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IX. Forum Młodych Bibliotekarzy
Gorzów Wielkopolski 2014 r.
„Biblioteka – przystań bez granic”

Organizator: Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim

Instytucje współorganizujące Forum:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jakuba z Paradyża  

w Gorzowie Wielkopolskim
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
• Miejski Ośrodek Sztuki
• Międzyrzecki Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy w Międzyrzeczu
• Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
• Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą
• Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy

Patronat honorowy:
JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba  
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska 

Logo 9. Forum Młodych Bibliotekarzy jest autorstwa Mateusza Tubisa. 
Dziękujemy! 
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WSTĘP

Niniejsza publikacja jest formą upamiętnienia zdarzenia, które 
miało miejsce w Gorzowie Wielkopolskim. 

Ogólnopolskie spotkanie młodych bibliotekarzy odbyło się w na-
szym mieście po raz pierwszy. Zadanie nie należało do łatwych. Mie-
liśmy: przychylność Dyrektorów bibliotek, dobrą bazę lokalową, sporo 
entuzjazmu i ogromne trudności organizacyjne – organizatorzy na co 
dzień funkcjonują w miejscowościach rozrzuconych po całej północnej 
części Województwa Lubuskiego. 

Nie mieliśmy …. pieniędzy, ale jak widać nawet dzisiaj praca, en-
tuzjazm i dobra aura wystarczą. Uczestnicy Forum, mamy nadzieję, 
wyjechali z naszego miasta bogatsi o nowe doświadczenia, zawarte 
przyjaźnie, a także z przeświadczeniem, że Gorzów to „wielokulturowa 
przystań” do której warto było przyjechać.   

Podziękowanie
Organizatorzy serdecznie dziękują Instytucjom i Osobom, bez 

których zorganizowanie Forum byłoby  niemożliwe, wszystkim Spon-
sorom za pomoc materialną, a Osobom prywatnym za przychylność.

Szczególne podziękowania kierujemy do JM Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielko-
polskim prof. dr hab. Elżbiecie Skorupskiej – Raczyńskiej bowiem dzięki 
jej przychylności i opiece moglibyśmy zorganizować nasze Forum. 

Za stałą motywację, doping w działaniu i wielomiesięczną kon-
kretną pracę przy organizacji 9. Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzo-
wie Wielkopolskim jak najserdeczniej dziękujemy:

• Elżbiecie Stefańczyk przewodniczącej Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

• Annie Grzecznowskiej dyrektorowi Biura ZG SBP,
• Pracownikom Redakcji Portalu sbp.pl,
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• Pracownikom Wydawnictwa SBP
• Pracownikom Księgowości SBP,
• oraz wszystkim innym Pracownikom Biura ZG SBP.  

 

O Forum w Gorzowie
Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim – bar-

dzo ciekawa propozycja, ale jeszcze większe wyzwanie. Czy mały Od-
dział SBP, którego członkowie rozrzuceni są po północnej części Woje-
wództwa Lubuskiego da radę zorganizować TAKĄ imprezę? Dał…  

Lekko nie było, ale jak do pracy biorą się bibliotekarze, to zawsze 
dadzą radę. 

W organizację zaangażowany był zarząd oddziału gorzowskiego 
SBP, członkowie wszystkich kół oraz wielu bibliotekarzy i pracowników 
bibliotek niezrzeszonych w SBP. 

W uroczystej inauguracji wzięło udział ponad 150 osób, zareje-
strowanych uczestników było 112. Podczas inauguracji wykład „Piękna 
książka w bibliotece”  wygłosił prof. Franciszek Pilarczyk, zaprezen-
towano również spektakl teatralny pt.: Kaszalot – będący przykładem 
współpracy Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytu-
cjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Podczas Forum odbyło się 16 warsztatów, wygłoszono 21 refe-
ratów. Tradycją FMB jest uroczysta kolacja integracyjna, w Gorzowie 
Wlkp. odbyła się ona na barce „Królowa Jadwiga”, w części artystycznej 
zaprezentowały się dziewczyny z romskiego zespołu dziecięcego Ro-
mani Cierheń w tradycyjnych strojach,   resztę wieczoru uświetnił wy-
stęp zespołu jazzowego DIXIE DRIVERS.   

Podczas Forum odbyło się kilka imprez towarzyszących, m.in. 
„Gorzowskie czytanie”, w którym uczestnicy Forum mogli poczytać  
i posłuchać jak czytają inni, dodatkowo do słuchania i czytania zapro-
szono dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Czytanie przybrało 
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różne formy, oprócz tradycyjnego można było czytać z podziałem na 
role w teatrzyku „Kruka Pankraczego” na co dzień funkcjonującego  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy. W swoim języku czytały 
również dzieci romskie z gorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 1. 

W „Gorzowskim czytaniu” wzięli udział uczestnicy Forum i 180 
zaproszonych dzieci.   

Inne imprezy towarzyszące Forum: 
• prezentacja działalności Niny i Tomasza Kruczków m.in. Klubu 

Odkrywców Wiedzy, w którym  prowadzone są alternatywne 
zajęcia,  uzupełniające wiedzę głównie historyczną,

• wstawa fotografii „Przestrzenie Landsberga – Przedwojenny 
Gorzów 3D” Krzysztofa Jakubczaka, wykonana metodą stereo-
skopową, wystawa prezentowana była w holu Biblioteki Głów-
nej PWSZ,

• wystawa fotograficzna  „Bibliotekarz – zawód glamour”, za któ-
rą Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu otrzymała nagrodę 
specjalną w konkursie Tydzień Bibliotek 2014,

• pokazy łucznicze prowadzone przez Ryszarda Bukańskiego  
i Milenę Olszewską, trenera i zawodniczkę kadry polskiej osób 
niepełnosprawnych w łucznictwie, 

• odbyło się kilka spacerów po Gorzowie z przewodnikami trasy 
obejmowały m.in.: 

Katedrę NMP – wejście na wieżę katedralną, trasę spacerową 
„Gorzowskie Osobistości”, spacer wzdłuż Bulwaru Nadwarciańskiego, 
przejazd do galerii Nova Park, zwiedzanie Muzeum Warty – Spichlerz, 
zwiedzanie Filharmonii Gorzowskiej,  zwiedzanie zabytkowego Teatru 
im. Juliusza Osterwy, zwiedzanie Willi Schroedera i ogrodu botanicz-
nego. Podczas trzeciego dnia Forum część uczestników pojechałi do 
Berlina, gdzie zwiedzono z przewodnikiem m.in.: Reichstag  siedzibę 
Parlamentu Niemiec, Bramę Brandenburską, pomnik Ofiar Holocaustu, 
Dworzec ZOO.

Organizatorzy 9FMB 
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Referaty
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PAULINA KNAPIK
Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie

(Nie)pełnosprawność nie oznacza wykluczenia ze  
społeczeństwa bibliotecznego – działania Nowohuckiej  
Biblioteki Publicznej w Krakowie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych.

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie znajdu-
je się w jednej z dzielnic Krakowa – Nowej Hucie – zaprojektowanej  
i zbudowanej od podstaw jako samodzielne miasto. Dopiero od  
1 stycznia 1951 została włączona do Krakowa jako jedna z jego dziel-
nic. Nowohucka Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury działającą 
w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W całym mieście działają: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz 4 biblioteki publiczne wraz z fi-
liami (Nowohucka, Śródmiejska, Podgórska i Krowoderska). Na struk-
turę NhBP składa się: Biblioteka Główna, 9 wielooddziałowych filii bi-
bliotecznych z oddziałami dla dorosłych, dla dzieci i czytelniami, Punkty 
Biblioteczne, Nowohucka Biblioteka Cyfrowa, Centrum Wiedzy o Re-
gionie, Punkt Informacji Biznesowej i Europejskiej oraz Oddział Książki 
Mówionej. Instytucja prowadzi działania zgodnie ze statutem i wyzna-
czoną misją. Rozwija i upowszechnia potrzeby kulturalne, oświatowe  
i informacyjne środowiska, zapewnia użytkownikom dostęp do szero-
kiej bazy edukacyjnej oraz stwarza warunki do zdobywania, poszerza-
nia i utrwalania wiedzy. Zajmuje się również promowaniem dzielnicy 
Krakowa – Nowej Huty oraz tworzeniem bibliografii regionalnej. Biblio-
teka dostosowuje działania do potrzeb wszystkich grup użytkowników, 
organizuje lekcje biblioteczne, wystawy, warsztaty tematyczne, wykła-
dy, prelekcje, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, zajęcia eduka-
cyjno-wychowawcze oraz literacko -animacyjne, promocje wydawnictw, 
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spotkania z poezją, dyskusje o książkach w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, wernisaże malarstwa i grafiki. Biblioteka bierze udział również  
w wielu projektach zainicjowanych przez fundacje i organizacje (np. 
Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Bibliotek, Książka za książkę, Dys-
kusyjne Kluby Książki, Miejsce przyjazne maluchom) oraz tworzy wła-
sne projekty np. Nowohucki Czytelnik Roku, Nowohucki Dzień Głośnego 
Czytania, Centrum Wiedzy o Regionie. Biblioteka współdziała z lokal-
nym środowiskiem i dostosowuje ofertę do jego potrzeb.

Z naszych placówek korzystają również osoby niepełnosprawne. 
Rozpocznę od wyjaśnienia samego terminu. Otóż według WHO „osoba 
niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub 
całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidual-
nego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia 
sprawności fizycznej lub psychicznej”1. W bibliotekach spotykamy się  
z osobami o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, dlatego 
warto powiedzieć kilka słów również o tym. Wśród niepełnosprawnych 
wyróżnia się:

• osoby z niepełnosprawnością sensoryczną - czyli z uszkodze-
niem narządów zmysłowych,

• osoby z niepełnosprawnością fizyczną - czyli z dysfunkcjami 
motorycznymi oraz schorzeniami narządów wewnętrznych,

• osoby z niepełnosprawnością psychiczną - czyli z niesprawno-
ścią intelektualną,

• osoby starsze,
• osoby z upośledzeniami w zakresie porozumiewania się,
• osoby z zaburzeniami emocjonalnymi,
• osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• osoby niedostosowane społecznie2.

Bibliotekarz w swojej codziennej pracy spotyka osoby z róż-
nymi niepełnosprawnościami. Każdego użytkownika należy  

1 World Health Organization: Disabilities. [dostęp 01.08.2014].
2 M. Borkowska, Niepełnosprawność - definicja, podział na grupy, [w:] Dziecko niepełnospraw-

ne ruchowo. Usprawnienia ruchowe, pod red. M. Borkowskiej, Warszawa 1997, s. 10.
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traktować indywidualnie, ponieważ osoby te mają różne potrze-
by i trudności, stąd ważne jest również przygotowanie pracowników 
do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W Nowohuckiej Bibliote-
ce Publicznej zatrudnionych jest 52 pracowników na stanowiskach 
merytorycznych, z czego ponad połowa to etaty pracowników  
z wykształceniem wyższym bibliotekarskim. Wielu z nich ma ukończo-
ne kursy biblioterapeutyczne I, II i III stopnia. Jeden pracownik ukończył 
kurs języka migowego I stopnia. Pracownicy sukcesywnie podnoszą 
kwalifikacje śledząc literaturę i prasę fachową oraz uczestnicząc w se-
minariach, konferencjach i szkoleniach poświęconych pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.

Pracownicy instytucji dużo uwagi poświęcają działaniom popra-
wiającym dostęp osób starszych i niepełnosprawnych do usług biblio-
tecznych. Biblioteka posiada pięć placówek mieszczących się na par-
terze, a przy Bibliotece Głównej zainstalowano specjalny podjazd dla 
wózków inwalidzkich. W 2013 roku zarejestrowano 4343 czytelników 
powyżej 60 roku życia, tj. 13,31% ogółu zarejestrowanych użytkowni-
ków. Odwiedzili oni placówki NhBP 55 325 razy.

We wszystkich placówkach gromadzony jest specjalny księgo-
zbiór, którego zakres treściowy przydatny jest z punktu widzenia osób 
starszych i niepełnosprawnych, członków ich rodzin oraz osób pracują-
cych z seniorami lub zainteresowanych tą problematyką. Gromadzone 
są materiały, które pobudzają i wspierają własne zainteresowania, re-
kompensują fizyczne i psychiczne ograniczenia, odpowiadają różnym 
poziomom kompetencji czytelniczych. Dopełniają je książki i broszury 
z zakresu wiedzy o zdrowiu, poradniki dotyczące zdrowego trybu życia, 
spędzania wolnego czasu, problemów ze starzeniem się, ćwiczeniami 
fizycznymi, relaksacją oraz publikacje prawne i finansowe. We wszyst-
kich filiach znajduje się 190 woluminów książek „dużym drukiem” oraz 
pomoce optyczne w postaci lup i linijek optycznych. Zbiory specjalne 
NhBP wynoszą 2064 jednostki.
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W 2009 r. biblioteka we współpracy z Polskim Związkiem 
Niewidomych oraz ze Spółdzielnią Nowa Praca Niewidomych  
w Warszawie realizowała projekt „Wyjść poza mrok – informacja  
i edukacja” dofinansowany przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu: „Literatura i czytelnictwo”. Bibliote-
ka została dostosowana do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących 
i starszych z dysfunkcją wzroku. W Filii nr 4 powstał Oddział Książki 
Mówionej, który gromadzi i udostępnia zbiory osobom niewidomym, 
niedowidzącym oraz seniorom na CD, DVD, MP3 oraz w formacie DAISY. 
Zakupiono ok. 350 tytułów książek na CD i DVD, zbiór ten co roku jest 
sukcesywnie powiększany o kolejne tytuły. W ubiegłym roku księgo-
zbiór Oddziału wzbogacił się o 304 egzemplarzy, w tym 196 przekazało 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX, a 16 egz. 
Fundacja „Klucz”. Obecnie oferta audiobooków w Oddziale wynosi 1335 
egzemplarzy. Czytelnia wyposażona jest w specjalne stanowisko kom-
puterowe z dużym monitorem, programem udźwiękowiającym HAL, 
dzięki któremu niewidomy może samodzielnie korzystać z komputera 
i aplikacji. Stanowisko to posiada również syntezator mowy, który od-
czytuje tekst głosami zbliżonymi do mowy ludzkiej oraz skaner z pro-
gramem OCR pozwalającym skanować materiały drukowane i przetwa-
rzać je na postać edytowalną, dostępną dla osób z dysfunkcją wzroku.

W Bibliotece Głównej także działa wypożyczalnia audiobooków, 
która obecnie oferuje czytelnikom 440 jednostek inwentarzowych. 
Informacja o zbiorach dostępna jest on-line, w katalogu istnieje specjalna 
zakładka „Książka mówiona”. Informacja o tytułach zakupionych do Od-
działu Książki Mówionej przesyłana jest do Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Nowej Hucie i Wieliczce. Pierwszeństwo w korzystaniu z tej 
grupy zbiorów maja osoby niewidome i niedowidzące, seniorzy oraz dzieci 
i młodzież z dysleksją. Znacznym ułatwieniem dla osób niepełnospraw-
nych jest dostępność do naszych zbiorów. Użytkownicy mogą korzystać  
z zasobów w systemie dwuzmianowym tzn. codziennie od godziny 9.00 
do 19.00, oprócz czwartków (godz. 12.00-19.00 ) i sobót (9.00-14.00).
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W ramach promocji literatury organizowano przeglądy nowo-
ści, podczas których prezentowano zakupione książki nagrane na CD 
w formacie MP3 i Daisy. Największą popularnością cieszyły się pozycje 
Wołoszańskiego, Kalicińskiej, Pilipiuka, Chmielewskiej, Kapuścińskie-
go. Informowano też o możliwościach pozyskania dofinansowania na 
Czytaki i sprzęt komputerowy, o ośrodkach zajmujących się pomocą 
finansową dla osób niepełnosprawnych, a nawet o ogólnodostępnym 
sprzęcie do odtwarzania płyt CD. Zorganizowano również warszta-
ty komputerowe prowadzone przez przedstawicieli Firmy Altix oraz 
przedstawiciela Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych z Warszawy. 
Podczas warsztatów komputerowych zaprezentowano możliwości, ja-
kie daje osobom niepełnosprawnym specjalistyczne oprogramowanie. 
Następnie uczestnicy samodzielnie próbowali: skanować i przetwarzać 
dokument z tekstu na dźwięk, poruszać się po stronach internetowych, 
przetwarzać dokumenty i formularze drukowane tradycyjnie na pliki, 
które przy pomocy programu udźwiękowiającego wypełniali, a następ-
nie drukowali. Przedstawiciel Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych 
zaprezentował Nową wersję Czytaka Plus. Uczestnicy warsztatów (po-
siadacze poprzednich wersji tego urządzenia oraz osoby oczekujące 
na dostarczenie zakupionego już sprzętu) próbowali obsługi poszcze-
gólnych funkcji odtwarzania, nagrywania, szybkiego wyboru książki. 
Szczególnie podkreślono nowe możliwości tj. korzystanie z własnych 
notatek zapisanych na komputerze. Zaprezentowano też możliwość 
ściągania książek cyfrowych w formacie Czytaka z wypożyczalni Nowej 
Pracy Niewidomych.

Wszystkie placówki Nowohuckiej Biblioteki Publicznej realizują 
usługę „Książka do domu”. Osoby niepełnosprawne oraz seniorzy mogą 
zamówić telefonicznie lub on-line poprzez katalog egzemplarze ksią-
żek, a następnie bibliotekarze dostarczają im zbiory do domu. W 2013 
roku pracownicy odwiedzili czytelników 348 razy i dostarczyli im 1839 
woluminów.
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Przez cały rok organizowane są spotkania dla osób niepełno-
sprawnych. W 2013 roku było ich 29, a uczestniczyło w nich 450 osób. 
Byli to przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, 
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Vita”. Prowadzone również były popołudnia 
głośnego czytania, przeglądy nowości książki mówionej, warsztaty bi-
blioterapeutyczne, lekcje biblioteczne, warsztaty komputerowe, zajęcia 
na temat zachowań prozdrowotnych oraz poprawiających bezpieczeń-
stwo w szkole i na drodze. W bibliotekach organizowano też wystawy 
prac osób niepełnosprawnych. Ponadto na Oddziale Pediatrii i Oddzia-
le Chirurgii Szpitala im. Stefana Żeromskiego odbyło się 10 spotkań 
w cyklu „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie”, podczas których 
84 małych pacjentów słuchało bajek i uczestniczyło w zajęciach organi-
zowanych przez bibliotekarzy. Dla seniorów przygotowano 96 imprez, 
w których uczestniczyło 1085 osób. W ramach Akademii Orange dla 
Bibliotek i Akademii e-Seniora UPC organizowane są kursy kompu-
terowe, których celem jest zwiększenie umiejętności informacyjno-
-komunikacyjnych ludzi starszych oraz uświadomienie znaczenia 
samokształcenia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oprócz 
zdobywania podstawowych wiadomości i umiejętności związanych 
z obsługą komputera, korzystaniem z Internetu oraz komunikatorów, 
tworzenia dokumentów tekstowych, zapisywania plików, obsługi pocz-
ty elektronicznej, obróbki zdjęć cyfrowych ludzie ci mogli nawiązywać 
kontakty z innymi uczestnikami kursów, z osobami dużo młodszymi, 
którzy jako wolontariusze prowadzili te kursy. W efekcie wzrosło ich 
poczucie własnej wartości, samoocena, poznali innych ludzi, nabyli 
nowych umiejętności, a nawet niejednokrotnie udało im się wzbudzić 
zainteresowanie i podziw najbliższych np. wnuków. Ponadto odby-
wają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania autorskie, 
wieczory poezji, wykłady, prelekcje na temat zdrowia i hobby. Odbyją 
się też wernisaże wystaw twórców nieprofesjonalnych oraz promocje 
tomików poetyckich i innych publikacji Podgórskiego Stowarzyszenia 
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Przyjaciół Sztuk Wszelkich. Organizowane są spotkania i konsultacje 
ze specjalistami np. na temat zdrowia, praw pacjenta oraz darmowe 
wyjścia do kina i teatru. W obecnej sytuacji finansowej dla wielu tych 
osób jest to jedyna możliwość obejrzenia profesjonalnego spektaklu 
w teatrze czy filmu w kinie. Co roku Nowohucka Biblioteka Publiczna 
włącza się w organizację Tygodnia Osób Niepełnoprawnych. Opracowy-
wana jest bogata oferta zajęć i warsztatów dla osób niepełnospraw-
nych. Również podczas akcji lato i zima przygotowywane są specjalne 
imprezy i wydarzenia dla tej grupy użytkowników. Każde wydarzenie 
jest spotkaniem otwartym, w którym mogą uczestniczyć zarówno oso-
by pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Spotkanie te integrują miesz-
kańców Nowej Huty. Za swoje działania Biblioteka utrzymała certyfikat 
„Miejsca Przyjaznego Seniorom”.

Nowohucka Biblioteka Publiczna podejmując działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych współpracuje z Zespołem Szkół Specjal-
nych nr 6 w Krakowie, 6 Środowiskowym Domem Samopomocy „Vita”, 
Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodkiem Szkolno Wychowaw-
czym dla Dzieci Niesłyszących, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Stowarzyszeniem 
Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, Klubem Integracyjnym przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Victoria”, przedszkolami i szkołami z oddziałami 
integracyjnymi oraz Oddziałem Pediatrii i Oddziałem Chirurgii Szpita-
la im. Stefana Żeromskiego. Współpracując z tymi ośrodkami gościmy 
w swoich placówkach grupy osób niepełnosprawnych, którym poka-
zujemy możliwości korzystania z bibliotek, czytamy, zachęcamy do 
samodzielnego czytania i słuchania książek. Od 2013 r. w Nowohuc-
kiej Bibliotece Publicznej realizowane są również staże ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawione przeze mnie działania Nowohuckiej Biblioteki  
Publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych to tylko niewielka ich 
część. Na bieżąco dostosowujemy ofertę do potrzeb tych osób, co roku 
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uzupełniamy dla nich zbiory specjalne oraz dbamy, by bariery archi-
tektoniczne były minimalizowane do zera. Śmiało mogę powiedzieć, że  
w obecnym czasie i przy rozwoju technologicznym osoby niepełno-
sprawne nie są wykluczane ze społeczeństwa bibliotecznego. Wręcz 
przeciwnie, mają wiele możliwości do aktywnego udziału w nim. Współ-
pracując z osobami pełnosprawnymi zanika bariera mentalna. Dzisiaj 
biblioteka to już nie tylko księgozbiór, ale przede wszystkim miejsce 
o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych, które służy 
upowszechnianiu kultury i nauki w społeczeństwie, także wśród osób 
niepełnosprawnych.
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MAłGORZATA KUCEK
Filia nr 10
Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

Aktywizacja kulturalna dorosłych w bibliotece – jak to 
się robi? Na przykładzie działalności Klubu Miłośników 
Kulturoterapii „Flaming” działającego przy Filii nr 10 
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Dlaczego „Flaming”? – idea powstania Klubu Miłośników Kulturotera-
pii „Flaming” oraz jego nazwy. 

O powstaniu Klubu Miłośników Kulturoterapii „Flaming” słów kilka.

Każda biblioteka publiczna posiada swoją misję. „Misją Śródmiej-
skiej Biblioteki Publicznej w Krakowie jest rozpoznawanie, rozwijanie  
i zaspakajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
upowszechnianie kultury i czytelnictwa, poprzez udostępnianie: ksią-
żek, czasopism, audiobooków oraz innych materiałów bibliotecznych 
na różnych nośnikach z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatne-
go dostępu do Internetu mieszkańcom dzielnicy Śródmieście i Miasta 
Krakowa”. [dok. elektr.] http://www.sbpkrakow.pl/index.php/pl/obi-
bliotece/misja-biblioteki [dostęp: 13.08.2014]. W swojej misji ma więc 
biblioteka być miejscem, w którym nie tylko opracowuje się i wypożycza 
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książki, ale misją biblioteki jest również upowszechnianie kultury i za-
spokajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego, na terenie któ-
rego się ona znajduje. Klub Miłośników Kulturoterapii „Flaming” po-
wstał właśnie jako taki pomysł realizacji misji upowszechniania kultury. 
Biblioteka publiczna zwykle organizuje spotkania edukacyjne przezna-
czone dla dzieci i młodzieży. KMK „Flaming” z założenia jest Klubem, 
który organizuje spotkania dla osób dorosłych.

Klub Miłośników Kulturoterapii „Flaming” działa nieprzerwanie 
od listopada 2012 r. przy Filii nr 10 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej  
w Krakowie. Od tego czasu do chwili obecnej zorganizowano 22 impre-
zy w ramach jego działalności. Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie, 
raz w miesiącu, a ich tematyka dotyczy zagadnień mieszczących się  
w obszarze szeroko pojętej kultury.

Jak to się zaczęło? Geneza powstania Klubu „Flaming” to pomysł 
dwóch osób związanych z biblioteką (Mileny Trybuś - czytelniczki za-
przyjaźnionej z biblioteką oraz Daniela Korczykowskiego - studenta od-
bywającego praktyki w bibliotece). Pewnego dnia przyszli oni do biblio-
teki i przedstawili pomysł założenia Klubu Miłośników Kulturoterapii, 
czyli małej organizacji, która skupiałaby wokół siebie osoby zaintere-
sowane obcowaniem z kulturą w jej szerokim aspekcie. Milena i Daniel 
mieli pomysł, nie mieli tylko miejsca, w którym mogliby organizować 
takie kulturalne spotkania. Za zgodą Dyrektora ŚBP, Pani mgr Jadwi-
gi Wiatr, takie spotkania mogły zacząć odbywać się w bibliotece, gdyż 
wpisują się one w statutową działalność biblioteki publicznej i są jak 
najbardziej działalnością kulturalno-oświatową.

Nazwa KMK „Flaming” wzięła się od małego, śmiesznego roweru, 
który właśnie nazywa się flaming. Nazwa ta ma symbolizować wol-
ność, jaką daje jazda na rowerze i wolność kultury, którą ma za zadanie 
dawać swoim członkom Klub „Flaming”. Formuła spotkań zwykle jest 
podobna - każdy z członków Klubu lub zaproszeni goście prowadzą wy-
kład-dyskusję na wybrany przez siebie temat, uczestnicy spotkania zaś 
słuchają prelegenta, oglądają prezentację, biorą udział w dyskusji, grze 
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lub warsztatach. Z każdego spotkania spisywana jest relacja w formie 
sprawozdania, które zamieszczane jest później na stronie internetowej 
biblioteki oraz na profilu Facebook’owym. Podczas każdego spotkania-
tworzona jest również dokumentacja w postaci zdjęć.

Fot. 1. „Nuż w bżuhu” – Dada i futura – czyli o awangardowej sztuce międzywojnia” – wykład-
-dyskusja (archiwum prywatne – Małgorzata Kucek)

Cele KMK „Flaming”:
1. Kształtowanie postaw twórczych, zrozumienia i szacunku dla 

przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.
2. Chronienie przed nudą, patologią, nałogami poprzez rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień i talentów artystycznych.
3. Rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie wrażliwości estetycznej  

i inwencji twórczej.
4. Rozwijanie umiejętności analizowania i interpretowania wy-

tworów kultury.
5. Możliwość wymiany poglądów i dyskusji, z uwzględnieniem 

konstruktywnej krytyki.
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Formy realizacji:
1. Dyskusje na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych  

w mieście, kraju, a także na świecie.
2. Odwołanie się do klasyki, wydarzeń i postaci historycznych 

obecnych w kulturze.
3. Analizowanie wytworów kultury i dzieł sztuki.
4. Wspólne uczestnictwo w seansach filmowych, wystawach, 

spektaklach, itp.
5. Organizowanie wieczorów z udziałem poetów, muzyków, mala-

rzy, itp. osób związanych ze sztuką bezpośrednio lub pośrednio 
oraz amatorów.

Dla kogo i po co to robimy? Jaki jest nasz cel?
Przede wszystkim robimy to dla osób, które interesują się kulturą 

i wszystkim, co się z nią wiąże. Dla osób, które mają pasje i chcą się 
nimi dzielić z innymi. Dla osób otwartych, życzliwych, lubiących ludzi, 
lubiących twórcze spotkania. Członkiem Klubu „Flaming” może zostać 
każdy, kto chce aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i spotka-
niach Klubu, niezależnie od wieku oraz zainteresowań. Klub powinien 
liczyć nie mniej niż trzech członków, aby mógł kontynuować swoją 
działalność. Każdy Klubowicz zobowiązuje się do aktywnego działania 
i uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach Klubu. W naszym Klubie 
nie obowiązują składki członkowskie, „bycie w Klubie” jest całkowicie 
bezpłatne. Spotkania prowadzone są przez członków Klubu (pod okiem 
kierownika Filii oraz przewodniczącego Klubu). W Klubie panują zasady 
demokratycznego wyboru, a wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są 
na zasadzie głosowania.

Do tej pory podczas spotkań Klubu poruszone były takie tematy, 
jak: przedstawiciele sztuki krytycznej, literatura kryminalna, twórczość 
Juliana Tuwima, awangardowa sztuka międzywojnia, legendy miej-
skie, wodewil i twórczość Kabaretu Starszych Panów, uczestnicy spo-
tkań mieli również okazję wziąć udział bardzo ciekawych warsztatach 
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arteterapii oraz biblioterapii, a także w dwóch grach – jednej pobudza-
jącej wyobraźnię na oraz w grze detektywistycznej. Ponadto na jed-
nym ze spotkań gościła znana i lubiana aktorka krakowskiego teatru 
„Bagatela” – pani Urszula Grabowska, która opowiedziała uczestnikom 
spotkania o pracy aktora filmowego i teatralnego. Na innym spotkaniu 
gościliśmy Panią Anikę Pawełczyk, która była na misji w Sudanie i opo-
wiedziała nam o swoim pobycie w tym egzotycznym kraju. Jak więc wi-
dać – naszym celem jest promowanie kultury i wszelkich jej aspektów.

Fot. 2. „Dopóki zbrodnia pozostaje zamknięta w okładkach książki, dopóty można ją nazywać 
rozrywką” - gra kryminalna (archiwum prywatne – Małgorzata Kucek)

Kim jesteśmy? – czyli słów parę o członkach Klubu Miłośników Kultu-
roterapii „Flaming”

Kim są członkowie Klubu „Flaming”? Trzon Klubu tworzą pomy-
słodawcy i założyciele Klubu, czyli trzy osoby: przewodniczący Daniel 
Korczykowski, zastępca przewodniczącego – Małgorzata Kucek oraz 
sekretarz Klubu – Milena Trybuś. Pozostałe osoby to: Martyna Chro-
mik, Dariusz Ligęza, Dagmara Gwiazdowska, Małgorzata Rojowska,  
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Grzegorz Ignacy Janik, Katarzyna Jastrzębska. W spotkaniach Klubu 
biorą udział też osoby, które nie należą do niego. KMK „Flaming” jest 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotka-
niach. Każdy może przyjść i zostać z nami na jednym spotkaniu lub na 
dłużej.

Fot. 3. „Żyjesz tylko jeden dzień... dzisiaj!” – warsztaty biblioterapeutyczne (archiwum  prywatne 
– Małgorzata Kucek)

Działalność Klubu Miłośników Kulturoterapii „Flaming” 2012-2014 r.
1. „Sentymentalna fantasmagoria” – wieczór poetycki Daniela 

Korczykowskiego; 8.11.2012, 39 uczestników.
2. „Czy wolno zostawiać świat takim, jakim jest? Postać Janusza 

Korczaka-pedagoga i lekarza w świetle jego nowatorskich ide-
ałów i wizjonerskich koncepcji na temat dziecka – człowieka”; 
10.12.2012, 6 uczestników.

3. „Wodewil – muzyczny terapeuta na wszystko. Farsa w świe-
tle twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, czyli 
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„Piosenka jest dobra na wszystko”. Reinterpretacja utworów 
Kabaretu Starszych Panów przez członków Klubu”; 30.01.2013; 
7 uczestników.

4. „Między sztuką, a prowokacją – oblicze sztuki krytycznej i jej 
przedstawicieli”; 27.02.2013; 10 uczestników.

5. „Od wojownika do kibola w podróży poprzez sztukę sławnych 
kibiców”; 11.03.2013; 12 uczestników.

6. „Światy alternatywne jako odskocznia od szarej codzienności 
na przykładzie Rozszerzonego Uniwersum Gwiezdnych Wojen 
(książki i filmy)”; 15.04.2013; 8 uczestników.

7. „Czy da się połaskotać wyobraźnię? Czyli krotka historia o tym, 
jak przestać nadużywać modnych słów: kreatywny i twórczy”; 
8.05.2013; 9 uczestników.

8. „Legendy miejskie – powszechnie elektryzujące prowokacje?”; 
24.06.2013; 14 uczestników.

9. „Gra Tabu – zabawa, że aż brak słów”; 3.07.2013; 4 uczestników.
10. „Każdy ma jasną i ciemną stronę, czyli oko w oko z kryminałem”; 

7.08.2013; 3 uczestników.
11. „Dopóki zbrodnia pozostaje zamknięta w okładkach książki, do-

póty można ją nazywać rozrywką”; 30.09.2013;  10 uczestników.
12. „Nuż w bżuhu” – Dada i futura – czyli o awangardowej sztuce 

międzywojnia”; 23.10.2013; 9 uczestników.
13. „Urszula Grabowska – aktorka nieszablonowa” – spotka-

nie z krakowską aktorką teatralną i filmową”; 25.11.2013;  
28 uczestników.

14. „W krainie łowcy słów! Nagle – gwizd! Nagle – świst! Julian – 
buch! Tuwim – w ruch!” - spotkanie wigilijne z Tuwimem w tle”; 
20.12.2013; 6 uczestników.

15. „Sztuka dokumentująca zbrodnię” – świadectwo oświę-
cimskiego fotografa w oparciu o fragmenty filmu doku-
mentalnego pt. „Portrecista”; 29.01.2014; 5 uczestników. 
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16. „Moje 84 dni w Afryce” – spotkanie z Aniką Pawełczyk na temat 
jej misji w Sudanie”; 19.02.2014; 26 uczestników.

17. „Dixit - I Ty możesz zostać bajarzem... - czyli sprytne rozgrywki 
karciane prosto z Francji”; 26.03.2014; 8 uczestników.

18. „Terapia z piórem i kredką...”; 16.04.2014; 9 uczestników.
19. „Kłopoty to moja specjalność - Chandler na celowniku”; 

12.05.2014; 7 uczestników.
20. „Żyjesz tylko jeden dzień... dzisiaj!” - warsztaty biblioterapeu-

tyczne, poprzedzone wstępem “Książki na receptę, recepta 
na życie...” Doroty Bełtkiewicz i Pauliny Knapik. Prowadzenie:  
dr Wanda Matras; 16.06.2014; 9 uczestników.

21. „Jakie masz skojarzenia? Dixit + Dixit 2, czyli rozgrywki karciane 
prosto z Francji - część 2”; 2.07.2014; 5 uczestników.

22. „I Ty możesz zostać Małpim Królem! - przyjdź i zagraj z nami  
w grę „Prawo dżungli”; 1.08.2014; 4 uczestników.

Do tej pory odbyły się 22 spotkania, w których wzięło udział  
238 osób.

Fot. 4. „Między sztuką, a prowokacją – oblicze sztuki krytycznej i jej przedstawicieli” – wykład-
-dyskusja (archiwum prywatne – Małgorzata Kucek)
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Skąd czerpać pomysły na ciekawe spotkania? – garść niezbędnych 
informacji 

Ilu ludzi, tyle pomysłów. Spotkania Klubu Miłośników Kulturote-
rapii „Flaming” są organizowane przez członków Klubu lub inne osoby, 
które chcą przeprowadzić spotkanie na wybrany przez siebie temat. 
Warunek jest jeden – temat musi być związany z tematyką kulturalną. 
Ale słowo kultura jest tak pojemnym słowem, że w jego ramach mie-
ści się mnóstwo tematów, które można zaprezentować na spotkaniach 
KMK „Flaming”. Spotkania planowane są z mniej więcej miesięcznym 
wyprzedzeniem. Członkowie Klubu sami proponują temat spotkania, 
które chcieliby zorganizować dla innych osób. Szukamy też chętnych 
osób spoza Klubu, które chciałyby nam opowiedzieć o swoich pasjach, 
talentach, zainteresowaniach, o swojej działalności artystycznej, itp.

Fot. 5. „Urszula Grabowska – aktorka nieszablonowa” – spotkanie z krakowską aktorką teatralną  
i filmową (archiwum prywatne – Małgorzata Kucek)
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Gdzie się promować? Jak informować o spotkaniach KMK „Flaming”?
Formą promocji, którą najczęściej stosujemy przy upowszech-

nianiu informacji o imprezach to informacje, które zamieszczane są na 
stronie internetowej biblioteki w zakładce Kalendarz imprez, plakaci-
ki do każdej imprezy dostępne są na stronie biblioteki przy informa-
cjach o danej Filii, a także wywieszone w lokalu biblioteki w widocznym 
miejscu. Ponadto Klub Miłośników Kulturoterapii „Flaming” ma założo-
ną specjalną grupę na portalu społecznościowym Facebook, gdzie za-
mieszczane są zaproszenia na spotkania i sprawozdania ze spotkań, 
wzbogacone zdjęciami z imprez. Klub Miłośników Kulturoterapii „Fla-
ming” działa również pod patronatem Fundacji Wspierania Inicjatyw  
i Przedsięwzięć Społecznych „Przekraczamy Horyzonty”/www.prze-
kraczamyhoryzonty.cba.pl/

Co dalej? – plany najbliższych spotkań KMK „Flaming”
Podczas najbliższych spotkań KMK „Flaming” planujemy m.in. 

poruszyć tematykę związaną z twórczością ks. Jana Twardowskiego, 
chcielibyśmy również przybliżyć uczestnikom spotkań sylwetkę Oskara 
Kolberga – patrona roku 2014. Mamy też w planach organizację Nocy 
dla dorosłych w bibliotece, podczas której chcieliśmy zorganizować 
koncert piosenki poetyckiej Mateusza Nocka oraz warsztaty związane 
z książką. Pomysły ciągle się mnożą: co jeszcze możemy zrobić? Klubo-
wicze „Flamingowcy” posiadają niespożytą energią i pasję, dzięki której 
Klub działa już prawie dwa lata. I mam nadzieję, że tak prężnie będzie 
działał nadal!
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PAWEł łAPUCHA
Biblioteka Główna AGH w Krakowie

Wolny dostęp do zbiorów i samodzielne wypożyczanie.
Zaspokojenie potrzeb czytelnika i rola bibliotekarza  
w nowoczesnej bibliotece.

„Tak więc jeśli biblioteka jest (…) modelem wszechświata, sta-
ramy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowieka. (…) a sprawą  
o zasadniczym znaczeniu jest to, by czytelnicy mieli bezpośredni do-
stęp do półek”1.

Pierwsze, co czeka czytelnika po wejściu do biblioteki, to czujny 
wzrok bibliotekarza mierzący go od stóp do głów. Jedni czytelnicy się 
tym nie przejmą, inni wręcz odwrotnie, i postarają się wracać po książki 
tak rzadko jak to tylko możliwe.

Współczesny czytelnik, w dobie Internetu, samodzielnego za-
łatwiania większości spraw błyskawicznie, bez wychodzenia z domu  
i konieczności spotykania się z drugim człowiekiem, traci zainteresowa-
nie instytucją biblioteki na rzecz zasobów elektronicznych: darmowych  
e-booków czy materiałów zlokalizowanych na różnych serwerach. Inter-
net przejął  rolę miejsca, w którym przechowuje się wiedzę, jednak nie po-
trafi on pomóc użytkownikowi w skutecznym jej pozyskaniu (zwłaszcza  
w odniesieniu do serwisów, w których umieszczane są niesprawdzo-
ne treści o wątpliwej jakości, zamieszczane tam przez użytkowników 
sieci).

W panującej powszechnie opinii, stereotypowy bibliotekarz jawi 
się jako nie zawsze miła osoba za biurkiem, która zawsze czegoś zaka-
zuje, ucisza i trzyma się dziwacznych reguł, stając na drodze użytkow- 
 

1  U. Ecco, O bibliotece, Warszawa 2007, s. 47-48.
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nika do wiedzy. Niemniej jest to jedyna osoba, na którą można liczyć  
w razie, gdy wszelkie inne próby zawiodą.

Od zawsze bibliotekarze pragnęli dzielić się zasobami swoich 
bibliotek z innymi. Kiedyś, pragnąc popularyzować wiedzę i przybli-
żać innym piękno zawarte w książkach. Dzisiaj, zdając sobie sprawę 
z konieczności posiadania wiedzy, której czytelnik sam poszuku-
je, bibliotekarz stara się przekonać, że to właśnie biblioteka jest 
najlepszym miejscem do poszukiwania owej wiedzy. W swych 
staraniach pragnie też by korzystanie z biblioteki było jak najprzyjem-
niejsze i możliwie wygodne dla czytelnika. Zinstytucjonalizowana for-
ma zamawiania książek odstrasza, gdyż kojarzy się przede wszystkim 
z czekaniem. Nadal istnieją oczywiście użytkownicy cenią-
cy sobie komfort elektronicznego przeglądania katalogu w za-
ciszu swojego domostwa, którzy zamawiają i odbierają książki 
w dogodnym dla siebie czasie. Należy jednak pamiętać, że są to użyt-
kownicy doświadczeni, którzy zdają sobie sprawę z zasad, według któ-
rych biblioteka funkcjonuje i są dostatecznie przewidujący, by wcze-
śniej zadbać o potrzebną im literaturę. 

Nim jednak czytelnik stanie się doświadczonym użytkowni-
kiem musi spędzić nieco czasu w bibliotece. By chciał to uczynić miej-
sce to powinno kojarzyć mu się jak najlepiej, z jak najmniejszą liczbą 
ograniczeń.

Wolny dostęp do półek jest standardem w bibliotekach publicz-
nych, jest to również standard światowy z powodzeniem stosowany 
w wielu bibliotekach amerykańskich i europejskich już od XIX wieku. 
Biblioteki naukowe w Polsce implementują to rozwiązanie stosunko-
wo od niedawna.2  Najwcześniej, spośród wymienionych poniżej placó-
wek, bo w 1999 roku, książki w wolnym dostępie udostępniła Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie. Z czasem swobodny dostęp do regałów 
mieli czytelnicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteki 

2 S. Baran, Wolny dostęp – czytelnictwo – przestrzeń biblioteczna [online]. [dostęp  
12.08. 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_09-ie/uwm.
htm
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Uniwersytetu łódzkiego (2006), Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2007), Biblioteki Uniwersytec-
kiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009), Biblioteki 
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (2010), Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego  
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2012), Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013) oraz wspo-
mnianej już Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stani-
sława Staszica w Krakowie (2014).

Znacząca większość z tych placówek umożliwiła wolny dostęp do 
swoich zbiorów po oddaniu do użytku nowych siedzib biblioteki lub po 
gruntownym remoncie dotychczasowych.

Największy księgozbiór w wolnym dostępie posiada Bibliote-
ka Uniwersytecka w Poznaniu – 70%3, na drugim miejscu znajduje się  
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego – ok 50%4, z kolei w CINiBA – 44%5 
zbiorów połączonych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersy-
tetu Ekonomicznego. Wolny dostęp w Bibliotece w Olsztynie stano-
wił około 35-40% zasobu6. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
w systemie wolnego dostępu udostępnia ok 22%7 swoich zbiorów. 
W Bibliotece Głównej AGH liczba ta wynosi 14%. W Bibliotece Uniwer-
sytetu łódzkiego to około 10%8 zbiorów, a w Bibliotece Uniwersytetu  
w Lublinie około 5%9.

3 D. Wańka, Funkcjonalność wolnego dostępu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Roz-
mowę przepr. Paweł łapucha, 12.05.2014.

4 D. Kowalik, Funkcjonalność wolnego dostępu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskie-
go. Rozmowę przepr. Paweł łapucha, 12.05.2014.

5 G. Razik, Funkcjonalność wolnego dostępu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Aka-
demicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. Rozmowę przepr. Paweł łapucha, 12.05.2014.

6 Dane za 2009 rok.
7 Dane na koniec 2013 roku.
8 T. Piestrzyński, Funkcjonalność wolnego dostępu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Rozmowę przepr. Paweł łapucha, 12.05.2014.
9 I. Abramowska, Funkcjonalność wolnego dostępu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozmowę przepr. Paweł łapucha, 12.05.2014.
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Jak wynika z doświadczeń wymienionych placówek, czytelnicy 
tylko przez chwilę byli zagubieni w nowym otoczeniu. Bardzo szybko 
nabyli potrzebnych im umiejętności i wiedzy, aby sprawnie poruszać 
się między regałami i samodzielnie wyszukiwać potrzebne materiały. 
Nabywaniu owych umiejętności za każdym razem towarzyszył biblio-
tekarz, który wskazywał sposoby dotarcia do poszukiwanych pozycji, 
uczył czytać oznaczenia na regałach oraz posługiwania się katalogiem 
komputerowym pod kątem przeszukiwania zasobów wolnego dostępu 
(np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie na początku studiów, 
każdy student jest zapoznawany z topografią Biblioteki).

Niewielki odsetek użytkowników uskarżał się, iż książki w wol-
nym dostępie nie mogą być zamawiane za pomocą katalogu on-line. 
CINiBA w Katowicach, starając się rozwiązać ten problem, wprowadziło 
możliwość rezerwacji egzemplarzy aktualnie wypożyczonych10.

Zdarzają się użytkownicy, którym nie podoba się, że muszą 
sami iść po książki, zamiast korzystać z pomocy bibliotekarza, który 
dostarczy im je do rąk własnych (przykład Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Białymstoku). Wiąże się to przede wszystkim z wprowadzeniem 
użytkownika w nową, nieznaną mu przestrzeń, co początkowo powo-
duje dyskomfort. Wiele osób odczuwa niepokój, gdyż zostają nagle wy-
rwane ze swojej bezpiecznej strefy i muszą same poradzić sobie z od-
szukaniem potrzebnych materiałów. Jednak zdecydowana większość 
nie widzi w tym problemu, a pozostali, gdy już zaznajomią się z funk-
cjonalnością nowego rozwiązania, szybko je doceniają.

Wolny dostęp zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad 
czasem jaki spędzają w bibliotece. Wszystko zależne jest jedynie od 
wiedzy na temat literatury jakiej potrzebują i sprawności z jaką po-
trafią poruszać się po katalogu. Nie są już zdani na godziny realiza-
cji zamówień z magazynu. Udostępnianie pośrednie, które domi-
nuje w Bibliotekach, eliminuje z obiegu część zbiorów, ponieważ 
użytkownicy nie potrafią dotrzeć do informacji o nich. Na ogół, wśród 

10  G. Razik, Funkcjonalność wolnego dostępu…
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regałów, udaje się znaleźć „coś” nowego obok pierwotnego wybo-
ru i często jest to właśnie ta książka, z którą czytelnik wychodzi 
z biblioteki11. Użytkownicy są tego świadomi i doceniają takie rozwiązanie.

Przedstawiciele wszystkich wymienionych wyżej placówek zgod-
nie przyznają, że czytelnicy bardzo pozytywnie zareagowali, gdy odda-
wano im do użytku książki w systemie wolnego dostępu. Tak samo było 
i w przypadku Biblioteki Głównej AGH.

Dnia 17 lutego 2014 roku oddano w niej do użytku Strefę Wol-
nego Dostępu. Wcześniej podręczniki i skrypty zamawiało się na od-
powiednich rewersach, które należało zostawić w przeznaczonym do 
tego miejscu. Czas realizacji każdego zamówienia zależny był od liczby 
zamówień, co wielu niecierpliwych mogło jedynie irytować, wzbudzając 
chęć rezygnacji z usługi i łatwiejszego sposobu pozyskiwania informacji 
(w sieci).

Po remoncie i modernizacji, do dyspozycji użytkowników  
Biblioteki oddano powierzchnię 650 m2 wyposażoną w regały prze-
widziane na 85 tys. książek w wolnym dostępie, mieszczące obecnie 
58 561 woluminów. Zbiory ułożone są według opracowanej w biblio-
tece klasyfikacji, której dokładny opis zawierają dwie tablice informa-
cyjne umieszczone w widocznych miejscach w Strefie. Oprócz tego na 
miejscu znajduje się 29 miejsc do pracy, część wyposażona w kom-
putery z dostępem do katalogu online, 2 stanowiska informacyjne, 
gdzie zawsze można uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza oraz 
dwa stanowiska do samodzielnej rejestracji wypożyczeń (SelfChecki). 
Na terenie całej Strefy działa Wi-Fi. 

Dodatkowo kolejny punkt informacyjny znajduje się w holu, przed 
wejściem do Strefy Wolnego Dostępu, obok wypożyczalni tradycyjnej,  
w której dokonuje się wypożyczeń książek zamówionych drogą elektro-
niczną oraz zwrotów książek z wolnego dostępu.

Księgozbiór w Strefie Wolnego Dostępu ma charakter dydaktycz-
ny, zgromadzono w nim wieloegzemplarzowe podręczniki i skrypty. 

11  S. Baran, Wolny dostęp – czytelnictwo – przestrzeń biblioteczna…
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Aby zapewnić dostęp do wszystkich posiadanych w Strefie książek, 
co najmniej jeden egzemplarz z każdego tytułu dostępny jest również  
w Czytelni Ogólnej, gdzie można skorzystać tylko na miejscu. Tam rów-
nież użytkownik ma wolny dostęp do bieżących numerów najbardziej 
poczytnych tytułów (numery starsze, archiwalne lub niedostępne na 
regałach z powodu ograniczonej liczby miejsca znajdują się w zamknię-
tym magazynie, skąd zamawia się je na rewersach), do jego dyspozycji 
pozostaje 97 stanowisk i 4 kabiny do cichej pracy.

Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że 98% re-
spondentów jest zadowolonych z powstania Strefy Wolnego Dostę-
pu. Zapytani o sposób, w jaki szukają książek, 51% odpowiedziało, że 
w tym celu posługują się katalogiem online, 37% szuka książek na 
własną rękę przechadzając się między regałami, pozostałe 12% szuka 
książek wykorzystując obie drogi pozyskiwania informacji. Zapytani 
o trudności z odnajdowaniem konkretnych pozycji, 63% nie stwierdziło 
takowych, jednak aż 78% przyznaje, że korzysta z pomocy bibliotekarza 
w Strefie Wolnego Dostępu. Na pytanie: „Co byś zmienił/a w funkcjo-
nowaniu Strefy Wolnego Dostępu” 39% odpowiedziało, że nic, 35% nie 
udzieliło odpowiedzi, 10% chciałoby, aby więcej książek można było wy-
pożyczać w ten właśnie sposób. 8% respondentów sugerowało zmia-
nę oznaczeń regałów. Dla porównania, badanie potrzeb użytkowników 
bibliotek akademickich przeprowadzone w 2003 roku, w Bibliotece 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświadczają, że wprowadze-
nie wolnego dostępu jest dużym ułatwieniem dla użytkowników – 92% 
respondentów odpowiedziało, że jest to wygodniejsza forma dostępu, 
47% - oszczędność czasu, 41% - szybki dostęp. Dodatkowo możliwość 
ocenienia na miejscu przydatności publikacji była dla 33% responden-
tów dużym udogodnieniem12.

12  A. Pośnik, K. Umiastowska, Badanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich na przy-
kładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [online]. [dostęp 12.08.2014]. Do-
stępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/posnik.php
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Najlepszym przykładem na pozytywne przyjęcie systemu wolne-
go dostępu są głosy o potrzebie powiększenia liczby dostępnych tytu-
łów lub udostępnienie w ten sposób także innych kolekcji13.

Największą trudność w poruszaniu się po magazynie z wol-
nym dostępem sprawia użytkownikom znalezienie książek. Z po-
dobną trudnością spotykają się bibliotekarze. Prawie zawsze ma 
to związek z nieprzestrzeganiem regulaminu i samodzielnym od-
kładaniem, niewypożyczonych książek, w niewłaściwym miejscu na 
półki przez czytelników. Mimo wyróżniających oznaczeń, źle włą-
czone książki trudno znaleźć. W bibliotekach, w których zainstalo-
wano system RFID, używa się odpowiednich czytników do zloka-
lizowania książek (CINiBA w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu 
w łodzi, Biblioteka Uniwersytetu w Poznań, Biblioteka Główna AGH  
w Krakowie).

Samodzielne poruszanie się między regałami i wyszukiwanie 
potrzebnych pozycji daje użytkownikom wolność, która kończy się  
w momencie, w którym uświadamiają sobie, że z wybranymi książkami 
należy jeszcze bibliotekę opuścić. Aby to uczynić, mają oni do dyspozy-
cji SelfChecki, których przyjazny interfejs pozwala bez większych prze-
szkód, samodzielnie wypożyczyć wybrane pozycje (za ich pomocą reali-
zuje się 75% wypożyczeń ze Strefy Wolnego Dostępu w CINiBA14). Takie 
udogodnienie wymaga jednak od czytelnika większej dbałości o własne 
konto biblioteczne. Prowokuje też do stałej aktualizacji wiedzy o  zmia-
nach w regulaminie biblioteki. Samodzielność w rejestracji wypożyczeń 
sprawie, iż czytelnik czuje się bardziej odpowiedzialny za swoje konto 
biblioteczne. Ma świadomość, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za 
jego stan i ewentualne zaległości.

Niemniej wybór sposobu rejestracji wypożyczania zbiorów zale-
ży przede wszystkim od bibliotek, ich znajomości środowiska i przy-
zwyczajeń użytkowników. Biblioteki w Białymstoku, Lublinie i Gdań- 
 

13  T. Piestrzyński, Funkcjonalność wolnego dostępu…
14  G. Razik, Funkcjonalność wolnego dostępu…
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sku nie posiadają systemu samodzielnego rejestrowania wypożyczeń. 
Biblioteka w Warszawie z racji problemów technicznych ze sprzętem 
(problemy z oprogramowaniem urządzenia, które nie zawsze było 
kompatybilne z oprogramowaniem używanym w placówce15) obecnie 
również nie korzysta z systemu samodzielnej rejestracji wypożyczeń, 
niemniej dyrekcja biblioteki rozważa zastosowanie systemu w oparciu 
o SelfChecki16.

Oczywistą kwestią, którą należy poruszyć jest bezpieczeństwo 
zbiorów w wolnym dostępie. Zastosowanie systemu RFID służącego 
do identyfikacji książek przez urządzenie do rejestracji samodzielne-
go wypożyczania, służy jednocześnie ich zabezpieczeniu. Odpowiednio 
przystosowane bramki instalowane przy drzwiach rozpoznają informa-
cje zapisane na chipach, które wklejane są do każdej książki. Chip za-
wiera podstawowe informacje bibliograficzne, oznaczenie działu, który 
umiejscawia książkę w wolnym dostępie, a także informację o statusie 
książki, o tym czy została zarejestrowana na koncie czytelnika i nie na-
leży wzbudzać alarmu, czy nadal jej lokalizacją jest biblioteka i trzeba 
powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza.

Jeśli SelfCheck zarejestruje wypożyczenie, bramka nie wzbudzi 
alarmu i czytelnik bez problemu może opuścić bibliotekę. W każdym 
innym wypadku bramka alarmuje bibliotekarza, który wyjaśnia sprawę.

Czasami zdarza się, że SelfCheck, na skutek niewiedzy, lub nie-
właściwej obsługi przez czytelnika nie mógł poprawnie zarejestrować 
wypożyczenia. Zdarzają się też błędy w poprawności opisu bibliogra-
ficznego zakodowanego na chipie, które uniemożliwiają rejestrację 
wypożyczenia.

Jeśli biblioteka nie posiada systemu RFID, zwyczajowo sto-
suje się paski magnetyczne i odpowiednie bramki, które wzbudzają 
alarm, jeśli bibliotekarz przy rejestracji wypożyczenia nie dezaktywuje 
zabezpieczenia. 

15  A. Książczak, Funkcjonalność wolnego dostępu....
16  Ibidem.
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Książki oczywiście giną. Najczęściej jak się okazuje, przyczyną są 
wspomniane wcześniej przestawienia. Takie książki odnajdują się naj-
szybciej. Wolny dostęp w większości bibliotek funkcjonuje zbyt krótko, 
by można było zebrać szczegółowe dane odnośnie braków. W Bibliotece 
w Warszawie szacunkowe dane z ostatniego roku mówią, że na 67 065 
książek z wolnego dostępu poddanych skontrum, stwierdzono 493 wo-
luminów braków (w tym 89 woluminów braków bezwzględnych). Skon-
trum w Bibliotece odbywa się co 5 lat17.

W pierwszej chwili zdawać by się mogło, że oddanie czytelnikowi 
przestrzeni bibliotecznej do eksploracji umniejszy znaczenie biblioteka-
rza, sprawi, że stanie się on niepotrzebny, co pociągnie za sobą reduk-
cję etatów. Przykłady oraz zdobyte już doświadczenie pokazują, że jest 
wręcz odwrotnie. W wielu przypadkach wprowadzenie wolnego dostę-
pu do zbiorów wpłynęło znacząco na pracę bibliotekarzy.

W bibliotece Uniwersytetu łódzkiego utworzono Samodzielną 
Sekcję Wolnego Dostępu co skutkowało powiększeniem zatrudnienia 
o dodatkowe etaty18. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie za-
trudniono specjalnie magazynierów do wolnego dostępu, ponadto 
utworzono stanowiska informatorów dziedzinowych, którzy są odpo-
wiedzialni za informację naukową w swojej szerokiej dziedzinie. Po-
wstała także nowa sekcja w oddziale opracowania zbiorów, odpowie-
dzialna za klasyfikację, której głównym zadaniem jest dbałość o układ 
książek w pomieszczeniach z wolnym dostępem do zbiorów. Obecnie 
w sekcji pracuje 7 osób19.

Ponadto niemal w każdej placówce zwiększyła się ilość udziela-
nych informacji i praca z czytelnikiem. Bibliotekarze personalnie stali się 
odpowiedzialni za konkretne działy, które zostały im przypisane. W CINi-
BA każdy pracownik, między innymi, jest odpowiedzialny merytorycznie 
za jakiś dział wolnego dostępu, decyduje o wycofywaniu książek i cza-
sopism do magazynu, typuje książki magazynowe do wolnego dostępu,  

17  Ibidem.
18  T. Piestrzyński, Funkcjonalność wolnego dostępu…
19  A. Książczak, Funkcjonalność wolnego dostępu…
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śledzi aktualne sylabusy, kontaktuje się z pracownikami naukowymi  
i studentami w zakresie doboru księgozbioru20.

Zmieniony zakres obowiązków, bibliotekarz, który nie tylko prze-
siaduje za ladą biblioteczną, ale i wychodzi do czytelnika, w przestrzeń 
biblioteczną pozytywnie wpływają na zmianę powszechnie panujących 
stereotypów. Czytelnikowi, choć nadal nieco niepewnemu, łatwiej jest 
poprosić o pomoc. Przede wszystkim prosi o nią wtedy, gdy sam miał 
okazję zmierzyć się z biblioteką i nie dał sobie rady. Wtedy zbliża się do 
bibliotekarza nie jako do człowieka-instytucji, lecz jako zaufanej osoby, 
która może mu pomóc.

W momencie, gdy oznaczenia w wolnym dostępie są jasne i czy-
telne, a bibliotekarz w przyjazny sposób potrafi wytłumaczyć wszelkie 
zasady, wzbudza w czytelniku zaufanie do instytucji, do której ten bę-
dzie chciał wracać w poszukiwaniu wiedzy.

Najprawdopodobniej następnym razem będzie potrafił znaleźć ją 
już samemu, a nawet pomóc znajomym w poszukiwaniach.

Tuż po otwarciu Strefy Wolnego Dostępu w Bibliotece Głównej 
AGH w Krakowie, najbardziej zainteresowani zmianami studenci, któ-
rzy zadawali pytania i prosili o pomoc w nauce nowego procesu wy-
pożyczania książek, po kilku dniach przeprowadzali kolegów z roku 
sami przyjmując rolę przewodnika i nauczyciela. Pokazywali, jak czytać 
oznaczenia, wyszukiwać książki i jak samodzielnie dokonywać rejestra-
cji wypożyczeń przy pomocy SelfChecków.

20  G. Razik, Funkcjonalność wolnego dostępu…
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ANNA WALSKA
Nauczyciel bibliotekarz 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii 
do pracy z najmłodszymi czytelnikami

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie już 92 lata służy swoim czytelnikom. Jedna z najstarszych  
i największych książnic pedagogicznych w Polsce od początku swego ist-
nienia wspiera przede wszystkim nauczycieli, pedagogów i studentów.

Ważne miejsce w Bibliotece zajmują: działalność informacyjna  
i bibliograficzna, promocja edukacji czytelniczej, szkolenia dla nauczy-
cieli oraz działalność edukacyjna i kulturalna; w szczególności otwarte 
zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne.

Zbiór Biblioteki zawiera piśmiennictwo związane z realizacją  
nauczania i wychowania w przedszkolu, szkolnictwie podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, a także w uczelniach przygotowu-
jących kadry nauczycielskie. 

 Pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego pro-
wadzą tradycyjne kartoteki zagadnieniowe w formie kart katalogo-
wych oraz kartotekę elektroniczną w systemie PROLIB. Tworzą opi-
sy bibliograficzne artykułów między innymi z zakresu: pedagogiki, 
przepisów prawnych w oświacie, bibliotekarstwa, historii literatury 
polskiej, pisarzy polskich i obcych, pedagogów polskich i obcych, sce-
nariuszy imprez szkolnych. Bazą do tworzenia tych kartotek jest zbiór 
czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.  
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Atutem bibliotek pedagogicznych jest szeroka oferta czasopism 
pedagogicznych; głównie z zakresu pedagogiki, psychologii, metody-
ki nauczania poszczególnych przedmiotów. Pedagogiczna Biblioteka  
w Krakowie posiada 121 tytułów czasopism prenumerowanych21. Na-
uczyciele bibliotekarze mają stały kontakt z dziećmi i młodzieżą po-
przez organizowane w Bibliotece lekcje i zajęcia edukacyjne.

Propozycją do urozmaicenia spotkań z przedszkolakami – naj-
młodszymi (przyszłymi) czytelnikami, może okazać się wprowadzenie 
biblioterapii lub jej elementów. 

 Aby wyjaśnić, czym jest biblioterapia można przyjąć definicję 
Ewy Tomasik, zdaniem której biblioterapia to zamierzone działanie 
z wykorzystaniem książki lub innych materiałów, choćby niedrukowa-
nych jak obrazy czy filmy, które prowadzi do zrealizowania celów: reso-
cjalizacyjnych, profilaktycznych, ogólnorozwojowych22.

Biblioterapia według Ireny Boreckiej w założeniach i sposobie re-
alizacji jest zbliżona do psychoterapii:

• jej celem jest niesienie pomocy w odnalezieniu się w nowej, 
trudnej sytuacji (choroba, pobyt w szpitalu, trudności adaptacyj-
ne w nowym miejscu, trudności w szkole – w przypadku dzieci),

• ponadto informowanie uczestników sesji biblioterapeutycznych 
w przystępny sposób o rodzaju problemu z jakim się borykają, 
informowanie ich o chorobie,

• problemy oprócz choroby mogą wynikać z zaburzonego stosun-
ku do siebie lub innych,

• zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie zajęć w taki sposób, 
by uczestnik mógł zaakceptować własną lub czyjąś niepełno-
sprawność, słabość i nauczył się z nią funkcjonować,

• ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery (terapeutycznej),

21  Stan na rok 2014.
22 E. Tomasik, Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny. 

Cz. 1, Warszawa 1992, s. 114.
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• pozytywne wpływanie na stany emocjonalne uczestników po-
przez dostarczanie lektur i rozmowy o nich23.

Jak wykorzystać możliwości biblioterapii w pracy z najmłodszy-
mi?  Wybierając odpowiednio dobrany tekst, z którym będziemy praco-
wać. W przypadku przedszkolaków będzie to bajka.

Bajkoterapię wykorzystuje się do zajęć z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Odpowiednio dobrane bajki mają funkcje:

• psychoedukacyjną:  mają za cel dokonanie zmian w zachowaniu 
dziecka, dają przykłady działań, dzięki którym łatwiej rozwiązać 
problem – zarówno gdy chodzi o uczenie dzieci samodzielności, 
jak i gdy chcemy nauczyć je radzić sobie z presją rówieśników,

• psychoterapeutyczną: mają za cel wesprzeć emocjonalnie 
dziecko, dać wiarę we własne możliwości, pokazać iż świat 
wszystkich emocji jest normalny, takie bajki są z reguły głębo-
ko zakorzenione w sytuacji dzieci, dla których są pisane, aby je 
więc stworzyć potrzeba rzetelnej analizy przeżywanych przez 
dzieci emocji- zarówno gdy chodzi o pierwszy dzień w przed-
szkolu, jak i rozwód rodziców, pojawienie się nowego dziecka 
w rodzinie, śmierć ulubionego zwierzątka, chorobę czy nawet 
śmierć członka rodziny,

• relaksacyjną: ich celem jest wywołanie relaksacji oraz uspoko-
jenia, fabuła bajki osadzona jest w miejscu znanym dziecku, ale 
jednocześnie spokojnym, przyjaznym oraz bezpiecznym, boha-
ter wszystkimi swoimi zmysłami doświadcza miejsca, w którym 
przebywa, co sprawia, że również dziecko odbiera bajkę zmy-
słami, relaks wpływa na odprężenie mięśni dziecka, wszystkie 
jego zmartwienia i lęki schodzą na dalszy plan.

 Konstrukcja bajek terapeutycznych oparta jest na metafo-
rze sytuacji; bohater bajki może być w podobnym wieku do dziecka,  
akcja rozgrywa się w świecie ludzi lub w świecie bajkowym (jednakże  
w takim, w którym panują zasady ludzkie), główny bohater ma problemy 

23  I. Borecka, Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych 2008, s. 13.
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zbliżone do problemów dziecka, pojawia się ktoś kto mu pomaga. Bajka 
taka nie zawiera morału, ważne jest wyeksponowanie uczuć, dużo się 
o nich mówi, zawiera też pozytywne zakończenie.

Idealnym dopełnieniem zajęć dla dzieci jest wykorzystanie ele-
mentów arteterapii, w rozumieniu jej jako terapii za pomocą szeroko 
pojętej sztuki lub sztuk plastycznych. 

Najprostszym przykładem zastosowania arteterapii jest wyko-
rzystanie jednej z jej technik, jaką jest rysunek. Warto też wprowadzać 
elementy choreoterapii (leczenia za pomocą tańca), czy muzykoterapii 
(terapii za pomocą muzyki), jeśli tylko jest to możliwe w miejscu, w któ-
rym odbywają się zajęcia.

Coraz częściej bibliotekarze, nauczyciele, pedagodzy poszukują 
niestandardowych form pracy z dzieckiem do zastosowania w swoim 
miejscu pracy. W celu poszerzania wiedzy i szukania inspiracji korzy-
stają z materiałów piśmienniczych gromadzonych w bibliotekach. Czę-
sto mogą liczyć na gotowe już zestawienia tematyczne.

Pragnąc poznać ilość materiałów Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krakowie na opisywany temat autorka zbadała księgozbiór 
poszukując materiałów związanych z biblioterapią i arteterapią.

 W tradycyjnym katalogu Biblioteki, a także w elektronicznym 
występuje hasło „BIBLIOTERAPIA”, łączące materiały z zakresu bibliote-
rapi, bajkoterapii, baśnioterapii i poezjoterapii. Jeśli chodzi o arteterapię, 
to hasło takie występuje w systemie elektronicznym, a w tradycyjnej 
kartotece należy upatrywać go w ogólnym haśle „TERAPIE”.

 Po zbadaniu zgromadzonego piśmiennictwa autorka stworzyła 
zestawienia :

• „Biblioterapia i bajkoterapia. Książki, artykuły i audiobooki  
w wyborze za lata 1973-2014”,

• „Arteterapia. Książki i artykuły z czasopism w wyborze za lata 
1976-2014”.
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Na podstawie zestawień autorka stworzyła poniższe porównanie:

Tab. 1. Biblioterapia i arteterapia w zbiorach PBW w Krakowie - 
porównanie własne zestawień.

BIBLIOTERAPIA ARTETERAPIA
44 książki
158 artykułów
2 audiobooki

38 książek
46 artykułów

CZASOPISMA, W KTÓRYCH MOŻNA ZNALEŹĆ ARTYKUłY ZWIĄZANE  
Z W/W TEMATYKĄ

25 TYTUłÓW CZASOPISM 21 TYTUłÓW CZASOPISM
Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis  
Biblioteka (-)
Biblioteka w Szkole
Bibliotekarz
Biblioterapeuta
Bliżej Przedszkola
Charaktery
Chowanna
Guliwer
Hejnał Oświatowy
Język Polski w Szkole IV-VI
Nauczanie Początkowe
Nauczyciel i Szkoła
Opieka Wychowanie Terapia
Polonistyka
Poradnik Bibliotekarza
Problemy Opiekuńczo -
Wychowawcze
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Oświatowy
Remedium
Świetlica w Szkole
Wychowanie na co Dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Wychowawca
Życie Szkoły

Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis  

Arteterapia (-)
Biblioterapeuta
Edukacja
Język Polski w Szkole IV-VI
Kultura i Edukacja
Nauczyciel i Szkoła
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowe w Szkole (-)
Opieka Wychowanie Terapia
Psychologia w Szkole
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Więziennictwa Polskiego
Remedium
Rewalidacja (-)
Szkoła Specjalna
Światło i Cienie (-)
Terapia Uzależnienia Współuzależnienia
Wychowanie na co Dzień
Wychowawca
Życie Szkoły

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień „Biblioterapia i bajkoterapia. Książki, arty-
kuły i audiobooki w wyborze za lata 1973-2014”,„Arteterapia. Książki i artykuły z czasopism 
w wyborze za lata 1976-2014”.
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Objaśnienia do tabeli:
• Kolorem zielonym zaznaczono dziewięć tytułów czasopism, 

które występują w obu zestawieniach.
• Symbolem „(-)” oznaczono czasopisma, które nie są już prenu-

merowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krako-
wie lub przestały być wydawane.

W artykułach z czasopism zawartych w zestawieniach moż-
na znaleźć materiały szczególnie pomocne do pracy bibliotera-
peuty, nauczyciela bibliotekarza i innych nauczycieli chcących pro-
wadzić zajęcia z elementami biblioterapii takie jak: gotowe teksty 
terapeutyczne, bajki terapeutyczne, przykładowe scenariusze za-
jęć, programy biblioterapeutyczne, zagadnienia teoretyczne,  relacje  
z prowadzonej przez placówki i jednostki działalności bibliotera-
peutycznej, propozycje literatury do warsztatu bibliograficznego  
biblioterapeuty, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego i jego poszczególnych Kół, propozycje zajęć  
z poezjoterapii, propozycje wykazu literatury na konkretny temat (na 
przykład dotyczące śmierci), materiały dla rodziców i wychowawców 
dotyczące roli bajek i baśni w życiu dziecka, życiorysy osób związanych 
z biblioterapią, propozycje współpracy nauczyciela bibliotekarza z in-
nymi nauczycielami; polonistą, informatykiem, pracownikiem świetlicy 
szkolnej, propozycje warsztatów.

  Przed przeprowadzeniem zajęć z elementami biblioterapii i ar-
teterapii należy ustalić następujące informacje24:

1. Określić grupę, z którą będziemy pracować, zastanowić się, czy 
spotkamy się z nią tylko raz, czy więcej. Ile będzie dzieci oraz w  jakim 
będą wieku.

2. Wybrać tekst terapeutyczny: czy będzie to bajka psychoeduka-
cyjna, psychoterapeutyczna, czy relaksacyjna. Czy napiszemy ją sami, 
czy skorzystamy z już istniejącej. Czy tekst ten przeczytamy, opowiemy, 

24  Propozycja własna autorki.
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czy włączymy audiobook, a może wykorzystamy japońską sztukę snu-
cia opowieści i wykorzystamy teatrzyk kamishibai.

3. Zastanowić się czy możemy wprowadzić zabawę ruchową, czy 
mamy na to odpowiednio dużo miejsca, by każde dziecko miało prze-
strzeń do ruchu wokół siebie, czy nie ma w pobliżu niebezpiecznych 
przedmiotów (kanciaste rogi stolików, metalowe elementy krzeseł, ni-
sko wiszące obrazy). Czy powierzchnia podłogi, z której będziemy ko-
rzystać nie jest za śliska. Czy będzie nam potrzebny sprzęt do odtwo-
rzenia muzyki Czy zabawę ruchową wymyślimy sami, czy skorzystamy  
z istniejących przykładów.

4. Jak plastycznie nawiążemy do opowiadanego, czytanego, przed-
stawianego tekstu. Jakie elementy musimy przygotować wcześniej,  
jakie przybory będą potrzebne dzieciom do wykonania pracy plastycz-
nej. Czy dzieci będą tworzyły przy muzyce; jeśli tak, to jakiego sprzętu 
potrzebujemy i jaką muzykę zaproponujemy.

5. Co zwieńczy nasze zajęcia, co będzie najlepszym podsumo-
waniem; prezentacja prac plastycznych uczniów, rozmowa kierowana, 
zabawa ruchowa.

6. Jaką formę ewaluacji wybierzemy: czy obserwację prowadzą-
cego, czy obserwację oraz badanie nastrojów.

Te ustalenia pomogą stworzyć scenariusz zajęć dopasowany do 
grupy dzieci, z którą będziemy pracować. 

Warto w codziennej pracy pedagogicznej bibliotekarza stosować 
innowacyjne rozwiązania, które uatrakcyjnią pobyt dzieci w bibliote-
ce, zaciekawią je przez niekonwencjonalną formę przedstawienia tek-
stu, skłonią do refleksji na konkretne temat i zachęcą do sięgania po 
literaturę.
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BARTOSZ SZUBERT
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zgrany zespół w bibliotece, czyli o kontaktach międzyludzkich

W przygotowanym referacie chciałbym zaprezentować  temat   
pt: „zgrany zespół w bibliotece, czyli o kontaktach międzyludzkich”.  
W tej prezentacji zostaną poruszone takie aspekty jak: reguły pracy  
w zespole, konflikty w miejscu pracy, relacje wobec publiczności, miej-
sce w strukturze. Analizie zostaną poddane takie cechy jak organizacja 
formalna i nieformalna, zintegrowany zespół pracowniczy, zgodność 
zespołu, udział w zespole, myślenie grupowe oraz grupa mała i duża. 
Zawód bibliotekarza należy do profesji stricte społecznych, gdyż w za-
kres jego obowiązków wpisane są częste konflikty z klientem. Komu-
nikowanie zatem należy do podstawowych czynności współczesnego 
bibliotekarza i jest warunkiem jego kompetencji życiowych.

Praca w zespole jest efektywniejsza, bardziej bogatsza w rezul-
taty, niż suma prac indywidualnych poszczególnych jednostek, dlatego 
też podejmowane są działania zespołowe, lecz są one znacznie trud-
niejsze. Uważa się ponadto, że im w działaniu więcej kolektywności, 
tym gorzej udaje się współdziałanie, natomiast tym lepsze mogą być 
wyniki. W zespole trzeba ograniczyć lub wyeliminować działania spon-
taniczne, dostosowując wszystkie czynności do ustalonych norm. Trze-
ba je odpowiednio zorganizować i skoordynować, podporządkowując 
decyzjom przełożonych i zakładanym celom. O funkcjonowaniu w ze-
spole przesądza głównie następstwo procesów oraz technologii, narzu-
cające określone rygory. 

Efektywnym zespołem będzie taki, w którym struktura, przy-
wództwo i metody działania dostosowane są do wymogów działania.
Musi zaistnieć zaangażowanie w realizację zadań całej grupy, a ludzie 
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muszą być zgrupowani w taki sposób, który zapewnia, że powiązani 
są ze sobą wymaganiami realizacji zadań i współzależności zadań.  
W efektywnym zespo9le cel jest jasny, wiadomo, że zadanie jest ważne 
zarówno dla członków zespołu jak i dla przedsiębiorstwa.

Dobrze funkcjonujący, efektywny zespół charakteryzuje się tym, 
że:

• Atmosfera jest raczej nieformalna, przyjazna, serdeczna.
• Jest dużo dyskusji, w których uczestniczą wszyscy, ale dyskusja 

jest dostosowana do zadań grupy.
• Członkowie zespołu słuchają się wzajemnie, okazując sobie 

życzliwość i zrozumienie.
• Decyzje podejmowane są na drodze konsensu, w którym ja-

sne jest, że wszyscy ogólnie się zgadzają i są skłonni iść na 
kompromis.

• Niezgoda nie jest tłumiona.
• Zadania lub cele zespołu są dobrze zrozumiane i aprobowane 

przez jego członków, a poszczególni członkowie identyfikują się 
z nimi.

• Role poszczególnych osób w zespole muszą być jasne.
• Krytyka jest częsta, szczera i otwarta bez ukrytych ataków na-

tury personalnej.
• Lider zespołu nie dominuje nad zespołem.

Istotnym warunkiem integracji jest zgodność zespołu, czyli czę-
ściowa rezygnacja z indywidualnych zachowań i nawyków, w celu 
dostosowania do reszty zespołu. Zgodność opiera się na zbieżności 
zachowań z cudzymi oczekiwaniami tych zachowań co sprawia przy-
jemność i satysfakcjonuje. Pracowników, których zachowania sprawia-
ją przyjemność ceni się najbardziej. 

 Najbardziej efektywne zespoły potrafią przełożyć cel ogólny na 
konkretne cele szczegółowe. Trzeba także pamiętać, że efektywność 
grupy stanowi wynik, który kształtuje się w czasie, w miarę jak grupa 
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zaczyna rozumieć to, czego się od niej wymaga i w jaki sposób ta wie-
dza może zostać wykorzystana.

Zespół pracowniczy jest grupą osób, zorganizowaną w sposób 
formalny – czyli z formalnymi relacjami o charakterze służbowym  
i funkcjonalnym w celu realizacji ustalonych zadań, za stosowaną gra-
tyfikację oraz satysfakcję niematerialną. Im wyższa jest gratyfikacja 
oraz satysfakcja, tym łatwiej znosi się narzucone rygory i tym lepiej 
wykonuje przydzielone obowiązki. Ale występują także relacje niefor-
malne, w jakie pracownicy wchodzą wzajemnie ze sobą (towarzyskie, 
koleżeńskie, według zainteresowań), niezależnie od kontaktów i powią-
zań oficjalnych.

 Z reguły w instytucjach więcej bywa relacji nieformalnych niż 
sformalizowanych i występują tym silniej, im gorzej funkcjonuje orga-
nizacja formalna. 

 Organizację formalną, jak i model struktury tworzyn kierownic-
two biblioteki. Istotę stanowi zespół norm i procedur oraz procesualny 
Bi hierarchiczny układ relacji. 

 Relacje nieformalne zawiązują się natomiast PRZYPADKOWO, 
SPONTANICZNIE PRZY RÓŻNYCH OKAZJACH. Kontakty towarzyskie 
mogą układać się lepiej między pracownikami różnych jednostek niż 
w ramach tej samej jednostki, a na płaszczyźnie koleżeńskiej kierow-
nik oraz pracownik są sobie równi. Nieformalne zasady i normy postę-
powania, czyli akceptowalne przez grupy pracowników wartości oraz 
wskazówki zachowań, czasem są lub nie zgodne z regułami organizacji 
formalnej. 

 Jeśli praca odpowiada oczekiwaniom a integracja z zespołem 
pracowniczym satysfakcjonuje, wówczas pracuje się efektywnie i twór-
czo. Taki zespół i taka grupa stwarza warunki do zaspokojenia wielu 
potrzeb oraz do samorealizacji. Wtedy sama przynależność do grupy, 
zespołu ma dla wszystkich sens, dlatego bez ważnej przyczyny nie 
trzeba zmieniać zintegrowanego Wtedy sama przynależność do gru- 
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py, zespołu ma dla wszystkich sens, dlatego bez ważnej przyczyny nie 
trzeba zmieniać zintegrowanego zespołu.

Istotnym warunkiem integracji jest zgodność zespołu, czyli czę-
ściowa rezygnacja z indywidualnych postaw, nawyków oraz dążeń,  
w celu dostosowania się do oczekiwań pozostałych członków zespołu. 
Zgodność opiera się na zbieżności zachowań z cudzymi oczekiwania-
mi tych zachowań. Sprawia to przyjemność i satysfakcjonuje. Zgodno-
ści zespołu sprzyja również podobieństwo postaw i dążeń wynikające  
z wzajemnego dostosowania się do siebie oraz z podobieństwa statu-
su społecznego, co na ogół zawód bibliotekarski gwarantuje. Służy jej 
długotrwała współpraca, gdyż ludzie pracujący razem długo skłonni 
są do wzajemnej sympatii oraz tolerancji. Zespół funkcjonujący zgod-
nie, w atmosferze wzajemnego zaufania, zrozumienia i sympatii, jest  
w działaniu skuteczny i dalatego trzeba stworzyć warunki do integracji.

Udział w zepole pracowniczym polega na tym, że każdy wnosi 
coś do niego: cechy, zwyczaje, pomysły i umiejętności. Jedne sprzyjają 
wspólnemu funkcjonowaniu, inne przeszkadzają a inne są obojętne. Za 
cechy szczególnie użyteczne uważa się chęć oraz umiejętność współ-
pracy, skłonnośc do dziłania intensywnego, pomysłowość, czyli samo-
dzielny i twórczy sposób myślenia i staranność. Osoby o takich cechach 
są bardzo pożądane.

Wzajemne stosunki w grupie zorganizowanej opierać się mogą 
na rozmaitych przesłankach, ostatecznie pogrupowanych w trzech ka-
tegoriach. Interakcje zwane „altruistycznymi” opieraja się na traktowa-
niu innych w kontekście wartości autonomicznych, co znacznie utrud-
nia współpracę, zwłaszcza układy podległości i nadrzędności. Z kolei 
relacje „instrumentalne” polegają na uznaniu innych za środek do celu, 
czyli eksploatowaniu. Njalepszy jest układ „kooperacyjny” polegający na 
wzajemnym partnerstwie w procesie pracy. Kooperacyjność przesądza 
o dobrym funkcjonowaniu zespołu. W ramach współpracy pozytywnej 
czyli wzajemnego dopełnienia czynjmności w celu powodzenia całości.
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Funkcjonowanie zbiorowe obejmuje także myślenie grupowe, bę-
dące czymś więcej niż sumą pomysłów indywidualnych. Wzajemna wy-
miana opinii, weryfikacja stanowisk, dodanie i wypracowanie pomysłów 
nowych oraz licytacja przeświadczeń to kooperacja negatywna (może 
to przynieść rozwiązania nowe i pożyteczne. Idea zgodności z grupą, 
mit dobrej atmosfery, minimalizuje wątpliwości, redukuje stanowiska 
nadmiernie odstające od opinii „średnich” a poglądy sprzeczne zostają 
w ogóle odrzucone.

Ta średnia opinia grupowa staje się następnie normą. Jednocze-
śnie podbudowuje prześwaidczenie o nieomylności, jednomyślności 
oraz stabilności grupy – wywołuje iluzje, trudne do obalenia. Jest wstę-
pem do funkcjonowania błędnego a poza tym w większych instytucjach, 
również bibliotecznych, przyczynia się do konfliktów międzygrupowych.

Grupowy wpływ wenętrzny na indywidualne zachowania ujawnia 
się zwłaszcza w niewielkich zbiorowościach. A takie właśnie mało li-
czebne zespoły pracownicze dominują w bibliotekach małych i średnich 
oraz w jednostkach bibliotek dużych.

Małe grupy, oparte na bezpośrednich relacjach wszystkich ze 
wszystkimi, narzucają zdecydowane normy postępowania i są ka-
talizatorem poczucia własne odrębności. Normy te służą osiąganiu  
celów, jednakże niekoniecznie zgodncych z celami organizacji, pojawiają 
się nieformalne i autonomiczne cele grupowe. Nierzadko wynika z nich 
ograniczenie zaangażowania i wydajności pracy. 

Każdy pracownik jest jednocześnie członkiem dużej, lecz luźno 
powiązanej wewnętrznie, zbiorowości zawodowej, także dużej instytu-
cji. Im większa zbiorowość, tym mniejsza ochota aktywnego uczestnic-
twa w jej funkcjonowaniu.

Żeby wpływ całej zawodowej zbiorowości bibliotekarzy na indy-
widualne postępowanie był odczuwalny, należałoby najpierw zdemo-
kratyzować procedury, zapewnić sobie wzajemnie równe traktowanie 
i jeszcze uświadomić wspólną odrębność. Bibliotekarstwo jest jednak 
podzielone i trudno liczyć na wspólnotę świadomości lub zachowań. 
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Każdy odczuwa swoją przynależność do własnego oddziału, wydziału. 
Ewentualnie działu i dobrze, jeżeli to poczucie może być rozciągnięte na 
całą bibliotekę. 

Konflikty w procesie pracy, czyli napięcia pomiędzy pracownika-
mi oraz między pracownikami a kierownictwem, mogą mieć charakter 
indywidualny, lecz bywaja także konflikty grupowe (miedzy różnymi 
zespołami pracowniczymi). Czasami w konflity wchodzą całe agendy, 
całe instytucje oraz całe profesjonalne zbiorowości. W bibliotekarstwie 
symptomy konfliktów międzygrupowych są dostrzegane wyraźnie. 

Konflikty w miejscu pracy mają zwykle związek z wykonywanymi 
czynnościami, czasem z wykonywanym zawodem, ale niekiedy bywają 
inne przyczyny. Przeważnie przynoszą rozmaite zagrożenia, zwłaszcza 
obniżając wydajność oraz jakość pracy, dlatego muszą byś rozładowy-
wane. Ten obowiązek pochłania wiele czasu. 

Przyczyny konfliktów zawierają już w charakterze wykonywa-
nych czynności oraz w specyfice i niedogodnościach profesji. Irytację 
wywoluje zwłaszcza nadmiar zadań trudnych, uciążliwych i niecieka-
wych, przy niedostatku zadań atrakcyjnych. Frustrację pogłębia mierny 
poziom gratyfikacji oraz niedobór środków i narzędzi na realizację za-
dań, co uniemożliwia dobre wywiązywanie się z obowiązków.

Pojawia się agresja wobec jakiejkolwiek poprawy gratyfikowania 
innych. Wszystko to ma miejsce w praktyce bibliotekarskiej. Uposaże-
nie nie są wysokie, tak jak i środki na działalność, dążenia zawodowe 
rozmijają się z oczekiwaniami sponsorów, a społeczny autorytet zawo-
du jest niski. Ponadto rozkład czasu pracy jest niedogodny a w znacznej 
części trzeba pracować popołudniami oraz w dni inne wolne od pra-
cy. Stopień podirytowania może być znaczny. Konfliktogenne bywają 
również różnice i sprzeczności indywidualne. Jest ich wiele; odmienne 
bywają wartości, aspiracje, oczekiwania oraz nawyki. Pracownicy róż-
nią się doświadczniem i umiejętnościami, charakterm i osobowością. 
Generalnie; ludzie zawsze różnią się od siebie, a im gorzej radzą sobie  
z tymi różnicami w miejscu pracy tym więcej konfliktów.
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Spory wywołuje także zła organizacja pracy. Im większa instytu-
cja, również biblioteczna, tym trudniej o precyzyjną organizację, zatem 
tym więcej sporów. Większe zbiorowości trudniej wypracowują wspól-
ne stanowiska, przesadnas bywa rywalizacja, mniej jasny staje się po-
dział odpowiedzialności oraz nierówny bądź na pozór nierówny wydaje 
się rozkład obciążeń. 

Oprócz konfliktów miedzy pracowniakmi występują również kon-
flikty między kierownictwem a personelem, wynikające z narzucania 
woli, wymuszania czynności oraz przydzielania zadania niekoniecznie 
zgodnych z oczekiwaniami pracowników. Konfliktogenne mogą być 
również kontakty ze sponsorami nie zawsze rozumiejącymi specyfikę 
pracy bibliotecznej. A poza tym nie sposób uniknąć zadrażnień z użyt-
kownikami, w następstwie niemożności zaspokojenia ich oczekiwań, co 
jest dla pracowników mocno frustrujące.

Wszystkie te frustracje, zadrażnienia, irytacje wywołują dyskom-
fort psychiczny. Są to swego rodzaju koszty, które chce się ponosić  
jedynie wówczas jeśli ostateczny wynik działań okazuje się korzystny. 
W przeciwnym razie występuje zniechęcenie.

Nie wszystkie konflikty mają charakter trwały. Istnieją doraźne 
spory, dyskusje i sprzeczki, które natomiast mijają bez śladu. W re-
zultacie konfliktów rodzą się antagonizmy trwałe, kontynuowane bez 
przerw i bez końca. Wtedy konieczne są interwencje przełożonych. 

Charakter konfliktu zależy także od rodzaju sporu. Obok sprzeczn-
pości rzeczywistych, w sporach występują również niedogodności 
uyrojone, irracjonalne i emocje. Konflikty umotywowane urojeniami  
i emocjami przebiegają bardoz gwałtownie i są najtrudniejsze do rozła-
dowywania, nie można usunąć źródeł, które tak naprawdę nie istnieją. 

Kierownicy wszystkich szczebli powinni mieć świadomość wystę-
powania konfliktów w podległych zespołach pracowniczych i wynikają-
cych stąd zagrożeń dla funkcjonowania. Trzeba założyć, iż w bibliote-
kach pracują ludzi na tyle dorosli i dojrzali, że z drobnymi niesnaskami 
radzą sobie samodzielnie.
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Skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów w ich fazie po-
czątkowej jest rozładowanie zaistniałych napięć. Sprzyja temu zmiana 
lub złagodzenie procedur najbardziej konfliktogennych. Dobrze jest, jak 
przełożony wysłucha osób zaangażowanych w konflikt, lepiej natomiast 
kiedy znajdzie dogodny dla obu stron racjonalny sposób postępowania.

Zdarza się, że konflikty między pracownikami i grupami pra-
cowników przybierają forme długotrwałych i gwałtownych waśni, 
rozbudzając emocje w sposób spiralny. W takiej atmosferze praca jest 
trudna, o ile w ogóle możliwa i wobec tego musi dojść do prób mediacji 
z udziałem przełożonego jako mediatora neutralnego. Polega to na 
ogólnych zarysach na skontaktowaniu skłóconych stron i wspólnym 
wypracowaniu reguł możliwie mało konfliktującej i współegzystencji  
w pracy. Mediacje zajmują kierownikom bardzo dużo czasu.

Jeśli konflikt nadal trwa, trzeba przejść do rozwiązań radykalnych, 
ważne żeby od nich nie zaczynać. Ewentualne pretensje są mniejszym 
złem, niż kontynuacja konfliktu. Rozwiązaniem drastycznym, a czasem 
koniecznym jest pozbycie się pracownika, który usiłuje kontynuować 
spór. 

Dodatkowy kłopot polega także na tym, iż osobami wysoce kon-
fliktowymi bywają najlepsi specjaliści, trudni do zastąpienia. W odnie-
sieniu do takich osób trzeba rozważyć możliwość pracy w pojedynkę, 
zanim ewentualna ekspulsacja okaże się nieuchronna. 

Skutki konfliktów są zwykle poważne. Dezorganizują procesy 
pracy oraz psują atmosferę pracy. Stanowią również groźny czynnik 
stresogenny dla naczelnego kierownictwa. Dopuszczanie do konfliktów 
obciąża winą przede wszystkim kierowników niższych szczebli. 

Niższy personel; woli nie dostrzegać sporów, unika interwencji 
oraz sygnalizacji przełożonym. To jest niestety oszustwo. 

W każdym wypadku postępowanie osobowe musi być wyważone 
oraz zgodne z regułami prawa. Nie można ulegać emocjom, to obniża 
skuteczność postępowania oraz przyczynia się do pogorszenia opinii  
o bibliotece w oczach sponsorów i publiczności. 
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Najbardziej efektywne zespoły potrafią przełożyć cel ogólny na 
konkretne cele szczegółowe. Trzeba także pamiętać, że efektywność 
grupy stanowi wynik, który kształtuje się w czasie, w miarę jak grupa 
zaczyna rozumieć to, czego się od niej wymaga i w jaki sposób ta wie-
dza może zostać wykorzystana.

Kolejną sprawą jest kultura organizacyjna. Na tworzenie i za-
rządznie zespołem wywiera kultura organizacyjna. To przestrzeń,  
w której jednostki posługując się przyjętymi regułami mają możliwość 
komunikowania się między sobą i realizowania zadań, które zostały 
uznane za sensowne. Taką kulturę definiuje się jako system wartości  
i norm zachowań oraz sposobów postępowania i myślenia, który zo-
stał wykształcony  i zaaprobowany przez pewną grupę ludzi. Kultura 
przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem w doskonaleniu efek-
tywności organizacyjnej. Przez członków organizacji bywa odbierana 
jako klimat organizacyjny i wywiera wpływ oraz wtraża się w stylu 
zarządzania. Kultura organizacyjna ma wpływ na kulturę poszczegól-
nych zespołów działających w organizacji. Jak pisze J. łucewicz kultura 
jest fenomonem grupowym, pojawiającym się wśród ludzi, pracującym  
w tym samym zespole, którzy manifestują go poprzez wspólny dla 
danej grupy sposób myślenia, działania i podejmowania decyzji. Aby 
sprawnie realizować cel, grupa oczekuje od swoich członków okre-
ślonego sposobu zachowania się, tworzy reguły, akceptowane przez 
wszystkich członków. 

Normy grupowe i wartości wyznawane przez grupę tworzą pe-
wien specyficzny dla niej system wartości, na który składają się:

• Określanie celów i wartości,
• Sposoby kontroli zachowań,
• Sposób odzwierciedlania rzeczywistości,
• Cechy, które ceni się u pracowników oraz te, które cenione nie 

są i te, za które należy karać pracownika,
• Typy relacji organizacja - otoczenie.
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Ważną rolę w każdej organizacji pełni jej komunikacja wewnętrz-
na, która oprócz realizacji celów informacyjnych pozwala rozładować 
wewnętrzne napięcia, łagodzić konflikty.

Do najważniejszych sposobów porozumiewania należą:
• Język, wspólne wyrażenia, skróty myślowe, unikatowy język,
• Formuły lingwistyczne, hasła, przydomki, krótkie zwroty,
• Sposób przyjmowania i komunikowania się z interesantami, 

klientami,
• Sposób odnoszenia się do siebie nawzajem.

Motywowanie oznacza skłanianie do dziłania innych ludzi. To 
proces nakłaniania do postępowania w pożądanym przez organiza-
cję kierunku. Motywowanie może następować z zewnątrz (przez kie-
rownictwo, za pośrednictwem płac, pochwał, awansu oraz kar takich 
jak: wstrzymanie premii czy nagana). Ludzie mogą także motywować 
się sami przez wykonywanie pracy, która im odpowiada. Czynniki we-
wnętrzne obejmujące odpowiedzialność za pracę, poczucie ważno-
ści wykonywanej pracy, kontrolę nad własnymi dziłąniami, posiadanie 
umiejętności, zainteresowania itp. Mają długofalowy efekt.

Z badań wynika, że główną siłą motywującą do pracy jest pieniądz, 
chociaż traci on na znaczeniu w miarę jak oczekiwania ludzi stają się 
bardziej realistyczne. 

Zazwyczaj ludzi motywują różne czynniki. Motywatorem będzie 
praca w zespole, w którym panuje dobra atmosfera i w której dba się  
o pracownika nie tylko dlatego i nie tylko wtedy, gdy wykonuje swoją 
pracę. Ludzie czujący się częścią zespołu chcą dać z siebie jak najwię-
cej. Jeśli praca w zespole jest doświadczeniem przykrym, jego członko-
wie nie będą się do niej przykładać, jeśli zaś będą zadowoleni, osiągna 
zdumiewające rezultaty. Czynnikiem motywującym jest tutaj „duch ze-
społu” za który odpowiedzialny jest kierujący nim.

Z zagadnieniem tym wiąże się zapewnieni odpowiednich warun-
ków pracy, które daje możliwość skupienia się na określonym zadaniu,  
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działalności inwencyjnej bez konieczności pokonywania np. trudności 
technicznych.

Wśród czynników mających wpływ na motywację szczególną rolę 
odgrywa rozwój pracownika. Możliwość rozwoju siebie i własnej kariery 
dzięki pracy w danym zespole, m.in. przez wykonywanie konkretnych 
zadań, uczenie się we własnym zakresie lub pod kierunkiem mentora, 
uczestnictwie w szkoleniach, to silny motywator, pobudzający do dzia-
łania. Przez rozwijanie siebie człowiek nabywa kwalifikacje, poszerza 
się jego potencjał intelektualny i umiejętności, służące całości zespołu 
i organizacji.

Wśród środków wpływających na rozwój i motywację można wy-
mienić również: pochwałę, pozytywną ocene pracy, pozytywną informa-
cję zwrotną, samodzielność w pracy, współzarządzanie i współdecydo-
wanie o celach o zadaniach.

Bibliotekarza, mającego kontakt z czytelnikami, można porównać 
do pracownika działu obsługi klienta. Każdy taki parcownik musi znać 
swoich klientów i umieć być ich pomocą, w sposób aktywny doradzać  
i sprawić, że użytkownik wyjdzie usatysfakcjonowany, przekazując  
swojemu otoczeniu dobrą opinię o firmie czy instytucji. W dużych firmach 
pracownicy przechodzą specjalne szkolenia z zakresu obsługi klienta. 
Jako bibliotekarze stajemy się przewodnikami po nierzadko skom-
plikowanym labiryncie informacji, czytelnik ufa nam i to my możemy  
w największym stopniu wpłynąć na postrzeganie przez niego całej  
instytucji biblioteki. Warto aby bibliotekarze wykształcili w sobie 
umiejętność aktywnego słuchania, która pomaga w kontaktach inter-
personalnych i uczy empatii. Jersteśmy odpowiedzialni za rzetelnośc  
przekazywanych ibn formacji, lecz również za wytworzenie odpowied-
niego klimatu pełnego życzliwości i otwarcia się na potrzeby klienta. 
Wszystkie zabiegi wpływające na kształtowanie wizerunku powinny 
być poparte profesjonalizmem w działaniu na naszym stanowisku pracy  
i znajomością branży. Pracownicy odczuwający satysfakcję z wykony-
wanej pracy jest dla każdej instytucji czy firmy cenny, gdyż satysfakcja 
wpływa na podniesienie jakości jego pracy.
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Miejski Ośrodek Sztuki

Nie tylko projekcja, czyli film w bibliotece

 
 
Otaczająca nas rzeczywistość zdominowana jest przez przekazy 

audiowizualne, których umiejętne odczytanie gwarantuje pełne i świa-
dome uczestnictwo w kulturze i świecie. Wymaga to od współczesnego 
człowieka znajomości podstaw, dzięki którym będzie mógł swobodnie 
poruszać się w obrębie tekstów kultury, odczytywać ich przekaz oraz 
rozpoznawać ukryty sens. Dla większości uczestników kultury film na-
dal pozostaje najbardziej atrakcyjnym spośród przekazów audiowizu-
alnych. Pomimo, iż przez lata odmawiano mu statusu sztuki, dzisiejszy 
odbiorca zauważa, iż dawno przestał on spełniać rolę wyłącznie roz-
rywkową. Powszechny dostęp do ruchomych obrazów i niesione przez 
nie treści sprawiają, że stały się one ważnym elementem w procesie 
poznawania i wychowania. Sztuka filmowa staje się sprzymierzeńcem 
świadomego i refleksyjnego kontaktu ze światem. Kontakt ten, poprzez 
wizyty w kinie czy oglądanie filmów w domu, inicjowany jest już u dzie-
ci. Pogłębienie jego następuje jednak wraz z nabyciem odpowiednich 
kompetencji będących następstwem rozpoznania filmu jako tekstu 
kultury. 

W wyniku przemian współczesna biblioteka już dawno przestała 
być wyłącznie wypożyczalnią książek. Zmienia się jej znaczenie oraz 
to, jakie potrzeby zaspokaja. Coraz częściej staje się przewodnikiem  
w sprawnym poruszaniu się w rzeczywistości audiowizualnej. Projekcje 
odpowiednio dobranych tytułów filmowych zapewnią rozrywkę widzom 
w różnym wieku, a przy okazji mogą prowokować refleksje i dyskusje 
na określone tematy. Kino zaangażowane społecznie, adaptacje lite-
ratury, seanse tematyczne, kino lektur szkolnych – możliwości, w tym 
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tematycznych, jest wiele. Oczywiście projekcja to najprostszy ze spo-
sobów wykorzystania filmu w pracy bibliotekarza. Pozostałe zależą już 
tylko od kreatywności prowadzącego. Wizyta w bibliotece może stać się 
dla odwiedzającego początkiem przygody z filmem lub częścią szersze-
go procesu edukacji, nie tylko filmowej. Konwersatorium o związkach 
literatury i filmu pomoże uświadomić korespondencję sztuk. Projekcja 
stanie się ciekawym przyczynkiem do dyskusji o wartościach i emocjach. 
Krótki warsztat praktyczny wprowadzi w świat animacji poklatkowej,  
a wykład przybliży początki sztuki filmowej. Bibliotekarz, uwzględniając 
zagadnienia edukacji filmowej, może wspomóc nauczycieli w realiza-
cji szkolnego programu nauczania. Treści poświęcone filmowi zostały 
wpisane w program i muszą być obecne na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych. Często jednak nie są realizowane w dostatecznym wy-
miarze. Tu pojawia się szansa dla bibliotek, które mogą zaoferować je 
w formie zajęć pozalekcyjnych. Ich znaczenie w procesie dydaktycznym 
i wychowawczym jest szeroko podkreślane1. Poza funkcją kształcącą, 
integrującą czy rekreacyjno-rozrywkową2 zajęcia pozalekcyjne stano-
wią również okazję do uzupełniania nauki szkolnej o nowe formy i tre-
ści. Współpraca dyrektora i biblioteki na tej płaszczyźnie otwiera możli-
wości wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty obu placówek.

Film, jak każdy tekst kultury posiada swój własny język. Przema-
wia do widza za pośrednictwem określonych środków wyrazu, których 
rozpoznanie i zrozumienie jest gwarantem udanej i pełnowartościowej 
projekcji. Zanim jednak wybrzmi on na wielkim ekranie, i w postaci go-
towego filmowego dzieła „przemówi do widzów”, korzysta z języka lite-
ratury. Pomysł, który rodzi się w głowie twórcy (scenarzysty czy reżyse-
ra) zyskuje materialną, literacką formę jaką jest scenariusz. I tu pojawia 
się możliwość wykorzystania biblioteki, jako źródła inspiracji – bo prze-
cież jest to miejsce, w którym w poszczególnych działach, na kolejnych 
półkach kryją się pomysły na film. Nie chodzi jednak by wykorzystywać 

1 Refleksje na ten temat zebrała Ewa Gałązka w artykule Rola zajęć pozalekcyjnych w szkole 
- http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/282-285 (22.06.2015 r.)

2  Ibidem.
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książki jako gotowy pomysł, jak w przypadku adaptacji filmowej, ale by 
uruchomić wyobraźnię i kreatywność uczestników warsztatów a także 
sprowokować sytuację, w której przeglądanie półek będzie jednocze-
śnie spacerem po bibliotece i okazją do zaznajomienia się z jej prze-
strzenią. Warsztaty dają także możliwość poznania podstawowych 
zasad pisania scenariuszy oraz tajników zawodu scenarzysty. Przygo-
towując się prowadzący spotkanie może skorzystać ze stron interneto-
wych oraz pozycji na temat pisania scenariuszy filmowych dostępnych 
na rynku wydawniczym3. Zawierają wskazówki dla osób, które myślą  
o pisaniu scenariuszy – od pomysłu i gromadzenia materiałów, poprzez 
przygotowanie fabuły, konstrukcję postaci i wątków, elementy struktu-
ry scenariusza, po uwagi techniczne dotyczące zapisów i edycji. Wzbo-
gacone są anegdotami i radami doświadczonych scenarzystów a także 
przykładami fragmentów polskich i zagranicznych scenariuszy. Począ-
tek warsztatów może stanowić prezentacja złożona z kilku, wybranych 
fragmentów filmowych, które są ciekawe pod względem pomysłu na 
fabułę bądź bohatera. Fragmenty te powinny być dobrane do wieku 
uczestników spotkania. Prowadzący pokazując je jednocześnie pyta, co 
sprawia, że dany film jest atrakcyjny dla widza. Czy jest to związane  
z nazwiskiem reżysera, aktorami, historią, danym gatunkiem filmowym, 
efektami specjalnymi czy może emocjami, które wywołuje? Niezależ-
nie od odpowiedzi, nawet najbardziej zbliżony gustom, pod wskaza-
nymi względami, film nie będzie atrakcyjny, jeżeli fabuła nie wciągnie 
widzów, a bohater nie wyda się na tyle interesujący, by chcieli śledzić 
jego perypetie. Następnie, prowadzący wyjaśnia, że scenariusz, ujmu-
jąc najprościej, jest słownym zapisem tego, co widać i słychać w filmie 
oraz przybliża reguły poszczególnych zapisów na przykładzie wybranej 
strony. Ważnym jest, aby wskazać uczestnikom, iż prócz określonego 
schematu zapisu (pomocne okazać się mogą także edytory do pisania 

3 Przystępnie i ciekawie napisane są: Robin U. Russin, William Missouri Downs, Jak napisać 
scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2005; Maciej Karpiński, Sce-
nariusz: niedoskonałe odbicie filmu, Rabid, Kraków 2004; Raymond G. Frensham, Jak napisać 
scenariusz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
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scenariuszy) tym, co decyduje o budowie scenariusza, a co za tym idzie  
i filmu, jest zasada, iż każda historia przelewana na papier powinna 
mieć początek, środek i koniec, czyli: ekspozycję, rozwinięcie i zakoń-
czenie. Nie należy zapomnieć także o punktach zwrotnych i kulmina-
cyjnych, które rozbudzają ciekawość widza, utrzymują jego uwagę oraz 
podgrzewają emocje. Składowe te można omówić na bazie fabuł wy-
branych wcześnie filmów. Po wstępie teoretycznym warsztatowicze 
dzieleni są na grupy i proszeni o wybranie bliskiego im gatunku filmo-
wego: melodramatu, komedii, westernu, thrillera, itp. Prowadzący pyta, 
czego oczekują wybierając się do kina na dany gatunek? Co musi zaist-
nieć na ekranie, żeby film można uznać za western czy też komedię ro-
mantyczną? Odpowiedzi zapisywane są na tablicy tak, by były widocz-
ne dla wszystkich. Potem, uczestnicy zaproszeni zostają na wycieczkę 
pomiędzy półkami. Zasada jest jedna: wybierają książkę, otwierają na 
przypadkowej stronie i zapisują np. 5. zdanie od góry. Zgromadzone 
w ten sposób zdania posłużą do stworzenia synopsis – pomysłu na 
scenariusz (maksymalnie 1 strona A4) zgodnie z wybranym gatunkiem. 
Na koniec spotkania prezentują i analizują swoje prace pod kątem wy-
tycznych wskazanych wcześnie przy omawianiu oczekiwań względem 
danego gatunku filmowego. 

Drugi z warsztatów proponowany do przeprowadzenia w biblio-
tece można roboczo nazwać „Jak patrzeć, aby widzieć więcej”. Jego 
założeniem jest zachęcenie uczestników do aktywnego uczestnictwa  
w projekcji filmowej. Wskazanie im, iż skupianie się wyłącznie na fabu-
le czyni seans niepełnym oraz uboższym. Współczesny film bywa nie 
lada wyzwaniem dla widza. Postęp techniczny otworzył przed twór-
cami nowe możliwości. Pozwala eksperymentować z filmową formą, 
zaskakiwać nowatorskimi efektami specjalnymi, odtwarzać szczegóły 
rzeczywistości tak, by była trudna do odróżnienia od tego, co widzimy 
za oknem lub kreować światy, które przeniosą widzów poza granice 
wyobraźni. Aby w pełni korzystać z filmowego bogactwa należy poznać 
podstawowe zasady. Film, bowiem przyrównać można do gry, w której 
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pierwszą czynnością jest przeczytanie dołączonej instrukcji. Natomiast 
przechodzenie na kolejne poziomy czy pola zależy od samego gracza - 
jego doświadczenia, umiejętności, zręczności, czy kreatywności. 

Film przemawia do odbiorcy przede wszystkim za pośrednic-
twem obrazu. Jest królestwem tego, co widzialne. W zależności od tego 
ile widz zauważy o tyle głębiej będzie mógł wniknąć w świat diegetycz-
ny i prezentowaną historię. Podczas każdej projekcji zawiązuje się po-
między oglądającym a twórcą swoista umowa polegająca na wspólnym 
akceptowaniu konwencji filmowych, czyli norm opowiadania i przed-
stawiania. Normy te dotyczą np. narracji (happy end) czy też stylisty-
ki (kąty patrzenia kamery, przejścia montażowe). Dzięki nim film staje 
się formą komunikacji, pozwalającą na przekazywanie i odczytywanie 
znaczeń. Ich zauważanie i rozumienie jest gwarantem przyjemności 
płynącej z seansu a także zrozumienia filmu. Najprostszym przykła-
dem konwencji, którą niemal każdy widz automatycznie rozpozna-
je, jest sposób sygnalizowania upływu czasu za pomocą zbliżenia na 
przesuwające się w przyspieszonym tempie wskazówki zegara czy też 
spadające kartki kalendarza. Przyzwyczajenie do tego typu filmowych 
chwytów powoduje, że oglądający przyjmuje je niemal bezrefleksyjnie. 
Szybko zauważa jednak odstępstwa od tego, co znane i powtarzalne. 
W dzisiejszych czasach twórcy często wychodzą poza konwencje, igrają 
z nimi, polemizują, naginają. Wszystko po to, by z jednej strony zyskać 
uznanie widzów (jeśli oczywiście Ci dostrzegą nowatorskie rozwiązania) 
lub dokonać rewolucji w obrębie danego gatunku4. Najważniejszy jed-
nak nadal pozostaje obraz. To za jego pośrednictwem przenosimy się 
na egzotyczną plażę, zwiedzamy wiktoriańskie wnętrza, podglądamy 
mieszkańców Pustyni Patagońskiej, dryfujemy w przestrzeni kosmicz-
nej czy też przemierzamy ulice Nowego Jorku. Widzimy to, co powstało 
w wyobraźni scenarzysty i reżysera, a potem za pomocą kostiumów, 
rekwizytów, scenografii, światła, koloru i montażu wykreowane zostało  
 

4  Kino gatunku w największym wymiarze korzysta z konwencji. 
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przez filmowa ekipę. Co dokładnie jednak widzimy? I czy widzimy czy 
tylko patrzymy? 

Na to pytanie odpowie ćwiczenie zaproponowane uczestnikom 
na początek warsztatów. Prowadzący wyjaśnia znaczenie terminu 
„easter egg”5, czyli zamierzonego żartu, nawiązania, odniesienia (do li-
teratury, malarstwa, innego filmu, znanej osoby, itp.), ukrytego prze-
kazu, który odnaleźć można w filmie, grze komputerowej, programie 
komputerowym czy stronie internetowej. Określenie to odnosi się do 
tradycji wielkanocnej praktykowanej np. we Francji, Wielkiej Brytanii 
czy Stanach Zjednoczonych, zwanej z francuskiego „Chasse aux oeufs”, 
a z angielskiego „Egg Hunt”, czyli polowaniem na jajka. Dzieci, zazwy-
czaj w niedzielny poranek, udają się na wielkie poszukiwanie czekola-
dowych smakołyków: jajek, zajączków, baranków, kurczaczków ukry-
tych na balkonie, w ogrodzie lub mieszkaniu. Ten, z początku domowy, 
obyczaj szybko przerodził się w masową rozrywkę przeznaczoną nie 
tylko dla najmłodszych, ale i dla całych rodzin. Widzowie, w przypadku 
części filmów, nie opuszczając fotela przed ekranem mogą udać się na 
podobne „polowanie”. Poszukiwać będą zagadek pozostawionych im 
przez reżysera. Poniżej przykładowy kadr z „easter egg” z filmu „Poje-
dynek na szosie” Stevena Spielberga. 

(„Pojedynek na szosie”, reż. Steven Spielberg, 1971)

5 Prostą definicję wraz z linkami do przykładów znaleźć można na Wikipedii: https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Easter_egg (dostęp: 22.06.2015 r.). Szersze omówienie na stronie anglo-
języcznej: https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg_%28interaction_design%29 (dostęp: 
22.06.2015 r.).
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Wyświetlając je uczestnikom prowadzący nie podaje tytułu ani 
nazwiska reżysera. Zachęca ich do odnalezienia autora ukrytego w ka-
drze. Bardziej uważni i wnikliwi zwrócą uwagę na napis na drzwiach 
auta, który czytany od tyłu daje „Spielberg”. 

Czasami twórcy odwołują się do filmów swoich kolegów po fa-
chu. Wspomniany już Steven Spielberg w „Poszukiwaczach zaginionej 
Arki” ukrył nawiązania do „Gwiezdnych Wojen” George’a Lucasa. W sce-
nie, w której Indy i Sallah znajdują i wyciągają tytułową Arkę, na słupie 
po lewo, za postacią graną przez Harrisona Forda dostrzec można hie-
roglify, a wśród nich postaci R2-D2 i C-3PO. 

(„Poszukiwacze zaginionej Arki”, reż. Steven Spielberg, 1981)

Podobne nawiązania do sagi Lucasa powracają w „Indiana Jones  
i Świątynia Zagłady” – bar w Szanghaju, z którego ucieka Indy nosi na-
zwę Club Obi Wan. „Easter egg” jest też czasem pojawienie się reżysera 
we własnych filmach. Petera Jacksona można wypatrzeć w kolejnych 
częściach Władcy Pierścieni a Alfreda Hitchcocka m.in. jako przechodnia 
w „Zawrocie głowy”, pasażera autobusu siedzącego obok Cary Granta  
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w „Złodzieju w hotelu” czy wyprowadzającego psy ze sklepu zoologicz-
nego Davidsona w „Ptakach”6. 

Tych kilka przykładów uświadomi uczestnikom warsztatów, że 
widz bardzo często nie wyłapuje wszystkiego, co w filmowym kadrze 
lub scenie celowo zostało umieszczone przez twórców. Czasem, jak 
w powyższych przypadkach, odniesienia te są okiem puszczonym do 
widza, zaproszeniem do wspólnej zabawy w odnajdywanie ukrytych 
smaczków. Zazwyczaj jednak są nośnikiem znaczeń, których wychwy-
cenie poszerza kontekst danego dzieła filmowego. W dalszej części 
spotkania prowadzący może zaproponować własny fragment filmowy 
lub skorzystać z przykładu poniżej. W roku 2009 Shane Acker zrealizo-
wał animację pt. „9”. Jest to postapokaliptyczna wizja, w której Ziemia 
zniszczona została w wielkiej wojnie pomiędzy ludźmi i maszynami. 
Jedynymi ocalałymi są szmaciane laleczki, które ukrywają się przed me-
chaniczną bestią. Tytułowy „9” jest nowy w grupie. Budzi się w niezna-
nej mu rzeczywistości i staje się katalizatorem przyszłych wydarzeń. 
Społeczność laleczek nakreślona została tak, by widz szybko zorien-
tował się, iż każdy z bohaterów prezentuje inny typ ludzkiej osobowo-
ści. Mamy więc przywódcę, naukowca, wielkiego, ale niezbyt rozgar-
niętego osiłka oraz odważną poszukiwaczkę przygód. 9 natomiast jest 
ciekawskim odkrywcą, z początku nieco zagubionym, później jednak to 
on przejmuje inicjatywę w grupie. Prezentując wybrane sceny warto 
zwrócić uwagę uczestników warsztatów na stroje, które noszą laleczki. 
Większość ubrana jest w płócienny kostium. Wyróżnia się tylko jedna  
z laleczek, która ma na sobie pasiasty kombinezon. Istotny dla później-
szej dyskusji jest fragment, w którym 9 budzi mechaniczną bestię. Jest 
to krótka scena, w której laleczki uciekają przez most przed podążającą 
za nimi wielką maszyną. W zaprojektowanej animowanej scenografii 
widzowie dostrzec mogą bramę, która kształtem przypomina wejście 
do obozu Auschwitz I. W kontekście fabuły filmu oraz stroju jednej  
z laleczek motyw ten otwiera dla uczestników pole do dyskusji na 

6 Inne przykłady: http://the.hitchcock.zone/wiki/The_Hitchcock_Cameos (dostęp: 23.06.2015 r.).
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temat symboliki użytej w filmie oraz prowokowanych przez nią treści. 
Zauważenie i odczytanie tych nawiązań lub ich pominięcie przez wi-
dza tworzy różne płaszczyzny analizy i interpretacji obejrzanego filmu. 
W zależności od percepcji widzów, ich osobistego doświadczenia oraz 
wielu innych czynników seans danego filmu objąć może różne warstwy 
znaczeniowe. Na której zatrzyma się czy też jak głęboko dotrze ogląda-
jący, zależy tylko od niego. 

Proponowany warsztat można modyfikować w zależności od 
wieku i zainteresowań grupy. Można poszerzyć go także o zagadnie-
nia dźwięku w filmie, stawiając widzom pytanie „co widać i słychać  
w filmie?”. Jednym z przykładów do wykorzystania może być film „Ro-
meo i Julia” z roku 1996 w reżyserii Baza Luhrmanna. Adaptacja drama-
tu Williama Szekspira przeniesiona do współczesnej Werony jest znana 
nie tylko ze względu na nazwisko reżysera czy też odtwórcę roli Romeo, 
Leonardo DiCaprio, ale także z uwagi na atrakcyjną formę filmu. Luhr-
mann zachował oryginalny język szekspirowskiego dramatu, jednak 
miejscem akcji uczynił fikcyjne miasteczko Verona Beach na Florydzie 
u schyłku XX wieku. Montecchi  i Capuleti to dwie zamożne rodziny,  
a w młodszym pokoleniu dwa rywalizujące gangi. Historia miłości Julii  
i Romeo poprowadzona została dokładnie jak w pierwowzorze, zmienia 
się jedynie czas, otoczenie i kostiumy. Rozmach inscenizacyjny, prze-
pych balansujący na granicy kiczu może zawładnąć uwagą widzów na 
tyle, że nie wszyscy skupią się na kwestiach wypowiadanych przez po-
staci, a tym bardziej na efektach dźwiękowych. Reżyser zastąpił część 
oryginalnych odgłosów, np. zamiast dźwięku broni wyciąganej z kabu-
ry słyszymy odgłos szpady. I podobnie, jak w przypadku kreatywnego 
działania w obrębie warstwy wizualnej, stworzył tym samym widzowi 
nowe możliwości interpretacji. 

Każdy film w momencie projekcji kształtuje się na nowo w umyśle 
oglądającego. Przekraczając próg kina widz oddaje się w ręce wielkiego 
programisty – reżysera, który albo korzysta z jego percepcyjnych przy-
zwyczajeń oraz wzajemnej umowy odnośnie konwencji (np. Kino Nowej 
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Przygody7) albo oferuje mu nową grę (kino autorskie). Widz nie musi,  
i nie powinien, być bierny. Może podjąć stawiane mu wyzwanie, doko-
nać destrukturalizacji i ponownego uorganizowania dzieła filmowego. 
W latach pięćdziesiątych Edgar Morin definiował widza jako kogoś, kto 
„wyzwala obraz z jego oczywistego chłodu i odsłania jego ukryte dzia-
łanie”8. W trakcie oglądania widz może zatem, korzystając z wyobraź-
ni, wiedzy i doświadczenia, dokonać analizy poszczególnych poziomów 
znaczeń. Staje się wtedy „interlokutorem”9 (film jest przecież komuni-
katem) – partnerem w filmowej rozmowie. Takie aktywne obcowanie  
z filmem nie tylko wzbogaca, ale i zapewnia dodatkową rozrywkę.

 Opisane warsztaty pomyślane zostały tak, by zainteresować 
zarówno tych, którzy od dawna pasjonują się sztuką filmową, jak i tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ruchomymi obrazami. 
Poza dostarczeniem podstawowych informacji teoretycznych (warsz-
tat scenarzysty, filmowe środki wyrazu, gatunki filmowe) nastawio-
ne są przede wszystkim na rozbudzenie kreatywności uczestników. 
Wskazanie im, że każda projekcja to coś więcej niż rozrywka, a każ-
dy film rozpatrywać można na wielu poziomach, m.in. jako komunikat, 
tekst kultury, wypowiedź autorską, sztukę. W zależności od tego, jaki 
poziom chce eksplorować widz niezbędne jest nabycie przez niego od-
powiednich kompetencji. Wizyta w bibliotece może go w tym procesie 
wspomóc. Dodatkowo, dzięki spotkaniu dwóch sztuk: literatury i filmu, 
uświadamia mu ich przenikanie, współistnienie czy korespondencję.

7 W celu zapoznania się z zagadnieniem odsyłam do: J. Płażewski, „Nowa Przygoda” i co  
dalej?, Kino 1986, nr 5 oraz Kino Nowej Przygody, red. J. Szyłak, Słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2012. 

8  E. Morin, Kino i wyobraźnia, Warszawa 1975, s. 72.
9  F. Casetti, W poszukiwaniu widza, w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Hel-

man, Kraków 1992, s. 175-181.
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MAłGORZATA BUKOWSKA
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz

Formy pracy z użytkownikiem stosowane przez Oddział 
dla dzieci Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu 

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu w swoich 
działaniach na rzecz aktywizacji czytelnictwa dzieci i młodzieży łączy 
pracę z czytelnikiem indywidualnym z formami zbiorowymi, grupowymi. 
Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują zarówno działania stałe – 
cykliczne jak i kazjonalne. Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na 
pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, jako że w tym właśnie okresie 
rozwojowym kształtują się nawyki, które odpowiadają za zachowania  
w życiu dorosły, większość naszych działań jest skierowana do tej 
grupy.

Od kilku lat prowadzimy cykl comiesięcznych zajęć z literaturą 
pod wspólnym tytułem „Spotkania z książką”. Objęte tymi działania-
mi są wszystkie – publiczne i prywatne – przedszkola z terenu mia-
sta. W ramach cyklu każda grupa przedszkolna (oprócz trzylatków  
z przedszkoli publicznych) w trakcie trzydziestominutowych spotkań 
ma przedstawiany w różnej formie (głośnego czytania z pokazywa-
niem ilustracji, czytania z podziałem na role, inscenizacji kukiełkowych 
i mini przedstawień teatralnych) wybrany tekst literacki. Nawiązuje on 
z reguły do różnego rodzaju problemów wieku dziecięcego lub kalenda-
rza rocznych wydarzeń. Częścią zajęć jest zawsze rozmowa/dyskusja  
o przedstawianym opowiadaniu, bajce i turniej zagadkowy również 
nawiązujący do tematu przewodniego. Turniej rozstrzygany jest co 
kilka miesięcy. Wyłonieni zwycięzcy  otrzymują nagrody książkowe.  
W „Spotkaniach z książką” od dłuższego czasu uczestniczą gimna-
zjaliści, którzy z dużym zaangażowaniem przedstawiają maluchom 
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wybrane często przez siebie utwory. Osiągamy w ten sposób następny 
cel: popularyzację książki w środowisku nastolatków, aktywizację spo-
łeczno- kulturalną tej grupy wiekowej. Dla dzieci, które z różnych przy-
czyn nie są objęte kształceniem na poziomie przedszkolnym od 3 lat 
prowadzimy comiesięczne zajęcia w ramach cyklu „Z bajką spotkanie 
na drugie śniadanie”. Mają one na celu uspołecznianie maluchów, roz-
budzanie u nich zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejęt-
ności manualnych (w tym plastycznych). W ramach tych zajęć maluchy 
uczestniczą w rytmice, zabawach plastycznych i literackich. Staramy się 
uatrakcyjniać spotkania przez zapraszanie gości. Odwiedzili nas m.in.: 
pisarka, dentystka, policjanci, trenerka psów wraz ze swoimi pupilami.

Dla starszych dzieci stałe, comiesięczne spotkania z literaturą 
odbywają się w ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Uczestniczą w nich uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gim-
nazjaliści i licealiści. Omawiamy podczas spotkań wybrane utwory lite-
ratury młodzieżowej, wyjeżdżamy na targi książki, festiwale literatu-
ry, chodzimy lub wyjeżdżamy na spotkania autorskie lub inne imprezy 
kulturalne. 

Do tej grupy wiekowej adresowane są również cyklicznie odby-
wające się noce literacko-filmowe, w ramach których realizujemy tur-
nieje tematyczne, dyskutujemy o książkach, filmach. Tę formę zajęć 
realizujemy w cyklach kwartalnych. W półrocznych do tej pory, przy-
gotowywałyśmy dla uczniów szkół podstawowych noce baśniowe.  
W tym roku wprowadziłyśmy, dla tej grupy wiekowej, do naszych dzia-
łań nową formę-grę miejską. Odbywa się ona na terenie całego miasta 
i jest realizowana we współpracy z różnymi instytucjami i osobami pry-
watnymi. Cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Stałą formą pracy z niepełnoletnim czytelnikiem są „Wakacje  
w bibliotece” i „Ferie zimowe z biblioteką”. W okresach wolnych od za-
jęć lekcyjnych przygotowujemy dla uczniów – głównie – szkół podsta-
wowych atrakcyjną ofertę różnego rodzaju zajęć nie tylko z książką. 
Organizujemy wtedy również wycieczki, zajęcia w plenerze. 
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Na stałe w kalendarz imprez bibliotecznych weszły też tematycz-
ne „Pikniki literackie” przygotowywane w okresie wiosenno- jesiennym. 
Ich celem jest rozbudzenie twórczej aktywności dzieci w oparciu o lite-
raturę. Staramy się aby zawsze miały one atrakcyjną formę. 

Staramy się również, żeby organizowane przez nas spotkania au-
torskie można było uznać za formę stałą. 

Dużym zainteresowaniem co roku cieszą się przygotowywane 
przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu „Andrzejki w bibliotece”.

W XXI w. jednym z prężniej rozwijanych i rozwijających się sektorów 
w branży IT jest open source. Choć coraz częściej obecne są w sferach 
aktywności ludzkiej, to jednak wciąż mało poznane. Na rodzimym grun-
cie informatologii brak było do tej pory opracowania przybliżającego 
w przystępny sposób tę problematykę. Praca napisana została przez 
humanistę – bibliologa i informatologa – z myślą o/i z przeznaczeniem 
dla humanistów i bibliotekarzy, zwłaszcza tych o zainteresowaniach 
informatycznych i informatologicznych. Książka ma więc charakter wpro-
wadzający w obszar open source na potrzeby szeroko pojętej humanistyki. 

NOWOŚCI WYDAWNICTWA SBP
Wstęp do Open Source
Sebastian Dawid Kotuła
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA, ISBN 978-83-6464203-33-6

Zamów już dziś!  
Dział sprzedaży: 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 
tel.: 22 608 28 26, tel./fax: 22 825 50 24
www.sbp.pl, e-mail: sprzedaz@sbp.pl

str. 168
cena 28 zł, 
oprawa miękka
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Książki z Wydawnictwa SBP
Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

Zamów już dziś!
Dział sprzedaży:

Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
tel.: 22 608 28 26, tel./fax: 22 825 50 24
www.sbp.pl, e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Mam 6 lat i gonię świat. Poradnik dla bibliotekarzy  
i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami
Agata Arkabus

ISBN: 978-83-64203-17-6

Celem Książki jest przedstawienie sześciolatka jako ucznia i użyt-
kownika biblioteki szkolnej, ale przede wszystkim dziecka o ty-
powych potrzebach wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.  
W zarysie rozwoju psychofizycznego zwrócono uwagę na naj-
ważniejsze elementy, charakterystyczne dla dzieci w tym okresie.

Miś - zabawka - bohater literacki - wzrór wychowawczy
Justyna Binio

ISBN: 978-83-64203-02-2

Książka Justyny Binio to kompendium wiedzy na temat najsłynniejszego plusza-
ka. Z lektury możemy się dowiedzieć, w jakich opowieściach pojawia się miś i jaki 
wpływ na dziecko mają historie z udziałem bajkowych postaci. Ponadto autorka 
podsuwa ciekawe pomysły do wykorzystania w pobudzaniu dziecięcej wyobraźni  
i radzeniu sobie w trudniejszych sytuacjach, a także propozycje zabaw przy wyko-
rzystaniu postaci misia.

str. 86, format A-5
cena: 29 zł, oprawa miękka

str. 76, format A-5
cena: 28 zł, oprawa miękka

Nasze poradniki adresowane są do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, animatorów kultury oraz rodziców.

Zobacz pozostałe książki z tej serii na stronie www.sbp.pl/sklep



71

KRZYSZTOF JAKUBCZAK 
kamel3D.eu – fotografia stereoskopowa 

„Przez różowe okulary”

 Jedną z niecodziennych atrakcji 9FMB była możliwość uczest-
nictwa w towarzyszących mu warsztatach fotografii trójwymiarowej  
o radosnym tytule: „Przez różowe okulary”. Chętni, którzy uczestniczy-
li w tych zajęciach mogli poznać tajniki powstawania „prawdziwych” 
zdjęć trójwymiarowych, przy użyciu jedynie swojego aparatu cyfrowego 
oraz komputera. Najpierw zaznajomili się jednak z kilkoma prawidła-
mi, bez których powstanie poprawnego zdjęcia 3D nie jest możliwe. 
Omówiliśmy teorię trójwymiarowego postrzegania otoczenia. Słu-
chacze dowiedzieli się, dlaczego widzą trójwymiarowo, co jest abso-
lutnie koniecznym warunkiem, by widzieć przestrzennie, a także, jak 
radzą sobie z postrzeganiem przestrzeni (by normalnie funkcjonować 
w codziennym życiu) osoby, które nie widzą stereoskopowo. Następ-
nym etapem było omówienie sposobu użycia aparatu cyfrowego, reguł  
i ograniczeń w procesie kreowania trójwymiarowego zdjęcia. Po zapo-
znaniu się z teorią rozpoczęliśmy część praktyczną; każdy uczestnik 
użył swego sprzętu i świeżo nabytej wiedzy, by zrobić swoje pierwsze 
w życiu trójwymiarowe zdjęcie. Szybko okazało się, że nie wystarcza 
do tego przestrzeń naszej sali wykładowej, wyruszyliśmy na korytarze 
obiektu, gdzie znalazło się sporo ciekawostek wartych eksperymento-
wania z przestrzenią. Następnym etapem szkolenia było wgranie zdjęć 
do komputerów i omówienie podstawowych funkcji programu two-
rzącego zdjęcia trójwymiarowe. Taka metoda pracy pozwoliła na na-
tychmiastowe wyłapanie błędów popełnionych podczas robienia zdjęć. 
Omówiliśmy je wszystkie, by kolejne zdjęcia były robione już bardziej 
świadomie i poprawnie. Tak zakończyliśmy naszą wspólną przygodę, 
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po której, mam nadzieję choć kilkoro z dwanaściorga słuchaczy podej-
mie kolejne próby w nowo poznanej dziedzinie fotografii.

Program warsztatów:
1. Widzenie stereoskopowe: co to takiego, dlaczego widzimy/nie 

widzimy stereoskopowo;
2. Zagadnienia związane ze stereoskopią;
3. Jak widzą przestrzeń osoby nie widzące stereoskopowo;
4. Fotografia stereoskopowa z użyciem jednego aparatu;
5. Przyrządy stosowane do fotografii stereoskopowej;
6. Na czym polega metoda „cha-cha” (czyt. „cza-cza”);
7. Reguły obowiązujące podczas robienia zdjęć 3D jednym 

aparatem;
8. Zajęcia praktyczne – zastosowanie nabytej wiedzy – robienie 

zdjęć 3D;
9. Praca z programem „StereoPhoto Maker” – objaśnienie funkcji 

programu;
10. Wczytanie zdjęć, automatyczna korekta, rozpoznawanie błędów 

przy tworzeniu zdjęć
11. Objaśnienie błędów, omówienie metod pracy dla lepszych 

efektów.
12. Powodzenia!

Grupa zapaleńców, która zdecydowała się na uczestnictwo  
w warsztatach, to ludzie bardzo otwarci i ciekawi nowinek. Z uwagą wy-
słuchali „wykładu” nie szczędząc pytań, gdy mieli wątpliwości. Podczas 
zajęć praktycznych wykazali się kreatywnością, starali się, by ich zdjęcia 
nie były „nudne”, a także, by były różnorodne, dzięki czemu wszyscy 
mogli poznać cały przekrój możliwych do popełnienia błędów i nauczyć 
się unikać ich w przyszłości. Był to dla mnie bardzo ciekawie i kreatyw-
nie spędzony czas. Mam nadzieję, że podobnie myślą uczestnicy moich 
warsztatów, dziękuję!!!!
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KATARZYNA MISIAN-SZCZYPIÓR
Kierownik GBP w Deszcznie

Dogoterapia w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie jest jedyną instytucją 
kultury działającą na terenie gminy Deszczno. Dlatego też oprócz pod-
stawowej formy działalności oferuje zarówno swoim czytelnikom jak 
i pozostałym mieszkańcom różne zajęcia. Deszczeńska biblioteka to 
nie tylko wypożyczanie i udostępnianie książek, ale przede wszystkim 
przestrzeń do działań i różnych inicjatyw. 

Dlatego też zostały zorganizowane zajęcia z dogoterapii. Zajęcia 
odbywają się raz w miesiącu i adresowane są do dzieci w wieku od  
0 do 6 lat, które nie korzystają z opieki żłobkowej czy przedszkolnej. 
Odbywają się one w dwóch formach, jako spotkania z psem i edukacji 
z psem. 
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Spotkania z psem mają na celu stworzenie pozytywnego kon-
taktu pomiędzy najmłodszymi uczestnikami, a zwierzęciem. Podczas 
radosnej zabawy dzieci głaszczą psy, przyzwyczajają się do kontaktu, 
wydają polecenia. To pozwala na dostarczenie uczestnikom zajęć po-
zytywnego ładunku emocjonalnego. Ponad to dzięki tej formie działania 
dzieci przełamują lęk w kontakcie z otoczeniem. Także jest stymulo-
wany rozwój zmysłów i postrzegania. A wszystko to podczas zabawy  
i interakcji z czworonożnymi przyjaciółmi. 

Natomiast podczas edukacji z psem kładziony jest nacisk na 
rozwój sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Tutaj pies pełni for-
mę „pomocy naukowej”, motywuje do nauki, działania, a odpowiednie 
warunki zwiększają możliwości przyswajania wiedzy przez uczestnika 
zajęć. Takie odziaływanie sprawia, że dziecko chętniej przyswaja i zapa-
miętuje treści, których bohaterem jest zwierzę. 
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W deszczeńskiej bibliotece wykorzystywane są obie formy. Pro-
wadzone są one przez Panią Jolantę Szarek- Rój i jej wspaniałe psy: 
rudą Foxi (rasy seter irlandzki), czekoladową Choco (rasy flat coated 
retriever) i biszkoptowego Lucky (rasy golden retriever). 

Każde zajęcia to niesamowita przygoda dla dzieci biorących  
w nich udział. Poprzez zabawę dzieci uczą się kontaktu z psem, przeła-
mują swoje lęki i obawy. Przykładem mogą być dwie trzylatki - Karolin-
ka i Ania, które na początku bardzo się bały zarówno psów jak i innych 
dzieci. Jednak po kilku zajęciach zamiast siedzieć w kąciku u mamy na 
kolanach same włączyły się do zabawy. Zaczęły głaskać psy, z czasem 
przytulać się do nich. Ta forma działań jest też dobrze odbierana przez 
rodziców. Oni również włączają się do wspólnej zabawy. Dzięki temu 
dodatkowo jest umacniana więź między dzieckiem, a rodzicem. Warto 
też zwrócić uwagę na to, że podczas zajęć również jest wykorzystywa-
na książka. Przeczytany fragment bajki lub wierszyk może służyć, jako 
punkt wyjścia albo podsumowanie dla wspólnej zabawy z psiakami. 

Niewątpliwie ta forma zajęć może być wykorzystywana w prze-
strzeni bibliotecznej. Jest dobrze odbierana przez młodszych jak i star-
szych czytelników. Dodatkowo zachęca do przyjścia do książnicy osoby, 
które do tej pory nie były jej stałymi bywalcami. Jednak najważniejsze 
jest to, że dzięki zajęciom z psami dzieci, które nie miały możliwości ko-
rzystania z przedszkola, czy żłobka są stymulowane do rozwoju i dzia-
łania poprzez zabawę z psami. 
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Książkę otwiera dyskusja na temat opłat bibliotecznych - celowości ich pobierania i nie-
przekraczalnych w tym zakresie granicach. Poza taryfami nakładanymi na użytkowników, 
biblioteki próbują też innymi sposobami zdobywać tzw. środki pozabudżetowe. Zagad-
nienia te omawia rozdział dotyczący metod i zasad pozyskiwania środków na działalność 
biblioteki, opisywanych w literaturze anglojęzycznej pod hasłem „library fundraising”. 
Źródłem dodatkowego finansowania są fundusze unijne, rządowe programy wspierania 
bibliotek i fundacje powoływane głównie przez podmioty ze świata biznesu. Kolejny roz-
dział jest przeglądem i omówieniem tego typu źródeł wraz z przykładami inwestycji biblio-
tecznych wykorzystujących owe źródła. Książkę uzupełniają rozważania o celowości i za-
sadach prowadzenia analiz zwrotu nakładu z inwestowania w bibliotekę, których efektem 
jest dyskusyjne przeliczanie wartości usług bibliotecznych na jednostki monetarne oraz 
rozdział, w którym omówiony został problem wynagradzania autorów książek wypożycza-
nych w bibliotekach, znany w świecie pod hasłem „public lending right”.

NOWOŚCI WYDAWNICTWA SBP
Biblioteki i pieniądze
Dariusz Grygrowski
ISBN 978-83-64203-44-2

Czekamy na zamówienia!  
Dział sprzedaży: 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 
tel.: 22 608 28 26, tel./fax: 22 825 50 24
www.sbp.pl, e-mail: sprzedaz@sbp.pl

str. 370
cena 57 zł, op. miękka
cena 69 zł, op. twarda

Niniejsza książka stanowi kilka wycieczek w niezbadane obszary, wycieczek 
dość dowolnych, skupionych głównie wokół tematów takich, jak m.in. poczucie 
tożsamości, symbolika przestrzeni i przyrody. Pewne rzeczy wyłamują się z za-
planowanych ram i tak na przykład czułam ogromny przymus, aby poprzedzić 
całość szkicem o Bajarzu polskim, ważnej księdze mego i, nie tylko mego, dzie-
ciństwa, choć pochodzi on jeszcze z połowy XIX wieku i należy do innej epoki.

Ze wstępu

Joanna Papuzińska 
LAUREATKA NAGRODY ZA TWÓRCZOŚĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mój bajarz odnowiony
Joanna Papuzińska
Wydawnictwo SBP
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA, ISBN 978-83-64203-31-2

Zamów już dziś!  
Dział sprzedaży: 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 
tel.: 22 608 28 26, tel./fax: 22 825 50 24
www.sbp.pl, e-mail: sprzedaz@sbp.pl

str. 176, format B5
cena 42 zł, oprawa miękka
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KATARZYNA MISIAN-SZCZYPIÓR 
Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie

Komunikacja interpersonalna dla bibliotekarzy

Z komunikacją mamy do czynienia codziennie. Jest ona istotna  
w życiu każdego człowiek, jednak w zawodzie bibliotekarza jest szcze-
gólnie przydatna i potrzebna. 

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć, czym jest komunikacja interperso-
nalna, jakimi prawami się kieruje. Chcesz lepiej komunikować się z oto-
czeniem, a w szczególności z czytelnikami odwiedzającymi bibliotekę, 
te warsztaty są przeznaczone dla Ciebie.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez bibliotekarzy podstawowej 

wiedzy na temat technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej 
działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też  
w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna sku-
teczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klien-
tem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym.

Celem szkolenia jest: 
• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji interpersonalnej 
• Poznanie barier komunikacyjnych
• Aktywne słuchanie i informacja zwrotna
• Style komunikacji
• Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocja-

cjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym… 
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Metody i formy pracy:
• Aktywna praca warsztatowa
• Burza mózgów
• Scenki rodzajowe
• Praca w parach
• Praca w grupach
• Mini wykład
• Pogadanka 

Ramowy program:

1. Wstęp 
• Powitanie
• Przedstawienie celu i programu warsztatów
• Ustalenie zasad panujących podczas spotkania – spisanie 

kontraktu
• Prezentacja prowadzącego
• Poznanie uczestników 

2. Integracja grupy poprzez zabawy komunikacyjne
• Zabawa „łańcuch imion” – każdy z uczestników mówi imię swo-

je i osób siedzących przed nim.
• Zabawa „po mojej prawej ręce siedzi, po mojej lewej ręce sie-

dzi…” – każdy z uczestników mówi, kto siedzi po jego prawej 
ręce i po jego lewej ręce.

3. Specyfika komunikacji
• Omówienie wcześniejszych ćwiczeń, jak się porozumiewało, co 

przeszkadzało, co mogło ułatwić komunikację.
• Praca w grupach – co ułatwia komunikację, co utrudnia 

komunikacje, 
• Prezentacja i omówienie prac poszczególnych grup, wskazanie, 

co to jest komunikacja, bariery i błędy w komunikacji.
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• Burza mózgów – jak przekazywać komunikat – stworzenie 
reguł poprawnej komunikacji.

• Prowadzący omawia różne style komunikacji: werbalną  
i niewerbalną.

4. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
• Ćwiczenie: uczestnicy dobierają się w pary, jedna osoba z każ-

dej pary opuszcza salę. Prowadzący mówi, że za chwilę będę 
przez 5 minut koledze z pary opowiadać o swoich najlepszych 
wakacjach, przy czym mają bardzo gestykulować i wyrażać eks-
presyjnie emocje. Następnie ćwiczenie jest powtarzane tylko, 
że osoby, które słuchały mają mówić też o swoich wakacjach 
tylko, że w sposób spokojny, nawiązując kontakt wzrokowy. Za 
każdym razem osoba słuchająca ma za zadanie nic nie mówić, 
tylko słuchać. Po każdym ćwiczeniu uczestnicy mówią jak im 
było w tym ćwiczeniu, co przeszkadzało, co należy zrobić, aby 
lepiej się komunikować. 

• Kolejne ćwiczenie: uczestnicy zmieniają się w parach, siadają 
do siebie plecami i opowiadają o ulubionej książce przez 5 mi-
nut, następnie siadają w parach naprzeciw siebie i rozmawiają 
z zamkniętymi oczyma. Każdy z uczestników mówi o swoich 
odczuciach po tym ćwiczeniu.

• Prowadzący podsumowuje ćwiczenia omawiając na ich przy-
kładzie: zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych roz-
mówcy, zwraca uwagę na kontakt wzrokowy, omawia znacze-
nie gestów w komunikacji niewerbalnej.

5. Asertywność jako jeden z aspektów komunikacji
• Burza mózgów – co to jest asertywność? 
• Prowadzący omawia podstawowe techniki asertywnej komuni-

kacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat 
„JA”, konkretność

• Uczestnicy dzieleni są na 4 grupy, każda z grup ma za zada-
nie przygotowanie i odegranie scenki w dwóch wariantach -  
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z zachowaniem uległym i z zachowaniem asertywnym: uparty 
czytelnik chce wypożyczyć książkę, która jest zamówiona dla 
innego czytelnika; przełożony chce abyś przyszedł na dodatko-
wy dyżur w sobotę, a ty masz zaplanowany wyjazd za miasto; 
kolega z pracy chce abyś zamienił się z nim na dyżury, a tobie 
to nie odpowiada; czytelnik chce wypożyczyć książkę, ale jest  
5 minut po zamknięciu wypożyczalni.

6. Podsumowanie zajęć
Prowadzący podsumowuje zajęcia, uczestnicy dzielą się swoimi 

wrażeniami, mówią, co im się podobało, czego było za mało.

Stwórz wirtualną wizytówkę biblioteki!
Twórz i udostępniaj interesujące rzeczy o multimedialnym charakte-
rze dzięki biblioblogowi! Zacznij swoją przygodę z blogowaniem już dziś  
i wejdź do świata blogosfery bibliotecznej. Dowiedz się, dlaczego biblioteka-
rze powinni blogować i jak uniknąć schematów, by być nieszablonowym i wy-
różniającym się bibliotekarzem blogującym. Poradnik blogowy pokaże krok 
po kroku, jak założyć blog, jakie są rodzaje biblioblogów oraz wskaże zasa-
dy prowadzenia dobrego bloga, które niewątpliwie prowadzą do sukcesu. 

Do zaczytania – do blogowania!
Niesłychanie praktyczna książka.

NOWOŚCI WYDAWNICTWA SBP
Barbara Maria Morawiec
BiblioBLOG w pigułce. Poradnik dla bibliotekarzy
Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza, ISBN 978-83-64203-36-7

Zamów już dziś!  
Dział sprzedaży: 
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 
tel.: 22 608 28 26, tel./fax: 22 825 50 24
www.sbp.pl, e-mail: sprzedaz@sbp.pl

str. 116, format A5
cena 27 zł, 
oprawa miękka
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SYLWIA MARKIEWICZ
Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Spotkania z książką – 
pomysł na działania z gimnazjalistami

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie jest jedną z dwóch sa-
morządowych instytucji kultury, służących lokalnej społeczności, dzia-
łających na terenie niewielkiej, liczącej około 4500 mieszkańców Gminy 
Zwierzyn. Naszą bibliotekę tworzą dwie placówki: biblioteka główna  
w Zwierzynie oraz Filia w Górkach Noteckich. 

Biblioteka, starając się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup 
wiekowych i zawodowych, aktywnie działa na rzecz rozwoju lokal-
nej społeczności. Swe zadania realizuje wykorzystując do tego celu 
różnorodne formy, pozyskując na te cele środki finansowe z różnych 
źródeł. Naszym celem jest, abyśmy byli w naszej małej ojczyźnie,  
postrzegani, jako instytucja oferująca nie tylko książki ale i ciekawą 
ofertę kulturalno-edukacyjną. 

Brakowało nam oferty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. 
Nie jest to grupa łatwa, powszechnie uznawana za taką, której nic 
się nie chce. My mieliśmy trochę szczęścia, ponieważ kilkoro uczniów 
reprezentujących samorząd uczniowski gimnazjum w Zwierzynie  
razem z opiekunem zgłosiło się do nas z propozycją organizacji wspól-
nego przedsięwzięcia. Zaprosiliśmy ich do dyskusji. Była to prawdzi-
wa burza mózgów. W wyniku wielu rozmów i negocjacji powstał po-
mysł zorganizowania akcji pod hasłem ,,Spotkania z książką”. Wspólnie  
wybraliśmy termin naszego wydarzenia i podzieliliśmy się zadania-
mi. Do współpracy zaprosiliśmy również uczniów drugiego gimnazjum  
w naszej gminie.
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Podczas pierwszej imprezy gimnazjaliści zmierzyli się z litera-
turą podróżniczą. Była to okazja do poznania nowych ludzi i cudow-
nych miejsc, a oraz zdobycia nowych informacji o świecie. Celem było 
również zaprzyjaźnienie się gimnazjalistów z biblioteką. W dniach od  
21 do 23 maja 2014 roku młodzież brała udział w trzech działaniach  
w ramach ,,Spotkań z książką”.  

Po pierwsze, uczniowie czytali fragmenty książek o tematyce 
podróżniczej swoim młodszym kolegom z przedszkoli i klas początko-
wych włączając się do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 

Po drugie, siedem klas z obu miejscowych gimnazjów wzięło 
udział w konkursie pt. ,,Książkowe podróże”, w ramach którego grupy 
wylosowały, przeczytały, a następnie przygotowywały zadania: zwia-
stun książki, plakat, stanowisko wystawiennicze i reklama książki. Na 
wykonanie zadania mieli około miesiąc. Prezentacja dorobku odbyła się 
22 maja w Bibliotece w Górkach Noteckich. Wszystkie zespoły prezen-
towały bardzo wysoki poziom i niejednokrotnie zaskoczyły jury, dlatego 
też komisja miała ogromną trudność z oceną. Rywalizacja była zacięta, 
ale gra była warta świeczki. Nagrodą główną były warsztaty chińskie 
prowadzone przez podróżnika Roberta Maciąga. 

Po trzecie, 23 maja cała akcja zakończyła się spotkaniem autor-
skim z podróżnikiem Tomaszem Grzywaczewskim, autorem książki 
,,Przez Dziki Wschód”. Zaraz po tym wydarzeniu rozpoczęły się warsz-
taty dla zwycięzców. Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji zdobyli 
wiedzę, nowe doświadczenia i poznali się z nieco innej strony.

Po wszystkim okazało się, że nie taki diabeł straszny i gimnazjaliści 
też nie! Wiemy, że impreza spodobała się i uczniom, i nauczycielom.  
W 2015 roku na pewno odbędzie się jej druga edycja. Tym razem 
młodzież zmierzy się z kryminałami. 

Podsumowując, nadal uważamy, że nie jest łatwo pracować  
z gimnazjalistami, ale wiemy też, że na pewno warto, bo zyskują i oni,  
i biblioteka. Wiemy też, że współpracę łatwiej podjąć, jeśli mamy sprzy-
mierzeńca w postaci pozytywnie zakręconego nauczyciela. To do niego 
trzeba spróbować dotrzeć a wtedy połowa zadania za nami. 
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SYLWIA MARKIEWICZ
ANNA SOKULSKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Scenariusz warsztatów „Palcem po mapie, czyli wszystkie 
drogi prowadzą do przygody”

„Palcem po mapie, czyli wszystkie drogi prowadzą do przygody” 
to cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci, który się odbył w latem 2013 roku 
w GBP w Zwierzynie. Scenariusz został oparty na dziecięcych prze-
wodnikach po miastach Polski autorstwa Elizy Piotrowskiej. Dzieci  
w czasie letnich warsztatów poznawały Wrocław, Warszawę, Poznań. 
Dla potrzeb FMB w podobny sposób stworzyłyśmy scenariusz przybli-
żający uczestnikom Gorzów Wlkp. 

Cele ogólne: 
• Zapoznanie uczestników z historią miasta Gorzowa.
• Przedstawienie najważniejszych zabytków miasta.
• Przedstawienie najważniejszych postaci z życia Gorzowa
• Zapoznanie z tradycjami mniejszości narodowych.

Cele operacyjne:
• Uczestnicy znają historię miasta.
• Uczestnicy potrafią rozpoznać najważniejsze punkty miasta.
• Uczestniczy znają najważniejsze osoby związane z Gorzowem.

Metody:
• Słowna
• Oglądowa
• Zabawa dydaktyczna
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Forma:
• Zbiorowa
• Indywidualna

Środki: pokaz slajdów, wystawa 3D, wirtualny spacer, puzzle, ilu-
stracje, zagadki, stare pocztówki.

Przebieg zajęć

1. Poznajmy się, zabawa na zapamiętanie imion uczestników do-
kończ zdanie: Jestem ... Gorzów kojarzył mi się z... (powtarzamy 
to, co mówi poprzednik i dokładamy swoje zdanie)

2. Mamy się czym pochwalić, czyli co warto wiedzieć o Gorzowie 
– prezentacja.

3. Wehikuł czasu, czyli jak to dawniej było. Spacer po dawnym 
Landsbergu  wystawa 3D. http://m.gorzow.gazeta.pl/gorzo-
w/56,106508,13907239,Masz_specjalne_okulary_do_oglada-
nia_obrazow_3D_,,1.html  

4. Jeśli Gorzów to tylko żużel – Puzzle. Uczestnicy po-
dzieleni są na dwie drużyny układają logo Stali Gorzów.  
Zagadka:  Jak brzmi imię i nazwisko żużlowca którego pomnik 
znajduje się w Gorzowie.

5. Jeśli Gorzów to katedra – wirtualny spacer po gorzowskiej ka-
tedrze, po którym uczestnicy odpowiadają na pytanie: Proszę 
powiedzieć jacy biskupi pochowani są w gorzowskiej katedrze. 
http://katedragorzowska.pl/?page_id=1067 0

6. Jeśli Gorzów to Cyganie. Zabawa w skojarzenia rysowane (ka-
lambury). Uczestniczy w dwóch drużynach losują i odgadują 
romskie przysłowia. 
• Dużo dzieci, dużo szczęścia.
• Kto daje chleb ten chleb znajduje.
• Wsadź kota do worka i tak mu wyjdą pazury.
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• Nie porzucaj wielkie dogi dla malutkiej.
• Cygan i po śmierci fajkę kurzy 
• Lepszy pieczony ziemniak w lesie niż mięso w więzieniu.
• Pies, który wędruje, znajdzie sobie kość. 
• Utnij sobie język, zanim język utnie ci głowę. 

7. Gorzów wczoraj i dziś – oglądamy dawne i dzisiejsze pocztówki.
8. Pozdrowienia z Gorzowa – zabawa plastyczna. Uczestnicy mają 

za zadanie dorysować brakującą część obrazka (fragment mia-
sta). Następnie porównujemy prace z oryginałem (prezentacja). 
Osoba, której praca będzie najbardziej zbliżona do oryginału 
otrzyma nagrodę. 
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Fotorelacje
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Fotorelacje 

Kaszalot – spektakl będący przykładem współpracy Biblioteki 
Publicznej w Międzyrzeczu z jednostkami samorządu terytorialnego, 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
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Warsztaty
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Uroczysta kolacja na Barce Królowa Jadwiga, w części artystycznej 
zaprezentowały się dziewczyny z romskiego zespołu dziecięcego  
Romani Cierheń w tradycyjnych strojach, resztę wieczoru uświetnił wy-
stęp zespołu jazzowego DIXIE DRIVERS.  
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„Gorzowskie czytanie”, w którym uczestnicy Forum mogli 
poczytać i posłuchać jak czytają inni, dodatkowo do słuchania i czytania 
zaproszono dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Czytanie 
przybrało różne formy, oprócz tradycyjnego można było czytać z po-
działem na role w teatrzyku „Kruka Pankraczego” na co dzień funkcjo-
nującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy. W swoim języku 
czytały również dzieci romskie z gorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 1. 



91

Pokazy łucznicze prowadzone przez Ryszarda Bukańskiego i Mi-
lenę Olszewską, trenera i zawodniczkę kadry polskiej osób niepełno-
sprawnych w łucznictwie, każdy z uczestników mógł spróbować. 
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Prezentacja działalności Niny i Tomasza Kruczków m.in. Klubu 
Odkrywców Wiedzy, w którym prowadzone są alternatywne zajęcia,  
uzupełniające wiedzę głównie historyczną,
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Podczas trzeciego dnia Forum chętni pojechali do Berlina, gdzie 
zwiedzono z przewodnikiem m.in.: Bramę Brandenburską, pomnik Ofiar 
Holocaustu i Reichstag  siedzibę Parlamentu Niemiec.
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Wystawa fotografii „Przestrzenie Landsberga – Przedwojenny Gorzów 
3D” Krzysztofa Jakubczaka, wykonana metodą stereoskopową, wysta-
wa prezentowana była w holu Biblioteki Głównej PWSZ.
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Imprezy 
towarzyszące
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Czy biblioteka może być miejscem przyjaznym 
dla osób z autyzmem? Oczywiście, że tak!
 
Obecnie biblioteka to już nie tylko zbiór katalogów i czytelnia. To 
również miejsce w którym można poszerzać swoją wiedzę, korzy-
stając z audiobooków, czasopism czy filmoteki. To także miejsce 
tętniące życiem kulturalnym, które poprzez swoje działania animuje 
społeczność lokalną.
 
Chcemy, aby każda osoba z autyzmem mogła w pełni korzystać 
z oferty jaką dysponują biblioteki. Dlatego szkolimy bibliotekarzy 
z obsługi czytelnika z autyzmem, przeprowadzamy wizytacje i ankie-
ty. Zebrane wnioski wykorzystamy do stworzenia zbioru wskazówek 
i rekomendacji, które pomogą bibliotekom w całej Polsce otworzyć 
się na osoby z autyzmem.
 
Dołącz do grona bibliotek przyjaznych osobom 
z autyzmem!
 
Dowiedz się więcej na www.autyzm.sbp.pl

Projekt realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG
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KRZYSZTOF JAKUBCZAK
kamel3D.eu – fotografia stereoskopowa 

Landsberskie przestrzenie – przedwojenny Gorzów 3D

Wystawa towarzysząca podczas 9 Forum Młodych Bibliotekarzy 
miała swoją premierę uświetnioną wernisażem już nieco wcześniej. 
Jest drugą, przygotowaną od podstaw wystawą autorską Krzysztofa 
Jakubczaka. Pierwsza, „Magiczny Gorzów 3D” powstała w 2010 roku. 
Druga – trzy lata później, stanowiąca łącznie 16 prac wydrukowanych  
w formacie 100x70 cm, tworzących spójny klimat przedwojennych  
widoków z pocztówek ukazujących miasto Landsberg an der Warthe, 
czyli dzisiejszy Gorzów Wielkopolski. 

 Pomysł na wystawę narodził się z mojej osobistej potrzeby 
stworzenia tych grafik. Jako pasjonat fotografii trójwymiarowej oglą-
dałem mnóstwo przestrzennych zdjęć różnych miast świata, w tym  
Nowego Jorku, Londynu, Warszawy, Berlina i wielu innych, nie natkną-
łem się jednak na ani jeden widok „mojego” miasta. Prawdopodobnie po 
prostu takie zdjęcia nigdy nie powstały. Postanowiłem więc stworzyć 
je sam.

  Konwersja zdjęcia (może to być dowolny rysunek, grafika itp.) 
polega na wykonaniu na bazie treści obrazka tzw. mapy głębi, zawie-
rającej informacje o przestrzennym umiejscowieniu elementów grafiki. 
Osobny program dokonuje ostatecznego przekształcenia pliku źródło-
wego, zapisując grafikę finalną w wybranej formie. Proces powstawania 
mapy głębi jest dość pracochłonny, jednak nakład pracy zawsze zależy 
od treści obrazka. Proste grafiki z niewielką ilością „treści” wymaga-
ją mniej pracy, zdjęcia natomiast z dużą ilością szczegółów, to nakład 
pracy liczony w „-nastu” godzinach. Można jednak skrócić ten czas, 
rezygnując z niektórych szczegółów, mając świadomość „niewidzenia” 
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pewnych rzeczy w codziennym postrzeganiu świata połączoną z wła-
ściwością wzroku, jako narządu najbardziej precyzyjnego, przekazują-
cego do mózgu największą ilość informacji, dającego jednak się bardzo 
łatwo oszukać. Dzięki temu możemy oglądać filmy, będące przecież 
serią następujących po sobie zdjęć, a stanowiących dla nas ruchomy 
obraz, czy wreszcie bardzo indywidualne dla każdego człowieka po-
strzeganie przestrzeni - mózg codziennie doświadczany niezliczonymi 
obrazami sam podpowiada nam, co jest bliżej, co dalej tylko na podsta-
wie faktu, że „widziałem to, wiem, jak to POWINNO wyglądać – to jest 
przestrzenne”. 

 Jak to się robi – niech pozostanie niewyjaśnione, dodam tylko, 
że na warsztatach fotografii trójwymiarowej pt. „Przez różowe okula-
ry” – będących jednym z punktów „9 Forum...”, objaśniałem słuchaczom 
tajniki robienia „prawdziwych” zdjęć trójwymiarowych z wykorzysta-
niem jedynie „zwykłego”, cyfrowego aparatu fotograficznego. Jest to wą-
ska, niestety niezbyt wciąż popularna dziedzina fotografii, ale dostępna 
dla każdego amatora, chcącego rozwijać swoją pasję. Towarzyszące 
krótkiemu wykładowi zajęcia praktyczne pokazały, że przyswojona 
wiedza sprawdziła się i każdy uczestnik wykonał kilka udanych trójwy-
miarowych zdjęć. Aby w pełni docenić przestrzenność prezentowanych 
obrazów, należy oglądać je używając do tego specjalnych okularów  
z kolorowymi filtrami: lewym – czerwonym i prawym – cyjanowym. Do-
stępne są one  w bardzo taniej postaci – kartonowych oprawek z wkle-
jonymi kolorowymi foliami.
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DOROTA STRYCHALSKA
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Berlin        

Na koniec Ogólnopolskiego Forum Młodych Bibliotekarzy czekała 
na uczestników dodatkowa atrakcja – wycieczka do Berlina. Jako że  
Gorzów leży w bliskim sąsiedztwie światowej stolicy, nadarzyła się 
okazja, by ją odwiedzić.

20 września, w sobotni poranek stolica Niemiec przywitała nas 
deszczem. I od razu – mimo niesprzyjającej aury – zauroczyła pełną 
rozmachu architekturą i urbanistyką. Z okien autokaru obserwowali-
śmy najstarszą część miasta – dzielnicę św. Mikołaja, ulubione miejsce 
spacerów mieszkańców; Czerwony Ratusz – siedzibę władz miejskich 
oraz wieżę telewizyjną, najwyższą budowlę Berlina. Po czym skierowa-
liśmy się w stronę Wyspy Muzealnej z Katedrą Berlińską i najważniej-
szymi muzeami wpisanymi na listę zabytków UNESCO. Zobaczyliśmy 
Muzeum Egipskie i Pergamońskie, gdzie znajdują się kolekcje bezcen-
nych eksponatów sztuki bliskowschodniej oraz egipskiej, Galerię Naro-
dową, w której można podziwiać dzieła XIX-wiecznych artystów a także 
Operę Państwową i Uniwersytet Humboldta. 

Na krańcu alei Unter den Linden, przy najbardziej znanej budowli 
Berlina, która stanowi symbol Zjednoczonych Niemiec, mianowicie Bra-
mie Brandenburskiej, spędziliśmy nieco więcej czasu. Stąd udaliśmy 
się w kierunku Pomnika Ofiar Holocaustu, a potem do Reichstagu – 
siedziby niemieckiego parlamentu. Z tarasu na dachu Reichstagu i ze 
szklanej kopuły (wys. 23 m) mogliśmy podziwiać niezwykłą panoramę 
miasta. Następnie przez park Tiergarten z siedzibą prezydenta Niemiec 
i dzielnicę ambasad, udaliśmy się na Plac Poczdamski, który w ostat-
nich latach stał się centralnym punktem zachodniej części Berlina. Tu 
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naszą uwagę przykuł jeden z najważniejszych kompleksów kultural-
nych – Kulturforum, a szczególnie budynek filharmonii, uważanej za 
jedną z najpiękniejszych sal koncertowych powojennej Europy. Z ko-
lei w legendarnej dzielnicy Kreuzberg widzieliśmy posterunek punktu 
kontroli – dawne przejście graniczne między amerykańską a sowiecką 
strefą okupacyjną, znane jako Checkpoint Charlie, gdzie obecnie działa 
Muzeum Muru Berlińskiego.

Ostatnim punktem wycieczki była dzielnica Charlottenburg ze 
słynną ulicą, zwaną potocznie Ku’damm, znaną z luksusowych skle-
pów. Nam udało się zrobić drobne zakupy w domu towarowym Europa 
Center (nieco mniej luksusowym), a przy okazji obejrzeć szklany zegar 
wodny (Wasseruhr) i fontannę w kształcie kuli otoczonej fantastyczny-
mi postaciami. Nieopodal Europa Center odwiedziliśmy kościół Pamię-
ci Cesarza Wilhelma – kolejny symbol Berlina, szczególne miejsce dla 
jego mieszkańców (dzisiaj galeria antywojennej ekspozycji). Tuż obok 
kaplicę i ośmioboczną dzwonnicę. Nowe obok starego. Przy czym te-
raźniejszość – jak zauważyliśmy – nie kłóci się z przeszłością, wręcz 
odwrotnie, doskonale harmonizuje. 

Taki jest właśnie Berlin – różnorodny, wielokulturowy, otwarty. 
Wielu z nas z pewnością tu jeszcze powróci.
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KRYSTYNA PAWłOWSKA
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu

Kaszalot

W ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” pro-
wadzonego przez Akademię Filantropii w Polsce w grudniu 2012 
r. przyznano naszej bibliotece kwotę w wysokości 5000 zł. Nasz 
projekt polegał na współpracy i integracji Biblioteki Publicznej  
w Międzyrzeczu z jednostkami samorządu terytorialnego, organi-
zacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Jego celem było przygotowanie spekta-
klu pt. „Kaszalot” na motywach sztuki Marty Guśniowskiej wspólnie  
z Teatrem „Trzy…kropki” oraz osobami niepełnosprawnymi z Domu Po-
mocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu, ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu oraz Pol-
skiego Związku Niewidomych Koło Lubuskie Oddział w Międzyrzeczu. 

Pomysł na spektakl pojawił się podczas kolejnych spotkań Lo-
kalnego Partnerstwa w czerwcu 2012 r. O wyborze sztuki i tytule na-
szego przedsięwzięcia, wreszcie całej logistyce działań rozmawialiśmy 
kilka godzin. Wreszcie po kilkakrotnym czytaniu różnych tekstów zde-
cydowaliśmy się właśnie na „Kaszalota”. Od razu pojawiły się pierw-
sze pomysły dotyczące elementów scenografii, oprawy muzycznej, 
podziału tekstu oraz obsady. Niektórzy poszli dalej i tak powstały szki-
ce kostiumów scenicznych. Zgodnie z planem odbyły się 4 spektakle:  
w Międzyrzeczu – premiera 12 czerwca 2013 r. (Biblioteka Wiodąca),  
w Pszczewie 17 czerwca 2013 r. (Biblioteka Partnerska ), w Trzcielu 
18 czerwca 2013 r. (Biblioteka Partnerska) i w Bledzewie 19 czerwca  
2013 r. (Biblioteka Partnerska).
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Dzięki udziałowi w projekcie mogliśmy promować działania biblio-
teki nie tylko na terenie miasta, ale także w powiecie międzyrzeckim. 
To wspólne przedsięwzięcie pozwoliło nam wypracować dobre prakty-
ki w obszarze aktywności osób niepełnosprawnych. Bibliotekarze zaś 
dzięki kontaktom z instruktorami, nauczycielami czy wychowawcami 
z różnych środowisk mogli, podpatrując ich przy pracy, nabywać nowe 
doświadczenia i szukać konkretnych rozwiązań dotyczących aktywiza-
cji osób niepełnosprawnych. Nagłaśniając nasz projekt spotkaliśmy się 
niejednokrotnie ze słowami uznania nie tylko ze strony mieszkańców 
Międzyrzecza. Nasze wspólne przedsięwzięcie wzbudziło również za-
interesowanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i otrzymaliśmy 
zaproszenie do Gorzowa na IX. Forum Młodych Bibliotekarzy.

Cała impreza odbywała się pod honorowym patronatem  
JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. W dniu 18 wrze-
śnia 2014 r. na zakończenie wykładu inauguracyjnego 9FMB w auli 
PWSZ wystąpiliśmy w pełnym składzie przed „bibliotekarskim” audy-
torium. Od 2 tygodni trwały intensywne próby w sali widowiskowo-
-kinowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Okazało się, że nawet tak 
długa przerwa nie miała wpływu na grę aktorską. Zmotywowani wcze-
śniejszymi sukcesami uczestnicy projektu po raz kolejny wznieśli się 
na wyżyny swoich możliwości, wywołując prawdziwy zachwyt i aplauz 
publiczności. Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie m.in.  
z posłanką Elżbietą Rafalską i panem Sławomirem Jachem dyrektorem 
biblioteki PWSZ. 

Pełną relację z przygotowań i realizacji naszych spektakli znaj-
dziecie Państwo na blogu: „Let’s do it together! - Zróbmy to razem!” 
(mokbibliotekamcz.blogspot.com) oraz biblioteka-miedzyrzecz.pl.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą gościnę, niezapomniane chwi-
le i wielkie emocje  oraz możliwość podzielenia się swoim doświadcze-
niem na forum.

http://www.biblioteka-miedzyrzecz.pl
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WłADYSłAW WRÓBLEWSKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy

Teatr Kruka Pankraczego – Gorzowskie czytanie

Witnicka szkoła podstawowa i przedszkole mieszczą się po dru-
giej stronie miasta, więc każda wizyta dzieci w bibliotece publicznej 
jest prawdziwą wyprawą. Dlatego trzeba było wymyślić dla dzielnych 
maluchów coś więcej niż tylko przysłowiowe „wpadniemy do bibliote-
ki i pan bibliotekarz przeczyta bajeczkę”. Ponieważ edukację literacką 
i patriotyczną powinno się zaczynać od bajek, zbudowaliśmy w na-
szym dziale dziecięcym Ulicę Bajki Polskiej, przy której stoi Teatr Kruka 
Pankraczego. 

Ulica Bajki Polskiej
Ulica powstała wiosną 2013 roku, po przeprowadzce biblioteki 

do nowej siedziby (w poprzedniej nie było na nią miejsca). Jest zabu-
dowana „domkami dla książek”. Ich bazą są stare regały, naprawione 
i pomalowane farbami akrylowymi – siłami własnymi bibliotekarzy. 
„Kamieniczki” zwieńczają daszki i attyki wycięte ze sklejki przez pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. 

ŚDS zajmuje się osobami z upośledzeniem intelektualnym  
w stopniu umiarkowanym lub lekkim sprzężonym z chorobą psychicz-
ną. Praca dla biblioteki ma dla podopiecznych duże znaczenie. Przede 
wszystkim promuje ich twórczość oraz daje informację zwrotną, że ich 
wysiłek jest zauważony. Stają się znani w środowisku, mogą o sobie 
przeczytać w „Witnickich Wieściach z Ratusza” lub w Internecie. Ak-
tywność na rzecz biblioteki jest też formą integracji społecznej dzię-
ki „wyjściu na zewnątrz”. Wzmacnia poczucie odpowiedzialności za  
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własne działania: „Zobowiązaliśmy się wobec pana Władka (dyrektora 
biblioteki), to działamy”. Stymuluje rozwój i poczucie estetyki.

Lucyna Królicka, plastyk z Miejskiego Domu Kultury, na przygoto-
wanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy attykach, namalowała 
postacie i obiekty z polskich bajek i powieści dla młodzieży. Wśród ko-
lorowych bohaterów znalazły się m.in.: Sójka, która „wybiera się za mo-
rze», Tygrys z wiersza Wandy Chotomskiej, Koziołek Matołek, Pan Ma-
luśkiewicz i wieloryb, Lis Witalis, Panienka z Okienka, Pan Samochodzik, 
Warszawska Syrenka, Bazyliszek, Witnicki Ratusz, Kwiat Paproci, Smok 
Wawelski, Słoń Trąbalski, Kaczka Dziwaczka i Złota Kaczka. Wszystkie 
te prace malarka wykonała społecznie.

Jednym z większych „domków” na Ulicy jest Szuflandia 
(świadome nawiązanie do filmu Machulskiego). Są to dwie stare szafy 
katalogowe, które po ukończeniu akcji informatyzacji i automatyzacji 
procesów bibliotecznych stały się zbędne, ale szkoda je było wyrzucać. 
Zostały przemalowane na osiem kolorów i zasiedlone przez pluszowe 
krasnoludki. Pozostałe pluszaki występujące w polskich bajkach miesz-
kają w specjalnym domku, zbudowanym przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy. (Ta sama ekipa wykonała ze sklejki podpórki na książki  
w kształcie wszystkich liter alfabetu).

Nad Ulicą Bajki Polskiej unoszą się czarownice. Każda przemiesz-
cza się na innym latającym pojeździe – na miotle, złotej łyżce, oriental-
nym wachlarzu, parasolce itp. 

Ulicy Bajki Polskiej strzeże dinozaur troodon – dar Parku Dino-
zaurów w pobliskich Nowinach Wielkich.

Teatr Kruka Pankraczego
Budowa teatru. Taka właśnie bajkowa uliczka prowadzi do Teatru 

Kruka Pankraczego. Patron jest bohaterem jednej z witnickich bajek. 
Pisze się go przez „cz”, ponieważ kruki kraczą, a nie „kracą”. 

Nasza scena lalkowa została zbudowana w 2010 roku, więc trzy 
lata wcześniej niż Ulica Bajki Polskiej. Biblioteka zajmowała wtedy 
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ciasne piwniczne pomieszczenia tzw. „Żółtego Pałacyku”, pofabrykanc-
kiej willi należącej do Miejskiego Domu Kultury. Dlatego początkowo 
teatrzyk był montowany wyłącznie na zamówione wcześniej zajęcia  
w sali piętro wyżej. Po warsztatach był rozkręcany i przenoszony do 
magazynku. Teraz, w nowej siedzibie, jest ustawiony na stałe na Ulicy 
Bajki Polskiej.

Obiekt zaprojektowała i ozdobiła malowidłami wspomniana wyżej 
malarka Lucyna Królicka, a zbudował emerytowany pracownik fabryki 
mebli, Jan Matysiak we współpracy z bibliotekarzem, Kamilem Bujnic-
kim. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy pod kierunkiem 
terapeutów wykonali dla teatru dwa tła sceniczne – obrazy na płótnie  
o wymiarach 2,5 x 3,5 m.

Teatrzyk jest skręcany śrubami. Dzięki temu może być rozbierany 
i przewożony na „gościnne występy”. Raz do roku staramy się zorga-
nizować „tournée” po szkołach podstawowych Miasta i Gminy Witnica. 
Nie wyjeżdżamy częściej i dalej, bo nie mamy na to czasu, a podczas 
transportu teatrzyk się niszczy.

Materiał użyty do budowy naszej sceny lalkowej kosztował ok. 
250 PLN. Pracy bibliotekarzy i przyjaciół biblioteki przeliczyć nie sposób. 

Ideałem byłoby, gdyby dzieci wykonywały lalki same i tak też 
organizowaliśmy pracę na początku.  Niestety, z powodu czasu, jaki 
trzeba było zarezerwować na drogę do biblioteki i powrót do szkoły, na 
pracę z tekstem pozostawało zbyt mało czasu. Teraz sami przygoto-
wujemy kukiełki, które wycinamy z kartonu. W bajce „Żuk” Jana Brze-
chwy wykorzystujemy lalki wykonane z tkaniny przez wolontariuszkę 
Genowefę Hoffmann.

Organizacja zajęć. W bibliotece publicznej trudno jest skompleto-
wać zespół, który w tym samym składzie będzie uczestniczyć w choćby 
kilku próbach. Dlatego zajęcia organizowane są w dwojaki sposób. „Ze-
rówka” i klasy pierwsze uczą się ról na pamięć w przedszkolu. Występ 
w prawdziwym teatrze lalkowym jest dla nich nagrodą za poniesiony 
trud. 
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Starsze klasy, których uczniowie już potrafią czytać, wchodzą na 
scenę z marszu. Zdarzają się też zajęcia nieplanowane, kiedy do bi-
blioteki przychodzi grupa dzieci i trzeba je czymś zająć. Praca jest tak 
zorganizowana, że dzieci po kilku powtórzeniach dają „premierę” na-
grodzoną oklaskami. 

W przypadku „zerówki” i klas 1-2 szkół podstawowych po zaję-
ciach każdy aktor otrzymuje pamiątkę. Jest nią kolorowanka przedsta-
wiająca jakiegoś mieszkańca naszej Ulicy Bajki Polskiej, np. Stracha na 
Wróble lub czarownicę. Na odwrocie kolorowanki została umieszczo-
na notatka-instruktaż  dla rodziców i opiekunów: „Zapisz dziecko do 
biblioteki”.

Repertuar, przygotowanie tekstu. Teatr Kruka Pankraczego łączy 
edukację literacką i artystyczną maluchów z budzeniem w nich miłości 
do języka polskiego. Wystawiane są tu bowiem teksty najwybitniej-
szych polskich autorów, najczęściej Brzechwy („Foka”, „Żuk”, „Kwoka”, 
„Hipopotam”) i Chotomskiej („Dwa koguty”, „Dwa bociany”). Wszystkie 
one, wydrukowane dużymi czcionkami, mieszczą się na jednej stronie. 
Rozpisaliśmy je na rolę narratora i postacie w niej występujące. W każ-
dym egzemplarzu „sztuki” rola np. żaby z „Hipopotama”, jest wydruko-
wana wytłuszczonym drukiem. Wszystkie egzemplarze są zafoliowane, 
dzięki czemu nie niszczą się.

W repertuarze jest też adaptacja książki Władysława Wróblew-
skiego „Bajki Środka Świata”, której akcja toczy się w Mieście i Gminie 
Witnica i w jej partnerskiej gminie Druten w Holandii. Zatem praca nad 
tym tekstem to również lekcja wiedzy o regionie. Ta inscenizacja jest 
najbardziej efektowna, ponieważ kukiełki w niej występujące zaprojek-
towała Lucyna Królicka. Są większe i wykonane nie z kartonu, a z o wiele 
trwalszej płyty mdf.

Scenariusz zajęć. Warsztaty prowadzą wymiennie Władysław 
Wróblewski i Kamil Bujnicki. Rozpoczyna je wykład bibliotekarza, który 
pokazuje dzieciom cztery  rodzaje lalek teatralnych: kukiełkę, pacynkę, 
marionetkę i jawajkę. Tłumaczy co to jest scena, kurtyna i tło sceniczne.
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Na zajęciach grupa dzieli się na dwie części: jedna ćwiczy grę ak-
torską, druga jest publicznością i w czasie spektakli uczy się teatral-
nej etykiety. Po jakimś czasie następuje wymiana ról. Zasadą jest, że  
w czasie zajęć każde dziecko powinno zagrać na scenie (niektóre więcej 
niż raz).

Przydziału ról zwykle dokonujemy przy współpracy z nauczyciela-
mi. Dziecko powinno otrzymać zadanie, które będzie dla niego wyzwa-
niem, ale nie przytłoczy go. Uczniowie najsłabiej czytający otrzymują 
role nieme – jedynie w odpowiednim momencie animują lalki przedsta-
wiające przydzielonych im bohaterów.

Aktor występujący na scenie w jednej ręce trzyma lalkę (najczę-
ściej kukiełkę z tektury) i egzemplarz „sztuki”, z którego czyta swoje 
kwestie. Aktor-narrator ze swoim egzemplarzem tekstu staje przed 
sceną w półprofilu – częściowo zwrócony do widowni, częściowo  
w kierunku sceny.  Obsadzane były jeszcze dwie bardzo pożądane przez 
dzieci funkcje „kurtyniarzy”.

W czasie zajęć nie ma wiele czasu na „dopieszczanie inscenizacji”, 
ale staramy się zwracać uwagę na przynajmniej trzy sprawy:

• Aby aktorzy mówili głośno, ponieważ ich głos częściowo odbija 
się od płyty, która odgradza ich od widowni.

• Aby nie tylko czytali, ale także starali się interpretować tekst. 
Aby np. tytułowa „Kwoka” z bajki Brzechwy miała irytujący, 
skrzekliwy głos.

• Aby postać, która wypowiada swoją kwestię, trochę się poru-
szała: „uwaga, teraz ja mówię”. Lalki nie mają mimiki, więc jest 
to jedyny sposób, aby zwrócić na siebie uwagę widowni.

Rezultaty prób są różne, wiele zależy od trafności obsady. Jednak 
efekt artystyczny nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest, aby dzieci 
przemogły swoją nieśmiałość, oswoiły się ze sceną i poznały twórczość 
polskiej klasyki literatury dziecięcej.

W roku szkolnym 2014/15 po raz pierwszy odbyły się warszta-
ty teatralne dla gimnazjalistów, które prowadził Kamil Bujnicki. Poza 
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wiekiem uczestników różniły je od innych dwie cechy. Pierwsza, że wy-
stawiana była adaptacja fragmentów „Małego Księcia” Antoine’a de Sa-
int-Exupéry’ego, a więc obcego autora. Druga, że próbom towarzyszyły 
rozmowy na temat odegranych scen. A było o czym rozmawiać, po-
nieważ wystawiana była podróż, w czasie której tytułowy bohater od-
wiedzał planety Króla, Próżnego, Pijaka, Bankiera, Latarnika i Geografa. 
Zajęcia miały również tę zaletę, że młodzież bezboleśnie zapoznawała 
się na nich z fragmentami lektury szkolnej. W wypadku części gimna-
zjalistów była to korzyść nie do pogardzenia.

Początki współpracy teatrzyku z gimnazjum są zachęcające. Być 
może w przyszłym roku szkolnym wystawimy fragmenty „Opowieści 
wigilijnej” Dickensa.

Teatr Kruka Pankraczego na Forum Młodych Bibliotekarzy
Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy przeprowadziła na forum 

dwa cykle zajęć: 
• Warsztaty teatralne w Teatrze Kruka Pankraczego prowadzone 

przez starszego bibliotekarza Kamila Bujnickiego.
• Spotkania autorskie z bajkopisarzem Władysławem Wróblew-

skim (dyrektorem biblioteki), połączone z promocją wydaw-
nictwa „Dino – kolorowanki z wierszykami” i kolorowaniem 
rysunków dinozaurów. Książeczka została wydana przez Park 
Dinozaurów w Nowinach Wielkich we współpracy z Miejską  
Biblioteką Publiczną w Witnicy. Autor czytał też dzieciom bajkę 
„Zaczarowana fontanna” o gorzowskiej Fontannie Pauckscha  
i prowadził zabawy literackie z kalamburami.

Organizatorzy Forum zaoferowali nam pomoc – uczniów gim-
nazjum, którzy mogliby rozdawać dzieciom lalki, kompletować lalki  
i teksty do kolejnych zajęć itp. Spodziewaliśmy się dwóch-trzech osób 
– przyszło ok. 20 uczennic-koszykarek z dwóch gorzowskich gimna-
zjów sportowych. Jak zagospodarować taki zespół? Postanowiliśmy, że 
gimnazjalistki przygotują adaptację „Bajek Środka Świata” Władysława 
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Wróblewskiego. Jest to zapewne najtrudniejszy tekst z repertuaru Te-
atru. Gimnazjalistki odegrały tę sztukę uczniom czwartej klasy szko-
ły podstawowej. Spektakl był zarazem instruktażem dla czwartokla-
sistów, którzy pracowali nad tekstem w drugiej kolejności, a później 
przygotowali go i odegrali przed uczniami klas drugich.

Oprócz „Bajek Środka Świata” wystawione były utwory klasyków 
polskiej literatury dziecięcej – Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej.

Grupa gimnazjalna okazała się najlepszym zespołem w czasie ca-
łej historii teatrzyku. Nie tylko dlatego, że była najstarsza i najbardziej 
oczytana (najwidoczniej do szkoły sportowej nie przyjmuje się nieuków). 
Dziewczyny, jak przystało na sportsmenki, były w świetnej formie psy-
chofizycznej. Nie wstydziły się, chętnie współpracowały z prowadzącym 
i sobą nawzajem jak z trenerem i koleżankami z drużyny. 

Podobne efekty osiągnęliśmy kilka miesięcy  później w Szkole 
Podstawowej w Nowinach Wielkich, w której większość uczniów trenu-
je w UKS Nowiny Wielkie, najlepszym saneczkarskim klubie w Polsce. 
Zatem sport sprzyja udziałowi w kulturze.

W czasie Forum Młodych Bibliotekarzy w zajęciach Teatru Kruka 
Pankraczego uczestniczyło 110, a w spotkaniach autorskich z Władysła-
wem Wróblewskim 65 uczniów. W całym 2014 roku w naszych warsz-
tatach wzięło udział 829 osób. Trudno znaleźć w naszym miasteczku 
dziecko, które by nie zagrało choćby jednej roli w lalkowym teatrze.



110



111

Pokazy łucznicze
Milena Olszewska i Ryszard Bukański – zawodniczka i trener Kadry 
Polski Osób niepełnosprawnych w łucznictwie

Milena Olszewska – urodziła się 21.05.2015 r. w Czarnkowie. 
Osoba niepełnosprawna po amputacji prawej kończyny dolnej. Z zawo-
du pedagog, interesuje się sportem, muzyką i literaturą. Do strzelania  
z łuku zachęcił ją qw 2007 roku jej obecny trener Ryszard Bukański i jak 
podkreśla, szybko zaczęła robić postępy. Już w 2009 roku pojechała na 
Mistrzostwa Świata, zajmując z drużyną piąte miejsce. Przełomowym 
rokiem w jej karierze był rok 2012, kiedy to zdobyła brązowy medal 
podczas Igrzysk Paraolimpijskich, Londyn 2012. W 2012 roku została 
łuczniczką 85 – lecia  Polskiego Związku łuczniczego, co traktowane 
było jako wotum zaufania. Kolejne lata potwierdziły, że łucznictwo dla 
Mileny Olszewskiej jest pasją, która dodatkowo pozwala odnosić suk-
cesy. W 2013 roku zdobyła złoty medal w mikście oraz brązowy medal 
podczas Mistrzostw Świata w Tajlandii. Natomiast w roku 2014 zo-
stała Mistrzynią Europy w mikście oraz Indywidualną Wicemistrzynią  
Europy. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w Rankingu Światowym. 

Ryszard Bukański – urodzony 02.06.1954 roku w Zielonej Górze. 
Osoba niepełnosprawna po chorobie Heinego Medina. Z wykształce-
nia magister sztuki, wieloletni praktyk w dziedzinie grafiki komputero-
wej i fotografiki. łucznictwo klasyczne uprawiał w latach 1986 – 2008,  
pasjonat łuku bloczkowego oraz jego propagator wśród osób niepeł-
nosprawnych w Polsce. Przez wiele lat członek Kadry Polski Osób Nie-
pełnosprawnych w łucznictwie. Wielokrotny medalista mistrzostw Pol-
ski, Europy i Świata. Uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney 2000  
(6 m) i Atenach 2004 (11 m).  najważniejszym tytułem zdobytym indy-
widualnie było Wicemistrzostwo Świata w Nowej Zelandii w 1999 roku. 
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W latach 2009 – 2013 trener sekcji łuczniczej w GZSN „START”.  Od 2014 
roku trener Kadry Polski Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie. Trener 
medalistek Mistrzostw Świata , Europy i Igrzysk Paraolimpijskich Mile-
ny Olszewskiej i Alicji Bukańskiej. Autor wydanej w 2014 roku książki 
„łucznictwo osób niepełnosprawnych w Polsce”. W 2013 roku odzna-
czony przez Minister Sportu i Turystyki odznaką „Za zasługi dla sportu”. 
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Prezentacje
Pobierz prezentacje:

• Zgrany zespół w bibliotece - Bartosz Szubert - Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu (prezentacja do referatu);

• Biblioteka – miejsce wszechstronnego rozwoju dziecka -  
Katarzyna Heród - Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA  
KSIĄŻKI w Oświęcimiu;

• Najlepsza z twoich chwil – warsztat z elementami biblioterapii 
dla seniorów - Anna Walska - nauczyciel bibliotekarz w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie 

• Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z naj-
młodszymi czytelnikami - Anna Walska - nauczyciel bibliote-
karz w PBW w Krakowie (prezentacja do referatu)

http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Zgrany_zespol...-Bartosz_Szubert.pptx
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Biblioteka-_miejsce_wszechstronnego_rozwoju_dziecka-Herod_Katarzyna.pptx
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Najlepsza_z_twoich-Anna_Walska.ppt
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Najlepsza_z_twoich-Anna_Walska.ppt
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Wykorzystanie_zbiorow-Anna_Walska.ppt
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Wykorzystanie_zbiorow-Anna_Walska.ppt
http://www.sbp.pl/repository/FMB/IXFMB/prezentacje/Wykorzystanie_zbiorow-Anna_Walska.ppt
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