PORADNIK
BIBLIOTEKARZA
Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
Październik
10/2006

ARTLR PASZKO
Awans zawodowy w bibliotekach
publicznych. O potrzebie
i możliwości zmian

GRAŻYNA WOJSZNIS
Współpraca bibliotek
w dobie globalizacji

MAJA WOJCIECHOWSKA
Samoocena pracowników
biblioteki metodą podnoszenia
jakości współpracy z otoczeniem

CRAZYNA RETA-BALłŃSKA
Metodyka postępowania
z publikacjami
nie pochodzącymi z zakupu

NDEKS 369594

Miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

ISSN 0032-4752

Już czas!
Zamów prenumeratę
pfifUgogicznych
Czasopisma
pedatgo^iczne
- najlepsza pom oc
dydaktyczna
każde^^o n a u c z ^iê la
Prenumeratę przyjmują:
- fir m y kolportażowe
RUCH SA infolinia: 0 804 200 600
KOLPORTER SA infolinia: 0 801 205 555
GARMOND PRESS: www.garmond.com.pl

- urzędy pocztowe
właściwe dla miejsca zamieszkania
infolinia: 0 801 333 444

- Poczta Polska
Oddział, Kolportażu Centrum Sieci Pocztowej
tel. Ó52 322 9p 86, fax 052 3 2 2 7 2 06
mail: grazyna.turowiec@gdansk-poata-polska.pl

0 -scenariusze
sT-nowe strategie, metody
i techniki naucżani^

eT-p ro p o rc je (netodyczne

-Intern et
www.kiodc24.pl
Katalog aasopism: Nauka, edukacja, oświata

-W ydaw ca
♦ te le fo n ia ń ie fw godz 7.30 - 16.30)'
jpod nr 022 543 93 07
♦ f a k s e m ,^ ,n r 022 843 33 17i'
jz dopiskiem „prenumerata"
<m ailetn na adres: gabtamowia@raabe.com.pl
♦ listownie pod adresem:
Dr Josef Raabe SpôÀa Wydawnicza,
ul Kun

-Środki dydaktyi^
-a l

Zajrzyj f znajdź:
www.edopf^ss.pl

DOROTA SKOTNICKA

KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH
W 2007 ROKU
Ł ukasz G órnicki herbu Ogończyk (1527 22.07.1603) - poeta polski, pisarz polityczny,
tłumacz, sekretarz królewski Zygmunta Augusta
i jego bibliotekarz. Miłośnik języka polskiego,
świetny stylista, humanista renesansowy.
480. rocznica urodzin
A ntoni G órecki pseud.: Litwin (1787 18.09.1861) - poeta i bajkopisarz polski, powsta
niec listopadowy i uczestnik wojen napoleońskich.
Publikował wiele swoich wierszy i bajek politycz
nych w czasopismach. Na emigracji przyjaźnił się
z Mickiewiczem, jego syn Tadeusz ożenił się
z Marią, córką Mickiewicza. Napisał m.in.: Po
ezje Litwina, Bajki i poezje nowe. Mickiewicz włą
czył przeróbkę jego bajki Diabeł i Zboże do III
części Dziadów.
220. rocznica urodzin

STYCZEŃ
01.01 A dam W iśniewski-Snerg właśc.: Wi
śniewski (1937—30.08.1995) - pisarz polski. Jego
nazwisko pojawiło się ostatnio w mediach
w związku z domniemanym plagiatem, jakiego
mieli się dopuścić Bracia Wachowscy, twórcy fil
mu Matrix, którego rzeczywistość podobna jest
do tej przedstawionej w opowiadaniu Snerga?ln/o/
przemocy. Był członkiem World Science Fiction
Association o f Professionals.
70. rocznica urodzin
10.01 G abriela M istral właśc.: Lucila Godoy
Alcayaga (07.04.1889 —1957) - poetka chilijska,
dyplomatka i działaczka oświatowa. Była laure
atką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za
rok 1945. Liryki G. M. przepojone są głębokim
humanitaryzmem i uczuciowością, często surowe
w formie.
50. rocznica śmierci
17.01 Józef B aran krypt: J. B.; (JB) (1947 - ) poeta polski. Debiutował w 1969 r, na łamach

tygodnika „Życie Literackie”. Poezję J. B. od
krył Artur Sandauer. Od 1975 r. zajmuje się
dziennikarstwem. Jego wiersze były inspiracjąm.in.
dla Starego Dobrego Małżeństwa i Elżbiety Ada
miak. Tłumaczone na kilkanaście języków, m.in. an
gielski, hebrajski, niemiecki, czeski, rosyjski.
60. rocznica urodzin
18.01 C arl Z uckm ayer (27,12.1896 -1 9 7 7 ) dramatopisarz i prozaik niemiecki. Rozgłos zdo
był satyrą ośmieszającą militaiyzm i biurokrację
pruską pt. Kapitan z Köpenick.
30. rocznica śmierci
23.01 Francisco de R ojas Z o rrilla (1607 1648) - dramatopisarz hiszpański. Był jednym
z przedstawicieli tzw. szkoły Calderona, twórcą
tzw. comedia de figurón - groteskowej komedii,
której głównym bohaterem jest sprytny służący.
Wywarł wpływ na francuskich i polskich dramatopisarzy XVII i XVIII w.
400. rocznica urodzin

LUTY
02.02 A listair M acL ean pseud.: Ian Stuart
(28.04.1922 -1 9 8 7 ) - pisarz szkocki. Autor wie
lu popularnych powieści o tematyce sensacyjnej,
kryminalnej i wojenno-przygodowej.
20. rocznica śmierci
03.02 Bohumil H rab al (28.03.1914 - 1 9 9 7 ) pisarz czeski. Uważany był za znaczącego twór
cę światowej literatury XX w. Jego książki zosta
ły przetłumaczone na ponad 25 języków.
10. rocznica śmierci
10.02 A leksander Siergiejew icz Puszkin
(6.06.1799 - 1837) - rosyjski poeta, prozaik,
dramatopisarz. Najwybitniejszy przedstawiciel
romantyzmu rosyjskiego, jeden z najważniej
szych romantyków światowych. Wczesne utwo
ry nawiązywały do klasycyzmu, sentymentali

zmu i preromantyzmu. Stworzył pierwszą trage
dię romantyczną w dziejach literatury rosyjskiej.
170. rocznica śmierci
16.02 Giosuè C arducci (27.07.1835-1907)włoski poeta, historyk literatury i krytyk. Re
fleksyjna i patriotyczna liryka G. C. odzwiercie
dla poszukiwania nowych ideałów politycznych
i artystycznych. Był laureatem Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za rok 1906.
100. rocznica śmierci
16.02 O ctave M irbeau (16.02.1850 -1 9 1 7 ) francuski pisarz, dramaturg, krytyk sztuki, dzien
nikarz. Bliski awangardzie literackiej i anarchizmo
wi. Jako krytyk odkrył dla czytelników francu
skich twórczość M. Meaterlincka i K. Hamsuna.
90. rocznica śmierci
16.02 Julian Ursyn Niemcewicz (1757 21.05.1841) - polski dramaturg, powieściopisarz,
poeta i pamiętnikarz, działacz polityczny i społecz
ny. Poseł Sejmu Wielkiego, aktywny członek Stron
nictwa Patriotycznego, należał do ścisłego grona osób
redagujących projekt Konstytucji 3 Maja.
250. rocznica urodzin
25.02 C arlo Goldoni (1707 - 06.02.1793) komediopisarz włoski związany z Wenecją, z za
wodu prawnik. Był autorem ponad 200 komedii.
C. G. przeciwstawił się i odnowił formę schyłko
wej commedia d ell’arte. Głosił powrót do pełne
go, literackiego tekstu, do charakterów w miejsce
typów umownych, do realizmu w przedstawie
niu obyczajów, do prostego języka bez wymyśl
ności barokowego stylu.
300. rocznica urodzin
25.02 Stefan G rabiński pseud.: Stefan Żalny
(1887 — 12.11.1936) —polski powieściopisarz,
nowelista, dramatopisarz. Określany czasem mia
nem „polskiego Edgara Allana Poe” bądź „polskie
go Lovecrafta”. Klasyk noweli grozy, twórca hor
roru kolejowego. Początkowo konsekwentnie igno
rowany przez krytykę, został odkryty przez
Karola Irzykowskiego, który promował jego twór
czość.
120. rocznica urodzin

MARZEC
01.03 R obert T raill Spence Lowell, Jr. (1917
- 12.09.1977) - poeta amerykański. Był nauczy
cielem i inspiracjądla wielu znaczących twórców
literatury lat 50. i 60. XX w., np. Anne Sexton
i Sylvii Plath. W latach 1947 i 1974 został laure
atem Nagrody Pulitzera w dziedzinie poezji,
a w 1960 r. laureatem National Book Award w tej
samej kategorii.
90. rocznica urodzin
30. rocznica śmierci

n

07.03 Agnieszka Osiecka (09.10.1936 —1997)
- polska poetka, autorka tekstów piosenek. Zaj
mowała się również twórczością prozatorską,
spektaklami teatralnymi i telewizyjnymi oraz
pracą dziennikarską.
10. rocznica śmierci
09.03 M ircea Eliade (1907 - 22.04.1986) rumuński religioznawca, indolog, filozof kultuiy,
a także eseista i pisarz. Był głównym przedstawieielem tzw. szkoły morfologii świętości w reli
gioznawstwie, badającej fundamentalne archety
py religijne, manifestujące się w dziejach religii
poprzez symbole, mity oraz rytuały. Istotę jego
koneepcji religii stanowi teoria sacrum w opozy
cji do profanum - dwóch sposobów realizowania
przez człowieka własnej egzystencji.
100. rocznica urodzin
15.03 H ow ard Phillips Lovecraft (20.08.1890
-1 9 3 7 ) - pisarz amerykański, autor fantasy i nie
powtarzalnych opowieści grozy (weird fiction)
składających się na tzw. mitologię Cthulhu.
70. rocznica śmierci
19.03 Józef Ignacy Kraszew ski pseud.: Bog
dan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak, JIK, B. B. i inne. (28.07.1812 1887) - polski pisarz, publicysta, wydawca, hi
storyk, działacz społeczny i polityczny. Najpłod
niejszy autor w historii literatury polskiej. W licz
nych utworach zawarł obraz współczesnego mu
społeczeństwa oraz naszej narodowej przeszło
ści. W powieściopisarstwie J. I. K. wyróżnić moż
na trzy okresy: młodzieńczy (1830-1838), wołyńsko-warszawski (1838-1863) i okres drezdeń
ski (od 1863).
120. rocznica śmierci
20.03 Publius O vidius Naso (43 p.n.e. - 17
n.e.) - poeta rzymski. Studiował retorykę, ale
zrezygnował z kariery urzędnika by poświęcić
się poezji. Przyjaciel Horacego. Autor in.in. Prze
mian i Sztuki kochania. Doprowadził do dosko
nałości łaciński język poetycki, który zachwyca
mistrzostwem narracj i, żywością i barwnością opi
su, fantazją i poczuciem humoru.
2050. rocznica urodzin
1990. rocznica śmierci
22.03 Jacek Kaczmarski (1957 -10.04.2004)
- polski poeta, prozaik, piosenkarz, twórca tek
stów piosenek. Znany głównie dzięki piosenkom
o tematyce historycznej (Rejtan, czyli raport am
basadora, Sen Katarzyny II) i społeczno-poli
tycznej (Mury, Nasza klasa)
50. rocznica urodzin
24.03 M artin W alser (1927 - ) - pisarz nie
miecki. Twórczość Martina Walsera to przede
wszystkim zaangażowane społecznie i politycz
nie utwory obyczajowe, opisujące życie w po

wojennych Niemczech i wypowiadające się otwar
cie przeciw próbom odrodzenia faszyzmu. Ten
rodzaj twórczości je st szczególnie charaktery
styczny dla okresu zaangażowania pisarza w dzia
łalność Grupy 47.
80. rocznica urodzin
30.03 G abriela Zapolska herbu Korwin właśc. ;
Maria G. Janowska z domu Korwin-Piotrowska
pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki (1857 21.12.1921) - polska dramatopisarka, powieścio
pisarka i publicystka. Przedstawicielka polskiego
naturalizmu, wykpiwała moralną obłudę miesz
czaństwa.
ISO. rocznica urodzin

KWIECIEŃ
05.04 Allen G insberg (03.06.1926 - 1997) poeta amerykański. Działacz społeczny, członek
American Academy and Institute o f Arts and Let
ters. Wyraziciel anarchistycznego indywidualizmu
i nonkonformizmu pokolenia amerykańskich beatników, którzy w latach 50. XX w. buntowali się
przeciw amerykańskiemu stylowi życia i cywili
zacji społeczeństwa kapitalistycznego.
10. rocznica śmierci
09.04 Joh an n es Bobrow ski (1917 2.09.1965) - niemiecki poeta, opowiadacz i ese
ista. Analizował problem winy narodu niemiec
kiego wobec Europy Wschodniej.
90. rocznica urodzin
09.04 W ojciech Bogusław ski (1757 23.07.1829) - polski dramatopisarz, aktor, dy
rektor teatru, „ojciec sceny polskiej”. Był twórcą
ok. 80 komedii, tragedii, dram i librett operowych.
W większości, zgodnie z teorią i praktyką oświe
ceniowego przekładu literackiego, były to „przy
stosowania” francuskich, niemieckich i włoskich
pierwowzorów.
250. rocznica urodzin
11.04 Erskine (Preston) Caldwell (17.12.1903
- 1987) - pisarz amerykański. Dorobek literacki
E. C. obejmuje kilkadziesiąt powieści, tomów no
wel, szkiców autobiograficznych i reportażowych.
20. rocznica śmierci
11.04 Jacques P révert (04.02.1900 —1977) poeta francuski. Autor dialogów filmowych i sce
narzysta. Twórczość J. P. powiązana była z sur
realizmem i absurdyzmem. Tworzył poezję co
dziennego życia pisaną językiem wzorowanym
na mowie potocznej.
30. rocznica śmierci
12.04 Thom as Leo Clancy Jr. (1947 - ) - pi
sarz amerykański. Autor powieści sensacyjnych.
W 1984 r. opublikował swoją pierwszą książkę
pt. Polowanie na Czerwony Październik. Tom

Clancy bierze również czynny udział w tworze
niu gier komputerowych.
60. rocznica urodzin
27.04 E dw ard Gibbon (1737 -16.01.1794) historyk brytyjski. Uważany za najwybitniejszego
historyka angielskiego XVIII w. Opublikował ob
szerną syntezę historii cesarstwa rzymskiego
i cesarstwa bizantyjskiego pt. Zmierzch i upadek
cesarstwa rzymskiego.
270. rocznica urodzin

MAJ
02.05 Alfred de M usset (11.12.1810 - 1 8 5 7 ) poeta i pisarz francuski epoki romantyzmu. Czło
nek Akademii Francuskiej. Nie zajmował się poli
tyką, starał się poznać świat, a zwłaszcza samego
siebie. Sztuki Musseta były w większości niedo
ceniane za jego życia, od początku XX w. są
z powodzeniem grane na wielu scenach świata.
150. rocznica śmierci
07.05 W ładysław Stanisław Reym ont właśc.:
Stanisław Władysław Rejment (1867- 05.12.1925)
- polski pisarz, prozaik i nowelista. Jeden z głów
nych przedstawicieli realizmu krytycznego z ele
mentami naturalizmu w prozie Młodej Polski.
Niewielką część jego spuścizny stanowią wier
sze. Twórczość Reymonta je st zróżnicowana pod
względem tematyki, formy literackiej oraz nie
równa pod względem swej wartości. Był laure
atem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za
rok 1924.
140. rocznica urodzin
12.05 Jo ris-K arl Huysm ans właśc.: CharlesMarie-Georges Huysmans (5.02.1848 - 1907) pisarz francuski. Swojąkarierę literacką rozpoczął
jako naturalista, dziełami takimi jak Marthe czy
Histoire d ’une fille (1876). Jego najsłynniejsza
powieść A rebours stała się przykładem literatu
ry dekadenckiej. Był członkiem, założycielem Aka
demii Goncourtów.
100. rocznica śmierci
13.05 Roger Zelazny pseud.: Harrison Den
mark (1937 - 14.06.1995) - amerykański pisarz
science-fiction i fantasy.
70. rocznica urodzin
16.05 Ja n Drzeżdżon (1937 - 22.08.1992) polski pisarz i krytyk literacki. Tworzył w języ
ku polskim i kaszubskim. Był badaczem i edyto
rem piśmiennictwa kaszubskiego, zajmował się za
gadnieniem regionalizmu i jego roli w kulturze na
rodowej.
70. rocznica urodzin
25.05 R o b ert Ludlum 0 9 2 7 - 12.03.2001) amerykański pisarz, aktor i producent. Autor po
wieści sensacyjnych, odtwórca ról w ok. 200 sztu
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kach telewizyjnych, założyciel teatru Playhouseon-the-Mall.
80. rocznica urodzin
28.05 E rich Sojka (11.09.1922 - 1997) - cze
ski pisarz i tłumacz literatury polskiej na język
czeski. Autor m.in. tłumaczenia Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza i Zemsty Aleksandra Fredry,
ale również Słowackiego, Sienkiewicza, Mrożka
i innych. Laureat nagrody polskiego PEN Clubu
za tłumaczenia literatury polskiej (1975).
10. rocznica śmierci
31.05 Leopold S taff pseud.: L-ff; L. S.; L. St.;
Paul d’Eck; S.; wspólnie z Julianem Tuwimem
i Kazimierzem Wierzyńskim: Julek, Kazio, PoIdzio (14.11.1878 -1 9 5 7 ) - polski poeta, dramatopisarz, tłumacz. Należał do drugiego pokolenia
twórców Młodej Polski.
50. rocznica śmierci

CZERWIEC
02.06 Karl Adolph Gjellerup (1857-11.10.1919)
- pisarz duński. Początkowo naturalista, później
pozostawał pod wpływem literatury niemieckiej,
nawiązywał do tematyki narodowej. W 1917 r.
(wspólnie z H. Pontoppidanem) otrzymał Nagro
dę Nobla w dziedzinie literatury.
150. rocztiica urodzin
12.06 Bułat Szałwowicz Okudżawa (9.05.1924
- 1997) - rosyjski bard, poeta, prozaik, kompo
zytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych,
dramaturg. Największą sławę zdobył jako poeta
i bard. Początkowo jego wiersze dostępne były
tylko w drugim obiegu, dopiero później artysta
miał możliwość oficjalnego wykonywania swoich
dzieł. W jego poezji dominuje klimat zadumy,
smutku, refleksji nad ludzkim losem.
10. rocznica śmierci
14.06 Jerom e K lapka Jerom e (02.05.1859 1927) - angielski pisarz i dramaturg. Autor popu
larnych powieści humorystycznych. Najbardziej
znaną jest książka podróżnicza pt. Trzech panów
w łódce (nie licząc psa).
80. rocznica śmierci
19.06 Jam es M atthew B arrie (09.05.1860 —
1937) - angielski dramaturg i powieściopisarz.
Ogromną popularność zdobył dzięki utworom
scenicznym i twórczości dla dzieci. Najbardziej
znane są Przygody Piotrusia Pana.
70. rocznica śmierci
19.06 Salm an Rushdie właśc.: Ahmed Salman
Rushdie (1947 - ) —brytyjski pisarz i eseista po
chodzenia hinduskiego. Zajmuje się tematyką
związaną z Subkontynentem Indyjskim. Debiu
tował książką Grimus, która nie została zauwa
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żona. Dopiero Dzieci północy przyniosły mu sła
wę. Jego najsłynniejszą powieścią są Szatańskie
wersety.
60. rocznica urodzin
21.06 Niccolo M achiavelli (03.05.1469 —
1527) - włoski pisarz, historyk, filozof i dyplo
mata. Jeden z czołowych pisarzy politycznych
odrodzenia.
480. rocznica śmierci
24.06 H enrik Potoppidan (1857-21.08.1943)
- pisarz duński. Najwybitniejszy przedstawiciel
realizmu krytycznego oraz naturalizmu w litera
turze Danii. Demaskatorskimi opisami życia wsi
podważył ofijalnie głoszony liberalizm i poddał
ostrej krytyce rozkład społeczeństwa kapitali
stycznego. W 1917 r. w (wspólnie z K. A. Gjellerupem) otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie li
teratury.
150. rocznica urodzin
27.06 Malcolm Lowry (28.07.1909 - 1957) brytyjski powieściopisarz i poeta. W twórczości
utrwalił własne przeżycia z pobytu w Meksyku
i Kolumbii. Uchodzi za autora tylko jednej udanej
książki pt. Pod wulkanem.
50. rocznica śmierci
28.06 Luigi Pirandello (1867 -10.12.1936) włoski dramaturg, powieściopisarz i nowelista.
W swej twórczości zajmował się człowiekiem
i społeczeństwem - hipokryzją i stereotypami
funkcjonującymi w stosunkach międzyludzkich.
Pirandello został członkiem Włoskiej Akademii
Nauk w latach 1929 i 1934 otrzymał Nagrodę No
bla w dziedzinie literatury.
140. rocznica urodzin

LIPIEC
02.07 H erm ann Hesse pseud.: Emil Sinclair
0 8 7 7 - 08.08.1962) - niemiecki prozaik, poeta
i eseista. Wczesna twórczość miała charakter neoromantyczny, w późniejszych powieściach wi
doczny jest wpływ psychoanalitycznej koncep
cji osobowości. W 1946 r. został laureatem Na
grody Nobla w dziedzinie literatury.
130. rocznica urodzin
02.07 W ładim ir W. Nabokow, Vladimir Nabo
kov pseud.: W. Sirin (23.04.1899 - 1977) - pisarz
rosyjsko-amerykański tworzący do 1940 r. w języ
ku ojczystym, potem w języku angielskim. Głów
nym tematem jego prozy był akt twórczy, wyobraź
nia i sztuka jako taka, niepewna granica między złu
dzeniem a prawdą, geniuszem a szaleństwem.
30. rocźnica śmierci
06.07 Włodzimierz Perzyński (1877 — 21.10.
1930) - polski prozaik, komediopisarz, poeta. Re
alistyczną obserwację współczesnych obyczajów

łączył ze skłonnością do analizy psychologicznej
i w pewnym stopniu do wątków sensacyjnych.
130. rocznica urodzin

rów w puszczach dalekiej Północy, które poznał
podczas dwuletniego pobytu w Kanadzie.
80. rocznica śmierci

07.07 R obert Anson H einlein pseud.: Anson
MacDonald; Lyle Monroe (1907 —08.05.1988) pisarz amerykański, klasyk amerykańskiej fanta
styki naukowej. Powieść pt. Stranger in a Stran
ge Land opowiadająca o ruchu „odnowy moral
nej” zainicjowanym przez przybysza o pozaziem
skim pochodzeniu zyskała ogromną popularność
i awansowała do roli biblii hippisów USA.
100. rocznica urodzin

14.08 Jo h n G alsw orthy (1867-31.01.1933)
- angielski prozaik i dramatopisarz. Był konty
nuatorem nurtu realizmu krytycznego zapocząt
kowanego przez pisarzy takich jak George Her
bert Wells, Arnold Bennett czy George Bernard
Shaw. J. G. został laureatem Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za rok 1932.
140. rocznica urodzin

21.07 K azim ierz Dionizy M oczarski pseud.;
Grawer, Rafał i in. (1907 - 27.09.1975) - dzienni
karz, pisarz polski, żołnierz Armii Krajowej, szef
Biura Informacji i Propagandy ZWZ-AK. Jego
najbardziej znaną książką jest relacja ze wspólne
go pobytu w więzieniu z Jürgenem Stroopem, ofi
cerem SS, pt. Rozmowy z katem.
100. rocznica urodzin
22.07 M arcin W olski (1947 - ) - polski pi
sarz, dziennikarz, satyryk. Wolski przez wiele lat
współpracował z Programem 3 Polskiego Radia,
gdzie od ok. 1974 r. do 13 grudnia 1981 r. prezen
towana była audycja satyryczna „60 minut na go
dzinę” . Obecnie tworzy cotygodniową audycję
„ZSYP” w Programie 1 Polskiego Radia.
60. rocznica urodzin
24.07 A kutagaw a Ryûnosuke (01.03.1892 1927) - japoński poeta i prozaik. Jest nazywany
Ojcem Krótkich Historii Japońskich. Tematykę
swych utworów czerpał z legend i historii kraju.
Oprócz tradycji rodzimych w jego twórczości są
widoczne wpływy literatur europejskich oraz estetyzmu i psychologizmu. W 1935 r. jego przyja
ciel Kikuchi Kan ustanowił Akutagawa P rize- naj
bardziej prestiżową nagrodę literacką w Japonii.
80. rocznica śmierci

SIERPIEŃ
01.08 Ja ce k K leyff (1947 —) - polski bard,
poeta, kompozytor, aktor i malarz. Współzało
życiel studenckiego kabaretu Salon Niezależnych
i zespołu muzycznego „Na Zdrowie”.
60. rocznica urodzin
02.08 Adam Asnyk krypt.; „El ...y” (11.09.1838
-1 8 9 7 ) - polski poeta i dramatopisarz. Najpopu
larniejszy poeta epoki realizmu, tradycje roman
tyczne łączył z pozytywistyczną problematyką
filozoficzną i społeczną.
110. rocznica śmierci
13.08 Jam es O livier Curw ood (12.06.1878 1927) - amerykański pisarz i dziennikarz. Autor
popularnych powieści ukazujących życie zwie
rząt oraz przygody Indian, Eskimosów i trape

14.08 A rtu r O ppm an pseud.: Or-Ot (1867 04.11.1931) - poeta polski. Dzięki prostocie i melodyjności uczynił bajkę dla dzieci swoistym dzie
łem sztuki. Zajmował się również redagowaniem
kalendarzy, almanachów i zbiorów poezji. Jego
patriotyczne wiersze deklamowano na różnych
koncertach, akademiach, inauguracjach. Z drukiem
pierwszego wiersza wiąże się jego pseudonim li
teracki, gdyż zecer - składając do druku wiersz
niewyraźnie podpisany przez autora dwiema
pierwszymi literami imienia i nazwiska (Ar-Op),
odczytał je jako Or-Ot.
140. rocznica urodzin
14.08 Danielle Steel (1947-) - pisarka ame
rykańska, popularna autorka książek z gatunku
tzw. literatury kobiecej, z których większość do
czekała się adaptacji filmowych.
60. rocznica urodzin
15.08 Paulo Coelho (1947 - ) - brazylijski pi
sarz i poeta. Swoją pierwszą nagrodę literacką wy
grał w szkolnym konkursie poetyckim. Był scena
rzystą, kompozytorem, dziennikarzem, dyrektorem
artystycznym znanych wytwórni płytowych, pisał
teksty dla brazylijskich gwiazd muzyki pop.
60. rocznica urodzin
18.08 E dw ard S tachura, imiona metrykalne
Jerzy Edward (1937 - 24.07.1979) - polski po
eta, pisarz, pieśniarz i wędrowiec (outsider) zali
czany do grona poetów „przeklętych”.
70. rocznica urodzin
20.08 Bolesław Prus właśc.: Aleksander Głowac
ki (1847 -19.05.1912) - polski pisarz i publicysta.
Początkowo związany z pozytywistycznym pro
gramem literatuiy tendencyjnej. W dojrzałej twór
czości stał się przedstawicielem realizmu.
160. rocznica urodzin
30.08 M ary Shelley z domu Wollstonecraft
(1797 - 01.02.1851) - angielska poetka i pisarka.
Autorka powieści grozy pt. Frankenstein (1818,
wyd. poi. 1925, liczne ekranizacje).
210. rocznica urodzin
31.08 C h arles B audelaire (09.04.1821 1867) - francuski poeta i krytyk. Jeden z głów

nych prekursorów poezji nowoczesnej. Wywarł
wpływ, zwłaszcza na twórczość syrnbolistów.
Jego twórczość wyraża skrajnie pesymistyczną
wizję człowieka,
140. rocznica śmierci

WRZESIEŃ
10.09 Paweł Huelle krypt.: J. D. (1957 - ) polski prozaik i krytyk literacki, redaktor i współ
pracownik pism ogólnopolskich i regionalnych.
Jego twórczość osadzona jest w kręgu tematyki
rodzinnego Gdańska.
50. rocznica urodzin
10.09 Jacek Sawaszkiewicz (1947 - 11.06.
1999) - polski prozaik. Początkowa twórczość
to typowe opowiadania sensacyjne w konwencji
fantastyki lat sześćdziesiątych XX w. W póź
niejszych utworach podąża raczej w kierunku gro
teski, humoreski lub fantastyki socjologicznej.
60. rocznica urodzin
17.09 M asaoka Shiki (1867 - 09.09.1902) japoński pisarz, poeta, krytyk i dziennikarz. Wy
bitny twórca haiku. W swojej twórczości nawiązy
wał do tradycji. Jego utwory charakteryzował zwię
zły i bogaty w liczne wizualne opisy styl. Założył
dwie szkoły poetyckie: Nihon-ha oraz Negishi-ha.
140. rocznica urodzin
19.09 K ornel U jejski (12.09.1823 - 1897) polski poeta i publicysta. Pochodził z zamożnej
rodziny szlacheckiej. Od 1839 r. czynny w życiu
literackim Lwowa, związany z kręgiem „Dzienni
ka Mód Paryskich. Uznany za „ostatniego wajdelotę” wielkiej poezji romantycznej.
110. rocznica śmierci
21.09 Stephen King pseud.: Richard Bachman
(1947 - ) - powieściopisarz amerykański. Jeden
z twórców tzw. nowego horroru, w którym efekt
straszenia jest osiągany przez stopniowo narasta
jącą grozę skrywaną pod maską codzienności.
60. rocznica urodzin
24.09 Horace Walpole 4. earl o f Orford (1717 02.03.1797) - pisarz angielski. Swym głośnym ro
mansem grozy pt. Zamczysko w Otranto. Opowieść
gotycka zapoczątkował rozwój tzw. gotycyzmu
w europejskiej literaturze preromantycznej.
290. rocznica urodzin
210. rocznica śmierci
25.09 W illiam F aulkner (1897 - 06.07.1962)
—amerykański powieściopisarz, nowelista i po
eta. W swojej twórczości dokonał literackiej re
konstrukcji dziejów amerykańskiego Południa od
czasów wojny secesyjnej po współczesność. Zo
stał laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie litera
tury za rok 1949.
110. rocznica urodzin
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26.09 H ugh Lofting (14.01.1886 - 1947) pisarz amerykański pochodzenia brytyjskiego. Au
tor cyklu popularnych książek dla dzieci.
60. rocznica śmierci
28.09 Roman Brandstaetter (03.01.1906-1987)
- polski pisarz, poeta, dramaturg, tłumacz i publi
cysta. W jego twórczości łączą się wpływy tradycji
antycznej, żydowskiej i chrześcijańskiej.
20. rocznica śmierci
29.09 M ichał Bałucki pseud.: Elpidon; Zalę
ga (1837 - 17.10.1901) - polski prozaik i kome
diopisarz. Autor licznych powieści tendencyjnych
i politycznych w duchu radykalizmu „czerwo
nych”. Następnie pozytywistycznych, przede
wszystkim zaś popularnych do dziś satyryczno-obyczajowych komedii z życia galicyjskiego
mieszczaństwa, łączących pozytywistyczny kry
tycyzm z sentymentem do tradycjonalizmu.
170, rocznica urodzin
29.09 Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (1747
-10.03.1822) - polski pisarz i polityk. Był auto
rem słów do Mazurka Dąbrowskiego.
260. roczniea urodzin

PAŹDZIERNIK
03.10 Jean -M arie-L u cien -P ierre A nouilh
(23.06.1910 - 1987) - francuski dramatopisarz
i reżyser. Tworzący początkowo pod wpływem
Giraudoux, Sartre’a i Camusa. Potępiał obłudę
mieszczańską głosząc konieczność życia wg za
sad moralnych, często wykorzystywał motywy
klasyczne obdarzając swych bohaterów współ
czesnymi cechami.
20. rocznica śmierci
03.10 Louis A ragon (1897 - 24.12.1982) pisarz francuski. Początkowo surrealista, współ
założyciel pism „Littérature” (1919), „La Révo
lution Surréaliste” (1924). Po zerwaniu z surreali
zmem autor licznych powieści, w których realizm
opisu łączy się z ostrym widzeniem zagadnień
historycznych, społecznych i politycznych.
110. rocznica urodzin
11.11 H alina Pośw iatow ska (09.05.1935 1967) - poetka polska. Zadebiutowała w 1956 r.
publikując swoje wiersze w „Gazecie Częstoehowskiej”. Za jej odkrywcę uważa się krytyka literac
kiego i poetę Tadeusza Gierymskiego, który - jak
sam napisał w artykule Pożegnania poetki w tejże
gazeeie w 1967 r. - zrobił to z litośei, nie oceniał
jej poezji zbyt wysoko.
40. rocznica śmierci
16.10 G ünter G rass (1927 - ) - niemiecki pro
zaik, poeta, eseista, dramatopisarz, także rzeź
biarz i rysownik. Laureat Nagrody Nobla w dzie
dzinie literatury w 1999 r. Tytuły doktora hono-

ris causa nadały mu senaty Uniwersytetu Gdań
skiego oraz Poznańskiego. W 1993 r. Rada Miasta
przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywa
tela Miasta Gdańska.
80. rocznica urodzin
17.10 W ładysław Bełza (1847 - 29.01.1913)
- polski poeta, dramaturg i publicysta. Nazywa
ny piewcą polskości. Animator życia kulturalne
go, oświatowego i prasowego. Autor słynnego
wiersza pt. Katechizm polskiego dziecka.
160. rocznica urodzin
19.10 Igor New erly pełna forma nazwiska:
Abramow-Newerly (24.03.1903 - 1987) - pro
zaik polski. Jego twórczość łączy tendencje ideowo-wychowawcze i autentyzm obserwacji śro
dowiskowych z przygodową romantyką. Przed
stawia kształtowanie się świadomości i postaw
bohaterów w walce politycznej, starciu z prze
ciwnościami życia i surowością natury.
20. rocznica śmierci
23.10 Leszek Kołakowski (1927 - ) - polski
filozof, historyk filozofii, eseista, publicysta, pro
zaik. Główne dziedziny zainteresowań to: filozo
fia i prądy mistyczne XVII w., filozofia współ
czesna, kultura i cywilizacja, badanie granic i moż
liwości filozofii, jej antynomii i iluzji.
80. rocznica urodzin

LISTOPAD
01.11 Alfred J a rry (08.09.1873 -1907) - fran
cuski dramaturg, powieściopisarz i poeta. Rozbi
jając konwencje teatralne i dramatyczne, wywarł
wpływ na teatr surrealistyczny i teatr absurdu.
Jego twórczość została odkryta dopiero przez
surrealistów. Autor dał się poznać jako ekscentryk, bohater setek anegdot, głośna postać pary
skiej bohemy przełomu wieków.
100. rocznica śmierci
03.11 K arol H u b ert Rostworowski (1877 04.02.1938) - polski dramaturg i publicysta.
W twórczości dramatycznej dążył do stworzenia
współczesnej tragedii w duchu chrześcijańskim.
130. rocznica urodzin
10.11 Arnold Zweig (1887 - 26.11.1968) - nie
miecki powieściopisarz, eseista, dramaturg. Roz
głos przyniosła mu już pierwsza powieść pt. Novel
len um Claudia powstała pod wpływem Z. Freuda.
120. rocznica urodzin
14.11 W ładysław Kopaliński, właśc. Jan Stefczyk (1907 - ) - polski leksykograf, tłumacz, wy
dawca. Tłumaczył literaturę anglosaską, jest au
torem opracowań dzieł literatury klasycznej
i współczesnej. Autor fundamentalnych dzieł łeksykograficznych i encyklopedycznych.
100. rocznica urodzin

14.11 A strid L indgren (1907 - 28.01.2002) pisarka szwedzka. Autorka popularnych powie
ści dla dzieci i młodzieży, w których moralizator
stwo zastąpiła humorem, fantazją i cełną obser
wacją psychologiczno-obyczajową.
100. rocznica urodzin
15.11 Andrzej B ursa, pseud.: A. B; (ab); Hali
na Mirowska (21.03.1932 —1957) - polski poeta,
prozaik i dziennikarz. Zaliczany do kręgu poetów
„przeklętych”. Jego twórczość przepełniona była
buntem, brutalnością i cynizmem, wiersze cecho
wał naturalizm oraz antyestetyka.
50. rocznica śmierci
15.11 M arianne C raig M oore (1887 05.02.1972) - poetka amerykańska. Związana
z imaginizmem. Stworzyła własny typ liryki inte
lektualnej , łączącej ironię z groteskową fantastyką.
120. rocznica urodzin
20.11 Wolfgang Borchert (20.05.1921 -1947) pisarz niemiecki. Był jednym z najbardziej znanych
autorów tzw. Trümmerliteratur (literatury zgliszcz),
krótkiej epoki literackiej w Niemczech, która nastą
piła po zakończeniu II wojny światowej.
60. rocznica śmierci
22.11 K arol Józef Teofil E streicher, pseud.
J. Krupski (1827 - 30.09.1908) - polski historyk
literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf po
chodzenia żydowskiego, wieloletni dyrektor Bi
blioteki Jagiellońskiej, nazywany „ojcem biblio
grafii polskiej”.
180. rocznica urodzin
22.01. Bolesław Leśmian, pierwotnie B. Lesman
(1877 - 05.11.1937) - poeta polski. Stworzył nowy
typ stylizowanej ludowo poezji balladowej i poe
matu baśniowo-filozoficznego; odnowił lirykę oso
bistą, zwłaszcza o charakterze erotycznym.
130, rocznica urodzin
70. rocznica śmierci
23.11 Stanisław Przybyszewski (07.05.1868
-1 9 2 7 ) - połski dramaturg, powieściopisarz, au
tor poematów prozą, eseista. Był czołowym pro
pagatorem europejskiego modernizmu w Polsce.
Stopniowo jego pisarstwo poszło w zapomnie
nie. Dopiero od końca lat 50. XX w. nastąpiło
zrozumienie jego inspiratorskiej roli.
80. rocznica śmierci
24.11 K arol Bunsch (22.02.1898 - 1987) polski pisarz historyczny, publicysta i tłumacz literatuiy angielskiej i niemieckiej. Podstawę jego
twórczości stanowiąpowieści historyczne. W więk
szości dotyczą one czasów panowania Piastów.
20. rocznica śmierci
26.11 Joseph von E ichendorff (10.03.1788 1857) - poeta górnośląski epoki romantyzmu.

VII

Tworzył pod wpływem pieśni ludowych, także
polskich, głównie wiersze liryczne.
150. rocznica śmierci
28.11 W illiam Blake (1757 - 12.08.1827) angielski poeta, pisarz, rytownik, malarz, drukarz.
Jego twórczość opierała się na własnym herme
tycznym systemie filozoficznym. W utworach
tekst i rysunek stanowią integralną całość i tylko
w ten sposób mogą być rozpatrywane.
250. rocznica urodzin
180. rocznica śmierci
28.11 A lberto M oravia właśc.: A. Pincherle
(1907 - 26.09.1990) - włoski pisarz. W latach
1959-1962 prezes międzynarodowego Pen Clubu. Jego powieści, pisane tradycyjną techniką,
przeniknięte erotyzmem, ukazują pozbawiony
upiększeń portret mieszczaństwa.
100. rocznica urodzin
28.11. Stanisław W yspiański (15.01.1869 1907) - polski dramaturg, poeta, malarz, grafik
i architekt. Był największym ohok romantyków
twórcą dramatu, zwłaszcza tragedii. We wcze
snych utworach Wyspiańskiego dominowała pro
blematyka metafizyczna. W późniejszej twórczo
ści (od 1900 r.), oprócz wielkiej polemiki poli
tycznej i historiozoficznej ze współczesnością
rozwinął nurt filozoficznej i metafizycznej inter-.
pretacji dziejów polskich.
100. rocznica śmierci
30.11 P atrick K avanagh (21.10.1904 -1 9 6 7 )
- irlandzki poeta, prozaik i krytyk literacki.
W impresyjnej liryce, epice poetyckiej, powie
ściach i prozie autobiograficznej odwoływał się
do regionalnych źródeł tożsamości i kultury naro
dowej, demistyfikując jednocześnie stereotyp ir
landzkiego chłopa jako duchowego dziedzica tra
dycji celtyckiej.
40. rocznica śmierci
30.11 Jon ath an Swift (1667 - 19.10.1745) irlandzki pisarz. Jedna z najważniejszych postaci
życia politycznego i kulturalnego klasycystycznej Anglii. Wraz z A. Pope’em, J. Gayem i J. Arbuthnotem utworzył towarzystwo pn. Scriblerus
Club, przeciwstawiające się obskurantyzmowi
i miernocie literackiej.
340. rocznica urodzin

GRUDZIEŃ
02.12 Stanisław Ł em picki (25.05.1886 —
1947) - historyk kultury i literatury polskiej. Był
badaczem kultury polskiego renesansu, autorem
erudycyjnych studiów, m.in. o mecenacie J. Za
moyskiego, związkach polsko-włoskich w XV
i XVI w., twórczości J. Kochanowskiego i Sz. Szymonowica.
60. rocznica śmierci
03.12 Joseph C o n rad właśc.; Józef Teodor
Konrad Korzeniowski (herbu Nałęcz) (1857 3.08.1924) - pisarz angielski pochodzenia pol
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skiego. W całej swej twórczości wyrażał przeko
nanie, w czym wyprzedził egzystencjalistów, iż
świat jest absurdalny, a słaby zagubiony człowiek
podlega wielorakim formom izolacji.
150. rocznica urodzin
04.12 Franciszek K saw ery Pruszyński (1907
- 13.06.1950) - polski publicysta, literat, dyplo
mata, przedstawiciel literatury faktu. Był jednym
z najbardziej aktywnych i operatywnych repor
terów polskich gazet.
100. rocznica urodzin
05.12 A lina Centkiewicz (1907 -11.03.1993)
- autorka (wraz z mężem Czesławem Centkiewi
czem) książek podróżniczych, głównie o tematy
ce polarnej.
100. rocznica urodzin
07.12 A ndrzej S trug właśc. Tadeusz Gałecki
(28.11.1871 - 1937) - polski pisarz i publicysta,
wolnomularz, działacz społeczny i polityczny.
W swoim pisarstwie łączył tradycje romantyczne
i pozytywistyczne, a twórczość traktował jako
służbę społeczną.
70. rocznica śmierci
13.12 Heinrich Heine właśc. Harry Heine (1797
-17.02.1856) - poeta niemiecki epoki romantyzmu,
pochodzenia żydowskiego. Wysoką pozycję za
wdzięcza swej poezji lirycznej. Był twórcąo ogrom
nej pasji polemicznej, operującym nastrojem, bły
skotliwym dowcipem, ironią i satyrą.
210. rocznica urodzin
16.12 A rth u r C harles C larke (1917 —) - pro
zaik, pisarz fantastycznonaukowy, propagator kosmonautyki. W swojej twórczości łączy elemen
ty gatunku science-fiction z refleksją filozoficzno-moralną i kreuje jednocześnie wizję przyszłe
go rozwoju cywilizacji.
90. rocznica urodzin
17.12 Władysław Broniewski (1897 — 10.02.
1962) - polski poeta, tłumacz. Był przedstawi
cielem polskiej liryki rewolucyjnej. Zespalał
w swej twórczości agitacyjny patos walki spo
łecznej i rewolucyjnej z liryzmem, egzaltacją, ak
centami osobistych wyznań.
110. rocznica urodzin
21.12 H einrich Boli (1917 - 16.07.1985) pisarz niemiecki. Głównym motywem jego twór
czości był rozrachunek z przeszłością i współczesnościąNiemiec.
90. rocznica urodzin
22.12 Ja n Śpiew ak (18.08.1908 - 1967) poeta polski. Autor liryki refleksyjno-nastrojowej i krajobrazowej, szkiców literackich, wspo
mnień; przekładów utworów W. W. Chlehnikowa, M. Gorkiego oraz bułgarskiej poezji ludowej.
40. rocznica śmierci
25.12 L juben Diłow (1927 - ) - pisarz bułgar
ski tworzący science fiction. Autor wielu opo
wiadań, nowel, bajek dla dzieci oraz powieści. De
biutował w 1951 r.
80. rocznica urodzin

GRAŻYNA BILSKA

LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA
Kalendarz rocznic 2007
STYCZEŃ
10.01. G abriela M istral, właśc. Lucila Godoy
Alcayaga
50. rocznica śmierci - 1957, Nagroda Nobla
w 1945 r.
Urodziła się 7.04.1889 r., poetka chilijska,
pierwsza laureatka literackiej Nagrody Nobla
z Ameryki Południowej. Nagrodzona za poezję
prawdziwego uczucia, czyniącą jej imię symbo
lem idealistycznych dążeń dla całej Ameryki
Łacińskiej.
Zbiory wierszy: Sonety śmierci (1911), Niepocieszenie (1922), Czułość (1924), Karczowanie
(1938), Tłocznia (1954).
Podczas ceremonii wręczenia nagrody członek
jury, Hjalmar Gulberg powiedział: „Oddając cześć
bogatej literaturze latynoamerykańskiej, witamy
jej królową, twórczynią Niepocieszenia, która stała
się piewczynią żałoby i macierzyństwa”.

LUTY
16.02. G iosuë C arducci
lOO.rocznicaśmierci- 1907,NagrodaNoblaw 1906r.
Urodził się 27.07.1835 r., poeta i krytyk włoski.
Autor licznych esejów, traktatów i szkiców na te
maty literackie, naukowe i polityczne. Nagrodę
Nobla otrzymał „nie tylko za głęboką wiedzę i kry
tyczny umysł, ale przede wszystkim za twórczą
energię, świeżość stylu i siłę liryczną, tak charakte
rystyczną dla jego poetyckich arcydzieł”. Jak za
uważył jeden z biografów Carducciego jego życio
we credo, to: „w polityce - Italia nade wszystko,
w estetyce - poezja klasyczna nade wszystko,
w życiu - szczerość i siła nade wszystko”.
Utwory: Harfa włoska. Antologia religijnych,
moralizatorskich i patriotycznych wierszy po
etów włoskich (1855), Rymy (1857) - zbiór po
ezji Levia Gravia (1861-71)- zbiór wierszy Jamby
i epody (1867-79)—tomik poezji Juvenałia (1880)
- zbiór poezji Rymy nowe (1861-87) - tomik po
ezji Ody barbarzyńskie (1877-89).
19,02. K nut H am sun, właśc. Knud Pedersen
55. rocznica śmierci - 1952, Nagroda Nobla
w 1920 r.
Urodził się 4.08.1859 r. Powieściopisarz i dra
maturg norweski. LiterackąNagrodę Nobla otrzy
mał za powieść Błogosławieństwo ziemi - hymn
na cześć życia i natury. Jeden z członków jury
porównał dzieło Norwega do poematów Hezjoda.

Utwory: Zagadkówy człowiek (1 8 7 7 )- opowia
danie, Björger (1878)- powieść, Z życia duchowe
go nowoczesnej Ameryki (1889) - cykl artykułów.
Głód (1890) - powieść. Nieświadome życie duszy
(1891), Misteria (1892) - powieść. Pan (1894) powieść. Redaktor Lynge (1893) - powieść, Nowizna (1893) - powieść, Wiktoria ^ 8 9 8 ) - po
wieść, U bram państwa (1395)-dramat. Gra życia
(1896) - dramat. Zorza wieczorna (1897) - dra
mat, W krainie przygody (1903), Księżniczka Ta
mara (1903)- dramat erotyczny. Dziki chór (1904)
- zbiór wierszy. Marzyciele (1904) - powieść. Pod
Jesienną gwiazdą (1906) - powieść. Wędrowiec
grający na niemych strunach (1909) —powieść.
Ostatnia radość (1912) - powieść, Benoni (1908)
—powieść. Róża (1908) - powieść. Dzieci swego
czasu (1913)- powieść. Miasto Segelfoss (1917)powieść. Błogosławieństwo ziemi (1917) - po
wieść, Kobiety u studni (1920) - powieść. Ostatni
rozdział (1923) - powieść. Włóczęgi (1927) - po
wieść, August Powsinoga (1930)- powieść, A życie
toczy się dalej (1933) - powieść. Pierścień zamknął
się (1936) - powieść. Na zarośniętych ścieżkach
(1949) - pamiętnik.
27.02. John Steinbeck
105. rocznica urodzin - 1902, Nagroda Nobla
w 1962 r.
Zmarł 20.12.1968 r. Amerykański pisarz i re
porter. Na podstawie jego utworów powstało kil
kanaście filmów, jeden z najbardziej poczytnych
pisarzy amerykańskich. Nagrodzony najwyższą
nagrodą literacką za „realistyczny i poetycki dar,
połączony z subtelnym humorem i ostrym wi
dzeniem spraw socjalnych”. Według jednego
z członków jury, Andersa Osterlinga „pisarz za
wsze sympatyzuje z gnębionymi, nieudacznika
mi i cierpiącymi; przeciwstawia proste radości
życia okrutnej i cynicznej żądzy pieniądza”.
Utwory: Złota czara (1929) - powieść. Pa
stwiska niebieskie - zbiór opowiadań, Do niezna
nego Boga - powieść. Tortilla Flat (1935) - po
wieść, W wątpliwej walce - powieść. Myszy i lu
d zie—powieść, Długa dolina - zbiór opowiadań.
Rudy ku cyk-p o w ieść, Grona gniewu - powieść.
Bomby w dół (1942) - powieść. Księżyc zaszedł
(1942) - powieść. Ulica Nadbrzeżna - powieść.
Zagubiony autobus - powieść. Perła - powieść.
Rosyjski dziennik (1948) - album z podróży. Go
rejące światło - sztuka. Na wschód od Edenu powieść. Zima naszej goryczy - powieść. Podró
że z Charłeyem.
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KWIECIEŃ
16.04. Yasunari K aw abata
35. rocznica śmierci - 1972, Nagroda Nobla
w 1968 r.
Urodził się 11.06.1899 r. Poeta, prozaik i ese
ista japoński. Nagrodzony za „mistrzostwo
pisarskie, które oddaje istotę japońskiej świado
mości”. Promotor kierunku modernistycznego
w literaturze japońskiej opartego na nonsensualizmie.
Utwory: Dziennik szesnastolatka (1925) - opo
wiadanie, Tancerka z Izu (1925) - opowiadanie.
Ozdoby emocjonalne (1926) - zbiór miniatur,
Kryształowa fontanna (1931), Pieśń liryczna
(1932), Oczy w chwili śmierci (1 9 3 2 )- esej, Ptaki
i zwierzęta (1933)- powieść. Kraina śniegu (1934)
- powieść. Tysiąc żurawi (1949) - powieść. Glos
góry (1949-54) —powieść. Jezioro (1954) - po
wieść, Piękno i smutek ( 1 9 6 1 -6 ^ - powieść. Sta
ra stolica (1961) - powieść. Śpiące piękności
(1961) - powieść.
23.04. H alldor K iljan Laxness
105. rocznica urodzin —1902, Nagroda Nobla
w 1955 r.
Zmarł 8.02.1998 r. w Reykjaviku. Poeta, pro
zaik i dramaturg islandzki. Nagrodzony za „wy
razistą siłę epicką, która odrodziła wielką sztukę
prozatorską Islandii”.
Utwory: Dziecko natury (1919) - powieść ro
mantyczna, Kilka opowiadań (1923) - zbiór opo
wiadań, Pod świętą górą (1924) - powieść, Z ka
tolickiego punktu widzenia (1925), Wielki tkacz
z Kaszmiru (1925) - powieść. Księga narodu
(1927) - zbiór esejów. Salka Palka (1931-32) powieść. Niezależni (1934-35) - powieść. Na
wschodzie (1933), Rosyjska bajka (1938), Krót
kie spięcie (1934) — sztuka, Światłość świata
(1937-1940) - teatralogia powieściowa. Dzwon
Islandii (1943-1946) - trylogia powieściowa, Eroica (1952) - powieść. Stacja atomowa (1948) powieść; w Polsce Sprzedana wyspa. Ryba umie
śpiewać (195 7 )- powieść. Epoka poetycka (1963)
- autobiografia. Duszpasterstwo koło lodowca
(1968) —powieść. Ciągle w tym samym miejscu
(1981) - zbiorek, A lata mijają (1984) - zbiorek.
Dni u mnichów (1987) - wspomnienia.

MAJ
7.05. W ładysław Stanisław Reym ont właśc.
Rejment
140. rocznica urodzin - 1867, Nagroda Nobla
w 1924 r.
Zmarł 5.12.1925 r. Powieściopisarz i noweli
sta polski. Uhonorowany literacką Nagrodą No
bla za wybitny epos narodowy, powieść Chłopi.
Utwory: Wigilia Bożego Narodzenia (1892) nowela. Pielgrzymka do Jasnej Góry (1894) - re
portaż, Komediantka (1896) - powieść. Fermen
ty (1897) - powieść. Ziemia obiecana (1899) -
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powieść. Chłopi (1902-1909) - powieść. Marzy
ciel (1910) - powieść. Wampir (1 9 1 1 )- powieść.
Rok 1794 (1914-1918) - trylogia historyczna,
Z ziemi chełmskiej (1909) - reportaż.
18.05. B ertrand! A rth u r Russell
135. rocznica urodzin —1872, Nagroda Nobla
w 1950 r.
Zmarł 2.02.1970 r. Eseista, logik, matematyk,
filozof, myśliciel i działacz społeczny angielski.
Członek jury Anders Österling nazwał g o ,jednym
z najbłyskotliwszych przedstawicieli racjonalizmu
i humanizmu, nieustraszonym bojownikiem o wol
ność słowa i wolność myśli na Zachodzie”. Przez
krytyków nazywany Wolterem XX w.
Utwory: Niemiecka socjaldemokracja (1896),
O podstawach geometrii (1897), Krytyczny wstęp
do filozofii Leibniza (1900), Zasady matematyki
(1903), Principia Mathematica (1910-1913) —
wspólnie z Alfredem N. Whitehaedem, Problemy
filozofii (1912), Nasza wiedza o świecie zewnętrz
nym (1914), Wstęp do filozofii matematycznej
(1918), Teoria i praktyka bolszewizmu (1920), Pro
blem Chin (1922), Analiza myślenia. Analiza rze
czy, ABC atomu, ABC relatywizmu. Historia za
chodniejfilozofii (1945), Filozofia i polityka (1947),
Ludzka wiedza (1948), Niepopularne eseje (1950).
28.05. P atrick W hite
95. rocznica urodzin - 1912, Nagroda Nobla
w 1973 r.
Zmarł 30.09.1990 r. Prozaik australijski. Na
grodzony za „epickie i psychologiczne mistrzo
stwo, dzięki któremu odkryty został nowy lite
racki kontynent”. W hite porównywany jest
z Thomasem Hardym, Davidem Herbertem Lawrencem oraz Lwem Tołstojem.
Utwory: Oracz i inne poem aty (1935) —zbiór
poetycki. Szczęśliwa dolina (1939) - powieść.
Powrót do Abisynii - sztuka. Fałszywy pogrzeb sztuka. Opowieść ciotki (1948) - powieść. Drze
wo człowiecze (1956) - powieść, Voss (1957) powieść. Wóz ognisty (1961) - powieść, Wykole
jeni (1964) - zbiór opowiadań. Węzeł (1966) powieść. Wiwisekcja Ô970) - powieść, Oko cy
klonu (1973) - powieść. Papużki (1974) - zbiór
nowel. Przepaska z liści (1976) - powieść. Spra
wa Twyborna (1979) - powieść. Wielkie zabawki
(1977) - sztuka. Błyszczący kierowca (1982) sztuka. Pod lasem (1983) - sztuka. Rysy na szkle
(1984) - autobiografia. Pamiętniki o wielu i o je d 
nym (1986) - powieść.

CZERWIEC
2.06. K arl G jellerup
150. rocznica urodzin - 1857, Nagroda Nobla
w 1917 r.
Zmarł 11.10.1919 r. Powieściopisarz i drama
turg duński. Uważał się też za pisarza niemieckie
go. Nagrodzony za „różnorodną twórczość po
etycką i wzniosłe ideały”.

Utwory: Scypion Afrykański (1874) - tragedia,
Arminius (1874) - dramat. Idealista (1878) - opo
wieść naturalistyczna. Uczeń Germanów (1882) powieść, Romulus (1 8 8 3 )- nowela, G-Dur (1883)
- nowela. Klasyczny miesiąc (1884), Rok wędró
wek (1885), Brunhilda (1884) - tragedia, Tamyra
(1887) - sztuka, Hagbarda i Signa (1888) - sztu
ka, Minna (1889) - powieść psychologiczna. Księ
ga mojej miłości (1 8 8 9 )- tomik poetycki, Herman
Vandel (1891) - dramat, Wuthoma (1893) - dra
mat, Hans Excellence (1895), Pastor Mors (1894)
- powieść. Młyn na wzgórzu (1896) - powieść.
Płomienie ofiarne (1903) - sztuka. Pielgrzym Kamanita (1906) - powieść. Wędrowcy świata (1910)
- powieść. Złota gałąź (1917) - powieść.
28.06. Lulgi Pirandella
140. rocznica urodzin - 1897, Nagroda Nobla
w 1934 r.
Zmarł 10.12.1936 r. Dramaturg, powieściopisarz i nowelista włoski. Wyróżniony Nagrodą
Nobla za „różnorodną twórczość poetycką
i wzniosłe ideały”. Jego sztuki grane są na całym
świecie, wiele doczekało się adaptacji filmowych.
Utwoiy: Radosny Ból (1899) - zbiór wierszy.
Elegie nadreńskie. Wykluczona ( 1893) - powieść.
Romanse bez miłości (1894) - zbiór nowel, Pier
Gudro (1894) - poemat. Epilog (1897) - sztuka.
Nieboszczyk Maciej Pascal (1905) - powieść. Sta
rzy i młodzi (1907) - powieść, Lumie di Sicilia
(1 9 1 0 )- dramat. Kleszcze (1 9 1 0 )- dramat. Żeby
wszystko było ja k należy (1920) - komedia. Jak
przedtem, lepiej niż przedtem (1920) —dramat.
Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora
(1921) - sztuka, Henryk IV (1922) - dramat. Je
den, nikt i sto tysięcy 0 9 2 4 ) - powieść. Tak jest,
ja k się państwu zdaje (1917) - dramat. Każdy na
swój sposób {1924) - dramat, Dziś wieczorem im
prowizujemy (1929) - dramat.

LIPIEC
2.07. H erm an Hesse, pseud. Emil Sinclair
130. rocznica urodzin - 1877 i 45 rocznica
śmierci - 8.08.1962 r.. Nagroda Nobla w 1946 r.
Prozaik, poeta i eseista niemiecki. Nagrodzony
przez Akademię Szwedzką za „szlachetnie pod
niosłą i różnorodną poezję, która zawsze wyróż
niała się świeżością natchnienia i rzadko spoty
kaną czystością ducha”, a także za „talent epicki
i dramatyczny”.
Utwory: Madonna (1896) - wiersz. Roman
tyczne pieśni ( 1899) - zbiór poetycki. Godzina po
północy (1899) - tom opowiadań. Pisma i wiersze
pozostałe po Hermanie Lauscherze (1901), Peter
Camenzind (1904) - powieść. P od kołami ( 1906)
- powieść. Wyższy świat (1906) - powieść. Do
czesność, Sąsiedzi, Manowce (1906-1911) - tomy
opowiadań, G ertruda- powieść, W drodze-żbiór
wierszy, Rosshalde (1913) - powieść. Przyjacie
le, nie tym tonem (1914) - artykuł antywojenny.
Trzy opowieści z życia Knulpa (1915), Artysta

i psychoanaliza (1 9 1 8 )- rozprawa, Baśnie (1919),
Spojrzenie w chaos (1920) —rozprawa, Demian
(1919) - powieść, Siddhartha (1922) - powieść,
Kuracjusz: notatki z kuracji w Baden (1923) powieść. Podróż norymberska (1926) - powieść,
Wilk stepowy (1927) —powieść. Narcyz i Złotousty (1 9 3 0 )- powieść. Podróż na Wschód (19301931) - powieść, Gra szklanych paciorków
(1943) - powieść.
24.07. Henrik Fontoppidan
150. rocznica urodzin - 1857, Nagroda Nobla
w 1917 r.
Zmarł 21.08.1943 r. Powieściopisarz i noweli
sta duński. Uhonorowany za „prawdziwe opisa
nie życia współczesnej Danii”. Tomasz Mann na
zwał go „urodzonym poetą epickim”.
Utwory: Koniec życia (1881) - opowiadanie.
Podcięte skrzydła (1882) - tomik nowel. Obrazki
wiejskie (1883) - tomik nowel. Gmina w Sandinge (1883) - powieść. Umiłowany kraj (1891-95)
- trylogia powieściowa. Orli lot {1894) - nowela,
Lykke-Per (1898-1904) - ośmiotomowy cykl po
wieściowy, Królestwo umarłych (1912-16)- cykl
powieściowy (5 tomów). Królestwo niebiańskie
go mężczyzny (1927) - powieść.

SIERPIEŃ
14.08. John Galsworthy
140. rocznica urodzin - 1867, Nagroda Nobla
w 1932 r.
Zmarł 31.01.1933 r. Powieściopisarz i drama
turg angielski. Nagrodzony za wielką sztukę pro
zatorską, której szczytem jest Saga rodu Forsyte ’ów.
Utwory: Cztery wiatry (1897) - zbiór opowia
dań podróżniczych, Jocelyn (1898) - powieść,
Villa Rubeln (1900) - powieść. Wyspiarscy fa ry
zeusze (1904) - powieść. Saga rodu Forsyte o w trylogia powieściowa. Posiadacz (1906) - po
wieść, W matni (1920) - powieść, Do wynajęcia
(1921) - powieść. Srebrna papierośnica (1906) sztuka teatralna. Walka (1909) - sztuka teatralna.
Sprawiedliwość (1910) - sztuka teatralna. Na
śmierć i życie (1 9 2 0 )- sztuka teatralna. Nowocze
sna komedia - trylogia powieściowa. Biała małpa
(1924), Srebrna łyżka (1926), Łabędzi śpiew
(1928), Koniec rozdziału - trylogia powieściowa.
Dziewczyna czeka (1930), Kwiat na pustyni
(1932), Za rzeką (1933).
18.08. Vidiadhar Surajprasad Naipaul
75. rocznica urodzin - 1932, Nagroda Nobla
w 2001 r.
Prozaik i eseista brytyjski. Uhonorowany przez
Szwedzką Akademię za to, że „opisuje postkolonialny chaos i jako spadkobierca Conrada, maluje
zmierzch imperiów z perspektywy moralisty”.
Utwory: Masażysta cudotwórca (1957), Ulica
Miguela (1959), Dom dla pana Biswasa (1961),
Pan Stone i Towarzystwo Rycerskie ( 1963), Flaga
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na wyspie (1967), Utrata E l Dorado (1969),
W wolnym kraju (1971), Partyzanci (1975), Zra
niona cywilizacja (1977), Zakręt rzeki (1979), Pa
miętnik z Kongo (1980), Między wierzącymi: is
lamska podróż (1981), Tajemnica przybycia
(1987), Pól życia (2001).

WRZESIEŃ
7.09. Sully Prudhom m e, właśc. René François
Armand Prudhomme
100. rocznica śmierci — 1907, Nagroda Nobla
w 1901 r.
Urodził się 16.03.1839 r. Poeta i filozof francu
ski, pierwszy laureat literackiej Nagrody Nobla,
którą otrzymał za „wybitne osiągnięcia literackie,
w szczególności za idealizm, doskonałość arty
styczną, a także niezwykłe połączenie duchowo
ści i talentu, o czym świadczą jego książki”.
Utwory: Sztance i wiersze (1865) - zbiorek
poetycki. Próby (1866) - tomik poezji. Stajnie
Augiasza (1866) - tomik poezji, Włoskie zarysy
(1866-68) - tomik poezji. Samotność (1869) tomik poezji. Impresje wojenne (1870) - zbiór
wierszy patriotycznych. Przeznaczenia (1872) tom poetycki. Sprawiedliwość (1878) - poemat.
Szczęście (1888) — poemat. Daremna czułość
(1 8 7 5 )- zbiór liryków. Prawdziwa religia Pasca
la (1905) - traktat. Psychologia wolnego wyboru
(1906) - traktat.
25.09. W illiam F aulkner
110. rocznica urodzin - 1907 i 45. rocznica
śmierci - 6.08.1962 r.. Nagroda Nobla w 1949 r.
Powieściopisarz, nowelista i poeta amerykań
ski. Nagrodzony za „znaczny i unikalny z arty
stycznego punktu widzenia wkład w rozwój
współczesnej powieści amerykańskiej”.
Utwory; Dzienny sen fauna (1919) - wiersz.
Marmurowy faun (1924) - zbiór wierszy. Żołnier
ska zapłata (1926) - powieść, Moskity (1927) powieść, Sartoris (1929) - powieść. Światłość
w sierpniu (1932)—powieść. Niepokonane (1938)
- zbiór opowiadań, Wielki las (1 9 5 5 )- zbiór opo
wiadań, Zaścianek (1940) - powieść. Miasto
(1957) - powieść. Rezydencja (1959) - powieść.
Wściekłość i wrzask (1929) - powieść, Kiedy umie
ram (1930) - powieść, Azyi (1931) - powieść.
Requiem dla zakonnicy (1951)- powieść. Zielona
gałąź fi 933) - zbiór wierszy. Przypowieść (1954)
- powieść. Koniokrady (1962) - powieść, Absalomie, Absalomie (1936) - powieść historyczna.
Dzikie palm y (1939) - powieść.

PAŹDZIERNIK
16.10. Gunter Grass
80. rocznica urodzin - 1927, Nagroda Nobla
w 1999 r.
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Prozaik, poeta i dramaturg niemiecki, urodzo
ny w Gdańsku. Uhonorowany literacką Nagrodą
Nobla za to, że „w swych bajkach przepojonych
czarnym humorem odmalował zapomniane obli
cze historii”.
Utwory: Zalety przepiórek (1956) - tom wier
szy, Trylogia gdańska: Blaszany bębenek (1959)
- powieść. Kot i mysz (1 9 6 1 )- powieść. Psie lata
(1963) - powieść, Plebejska próba powstania
(1966) - sztuka. Pod miejscowym znieczuleniem
0 9 6 9 ), Z dziennika ślimaka (1971) - esej - re
portaż, Turbot (1977) - powieść. Spotkanie
w Telgte (1979) - powieść, Szczurzyca (1986) powieść. Wróżby kumaka ( 1992) - powieść, Moje
stulecie (1999) - zbiór opowiadań. Pełzanie ra
kiem (2002) - powieść.

LISTOPAD
16.11. José Saramago
85. rocznica urodzin. Nagroda Nobla w 1998 r.
Prozaik portugalski, laureat pierwszej literac
kiej Nagrody Nobla dla swojego kraju. Akademia
Szwedzka nagrodziła Saramago za to, że „za po
m ocą przenośni przepojonych fantazją, współ
czuciem i ironią, pozwala wciąż na nowo chwytać
umykającą rzeczywistość”.
Utwory: Ziemia grzechu (1947) - powieść, Bal
tazar i Blimunda (1982) - powieść. Rok śmierci
Ricardo Reisa (1984) - powieść. Kamienna tra
twa (1986)—powieść. Historia oblężenia Lizbony
(1989) - powieść. Ewangelia według Jezusa Chry
stusa (1991) - powieść, Miasto ślepców (1995) powieść. Wszystkie imiona (1997) - powieść.

GRUDZIEŃ
21.12. Heinrich Boli
90. rocznica urodzin - 1917, Nagroda Nobla
w 1972 r.
Zmarł 16.07.1985 r. Prozaik niemiecki. Nagro
dzony za „twórczość, w której szeroki ogląd rze
czywistości łączy się z w ielką sztuką tworzenia
charakterów”.
Utwory: Pociąg przybył punktualnie (1949) —
powieść, Wędrowcze, gdy dotrzesz do Spa...
(1950) - zbiór opowiadań. Gdzie byłeś Adamie?
(1951) - powieść, I nie poskarżył się ani słowem
(1953) - powieść. Nie strzeżone progi (1954) powieść, Chleb najwcześniejszych lat (1955) powieść, O samym sobie (1958) - esej autobio
graficzny, Bilard o wpół do dziesiątej - powieść.
List do młodego katolika (1961), Zwierzenia
klowna (1963) - powieść. Opuszczenie oddziału
(1964) — powieść. Koniec podróży służbowej
(1966) - powieść. Portret zbiorowy z damą
(1971) - powieść. Utracona cześć Katarzyny
Blum - opowiadanie.
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Od Redaktora
w numerze październikowym „Poradnika Bibliotekarza ’’ pragnę zwrócić uwagę Pań
stwa na problem awansu zawodowego bibliotekarza, który w dobie kształtowania się społe
czeństwa informacyjnego i zwiększania roli bibliotek w obiegu informacji wymaga znaczne
go unowocześnienia i ujęcia systemowego. Zachęcam zatem Czytelników naszego pisma do
dokładnego przestudiowania artykułu Artura Paszko pt. „Awans zawodowy w bibliotekach
publicznych. O potrzebie i możliwości zm ian”. Sądzimy, iż ta problematyka wzbudzi Pań
stwa zainteresowanie, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w materiałach pole
micznych nadsyłanych na adres redakcji. Przygotowanie koncepcji awansu zawodowe
go bibliotekarza je s t problemem niezwykle złożonym, wymagającym dokładnego do
pracowania po szerokiej dyskusji środowiskowej. Jego ostateczny kształt zależny jest,
nie tylko od stanowiska samych zainteresowanych, czyli w pierwszej kolejności bibliote
karzy bibliotek publicznych, ale również od odpowiednich umocowań legislacyjnych,
które winny być przygotowane w ramach ścisłej współpracy szeregu instytucji zainte
resowanych tym zagadnieniem, np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrek
torów wojewódzkich bibliotek publicznych i ogólnopolskiego ośrodka kształcenia biblio
tekarzy - Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Celem
tego projektu je s t dostosowanie poszczególnych etapów awansu w zawodzie biblioteka
rza do uzyskanego wykształcenia w zakresie tej specjalizacji, je g o systematycznej ak
tualizacji (poprzez kształcenie ustawiczne) i powiązanie określonego stanowiska z od
powiednią gratyfikacją finansową. Bowiem bez zabezpieczenia finansowego (mile wi
dziane o charakterze systemowym) wdrożenie w życie tego projektu może się nie udać.
Z pozoru taka koncepcja wydaje się być stosunkowo prosta, wymaga jed n a k wielu
przemyśleń, starań, decyzji, odpowiednich zabezpieczeń prawnych. Obecnie jesteśm y
na etapie krystalizowania się pierwszych projektów i rozpoczęcia dyskusji w środowi
sku bibliotekarskim. Drukowane w „Poradniku” teksty dotyczące tego problemu b ę
dziemy sygnować wspólnym tytułem „Awans zawodowy bibliotekarza - realia i perspektywy”. W przyszłym numerze redakcja planuje publikację tekstu pt. „Kształcenie
i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego”, w którym przedstawio
na będzie koncepcja Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumenta
cyjnej w sprawie awansu — instytucji inicjującej podjęcie prac nad tym problemem.
Rekomendowany Czytelnikom bieżący numer „Poradnika” je s t bogaty treściowo.
Warto zapoznać się z zasadami współpracy współczesnych bibliotek w aspekcie różno
rodnej działalności bibliotecznej (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja)
i najnowszymi zjawiskami decydującymi o przemianach w bibliotekarstwie z tego wzglę
du, że obecnie żadna placówka biblioteczna nie może działać w izolacji, bez udoskonala
nia sposobów zaspakajania potrzeb swoich czytelników/użytkowników. Artykuł Graży
ny Wojsznis omawia działania w zakresie współpracy bibliotek naukowych, ale przed
stawiona p rzez autorkę problematyka dotyczy ju ż teraz większych bibliotek publicz
nych, wykorzystujących najnowsze techniki informacyjno-komunikacyjne. Kolejny ma
teriał dotyczy zagadnień organizacji pracy, czyli podnoszenia jakości współpracy biblio
tekarza z otoczeniem poprzez stosowanie metody samooceny. Ja k twierdzi autorka tego
artykułu — Maja Wojciechowska „samoocena je s t metodą stosunkowo trudną do zreali
zowania ze względu na psychologiczny charakter, ale j e j walory są znaczne”. Decyduje
ona o podnoszeniu skuteczności polityki kadrowej biblioteki. Tekst ten doskonale korelu
j e z omawianym wyżej materiałem dyr. A. Paszko nt. awansu zawodowego biblioteka
rza, który powinien być zależny od wykształcenia, systematycznego doskonalenia za
wodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji drogą samokształcenia. Z materiałów
warsztatowych polecsam Państwu opracowanie Grażyny Ruty-Balińskiej o sposobach
postępowania z publikacjami nie pochodzącymi z zakupu, czyli najogólniej mówiąc
z darami. Autorka przedstawia metodykę postępowania z darowanymi zbiorami wy
pracowaną w Dziale Gromadzenia Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Bydgoszczy, ale liczy, iż artykuł ten zachęci inne biblioteki do podzielenia się swoimi
doświadczeniami.
Jak zwykle do dyspozycji Czytelników są stałe działy i rubryki: materiały z zakresu
prawa autorstwa K. Kuźmińskiej, relacje z konferencji, teksty prezentujące działania i osiągnięcia bibliotek w środowisku lokalnym (jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszy
nie), scenariusze imprez bibliotecznych i szkolnych oraz stale rubryki: <Cyffowe okolice >,
<SaIon Pisarzy Bogdana Klukowskiego>, czy też nowy cykl artykułów poświęcony
krajowym targom książki.
Niniejszy num erjest wzbogacamy tradycyjnym o tej porze roku dodatkiem, zawierają
cym kalendarium rocznic literackich i laureatów literackiej Nagrody Nobla - w 2007 r.
Życzę udanej lektury.

JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
Współpraca bibliotek w dobie globalizacji
GRAŻYNA WOJSZNIS

Rozwój gospodarczy w XX w. miał znaczą
cy wpływ na rolę bibliotek w życiu społecz
nym zw łaszcza w zakresie komunikacji spo
łecznej, oświaty, wychowania, nauki, techniki
i gospodarki. Zjawisko to nasiliło się w poło
wie XX w. Rozwój nauki i techniki spowodo
wał gwałtowny w zrost gromadzonych w bibłiotekach materiałów oraz zwiększenie liczby
czytelników o zróżnicow anych potrzebach
czytelniczych. Oczywiście niem ożliwe było
aby każda z bibliotek posiadała taką liczbę
zbiorów, która zadowoliłaby wszystkich użyt
kowników. W spółpraca stała się konieczno
ścią.
P od pojęciem w sp ó łp racy rozum ie się
w spółdziałanie szeregu bibłiotek w różnych
zakresach działalności bibliotecznej. Współ
działanie to obejmować może funkcje groma
dzenia, opracowania, przechowywania i udo
stępniania zbiorów oraz działalność informa
cyjną bibliotek; w spólne prace naukowe:
dydaktyczne, dokształcanie i doskonalenie
zaw odow e pracow ników ; w prow adzanie
i wspólne wykorzystywanie nowych urządzeń
technicznych, działalność wydawnicza. Cele
w spółpracy bibliotecznej m ogą być bardzo
różne, jednakże nadrzędnym je st doskonale
nie usług bibliotecznych. To użytkow nicy
determ inują biblioteki do podejm ow ania
wspólnych prac w celu poszukiwania racjo
nalnych rozwiązań gromadzenia zbiorów, jed
nolitego ich opracowania, tańszego i bezpiecz
niejszego ich przechowywania oraz ochrony;
szybszego i bardziej efektywnego udostęp
niania, sprawnej i aktualnej informacji o zbio
rach i ich treści.
W spółpraca ta może przybierać różne for
my w zależności od zakresu prac:
-grom adzenie: wymiana materiałów biblio
tecznych, specjalizacja pew nych kategorii
zbiorów;

- o pracow anie: wspólne katalogowanie,
tworzenie katalogów centralnych, zakładanie
i ulepszanie katalogów zautomatyzowanych;
- przechow yw anie: tworzenie tzw. biblio
tek składowych, organizowanie wspólnych
ośrodków konserw acji i higieny zbiorów
(powstanie Zespołu Eksperckiego W ielolet
niego Programu Rządowego „Kwaśny papier”,
którego celem jest ratowanie w skali masowej
zagrożonych polskich zasobów bibliotecz
nych i archiwalnych. Powstał on w wyniku
porozumienia pomiędzy Naczelną Dyrekcją Ar
chiwów Państwowych, Biblioteką Jagiellońską
i Biblioteką Narodową); wspomaganie się bi
bliotek w ratowaniu swoich zbiorów po po
wodziach i zalaniach przy pomocy takich tech
nologii ja k fumigacja (gazowanie w komorze
fumigacyjnej) i liofilizacja (zamrożenie w próż
ni) —tylko nieliczne biblioteki posiadają od
powiednie urządzenia—np. Biblioteka Śląska,
Biblioteka Narodowa w Warszawie;
- udostępnianie: wypożyczanie międzybi
blioteczne, kopiowanie, dygitalizowanie wy
pożyczanych zbiorów;
- inform acja: wymiana informacji biblio
tecznej, bibliograficznej, sporządzanie wspól
nych bibliografii, informatorów, przewodni
ków, w ym iana opracow ań i w ydaw nictw
informacyjnych.
Współpraca obejmuje swoim zasięgiem jed
no miasto (zasięg lokalny), region, kraj lub ma
zasięg międzynarodowy. Dotyczy takich dzie
dzin ja k organizowanie wspólnych spotkań,
konferencji problemowych czy wprowadzania
do bibliotek nowych technik (reprograficznych, telekomunikacyjnych, komputerowych
itp.). Często m a też zakres branżowy (dziedzi
nowy) bądź specjalistyczny. Może również do
tyczyć rozwoju sieci oraz systemów biblio
tecznych i bibłioteczno-informacyjnych.
Początki w spółpracy bibliotek to wypoży
czanie międzybiblioteczne. Ograniczenia zwią
zane z brakiem powierzchni magazynowej,
koszty przechowywania i gromadzenia zbio
rów, a więc względy ekonomiczno-finansowe
zmuszająbiblioteki do wzajemnego korzysta-

nia ze swoich zbiorów. Już w latach trzydzie
stych ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii
powstawały Systemy Bibliotek Regionalnych
(RLS - Regional Library Systems) mające na
celu tw orzenie w spólnych katalogów oraz
realizację wypożyczeń międzybibliotecznych.
W latach 70. XX w. zaczęto wprowadzać
katalogi komputerowe. Rewolucja informacyjno-kom unikacyjna, pow stanie szeregu no
wych technologii informacyjnych (Internet)
przyczyniło się do unowocześnienia sposo
bów w ypożyczania m iędzybibliotecznego
i tym samym objęcia wymianą informacji całe
go świata. Przykładem takiej współpracy jest
SUBITO /ww w .subito-doc.com /, które po
wstało w listopadzie 1997 r. Jest serwisem
tworzonym przez 26 bibliotek z Niemiec, 2 cen
tralne biblioteki specjalistyczne z Austrii
i 1 bibliotekę uniwersytecką ze Szwajcarii. Do
starcza zbiory obejmujące wszystkie dziedzi
ny wiedzy i pochodzące z różnych krajów świa
ta. Posługuje się pocztą, przy pom ocy której
dostarczane są książki, faksem oraz pocztą
elektroniczną (dokumenty trafiają do odbior
cy w ciągu 24 godz.). To przykład współpracy
na forum m iędzynarodow ym . Jeśli chodzi
o nasz kraj to przykładem może być DOCMED,
nadzorow any przez B ibliotekę G łów ną
Akademii Medycznej w Poznaniu, a tworzo
ny przez 7 bibliotek medycznych; aktualnie
zawiera 4010 tytułów czasopism (3216 za
granicznych i 794 polskie) o tematyce biome
dycznej.
Tworzenie wspólnych komputerowych ka
talogów centralnych (NUKAT), systemów
bibliotecznych (VTLS, PRO LIB, ALEPH,
HORIZON), baz danych (BA ZTECH czy
SYMPO) to również przykłady współpracy
biblioteki wykorzystującej najnowsze techni
ki informacyjno-komunikacyjne.
N a szczególną uwagę zasługuje Narodowy
Uniwersalny Katalog Centralny (działający od
trzech lat), obecnie tworzony przez 49 biblio
tek, w tym wszystkie największe w kraju bi
blioteki akademickie. Dziesięć następnych wy
raziło chęć współpracy. Jego pow stanie to
kolejny etap w przem ianach bibliotekarstwa
polskiego.
NUKAT to przyspieszenie budowy katalo
gów lokalnych, podniesienie poziomu katalo
gowania. W spółkatalogowanie w bazie cen
tralnej likwiduje wielokrotne katalogowanie
tych samych dokumentów i obniża jego kosz

ty. Katalog Centralny NUKAT oferuje użyt
kownikom dwa znaczące zbiory danych: zbiór
rekordów bibliograficznych oraz ponad milio
nowy zbiór rekordów kartoteki haseł wzorco
wych. M ająone wymiar uniwersalny i powin
ny być wykorzystywane jako klucze dostępu
do różnego rodzaju baz inform acyjnych,
w przyszłości także baz archiwalnych i mu
zealnych. Prace nad NUKAT-em usprawnić
m a przystąpienie do współpracy Biblioteki
Narodowej, która docelowo zajmie się kata
logowaniem wpływów wydawnictw polskich
zaś katalogowaniem w pływ ów wydawnictw
zagranicznych zajm ą się biblioteki akade
mickie.
Pamiętać należy również o tym, że katalogi
znajdujące się w Internecie dostępne s ą z każ
dej części świata, m uszą być zrozumiałe dla
każdego, spełniać m iędzynarodow e normy
i standardy. Te warunki spełnia NUKAT.
Przełomem w rozwoju w spółpracy biblio
tek było pojawienie się czasopism elektronicz
nych. Względy ekonomiczne i finansowe zmu
szają biblioteki do tw orzenia konsorcjów
w celu uzyskania szerokiego i ekonomiczne
go dostępu do najnowszych źródeł wiedzy.
Ten problem dotyczy głów nie bibliotek
naukowych, gdzie warunkiem prowadzenia
pracy badawczej i naukowej je st dostęp do
piśmiennictwa naukowego.
Główne zalety działalności konsorcyjnej to:
- wymierne korzyści w postaci oszczędno
ści finansowych dla zrzeszonych bibliotek;
- możliwość negocjacji warunków zakupu
i organizacji dostępu;
—koordynacja zakupów (w kraju czy regio
nie);
-ra c jo n a ln e korzystanie z zasobów (dzie
lenie ich);
- rozszerzenie listy tytułów najbardziej po
żądanych;
- wzajemna wymiana doświadczeń;
- integracja środowiska bibliotekarskiego.
Zdobycie funduszy na sfinansowanie pre
numeraty czasopism zagranicznych staje się
coraz większym problemem. Dotyczy on nie
tylko bibliotek polskich. Zgodnie z raportem
A ssociation o f Research Libraries (ARL)
stwierdzono, że średni koszt czasopism z za
kresu nauk ścisłych, technicznych i medycz
nych (STM ) w zrósł w latach 1986-2002
o 227%, a wydawnictw zwartych o 75%, pod
czas gdy ceny tow arów konsum pcyjnych

wzrosły o 64%. W tym samym okresie w bu
dżetach bibliotek ARL wydatki na zakup cza
sopism zwiększyły się o 9%, przy jednocze
snym spadku posiadanych kwot na zakup wy
dawnictw zwartych o 5%.
Problemem je st rów nież nieuzasadniony
„dyktat” dużych profesjonalnych w ydaw 
nictw, takich ja k Elsevier, Kluwer, Springer
i in. wobec instytucji prenumerujących cza
sopisma naukowe. Oferują one korzystną cenę
zakupu całych baz dla bibliotek polskich zrze
szonych w konsorcjach, w przeliczeniu na cenę
jednego tytułu, ale w yższą niż dotychczas wy
nosiły koszty prenumeraty w poszczególnych
bibliotekach.
Wydawałoby się, że rozwiązaniem może być
rezygnacja z wersji drukowanej czasopism.
Jednakże, wbrew pozorom nie dało to oczeki
wanych oszczędności. Przyczyną są rosnące
koszty redakcyjne oraz koszty archiwizacji
czasopisma i udostępniania go w wersji elek
tronicznej. Dawniej koszty archiwizacji czaso
pism ponosiły bibłioteki, teraz spada to na
wydawców. Obecnie kupując licencje na użyt
kowanie lub dostęp na czas określony, biblio
teki nie ponoszą stałych kosztów związanych
z jego archiwizacją utrzymaniem serwerów czy
aktualizacją oprogramowania. Problem ten
spada na wydawców, co znacznie podnosi
koszty prenumeraty. Racje w ięc m ają obie
strony. Konsorcja uw ażane są obecnie za naj
lepszy sposób organizacji i zakupu czasopism
elektronicznych, chociaż ciągle stoją przed
nierozwiązanymi problemami, takimi jak archi
wizacja zbiorów czy centralne zarządzanie in
formacją. W spółpraca bibliotek w tym zakre
sie polegać pow inna na poszukiw aniu opty
malnych rozwiązań, tworzeniu nowych mode
li finansowania czasopism elektronicznych.
Jeszcze inne możliwości wspólnych dzia
łań daje dygitalizacja, pozw alająca na takie
przedsięwzięcia ja k np. Wielkopolska Biblio
teka Cyfrowa (W BC). W jej pracach uczest
niczą poznańskie biblioteki naukowe i publicz
ne. Naczelnym założeniem WBC jest stworze
nie dostępu poprzez Internet do czterech ty
pów zasobów: edukacyjnego (skrypty, pod
ręczniki i monografie naukowe); zasobu dzie
dzictw a kulturow ego (w ybrane zabytki pi
śmiennictwa znajdujące się w bibliotekach po
znańskich); regionalia (piśmiennictwo doty
czące Poznania i W ielkopolski); muzykalia
(nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). To

osiągnięcia krajowe. Na forum międzynarodo
wym ta w spółpraca sięga znacznie dalej.
W grudniu 2005 r. największe biblioteki uni
w ersytetów U SA postanow iły udostępnić
swoje zbiory amerykańskiej firmie GOOGLE
Inc. w celu zeskanowania. Biblioteki m ają
w tym przedsięwzięciu czynnie uczestniczyć.
Zdygitalizowane zbiory Uniwersytetu Michi
gan, U niw ersytetu Stanforda, H arw ardu,
Oxfordu i Nowojorskiej Biblioteki Publicznej
będą dostępne w sieci, a odnośniki do nich
znajdą się w indeksie www.google.com. D o
stępne będą streszczenia i bibliografie,
a w przypadku książek, które nie sąjuż chro
nione prawem autorskim, pełne teksty. Samo
zeskanowanie zbiorów biblioteki Uniwersyte
tu M ichigan (ok. 7 min. w ol.) potrw a sześć
lat.
W odpowiedzi na to 19 bibliotek narodo
wych Europy wystosowało list do przewod
niczącego Unii Europejskiej (i prem iera Luk
semburga Jean-Claude Juncker), który posta
nowił podjąć odpowiednie kroki w celu utwo
rzenia olbrzymiej. Europejskiej Biblioteki In
ternetowej. Projekt m a na celu wprowadzenie
do Internetu 4,9 mid stron książek ze zbiorów
europejskich bibliotek (p. „PB” 2006 nr 9).
Tworzenie rozmaitych serwisów i baz da
nych oraz podejmowanie inicjatyw dygitalizacyjnych to zadanie w ielu bibliotek i ośrod
ków komputerowych. Rodzi się przy tym wie
le problemów związanych z zalewem informa
cji. Powstawanie wielu, nieskoordynowanych
ze sobą portali internetow ych, tworzonych
przez różne instytucje, bez współpracy biblio
tek powoduje pomnażanie kosztów i utrudnia
pracę użytkownikowi. U łatwiać to m ają w y
szukiwarki multimedialne, takie jak:
- FID K A R, przeszukujący zasoby polskich
bibliotek naukowych,
- SCIRUS, wyszukiwarka stron interneto
wych związanych z nauką firmy Elsevier, któ
ra została ogłoszona przez The Search Engine
Watch Awards najlepszą w yszukiw arką naukow ąw 2001 i 2002 r. Przeszukuje ponad 150
min stron WWW, w tym wyższych uczelni,
wydawców czasopism naukowych, organiza
cji i towarzystw naukowych,
—GOOGLE SCHOLAR, działająca od listo
pada 2004 r. a stw orzona rów nież z m yślą
o pracownikach świata nauki, powstała w wy
niku porozumienia bibłiotek uniwersytetów:
Michigan, Stanford, Harvard, Oxford i No

wojorskiej Biblioteki Publicznej z firmą Google,
o udostępnianiu sw oich zbiorów w zdygitalizowanej formie. Google Scholar m a na celu
w yszukiw anie, sortow anie i udostępnianie
użytkownikom materiałów o charakterze na
ukowym i dydaktycznym. Podaje również licz
bę cytowań danej pracy przez innych auto
rów.
Takie serwisy m ają ogromne znaczenie dla
bibliotek i bibliotekarzy. W dobie tak szybkie
go rozw oju technologii inform acyjnych,
a szczególnie usługi internetowej, ja k ą jest
World Wide Weh (W W W ), chaos informa
cyjny i trudność w dotarciu do właściwych,
interesujących i solidnych informacji powo
duje, że katalogi tworzone na forum lokalnym,
regionu a nawet centralne stają się niewystar
czające. Współpraca bibliotek, szczególnie na
ukowych musi iść znacznie dalej po to by nie
pozostawały one w tyle za światem nauki i po
to, by m ogły spełniać swoje nowe zadanie.
Coraz częściej w środowisku bibliotekarskim
pojawia się postulat tworzenia nowych tema
tycznych serwisów, które stanowiąc podsieć
w sieci pom ogą dotrzeć do konkretnych in
formacji.
Biblioteki dążą do stworzenia takiego prze
wodnika po Internecie, przew odnika po rze
telnych i wiarygodnych istniejących źródłach
wiedzy, w którym zamieszczone byłyby wszel
kie przydatne bibliotekarzom aktualne infor
macje, zbiory linków umożliwiające dostęp do
w ielu baz bibliograficznych, czasopism, w y
dawnictw, instytucji oraz katalogów central
nych i katalogów poszczególnych bibliotek.
Każda z bibliotek robi to w e w łasnym zakre
sie, tworząc własne strony internetowe, na
których znajdują się niezbędne informacje
i linki przekierowujące do źródeł danych. Po
woduje to dubłowanie informacji, zwiększa
koszty, utrudnia prace użytkownikowi, nie daje
zam ierzonych efektów. Często je st tak, że
dostęp do tych stron m ają tylko korzystający
z komputerów danej uczelni czy też biblio
teki. Realizacja takich zam ierzeń będzie
możliwa wówczas, gdy dostęp do źródeł wie
dzy będzie otwarty dla wszystkich użytkow
ników.
W myśl Deklaracji Praw Człowieka ONZ
każdy człowiek pow inien mieć niezbywalne
prawo dostępu do informacji i edukacji. N ie
ograniczony dostęp do w iedzy podnosi ja 
kość życia wszystkich ludzi, a państwom m a

zapewnić osiągnięcie wysokiego poziomu roz
woju cywilizacyjnego i gospodarczego.
Przed II Światowym Szczytem Społeczeń
stwa Informacyjnego (W SIS), który odbył się
w Tunisie ł6 -1 8 .11.2005 r. Kom isja Europej
ska ogłosiła Komunikat Komisji do Rady, Par
lamentu Europejskiego, Europejskiego Komi
tetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komite
tu Regionów: „i2010 - Europejskie społeczeń
stwo informacyjne na rzecz w zrostu i zatrud
nienia” . K om isja staw ia przed społeczeń
stwem europejskim, znajdującym się w punk
cie zwrotnym ze względu na dokonujący się
ogromny postęp technologiczny takie cele jak:
1. Jednolita europejska przestrzeń informa
cyjna zapewniająca bezpieczną łączność sze
rokopasm ow ą po przystępnych cenach, bo
gatą i zróżnicow aną zawartość oraz usługi
cyfrowe.
2. Osiągnięcie światowego poziomu badań
i innowacji w dziedzinie ICT (technologii in
formacyjnych i komunikacyjnych) poprzez
zrównanie się z głównymi konkurentami Eu
ropy.
3. Integracyjne społeczeństwo informacyj
ne oferujące wysokiej jakości usługi publicz
ne i przyczyniające się do popraw y jakości
życia.
Realizacja ostatniego z zamierzonych ce
lów powinna obejmować m.in. stworzenie bi
bliotek cyfrowych, dzięki którym źródła multi
medialne staną się bardziej dostępne a korzy
stanie z nich bardziej interesujące. Podstawą
strategii je st partnerstw o członków UE, two
rzenie nowego głobalnego społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego. Wydaje się,
że pom im o takich inicjatyw ja k e-Polska,
e-Europa czy „i2010” rola bibliotek je st mało
doceniana w tworzeniu tego społeczeństwa.
W szystkie strategie pośw ięcają bibliotekom
niewiele miejsca. Nie dostrzega się roli biblio
tek jako narzędzia do wykonania postawio
nych celów, bez którego osiągnięcie zamie
rzeń jest wręcz niemożliwe. Nacisk kładzie się
na promowanie rozwoju technologii informa
cyjnych i komunikacyjnych (ICT), a o rozwo
ju bibliotek mówi się niejako przy okazji,
uwzględniając je jako ostatni element stra
tegii.
Dlatego też współpraca bibliotek i wspól
ne starania, nieustanne uśw iadam ianie roli
ja k ą pełnią w społeczeństwie, przede wszyst
kim w świecie nauki, m ogą zwrócić uwagę

decydentów na problem y współczesnych bi
bliotek.
Niestety nie jest to jedyna przeszkoda jak ą
mamy do pokonania. Już teraz wiadomo, że
informacja to cenny towar. Dostęp do niej nie
je st jednakow y dla w szystkich z różnych
w zględów : technologicznych, ekonom icz
nych, finansowych. D ążenia koncernów wy
dawniczych, prasowych, medialnych zmie
rzające do globalizacji w obszarze pozyskiwa
nia informacji i przetwarzania jej powodująniepokój w świecie nauki.
Stąd ruch Open Access, walczący o wolny
i darm ow y dostęp do cyfrow ych zasobów
wiedzy. Jego idea zrodziła się na początku lat
90. XX w., a w USA sięga nawet lat 60., kiedy
to pow stały centra inform acji edukacyjnej
ERIC i MEDLINE. Rozpoczął się on w czasie
powstania pierwszych archiwów elektronicz
nych dokumentów tj. e-printów tzw. Open Ar
chives, które miały umożliwić szybki przepływ
wiedzy z takich dziedzin jak: fizyka, matema
tyka, inform atyka, chem ia czy medycyna.
Szybki i co ważniejsze darmowy. Przodowały
w tym względzie Stany Zjednoczone i Europa
Zachodnia. To w łaśnie kontynuacją Open
Archives jest Open Access (OA). Zaczęło się
od „wolnego dostępu do półek” a teraz wszy
scy oczekują wolnego, darmowego i niczym
nieskrępowanego dostępu do treści o każdym
czasie i z każdego miejsca na świecie.
W dobie coraz większej komercjalizacji ta
inicjatywa m a za zadanie przekonanie auto
rów i wydawców o znaczeniu wolnego dostę
pu do wiedzy, co m oże umożliwić szybki po
stęp w nauce i technice, w rozwoju społeczeń
stwa informacyjnego. Dużo mówi się o tym
w gronie rządzących, jednakże szerszemu ogó
łowi problem y te są mało znane. Ważne jest
aby uświadomić w szystkim podwójne finan
sow anie dorobku kadry naukow ej, po raz
pierwszy w momencie finansowania badań
naukowych i drugi —przy zakupie dostępu
do źródeł, w których zostały one opublikowa
ne. W tej sytuacji coraz mniej bibliotek stać
na zakup dostępu do tekstów naukowych, któ
re pow stają na ich uczelniach. Brak źródeł
finansowania powoduje również, że zanika daw
ny sposób wym iany dorobku naukowego
kadry naukow ej—nieodpłatne przekazywanie
innym uczelniom publikacji własnej uczelni.
Na przełomie lutego i marca 2005 r. w Anglii
w Southampton odbyła się kolejna ważna kon

ferencja dot. Open Access w Europie: „Open
Access Berlin 3”, na której postanowiono za
jąć się implementacją założeń Deklaracji Ber
lińskiej w instytucjach naukowych (Berlin,
20-22.10.2003 r.). Podpisało ją 5 5 instytucji,
a wiele z nich posiada ju ż repozytoria i własną
politykę udostępniania swoich badań w In
ternecie. Badania zaprezentowane na tej kon
ferencji (badania ankietowe A lm y Swan) po
kazują, że tylko 25% naukow ców na świecie
dostarcza swoje teksty do czasopism otwar
tych lub publikuje w repozytoriach. Jedno
cześnie 78% chętnie by to zrobiło, gdyby ich
własna instytucja m iała odpow iednią polity
kę w tym zakresie. Dlatego też najważniejsze
zadania, jakie dziś inicjatywa Open Access
sobie wyznacza, to:
1. Wdrożenie polityki pozyskiwania wszyst
kich tekstów naukow ców (w depozyt) do
otwartych repozytoriów instytucjonalnych.
2. Zachęcanie naukowców do publikowa
nia swoich artykułów w czasopismach otwar
tych i wspieranie ich w rozwoju.
Innym ograniczeniem dostępu do wiedzy
jest prawo autorskie, które w swoim obecnym
stanie zakłóca rozwój otwartych archiwów (re
pozytoriów). To stąd zrodziła się w 2001 r. ini
cjatywa Creative Commons, zajmująca się „po
luzowaniem” praw a autorskiego z jednocze
snym zachowaniem poszanowania dla jego
idei.
Istnieją dwie postawmy wobec tworzenia do
stępu do wiedzy:
- otwarta (każdy ma prawo dostępu do in
formacji i w iedzy zgodnie z Pow szechną D e
klaracją Praw Człowieka) i
—zamknięta (tworzenie zasobów wiedzy jest
kosztowne, a za wiedzę trzeba płacić—każdy ma
prawo do zysku za swoje dzieło).
Największe organizacje bibliotekarskie, ta
kie jak IFLA, zalecają postawę otwartą, zwłasz
cza w bibliotekach gdzie jeszcze można za dar
mo coś dostać. Jednakże ju ż pod naciskiem
wielkich organizacji zarządzania prawami au
torskimi mówi się o zaleceniach w tej sprawie.
Mamy ju ż opłaty za korzystanie z baz danych.
Taka sytuacja m oże prowadzić do wyklucze
nia informacyjnego, pow stania sfery wyklu
czonych, których nie stać na zakup dostępu
do informacji i wiedzy.
Creative Commons działa na rzecz zmiany
warunków udostępniania dzieł, proponując
zastąpienie restrykcyjnej form uły „wszelkie

praw a zastrzeżone” form ułą „pewne prawa
zastrzeżone”. W ten sposób autor zachowuje
część praw autorskich do dzieła, a zrzeka się
innych aby umożliwić korzystanie z niego
ogółowi w szerszym zakresie. Problem ten jest
niezwykle ważny w przypadku bibliotek na
ukowych. Znaczenie takich bibliotek wzra
sta, gdy posiadają one w swoich zbiorach naj
nowsze źródła danych, ponieważ wówczas
m ogą stanowić bazę w yjściow ą do dalszych
badań naukowych dla swoich użytkowników.
Inspiracją do powstania idei Creative Com
mons był ruch wolnego oprogramowania GNU
(GNU’S Not Unix). Zapoczątkował go Richard
Stallman w 1984 r. Oprogramowanie to wiąże
się z trzema aspektami wolności:
1. Swobodą kopiowania, rozdawania kopii.
2. Sw obodą zmieniania program u zgodnie
z własnymi upodobaniami dzięki pełnemu do
stępowi do kodu źródłowego.
3. Swobodą dystrybucji ulepszonych w er
sji.
Celem GNU jest danie użytkownikom wol
ności i opieranie się na takich warunkach dys
trybucji, które zapobiegają przekształcaniu
oprogramowania GNU w prawnie zastrzeżone
- metoda „copyleft” (wszystkie prawa odwró
cone). D aje każdemu prawo do uruchamiania
programu, jego kopiowania, modyfikowania
oraz rozprowadzania zmodyfikowanych wer
sji, ale nie daje prawa do dodawania własnych
obostrzeń, do przekształcania oprogramowa
nia w pryw atną własność. Jest to rozprowa
dzanie na zasadzie licencji GNU GPL - Gene
ral Public Licence. W Polsce w spieraniem
i rozwojem wolnego oprogramowania zajmuje
się od 1985 r. Fundacja Wolnego Oprogra
mowania. Przykładem oprogramowania dła
bibliotek rozprowadzanego na zasadzie GPL
jest KOHA. Pom ysł utworzenia programu do
obsługi zrzeszonych bibliotek narodził się
w 1999 r. w rolniczym okręgu Horowhenua
w Nowej Zelandii dla potrzeb konsorcjum bi
bliotek szkolnych i publicznych (HLT - Horo

whenua Library Trust). Powstał w 2000 r,; spo
śród wszystkich tego typu programów (Gre
enstone, Openbiblio, Avanti) ten jest najbar
dziej kompletnym projektem, wspomaganym
przez oprogramowanie również dostępne za
darmo, mającym niewielkie wymagania sprzę
towe. KOHA jest systemem bibliotecznym do
stosow anym do pracy dla sieci bibliotek,
a także biblioteki posiadającej wiele filii lub
oddziałów dziedzinowych. Dzięki zapisywa
niu dokum entów w edług zaleceń formatu
MARC oraz możliwości korzystania z proto
kołu Z39.50 umożłiwia przejmowanie opisów
z innych katałogów i dzielenie się własnymi
rekordami z innymi bibliotekami. Jest stale roz
wijany i udoskonalany, nie ma niestety obec
nie jego pełnej wersji połskiej.
Tworzenie takiego oprogramowania przy
udziale bibliotek naukowych mogłoby przy
czynić się znacznie do obniżenia kosztów funk
cjonowania bibliotek i instytucji, przy których
działają oraz przyspieszyłoby powstanie opty
malnej jego wersji.
W spółpraca bibliotek m a zasadnicze zna
czenie dla rozwoju bibliotekarstwa. W spólne
poszukiwania nowych rozw iązań mające na
celu udoskonalanie sposobów zaspokajania
potrzeb ich użytkowników pow inny wycho
dzić oddolnie. W ażne je st uczestnictw o
wszystkich pracowników, nie tylko kadry kie
rowniczej i sfery rządzącej w życiu bibliotek,
w ich problemach, w znajomości trendów roz
woju —dopiero wówczas będzie ona efektyw
na; środowisko bibliotekarskie zacznie na
praw dę istnieć i nabierać znaczenia w świa
domości ogółu, a proces globalizacji będzie
szansą—nie zagrożeniem dla zawodu biblio
tekarza.

Grażyna W ojsznis
k ustosz
Biblioteka G łówna Politechniki Warszawskiej

WYDAWNICTWO SBP POLECA!

wydawnictwo

Lucjan Biliński
PRAWO BIBLIOTECZNE NA CO DZIEŃ
Obszerna publikacja (334 str.) zawiera wyjaśnienia, komentarze, interpretacje wydawanych regulacji
prawnych z obszaru bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Książka, którą proponujemy winna się
znaleźć w każdej bibliotece! | Cena 44
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Samoocena pracowników biblioteki
metodą podnoszenia jakości współpracy z otoczeniem
MAJA WOJCIECHOWSKA
Według potocznie stosowanej definicji sa
moocena to „system ustosunkowań do same
go siebie, szczególnie do własnych możliwo
ści, a także do innych elementów własnego
charakteru”. N atom iast samoocena w pracy
ma za zadanie uświadomić pracownikom, jaką
funkcję pełnią w organizacji, jakie posiadają
kompetencje i umiejętności oraz jak wypełniają
powierzone obowiązki. N a wielu biblioteka
rzy może ona zadziałać stymulująco i moty
w ujące oraz prowadzić do ich samodiagnozy,
samorozwoju i samorealizacji. Pom aga im
w określeniu celów wykonyw anych zadań
i ich hierarchizacji. K ierow nictw u biblioteki
umożliwia lepsze zarządzanie zasobami ludz
kimi, tj. lepsze wykorzystanie potencjału pra
cowników, w spółpracę w zakresie planowa
nia ich karier, rozwoju zawodowego i szkoleń.
Samoocena pracowników je st jednym z na
rzędzi służącym doskonaleniu jakości.

zbiorze, a często nawet na pierw szym miej
scu, m ająbibliotekarze obsługujący czytelni
ków. To oni w ystaw iająbibłiotece „wizytów
kę” i decydują o je j powodzeniu w lokalnym
środowisku. Dlatego niezwykle ważne jest ich
miłe, przyjazne zachowanie oraz wiedza i przy
gotowanie merytoryczne. Samoocena może
pomóc w ustaleniu w artości wykonywanej
przez nich pracy i określeniu drogi dalszego
rozwoju zawodowego.
Pierwszym etapem m etody powinno być
określenie struktury organizacyjnej bibliote
ki, tj. zdefiniowanie stanowisk łub zespołów
funkcjonujących w jej ramach. Następnie po
winny zostać sporządzone ich szczegółowe
opisy uwzględniające, jakie kompetencje, ce
chy i umiejętności pow inien posiadać biblio
tekarz zatrudniony na danym stanowisku lub
w danym zespole (przykład siatki macierzy słu
żącej określaniu wymagań w stosunku do bi
bliotekarzy obejmujących wybrane stanowi
ska przedstawia poniższa tabela).
Trzonem działań jest sporządzenie ankiety,
którą w ypełniają osoby ju ż pracujące na po-

Siatka m acierzy wymagań w obec pracowników biblioteki
W ymagania w ob ec pracownika
Stanow isko

kierownik w yp ożyczaln i
m agazynier
kierow nik czyteln i

3 - w ysokie

um iejętności
interpersonalne

obsługa
kom putera

zn ajom ość
język a obcego

3
1
3

3

3
0
3

2 - średnie

3
ł - niskie

...

0 - żadne

Źródło: Oprać, własne.

Sam oocena je s t m etodą stosunkowo
trudną do zrealizowania ze względu na jej psy
chologiczny charakter, ale jej walory są znacz
ne. Stosuje się ją w instytucjach, w których
niezwykle ważne jest podejście pracowników
do wykonywanej pracy, gdzie ich nastawie
nie w pływ a bezpośrednio na jakość usług
i reałizowanie cełów strategicznych organizacji. Takimi instytucjami są biblioteki, na któ
rych wizerunek największy wpływ po księgo-

szczegółnych stanowiskach. Powinna ona za
wierać informacje ogólne na tem at pracowni
ka, tj. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko
oraz pytania dotyczące działalności zawodo
wej, dydaktycznej, naukowej, a także podno
szenia własnych kwalifikacji. M oże ona zo
stać uzupełniona pytaniam i na tem at warun
ków i organizacji pracy w bibłiotece. Ważnym
elementem ankiety jest miejsce na sugestie
bibliotekarza związane z w ykonyw aną pracą.

jej organizacją oraz możliwościami usprawnień
i podnoszenia jej skuteczności.
Ostatnim krokiem metody samooceny jest
analiza ankiety, porów nanie jej wyników
z danymi z arkuszy opisów stanowisk oraz
sporządzenie projektu innowacji w zakresie za
rządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Wy
niki przeprowadzonych badań m ogą stanowić
pierwszy etap podnoszenia skuteczności po
lityki kadrowej biblioteki, co winno przejawiać
się w:
• ustaleniu przydatności bibliotekarza do zaj
mowanego przez niego stanowiska,
• określeniu potencjału kadrow ego biblio
teki,
• określeniu potrzeb personalnych biblio
teki,
• zaplanowaniu innowacji w organizacji pra
cy bibliotecznej,
• zaplanowaniu rozwoju zawodowego biblio
tekarzy (w tym zaplanowaniu praktyk zawo
dowych, szkoleń, kursów oraz innych form
dokształcania i samodoskonalenia),
• opracowaniu racjonalnego systemu wyna
grodzeń,
• opracowaniu systemu bodźców motywacyj
nych, materialnych i niematerialnych, w tym
systemu nagród i awansów *,
• podnoszeniu jakości pracy wykonywanej
przez bibliotekarzy.
W szelkie informacje na temat wykorzysta
nia wyników badania oraz jego podsumowa
nie, pow inny zostać przedstawione pracow
nikom biblioteki w formie ustnej na spotkaniu
lub w formie pisemnej, np. za pośrednictwem
gazetki, listu do pracowników, ulotek itp.
M etoda samooceny może być stosowana
w ramach lub razem z okresow ą oceną pra
cowników biblioteki, która jest źródłem infor
macji na temat jakości wykonywanej przez nich
pracy. Ankiety m ogą być przeprowadzane jed
norazowo lub sporadycznie —w zależności od
zapotrzebowania, jednak największe efekty
przynoszą wówczas, gdy stosowane są w re
gularnych odstępach czasu.
Istotną zaletą metody, podczas wypełnia
nia arkusza samooceny, je st uświadomienie
przez bibliotekarzy wartości, ja k ą posiada
* Szerzej na temat m ożliw ości motywowania pra
cow ników bibliotek pisał Artur Jazdon w artykule
D ro g i awansu i m otyw ow ania p racow n ików b iblio
tek [6].
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wykonywana przez nich praca. Aby ocena
była rzetelna m uszą zostać spełnione nastę
pujące warunki:
• bibliotekarz musi potrafić rozdzielić ocenę
wykonywanej pracy pod kątem jej znacze
nia dla biblioteki i dla niego samego;
• w ykonyw ana praca w inna być oceniana
przez bibliotekarza wyłącznie pod kątem wy
magań, jakie zostały postaw ione m u przez
zwierzchników, poniew aż w zależności od
postawionych celów pewne działania raz
m ogą okazać się wadą, a raz zaletą;
• bibliotekarz podczas oceny swojej pracy
powinien uwzględnić, czy spełnił jej ramo
we warunki, tzn. termin wykonania pracy,
charakter, sposób itp., ponieważ naw et naj
lepiej wykonana praca, bez ich uwzględnie
nia (np. zrealizowana po terminie) może zu
pełnie stracić sw oją wartość;
•bibliotekarz podczas oceny swojej pracy nie
powinien uwzględniać włożonego weń w y
siłku oraz aspektów emocjonalnych, a jedy
nie jej efekt, jakość i znaczenie dla funkcjo
nowania biblioteki;
• samoocenie pracy bibliotekarskiej, w miarę
możliwości powinien towarzyszyć obiekty
wizm, który można osiągnąć dzięki porów
naniu własnej pracy z pracą innych osób
zatrudnionych w bibliotece.
Prawidłowo przeprow adzona samoocena
umożliwia bibliotekarzom zdiagnozowanie
mocnych i słabych stron wykonywanej przez
nich pracy oraz późniejsze skoncentrowanie
się na najistotniejszych aspektach i podno
szeniu jej jakości. Rozwija także umiejętność
uogólniania, porównywania i analizy, które są
niezbędne przy podnoszeniu skuteczności
wykonywanych zadań.
W adą m etody sam ooceny je st trudność
uzyskania rzetelnych danych. Brak szczerych
odpowiedzi m oże spowodowany być obaw ą
przed negatywnymi konsekwencjami w razie,
gdyby pracownik biblioteki wykazał zbyt małą
aktywność zaw odow ą lub zbyt niskie umie
jętności i kompetencje. W Polsce nie zakorze
niło się jeszcze japońskie przekonanie (wyni
kające z przeprowadzenia gruntownych ba
dań), iż bardziej efektywnym działaniem jest
szkolenie już zatrudnionych pracowników, niż
ich zwalnianie i zatrudnianie nowych, których
wdrażanie do now ych obow iązków będzie
trwało dłużej niż dokształcanie i podnoszenie
umiejętności osób ju ż wcześniej zatrudnio

nych. W wyniku dużego bezrobocia w Polsce
pracodawcy m ogą pozw olić sobie na doko
nywanie częstych zm ian zatrudnionej kadry,
poszukując osób lepiej nadających się na dane
stanowisko. Poszukiw ania takie często oka
zują się jednak bezowocne, a pracodawcy nie
wiedzą, iż najkorzystniej dla nich je st po pro
stu samemu w ykształcić dobrego pracowni
ka. N a szczęście sytuacja ta rzadko ma miej
sce w bibliotekach.
Innym m ankamentem metody jest niechęć
pracowników biblioteki do wypełniania ankiet,
spowodowana częstym brakiem zaintereso
wania dyrekcji uzyskanymi wynikami. Jednak
że aspekt ten, w przypadku prawidłowego
przeprowadzenia samooceny, je st wyelimi
nowany.
M etoda samooceny może być stosowana
także wśród kierownictwa i dyrekcji bibliote
ki. Wykorzystać m ożna gotowe testy, tj. np.
arkusze samooceny stylu kierowania, samo
oceny efektywności kierowania, samooceny
dążenia do oddziaływania na innych, samo
oceny kontroli w ewnętrznej, samooceny od
porności na stres, samooceny pragmatyzmu,
czy też samooceny motywów kierowniczych,
tj. wysokość zarobków, m ożliwość awansu,
samodzielność pracy, pewność zatrudnienia,
m ożliwość uczenia się, stosunki z kolegami
i przełożonymi^. Istnieje również możliwość
zastosowania arkusza samooceny w stosun
ku do pracy całej biblioteki, nie zaś do po
szczególnych je j pracow ników ’. Samoocena
pracy biblioteki umożliwia określenie mocnych
i słabych stron jej działałności, zdiagnozowanie aspektów pracy, które powinny ulec zmia
nom, a w konsekwencji podnoszenie jakości
i skuteczności jej funkcjonowania.
Biblioteka sama może sporządzić arkusz
samooceny, dostosowany do potrzeb bada
nia i specyfiki instytucji, podczas tworzenia
którego obow iązują ogólne zasady metodyki
opracowania ankiet lub skorzystać z gotowe
go modelu. Przykładem takiego modelu jest
Kwestionariusz CAF (Powszechny Model Sa
W zory arkuszy sam ooceny przeznaczone dla
kadry kierowniczej zaprezentowane zostały przez
Stefana Tokarskiego w pracy Sam oocena efektyw
n ości kierow ania [4].
’ N a łamach „B iblioteki w Szkole” zaprezento
wano wzór arkusza sam ooceny pracy biblioteki szko
ły podstawowej, w którym sam oocenie poddana zostaje cała biblioteka, nie zaś jej pracownicy [I].

mooceny —ang. Common Assessment Frame
work), opracowany przy w spółpracy krajów
członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji
Europejskiej, przeznaczony do samooceny or
ganizacji o charakterze publicznym. Model
CAF składa się z dziewięciu obszarów dosko
nalenia systemu zarządzania i opiera na kwe
stionariuszach samooceny oraz bazie danych,
zawierającej dobre praktyki zdiagnozowane
podczas procesu samooceny [3]. Samoocena
pracy biblioteki może opierać się także na ana
lizie wybranych wskaźników funkcjonalności,
przedstaw ionych w norm ach, m.in. ISO
11620:1998: Inform ation and D ocum enta
tion - Library Performance Indicators. In
formacje uzyskane dzięki przeprowadzeniu
samooceny pracy biblioteki m ogą być przy
datne podczas sporządzania różnego typu
analiz strategicznych (np. SWOT, SPACE) oraz
w działaniach benchmarkingowych.
W bibliotekach polskich samoocena cieszy
się umiarkowanym zainteresowaniem. Kadra
kierownicza stosująca tę m etodę wskazuje na
jej przydatność w podnoszeniu skuteczności
organizacji pracy bibliotecznej oraz na możli
wość zdiagnozowania w ielu nieprawidłowo
ści. Radosław Cybulski podkreśla również, iż
w chwili obecnej „nie m a na razie lepszego
sposobu na przeprowadzenie badań zespołu
pracowników ja k ankietowanie” [2, s. 17]. Dy
rektorzy bibliotek, którzy zrezygnowali z jej
w ykorzystyw ania, podkreślają w ątpliw ość
otrzymywanych danych oraz niechęć pracow
ników do jej przeprowadzania. Obecnie meto
da samooceny stosowana jest w kilkunastu
polskich bibliotekach, głównie o profilu pe
dagogicznym. Tak m ała liczba zastosowań
metody może spowodowana być m.in. brakiem
odpowiednich opracowań z tego zakresu*.
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Maja W ojciechowska
Biblioteka Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku

A w ans za w o d o w y b ib lio te k a r z a —
r e a lia i p e rs p e k ty w y
o awansie zawodowym bibliotekarza mówi się od kilku lat, początkowo nieśmiało, a od roku dyskusja środo
wiskowa zaczyna nabierać delikatnych rumieńców. Co wcale nic oznacza, że jest to problem doskonale znany
polskim bibliotekarzom i przedyskutowany. Wręcz przeciwnie. Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” oraz Cen
trum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej pragnie zainicjować dyskusję na temat po
trzeb i możliwości zmian w awansie bibliotekarzy i poznać opinie środowiska bibliotekarskiego. Wstępne propo
zycje dotyczące koncepcji systemu awansu zawodowego bibliotekarzy zostały przedstawione przez CEBID
w trakcie spotkania dyrekcji instytucji (prof dr hab. M. Drzewieckiego i wicedyr. M. Majewskiej) z dyrektorem
Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDzN - Joanną Cichą (11.07.2006 r.). Problematyka ta była przedmio
tem obrad w czasie Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w Krynicy (2-3.03.2006 r.) oraz
Dorocznej Konferencji Kierowników Filii CEBID w Mielnie k. Koszalina (24-26.05.2006 r.), a także spotkania
dyrekcji Centrum z przedstawicielami M KiDzN i SBP. Podczas ww. obrad stwierdzono, że awans zawodowy
bibliotekarza jest problemem niezmiernie ważnym dla rozwoju zawodu bibliotekarza i wymagającym szybkiego,
ale również korzystnego dla tej profesji rozwiązania. Obecnie, w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
społeczeństwa wiedzy wzrastają znacznie wymagania kwalifikacyjne bibliotekarza, który powinien aktywnie
uczestniczyć w procesie kształcenia i doskonalenia w ciągu całej swoje kariery zawodowej. Należy zatem uzależ
nić m ożliwość awansu od wykształcenia, jego aktualizacji, tak, aby liberalne przepisy biblioteczne wykluczyły
z profesji bibliotekarza osoby nic posiadające wiedzy kwalifikacji zawodowych. Ponadto dobry system awansu
powinien zakładać korelacje zdobycia kolejnych stanowisk z odpowiednią gratyfikacją finansową.
Poniżej drukujemy opracowanie dr. A. Paszko - dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
którego celem jest przybliżenie problematyki awansu zawodowego polskim bibliotekarzom i zarazem czytelni
kom „Poradnika Bibliotekarza”. Mamy nadzieję, iż będzie ona podstawą dalszej dyskusji środowiskowej oraz
wymiany opinii i wniosków. W następnym numerze ukaże się materiał zawierający stanowisko CEBID-u.
R e d a k cja

Awans zawodowy w bibliotekach publicznych
o potrzebie i możliwości zmian

ARTUR PASZKO
Problem awansu zawodowego biblioteka
rzy dyskutowany je st w naszym środowisku
ju ż od co najmniej kilku lat. Różne zdania
i stanowiska w tej sprawie pojawiające się
w kuluarowych rozmowach św iadczą wyraź
nie, iż dotychczasowe regulacje w tym wzglę
dzie stały się niewystarczające. W dyskusjach
pojawiają się różne argumenty, a to, że zmieni
ła się znacząco sytuacja i w stosownym roz
porządzeniu natężałoby uw zgłędnić nowe
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profesje bibłioteczne, a to, że obecny system
prem iuje w yłącznie staż pracy skojarzony
z wykształceniem, pomijając zupełnie ełement
oceny jakości pracy, a to w końcu, że obecny
system utrwala jedynie pewien, zastany stan
rzeczy, gdyż w żaden sposób nie skłania bibłiotekarzy (i nie premiuje) do ich samokształ
ceniowej aktywności.
Dyskusja to rzecz cenna. Jeszcze cenniej
szym jest to, iż pojawiają się ju ż pierwsze pro
jekty takiego systemu. Oznacza to bowiem, iż
od słów przechodzimy powołi (może nazbyt
wołno) do czynów. Jest jednak w tych projek
tach coś, co bardzo mnie niepokoi. Większość

z koncepcji, które dotychczas do mnie dotar
ły, w sposób znaczący rozszerzają kategorie
awansu zawodowego. Jest to niewątpliwie
próba poradzenia sobie z komplikującą się do
m en ą ale czy aby próba trafiona? Bo pomyśl
my, co stanie się kilka lat po ewentualnej no
welizacji regulującego awans zawodowy roz
porządzenia? Przecież bibliotekarstwo będzie
nadal się rozwijało. Pojawią się zapewne nowe
biblioteczne profesje. Czy trzeba będzie więc
rewolucjonizować system awansu zawodowe
go co kilka lat? A m oże rozwiązaniem jest
uproszczenie systemu. W szak formy proste
najbardziej zbliżają nas do uniw ersum ...
Ale o tym za chwilę. Najpierw kilka słów na
temat tych obszarów ewentualnych zmian, co
do których zgadzamy się nieomal wszyscy.
Po pierw sze, koniecznym wydaj e się uza
leżnienie możliwości awansu zawodowego od
wykształcenia. Ten elem ent znajduje zresztą
odzwierciedlenie w dotychczasowych rozwią
zaniach prawnych. Brakuje w nich jednak ele
mentu kontynuacji. Współczesny bibliotekarz
winien uczyć się przez całe swoje zawodowe
życie. Jeśli tego nie robi, żaden tam z niego
bibliotekarz. Jest co najwyżej solidnym maga
zynierem (piszę to z w ielkim szacunkiem dla
bibliotecznych magazynierów, których spraw
ność i kompetencje nie jeden raz podziwia
łem).
Po drugie, należy koniecznie rozdzielić stop
nie awansu zawodowego od fiinkcji, jakie pełni
się w bibliotece. Obecnie obowiązujące regu
lacje tworzą sytuację, w której niezwykle trud
no odróżnić te dw a obszary.
Po trzecie, uregulowanie kwestii awansu
zawodowego bibliotekarzy musi pociągnąć za
so b ą jako krok kolejny, unormowanie dome
ny funkcji pełnionych w bibliotekach. Być
może w szystkie te kwestie dałoby się nawet
zamknąć w jednym rozporządzeniu.
Po cz w a rte , aw ans zaw odow y musi
uwzględniać element oceny merytorycznej bi
bliotekarza obejm ującąm .in. jego aktywność
sam okształceniow ą kompetencje oraz jakość
i wyniki jego pracy.
Tych kilka kwestii stanowić może punkt wyj
ścia do kreślenia projektów krańcowo odmien
nych. Mój autorski, który mimo jego wielu nie
doskonałości pozw alam sobie oddać pod pu
bliczny osąd, sprowadza się do idei przejrzy
stości. Myśląc o możliwych kierunkach zmian
częściowo posiłkow ałem się rozwiązaniami

regulującymi inne zawody, w tym zaś w szcze
gólności regulacjami zawartymi w Ustawie
o pracow nikach sam orządow ych. Ustawie
o służbie cywilnej oraz Karcie Nauczyciela
i w aktach wykonawczych do tych normaty
wów, unikając zarazem tych ich elementów,
które uważa się za nietrafione.
Jednocześnie, niejako ograniczając swoje
dywagacje, wziąłem pod uw agę realia nasze
go zawodu, a więc przede wszystkim efemeryczność bibliotek pow iatow ych i żenująco
niską obsadę etatową zdecydowanej większo
ści bibliotek szczebla podstaw ow ego.
W szczególności te dw a fakty zaważyły na
stronie formalnej mojego projektu.
Ale ad rem!
Po pierwsze, proponuję wyłączyć lub w wy
raźny sposób osobno potraktow ać w stosow
nym rozporządzeniu określającym kwestie
awansu zawodowego bibliotekarzy stopnie
tegoż awansu od kwestii istniejących w bi
bliotekach funkcji.
Po drugie, proponuję wyłączenie z zakresu
regulacji kw estii obsługi administracyjnej,
technicznej i księgowej biblioteki. Uważam bo
wiem, iż w obecnych warunkach kwestia ta
powinna całkowicie pozostawać w gestii kie
rującego biblioteką który uzgadniają z orga
nizatorem i innymi upoważnionymi podm io
tami (związkami zawodowymi, stowarzyszenia
mi branżowymi) na etapie tworzenia regulami
nu organizacyjnego i regulaminu wynagradza
nia.
Po trzecie, w proponowanym przeze mnie
systemie traci sens pojęcie bibliotekarza dy
plomowanego. N ie oznacza to, że proponuję
likwidację stanowisk naukowych w bibliote
kach. Wręcz przeciwnie. Uważam, że bibliote
ki naukowe (w tym publiczne biblioteki na
ukowe) powinny tworzyć stanowiska nauko
we. Powinny, ale na zasadach przewidzianych
w regulacjach dotyczących szkolnictwa wyż
szego. Klasyczna hierarchia asystent, adiunkt,
profesor powiązana jest bowiem ze zdobywa
niem kolejnych szlifów naukowych. A wszak
o naukę właśnie nam chodzi!
Sam system aw ansu zawodowego bibliote
k a rz y p ro p o n u ję ograniczyć do czterech
szczebli:
1. A systent bibliotekarza
2. Bibliotekarz
3. Starszy bibliotekarz
4. Kustosz.
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Myślę, że w zupełności wystarczy. Zwłasz
cza jeżeli przyjmiemy, że osiąganie kolejnych
stopni aw ansu w inno w ym agać wysiłku.
Z natury rzeczy nie m oże on więc postępo
wać zbyt szybko.
W dalszej części skupię się wyłącznie na
formalnych aspektach awansu. To nieco spłyci
wywód, ale w rzeczy samej merytoryczne opi
sanie kompetencjami poszczególnych stopni
wymaga dodatkowego namysłu. M am poza
tym nadzieję, że tekst ten wywoła nie tylko
głosy krytyki. A jeśli znaj dą się osoby myślą
ce podobnie ja k ja, być może zechcą zapropo
nować w kolejnym numerze „Poradnika” roz
wiązania w tym względzie. Pamiętam, że swe
go czasu bardzo dobry referat dotykający tej
kwestii wygłosiła pani dyrektor M irosława
Majewska z CEBID-u.
Przyjrzyjmy się więc jedynie formalnej stro
nie projektowanego systemu awansu zawo
dowego bibliotekarzy.

Ad. 1. Asystent bibliotekarza
Osoba zatrudniona na tym stanowisku po
winna:
—posiadać wykształcenie co najmniej śred
nie,
- w przypadku braku średniego wykształ
cenia bibliotekarskiego pow inna ukończyć
w ciągu 2 lat od rozpoczęcia pracy pod rygo
rem wygaśnięcia umowy o pracę co najmniej
kurs kwalifikacyjny obejmujący rudymentar
ne zagadnienia bibliotekoznawcze.
Asystent bibliotekarza nie może być zatrud
niony w bibliotece, w której nie pracuje co
najmniej jeden bibliotekarz. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, na w niosek
wójta, burm istrza lub prezydenta miasta dy
rektor właściwej terytorialnie wojewódzkiej
biblioteki publicznej m ógłby zezwolić na od
stępstwo od tej zasady, pod warunkiem od
bycia przez kandydata do pracy trzymiesięcz
nego stażu w e wskazanej przez niego biblio
tece. Przedłużenie zatrudnienia ponad okres
próbny uzależniłbym od uzyskania pozytyw
nej oceny z przebiegu stażu.

Ad. 2. Bibliotekarz
Osoba zatrudniona na tym stanowisku po
winna:
—posiadać w ykształcenie wyższe,
-p o sia d a ć co najmniej dwuletni staż pracy
w bibliotece.

14

- w przypadku braku wykształcenia biblio
tekarskiego ukończony kurs kwalifikacyjny,
ten sam, o którym pisałem w przypadku asy
stenta bibliotekarza,
- uzyskać pozytyw ną opinię kom isji
wyznaczonej przez dyrektora właściwej tery
torialnie wojewódzkiej biblioteki publicznej,
potw ierdzającą posiadanie wystarczających
kompetencji uprawniających do pracy na sta
nowisku samodzielnego bibliotekarza.

Ad. 3. Starszy bibliotekarz
Osoba zatrudniona na tym stanowisku po
winna:
-p o siad ać wykształcenie wyższe bibliote
karskie lub ukończone studia podyplomowe
z zakresu informacji naukowej i biblioteko
znawstwa,
- mieć udokumentowany co najmniej pię
cioletni staż pracy w bibliotece,
- uzyskać pozytyw ną opinię komisji wy
znaczonej przez dyrektora właściwej teryto
rialnie wojewódzkiej biblioteki publicznej, po
tw ierdzającą posiadanie w ystarczających
kompetencji uprawniających do pracy na sta
nowisku sam odzielnego bibliotekarza oraz
umiejętność zorganizowania warsztatu infor
macyjnego, umiejętność kreowania działalno
ści okołobibliotecznej itp.

Ad. 4. Kustosz
Osoba zatrudniona na tym stanowisku po
winna:
-posiadać wykształcenie wyższe magister
skie bibliotekarskie lub ukończone studia po
dyplomowe z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa,
-m ie ć udokumentowany co najmniej dzie
sięcioletni staż pracy w bibliotece,
- uzyskać pozytyw ną opinię komisji w y
znaczonej przez dyrektora właściwej teryto
rialnie wojewódzkiej biblioteki publicznej, po
tw ierdzającą posiadanie w ystarczających
kompetencji przewidzianych dla starszego bi
bliotekarza, a także umiejętność dzielenia się
w iedzą z innymi pracownikami biblioteki lub
sieci bibliotecznej, umiejętność kierowania ze
społami, przynajmniej 2 publikacje poruszają
ce ważne problemy z zakresu bibliotekoznaw
stwa i inform acji naukow ej opublikowane
w prasie naukowej lub branżowej, z uwzględ
nieniem ogólnopolskich i europejskich inter
netowych serwisów bibliotekarskich itp.

Wobec wspomnianej ju ż efemeryczności nia zawodowego. Uważałbym to za niezwykle
zjawiska jakim są biblioteki powiatowe oraz cenne. Nic bowiem tak dobrze nie wpływa na
nagminnej jednoetatow ości bibliotek gmin jakość oferty, ja k konkurencja. Proponował
nych, jednym rozsądnym rozwiązaniem wy- bym jednak, aby do awansu zawodowego za
daje się oddanie kw estii awansu zawodowe liczać jedynie kursy organizowane przez in
stytucje szkoleniowe posiadające akredyta
go bibliotekarzy bibliotek publicznych w ręce
dyrektora właściwej terytorialnie wojewódz cję ministra właściwego ds. kultury i dziedzic
kiej biblioteki publicznej i zobowiązanie go, tw a narodowego.
Zmiana podejścia do problem u awansu za
by do oceny formalnej i merytorycznej osób
ubiegających się o awans zawodowy powo wodowego bibliotekarzy zatrudnianych w bi
bliotekach publicznych z pasywnego na prołał stosow ną komisję. M yślę, że rolę takich
komisji doskonale wypełniłyby, w wielu przy aktywne pow inna w ciągu kilku lat przynieść
efekt w postaci znaczącej popraw y jakości
padkach, działy instrukcyjno-metodyczne.
Nie uważam jednak, by koniecznym było, pracy tych instytucji. Częściowo będzie się
aby - w sytuacji, gdy istnieje stabilna biblio to wiązać, z wymuszonym tym systemem, za
teka pow iatow a —dyrektor wojewódzkiej bi nikiem zjawiska negatywnego doboru do za
blioteki publicznej nie mógł powierzyć jej kie wodu, z którym - co tu dużo kryć - mamy do
czynienia nazbyt często. W konsekw encji
rownikowi w ykonyw ania całości lub części
swoich kom petencji związanych z awansem możemy liczyć się ze w zrostem społecznego
zawodowym bibliotekarzy z terenu takiego prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza.
Aby jeszcze bardziej urealnić pojawienie się
powiatu. Co więcej, takie delegowanie upraw
tych efektów można by rozważyć wprowadze
nień (w całości lub w części) uważam za jak
najbardziej wskazane! Oczywiście takie odde nie dwóch dodatkowych rozwiązań. Pierwsze
legowanie nie mogłoby dotyczyć samego kie z nich to założenie term inów prekluzyjnych
dla dwóch pierw szych stopni awansu zawo
rownika biblioteki powiatowej.
N a osobną uw agę zasługuje pojęcie kursu dowego. Puśćmy wodze fantazji i wyobraźmy
sobie w naszych bibliotekach system zbliżo
kwalifikacyjnego. Otóż wydaje się, że jego
formuła pow inna być zbliżona do programu ny do akadem ickiego... N a czym miałoby to
Pomaturalnego Zaocznego Studium Zawodo polegać? Z technicznego punktu w idzenia
wego organizowanego przez Centrum Eduka rozwiązanie je st bardzo proste. Przyjmujemy
cji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumen mianowicie, że um ow ę o pracę z asystentem
tacyjnej z tym jednak zastrzeżeniem, że pro bibliotecznym podpisujemy jedynie na czas
gram nauczania należałoby skondensować do określony. Powiedzmy na 5 lat. Jeśli w tym
dwóch semestrów. M yślę o intensyfikacji za czasie nie uzyska on stopnia bibliotekarza
jęć, a nie odchudzeniu programu, co jednak umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku bi
nie wyklucza zm ian w nim samym. Od dłuż bliotekarza umowa mogłaby być zawierana na
szego już bowiem czasu i w tym względzie po- okres o 2 lata dłuży, zaś konsekw encją braku
jaw iająsię głosy mówiące o konieczności ko awansu na stanowisko starszego biblioteka
rekt.
rza w tym czasie byłoby analogicznie wyga
Poza kursem kwalifikacyjnym niezbędnym,
śnięcie stosunku pracy. Dopiero w tym ujęciu
w świetle projektowanego system u awansu ’ w idać, że stanow isko kustosza to sw oista
zawodowego, byłoby wykreowanie kursów korona zawodu, której osiągnięcie możliwe
doskonalących. Zakładam bowiem, że to wła będzie tylko dla najlepszych! ! !
Drugim ze wspomnianych rozwiązań była
śnie aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zaw odow ego będzie jednym
by zm iana archaicznego system u ustalania
z zasadniczych kryteriów oceny kandydatów
zasadniczej płacy bibliotekarzy na system za
na kolejne stopnie bibliotekarskiej hierarchii.
kładający powiązanie ich zarobków z kondycją
I w tym przypadku właśnie CEBID wydaje się gospodarki narodowej oraz systemem awan
instytucjąnajbardziej predestynowaną do za su zawodowego. Proponuję w ięc likwidację
proponowania szerokiej oferty kształceniowej. podziału na grupy i tabele płac minimalnych
Z drugiej jednak strony należy założyć, że na na rzecz odniesienia uposażeń bibliotekar
rynku pojaw ią się też inne instytucje chcące skich do przeciętnego wynagrodzenia w go
współtworzyć ten now y system doskonale spodarce narodowej. Przechodząc do konkre
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tów. Prezes Głównego Urzędu Statystyczne
go jest zobowiązany przepisem Ustawy o eme
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. N r 39, poz. 353,
z późn. zm.) do ogłaszania na początku każde
go roku komunikatu w sprawie przeciętnego
w ynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzednim. D la przykładu - zgodnie
z komunikatem z dnia 13 lutego 2006 r. prze
ciętne wynagrodzenie w gospodarce narodo
wej w 2005 r. wyniosło 2380,29 zł. Proponuję
więc, by minim alna płaca zasadnicza brutto
asystenta bibliotekarza w ynosiła 50% prze
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro
dowej za rok ubiegły i analogicznie: uposaże
nie bibliotekarza - 80%, starszego biblioteka
rz a —100%, zaś kustosza 130% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za
rok ubiegły.
I na koniec uwaga ogólnosystemowa. Wy
daj e się, że sytuację optym alną otrzymamy
tylko wówczas, gdy możliwym stanie się swo

CYFROWE OKOLICE (13)
Pan Roman
z panem Józefem
w Internecie
Gazety napisały mniej więcej tak: „Poseł
LPR (...) obdarował lubuskie szkoły ponadgimnazjalne książkami Romana Dmowskie
go. W odpowiedzi łider lubuskiego SLD (...)
rozdał szkołom pisma Józefa Piłsudskiego”.
Pierwszy z posłów uświadomił sobie, że
„państwo nie nadrobi braków w bibliote
kach”, i postanowił przekazać im 220 eg
zemplarzy Myśli nowoczesnego Polaka. Dru
gi poseł odpowiedział tekstem Marszałka
Jak zostałem socjalistą. Państwo nie zajmu
je się wprawdzie bezpośrednio polityką gro
madzenia w bibliotekach podlegających sa
morządom, ale poseł jak to poseł, może tego
nie wiedzieć, a dziennikarze jak to dzienni
karze, mogą nie umieć powtórzyć jego słów.
Dary dla bibliotek mają sens w każdych wa
runkach, nawet w ramach ideologicznego
sporu. Rozumiemy więc, że posłowie po
prawili jakość księgozbiorów w pewnej licz
bie bibliotek szkolnych. Co dalej?
Słynną pracę Dmowskiego wydano
w Polsce przez ostatnie trzydzieści lat co
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bodny przepływ bibliotekarzy pomiędzy róż
nymi typami bibliotek. Oznacza to konieczność
ujednolicenia metody dokonywania awansu
zawodowego w całej naszej domenie, nie zaś
wyłącznie w odniesieniu do bibliotek publicz
nych. Niestety, szczerze powiedziawszy, nie
wierzę w powodzenie takiej operacji. Oznacza
to, że albo opracujemy m etody odnoszenia
bibliotekarskich stopni zawodowych z innych
typów bibliotek do tych, które m ogłyby obo
wiązywać w bibliotekach publicznych, albo
przyjmiemy, że bez względu na dotychczaso
wy dorobek zawodowy, każda osoba przyj
mowana do pracy na stanowisku działalności
podstawowej w bibliotece publicznej rozpo
czyna pracę od poziom u asystenta bibliote
karza.

dr Artur Paszko
dyrektor Wojewódzkiej B iblioteki Publicznej
w Krakowie

Henryk Hollender

najmniej siedmiokrotnie i faktycznie nie wypada,
by biblioteki jej nie miały. Esej Piłsudskiego
w postaci usarnoistnionej wydawniczo bywa do
stępny na witrynach księgarń; nie ma go wszakże
w bazach bibłiograficznych Biblioteki Narodowej
—ani Książki polskie podziemne (1976-1989), ani
tej drugiej, zasadniczej i ze wszech miar narodo
wej, ale w intrygujący sposób zatytułowanej
Książki polskie (MARC 21, 1976-). Są tam oczy
wiście liczne wydania pism Piłsudskiego, ale bez
uzupełniających opis bibliograficzny spisów tre
ści; uczeń ani nauczyciel nie zorientują się online,
gdzie szukać tego czerwonego tramwaju, z które
go zresztą późniejszy marszałek, jak wiadomo,
był nieodwracalnie wysiadł.
A jakby tak online było nie tylko „online”, ale
i „fulltext”? Przecież to je st klasyka, a więc
w istocie faktycznie zmartwienie Państwa, a na
rzędzia są już trywialne, i każdy, kto ma dostęp
do komputera, powinien błyskawicznie móc się
skonfrontować z tymi tekstami, ich ciężarem ide
owym i płynącymi z nich intelektualnymi konse
kwencjami. Wierzcie lub nie, ale Polska Bibliote
ka Internetowa nie słyszała o Romanie Dmow
skim, a na hasło autorskie „Józef Piłsudski” ser
wuje „MIŚ: Międzyuczelniany Informator Śro
dowiskowy” z lat 1985-89 Niezależnego Zrze
szenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

im. Józefa Piłsudskiego (bo tak się naonczas
studentom wydawało, że się ten uniwersy
tet nazywa). W Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej i w Kujawsko-Pomorskiej Biblio
tece Cyfrowej - w ogóle niczego. Nikt nie
chce wziąć odpowiedzialności za kanon,
wszyscy ełieądygitalizować jak leci według
Nowego Korbuta, własnych katalogów lub
życzeń kombatantów. Oczywiście Dmow
ski ma dziś swoich entuzjastów, toteż inter
netowy wtórnik jednego z najnowszych wy
dań jego dzieła bez trudu znajdziemy - m.in.
na stronie Ojczyzna.pl (druga nazwa: Biblio
teka im. Feliksa Konecznego). Ta prywatna
strona ma jednak wyraźnie ideologiczne ob
licze. Takiego kręgu brak już Piłsudskiemu,
i jeśli ktoś znajdzie w Internecie Jak zosta
łem socjalistą, to <Cyfrowe okolice> pu
blicznie wyrażą mu wdzięczność.
Jeśli chodzi o zamieszczanie w Internecie
znaczących tekstów, to jesteśmy zapewne
skazani na partykularne inicjatywy entuzja
stów. Bibliotekarze jak to bibliotekarze, ręka
w rękę z urzędnikami państwowymi mają
do programów edytorskich stosunek biuro
wy, tymczasem zaś ich zawodowym zada
niem jest dbałość o pełnię, pluralizm i neu
tralność. No i o pamięć. Czy ktoś się upo
mni o stałą obecność w Internecie pełnych
tekstów Myśli staroświeckiego Polaka albo
Traktatu o gnidach Piotra Wierzbickiego?
A może Jan Błoński i Jan Józef Lipski?
Albo w ogóle najlepsze dzieła z okresu walki

z cenzurą w latach siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych XX w.? Jeśli za pozyskanie tych prac dla
pełnotekstowej, starannej edycji trzeba by zapła
cić, to pewnie i tak wyjdzie taniej, niż zamawiać
w drukami dwieście egzemplarzy dla zielonogór
skich szkół. A przecież to dopiero początek. Czy
mamy gdzieś może niezwykłe przemówienie bi
skupa Teodora Kubiny nad mogiłami ofiar pogro
mu kieleckiego w 1946 r.? Albo dawne, lecz nadal
żywe pisma Tadeusza Boya-Żeleńskiego o spra
wach polskich obyczajów? Albo Niemyte dusze
Witkacego? Internet czeka!
Nie jest naszym celem nawiązywanie do nadal
ogólnikowych - mimo całej dyskusji - postula
tów prowadzenia przez Państwo „polityki histo
rycznej”. Mierzymy skromniej. Internet stwarza
możliwość koegzystencji rozmaitych idei i poma
ga szanować także te tradycje, pod którymi sami
byśmy się nie podpisali. Pomaga, ale nie z niego
się ten szacunek bierze. Nim zagościł w każdym
domu, obywatele Ameryki uczyli się na pamięć
między innymi wielkich tekstów Północy na równi
z wielkimi tekstami Południa, chyląc czoła przed
wszystkimi ofiarami Wojny Domowej. Gettysburg
Address Abrahama Lincolna i Farewell to his tro
ops Roberta E. Lee to jedne z najłatwiej wyszukiwalnych tekstów. Trafiły tam, bo tkwiły w ludz
kiej świadomości i w tradycji. Żaden prezydent
nie ośmieli się tego tknąć, i nawet nie przyjdzie
mu to na myśl (28 czerwca 2006).
dr Henryk Rollender
dyrektor Biblioteki Politeehniki Lubelskiej
h,hollender@ pollub.pl

PRAWO W BIBLIOTECE
PORADY PRAWNE
Choroby zawodowe
Czy choroba krtani powstała w czasie długo
letniej pracy w bibliotece je st chorobą zawodową
i czy były pracownik, uprawniony do świadczeń
emerytalnych, może ubiegać się o finansow e od
szkodowanie za stały łub długotrwały uszczerbek
na zdrowiu?
Wyjaśnienie i uzyskanie odpowiedzi na posta
wione wyżej pytanie wymaga znajomości i za
stosowania przepisów określonych w; ustawie
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób
zawodowych (Dz- U. z 2002 r. N r 199, poz, 1673,
Z późn. zmianami).

Art. 4 ustawy stanowi: Za chorobę zawodową
uważa sie chorobę określoną w wykazie chorób
zawodowych, o których mowa w art. 237 § 1 pkt.
2 i 3 Kodeksu Pracy, jeżeli została spowodowana
działaniem ezynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy lub sposo
bem wykonywania pracy.
K^kaz chorób zawodowych oraz szczegółowe
zasady postępowania w sprawach zgłaszania po
dejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób
zawodowych oraz podmioty właściwe w tych spra
wach określa rozporządzenie Rady M inistrów
z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. N r 132,
poz. 11IS).
Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu
i stwierdzaniu ehorób zawodowych uwzględnia
się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych,
stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
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Chorobą zawodową jest choroba rozpoznana
cownika), dokumentacji przebiegu zatrudnienia
u pracownika (byłego pracownika), jeżeli w wy
oraz oceny narażenia zawodowego. Decyzję
niku oceny jego warunków pracy można stwier
o stwierdzeniu choroby albo decyzję o braku pod
dzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobień staw do stwierdzenia choroby wydaje właściwy
stwem, że choroba została spowodowana działa państwowy inspektorat sanitarny na podstawie
niem czynników szkodliwych dla zdrowia wy
danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz
stępujących w środowisku pracy albo w związku
oceny narażenia zawodowego pracownika (byłe
z wykonywaniem pracy, zwanym narażeniem
go pracownika).
zawodowym.
Ustawa z dnia 30października 2002 r. o ubez
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz pieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. N r 199,
je j rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub
byłego pracownika w okresie jeg o zatrudnienia poz. 1673, z póżn. zmianami) określa rodzaje
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób
w warunkach narażenia zawodowego łub p o za
zawodowych oraz warunki nabywania prawa do
kończeniu pracy w takim narażeniu, nie później
tych świadczeń, zasady i tryb przyznawania
jednak niż w okresie, który został określony
świadczeń, ustalanie ich wysokości oraz zasady
w wykazie chorób zawodowych.
wypłaty.
Wśród wielu chorób zawodowych zamieszczo
Z przepisów ustawy wynika, że osobie ubez
nych w wykazie wymienia się: zapalenie obrzę
pieczonej, która doznała stałego lub długotrwałe
kowe krtani o podłożu alergicznym, dla którego
go uszczerbku na zdrowiu w wyniku choroby
okres wystąpienia udokumentowanych objawów
zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodo
chorobowych, upoważniających do rozpoznania
choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego ' wanie.
Ubezpieczony będący płatnikiem składek, ubie
zakończenia narażenia zawodowego, wynosi 1 rok.
gający się o jednorazowe odszkodowanie, składa
Ocenę narażenia zawodowego przeprowadza,
bezpośrednio do właściwej terenowo, ze względu
w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, jednostlekarz sprawuj ący opiekę zdrowotną nad pracow
ki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nikiem (byłym pracownikiem).
nych, wniosek wraz z decyzją o stwierdzeniu cho
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
roby zawodowej i zaświadczeniem o stanie zdro
może dokonać również pracownik, który podej
rzewa, że występujące u niego objawy mogą wia, wydane przez lekarza pod opieką którego
znajduje się. Zakład ustala w ciągu 1 dni od otrzy
wskazywać na taką chorobę. Podejrzenie choro
mania wniosku termin badania'przez lekarza
by zawodowej zgłasza się:
orzecznika.
f
1) właściwemu państwowemu inspektorowi
Lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały
sanitarnemu,
uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wy
2) właściwemu inspektorowi pracy na formu
padkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Orze
larzu określonym w przepisach w sprawie spo
czenie tego lekarza i procentowe ustalenie stałego
sobu dokumentowania chorób zawodowych i skut
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - jest
ków tych chorób.
podstawą do wypłaty jednorazowego odszkodo
Właściwy inspektorat sanitarny, który otrzy
wania w trybie przewidzianym w przepisach
mał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej,
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie
kieruje pracownika (byłego pracownika) na bada
czeń Społecznych.
nie w celu rozpoznania choroby zawodowej do
Szczegółowy tryb postępowania w sprawie
jednostki orzeczniczej. Skierowania do jednostki
wypłaty jednorazowego odszkodowania określa
orzeczniczej nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie po
dejrzenia choroby zawodowej zostało dokonane ' Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz
nej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó
przez lekarza.
łowych zasad orzekania o stałym lub długotrwa
Właściwym do orzekania o rozpoznawaniu
łym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania
choroby zawodowej lub o braku podstaw do je j
rozpoznania jest lekarz spełniający wymagania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowa
nia o wypłatę jednorazowego odszkodowania
kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania orzecz
(Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1974).
nictwa w zakresie chorób zawodowych, zatrud
Z przytoczonych przepisów wynika, że ubiega
niony w jednej z jednostek orzecznictwa, np.
nie się pracownika (byłego pracownika) o orze
w poradni, czy oddziale chorób zawodowych wo
czenie o chorobie zawodowej oraz przyznanie je d 
jewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
norazowego odszkodowania, je st długą procedurą,
Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby
ale należy się je j poddać.
zawodowej łub o braku podstaw do rozpoznania
Najważniejsze je st stwierdzenie, czy choroba
choroby, wydaje się na podstawie wyników prze
prowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, pracownika (byłego pracownika) występuje
w wykazie chorób zawodowych, stanowiącym zadokumentacji medycznej pracownika (byłego pra
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łącznik do rozporządzenia R M z 30 łipca 2002 r.
(jak na wstępie) i czy okres wystąpienia udoku
mentowanych objawów chorobowych, upoważnia
jących do rozpoznania choroby zawodowej,
pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia
zawodowego, jeszcze trwa. Następnie należy pod
jąć dalsze działania, których szczegółowy tryb
został określony w cytowanych przepisach praw
nych.
Przy wyszukiwaniu przepisów proponuje
się wykorzystanie bazy Internetowego Syste
mu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP
www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.htm

Awans na stanowisko kustosza
Odpowiadając na pytanie czytelniczki „Porad
nika” w sprawie awansu na stanowisko kustosza
służby bibliotecznej, po ukończeniu studiów li
cencjackich na kierunku bibliotekoznawstwa i za
liczeniu długoletniego stażu pracy bibliotecznej
wyrażam następującą opinię.
Wydaje się, że dyrektor pytając radcę prawne
go o opinię w sprawie Pani awansu na stanowisko
kustosza, może mieć wątpliwości, czy pracowni
kowi (kierownikowi) filii bibliotecznej przysłu
guje takie stanowisko. W przeszłości (dalekiej)
uzależniano nadawanie najwyższych hierarchicz
nie stanowisk od poziomu organizacyjnego za
trudniającej biblioteki, tzn. stanowisko to przy
sługiwało osobie zatrudnionej w bibliotece stop
nia wojewódzkiego, powiatowego itd. Może dy
rektor ma wątpliwośei, czy można awansować
pracownika o dwa stanowiska wyżej (nie mam
informacji, jakie stanowisko zajmuje Pani?).
Obeenie w bibliotekach publicznych wszyst
kich stopni organizacyjnych można zatrudniać pra
cowników na stanowisku kustosza, czy starsze
go kustosza służby bibliotecznej.
Nie podejrzewam, że dyrektor, pełniący funk
cje w strukturze Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, który powinien z zasady działać na ko
rzyść pracownika, postępuje niezgodnie z Kodek
sem pracy.
W Kodeksie pracy, szczególnie w rozdziale
o Równym traktowaniu w zatrudnieniu jest sze
reg przepisów dotyczących tej kwestii, np. art.
18.3a§ 1 stanowi, że Pracownicy powinni być rów
no traktowani w zakresie nawiązania i rozwiąza
nia stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awan
sowania oraz dostępu do szkolenia w celu podno
szenia kwalifikacji zawodowych. Równe trakto
wanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio(§2). Za naruszenie zasady równego trak
towania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie
przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej
lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest: nieko

rzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę
albo pominięcie przy awansowaniu lub przyzna
waniu innych świadczeń związanych z pracą, chy
ba że pracodawca udowodni, że kierował się
obiektywnymi powodami (art. 18.3b. § I).
Pracownicy mają prawo do jednakowego wy
nagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę
o jednakowej wartości (art. 18.3c. § 1).
Kodeks przewiduje prawo do odszkodowania
dla osoby, wobec której pracodawca naruszył za
sadę równego traktowania w zatrudnieniu, w wy
sokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę (art. 18. 3d). Ponadto skorzystanie przez
praeownika z uprawnień przysługujących z tytu
łu naruszenia zasady równego traktowania w za
trudnieniu, nie może stanowić przyczyny uza
sadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę sto
sunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowie
dzenia (art. 18. 3e).
Wyrażam przekonanie, że ustali Pani właściwe
modus vivendi po przeprowadzeniu rozmowy
wyjaśniającej z pracodawcą.

Kwalifikacje zawodowe
i wynagradzanie kustosza
i st. kustosza
■ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultu
ry i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wy
magań kwalifikacyjnych do zajmowania określo
nych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwier
dzania tych kwalifikacji (Dz. V. Nr 41, poz. 419)
spełnia Pani wymagania w zakresie wykształce
nia i stażu pracy do zajmowania stanowiska ku 
stosza służby bibliotecznej mając wykształcenie
wyższe zawodowe bibliotekarskie (licenejackie)
i długoletni staż pracy zawodowej bibliotekarskiej.
Do zajmowania stanowiska starszego kustosza wy
magane jest wykształcenie wyższe bibliotekarskie
(magisterskie) lub wyższe innego kierunku oraz
ukończenie podyplomowych studiów biblioteko
znawstwa i informacji naukowej i co najmniej
6-letni staż pracy zawodowej.
■ Ze stanowiskiem kustosza związane są ka
tegorie zaszeregowania XV-XVI, stosownie do ure
gulowania zawartego w rozporządzeniu Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. (Dz.
U. N r 46, poz. 446, ze zm., ostatnia zmiana
w Dz. U. z 2004 r. N r 255, poz. 2561). Rozpo
rządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada
2004 r. określa stawki miesięcznego wynagrodze
nia zasadniczego (widełkowe) dla pracowników
zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzą
cych w szczególności działalność w zatoesie upo
wszechniania kultury, dla kategorii XV od 905 zł
do 2400 zł, a dla kategorii XVI - 955-2500 zł.
Dla stanowiska starszego kustosza przewidzia
ne są kategorie zaszeregowania XVIII-XXI i staw
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ki miesięczne od 1055 zł do 3600 zł. Zaszerego
wanie pracownika do odpowiedniej kategorii
wynagrodzenia zasadniczego zależy od decyzji
pracodawcy i jest uwarunkowane oceną wyników
pracy zawodowej pracownika i możliwościami fi
nansowymi instytucji kultury.

Przygotowanie pedagogiczne
absolwentów pomaturalnych
studiów bibliotekarskich
■ Ukończenie pom aturalnego studium bi
bliotekarskiego je st uznane za posiadanie
przygotow ania pedagogicznego do zajmowania
stanowisk pracowników służby bibliotecznej,
określonych w cytowanym rozporządzeniu Mi
nistra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
Przygotowanie toje st wymagane od pracowników
służby bibliotecznej zatrudnionych w szczególno
ści w bibliotekach publicznych dla dzieci i mło
dzieży (§ 1 ust. 2 rozporządzenia).
Natomiast nie daje uprawnień przygotowania
pedagogicznego wymaganego do zajmowania sta
nowisk nauczycieli-bibliotekarzy. Wymagania kwa
lifikacyjne w zakresie wykształcenia i przygoto
wania pedagogicznego dla nauczycieli zostały okre
ślone w rozporządzeniu M inistra Edukacji N a
rodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. N r 155, poz. 1288).
§ 15 rozporządzenia MENiS stanowi, że kwa
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicz
nych, posiada osoba, która ma kwalifikacje wy
magane do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym typie szkoły lub rodzaju placówki (wa
runkiem koniecznym do zajmowania stanowiska
nauczyciela je s t posiadanie przygotowania peda
gogicznego —podk. K. K.), a ponadto ukończyła
studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z za
kresu bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dy

plomem ukończenia pomaturalnego studium bi
bliotekarskiego. M EN przygotowuje nowelizację
tego rozporządzenia i podejrzewam, że zostaną
w nim podwyższone wymagania kwalifikacyjne dla
nauczycieli bibliotekarzy (zobaczymy?).
Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać
przez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psy
chologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu
z kierunkiem kształcenia ipraktykąpedagogiczną
—w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz
odbycie praktyk pedagogicznych w wymiarze nie
mniejszym niż 150 godzin lub ukończenie zakładu
kształcenia nauczycieli lub uzyskanie świadectwa
ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyj
nego.

Łączenie bibliotek
publicznych i naukowych
■ W ustawie o bibliotekach znajduje się prze
pis stanowiący, że Biblioteki publiczne nie
mogą być łączone z innym i instytucjam i oraz
z bibliotekam i szkolnym i i pedagogicznym i,
w prowadzony ustaw ą z dnia 27 lipca 2001 r.,
o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2001 r.
n r 129, poz. 1440, § 13, ust. 7), który obowiązu
je od 31 grudnia 2001 r.). Po wejściu w życie
tego przepisu na podstawie znowelizowanej usta
wy o bibliotekach, niektórzy organizatorzy wy
dzielili biblioteki ze struktur ośrodków (domów)
kultury.
Nie było odrębnego uregulowania prawnego (jak
Pani pisze w 2005 r.) dotyczącego wydzielenia
bibliotek wchodzących w skład połączonych in
stytucji kultury.
Przepisy prawne (ustaw i rozporządzeń) w wer
sji zaktualizowanej znajdują się w internetowym
systemie informacji prawnej na stronie Sejmu RP.
KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
[k.kuzm inska@ chello.p1]

RELACJE
Podlaskie Forum Bibliotekarzy
Oddanie do użytku nowego gmachu Biblioteki
Uniwersytetu w Białymstoku zbiegło się z inicja
tyw ą rektora prof. Jerzego Nikitorowicza oraz
władz uczelni przygotowania nowej płaszczyzny
wymiany poglądów środowiska bibliotekarskie
go w postaci Podlaskiego Forum Bibliotekarzy.
Propozycja spotkała się z dużym zainteresowa
niem bibliotekarzy nie tylko z bibliotek akade
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mickich, lecz również publicznych. Rozwój tech
nologii cyfrowych, szybko postępująca informa
tyzacja społeczeństwa m ają duży wpływ na dzia
łalność współczesnych bibliotek. Powstaje sze
reg pytań i problemów, związanych z codzienną
pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą
dostosować się do zmieniającego się społeczeń
stwa. Wszystko to rodzi potrzebę wymiany po

glądów, dzielenia się doświadczeniami współpra
cy. W związku z tym, w całym kraju powstają od
kilku lat fora bibliotekarzy, mające na celu nie tyl
ko wymianę informacji, spostrzeżeń, ale także
dyskusję na temat aktualnych problemów biblio
tek.
W Białymstoku brakowało takich spotkań, dla
tego inicjatywa powstania Podlaskiego Forum Bi
bliotekarzy spotkała się z dużym zainteresowa
niem. Powołano Radę Programową, w skład której
weszli dyrektorzy białostockich bibłiotek. Centrum
Kształcenia Nauczycieli oraz przedstawiciel kie
runku bibliotekoznawstwa przy Instytucie Filolo
gii Wschodniosłowiańskich Wydziału Filologiczne
go Uniwersytetu w Białymstoku. Zadaniem Rady
jest układanie programu spotkań i ustalanie ich czę
stotliwości. Na Forum zapraszani są nie tylko bi
bliotekarze akademiccy, lecz również koleżanki
i koledzy ze wszystkich typów bibliotek. Debaty
odbywają się cyklicznie—mniej więcej raz w mie
siącu - w sali audytoryjnej nowego gmachu Biblio
teki Uniwersyteckiej. Prelegenci pochodzą z Bia
łegostoku, jak i innych ośrodków akademickich.
Dodatkowo proponujemy warsztaty meto
dyczne i szkoleniowe, dotyczące bieżącej proble
matyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek
naszego regionu oraz sprawozdania z konferencji
naukowych i wyjazdów zagranicznych.
Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy
miała miejsce 23 lutego 2006 r. i połączona była
z otwarciem wystawy pt. „Jerzy Giedroyc (19062000) redaktor, polityk, człowiek”. Na spotkaniu
obecne były władze uczelni: rektor Uniwersytetu
w Białymstoku - prof, dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagra
n ic ą - dr hab. Halina Parafianowicz, władze samo
rządowe, przedstawiciele urzędów miejskiego
i marszałkowskiego oraz licznie przybyli biblio
tekarze różnych typów bibliotek, a także pracow
nicy i studenci UB. Przybyłych gości powitał dy
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr Jerzy Halic
ki, słowo wstępne wygłosił rektor UB, natomiast
nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała
Halina Brzezińska-Stec - z-ca dyrektora Bibliote
ki Uniwersyteckiej.
Pierwsze spotkanie poświęcone zostało „Pod
laskiej Bibliotece Cyfrowej”. Wprowadzenie do
dyskusji wygłosiła dr Edyta Bezzubik - pracow
nik Biblioteki Uniwersyteckiej.
Projekt Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej jest
wspólną inicjatywą środowiska naukowo-kulturalnego Białegostoku, a przede wszystkim po
wstałego w 2004 r. Konsorcjum Bibłiotek Nauko
wych Białegostoku. Biblioteki wchodzące
w skład Konsorcjum (Uniwersytetu w Białym
stoku, Politechniki Białostockiej, Archidiecezjal
nego Wyższego Seminarium Duchownego, Filii
Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii
Medycznej oraz Książnicy Podlaskiej) będą mo

gły umieszczać swoje zasoby w wersji elektro
nicznej w czterech kolekcjach: Dziedzictwo Kul
turowe, Regionalia wraz z Dokumentami Życia
Społecznego, Zbiory Naukowo-Dydaktyczne
i Muzykalia. Regionalna biblioteka cyfrowa ma
za zadanie umożliwić dostęp do zasobów piśmien
nictwa szerokiemu kręgowi użytkowników (za
równo w kraju, jak i za granicą) oraz zabezpie
czyć najcenniejsze zabytki piśmiennicze, stano
wiące dziedzictwo kultury polskiej. Zasadniczym
celem jest wyrównanie szans dostępu do różnych
publikacji osobom pochodzącym z małych miast
i wsi lub innych miejsc, oddalonych od ośrodków
akademickich. Obecnie trwają prace organizacyj
ne - rozmowy z wydawnictwami, przygotowy
wanie materiałów do zamieszczenia w wersji elek
tronicznej, staranie się o dodatkowy sprzęt z fun
duszy Unii Europejskiej itp. Referat wzbudził
duże zainteresowanie wśród słuchaczy, a rozmo
wy były kontynuowane w kuluarach.
Tematem drugiego spotkania w ramach Podla
skiego Forum Bibliotekarzy była pragmatyka za
wodu bibliotekarskiego. Wykład wygłosił dr Hen
ryk Hollender - dyrektor Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie w latach 1992-2003, obecnie
współpracujący z Biblioteką Główną Politechni
ki Warszawskiej, wykładowca bibliotekoznaw
stwa, autor wielu publikacji i przekładów. W wy
stąpieniu pt. „Usługi biblioteczne w warunkach
globalizacji i przyszłość zawodu bibliotekarza”
H. Hollender poruszył tematy istotne dla współ
czesnego bibliotekarza: pośrednictwo biblioteki
w świadczeniu usług, bibłioteki cyfrowe, globałizacja, transgraniczne usługi biblioteczne, proble
my zawodu bibliotekarza w Polsce. Zwrócił uwa
gę na rołę bibliotekarza akademickiego oraz moż
liwości awansu na bibliotekarza dyplomowanego
według CIUP (Chartered Institute o f Library and
Information Professionals) - głównej organizacji
dla bibliotekarzy i pracowników informacji na
ukowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Autor za
prezentował dane dotyczące uposażenia pracow
ników bibliotek naukowych, publicznych i szkol
nych Wielkiej Brytanii, a w końcowej części wy
kładu przedstawił nowatorską wizję pragmatyki
zawodu bibliotekarza, rozróżniając m.in. biblio
tekarzy od innych pracowników biblioteki.
Wystąpienie H. Hollendra stało się przyczyn
kiem do ożywionej dyskusji na temat kondycji
współczesnego bibliotekarstwa oraz przyszłej
pozycji bibłiotekarza w naszym kraju. Osoby
zainteresowane miały możliwość kontynuowania
tematu w kuluarach.
27 kwietnia 2006 r. odbyło się trzecie spotka
nie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy.
Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością dy
rektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof, dr hab. Marcin Drzewiecki. Wykład zatytu
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łowany „Biblioteki wobec ludzi młodych” przy
ciągnął nie tylko bibliotekarzy różnych typów
bibliotek i pracowników naukowo-dydaktycz
nych, ale także rzesze studentów.
Wystąpienie dotyczyło współczesnych proble
mów czytelnictwa ludzi młodych, potwierdzo
nych badaniami prowadzonymi przez Instytut
Książki i Czytelnictwa oraz trudności związa
nych z opisem bibliograficznym i przygotowa
niem bibliografii przez studentów piszących pra
ce magisterskie. Jednocześnie prof. M. Drzewiecki
przedstawił swoje poglądy dotyczące funkcjono
wania społeczeństwa informacyjnego oraz roli
Internetu jako źródła informacji we współczesnym
świecie. Nasz gość przypomniał o potrzebie
wszechstronnego kształcenia bibliotekarzy, którą
wymusza obecna sytuacja gospodarczo-polityczna. Przywołał pewne fakty związane z historią
bibliotek w Polsce, m.in. bezzasadny pomysł
łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. Przed
stawione zagadnienia z pewnością na długo pozo
staną w pamięci słuchaczy. Wystąpienie profeso
ra zakończyła ożywiona dyskusja, dotycząca
spraw nurtujących środowisko bibliotekarzy.
Ostatnie w tym roku akademickim spotkanie
miało miejsce 30 maja. Wykład pt. „Książka pięk
na. Z dziejów estetyki książki dawnej” wygłosiła
prof dr hab. Hanna Tadeusiewicz z Katedry Bi
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer
sytetu Łódzkiego. Jak zawsze zgromadził on liczną
rzeszę bibliotekarzy, pracowników naukowo-dy
daktycznych oraz studentów uniwersytetu, głów
nie z kierunku Informacja Naukowa i Biblioteko
znawstwo.

T
A
R
G

I
K
S
I
Ą
Ż

K
I

Pani profesor przedstawiła historię książki od książki starożytnej po drukowaną. Szczegól
ny nacisk położyła na zdobienie książek, głównie
iluminacje. Omówiła różne techniki ilustratorskie.
Przedstawiła historię polskiego drukarstwa od
czasów najdawniejszych do baroku i rokoka.
Po wykładzie —jako przewodnicząca Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowa
nia kwalifikacyjnego dla kandydatów na bibliote
karza dyplomowanego oraz dyplomowanego pra
cownika dokumentacji i informacji naukowej—po
dzieliła się swoimi doświadczeniami w tym za
kresie. Zapoznała słuchaczy z postępowaniem
kwalifikacyjnym, przebiegiem egzaminu ogólne
go i specjalistycznego. Zwróciła także uwagę na
możliwość zwolnienia z egzaminu specjalistycz
nego. Informacje przekazane przez profesor wzbu
dziły duże zainteresowanie bibliotekarzy. Padło
szereg pytań. Wiele osób nie zdążyło ich zadać,
dlatego czekamy na następne spotkanie z p ro f
Hanną Tadeusiewicz.
Każde spotkanie jest kontynuowane w kulu
arach przy kawie, herbacie i eiastkach. Mamy na
dzieję, że Podlaskie Forum Bibliotekarzy stanie
się przyczynkiem do konsolidacji środowiska bi
bliotekarskiego, rozwinie współpracę bibliotek
oraz będzie miejscem wymiany poglądów i dys
kusji na temat przyszłości bibliotekarstwa oraz
problemów, z jakimi borykają się współczesne bi
blioteki.
EDYTA BEZZUBIK
ANNA RUTKOWSKA
Biblioteka Uniwersytecka
im. J. Gicdroycia w Białymstoku

Targi Książki w Krakowie
W Polsce istniejądwie wiodące
imprezy książkowe o znaczeniu
ogólnopolskim. Są to Międzyna
Targi
rodowe Targi Książki w Warsza
w K rak ow ie
wie, które mimo że największe
i posiadające ogromne tradycje po
woli ustępują pola groźnemu rywalowi, którym są
Targi Książki w Krakowie. Te ostatnie to jedna
z najlepiej zorganizowanych i zarządzanych imprez
książkowych w Polsce. Prężna promocja, profesjo
nalizm oraz niezwykła atmosfera połączona z so
lidną ofertą skierowaną do wydawców powoduje, iż
TKwK są jednymi z najwyżej ocenianych targów
przez środowisko branżowe.
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Początków krakowskich spotkań należy szu
kać w 1996 r., kiedy to podczas Targów Poligraficzno-Papiemiczych utworzono specjalną część
nazwaną Salonem Książki. Niezwykle duże zain
teresowanie tym stoiskiem spowodowało, iż or
ganizatorzy postanowili utworzyć samodzielną
imprezę poświęconą rynkowi wydawniczemu.
Początkowo zamierzeniem organizatorów było
stworzenie imprezy dla profesjonalistów, która
stałaby się forum rozmów na tematy branżowe
i miejscem zawierania umów handlowych między
wydawcami, poligrafami i autorami. Dlatego wów
czas trzydniowa impreza przez dwa dni była
otwarta jedynie dla środowiska wydawniczego.

Wkrótce okazało się, że zainteresowanie imprezą
ze strony zwykłych czytelników jest na tyle duże,
że zrezygnowano z powyższej formuły i obecnie
trwająca już 4 dni impreza jest ogólnie dostępna.
W ciągu 10 lat istnienia targi ewoluowały w stro
nę festiwalu literackiego. Sprzyja temu atmosfera
Krakowa powszechnie uważanego za kulturalną
stolicę Polski, a także dobra organizacja imprezy,
zaangażowanie wystawców w tworzenie cieka
wego programu i nastawienie na czytelników zhar
monizowane z wieloma ciekawymi imprezami to
warzyszącymi: różnego rodzaju prezentacjami,
promocjami, seminariami, wykładami i dyskusja
mi. Tylko niewielka część z nich to spotkania bran
żowe dotyezące rynku książki i zagadnień z nim
związanych. Znakomita większość przeznaczo
na jest dla zwykłych czytelników. Ważnym atu
tem TKwK jest także to, iż nie ograniczają się
tylko do hal wystawowych. Duża część imprez
odbywa się poza terenem wystawienniczym ko
rzystając z uroków i atrakcji miasta. Miejscami
spotkań stają się księgarnie, muzea, klasztory,
ośrodki kulturalne. Tematyka spotkań jest mocno
zróżnicowana, a książka jest jedynie pretekstem
do dyskusji na ważne tematy społeczne czy poli
tyczne. W programie znajdują się także pokazy
filmowe i koncerty, rozmowy o poezji na kra
kowskim Kazimierzu, konkursy na najlepsze sto
isko czy najpiękniejszą książkę. Bardzo dużym
atutem TKwK jest także Nagroda im. Jana Długo
sza, której celem jest: „...uhonorowanie i material
ne nagrodzenie autora najbardziej znaczącego dzieła
z szeroko pojętej humanistyki o wybitnych war
tościach poznawczo-naukowych”. Nagroda ta cie
szy się dużym szacunkiem i uznaniem w środo
wisku branżowym. Powyższe czynniki powo
dują, iż TKwK odwiedzają chętnie najlepsi pisa
rze, wśród których byli m.in.: Wisława Szymbor
ska, Sławomir Mrożek, Małgorzata Musierowicz,
Wojciech Kuczok, Jerzy Pilch, Wojciech Jagiel
ski, Stanisław Lem, Ewa Lipska, Norman Davis
czy Jonathan Carroll.
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Jednak wyjątkowo pozytywna opinia o TKwK
nie jest tylko zasługą organizatorów. Komisarz
imprezy Joanna Sułek twierdzi, iż organizatorzy
jedynie pomagają w urzeczywistnieniu planów
wystawców i koordynują je w jedną całość. Im
prezę silnie wspierają media, a także władze Kra
kowa dbające o pozytywny i przyjazny kulturze
wizerunek miasta. Ich zaangażowanie wspierają
ce spotkanie jest szczególnie widoczne na tle obo
jętności warszawskich urzędników wobec odby
wających się tu licznych imprez kulturalnych
powiązanych z książką.
Wystawie z każdym rokiem towarzyszy wzrost
zainteresowania. Nieustannie zwiększa się liczba
autorów, wystawców i odwiedzających. W pierw
szej imprezie uczestniczyło ok. 5 tys. czytelni
ków i 140 wystawców. Tymczasem frekwencja
w 2005 r. wynosiła już ok. 20 tys. odwiedzają
cych, 367 wystawców, a targi zaszczyciło swym
udziałem ponad 120 autorów. Dynamiczny roz
wój imprezy zmusił organizatorów do kilkakrot
nego zmieniania jej lokalizacji. Ostatnia edycja
odbyła się w nowej hali targowej przy ul. Central
nej w Krakowie. Nowy budynek spełnia więk
szość wymagań potrzebnych dla sprawnej orga
nizacji imprezy i ma zapewnić jej harmonijny roz
wój.
TKwK aspirują także do uzyskania miana tar
gów międzynarodowych. Każdego roku na targi
zapraszany jest gość honorowy w postaci pań
stwa, które prezentuje swój dorobek wydawni
czy. Obok gościa honorowego niewielką grupę
uczestników międzynarodowych stanowią edy
torzy z różnych państw europejskich.
Na jubileuszową 10. edycję Targów Książki
w Krakowie, która odbędzie się w dniach od 19
do 22 października br. planowana jest niezwykła
niespodzianka. Organizatorzy pragną zaprosić na
jubileusz 10 najpopularniejszych pisarzy świata,
czy im się to uda dowiemy się ju ż wkrótce.
TOMASZ KASPERCZYK

ALON
P I S A R Z Y — Bogdana Klukowskiego

Swoi i odrzuceni
Jak Wiesława Myśliwskiego zaliczano z przy
zwyczajenia do pisarzy „nurtu chłopskiego”, tak
Marek Nowakowski został w pierwszych dzie
sięcioleciach swojego pisarstwa uznany za twór
cę „realizmu peryferyjnego”, w tym przypadku
mówiono o pisarzu prezentującym postaci z tzw.
marginesu społecznego i „chłopców z miasta”. Po

latach okaże się, że to tylko jeden z wielu nurtów
tematycznych, interesujących autora, który nie
godzi się na proste szufladkowanie.
Urodzony w 1935 r. w Warszawie, absolwent
prawa Uniwersytetu Warszawskiego debiutował
prawie przed półwieczem: opowiadaniem Kwa
dratowy, wydrukowanym w kilku tytułach pra
sowych z 1957 r. Szybko stał się pisarzem zawo
dowym, utrzymującym się tylko z pracy literac
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kiej. Zafascynowany początkowo ludźmi odmien
nymi od tych, których znał z więzów rodzinnych,
egzotycznymi typami, zamieszkałymi na przed
mieściach i centrum Warszawy, portretował po
wojennych „odrzuconych” lub takich, którzy
wybrali własny styl życia: drobnych i przestrze
gających swoisty kodeks przestępczy złodzie
jaszków, ludzi wyłączonych poza margines. Dru
ga wojna światowa dostarczyła doświadczonemu
narodowi masę ludzi niepełnych, osieroconych,
a także takich, którym nie było w smak śpiewać
w zgodnym chórze pieśni, zachęcających do ze
społowej pracy i obrony. Tacy stali się pierwo
wzorami literatury tworzonej przez Marka No
wakowskiego. Rasowy pisarz nie mógł zajmować
się apologetycznym traktowaniem rzeczywisto
ści, z racji późnego urodzenia ominęło go zresztą
uczestnictwo w pisarstwie według założeń socre
alizmu, który definitywnie skończył się wraz
z Październikiem 1956 r. Twórczość rówieśników
autora była niezgodą na schematyzm w traktowa
niu problemów społecznych i prezentowaniu po
staci. Na wzór amerykański mówiono u nas o mło
dej „czarnej prozie”, której sztandarowym repre
zentantem stał się Marek Hłasko, a po wyjeżdzie
autora Pierwszego kroku w chmurach z kraju, jego
naśladowców krytyka nazywała hłaskoidami.

Zainteresowanie odmiennością, poszukiwanie
ciemnych i czytelnicze atrakcyjnych stron życia,
jest naturalnym i odwiecznym pokarmem litera
tury, co widać zarówno w greckich dramatach sta
rożytnych, jak i w prozie Balzaka. Co wyróżnia
Nowakowskiego od początku twórczości, to wier
ność konwencji pisarskiej. Najbardziej sprawdzoną
formą literacką stało się dla autora Benka Kwiaciarza na długie lata opowiadanie, pozwalające na
skonstruowanie literackiego portretu bohatera oraz
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wykorzystanie środowiskowego słownictwa.
Oblicza się, że tych opowiadań powstało ponad
pół tysiąca. Środowiskowa dekoracja i stylizo
wany język pierwszych zbiorów uwiodły kryty
ków, upatrujących w Nowakowskim barda Powi
śla. W opowiadaniach pojawia się co jakiś czas
człowiek z innego świata - Krzysztof, dobrze uło
żony, można powiedzieć - inteligencki obserwa
tor środowiska społecznego, które opisuje.
W pierwszych obszerniejszych utworach, już po
wieściach, mamy w odniesieniu do twórczości
Marka Nowakowskiego do czynienia z powszech
nym wprowadzaniem nie tylko behawioralnych
zachowań, ale z analizą psychiki i procesów my
ślenia bohaterów. Refleksja należy nie tylko do
narratora, czasem wręcz, jak w przypadku póź
niejszych Robakôyv, których narrator pisze po
wieść Marynarska ballada, do autora.

MAREK NOWAKOWSKI
w końcu lat sześćdziesiątych zeszłego wieku
polska rzeczywistość ulega zagęszczeniu, toczą
j ą swoiste robaki, tworzą się swego rodzaju kotły,
by użyć terminologii Nowakowskiego. Poszerza
się krąg środowiskowy postaci opowiadań i po
wieści. Problemy z sobą i otaczającą rzeczywi
stością mają ludzie zwykli, może nawet szarzy.
Często przytaczanym przykładem jest Wesele raz
jeszcze, także i z tego względu, że sam termin
i sama uroczystość często występuje w naszej
literaturze, by posłużyć się jedynie przykładami
Stanisława Wyspiańskiego i Marii Dąbrowskiej
a z 2004 r. film Wojtka Smarzowskiego. Swoisty
raport Nowakowskiego z uroczystości weselnej
ukazuje Polskę w formacie kieszonkowym, mało
miasteczkowym, gdzie cwaniactwo zaczyna być
czymś powszechnym, nonny moralne są omijane
lub traktowane wzgardliwie.
W latach siedemdziesiątych Nowakowski przy
stąpił do demokratycznej opozycji, w 1976 r. był
jednym z sygnatariuszy „Memoriału 101” prote
stujących przeciw zmianom w konstytucji, brał
udział w tworzeniu niezależnego periodyku „Za
pis”. Wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło
na decyzję o druku wcześniej powstałych i aktu
alnych opowiadań w „Kulturze” Jerzego Giedroycia - autor występował wówczas pod pseudoni
mem Seweryn Kwarc. Utwory te przekazywał
Marek Nowakowski do druku w tzw. drugim obie
gu, gdzie występował pod prawdziwym nazwi
skiem, co było zapewne przyczyną kilkumiesięcz
nego aresztowania w 1984 r. Często była to litera
tura z tezą, a stan wojenny jeszcze bardziej skła
niał do traktowania ludzi i zjawisk w opozycji
„białe i czarne”. Bibliografia publikacji podziem
nych oraz zagranicznych Marka Nowakowskiego
jest imponująca, o czym można się przekonać

z przytoczonego poniżej, zapewne niepełnego,
zestawienia.
Po kilku latach o Raporcie o stanie wojennym
i późniejszym tomie o charakterze eseistycznym
Karnawał i post autor mówił, iż „to były próby
wściekłego rejestrowania rzeczyw istości. Ale
w kolejnych utworach nadal widać dążenie do opi
sywania rzeczywistości, tym razem już tej, przy
najmniej życzeniowe, bliższej emocjonalnie. Choć
przemiany 1989 r. były oczekiwane, to w swej
masie pozostaliśmy mało odmienieni - zdaje się
twierdzić autor w takich utworach jak Strzały
w motelu „ George ” czy w pisanym w innej po
etyce Empire. Może dlatego najbardziej znaczące
z ostatnich lat są dokonania Marka Nowakow
skiego z obszaru nieco odleglejszego od czystej
literatuiy. To swoiste powroty do Warszawy za
pamiętanej z dawnych lat, to przywoływanie lu
dzi i zdarzeń w trzech tomach Powidoków
i w Nekropolis.
A trzeba też wspomnieć o dwóch utworach
adresowanych do młodych lub małych czytelni
ków. To Opowieść o kocie Gacku i Lepszy. Jeśli
dodać do tego oryginalne utwory dramatyczne
i słuchowiska oraz adaptacje radiowe i filmowe
twórczości prozatorskiej, to okaże się, że Marek
Nowakowski jest autorem wszechstronnym, nie
którzy nawet mówią, że jest autorem płodnym.
A może jest tak, że chowa się za różne konwen
cje, myli tropy, zwodzi czytelnika, ale chce jak
najwięcej nam opowiedzieć o nas samych. Nie
chce być nauczycielem, raczej diagnozuje rzeczy
wistość, raz ją traktuje brutalnie, jak zdecydowa
ny chirurg, kiedy indziej nostalgicznie przytula.
Nagrody
• 1968 Nagroda Fundacji im. Kościelskich
• 1971 Nagroda CRZZ
• 1977 Nagroda Internationales Kurzgeschich
ten Colloquium
• 1982 Nagroda Kulturalna „Solidarności”
• 1982 Nagroda „Pulsu”
• 1984 Nagroda Wolności francuskiego PENClubu
• 1984 Nagroda Związku Pisarzy Polskich na
Obczyźnie
• 1984 Nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego
• 2003 Nagroda im. Władysława S. Reymonta
Opowiadania i powieści
• Ten stary złodziej, „Czytelnik” 1958
•B e n ek Kwiaciarz, „Czytełnik" 1961
• Ten stary złodziej; Benek Kwiaciarz. „Czy
telnik”, 1983
• Siłna gorączka, „Czytelnik” 1963, 1972
• Trampołina, „Czytelnik” 1964,1966, „AlfaWero” 2004

• Zapis, PIW 1965
• Marynarska ballada, „Czytelnik” 1966
• Gonitwa, „Czytelnik” 1967
• Robaki. PIW 1968
• Przystań, „Czytelnik” 1969, IWZZ 1972
• Opowiadania wybrane, „Czytelnik” 1970
• Mizerykordia, „Czytelnik” 1971
• Układ zamknięty. PIW 1972
• Śmierć żółwia, „Czytelnik” 1973
• Książę nocy,BPN 1973,1980, „Versus” 1990
• Gdzie je st droga na Walne, PIW 1974
• Sielanka. Wybór opowiadań, PIW 1974
• Wesele raz jeszcze, PIW 1974
• Wesete raz jeszcze. Zdarzenie w Miasteczku,
PIW 1982, „Alfa” 2000.
• Lepszy, „Nasza Księgarnia” 1979,1983
• Chłopiec z gołębiem na głowie, PIW 1979
• Kto to zrobił? (przedruki z „Kultury”),
NOWA 1981, Recontra 1985, Polonia Bookstore
& Publ., Chicago 1987, Alfa 1990
• Opowieść o kocie Gacku, „Nasza Księgar
nia” 1982,1990
• Opowiadania wojenne (współautor Kazi
mierz Orłoś), Białostocka Oficyna Wydawnicza
1982
• Zapiski na gorąco. Wydawnictwo Czarciego
Licha 1983 (przedruki z „Kultury”)
• Rachunek, Przedświt, NOWA 1984
• Portret artysty z czasu dojrzałości, „Iskry”
1989
• Dwa dni z aniołem. Instytut Literacki, Paryż
1984, Wega 1985, PoMOST 1988, SAWW 1990
• Wilki podchodzą ze wszystkich stron. Polonia
Bookstore & Publ., Chicago 1985, Solidarność
Walcząca 1987, PIW 1990
• G risza.ja tiebie skażu..., NOWA, Instytut
Literacki, Paryż 1986, Kos 1988, Kantor Wydaw
niczy SAWW 1990
• Homo Potonicus, „Pomost” 1992
• Grecki bożek. Alfa 1993
• Honołułu „Iskry”, 1994
• Od Benka Kwiaciarza do Księcia Nocy : opo
wiadania wybrane [Wyd. 1 w tej ed.]. Wydawnic
two Literackie 1995
• Tapeta i inne opowiadania, „Świat Książki”
1996
• Fortuna łiłiputa, „Alfa-Wero” 1997
• Strzały w motełu „ George ” czyłi Skarb krwa
wego barona, „Most” 1997, „Twój Styl” 2003
• Reda, „ABC-Future” 1998
• Hades, Wydawnictwo UMCS 1998
• Prawo prerii, „ABC” 1999
• Rajski ptak i inne opowiadania, „Twój Styl”
2000
• Empire, „Twój Styl” 2001
• Opowiadania ułiczne, „Twój Styl”, 2002
• Opowiadania, „Alfa” 2003
• To wołny kraj, „Twój Styl” 2004
• Stygmatycy, Prószyński i S-ka 2005
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Literatura faktu, szkice, eseje
• Notatki z codzienności: (grudzień 1982 - li
piec 1983), Instytut Literacki Paryż 1983, NOWA
1984, „Czytelnik” 1993
• Raport o stanie wojennym, NOWA, Instytut
Literacki Paryż, Biblioteka Obserwatora wojen
nego, OPEN 1984, „Versus” 1990
• Portret artysty z czasów dojrzałości, NOWA
1987, Iskry 1989
• Karnawał i post. Instytut Literacki Paryż
1988, 1989 NOWA 1989, Iskry 1990
• Powidoki: chłopcy z tamtych łat, „Alfa-Wero”
1995
• Powidoki 2: wspomnij ten domekna Gęsiówce...,„A lfa-W ero” 1996
• Powidoki 3: warszawiak pilnie poszukiwa
ny! Warszawa: „Alfa-Wero” 1998
• Mój słownik PRL-u, „MfaP 2002
• Nekropołis, Świat Książki 2005
Scenariusze filmowe, słuchowiska radiowe,
dramaty
»F art, scenariusz filmowy, 1970
»O sada, scenariusz filmowy 1970
»Gonitwa, scenariusz filmowy, 1971
»M eta, scenariusz filmowy, 1971
• Teczka, scenariusz filmowy, 1972
»Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i innych, scenariusz filmowy, 1972

»Powidoki, scenariusz serialu telewizyjnego,
1996
»Życiorys Tadeusza Nawalanego, czyli Soli
darność ma głos, słuchowisko radiowe 1982
» B a z Czabak z rana ... słuchowisko, druk
w miesięczniku „Dialog” 1974 nr 8
• Głos z tamtego świata, słuchowisko, druk
w miesięczniku „Dialog” 1979 nr 11
» S ką d ten krzyk, słuchowisko, druk w mie
sięczniku „Dialog” 1979 nr 1
• Wrotek, dramat, druk w miesięczniku „Dia
log” 1973 nr 1
• Grzybobranie, dramat, 1974
»Swojacy, dramat, druk w miesięczniku „Dia
log” 1981 nr 10
Zalecane lektury
• Współcześni polscy pisarze i badacze litera
tury. Słownik bibliograficzny. T. 6. Warszawa:
Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998
• Henryk Bereza: Prozaiczne początki. Czy
telnik 1971
• Tak sobie chodzę, rozmowa przeprowadzo
na przez Bogdana Klukowskiego. „Nowe Książ
ki” 1990 nr 8
• Życie bezkorzenneje st jałowe, rozmowa prze
prowadzona przez Janusza Paliwodę. „Lampa”
2005 nr 6
• www.culture.pl

Moje lektury

Spojrzenie
na współczesną książkę
Niezależnie od zmian, ja 
kie zachodzą w procesie
kształcenia pracowników
książki i informacji na pozio
NAUKA o KSIĄŻCE
mie akademickim, bibliologia
pozostaje jednym z najważ
Antolofija tekstów
niejszych przedmiotów na
uczania. Dyscyplina podle
ga jednak ciągłemu rozwojo
wi, szczególnie w obliczu
gruntownych przemian sa
mych procesów bibliologiczRMISA • MtMBTnU - WlA*T¥K»
nych w ciągu ostatnich kil
kunastu lat. Dlatego szcze
gólnie dotkliwy był dotychczasowy brak wydaw
nictwa, które dla potrzeb dydaktyki podsumo
wałoby współczesny stan wiedzy o książce. Lukę
tę stara się wypełnić Nauka o książce. Antologia
tekstów, praca zbiorowa pod redakcją Dariusza
Kuźminy i Marka Tobery.
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Antologia powstała w Instytucie Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersy
tetu Warszawskiego jako wynik współpracy stu
dentów i doświadczonych wykładowców akade
mickich. Intencją redaktorów było zarówno za
prezentowanie tego, co w bogatym dorobku bibliologii jest niezmiennie aktualne, jak i ukazanie
współczesnego kontekstu dyscypliny.

I

www.por@dnikstudenta.pl
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Niewątpliwą zaletą pracy jest fakt, że przygo
towali j ą w dużej części studenci. Dzięki temu
antologia pokazuje, w jaki sposób dzisiejszą na
ukę o książce postrzegają przyszli bibliotekarze,
wydawcy, pracownicy placówek informacyjnych,
jak oceniają jej przydatność jako przyszłego na
rzędzia pracy.
Teksty, które obejmuje Nauka o książce do
tyczą podstawowych metod i pojęć bibliologii oraz
najważniejszych składników materialnego wypo
sażenia książki i jej funkcji społecznej. Prezento-

wane fragmenty są z reguły krótkie i nie zawierają
pełnych definicji czy wyczerpujących analiz, ale
sygnalizują istnienie zjawisk i ich aspektów. Ich
rolą nie jest systematyczny wykład nauki o książ
ce, ale zaprezentowanie jej przedmiotu jako zło
żonego fenomenu kulturowego, który może być
rozpatrywany z wielu punktów widzenia. Dlate
go o wartości antologii decyduje właśnie wielka
różnorodność wykorzystanych w niej źródeł.
Cytowane prace niejako z konieczności wykra
czają poza wąsko rozumianą bibliologię i obej
mują takie dziedziny wiedzy i działalności prak
tycznej, jak; edytorstwo, poligrafia, papiernictwo,
paleografia czy techniki sztuk graficznych. Ich
autorami są nie tylko naukowcy, ale także do
świadczeni praktycy, publicyści. Zaletą Nauki
o książce jest uwzględnienie prac wydanych przed
1945 r., nierzadko rarytasów bibliofilskich, do któ
rych studenci mieliby utrudniony dostęp. Obok
nich znajdują się teksty najnowsze, dotyczące nie
tylko problemów teoretycznych, ale przede
wszystkim aktualnych wyzwań, które stają przed
bibliologią jako narzędzie działalności praktycz
nej w instytucjaeh związanych z książką i infor
macją. To ciągłe odwoływanie się do współcze
sności należy do największych zalet Nauki
o książce.
Antologia prezentuje więc bibliologię jako roz
ległą dziedzinę wiedzy, która integruje różnorod
ne spojrzenia na książkę. Nie da się jej zamknąć
w sztywnych ramach dyscypliny akademickiej.

a jej znaczenie ze względu na wagę przedmiotu
jest ogólnokulturowe. Jednocześnie jest to dys
cyplina nowoczesna, o licznych zastosowaniach
praktycznych.
Nauka o książce nie zastąpi oczywiście aktual
nego, systematycznego podręcznika bibliologii, ale
też nie ma takich ambicji. M a dostarczyć tema
tów do dyskusji na ćwiczeniach, wprowadzić stu
dentów w aparat pojęciowy, pokazać poprzez
różnorodne ujęcia złożoność samej książki i uła
twić tym samym dalsze studia. Te zadania speł
nia znakomicie. Sprzyja temu staranne opraeowanie edytorskie: wyraźne oznaczenie źródeł, przej
rzysty i logiezny układ, marginalia. Szczególną
wartość m ają bibliografie przedmiotu umieszczo
ne po poszczególnych działach, które znacznie
ułatwiają studentom pogłębienie wiedzy o kon
kretnych zagadnieniach. Wszystko to sprawia, że
publikacja jest poważną pomocą zarówno dla stu
dentów, jak i dla wykładowców. Dlatego, choć
powstała na potrzeby nauczania w konkretnym
instytucie, należy wyrazić nadzieję, że będzie
pełnić swoją funkcję w całym kraju.

W 2006 r. mija sześćdziesiąta rocznica powsta
nia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Jubileusz
ten uświetniono okolicznościową wystawą 60 lat
działalności Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 19462006, zorganizowaną w głównej siedzibie tej pla
cówki przy ulicy Głębokiej i udostępnianą od
czerwca br. do końca wakacji. Jako jej motto wy
brano sentencję mówiącą, że „Biblioteka to skarb
nica lekarstw duszy”.
Podstawową zaletą tej ekspozycji jest to, iż
ukazano na niej głównie historię działalności cie
szyńskiej biblioteki na rzecz rozwoju czytelnic
twa w mieście i powiecie oraz różne formy pracy
kulturalno-oświatowej, prowadzonej przez jej
pracowników w ciągu kilkudziesięciu lat jej ist
nienia, włącznie z przypomnieniem wydarzeń
i imprez z ostatnich kilku miesięcy. Dobrze słu
żyło temu wyłożenie trzech kronik tej instytucji.

a także dwóch kronik Oddziału dla Dzieci, działa
jącego w głównym gmachu. Zwiedzający mogli je
przeglądać i poznawać umieszezone w nich wy
cinki z prasy polskiej i czeskiej, fotografie, wpi
sy pamiątkowe, a w przypadku kroniki Oddziału
dla Dzieci również rysunki czytelników. Wśród
form działalności, przypomnianych na wystawie,
zwracają uwagę wystawy, konkursy, spotkania
autorskie i cykliczne imprezy kulturalne. Umiesz
czono na niej plakaty z wystaw, np. z wystawy
ekologicznej, połączonej z konkursem wiedzy eko
logicznej, zatytułowanej Ekologia - moda czy
potrzeba?, mającej miejsce na przełomie 2005 i 2006r.
Za szczególnie imponujące trzeba uznać afisze
i fotografie ze spotkań autorskich, z tak znanymi
pisarzami i uczonymi, jak: Jan Miodek, Alfred
Szklarski, Jerzy Pilch, Aleksander Krawczuk,
Paweł Huelle, śląski literat Wilhelm Szewczyk,

PIOTR KUSKOWSKI

N auka o książce. Antologia tekstów. Praca
zbiorowa pod red. D. Kuźminy i M. Tobery.
Warszawa: Wydaw. SBP, 2006. (Nauka, Dydak
tyka, Praktyka; 81).
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czy muzyk, założyciel i wieloletni dyrektor ze
społu Śląsk, a jednocześnie pisarz Stanisław Ha
dyna. Mało która z polskich bibliotek może się
pochwalić taką listą nazwisk goszczących w niej
autorów. Informacje o spotkaniach z nimi słusz
nie uzupełniono dokładnymi datami. Te same
uwagi dotyczą wyeksponowanych książek ze
zbiorów biblioteki, opatrzonych dedykacjami
dla placówki od Jana Miodka, Wisławy Szym
borskiej, Normana Daviesa, Jerzego Pilcha, Pawła
Huelle, Krystyny Jandy i Aleksandra Krawczu
ka. Ważna, cykliczna impreza biblioteczna, udo
kumentowana na wystawie, to Cieszyńskie Noce
Poetów.

1946

2006

Uzasadnione było przypomnienie historii głów
nej siedziby Biblioteki - zabytkowej kamienicy
przy Głębokiej 15, czyli ulicy łączącej rynek cie
szyńskiej starówki z ulicą, przy której znajduje
się Zamek Książąt Cieszyńskich. Uwzględniono
przy tym zwłaszcza duże remonty tego obiektu.
Bardzo ciekawe były współczesne i dawne zdję
cia gmachu oraz sali czytelni. Bibliotekę oprócz
gmachu czy mniejszego lokalu tworzą także,
a właściwie w znacznie większym stopniu, ludzie
i księgozbiór. Dlatego słusznie przybliżono czy
telnikom sylwetki najbardziej zasłużonych pra
cowników, w tym zwłaszcza dwóch dyrektorów
- Ludwiki Rabinowej, kierującej cieszyńską placówkąw latach 1946-1965 i dyrektora z lat 19751981 - Franciszka Zahradnika. Wśród pamiątek
po tych dwóch osobach zainteresowanie wzbu
dzała zwłaszcza stylowa stara fotografia rodzeń
stwa Heczków (Heczko) z Koszarzysk na Zaol
ziu, na której utrwalono Janinę Rabinową z jej
bratem i siostrą. Księgozbiór zaprezentowano
m.in. w gablocie z książkami z XIX w. Wśród
wybranych do niej pozycji znalazły się interesu
jące silesiana. Oiyginalnym pomysłem było wy
stawienie w charakterze eksponatów dokumen
tów obrazujących historię biblioteki, ze zbiorów
Książnicy Cieszyńskiej i Muzeum Śląska Cie
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szyńskiego, a także pierwszych ksiąg inwenta
rzowych centrali przy Głębokiej i niektórych fi
lii, czy fragmentów regulaminów bibliotecznych.
Jest to dowód na to, że w odpowiednim kontek
ście eksponatem na wystawie może być nawet
przedmiot czy dokument mający z pozoru bar
dzo mało muzealny charakter. Osiągnięto to np.
umieszczając obok ksiąg inwentarzowych kon
kretne, stare i nowe książki ze zbiorów biblioteki
wraz z informacjami o ich numerach inwentarzo
wych. Wyszczególniono ważne etapy rozwoju
biblioteki: powstanie kolejnych czterech filii,
w tym filii nr 4, przeznaczonej dla niewidomych
i niedowidzących, a także rozpoczęcie kompute
ryzacji w 1994 r. Wartość informacyjną miało wy
wieszenie spisu miejskich i gminnych bibliotek
publicznych, objętych opieką mery toiyczną przez
Bibliotekę z Cieszyna, np. w Goleszowie, Ustro
niu, Wiśle i Istebnej. Obowiązek sprawowania
takiej opieki spoczywa na cieszyńskiej placówce
od stycznia 2000 r., gdy powierzono jej dodat
kową funkcję biblioteki powiatowej. Walory edu
kacyjne dla zwiedzających, mało obeznanych
z problematyką książki dla niewidomych i niedo
widzących cechowały eksponaty, któiymi były
książki drukowane alfabetem Braille’a i specjal
nymi dużymi czcionkami, a także tzw. książki
mówione, czyli z tekstem nagranym na kasetach
magnetofonowych, jak również plansza z alfabe
tem dla niewidomych. Dużo informacji dostar
czyły dosyć liczne wycinki prasowe z lokalnego
pisma „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Nie zapomnia
no oczywiście o ważnym wydarzeniu z 1992 r. zmianie nazwy instytucji z Miejskiej Biblioteki
Publicznej (MBP) na obecną.
Duże osiągnięcie cieszyńskich bibliotekarzy,
uwidocznione na wystawie, to współpraca mię
dzynarodowa. Ukazano m.in. realizację i efekty
projektów dofinansowanych z Funduszu CBC
PHARE UE w polskim i czeskim Cieszynie
w latach 2003 i 2005 (projekt Biblioteka Przy
szłości i Nadziei z 2003 r. oraz projekt Biblioteka
i Literatura bez granic z 2005 r.). Istotne rezulta
ty tych działań to szkolenia pracowników, zakup
nowości wydawniczych i wspólne polsko-cze
skie wydawnictwa informacyjne. Międzynarodo
wy charakter miał też cykliczny konkurs poetyc
ki pt. Moje Miasto - Moje Mësto, organizowany
dla dziecięcych czytelników z polskiego i cze
skiego Cieszyna. W 2003 r, konkurs oprócz cze
skich i polskich dzieci objął również słowackie
i węgierskie. Wystawa dobrze uświadamia zwie
dzającym spoza Śląska Cieszyńskiego działalność
biblioteki w zakresie edukacji regionalnej, przeja
wiającą się m.in. w organizacji konkursów oraz
wystaw. W 2004 r. zorganizowano np. wystawę
Życia twego tętno wyczuwam w Olzy i Wisły doli
nach, a w 2005 r. ekspozycję Pędzlem, piórem
i obiektywem. Ziemia cieszyńska w twórczości ma

larskiej, literackiej i fotograficznej. Wśród wielu
cyklicznych konkursów o treści regionalnej jest
konkurs pod hasłem Powiew przeszłości—zabytki
ziemi cieszyńskiej. W jednej z gablot wystawiono
liezne prace magisterskie i dyplomowe, napisane
w ciągu ostatnich kilku lat na Uniwersytecie Ślą
skim w Katowicach i jego filii w Cieszynie, a do
tyczące cieszyńskiej Biblioteki Miejskiej. Jubile
uszowa wystawa dowodzi, że ieh autorzy mieli
bogaty materiał do opracowania. Nie zabrakło na
niej także akcentu humorystycznego - gabloty Czy
telnicze wpadki, zawierającej listę tytułów, prze
kręconych przez czytelników i przedmioty po
zostawione przez nich w zwróconych książkach,
np. bilety, święty obrazek i dziecinną skarpetkę.
Bardzo dobrym, choć właściwie jedynym elemen
tem plastycznym wystawy były prace plastycz
ne czytelników Oddziału dla Dzieci, wykonane
różnymi technikami i świadczące o dużej kompe
tencji osób, prowadzących zajęcia z dziecięcym
czytelnikiem. Rocznicowa ekspozycja dowodzi,
że cieszyńska placówka prowadzi bardzo ak
tywną działalność w czasach trudnych dla pol
skich bibliotek. O zabiegach, podejmowanych
przez dyrekcję i pracowników biblioteki w kie
runku jej rozwoju, świadczą też inne podejmowa
ne w niej akcje, zwłaszcza zbiórka darów pienięż
nych od czytelników na zakup nowości wydaw
niczych. W bibliotece jest ogłaszana wysokość
zebranych kwot oraz liczba zakupionych za nie
książek. N a pochwałę zasługują także niektóre bi
blioteki z powiatu cieszyńskiego, objętego opieką
merytoryczną przez Bibliotekę M iejską z Cie
szyna. Dotyczy to szczególnie Miejskiej Biblio

teki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu. Jej
działalność ma charakter prawdziwie ekumenicz
ny, bo przy gromadzeniu książek i czasopism jest
uwzględniany dwuwyznaniowy charakter ludno
ści tej miejscowości i całej ziemi cieszyńskiej ewangelicki (luterański) i katolicki. W czytelni obok
„Gościa Niedzielnego” jest np. „Zwiastun Ewan
gelicki” wydawany w Bielsku-Białej, a w wypo
życzalni, w dziale religioznawstwo zarówno
książki katolickie, jak i ewangelickie. „Zwiastu
na...” przekazuje w darze miejscowa Parafia Ewan
gelicko-Augsburska, której proboszczem jest od
dwudziestu paru lat znany publicysta i pisarz
ewangelicki ks. dr Henryk Czembor. Jest to nie
przypadkowe, bo synem patrona ustrońskiej bi
blioteki był ks. biskup prof. Andrzej Wantuła, wie
loletni proboszcz w niedalekiej Wiśle, a potem
biskup całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go w PRL, w czasie ostatniej wojny więzień hitle
rowskiego obozu w Gusen. Wybitni polscy ewan
gelicy chętnie współpracowali zresztą także z Bi
blioteką Miejską w Cieszynie. Był między nimi
prof. Stanisław Hadyna, pochowany na wiślańskim cmentarzu ewangelickim Na Groniczku, po
dobnie jak ksiądz biskup Wantuła.
Cieszyńskiej bibliotece i placówkom z terenu
całego powiatu, objętym jej opieką, pozostaje
życzyć kolejnych lat owocnej i użytecznej spo
łecznie działalności.

dr ADRIAN ULJASZ
W ojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

„Pietryna, książka i my”
w dniu 15 maja 2006 r. odbyła się impreza czytelniczo-plenerowa o charakterze edukacyjnym
„Pietiyna, książka i my”. Projekt imprezy uzy
skał pierwsze miejsce i zdobył grant w konkursie
ofert na wsparcie realizacji wykonywanych
w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury,
sztuki i ochrony tradycji. Zadanie 17. Promocja
czytelnictwa.
Projekt był realizowany przez Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi przy
współpracy dwóch partnerów; Miejskiej Biblio
teki Publicznej Łódź-Polesie i Miejskiej Bibliote
ki Publicznej Łódź-Widzew.
Impreza odbyła się z okazji Tygodnia Biblio
tek 2006, Święta Łodzi oraz w ramach kampanii
społecznej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Tak więc głównym zamierzeniem było włącze
nie dzieci do obchodów Święta Łodzi i Tygodnia
Bibliotek a także promocja czytelnictwa i biblio

tek. Część edukacyjna imprezy to zapoznanie
dzieci z elementami historii Łodzi, poznanie głów
nej ulicy Łodzi (od Alei Gwiazd do Graffiti przy
ul. Piotrkowskiej 152), pobudzenie ich aktywno
ści twórczej, gdyż drugą częścią proj ektu był kon
kurs plastyczny. Chodziło również o to, aby przy
czytaniu, nauce, dzieci dobrze się bawiły i wy
niosły ze spaceru jak najwięcej wrażeń.
W imprezie uczestniczyło 111 dzieci z klas
II-III łódzkich szkół podstawowych nr 40, 23,
11,29, 149, 205.
Impreza składała się z dwóch części. Pierwszą
część stanowił spacer po ulicy Piotrkowskiej
(głównej ulicy Łodzi) z zatrzymywaniem się
w wyznaczonych miejscach. W miejscach tych
bibliotekarze czytali dzieciom fragmenty prozy
lub poezji tematycznie związane z miejscem oraz
opowiadali o nim ciekawostki. Zadawali również
zagadki o Łodzi, o książkach i bibliotekach. Spa
cer miał się zakończyć przejażdżką trambusem
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Przystanek przy ław eczce Juliana Tuwima w Łodzi

po Piotrkowskiej (od al. Piłsudskiego do placu
Wolności).
Drugą częścią projektu był konkurs plastycz
ny „Pietryna to super ulica”. Dzieci, tym razem
w szkołach, miały twórczo podejść do uczestnic
twa w całym projekcie i narysować swoje wraże
nia ze spaceru.
W części pierwszej projektu każda grupa dzie
ci witana była legendą i wierszem o Łodzi. Dzieci
otrzymywały także chorągiewki z herbem miasta
i napisem „Pietryna, książka i my” oraz plan spa
ceru z wyznaczonymi przystankami.
P rzystanki
1. Aleja Gwiazd - dzieci słuchały o osobach,
które mają swoją gwiazdę. Bibliotekarze omawia
li krótko sylwetki bardziej znanych osób, jak np.
Janusz Gajos, Cezary Pazura, Andrzej Wajda,
mówiono także m.in. o Leonie Niemczyku, Ro
manie Polańskim oraz uświadamiano dzieciom, kto
to był np. Zbigniew Cybulski, Tadeusz Łomnicki,
Stefan Jaracz, Jadwiga Andrzejewska. Dzieci do
wiedziały się także kto był pomysłodawcą Alei
Gwiazd i kiedy ona powstała. Zadawano im także
zagadki związane z filmem: co robi operator, jakie
zadanie ma reżyser filmowy, w jakich filmach
występowali niektórzy aktorzy. Ponieważ jest
w pobliżu Grand Hotel, wspomniano dzieciom
o jego pochodzeniu.
2. Fortepian A rtu ra R ubinsteina - tutaj dzieci
usłyszały pogadankę o Arturze Rubinsteinie
i o miejscach w Łodzi związanych z pianistą. Za
prezentowano także wiersze o muzyce, zagadki
oraz rebusy. Dzieci otrzymały także na pamiątkę
ulotkę prezentującą wszystkie miejsca związane
z Rubinsteinem oraz zakładkę do książki z adre
sami bibliotek.
3. F resk z postaciam i z historii Łodzi - bi
bliotekarze przybliżyli dzieciom pojęcie „fresk”
oraz opowiadali o postaciach namalowanaych na
ścianie. Przeczytali kilka fraszek Jana Sztaudyn
gera. N a zakończenie - w celu sprawdzenia uwagi
dzieci - zadali kilka zagadek, np. jak nazywa się
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malowidło śeienne, dlaczego Łódź jest miastem
czterech kultur, jaki król Polski widnieje na fresku
i czym się zasłużył dla naszego miasta, itp.
4. Ławeczka Ju lian a Tuwima - na tym przy
stanku dzieci usłyszały gawędę o życiu i twór
czości Juliana Tuwima. Zawierała ona głównie in
formacje z dzieciństwa Tuwima, jego łobuzowa
niu, miernej nauce w szkole oraz o początkach
jego twórczości poetyckiej. Gawęda była prze
platana wierszami o Tuwimie i wierszami jego au
torstwa. Zadano także kilka zagadek związanych
z tytułami wierszy dla dzieci oraz z książką i bi
blioteką.
Tutaj dzieci robiły sobie zdjęcia, pocierały nos
Tuwima, siadały mu na kolanach. Oglądały także
kostki z nazwiskami na jezdni (Pomnik Łodzian)
5. Pom nik L eona Schillera - na tym przy
stanku opowiadano dzieciom o życiu i twórczo
ści reżysera, pedagoga i człowieka teatru. Zada
wano zagadki związane z teatrem, np. kto to jest
sufler, co to jest spektakl, jak się nazywa przerwa
w teatrze, itp.
6. K ufer Reym onta - dzieci usłyszały krótką
biografię Reymonta. Usłyszały krótko o powie
ści Ziemia Obiecana, o filmie zrealizowanym na
podstawie powieści. Dowiedziały się o genezie
pomnika, który właśnie oglądały. Pokazano dzie
ciom ilustracje z filmu Ziemia obiecana, portret
pisarza, rękopis powieści Chłopi oraz zdjęcia
miejsc na Piotrkowskiej, w których bywał Rey
mont.
7. Dom firm y K rusche i E n d er (Piotrkow 
ska 143) - na tym przystanku opowiedziano dzie
ciom o dziejach kamienicy przy Piotrkowskiej 143
(dom Ender i Krusche). Wspomniano o secesji
i jej cechach, które można było zobaczyć na fron
tonie kamienicy. Pokazano dzieciom ilustracje
z witrażami secesyjnymi i innymi domami sece
syjnymi.
Przystanek ostatni: G raffiti (ul. Piotrkow 
ska 157) - tutaj dzieci mogły obejrzeć kolorową
ścianę z graffiti. Dzieci odgadywały, co jest na
rysunku, dowiedziały się skąd pochodzi nazwa
„graffiti”.

w oczekiwaniu na trambus, który miał zawieźć
dzieci na Plac Wolności rozdano dzieciom infor
mację o konkursie plastycznym oraz zapropono
wano zgadywanki, łamigłówki. Tematyka doty
czyła Łodzi oraz książek i bibliotek. Za trafne
odpowiedzi otrzymywały lizaki. Tutaj dzieci do
stały także Certyfikat Pietrynoznawcy oraz in
formację - zaproszenie do wzięcia udziału w kon
kursie plastycznym „Pietryna to super ulica”.
D ruga część projektu
Drugą częścią projektu był konkurs plastycz
ny „P ietryna to super ulica”. Dzieci miały za
zadanie wykonać pracę plastyczną, która miała
przedstawiać wrażenia z wycieczki po Piotrkow
skiej.
N a konkurs wpłynęło 77 prac plastycznych
wykonanych różną techniką oraz 1 praca prze
strzenna.
Komisja konkursowa składająca się z: artysty
plastyka Jakuba Rosztajna, poety, prozaika, pla
styka Grzegorza Strumyka, instruktora MBP
Łódż-Polesie Jolanty Włochacz, kierownika Filii
nr 8 MBP Łódż-Widzew Doroty Dziedzic i bi
bliotekarza Filii nr 2 Małgorzaty Kowalskiej do
konała oceny prac i przyznała 4 nagrody (3 na
grody dla uczniów ze szkoły nr 149 i 1 nagroda
dla uczennicy ze szkoły nr 11) i 4 wyróżnienia
(3 dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 29 i 1
dla ucznia ze szkoły nr 149). Praca przestrzenna
otrzymała nagrodę poza konkursem. Nagrodzone
prace wyróżniały się śmiałymi rozwiązaniami
i koloiystycznymi kompozycjami. Dzieci uchwy

ciły charakterystyczne miejsca ulicy Piotrkow
skiej, nie tylko te oglądane. Prace cechowała malarskość, pomysłowość rozwiązań plastycznych
oraz zastosowanie różnych technik i oryginalne
podejście do tematu.
Impreza finałowa odbyła się 6 czerwca 2006 r.
w Filii nr 5 przy ul. Wilczej 1. Rozdano dzieciom
nagrody książkowe. Każdy otrzymał zestaw ksią
żek o Łodzi (przewodnik i album) oraz dyplom.
Specjalne podziękowanie otrzymała nauczyciel
ka ze Szkoły Podstawowej N r 149 Czesława Nowak-Szymańska, której podopieczni zdobyli naj
więcej nagród.
Imprezie towarzyszyła wystawa pokonkurso
wa prac oraz słodki poczęstunek dla laureatów
i ich opiekunów.
Prace dzieci w pierwszej kolejności będą wy
stawione w Filii nr 2 MBP Łódż-Polesie przy ul.
Wróblewskiego 67 (termin: 12.06-31.07), następ
nie od sierpnia będą wystawione w MBP ŁódżWidzew.
W projekcie wzięło udział 17 bibliotekarzy
z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódż-Polesie
oraz 15 bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej Łódż-Widzew. Przygotowali się oni pro
fesjonalnie do zadania oferując dzieciom pogadan
ki, gawędy, materiały oraz zestawy książek do
stosowane do ich wieku. Pogoda też nam dopisa
ła: było słonecznie, ale trochę zimno. Najważniej
sze, że nie padało.
GRAŻYNA RUROWICZ
przewodnicząca Oddziału Łódzkiego SBP

Nagroda im. Anny Platto powędrowała
do Majdanu Sopockiego
Wyróżnić się można pracując w małej placów
ce. Dowodzi tego przykład rozstrzygnięcia tego
rocznej edycji Nagrody im. Anny Platto. Tym
razem laur przypadł G rażynie Jarosz, bibliote
karce z Filii bibliotecznej w Majdanie Sopockim
gm. Susiec w pow. tomaszowskim. Zanim nastą
pił ten kulminacyjny moment uroczystości, która
odbyła się w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicz
nej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, byliśmy
świadkami i uczestnikami interesującego spotka
nia popularyzującego i promującego czasopismo
„Guliwer” i literaturę dziecięcą.
Uroczystość związana z uhonorowaniem naj
aktywniejszej bibliotekarki dziecięcej w woje
wództwie lubelskim odbywa się 8 sierpnia,
w dzień urodzin Anny Platto, patronki nagrody.
Tak było i tym razem. Jednak tegoroczne święto,
na prośbę redakcji „Guliwera”, poszerzono o dwa
punkty programowe.

Na imprezę zaproszono przede wszystkim oso
by ze świata bibliotekarskiego związane z czytel
nictwem dziecięcym z terenu województwa, dotych
czasowe laureatki i nominantki do nagrody, bibliote
karki pracujące z dziećmi, dyrektorów bibliotek po
wiatowych i miejskich. Z gości nie związanych
z bibliotekami byli koledzy Anny Platto z czasów
studenckich i z okresu pracy zawodowej, przedsta
wiciele Rady Naukowej Biblioteki, Towarzystwa
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego i Lubel
skiego Towarzystwa Miłośników Książki. Rodzinę
patronki jak zwykle reprezentowała siostra, Miro
sława Platto oraz czwórka kuzynów. W imieniu
władz samorządowych województwa występowa
li: Sławomir Struski, dyrektor gabinetu marszałka
województwa lubelskiego i Iwona Jańczuk z Depar
tamentu Oświaty, Kultury i Sportu. Redakcję „Gu
liwera” współorganizatora uroczystości reprezen
towała Aneta Satława, sekretarz.
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Wicedyr. Zdzisław Bieleń wręcza Nagrodą
im. A. Platto - Grażynie Jarosz

Spotkanie otworzył Zdzisław Bieleń, wicedy
rektor biblioteki, który krótko przypomniał naj
ważniejsze dokonania Anny Platto na terenie lubelszczyzny i powitał przybyłych gości.
Aneta Satława w swoim wystąpieniu interesu
jąco zaprezentowała „Guliwera”, informując o jego
zadaniach, stałych działach i ich zawartości tre
ściowej, nazwiskach osób związanych z pismem.
O książkach dziecięcych mówiły Wiesława Jędrzejczykowa, redaktor naczelny Wydawnictwa
„Literatura” z Łodzi i pisarka Kalina Jerzykowska. Redaktor W. Jędrzejczykowa dała obszerny
przegląd dorobku wydawniczego „Literatury, pre
zentując autorów, serie wydawnicze i tytuły ostat
nio wydanych publikacji. Można je było sobie
utrwalić przy pomocy rozdawanych katalogów
wydawniczych. Entuzjazm wywołała Kalina Jerzykowska, kiedy ogłosiła, że „została ulubioną
pisarką dzieci na Lubelszczyźnie”, bo pochodzi
z Krasnegostawu. Z humorem, dowcipnie, intere
sująco mówiła o swoich utworach dziecięcych.
Po części promocyjnej nastąpiła właściwa część
spotkania związana z nagrodą. Protokół Komisji
odczytała przewodnicząca jury —Zofia Szumiło.
Nominacje do nagrody otrzymały: Jadwiga Ćwirko z Filii nr 3 MGBP w Łęcznej, Agnieszka Nawocka z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP
w Krasnymstawie i Anna Słowik z Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży MBP im. H. Łopacińskiego
w Lublinie.
Nagroda przypadła Grażynie Jarosz „za eałokształt pracy z młodymi czytelnikami”, a w szcze
gólności za skupianie wokół biblioteki szerokiego

grona czytelników i użytkowników, w tym dużej
liczby dziecięcych i młodzieżowych, udaną ani
mację kulturalną (liczne zajęcia plastyczne, ma
nualne, teatralne, rękodzieła ludowego oraz odpo
wiednie koła zainteresowań), działania na rzecz
regionalizmu i zaszczepianie go wśród młodych
czytelników. Należy dodać, że Grażyna Jarosz
była organizatorem przy Filii Izby Regionalnej.
Dzieci z jej placówki, w ramach zajęć plastycz
nych, robiły drobne gadżety, które następnie sprze
dawano na kiermaszach wytworów ludowych
i w ten sposób wspomagano skromny budżet bi
blioteki na zakup nowości wydawniczych. Re
jestr pozytywnych działań bibliotekarki jest szer
szy: wciąganie dorosłych do prac na rzecz młodo
cianych czytelników, współpraca ze szkołą. Sta
nicą Harcerską, przygotowywanie pomocy me
todycznych.
Nagrodę wraz ze stosownym dypłomem wrę
czyła łaureatce Mirosława Platto, siostra patron
ki Nagrody. Spotkało j ą też drugie wyróżnienie.
Decyzją dyrektora WBP Zofii Ciuruś bibliotece
w Majdanie przyznano ze środków MKiDN do
datkowo 2657 zł (poza kwotą przeznaczoną wcze
śniej dla bibliotek gminy Susiec) na zakup nowo
ści wydawniczych. Wzruszona Pani Grażyna nie
mogła powiedzieć nic więcej poza prostym „dzię
kuję”. Serdeczne gratulacje złożyli laureatce Wie
sław Kostrubiec, wójt gminy i Władysław Bon
dyra, dyrektor GOK w Suścu, w skład którego
wchodzą placówki biblioteczne. Przez wójta zo
stała obdarowana nagrodą pieniężną.
Następnie Zdzisław Bieleń ogłosił, iż kapituła
nagrody przyznała specjalną nagrodę im. Anny
Platto - Zofii Szumiło, instruktorowi czytelnic
twa dziecięcego WBP „za wieloletnie zaangażo
wanie w organizowanie i rozwój czytelnictwa dzie
cięcego na Ziemi Lubelskiej oraz za pracę na rzecz
szkolenia i doskonalenia bibliotekarzy”, w związ
ku z zakończeniem pracy w bibliotece.
Po części oficjalnej byliśmy goszczeni prze sio
strę patronki nagrody i laureatkę nagrody specjal
nej znakomitymi galaretkami, ciastem i wspania
łym tortem.
Jak co roku migawki z uroczystości pokazała
w wieczornym dzienniku TV regionałna, a następ
nego dnia obszerne relacje zamieściła miejscowa
prasa.
ZDZISŁAW BIELEŃ
W BP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

JUŻW SPRZEDAŻY!
„Kronika Stowarzyszenia Bibiiotekarzy Poiskich 2001-2005”
Suplement
oprać. Andrzej Kempa
str. 108, cena 21 zł
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z WARSZTATU METODYKA
Metodyka postępowania z publikacjami
nie pochodzącymi z zakupu
Bardzo rzadko na łamach czasopism bibliote
karskich poruszany jest temat książek wpływają
cych do bibliotek ze źródeł pozafinansowych
(dary, dublety, wymiana, inne). Zdecydowanie
pomijany jest aspekt podejmowanych przez bi
bliotekarzy działań i wypracowywanych sposo
bów postępowania, związanych z segregacją i we
ryfikacją pozyskiwanych tą drogą materiałów.
Myślę, że warto zainteresować się tym zagad
nieniem, ponieważ coraz częściej, głównie ze
względu na ograniczenia finansowe, księgozbiory
biblioteczne są zasilane i uzupełniane publikacja
mi pochodzącymi ze źródeł pozabudżetowych.
Uznając, że całokształt działalności związanej
ze szczegółową kontrolą i analizą wszystkich wpły
wających do bibliotek materiałów jest jednym
z elementów właściwego zarządzania zbiorami (ro
zumianego jako sztuka kompletowania księgozbio
ru zarówno poprzez pozyskiwanie nowych mate
riałów, jak i uzupełnianie luk i braków w kolekcji)
ważne jest wypracowanie takich metod, które uła
twią i usprawnią prace w tym zakresie.
Działania muszą być prowadzone według usta
lonych zasad i zgodnie z przyjętymi kryteriami
odpowiadającymi założeniom racjonalnego groma
dzenia zbiorów (strategia, polityka gromadzenia).
Powinny uwzględniać charakter instytucji, rodzaj
odbiorców oraz ich potrzeby. Wymagają od prze
prowadzających je bibliotekarzy orientacji w po
siadanym księgozbiorze oraz dużej intuicji i zde
cydowania.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Byd
goszczy, wychodząc naprzeciw potrzebom i ocze
kiwaniom swoich czytelników, dąży do tego by
posiadać bogaty, różnorodny i aktualny księgo
zbiór. Jest zainteresowana wykorzystywaniem
rozwiązań nie wymagających nakładów finanso
wych. Jednocześnie chce zachować swoją specy
fikę trzymając się określonego we własnym sta
tucie profilu gromadzenia.
Zdając sobie sprawę, że jest to możliwe tylko
poprzez wnikliwą weryfikację każdego tytułu nie
rezygnujemy z przyjmowania bezpłatnych mate
riałów. Poddajemy je jednak bardzo szczegółowej
analizie, by nie „zaśmiecać” swojej kolekcji nie
przydatnymi tytułami, nie zajmować powierzch
ni magazynowych (które, jak zapewne w więk
szości bibliotek, są u nas ograniczone), pamięta
jąc o zasadzie, że ważna jest nie ilość lecz jakość.
W swoim artykule chciałabym zaprezentować
źródła otrzymywania materiałów bezpłatnych,
oraz wypracowaną przez Wydział Gromadzenia

PBW w Bydgoszczy m etodykę postępow ania
z omawianymi publikacjami (rozumianąjako pe
wien określony sposób wykonania działań, opar
ty na przemyśleniach, doświadczeniach, prowa
dzący do założonego celu) oraz efekty tej pracy.
Z analizy ilościowej ostatnich 5 lat wynika, że
PBW w Bydgoszczy powiększa swoją kolekcję zbio
rów zwartych rocznie o ponad 2000 wol. (tab. 1).
Tab, 1
Ilościowe (w woluminach)
zestawienie nabytych książek w latach 2001-2005
Rdc
Spcs't)
nabycia

2001

2002

2003

2004

2005

Razem

Zakup
Dary
Razem

2565
233
2798

2131
486
2617

1682
402
2084

1725
775
2500

1957
343
2300

10060
2239
12299

z zakupu pochodzi więcej niż 80% nowych
nabytków. Resztę stanowią publikacje pozyski
wane w sposób pozafinansowy z trzech źródeł:
1. Darowizy
Pochodzą zarówno od osób fizycznych, jak
i instytucji. Najczęściej trafiają do PBW:
• książki otrzymane w zamian za egzemplarze
zagubione lub nieterminowy zwrot,
• egzemplarze okazowe wydawnictw (bezin
teresownie lub w zamian za ekspozycję materia
łów reklamowych lub własnych publikacji na te
renie PBW),
• książki wydawane przez instytucje rządowe
i społeczne,
• niepotrzebne czytelnikom podręczniki aka
demickie,
• publikacje autorskie,
• bezpłatne egzemplarze z księgarń, wydaw
nictw, hurtowni (tzw. gratisy),
• literaturę z likwidowanych prywatnych księ
gozbiorów.
Tylko książki otrzymywane w zamian za za
gubione przez czytelników stanowią tzw. dary
kontrolowane, ponieważ są kupowane na konkret
ne zlecenie bibliotekarza. Pozostałe stanowią zbiór
przypadkowy.
2. Dublety z innych bibliotek
Wybierane są na podstawie list dubletowych
otrzymywanych z Biblioteki Śląskiej oraz Biblio
teki Miasta Stołecznego Warszawy. Listy te są
w ostatnich latach przesyłane drogą elektroniczną.
Termin odpowiedzi jest ograniczony. Wybór ksią
żek z list dubletowych jest bardzo trudny, ponie
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waż często tytuły są nieadekwatne do zawartości
lub ich stan fizyczny jest niezadowalający. To
sprawia, że niektóre z nich powiększają później
zasób materiałów zbędnych.
3. Wymiana
Otrzymujemy wybrane publikacje własne
z Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wiel
kiego w Bydgoszczy. Jest to jednak wymiana jed
nostronna, ponieważ PBW nie prowadzi działal
ności wydawniczej. Rocznie UKW przekazuje
nam kilkadziesiąt pozycji.
O ile z książkami z trzeciej grupy (wymiana)
nie mamy żadnych problemów, ponieważ
wszystkie bez wyjątku są wpisywane do inwen
tarza (są to publikacje nowe, poszukiwane przez
czytelników, zalecane studentom, autorstwa pra
cowników UKW), o tyle książki z dwóch pierw
szych grup przysparzają nam sporo pracy, a jej
efekty zawsze są trudne do przewidzenia. Praca
ta jest trzyetapowa i polega na wykonaniu szere
gu czynności w określonej kolejności.
Etap I. Weryfikacja
otrzymanych materiałów ,
1. Dokonanie wstępnej selekcji materiałów:
- pod względem merytorycznym (eliminacja
przestarzałych, bezwartościowych dla współcze
snego użytkownika, zdezaktualizowanych),
- technicznym (eliminacja uszkodzonych, brud
nych, zdekompletowanych).
2. Sprawdzenie każdego pozostałego tytułu w ka
talogach kartkowych i komputerowych (tylko
tytuły zakupione po roku 1979).
y'
Dalszy sposób postępowania zależy od tego
czy dany tytuł posiadamy ju ż w naszych zbio
rach czy nie.
c
'
2.1. W przypadku gdy nie ma danego tytułu
w księgozbiorze PBW:
- szczegółowa ocena stanu fizycznego książki,
- ocena zgodności tytułu z profilem gromadzo
nego księgozbioru,
- ocena przydatności dla czytelnika - wyma
ga konsultacji z pracownikami działów udostępnia
nia,
2.2. W przypadku gdy dany tytuł już znajduje
się w księgozbiorze PBW:
- sprawdzenie numerów wydań oraz ilości eg
zemplarzy,
- spisanie sygnatur posiadanych w zbiorach
egzemplarzy,
- sprawdzenie stanu fizycznego posiadanych
w czytelniach i magazynach własnych wolumi
nów,
- ocena „chodliwości” danego tytułu - konsul
tacje w Wypożyczalni, sprawdzenie karty książ
ki w czytelniach.
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Etap II. Zakwalifikowanie do włączenia
do księgozbioru PBW
Rezultatem wykonania powyższych czynno
ści jest podjęcie decyzji o przyjęciu książki do
zbiorów PBW bądź jej odrzuceniu. Sam proces
kwalifikowania poszczególnych książek do włą
czenia do księgozbioru biblioteki odbywa się
w oparciu o przyjęte kryteria doboru. Zgodnie
z nimi m uszą to być przede wszystkim tytuły
zgodne z profilem gromadzenia, poszukiwane
przez czytelników, zawierające aktualne i atrak
cyjne treści, nie znajdujące się w naszych zbio
rach w ogóle lub w niewystarczającej liczbie eg
zemplarzy. Profil gromadzonych zbiorów określa
Statut PBW, zgodnie z którym: „Biblioteka gro
madzi książki, czasopisma, inne druki oraz zapi
sy obrazu i dźwięku pod kątem potrzeb dokształ
cających i doskonalących się nauczycieli, w szcze
gólności:
- z nauk pedagogicznych i pokrewnych,
- publikacje naukowe i popularnonaukowe
z różnych dziedzin wiedzy,
- piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej,
- literaturę piękną i dzieła klasyki światowej
oraz książki z zestawu lektur szkolnych (w wy
borze),
-m ateriały dotyczące własnego regionu, przede
wszystkim z zakresu oświaty i wychowania.
Powzięcie decyzji o włączeniu danego tytułu
do zbiorów PBW decyduje o podjęciu kolejnych
działań, którymi są:
1. Szacunkowa wycena książki (dokonana przez
pracowników WG, uzależniona od roku wyda
nia, stanu technicznego, objętości, bieżącej ceny
książek).
>
2. Sporządzenie protokołu przyjęcia darów na
ujednoliconym formularzu utworzonym w pro
gramie Excel. Przyjmowane do zbiorów PBW
publikacje otrzymywane z omawianych powy
żej trzech źródeł formalnie traktuje sięjako daiy.
Są zestawione najednym dokumencie jakim jest
protokół przyjęcia darów. Jest on jednocześnie
' dowodem wpływu tych materiałów do PBW.
3. Zewidencjonowanie materiałów w programie
bibliotecznym SOWA.
4. Wysłanie pisemnego lub elektronicznego po
dziękowania - zawsze w miarę możliwości,
chyba że dary są anonimowe.
Etap III. Zagospodarowanie pozostałych
tytułów
Wszystkie odrzucone na etapie weryfikacji eg
zemplarze staramy się jak najszybciej rozdyspo
nować. Nie są one przechowywane ze względu na
ograniczone warunki lokalowe Wydziału Groma
dzenia.

w przypadku darczyńców indywidualnych,
którzy przynoszą książki osobiście zawsze
wstępnie ustalamy czy nieprzydatne bibliotece
tytuły zagospodarować według przyjętych zasad
czy też oddać z powrotem.
Sposób zagospodarowania materiałów zbęd
nych (znajdujących się w dobrym stanie fizycz
nym) jest następujący;
1. Podmiana w magazynach - jeśli egzemplarz wła
sny jest w złym stanie fizycznym (zniszczo
ny, zaczytany) można go zastąpić otrzyma
nym - należy dokładnie sprawdzić rok i numer
wydania.
2. Przekazanie innym bibliotekom: głównie filie
PBW, biblioteki szkolne.
3. Przekazanie na bookcrossing.
4. Wyłożenie na bezpłatny regał dla czytelników
usytuowany w pomieszczeniach katalogowych.
5. W ostateczności przekazanie na makulaturę (tyl
ko te, które nie nadają się do użytku ze wzglę
du na zły stan fizyczny bądź zalegają długo na
półkach w katalogach).
Badania prowadzone w latach 2001-2005 wy
kazały, że każdego roku trafiało do PBW
w Bydgoszczy w sposób pozafinansowy od kil
kuset do ponad tysiąca egzemplarzy (tab.2). Dar
czyńcami indywidualnymi najczęściej byli eme
rytowani nauczyciele oraz osoby związane
z oświatą. Łącznie w badanych latach weryfikacji
poddano 6218 wol. książek, z czego do księgo
zbioru PBW włączono 2239 wol., co stanowi 36%
(tab. 2). Zdecydowaną większość bezpłatnie
otrzymanych materiałów stanowiły książki uży
wane pochodzące z likwidowanych zbiorów pry
watnych, najczęściej wydawane w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Prawie dwie
trzecie okazały się dla nas nieprzydatnymi z róż
nych względów - najczęściej biblioteka posiadała
wystarczającą liczbę egzemplarzy, książki były
w złym stanie fizycznym lub nie odpowiadały
profilowi gromadzonych zbiorów.
Tab.2
Ilościowe (w woluminach)
zestawienie książek pochodzących ze źródeł pozafinansowych
R,i<

2001

2002

2003

2004

2005

Razem

Ilość egz.
ze źródeł
pozafi
nanso
w ych

875

952

1038

1751

1602

6218

W łączo
ne do
księgo
zbioru
PBW

233

486

402

775

343

2239

Jednak praca przy ich segregacji musiała zostać
wykonana - wszystkie wymagały sprawdzenia,
konsultacji i namysłu. Zdarzały się sytuacje, że
z niewielkiej partii książek braliśmy wszystko.

ale i takie, że z kilkuset otrzymanych darów przy
jęliśmy tylko kilka lub kilkanaście.
Problemem okazywały się nie tylko książki sta
re, ale i publikacje najnowsze, które otrzymaliśmy
w zbyt dużej (jak na nasze potrzeby) liczbie egzem
plarzy. Kilkadziesiąt tytułów zostało przekazanych
na bookcrossing - była to głównie literatura piękna
i popularna. Bibliotekom szkolnym proponowali
śmy lektury, opracowania, klasykę literatury pol
skiej i obcej, publikacje o treściach ogólnych.
Opisana powyżej metodyka postępowania jest
bardzo czasochłonna, pracochłonna i wymaga duże
go zaangażowania, umiejętności i doświadczenia bi
bliotekarzy z Wydziału Gromadzenia. Ponadto jest
niemożliwa do realizacji bez współpracy z bibliote
karzami z innych działów, głównie Wypożyczalni,
Czytelni oraz Wydziału Informacyjno-Bibliograficz
nego, a także z pracownikami Magazynu.
Forma ta jest jednak dobrym, a nierzadko jedy
nym sposobem na zdobycie:
- publikacji, które nie są dostępne w obrocie
handlowym (np. wydawanych przez instytucje
rządowe, społeczne, regionalne, stowarzyszenia,
nakładem własnym autora),
- materiałów konferencyjnych, wydawnictw
jubileuszowych, okolicznościowych itp.,
- publikacji, które nie sąjuż dostępne na rynku
księgarskim,
- książek, które ze względów finansowych nie
zostałyby zakupione, np. z beletrystyki, litera
tury pięknej, kanonu lektur szkolnych, literatury
popularnonaukowej,
- materiałów metodyeznych - np. programów
nauczania czy poradników dla nauczycieli wy
dawnictw edukacyjnych z całej Polski, które nie
zawsze są osiągalne w bydgoskich księgarniach,
- podręczników szkolnych oraz dodatkowych eg
zemplarzy atrakcyjnych podręczników akademickich.
Pozwala na zastąpienie bardzo zniszczonych
egzemplarzy czytelnianych i magazynowych.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że podejmo
wanie działań mających na celu uzupełnianie zbio
rów drogą bezgotówkową leży w interesie bibliotek.
Jest pracą żmudną, wieloetapową, wymagającą za
równo analizy potrzeb czytelniczych, jak i oceny
atrakcyjności własnej oferty dla potencjalnych
odbiorców. Może zaowocować dobrze dobranym,
ciekawym, kompletnym księgozbiorem oraz zado
woleniem czytelników, a przecież to te czynniki są
głównym miernikiem jakości biblioteki.
Swoim artykułem chciałabym zachęcić inne bi
blioteki do podzielenia się swoimi doświadcze
niami w tym zakresie. Być może m ają łatwiejsze,
sprawniejsze sposoby radzenia sobie z publika
cjami, których nie kupują, ale które otrzymują bez
płatnie z różnych źródeł.
GRAŻYNA RUTA-BALIŃSKA
W ydział Gromadzenia Zbiorów
Pedagogicznej B iblioteki W ojewódzkiej
w Bydgoszezy
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Ja minę, ty miniesz...
W s p o m n ie n ie

o H a lin ie

R ecytator
Halina Poświatowska to jest podobno człow iek
I podobno ma umrzeć jak w ielu przed nią ludzi
Halina Poświatowska w łaśnie teraz się trudzi
Nad własnym umieraniem
Ona jeszcze nie w ierzy ale już podejrzewa
I kiedy w sen zagłębia lew ą rękę to w prawej
Zaciska mocno gwiazdę —strzępek żywego nieba
I światłem poprzez ciem ność krwawi
Potem gaśnie za sob ą w lokąc warkocz różow y
Ciem niejący na w ietrze n ocy groźnej i chłodnej
Halina P ośw iatow ska - te trochę garderoby
I te ręce - i usta co nie są ju ż głodne
(W szystkie w iersze - s. 500)
N arrator
Krótko przed śm iercią w swojej książce O pow ieść
d la p rzyja ciela Halina P ośw iatow ska napisała:
N arrator
„Czy w szystko pozostanie tak sam o, kiedy m nie
już nie będzie? C zy książki odwykną od dotyku m o
ich rąk, czy suknie zapom ną o zapachu m ojego cia
ła? A ludzie? Przez chw ilę będą m ówić o mnie, będą
dziwić się mojej śm ierci - zapomną. N ie łudźmy się,
przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pam ięci równie
szybko, jak pogrzebią w ziem i nasze ciała. N asz ból,
nasza m iłość, w szystkie nasze pragnienia odejdą ra
zem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miej
sce. N a ziem i nie ma pustych m iejsc.”
(Ja minę... - s. 15)
N arrator
Halina m yliła się. Po N iej zostało puste m iejsce.
Ten w ieczór w spom nień jest odpow iedzią na jej py
tania. O dpow iedzią tych, którzy znają i podziwiają
jej poezję.
R ecy ta to r
N ie ma pustego m iejsca
M yśli mkną
Spotykają się
K rzyżują
W prostokącie pokoju
W yzn aczon ego
Twoimi uśm iecham i
Jesteś tu
N ie ma pustego m iejsca
Zielnik m otyl stworzony
M łodym i rękami
N ie pozwala zapom nieć
W iersz przywołuje C iebie
U lubione płyty rysują
Twój portret
Istniejesz tu
N ie ma pustego m iejsca
Zapełnił g o żółty fotel
Zieleń kanapy
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P o ś w ia to w s k ie j

Sukienka w niebieską kratkę
Żyjesz tu
(Barbara Placzkowska: Przywołanie. W; Ja minę,
ty miniesz; o Halinie Pośwatowskiej... —s. 366)
N arrator
M ów im y Halina Poświatowska. O czyw iście, jest
to jej nazwisko po mężu, A dolfie Ryszardzie, które
go poślubiła 30 kwietnia 1954 r, Poświatowski był
jeszcze studentem. Uprawiał malarstwo i fotografi
kę. Halina w chwili ślubu miała 19 lat. Jej mąż cier
piał, podobnie jak ona, na nieuleczalną chorobę ser
ca. Zmarł dwa lata później.
(Ja minę, ty miniesz: o Halinie Pośwatowskiej... - s. 67)
N arrator
Poznali się przypadkiem, podczas pobytu Haliny
w sanatorium. Haśka, bo tak nazyw ali ją najbliżsi,
wspom ina to tak:
C zy m ogę usiąść obok pani?
Siedziałam zam yślona i nic widziałam , jak nad
szedł. N a dźwięk głosu odwróciłam głow ę i zobaczy
łam tuż nad sobą jeg o ciep łe, szare oczy. Te oczy
osadzone głęboko, ocienione dwom a szerokimi luka
mi brwi, patrzyły na m nie z prośbą i z zachwytem .
Początkowo m ów ił o mojej twarzy, o m oich w ło 
sach i ustach, szybko jednak przeszedł na temat,
który interesował go najbardziej z w szystkiego na
ziem i - jeg o życie. B ył rozgoryczony pierwszym
serdecznym rozgoryczeniem m łodości. G niewał się
na życie. N ic umiałam jeszc ze w tedy odgadnąć po
w szechności tej postawy. Patrzyłam na niego z po
dziw em , szeroko otwartymi oczym a, kiedy szliśm y
pod cienistym i świerkami parkowej alei. [...] N a drugi
dzień przyszłam na spotkanie ubrana w najlepszą
sukienkę. Czekał na m nie i kiedy spostrzegł, że idę wybiegł mi naprzeciw. [...] Wieczorem poszliśm y na
jed ną z tych licznych zabaw tanecznych odbywają
cych się w sanatoriach i po raz pierwszy, odkąd na
uczyłam się tańczyć, nie interesowali m nie inni
m ężczyźni. Patrzyłam tylko na niego i tańczyłam
tylko z nim. Późnym w ieczorem odprowadził mnie
pod sanatorium. Zanim jeszcze w eszłam w drzwi,
objął mnie i pocałował. To b ył delikatny pocałunek,
ciepły jak jego oczy i pełen jak gdyby niedowierza
nia. Przytuliłam się do n iego, a potem szybko, nie
mówiąc do widzenia, wbiegłam na schody.”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 50-51)
R ecytator
A m ówiłam - oczy m asz złote
A mówiłam - uważaj bo skradną
A płakałam gdy odchodziłeś w noc
I ustami przywartymi do szkła
Nazywałam im ionam i gw iazdy
Rzęsy miałeś nade wszystko ładne
Teraz p łon ą na niebie
Teraz drżą
w m igocie deszczow ych kropli

na policzkach jc czuję na dłoniach
tak m nie p ieszczą
tak żyw e są
jakby nigdy i żadna noc
nic przykryła ich chłodnym cieniem
który sp łoszył uśm iechnięty słońcem dzień
rzęsy miałeś nade wszystko ładne
w ięc pamiętam i czuję i wiem
(W szystkie w iersze —s. 251)

- Zrobisz, co zech cesz - pow iedziała matka i za
m ilk ła.”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 63)
N arrator
Pobrali się dwa tygodnie później - 30 kwietnia
1954 r. D w a lata później już nie żył. Znaleziono go
nieżyw ego w pokoju hotelow ym . Sekcja zw łok w y
kazała, że umarł na serce. Halina nie umiała się
z tym pogodzić.

R ecy ta to r
Żyj - m ów iłeś - jesteś promieniem słońca schwy
tanym
w barwę kwiatu. Jesteś m iękkim dotykiem
skrzydeł p szczoły jesteś wąskim źdźbłem trawy
brzękiem chrabąszcza - m ów iłeś - żyj.
[...] Tak pow iedz - żyj dla mnie
żyj abym m ógł całow ać tw oje palce pachnące
rumiankiem i szyję podobną do kwiatu. I brwi jak
liście. I usta.
Wtedy w łosy rozczeszę żółtym grzebieniem położę
Na poduszce ręce uspokoję. I będę żyła!
Dla ciebie.
(W szystkie w iersze - s. 449)
N arrator
„W yjeżdżał wcześniej ode m nie i gdy stał oparty
plecam i o czerw ony bok autobusu, jeg o o czy pa
trzyły na mnie nieufnie, odległe. Położyłam mu ręce
na ramionach i w spiąw szy się na palce, pocałow a
łam g o w policzek.
- Będę do ciebie pisała codziennie i ty będziesz do
mnie pisał i jak tylko pow rócę do domu, przyjed ziesz do mnie.
- Pamiętaj - szepnął, przycisnął m nie do siebie
gwałtownie i w skoczył do ruszającego autobusu.”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 52)
N arrator
Po powrocie z sanatorium, Halina trafiła do szpi
tala w Krakowie. Zgodnie z obietnicą pisali do siebie
cod zien n ie.
N arrator
„Były to bardzo zwykłe listy, zaczynające się: naj
droższy, ukochany, jedyny. Pisaliśmy o miłości. O ocze
kiwaniu, o pamięci. Czasem list przynosił wiadomości
o zbliżających się egzaminach, o interesującym filmie,
który koniecznie trzeba zobaczyć razem, o niezwy
kłych odwiedzinach, o śmierci...”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 61)
N arrator
Gdy się spotkali ponownie, podjęli decyzję o ślu
bie. Z tą rewelacją poszli do matki Haliny.
N arrator
„Była dziw nie spłoszona i milcząca. [...] Dopiero
wieczorem zw ierzyła mi się ze sw oich obaw. (...]
Roześm iałam się w yzyw ająco. W zięłam jej rękę
i położyłam na sw oim sercu. Biło nierówno, mocno,
jak zw ykle.
- Jestem bardziej chora od niego i on nie lęka się
ożenić ze mną. C hcę w yjść za n iego, je śli się nie
zgodzisz, to i tak będę z nim żyła. - Mój głos miał
twarde, obce brzmienie.

N arrator
„O dchodził ode m nie zostawiając m nie bardziej
samotną niż wtedy, kiedy nic b yło go jeszcze.”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 71)
R ecy ta to r
Znaleźć ciebie - spojrzeć na ciebie - to zaledwie
Przedsionek wyobraźni - ale już niedostępny moim
oślepionym przez żal zm ysłom . N ie potrafię
przypom nieć rysów twojej twarzy - zatarły się
w rozpaczy jak słow o w plam ie atramentu. Twój
głos nic śpiewa w e mnie - w e m nie która byłam
najlepszym rezonatorem tego głosu. N ic śpiewa bo
krzyk sam otności zagłu szył cierpłiw c wyrazy
wypowiadane tw oim i ustami.
I ręce twoje pogubiłam i usta i wszystko to co było
tobą odeszło - żeby zrodzić się na nowo w nagłym
ostrym bólu po tobie.
(W szystkie w iersze —s. 519)
R ecy ta to r
B yłeś dla m nie tylko czworokątem papieru
L ecz m oje serce ma w łaśnie taki kształt
B yłeś w ięc moim sercem
I ten sam pospieszny rytm ożyw iał papier
Powiększał do rozmiaru drzewa
Twoje słow a były liśćmi
A smutek mój wiatr
Twoje słow a jaśniały kolorem
Od m oich oczu
1 od m oich ust ch ciw ie chwytających słow a
I od dłoni
Którymi rozrywałam koperty tak delikatnie
Jak gdybym na włókna
Rozrywała twoje bijące serce
U płynęły dwa lata
Mój krzyk przysypał biały śnieg gęsiego pierza
Biały krzyk gęsiego pierza poplamiony czerwienią
Pociem niał zapach
I tylko drzewo Pamięć rośnie zaborczą zielen ią
(W iersze w szystkie —s. 450)
N arrator
Po śm ierci m ęża sam opoczucie Haliny pogorszy
ło się. Pojawiła się gorączka, w yp iek i, błyszczące
oczy, spocone dłonie, szybkie uderzenia serca. Mat
ka nalegała, aby w yjechała do kliniki do Krakowa.
N a badania do profesora. Halina uległa, bo jak napi
sała w O pow ieści dla przyjaciela:
N arrator
„Przywykłam mu wierzyć bezwzględnie, a to zna
czy, że wierzyłam także wtedy, kiedy mi nakazywał
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żyć. D zięki jeg o krzepiącej obecności potrafiłam
przełamać zakradającą się do m oich m yśli apatię,
potrafiłam bez paraliżującego lęku m yśleć o jutrze”.
(s. 77)
N arrator
Profesora Juliana Aleksandrowicza Haśka pozna
ła w 1951 roku, kiedy to po raz pierw szy trafiła do
kliniki w Krakowie. Profesor tak wspom ina Haśkę:
N arrator
„Był rok 1951. Przyw ieziono do nas z C zęsto
chow y szesnastoletnią dziewczynę. Cierpiała na wadę
serca. Przyczyną było reumatyczne zapalenie wsierdzia. [...] Miała bladą twarzyczkę, wargi były sine. Pow iedz mi, profesorze — w yszeptała - co to jest
śmierć. Tak się boję umierać. Chcę w iedzieć, to nie
będę się bać.
- Dla przyrodnika - odrzekłem - jest chyba za
gadką, jak życie.
- Dla fizyka - przeistoczeniem jen o materii.
- Dla wierzącego - to odrodzenie w innym bycie...
- Dla cierpiących - w yzw oleniem .
- N ie m asz się w ięc czego bać.
- Tak pan mnie uspokoił, że lęk gdzieś jak czarny
ptak ze snu odleciał.
Tak zaprzyjaźniliśmy się. N ie rokowaliśmy jej
długiego życie. A Halina kochała i szanowała życie,
chociaż każde żyw sze poruszenie serca groziło śmier
cią.
[...] D zięki ludziom Dobrej W oli, jak redaktor
Z ofia M orstinowa, poeta Józef W ittlin, Haśkę
. sprowadzono do Stanów Zjednoczonych, gdzie
dokonano operacji zwężającej zastawkę dwudzielną.
Po udanym zabiegu tworzyła jeszcze ponad dziewięć
lat”.
(Ja minę... - s. 33-35)
R ecy ta to r
M ędrzec
Wpatrzony w tw oją smutną twarz
Białą
N ic nie w ie o tobie
Oprócz tego
Że unicestwiasz ciało
R ozsypujesz ciało
H ojnie
W zbogacasz pyłem wiatr
K iedy cię poją kadzidłem
O biecujesz odejść
N iech ętn ie
Snujesz się przez kościół
W zdłuż kadzielnego dymu
Oni m yślą że ciebie nie ma
Jesteś
Jesteś
Bo jakżeby inaczej można b yło nie żyć
D la przyrodnika
Jesteś zagadką jak życie
D la fizyka
Przeistoczeniem materii
Dla wierzącego
Przejściem do innego bytu
D la nas cierpiących
W yzw olen iem
(Śm ierć — Wszystkie w iersze —s. 434)
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N arrator
R zeczyw iście, profesor Julian Aleksandrowicz nie
szczęd ził starań, aby Halinę w ysłać na operację do
kliniki w Filadelfii, w której to klinice doktor B aily
podejm ował się najbardziej skom plikow anych ope
racji serca. W reszcie udało się - 9 sierpnia 1958 r.
na pokładzie „Batorego” odpłynęła do Montrealu,
a 12 listopada w Filadelfii przeprowadzono operację
na jej otwartym sercu.
N arrator
Lekarzowi Polakow i, który opiekow ał się nią
w filadelfijskiej klinice, przed operacją powiedziała:
„...i powiedz temu lekarzowi, gdyby się wahał, że ja
naprawdę nie boję się, że w olę umrzeć na stole ope
racyjnym, niż żyć dusząc się pow oli. Przecież w iesz,
że m ogę żyć jeszcze najwyżej kilka m iesięcy. Jeśli
jest chociaż cień nadziei, niech m nie operuje! N ic
chcę umierać z braku powietrza, nie ch cę patrzeć,
jak moje ciało sin ieje...”
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 115)
N arrator
„Usłyszałam
- Za chw ilę zaśniesz - [...] nie bój się...
- Potem przyszedł ból i groźniejszy od bólu strach.
Nasłuchiwałam serca, kontrolowałam każde jego
drgnięcie. C zy zech ce bić nadal, czy nie zatrzyma
się nagle po krótkim bolesnym szarpnięciu? Stara
łam się oddychać ostrożnie, aby uniknąć ostrego
kłucia w piersiach. Starałam się ominąć ból. [...] Kiedy
obudziłam się na szósty dzień po operacji, bólu nie
było. Ze zdziwieniem poczułam , ż e m ogę oddychać
swobodnie, kłucie ustąpiło z płuc. Patrzyłam na sw oje
zabandażowane piersi. Bandaże leżały spokojnie,
jedynie lekko unoszone oddechem. Tam, gdzie moje
serce zwykło pulsować gwałtownie, teraz była cisza.
Cisza. Jeszcze raz odetchnęłam głęboko — ból od
szed ł”.
(O pow ieść dla przyjaciela - s. 115)
N arrator
Dla Haliny był to szczęśliw y rok. N ic tylko udana
operacja, ale również udany debiut literacki - w kra
kowskim W ydawnictwie Literackim ukazuje się jej
pierwszy tomik poezji pt. Hymn bałw ochw alczy.
Zawarły się w tym tytule tęsknota, zachwyt i m iłość
do życia. M iłość niedozw olona, z góry skazana na
niew dzięczność i brak łaski. Targowała się ze śmier
cią nie tylko w poezji. Tuż po operacji serca w Sta
nach Zjednoczonych, znalazła w sobie tyle uporu
i nadziei, aby rozpocząć studia filozoficzne na ame
rykańskim uniwersytecie. W 1961 r. wróciła do kra
ju i dwa lata później uzyskała tytuł magistra filozofii
na Uniwersytecie Jagiellońskim. U czyła się języków,
przygotowywała pracę doktorską. B yła w tym wiara
i rozpacz. Wierzyła, że jeśli nic innego jej nie uratu
je , to przynajmniej u czciw ość losu. Jakże ma pójść
na marne taki wkład pracy i dobrej woli? Kto ośm ie
li potargać te nici, które rozprzędła m iędzy sobą
i życiem ? Dlatego po pierwszym tomiku poezji, w y
dała w iele innych.
(Ja minę, ty m iniesz - s. 79)
R ecytator
Lubię pisać wiersze. W wierszu jak na w iecu tem
perament wrze.

krzyk rozsadza formę i uczucie wicjc
w ielkim czerwonym sztandarem.
W iersz nic poddaje się cenzurze, kpi sobie z bez
radnych
A niołów załam ujących jedw abne skrzydła.
W yzywa boga i poniewiera sw ym stwórcą. Wiersz
jest żyw iołem .
R ecy ta to r
Kobiety ceni się za urodę
M ężczyzn za cień od rzęs długich
A poetów za to że w słow ie
Kryją ptactwo wzruszeń seledynow ych

I panoszy się serce w bajkach, i rozpycha się serce
łokciami, i jest serce mężne jak rycerz uśmiercający
hydrę, i jest nieśm iertelne jak hydra, której
w m iejsce
jednej odciętej głow y odrasta d ziesięć żyw ych,
i jest niezdobyte jak góra ze śliskiego szkła, i uległe
jak oczy kochającej kobiety.
I wreszcie jest serce prawdziwe jak słowo, w którym
je zam knięto - w ięzień dożyw otni na sam otność
skazany
i na nieważną śmierć.
(s. 513)
N arrator

N arrator

M inęło dziew ięć darowanych jej lat. Przyszła chw i
la, kiedy profesor bezw zględnie powiedział jej:
„M usisz przyjść do szpitala, pozostać w klinice
tak długo, dopóki trochę się nie podreperujesz” . Przy
szła. Przebadali ją, stwierdzili, że organizm jest jesz
cze na tyle mocny, iż m oże przetrzymać drugą ope
rację. A ona chciała być zdrowa. Wierzyła, że to, co
udało się po raz pierwszy, uda się po raz drugi. M edy
cyna poszła przecież naprzód. Chciała żyć, ale chciała
także praeować. N ie cheiała być kaleką. Zdecydo
w ała się na operację. Umarła d ziew ięć dni później.
Serce nie cheiało się po raz drugi skleić. Niestety.
{Ja minę... —S. 153)

Kilka lat później, przed drugą operacją, o sw oim
sercu napisała tak:

N arrator

N o cą - podłużną od sm ukłych kolan księżyca
W ychodzą na bardzo biały św iatłem porosły pa
górek
K lęczą nad martwym ptakiem ciszy
Szepcząc m odlitwy nabrzmiałe tropikalnym bólem
Ponad nimi naprzeciw nieruchom ego księżyca
Komary lęku brzęczą przezroczystymi skrzydłami
A potem pada deszcz - i do domu wracają poeci
Pisklęta słó w chowając - pod zm okłym i płasz
czam i
{W szystkie w iersze - s. 378)

R ecy ta to r
M oje serce jest w ładcą absolutnym
Ach jak ono się panoszy
Przesłania mi cały św iat
Zagłusza plusk fontanny
Szybsze od skrzydeł gołębia
Przysiada na parapecie
Potem długo patrzy w dół
Z ósm ego piętra
I cieszy się widząc m ałość ludzi
I własną w ielkość
{W szystkie w iersze - s. 518)
R ecy ta to r
Mam ręce stopy usta i ca łą resztę
Balast który przez chwilę trzyma mnie w okolicy życia
Poza tym jest nieskończoność
Którą potrafię tylko nazwać
M oje serce je st zw ierzęciem krwiożerczym
Jego głodny krzyk tow arzyszy mi w szędzie
W każdym m iejscu i w każdym śnie
Ciepłym m ięsem karmię m oje serce
N ieskończoność przepływa przeze mnie
(s. 508)
R ecy ta to r
Tak, serce jest na pewno wym yślone, poza tym nie
Istnieje zupełnie. Serce jest tym, co kocha, a to, co
Kocha, jest ulotne i jest w szędzie. Ergo, m oże być
Tylko m yślą, ciepłem w końcach palców, smugą
Wydychanego powietrza, przytłumioną barwą głosu,
samym szeptem. I wszystkie bajki, które zaczynają się
„dawno, dawno temu, pew nego dnia, był sobie
albo była” - wszystkie - m ów ią o sercu.

Jej pogrzeb zgromadził wielu, w ielu ludzi. Za naj
b liższą rodziną szli, aby ją pożegnać, poeci krakow
scy: W isława Szymborska, Tadeusz Nowak, Tadeusz
Śliwiak. N ie pamiętam, ezy były m ow y nad grobem,
czy nie. Halina Poświatowska sp oczęła na cmenta
rzu pod w ezw aniem Św iętego R ocha w C zęstocho
w ie obok sw ego m ęża Adolfa Poświatowskiego. Po
żegnała nas wierszem .
{Ja minę... - s. 19-20)
R ecytator
Ptaku m ojego serca
N ie smuć się
Nakarmię eię ziarnem radości
R ozbłyśniesz
Ptaku m ojego serca
N ie płacz
Nakarmię cię ziarnem tkliw ości
Fruniesz
Ptaku m ojego serca
Z opuszczonym i skrzydłami
N ie szarp się
Nakarmię c ię ziarnem śmierci
Z aśniesz
{W szystkie w iersze - s. 516)
R ecy ta to r
Kiedy umrę kochanie
Gdy się ze słońcem rozstanę
I będę długim przedmiotem raczej smutnym
C zy m nie w tedy przygarniesz
Ramionami ogarniesz
I naprawisz co popsuł los okrutny
Często m yślę o tobie
Często piszę do ciebie
Głupie listy - w nich m iłość i uśm iech
Potem w piecu je chowam
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Płom ień skacze po słowach
N im spokojnie w popiele n ie uśnie
Patrząc w płom ień kochanie
M yślę, co się też stanie
z m oim sercem m iłości głodnym
a ty nie pozw ól przecież
żebym umarła w św ięcie
który ciem ny jest i który jest chłodny
(IV s^ stkie w iersze - s. 598)

W i@ d o m o ś c i
Kierownicy Filii CEBID
obradowali w Mielnie
• Doroczna Konferencja Kierowników Filii CEBID
odbyła się w Mielnic k. Koszalina w dniach 24-26.05.
2006 r. Organizatorem konferencji było Centrum Edu
kacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumenta
cyjnej w Warszawie przy współudziale Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej i Filii CEBID w Koszalinie. Te
matem przewodnim spotkania b yły problemy awan
su zaw odow ego bibliotekarza w kontekście edukacji
bibliotekarskiej. W 1 części spotkania referaty w y
głosili: A. Ziem iński „Uwarunkowania działalności
Filii CEBID w bibliotekach publicznych. Zasady współ
pracy, perspektywy rozwoju”, dr Artur Paszko „Awans
zawodowy w bibliotekach publicznych”, Elżbieta Stefańczyk „Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w kształtowaniu koncepcji awansu zaw odow ego bi
bliotekarza” oraz M. Majewska i J. Chruścińska
„Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w kontek
ście koncepcji awansu zawodowego”. Problemy awansu
zawodowego są przedmiotem ożyw ionych dyskusji
w środowisku bibliotekarskim od kilku lat. Również
i w Mielnie pojawiły się różne stanowiska, argumenty,
obawy, a także pierwsze projekty tej koncepcji systemo
wej, które będą stopniowo przedstawiane na łamach „Po
radnika Bibliotekarza”. W kolejnym dniu konferencji
omówiono bieżące sprawy związane z realizacją zadań
w 2005 r. oraz formy działalności w bieżącym roku
związane z problemami kształcenia i doskonalenia biblio
tekarzy oraz działaniami wydawniczymi. Z powodu sztor
mowej pogody nie odbyła się planowana wycieczka stat
kiem na wyspę Bornholm. (J. CH.)

VII Ogólnopolska Konferencja
„Automatyzacja bibliotek publicznych”
• Biblioteka Publiczna m .st. W arszawy - B ib lio
teka G łówna W ojewództwa M azow ieckiego, Zarząd
G łówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz
Biblioteka Narodowa zapraszają na organizowaną
w dniach 22-24 listopada br. VII O gólnopolską Kon
ferencję pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”.
Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierow
niczej w ojew ódzkich i pow iatow ych bibliotek pu
blicznych, a także dla specjalistów ds. automatyza
cji. Jej celem jest analiza stanu automatyzacji bi
bliotek publicznych oraz wym iana doświadczeń.
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MARIA SMOLARCZYK
Biblioteka Klubu Garnizonowego
Leżnica Wielka

W programie przewidziano omówienie następujących
problemów: Rola bibliotek publicznych w społecznym
i technologicznym łączeniu środowisk lokalnych; Stan
komputeryzacji bibliotek publicznych. Wyniki badań an
kietowych 2006; Biblioteki cyfrowe (różne aspekty); Or
ganizacja źródeł elektronicznych dla potrzeb informa
cyjnych bibliotek publicznych; Prawne aspekty udostęp
niania dokumentów elektronicznych; NUKAT a małe
biblioteki - nowe możliwości współpracy; Analiza moż
liwości komputerowych systemów bibliotecznych; Ra
port 2006; Wolne oprogramowanie dla bibliotek.

„Hieronim Łopaciński epoka - ludzie - region”
• W 2006 r. przypada 100. rocznica śm ierci pa
trona W ojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lubli
nie - Hieronima Lopacińskiego, w ybitnego uczone
go, bibliofila, językoznaw cy, etnografa i regionali
sty zasłużonego dla lubelskiej kultury i życia spo
łecznego. 26 stycznia br. Rada Miasta Lublin podję
ła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2006 R o
kiem Hieronima Lopacińskiego (szczegółow y pro
gram Roku Lopacińskiego w W BP dostępny jest na
stronie internetowej biblioteki).
W związku z Rokiem Lopacińskiego Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacińskiego
w Lublinie w dniach 19-20 września 2006 r. zorgani
zowała konferencję naukową „Hieronim Łopaciński.
Epoka - ludzie - region”. Współorganizatorami kon
ferencji byli: Instytut Historii Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Bibliote
koznawstwa i Informacji Naukowej oraz Instytut H i
storii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Edward Chwalewik - człowiek książki
• 50. rocznica śmierci Edwarda Chwalewika - czło
wieka książki, czyli księgoznawcy, bibliotekarza, księ
garza, dokumentalisty i zbieracza a zw łaszcza bada
cza zbiorów polskich zainspirowała do zorganizowa
nia przez Bibliotekę Narodową wystawy poświęconej
jego osobie, życiu i działalności zawodowej. Autorką
koncepcji i scenariusza w ystaw y jest Hanna Łaska
rzewska - kierownik Pracowni Dokumentacji Zbio
rów Historycznych. Wystawa będzie czynna w siedzi
bie BN do 10.11. br. Serdecznie zapraszamy!

Książki WSiP dla nowej biblioteki
w Siedliskach
• W Siedliskach w w ojew ództw ie m ałopolskim
(gmina Tuchów) skutki czerwcowej powodzi dotknę

ły m.in. Bibliotekę Publiczną, której księgozbiór zo
stał częściow o zniszczony. Woda uszkodziła prawic
3 tys. publikacji, czy li blisko jedną trzecią zbiorów.
Pracownicy biblioteki postanow ili zaapelować do
osób prywatnych i instytucji o pom oc w odbudowa
niu księgozbioru. N a apel biblioteki odpow iedziały
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Biblioteka w Siedliskach liczy 600 czytelników.
Dla okolicznych m ieszkańców było to jedno z waż
niejszych miejsc dotarcia do ulubionych książek oraz
zdobywania w ied zy i informacji. Po pow odzi zapa
dła decyzja o przeniesieniu instytucji. Znajduje się
ona teraz w m niejszym , ale jasnym i wyremontowa
nym lokalu oddalonym od rzeki, która mogłaby znów
zagrozić księgozbiorow i.
Jak dotąd na apel biblioteki odpowiedzieli czytel
nicy, którzy przekazali instytucji przede wszystkim
beletrystykę i lektury szkolne. Wydawnictwa Szkol
ne i P edagogiczne w y słały do Siedlisk podręczniki
do nauki zawodu, literaturę pedagogiczną, w ydaw
nictwa encyklopedyczne i słow nikow e.
WSiP, najw iększa oficyn a edukacyjna w Polsce,
od lat angażuje się w wydarzenia związane z kształ
ceniem oraz prom ocją czytelnictw a w różnych
środowiskach. Wydawnictwo dostarcza podręczniki i ma
teriały edukacyjne do szkół i bibliotek na terenie
całego kraju. C zęsto przekazuje również w formie
darowizny publikacje edukacyjne tym, którzy ich
najbardziej potrzebują. W tym roku książki od WSiP
trafiły m.in. do św ietlic dla uchodźców, dom ów dziec
ka i szkół współpracujących z Polską Akcją Huma
nitarną, do biblioteki now o utworzonej pracowni
wiejskiej w mazurskiej w si Parys oraz do ogniska
„Praga” na warszawskiej Pradze.

Poradnik

ZAPROSILI NAS...
• Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskie
go w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu W rocławskiego, Urząd Marszałkowski
w Poznaniu na ogólnopołską konferencję naukową
pt. „Biblioteki pedagogiczne w obec w yzw ań w spół
czesnej oświaty” . 11-12.05.2006 r.
• Dyrektor K siążnicy Płockiej im. Wł. Broniew 
skiego na promocję albumu ks. Janusza C egłowskie
go oraz Haliny i Stanisława Płucienników pt. P łoc
ka Fara w słu żbie m iastu w ydanego z okazji 650łecia Płockiej Fary. 18.05.2006 r.
• Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”
Oddział w Warszawie na Piknik Literacki z Małgorzatą
Strzałkowską i na rodzinne spotkanie z książką.
17.06.2006 r.
• Dyrektor K siążnicy Płockiej im. Wł. Broniew
skiego na prom ocję książki Katarzyny K orpolewskiej, Magdaleny K uydowicz pt. M atka z córką. Roz
m ow y intymne. 22.06.2006 r.
• Biblioteka Narodowa i redakcja m iesięcznika
„Teatr” na spotkanie prom ocyjne z okazji wydania
kolejnego numeru pism a „Teatr”. 21.06.2006 r.
• W ojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Pu
blicznej im. H. Ł opacińskiego, „Guliwer. Kwartal
nik o książce dla dziecka”, sponsorzy - na cerem o
n ię w ręczenia Nagrody im. Anny Platto za 2006 r.
bibliotekarce z w ojew ództw a lubelskiego wyróżnia
jącej się w pracy z dziećm i. 8.08.2006 r.

BIBLIOTEKARZA

M iesięcznik S tow arzyszenia B ibliotekarzy Poiskich
Ukazuje się od roku 1949
K om itet Redakcyjny: Elżbieta Barbara Zybert (przewodnicząca), Mirosława Majewska (sekre
tarz), Maria Bochan, Wiesława Borkowska-Nichthauser, Barbara Budyńska, Piotr Jankowski,
Bogdan Klukowski, Grażyna Lewandowicz, Robert Miszczuk, Barbara Stępniewska, Michał Zając
Redaktor naczelny; Jadwiga CHRUŚCIŃSKA tel. (22) 822-43-49 wew. 18,0505-078-945; e-mail;
cebid(gcebid.edu.pl; wydawnictwo@cebid.edu.pl; chruscinskaj@o2.pl
Sekretarz redakcji: Dorota GRABOWSKA tel. (22) 552-02-26,0600-505-662; e-mail: dgrabo@wp.pl
Redaktor techniczny i opracowanie graficzne: Elżbieta MATUSIAK tel. (22) 827-52-96
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w nasze najhowsze publikacje:

Łukasz Gołębiewski

Book Market in Poland

BOOK

s. 236,60 zł, ISBN 83-89143-53-4

MARKET
IN POLAND

Angielski przekład najbardziej znanej publikacji po
święconej polskiemu rynkowi książki, która ukazuje
się od 1998 roku w formie aktualizowanego rocznika.
Dane o wydawnictwach, hurtowniach, księgarniach
detalicznych, sprzedaży wysyłkowej, eksporcie i im
porcie, liczne tabele prezentujące dane statystyczne,
adresy najważniejszych polskich firm i instytucji zaj
mujących się książką.

Kuba Frołow

Jak wypromowano bestseller
s. 98,17 zł, ISBN 83-89143-56-9
Książka zawiera teksty publikowane na łamach dwu
tygodnika „Biblioteka Analiz" w 2005 i 2006 roku.
Wszystkie ukazały się w dziale „Jak wypromowano
bestseller". W miarę regularnie staraliśmy się przed
stawiać Czytelnikom rozmaite sposoby promowania
książek. Dziś można powiedzieć, że ilu wydawców
- tyle sposobów. Choć istnieją niezmienne od lat
zasady marketingu, opisane przykłady pokazują, że
wydawnicze hity powstają częstokroć z pominięciem
tych reguł.

Biblioteka Analiz Sp. z om .
ul. Mazowiecka 2 /4 pok. 116,00-048Warszawa,
tel. Ó 22 8 27 93 50, fax 0 2 2 8 2 8 36 31, www.rynek-ksiazk).pi, marketing@rynek-ksiazki.pl

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

Naszą najważniejszą serią wydawniczą jest
„NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA”
Jest to najdłuższa seria bibliologiczna, jaka kiedykolwiek ukazywała się w Polsce
(82 tomów). W ostatnich latach wydaliśmy w jej ramach książki cieszące się dużą popu
larnością nie tylko w środowisku bibliotekarskim.
Polecamy m.in.:
• Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku nauko
wym, t. 82 (Marzena Świgon; 2006). Cena 30 zł.
• Nauka o książce. Antologia tekstów, t. 81 (pr. zbiór, pod red. D. Kużminy i M. Tobery;
2006). Cena 28 zł.
• Szerokie okno biblioteki, t. 80 (J. Kołodziejska; 2006). Cena 28 zł.
• Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, t. 78
(pr. zbiór, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty i M. Przasnek-Samokowej; przy współpracy
A. Skrzypczaka; 2005). Cena 46 zł.
• Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach, t. 75 (M. Drzewiecki;
2005).Cena 20 zł.
• Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej, t. 74 (B. Bojar; 2005). Cena 40 zł.
• Jakość usług bibliotecznych, t. 73 (M. Sidor; 2005). Cena 34 zł.
• Jakub Wujek - pisarz, tłumacz, misjonarz, t. 71 (D. Kuźmina; 2004). Cena 10 zł.
• Współczesna prasa kobieca a sprawy książki, t. 66 (K. Wodniak; 2004). Cena 10 zł.
• Człowiek i książka, t. 65 (J. S. Bystroń; 2003). Cena 5 zł.
• Zawód bibiiotekarza dziś i jutro. FORUM, t. 64 (red. Janusz Nowicki; 2003). Cena 24 zł.
• Katechizmy w Rzeczypospolitej XVi i początku XVii w., t. 61 (D. Kużmina; 2002).
Cena 10 zł.
• Bibiioteki szkoine. Wytyczne IFLA-UNESCO, t. 60 (red. E. B. Zybert; 2003). Cena 10 zł.
• Kataiog przedmiotowy, t. 58 (red. M. Banacka; 2002). Cena 5 zł.
• Poeci na tułaczce, t. 57 (W. J. Podgórski; 2002). Cena 9 zł.
• Słownik encykiopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, t. 56 (B. Bojar; 2002). Cena 45 zł.
• Działalność bibliotek pubiicznych. Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO,
t. 55 (red. M. Kisilowska; 2002). Cena 15 zł.
• Idee i rzeczywistość: bibiiotekarstwo pragmatyczne, t. 54 (J. Wojciechowski; 2002).
Cena 22 zł.
• Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, t.51 (J. Ratajewski; 2002). Cena 36 zł.
• Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, t. 50 (M. Drzewiecki;
2001).Cena 41 zł.
• Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, t. 49 (red. E. B. Zybert; 2002). Cena 32 zł.

KAŻDĄ KSIĄŻKĘ NASZEGO WYDAWNICTWA
możesz zamówić:
Pisemnie - Dział Promocji i Kolportażu
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
Telefonicznie - (022) 825-50-24, 608-28-26
Faks - (022) 825-53-49
E-mail; sprzedaz_sbp@wp.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY
ul. Katowicka 50, 43-605 Jaworzno
tel. 0-32 / 615 58 79

:AO>36

Polecamy szeroki wybór podpórek
i rozdzielaczy do książek.
Wystawiamy faktury VAT
symbol
opis produktu, wymiary
wyrobu
AO-17
podpórka tradycyjna, wysokość 16 cm
AO-18
podpórka do naklejania liter, wysokość 17 cm
A0-18a podpórka do naklejania liter, wysokość 24 cm
AO-19
podpórka z szyną do wsuwania napisów, do 15 cm
rozdzielacz alfabetyczny z literą do wysokości 4 cm
AO-20
rozdzielacz z czołem do naklejania liter (wysokość czoła 18 cm)
AO-21
podpórka z szyną do wsuwania gotowych napisów, do 40 cm
AO-22
podpórka z szyną do wsuwania gotowych napisów, do 20 cm
AO-23
podpórka do księgozbioru ciężkiego, wysokość 20 cm
AO-24
A0-25d podpórka ekspozycyjna, wysokość 15 cm
A0-25m podpórka ekspozycyjna, wysokość 13 cm
podpórka z szyną do wsuwania gotowych napisów, do 25 cm
AO-26
podpórka z szyną w poziomie do 18 cm. w pionie do 28 cm
AO-27

cena
netto
7,00
9,50
12.50
11.50
5,00
9,50
14,00
15,00
9,50
9,50
9,00
12,00
16,00

DO AUTORÓW
Redakcja uprzejmie prosi Autorów nadsyłających teksty do druku o podawanie następujących
danych:
1. imię i nazwisko
6. Nr PESEL
2. Data i miejsce urodzenia
7. Nr NIP
3. Imiona rodziców
8. Miejsce pracy i funkcja
4. Adres zamieszkania
9. Numer konta bankowego
5. Adres urzędu skarbowego
Prosimy o podpisywanie tekstów, dołączonych zdjęć i dyskietek.
Wydawnictwo SBP zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów krótkich tekstów o rezy
gnację z honorariów. W takim przypadku przy przesyłaniu tekstu prosimy zaznaczyć;
„rezygnuję z honorarium”. W dalszym ciągu będą Autorzy otrzymywać egzemplarze
gratisowe.

WARUNKI PRENUMERATY
„PORADNIKA BIBLIOTEKARZA’ I „BIBLIOTEKARZA’
„RUCH” S.A
W płaty na prenum eratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne. C ena prenumeraty
krajowej na IV kwartał 2006 r. wynosi 29,70 zł, a cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za
granicęjesto 100% w yższa od kraj owej.

1. Prenumerata krajowa:
• Przedpłaty na prenum eratę przyjm ują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe
dla m iejsca zamieszkania. Termin przyjmowania w płat na prenumeratę krajow ą i za
graniczną do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

2. Prenumerata zagraniczna:
• W płaty przyjmuje jednostka „RUCH” S.A Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na kon
to: PEKAO S.A IV O / Warszawa 68124010531111000004430494 lub kasa Oddziału.
• Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddział - 0 1 -248 Warszawa, ul. Jana
Kazimierza 31/33. Tel: (prefiks) (0-22) 53-28-731, 53-28-816, 53-28-819, 53-28-820,
• infolinia 0-800-1200-29, w intemecie http://www.ruch.pol.pl
• Adres do korespondencji: „RUCH” S.A O.K.D.P., ul. Jana K azim ierza 31/33,01-248
Warszawa

POCZTA POLSKA
1. Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych
w całym kraju w terminach:
a. do 25 listopada - n a prenumeratę realizow aną od 1 stycznia następnego roku,
b. do 25 lutego - n a prenumeratę realizow aną od 1 kw ietnia bieżącego roku,
c. do 25 m aja —na prenumeratę realizow aną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 25 sierpnia —n a prenumeratę realizow aną od 1 października bieżącego roku.

2. Urzędy pocztowe właściwe dła miejsca zamieszkania łub siedziby prenumeratora
przyjmują przedpłaty odpowiednio:

•

•
•
•

a. do 30 listopada - n a prenumeratę realizow aną do stycznia następnego roku,
b. do końca lutego —na prenumeratę realizow aną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 31 m aja —na prenumeratę realizow aną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 31 sierpnia —na prenumeratę realizow aną od 1 października bieżącego roku.
Przedpłaty na prenum eratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób
niepełnospraw nych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek
gdzie dostęp do urzędu pocztowego je st utrudniony.
Prenum erata prasy obejmuje pełne okresy kwartalne.
W płaty na prenum eratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obo
w iązku wypełniania blankietów wpłat.
Zaprenum erow ane egzemplarze są doręczane do miejsca zam ieszkania prenum eratora
lub jeg o siedziby bez pobrania dodatkowych opłat.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Prenumeratę m ożna rów nież zrealizować w Dziale Promocji i Sprzedaży Biura ZG
SBP, Al. N iepodległości 213, 02-086 W arszawa, tel. (0-22) 825-50-24, fax: (022)
825-53-49, e-mail: sprzedaz_sbp@ wp.pl

Cena zł 9,90 (w tym VAT 0%)
WYDAWNICTWO

DO W SZYSTKICH TYCH, KTÓRZY SIĘ KSZTAŁCĄ LUB DOSKONALĄ
Życz}'my Wam sukcesów w nauce
Pamiętajcie o tym, że WYDAW'NICTW'O SBP jest dla Was. Publikujemy
większość literatury Wam potrzebnej. Autorami tych książek są sprawdzeni
praktycy, dydaktycy i naukowcy. Co roku wydajemy kilkanaście pozycji
książkowych. Z każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.

Polecamy nasze czasopisma
/najdziecie w nich wszystko co aktualne i najważniejsze w bibliotekarstwie
i informacji naukowej.

BIBLIOTEKARZ
Indeks 352624. Miesięcznik o charakterze fachowym i naukowym.
Ukazuje się od 1929 r. Czasopismo wydawane przez SBP oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Indeks 369594. Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny.
Ukazuje się od 1949 r. Czasopismo wydawane przez SBP.

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOW EJ
Od 1993 r. czasopismo wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz SBP, jako półrocznik.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Czasopismo naukowe ukazujące się od 1927 r. niezbędne
dla całego środowiska bibliotekarskiego. Od 2004 r. wydawane wyłącznie przez SBP. Kwartalnik.
EBIB. Elektroniczna BIBlioteka i Biuletyn EBIB
Wychodzi w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP od 2001 r.
Adresy: http.yebib.oss.wroc.pl: ebib.redakcja@oss.wroc.pl

KAŻDĄ KSIĄŻKĘ NASZEGO WYDAWNICTWA
m ożesz zamówić:
Pisemnie: Dział Promocji i Kolportażu
02-086 W'arszawa. Al. Niepodległości 213
Telefonicznie: (022) 825 50 24. 608 28 26; Faks: 825 53 49
e-mail: sprzcdaz sbp@'W'p.pl
Oferujemy Państwu także sprzedaż odręczną w dwóch punktach:
w Wydawnictwie SBP - Warszaw a, ul. Konopczyńskiego 5/7
oraz w Dziale Promocji i Kolportażu Al. Niepodległości 213.
Staramy się - zważywszy na status materialny środowiska bibliotekarskiego utrzymywać ceny
na poziomie niskim i średnim, a część pozycji wydajemy na zasadzie non profit.

KUPUJCIE U nas :
BEZ NASZYCH K S IĄ ŻE K ŚWIAT B IB LIO T E K A R S K I BYŁBY UBOŻSZY

Projekt graficzny Kalaizyua Sunny, tel., ß 602 39 16 75. c-inail: zinamonikCuiwp.pl

