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BIBLIOGRAFIA LOKALNA W POLSCE WOKÓŁ TERMINU I POJĘCIA
Dr hab. Alicja Matczuk pracuje w Instytucie Informacji Nauko
wej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Jej zainteresowa
nia badawcze skupiają się na historii, teorii i metodyce polskich
bibliografii specjalnych, w szczególności bibliografii dziedzino
wej i regionalnej. Ważniejsze publikacje: Polskie bibliografie nauk
humanistyczno-społecznych do roku 1989. Historia i metodyka (Lub
lin, 2014), Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych re
gionalnych (1994). Bibliografia specjalna. Historia i zakres pojęcia.
W: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka. Red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański (Warszawa, 2009). Jest autorką, współautorką
i redaktorką wielu opracowań bibliograficznych, m.in. Bibliografii publikacji pracowników Za
kładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS i wykazu prac habilitacyjnych, dok
torskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003. (Lublin, 2007), Bibliografii miasta Stalowej
Woli za lata 1989-2012 (współaut. Bernadeta Burdzy, Stalowa Wola, 2012), Bibliografii publika
cji pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku (współaut. Tomasz Kranz, Lublin, 2004).
Dr Artur Znajomski pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS
w Lublinie. Główny nurt jego zainteresowań badawczych to zagadnienia bibliografii oso
bowych i bibliografii lokalnych w Polsce. Ważniejsze publikacje: Bibliografie osobowe histo
ryków polskich (Lublin, 2004), Bibliografie zespołów osobowych - instytucji, stan i potrzeby.
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W: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka. Red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański (Warszawa, 2009); Wpływ lwowskiego środo
wiska historycznego na rozwój metodyki bibliografii osobowej
do roku 1939. W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa
w XIX i XX w. T. 5. Red. J. Matemicki i L. Zaszkilniak (Rzeszów,
2007); Bibliografie specjalne - tendencje rozwoju na przykładzie
bibliografii osobowych. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliogra
fów (Warszawa, 2004); The state of local bibliographies in Poland
after World War II. W: Around the Book the Library and Information.
Ed. M. Juda (et al.) (Lublin, 2014). Jest autorem i współautorem
szeregu opracowań bibliograficznych, m.in. Bibliografii publikacji prof. dr hab. Barbary Tre
lińskiej za lata 1973-2012. W: Między tekstem a znakiem (Warszawa, 2013), współredaktorem
Bibliografii miasta Świdnika do roku 2003 (Świdnik, 2004).
SŁOWA KLUCZOWE: Bibliografia lokalna - terminologia, teoria.
ABSTRAKT: Tezy/cel artykułu - Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu
kształtowania się i rozwoju pojęcia i terminu bibliografia lokalna na gruncie polskim. Za
prezentowano fazy rozwojowe pojęcia bibliografii lokalnej do 1989 r. oraz zmianę podejścia
do terminu bibliografia lokalna po tym roku. Metody badań - Zastosowano metodę kryty
ki i analizy polskiego i obcego piśmiennictwa bibliologicznego. Wyniki i wnioski - Termin
„bibliografia lokalna" pojawił się na gruncie polskim przed I wojną światową. Upowszech
nił się w dwudziestoleciu międzywojennym. Został sprecyzowany w okresie powojennym.
Po 1989 r. zniknął z polskiej terminologii bibliograficznej, ponieważ został zastąpiony termi
nem „bibliografia terytorialna". Nowe pojęcie nie zostało zaakceptowane przez większość
bibliografów-praktyków i środowisko polskich bibliologów. Trzeba przywrócić termin „bi
bliografia lokalna" w jego tradycyjnym rozumieniu.

U W A G I W ST Ę P N E

Wśród licznych rodzajów i typów bibliografii, bibliografie lokalne zaj
mują bez wątpienia ważne miejsce w systemie bibliograficznym. Ich za
daniem jest nie tylko dokumentacja produkcji wydawniczej określonej
miejscowości i zestawienie piśmiennictwa na jej temat, ale też budowanie
patriotyzmu, poczucia dumy i przywiązania do swojej „małej ojczyzny"
oraz upowszechnianie wiedzy na jej temat, a także popularyzacja i promo
cja. Są swego rodzaju wizytówką poszczególnych miejscowości, pokazując
ich osiągnięcia w każdej niemal dziedzinie działalności. Stanowią również
wartościowe źródło informacji dla badaczy różnych aspektów życia spo
łeczności lokalnych, a rejestrując tytuły lokalnej prasy i czasopism oraz
rozpisując ich zawartość, stają się komplementarne wobec bibliografii re
gionalnej oraz bibliografii narodowej.
Problematyka bibliografii lokalnych w polskim piśmiennictwie bibliologicznym była i jest tematem rzadko podejmowanym. Zazwyczaj pojawia
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się na marginesie omawiania zagadnień bibliografii regionalnej. Toteż prze
ważnie problemy historii, teorii i metodyki obu typów bibliografii omawia
ne są łącznie. W dorobku polskiej teorii i metodyki bibliografii lokalnych
swoją obecność w okresie międzywojennym zaznaczył Wacław Olszewicz,
po 11 wojnie światowej: Helena Hleb-Koszańska, Maria Dembowska, Bar
bara Eychler, Anna Zajewska. W stosunkowo niedawnej przeszłości prob
lematyka polskiej bibliografii lokalnej stała się przedmiotem badań Artura
Znajomskiego (Znajomski, 2004, s. 609-623; Znajomski, 2014, s. 283-304).
Bibliografie lokalne posiadają niezwykle bogatą i wielowiekową trady
cję. Za najstarszą tego typu bibliografię uważa się wydrukowane w 1558 r.
dzieło Bernarda Scardeoni De antiquitate urbis Patavii et Claris cwihus patavinis (Wenecja, 1558) (Besterman, 1950, s. 70; Balsamo, 1990, s. 75). W ślad
za tym dziełem pojawiły się spisy poświęcone Florencji, Umbrii, Rzymo
wi, Bolonii, Piemontowi. Głównie były to bibliografie podmiotowe, reje
strujące twórczość miejscowych autorów lub wytwory typografii danego
miasta (Żbikowska-Migoń, 1999, s. 12). Tworzenie bibliografii lokalnych na
szerszą skalę rozpoczęło się w drugiej połowie XIX w, zwłaszcza w Euro
pie Zachodniej, w następstwie rozwoju regionalizmu. Prym wiodły w tym
zakresie Niemcy, Francja, Włochy i Szwajcaria^.
W Polsce bibliografie lokalne pojawiać się zaczęły na przełomie XVII
i XVIII w. Najstarszą ich reprezentację stanowią słowniki biobibliograficzne poświęcone uczonym, literatom i duchownym poszczególnych miast.
Według Cecylii Z. Gałczyńskiej, pierwszym tego typu opracowaniem jest
dzieło Józefa Bartłomieja Zimorowicza Viri illustres Cwitatis Leopoliensis,
wydrukowane w 1671 r. we Lwowie (Gałczyńska, 1991, s. 169). Uczeni
Gdańska otrzymali swojąbiobibliografię opracowaną przez Efraima Praetoriusa (1713)^, Torunia - za sprawą G. Centnera (1763)^. O skali tego zjawi
ska może świadczyć fakt, że tylko dla Śląska w XVIII w. opublikowano co
najmniej 14 opracowań bibliograficznych dotyczących zbiorowości lokal
nych (Herden, 1997, s. 43-72). Właściwy rozwój bibliografii lokalnych nastą
pił w XIX w. Początkowo były to głównie bibliografie podmiotowe, nieco
później pojawiły się spisy o charakterze przedmiotowym, które z czasem
liczniej były reprezentowane. Za pierwszą poważniejszą pracę bibliogra
ficzną o charakterze lokalnym można uznać Bibliografię druków wileńskich
Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydrukowaną w 1842 r. w czwartym to
mie jego monografii Wilno od początków jego do roku 1750 (Kraszewski, 1842,
*

D ostrzegł to już Karol Estreicher, który stw ierdzał w sw ych w ykładach z bibliografii w 1865 r:

„W łosi m ogą pochw alić się pracam i, które staw iają w czw artym rzędzie po Erancji, N iem czech i A n
glii. Pod w zględem ogólnej bibliografii ustała działalność, za to upraw a ojczystej utrzym uje się. Pra
w ie każde w iększe m iasto ma sw oje literacko-historyczne bio i bibliografie. Stąd W łochy tw orzą we
w zględzie bibliograficznym obraz osobliw y indyw idualizow any" (zob. Biernacka, 1989, s. 85).
^E. Praetorius: At/ienae Gedanenses. G dańsk 1713 (zob. Żbikow ska-M igoń, 1995/1996, s. 38-39).
^ G. Centner: Geehrte and gelehrte Thorner. Thorn 1763.
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s. 315-365). Zawiera ona wykaz druków wytłoczonych przez oficyny wi
leńskie w latach 1522-1799. Natomiast pierwszą bieżącą bibliografię lo
kalną zawdzięczamy Adamowi Honoremu Kirkorowi. Jest to Bibliografia
wileńska, drukowana co kilka numerów na łamach „Kuriera Wileńskiego"
w latach 1860-1862. Bibliografie lokalne stały się w następnych latach coraz
powszechniejsze. Ich rozkwit nastąpił w okresie międzywojennym i powo
jennym (Znajomski, 2014, s. 283-288).
W K R Ę G U T E R M IN U I P O IĘ C IA B IB L IO G R A F IA L O K A L N A

Zainteresowanie problematyką bibliografii lokalnej, poprzedzone okre
sem rozwiniętej praktyki bibliograficznej, przypada na koniec XIX wieku.
Termin „bibliografia lokalna" odnajdujemy np. w dziele Bibliotheca bibliographica Italica Giuseppe Ottina i Giuseppe Fumagalliego (Roma, 1889)
w nazwie działu Bibliografie locali, co świadczy o tym, że w tym okresie
wykształcone było już pojęcie bibliografii lokalnej jako odrębnego typu bi
bliografii specjalnej. Do kategorii „locali" autorzy zaliczyli bibliografie re
gionalne i lokalne przedmiotowe, natomiast do działu Bibliografie regionali
di scrittoti italiani bibliografie regionalne podmiotowe. Ale już w dziele Fu
magalliego La bibliografia (Roma, 1923) dział rejestrujący bibliografie regio
nalne i lokalne przedmiotowe nosił nazwę Bibliografie regionali, locali, a spisy
podzielone zostały na dwa oddzielne szeregi: bibliografie regionalne oraz
bibliografie lokalne (Sawoniak, 1971, s. 145).
Chociaż bibliografia lokalna ma za sobą kilkuwiekową historię, jej termi
nologia jest niezwykle skomplikowana. Wielości terminów, pod jakimi tego
typu spisy bibliograficzne występują w różnych krajach, towarzyszy ich
wieloznaczność, wynikająca nie tylko z różnic językowych. Pewne zamie
szanie terminologiczne powoduje nieostrość i niejednoznaczność określeń
stosowanych na oznaczenie „aspektu przestrzennego", obszarów objętych
zasięgiem i zakresem bibliografii lokalnej.
W piśmiennictwie angielskim funkcjonuje pojęcie local bibliography, któ
re łączy się z bibliografią jakiejś przestrzeni geograficznej, niezależnie od
jej wielkości i kategorii w podziale administracyjnym (Gałczyńska, 1991,
s. 179), podobnie jak bibliographie locale w Belgii i localbibliografii w Danii.
W piśmiennictwie niemieckim bibliografie lokalne na ogół charakteryzowa
ne są jako Regionalbibliographie (Syre, 2000, s. 224-225; Syre, Wiesenmiiller,
hrsg. 2006), ale można też spotkać określenia Ortskundliche („miejscowościoznawcze") - Orstbibliographie (Gałczyńska, 1984, s. 22) i Localbibliograhie (Bagłajewska-Miglus, Berg, 2006, s. 156; Żbikowska-Migoń, 1999, s. 10).
Z kolei w terminologii i w praktyce bibliograficznej rosyjskiej (wcześniej
radzieckiej) fiankcjonowały pojęcia krajevedceskaa bibliografia, określana też
jako bibliografia mestnoj pećati lub mestnaa bibliografia - oznaczała bibliografię
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regionalną/lokalną przedmiotową i krajevaa bibliografia - odpowiadała biblio
grafii regionalnej/lokalnej podmiotowej, albo obejmowała oba znaczenia łącz
nie (Śamurin, 1958, s. 137-138; Simon, 1968, s. 84-88; Żbikowska-Migoń, 1999,
s. 10). Od lat 70. XX w. odchodzi się w Rosji od stosowania powyższych ter
minów na rzecz terminu regionalnad bibliografia'*^ (Semenova, 1993, s. 82-84).
K SZ T A Ł T O W A N IE SIĘ P O JĘ C IA B IB L IO G R A F IA L O K A L N A
W P O L S C E D O R O K U 1989

Również w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której na określe
nie bibliografii lokalnej fiankcjonują różne określenia. Rozbieżność między
znormalizowaną terminologią a żywym językiem - dla zestawień wyka
zujących publikacje związane z daną miejscowością - występuje nie tylko
w potocznym użyciu, ale i w praktyce środowisk polskich bibliografów
i bibliotekarzy. Kwestia ujednolicenia rozumienia i właściwego użycia ter
minu „bibliografia lokalna" ma niebagatelne znaczenie dla ścisłości wy
rażania myśli i w związku z tym dla adekwatności porozumiewania się.
Wzmianki o bibliografiach lokalnych znajdujemy w polskich wydaw
nictwach encyklopedycznych wydanych już na przełomie XIX i XX w.
Bibliografie tego rodzaju określane były jako spisy wydawnictw pewnej
miejscowości bądź miejsca (S. Orgelbranda encyklopedia... T. 2, 1898, s. 428;
Wielka encyklopedia ..., T. 35,1904, s. 82).
Termin „bibliografia lokalna" pojawił się w polskim piśmiennictwie bibliologicznym prawdopodobnie na początku XX w. Wyrazu tego użył
Kazimierz Kaczmarczyk we wstępie do Bibliografii Krakowa za rok 1912
ogłoszonej w „Roczniku Krakowskim" w 1913 r. (K. Kaczmarczyk, 1912,
s. 207). Pojęcie bibliografii lokalnej utożsamiał on z bibliografią związaną
z daną miejscowością. Jak dalece takie określenie było nowością, dowodzi
fakt, że zarówno w Przeglądzie bibliografii polskiej (Warszawa, 1919) Jana
Muszkowskiego, jak i w dwa lata później wydanej Bibliografii bibliografii pol
skiej (Lwów, 1921) Wiktora Hahna terminu „bibliografia lokalna" nie spo
tykamy, co znaczy, że tych opracowań nie wyróżniano w jakiś specjalny
sposób, ponieważ nie istniało pojęcie bibliografii lokalnej jako odrębnego
typu bibliografii specjalnej. Obaj autorzy potraktowali spisy bibliograficz
ne ograniczone do jednej miejscowości jako bibliografię dzielnicową, gdyż
pojęcie bibliografii regionalnej też nie było jeszcze wykształcone. Termin
„bibliografia dzielnicowa" jeszcze przez pewien czas utrzyma się, wystę
pując w spisach bibliograficznych i piśmiennictwie bibliologicznym, obok
terminu „bibliografia regionalna".
N orm a G O ST 16448-70 Sistem a informacionno-hihliograficeskoj dokumentacji. Terminy i opriedelenid,
obow iązyw ała od 1971 r., a następnie jej now elizacja G O ST 7.0-77, od 1978 r.
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W okresie międzywojennym bibliografię lokalną przeważnie utożsa
miano z bibliografią regionalną, dzielnicową, tym samym granice między
tym, co regionalne a tym, co lokalne nie funkcjonowały. Dla Czesława Gutrego bibliografia regionalna była zjawiskiem podmiotowo-przedmiotowym, związanym z określonym terytorium, przy założeniu, iż terytorium
to jest dowolnie wielkie, może nim być nawet cały kraj (Gutry, 1929). Bi
bliografia regionalna nie schodziła z listy tematów poruszanych na zjaz
dach bibliotekarzy polskich (1929, 1932, 1936). Nie przyczyniły się one
jednak do postępu na niwie teorii bibliografii mniejszych niż państwo.
Na Czwartym Zjeżdzie Bibliotekarzy Polskich (Warszawa, 1936) Stefan
Burchardt, autor referatu Bibliografia regionalna, wyraził tylko dość po
wszechny pogląd, że bibliografia lokalna jest bibliografią regionalną: „Bi
bliografia regionalna grupuje pozycje, odnoszące się treściowo do danej
dzielnicy historycznej, dzielnicy etnograficznej, jednostki administracyj
nej, miejscowości [podkreślenie aut.], instytucji lokalnej, zabytków itp.,
np. Małopolska, Pomorze, woj. nowogródzkie. Zakopane. Bibliografia
regionalna może być: ogólna lub specjalna; drukarska (np. druków wi
leńskich), wydawnicza (np. druków wydanych w Wilnie) lub przedmio
towa (druków o Wilnie); retrospektywna lub bieżąca; książek, ulotek,
treści czasopism lub tytułów czasopism ..." (Burhardt, 1936, s. 285). Skraj
nie odmienne podejście do interesującego nas terminu na Zjeżdzie za
prezentowała Regina Danysz-Fleszarowa. Jako geograf z wykształcenia
opowiedziała się przeciw używaniu terminu „bibliografia regionalna" na
oznaczenie bibliografii druków danego terenu czy też autorów, zamiesz
kujących jakieś terytorium ze względu na ścisłe określone znaczenie ter
minu w naukach przyrodniczych. Na to miejsce zaproponowała nazwę
dzielnicowej lub lokalnej bibliografii (Danysz-Fleszarowa, 1936, s. 39).
Propozycja ta przeszła bez echa.
Sprawy bibliografii regionalnej teoretycznie rozważała Maria Głowińska
(Głowińska, 1930, s. 404-414), wyodrębniając cztery jej rodzaje: 1) biblio
grafię drukarską, w której kryterium doboru materiałów stanowi miejsce
druku, 2) bibliografię wyclawniczą- siedziba wydawcy, 3) bibliografię au
torską - osoba autora, i wreszcie 4) bibliografię przedmiotową, w której
o doborze decyduje przedmiot opisywany, w naszym przypadku region
lub miejscowość na terenie regionu. Jednakże za optymalną uważała taką
czteroprzymiotnikową odmianę bibliografii regionalnej, gdyż jedynie pod
takimi warunkami może ona orientować w stanie kultury umysłowej da
nego obszaru, tj. regionu lub miejscowości (Głowińska, 1930, s. 407-409).
Znamienny jest jednak fakt, że od lat 30. ubiegłego wieku termin „bi
bliografia lokalna" zaczął pojawiać się częściej w piśmiennictwie bibliologicznym. Posłużył się nim Rudolf Kotula (Kotula, 1928, s. VI), Michał
Brensztejn (Brensztejn, 1930, s. 50), a także Wacław Olszewicz (Olszewicz,
1936, s. 75). Równocześnie coraz wyraźniej występują reakcje, zmierza
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jące do uściślenia i zróżnicowania pojęć „bibliografia regionalna" i „bi
bliografia lokalna". Pierwszy krok w tym kierunku uczyniła praktyka
bibliograficzna. Już w 1931 r. w drugim roczniku „Bibliografia Bibliografii,
Bibliotekarstwa i Bibliofilstwa za rok 1930" wprowadziła termin „biblio
grafia lokalna" tworząc odrębny dla niej dział noszący nazwę: Bibliogra
fia regionalna i lokalna, co dowodzi, że w tym okresie istniało już pojęcie
bibliografii lokalnej jako odrębnego typu bibliografii specjalnej Nazwa ta
przyjęła się i utrwaliła w kolejnych rocznikach bibliografii, zamykającej
się na zestawieniu za dwulecie 1935-1936.
Pojawiały się także pierwsze próby zdefiniowania bibliografii lokalnej
i wykazania różnic między bibliografią lokalną i bibliografią regional
ną. W artykule stanowiącym pokłosie Czwartego Zjazdu Bibliotekarzy
Polskich W. Olszewicz pisał: „Podczas gdy dość obfitą mamy biblio
grafię lokalną w znaczeniu zestawienia druków pochodzących z jednej
miejscowości [....] bibliografia regionalna, pojęta jako zestawienie dru
ków z większego terytorium, słabe ma u nas tradycje" (Olszewicz, 1936,
s. 75-76). Pogląd ten ustalony już w zakresie praktyki bibliograficznej, te
raz oświetlony został na płaszczyźnie teoretycznej. Bibliografia lokalna
była w koncepcji Olszewicza bibliografią podmiotową, tzn. rejestrującą
druki wydrukowane na terenie danej miejscowości, bibliografią przedmio
tową, wykazującą druki dotyczące danej miejscowości oraz bibliografią
mieszaną, czyli podmiotowo-przedmiotową. Rozstrzygnięcia teoretycz
ne i terminologiczne Olszewicza należy uznać za ważne wydarzenie. Był
to pierwszy konkretny krok zmierzający do zerwania z utożsamianiem
bibliografii lokalnej z bibliografią regionalną. Trwałym wkładem autora
jest uściślenie i zróżnicowanie obu tych pojęć. Rozważania Olszewicza
przeszły bez echa.
Wyrazicielem wspomnianych tendencji stał się również Stefan Vrtel-Wierczyński dając temu wyraz w fundamentalnej pracy Teoria bibliografii
w zarysie, która choć wydana w 1951 r., ale napisana w okresie okupacji,
należy de facto do okresu międzywojennego. Omawiając poszczególne
rodzaje bibliografii, definiuje on także termin „bibliografia lokalna" jako
bibliografie „dotyczące pewnych określonych miejscowości", przy czym
nie wprowadza rozróżnienia na bibliografię podmiotową i przedmioto
wą (S. Vrtel-Wierczyński, 1951, s. 224).
Okres międzywojenny, kiedy podjęto na dość dużą skalę rejestrację
bibliograficzną piśmiennictwa związanego z terytoriami mniejszymi niż
państwo w sposób podmiotowy i przedmiotowy, przyniósł pewne ustale
nia definicyjne, propozycje terminologiczne i wskazówki praktyczne do
tyczące bibliografii lokalnej. Stanowiły one podstawę oraz punkt wyjścia
dla przyszłych prac teoretycznych.
Po 11 wojnie światowej bibliografia związana z miejscowością była po
wszechnie traktowana jako jeden z rodzajów bibliografii specjalnej. Jednak,
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jak pokazuje piśmiennictwo fachowe, nie wszyscy byli skłonni do zaakcep
towania terminu „bibliografia lokalna". Na oznaczenie tego rodzaju opra
cowań często używano określenia „bibliografia miejscowości" (J. Grycz,
1947, s. 4, cyt. za Hleb-Koszańska, 1949, s. 25) lub „bibliografia miasta"
(W. Hahn, 1949, s. 436). Również niektórzy badacze traktowali - i traktują
nadal - bibliografię lokalną w szerokim ujęciu, czyli jako bibliografię re
gionalną (J. Korpala, 1969; A. Żbikowska-Migoń, 1994). Z pewnością bierze
się to stąd, że te dwa typy bibliografii mają wiele cech wspólnych. Toteż
zwykle omawiane są łącznie. Nie wydaje się natomiast słuszny pogląd,
że bibliografia lokalna jest odmianą bibliografii regionalnej (J. Sadowska,
2011, s. 450). Pozostaje on w sprzeczności z przyjętą u nas systematyką
bibliograficzną, według której bibliografia lokalna stanowi odrębny ro
dzaj bibliografii specjalnej Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że mimo bliskie
go pokrewieństwa bibliografii regionalnej i bibliografii lokalnej, jest jedna
ważna różnica - dotycząca wielkości obszaru, z którym są związane. Kon
sekwencje wielkości obszaru, do którego odnoszą się oba te rodzaje bi
bliografii, są tak daleko idące (chociażby na poziomie pełnionych funkcji
i zadań, a także metodyki opracowania), iż warto wydzielić pojęcie za
równo bibliografii regionalnej, jak i bibliografii lokalnej.
Do upowszechnienia terminu „bibliografia lokalna" w środowisku bi
bliograficznym i bibliotekarskim przyczyniły się publikacje Państwowego
Instytutu Książki (1948-1949), a od 1949 r. Instytutu Bibliograficznego Bi
blioteki Narodowej. W bieżącej „Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książ
ce" już w zeszycie eksperymentalnym, wydanym w 1947 r., wprowadzono
termin „bibliografia lokalna". Dział rejestrujący bibliografie terytoriów
mniejszych niż państwo przejęty został z przedwojennej bibliografii bibliologicznej w takim samym sformułowaniu Bibliografia regionalna i lokal
na (od r. 1949 r. - Bibliografia krajoznawcza, regionalna i lokalna), od r. 1971
Bibliografie krajoznawcze, regionalne i lokalne, a od 1973 r. Bibliografie krajo
znawcze, regionalne i lokalne oraz grup etnicznych). Dwa lata później uka
zała się praca Heleny Hleb-Koszańskiej Kompozycja bibliografii specjalnej,
w której we wstępie zostały wprowadzone i zdefiniowane, po raz pierwszy
w piśmiennictwie polskim, podstawowe terminy bibliograficzne, w tym
z interesującego nas zakresu, oraz zaprezentowana koncepcja typologii
bibliografii. Hleb-Koszańska zaznaczyła, że „kraj, region jako zakres de
cydują o powstaniu bibliografii regionalnych, miejscowość - lokalnych"
(Hleb-Koszańska, 1949, s. 27-28). Zaproponowana przez nią klasyfikacja
spisów bibliograficznych wśród bibliografii specjalnych wyróżniała tak
że bibliografię lokalną jako odrębny typ. Klasyfikacja ta, nabierając z cza
sem większej klarowności, w swych podstawach pozostała niezmieniona.
Powołując się na ustalenia przedwojenne, wyróżniła trzy odmiany biblio
grafii mniejszych niż państwo: bibliografię podmiotową, przedmiotową
i mieszaną. Rok później Adam Łysakowski opublikował fundamentalny
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artykuł Określenie bibliografii, w którym omówił przedmiot i zadania bi
bliografii na tle nauki o książce, niestety, nie zajął się typologią spisów
bibliograficznych (Łysakowski, 1950). Nie definiuje więc również biblio
grafii lokalnej. Definicję taką dała natomiast w 1954 r. Maria Dembow
ska w słowniku Terminologia bibliograficzna. Określiła bibliografię lokalną
jako „spis bibliograficzny rejestrujący: 1. dokumenty wytworzone (wyda
ne, wydrukowane) w danej miejscowości lub wytworzone przez autorów
pochodzących z danej miejscowości (bibliografia lokalna podmiotowa),
2. dokumenty, których treść dotyczy danej miejscowości (bibliografia
przedmiotowa), 3. dokumenty obu wymienionych kategorii" (Dembow
ska, 1954, s. 163). Fakt uwzględnienia terminu bibliografia lokalna w Termi
nologii uprawomocnił jego byt w polskim słownictwie fachowym. Termin
ten ustala się i występuje konsekwentnie już we wszystkich przeglądach
bibliograficznych ujmujących spisy według ich rodzajów. Nic dziwnego,
że pojawił się on również w wydaniu drugim Bibliografii bibliografii pol
skich W. Hahna (Warszawa, 1956).
Konstatacje teoretyczne Dembowskiej, dotyczące bibliografii lokalnej,
znalazły powszechną akceptację. W wydanym rok później Podręcznym
słowniku bibliotekarza Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej (War
szawa, 1955) bibliografia lokalna otrzymała status odrębnego hasła wraz
z odpowiednikami zagranicznymi {a. local bibliography; f. bibliographie lo
kale; n. Ortsbibliographie; r. mestnaja bibliografii a). Definicja bibliografii lo
kalnej w Słowniku brzmi: „Bibliografia obejmująca całokształt produkcji
wydawniczej określonej miejscowości, najczęściej z dodaniem piśmien
nictwa, dotyczącego danej miejscowości, np. bibliografia Torunia (i o To
runiu)" (Więckowska, Pliszczyńska, 1955, s. 35). Nieścisłość tej definicji
jest wyraźna już na pierwszy rzut oka. Zakres terminu bibliografia lo
kalna ograniczono zasadniczo do bibliografii podmiotowo-przedmiotowej, będącej jedną z odmian bibliografii lokalnej, która - co ciekawe
- w praktyce bibliograficznej występuje incydentalnie, nie zaś do biblio
grafii lokalnej w ogóle. Nie wymieniono natomiast cechy najistotniejszej
dla tego rodzaju bibliografii, mianowicie, że ogranicza się ona do doku
mentów powstałych, tj. wydanych lub wydrukowanych, na terenie miej
scowości bez względu na treść lub rejestruje jedynie dokumenty treścią
związane z miejscowością. Warto zauważyć, że definicję bibliografii re
gionalnej sformułowano poprawnie, choć to przecież ten sam rodzaj bi
bliografii z tym, że bibliografia lokalna dotyczy określonej miejscowości,
a bibliografia regionalna - większej jednostki terytorialnej (regionu lub
dzielnicy). W Słowniku nie wprowadzono w haśle „bibliografia lokalna"
rozróżnienia na bibliografię podmiotową i przedmiotową, lecz zamiesz
czono odrębne hasła dla terminów „bibliografia podmiotowa i bibliografia
przedmiotowa", od których nie ma zresztą odsyłacza do pozycji dotyczą
cej bibliografii lokalnej (Dembowska, 1957, s. 30).
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Pod koniec lat 50. XX w. swoje stanowisko w sprawie pojęcia „bi
bliografia lokalna" i jej miejsca w typologii bibliografii określił i zapre
zentował Instytut Bibliograficzny. Rozważania nad tym zagadnieniem
ponownie podjęła M. Dembowska. W rozdziale Bibliografia, zamiesz
czonym w wydawnictwie zbiorowym Bibliotekarstwo naukowe (1956),
ponownie zdefiniowała pojęcie bibliografii lokalnej, które nie odbie
gało od sformułowania przyjętego przez nią w Terminologii (Dembow
ska, 1956, s. 72-73). Dokonała również systematyki bibliografii, dzieląc
bibliografie specjalne na dwa główne podzbiory: bibliografie wydawniczo-formalne i bibliografie treściowe. Do tych pierwszych zaliczyła
m.in. bibliografie lokalne podmiotowe, do drugich bibliografie lokalne
przedmiotowe, które wespół z bibliografią regionalną przedmiotową
i bibliografią zagadnień ogólnych, tworzą bibliografie zagadnień. Kla
syfikacja ta w swych podstawach nie została zmieniona. Założenia te
oretyczne i ustalenia terminologiczne autorka przedstawiła ponownie
w podręczniku metodycznym Bibliografia. Poradnik dla autorów biblio
grafii specjalnych (1960) i w drugim jego wydaniu Metodyka bibliograficz
na. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych (1963). Warto nadmienić,
że nowością w polskim piśmiennictwie fachowym było zamieszczenie,
w obu wydaniach podręcznika, rozdziału omawiającego specyfikę me
todyki sporządzania bibliografii regionalnej i lokalnej. Omawiając prob
lemy metodyczne obu typów bibliografii autorki powyższego rozdziału
przy okazji doprecyzowały pojęcie bibliografii lokalnej. Anna Zajewska
skonkretyzowała zakres terytorialny (obszar) tego typu bibliografii pi
sząc: „Mianem miejscowości określa się takie jednostki terytorialne jak
miasto, miasteczko czy nawet wieś" (Zajewska, 1960, s. 244); według
niektórych badaczy bibliografia lokalna zasięgiem geograficznym obej
muje miasto i jego najbliższe okolice (Słodkowska, 1965, s. 12). Z kolei
Barbara Eychlerowa uściśliła pojęcie bibliografii regionalnej/lokalnej
przedmiotowej przez wskazanie jej zasięgu terytorialnego, a mianowi
cie, że bibliografia ta rejestruje publikacje o danym regionie/mieście bez
względu na miejsce wydania (Eychler, 1963, s. 293).
Ustalenia teoretyczne i terminologiczne Instytutu Bibliograficznego
przyczyniły się w kręgu bibliografów do uściślenia, ujednolicenia oraz
spopularyzowania terminu i pojęcia „bibliografia lokalna". Wystarczy po
równać terminologię używaną przez autorów na początku lat 50. XX w.
z terminologią stosowaną później w podręcznikach i skryptach dla studen
tów, rozprawach, artykułach, przedmowach do bibliografii i recenzjach.
Autorytatywne źródła takie, jak Encyklopedia wiedzy o książce (Wrocław,
1971), Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego (Wrocław, 1976),
Słownik terminologiczny informacji naukowej (Wrocław, 1979) posługują się
pojęciem bibliografii lokalnej jako podmiotu lub przedmiotu rejestrowa
nych publikacji związanych z jedną miejscowością.
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W 1978 r. odbyła się w Warszawie Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bi
bliografów, podczas której C. Z. Gałczyńska przedstawiła nową koncepcję
bibliografii terytoriów mniejszych niż państwo w kontekście realizacji syste
mu SINTO (Gałczyńska, 1980, s. 148-182; zob. też Sadowska, 2006, s. 41-42).
Autorka zaproponowała również, aby w miejsce stosowanych dotychczas
terminów „bibliografia regionalna" i „bibliografia lokalna" wprowadzić
termin „bibliografia terytorialna". Termin ten został usankcjonowany nor
mą bibliograficzną w 1989 r.®. Termin „bibliografia terytorialna" obejmuje
swoim znaczeniem bibliografie dawniej określane mianem bibliografii re
gionalnych i lokalnych. Rozróżniono przy tym bibliografię terytorialną pod
miotową i bibliografię terytorialną przedmiotową. Natomiast bibliografia
regionalna zdefiniowana została jako „bibliografia ogólna o zasięgu tery
torialnym obejmującym obszar większy niż państwo, który ze względu na
swoje cechy geograficzne, językowe, gospodarcze i polityczne uznawany
jest za region". O przyjęciu takiego rozwiązania zdecydowało - jak pisze
Alina Grochowska - umacniające się we współczesnym języku nowe rozu
mienie terminu „region" (Grochowska, 1991, s. 152-153). Zmiana podejścia
do bibliografii regionalnej budziła - i budzi nadal - zastrzeżenia i na ogół
jest krytykowana (Żbikowska-Migoń, 1999, s. 11; Sadowska, 2011, s. 463464). Z normy całkowicie został wyeliminowany termin „bibliografia lo
kalna", jako pozostający poza jej zakresem.
Konsekwencją nowych ustaleń terminologicznych była zmiana, od
rocznika 1991, nazwy działu rejestrującego spisy w „Bibliografii Biblio
grafii Polskich" i „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej", wydawanych
przez Instytut Bibliograficzny. W miejsce dotychczasowego działu Bi
bliografie krajoznawcze, regionalne i lokalne oraz grup etnicznych pojawiał
się dział Bibliografie terytorialne oraz grup etnicznych. Zmiany terminolo
giczne uwzględnione zostały w podręczniku dla studentów Bibliografia.
Metodyka i organizacja (Warszawa, 2000), w którym wspomniano o zamę
cie terminologicznym wywołanym wprowadzeniem nowej terminologii
(Żmigrodzki, red. 2000, s. 41-42). Należy jednak zauważyć, że termin „bi
bliografia lokalna" występuje w indeksie przedmiotowym zamieszonym
na końcu podręcznika.
Choć termin „bibliografia lokalna" formalnie od tego czasu nie istnieje,
bowiem zastępuje go termin „bibliografia terytorialna", to jednak w po
wszechnym odbiorze zmiana ta nie została zaakceptowana. Nowe ustale
nia terminologiczne nie miały bezpośredniego wpływu na praktykę i nie
®PN-89/N-01225 Bibliotekarstwo i bibliografia. R odzaje i części składowe bibliografii. Terminologia. W ar
szaw a 1990 (por. A. G rochow ska, 1991, s. 152-153).

360

ARTYKUŁY

przyniosły radykalnych zmian w piśmiennictwie bibliologicznym. W po
wszechnym użyciu stosowane było - i jest nadal - określenie „bibliografia
lokalna" na oznaczenie bibliografii związanej z daną miejscowością. Wy
starczy przejrzeć rozprawy, artykuły, recenzje oraz przedmowy do spisów
bibliograficznych, aby przekonać się o skali tego zjawiska. Obecność i za
wartość odpowiednich haseł w wydanych ostatnio słownikach terminolo
gicznych z zakresu księgo- i bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej
potwierdza ten stan.
Pojęcie bibliografii lokalnej występuje jako odrębne hasło w Podręcznym
słowniku bibliotekarza wydanym w 2011 r.®. Bibliografia lokalna określona
jest jako „bibliografia rejestrująca dokumenty wydane w jednej miejscowoś
ci (b. 1. podmiotowa) lub rejestrująca piśmiennictwo o jednej miejscowości,
niezależnie od miejsca publikacji (b. 1. przedmiotowa)" {Podręczny słow
nik... 2011, s. 33). Szkoda, że Słownik i tym razem nie dał ścisłej definicji.
Nie wspomniano bowiem, że bibliografia lokalna to również bibliografia
prac autorów pochodzących z danej miejscowości, oraz że bibliografia lo
kalna może mieć charakter mieszany (podmiotowo-przedmiotowy), tzn. re
jestrować publikacje wydane na terenie danej miejscowości i piśmiennictwo
o niej. Hasło zaopatrzone zostało w odsyłacze porównawcze (Zf. Bibliogra
fia podmiotowa. Bibliografia przedmiotowa. Bibliografia regionalna), oraz
ekwiwalenty obcojęzyczne, podobnie jak w Podręcznym słowniku biblioteka
rza z 1955 r, {a. local bibliography; f. bibliographie lokale-, n. Ortsbibliographie; r.
regionalnaja bibliografija, mestnaja bibliografii a). Precyzyjną definicję biblio
grafii lokalnej podaje Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów
informacyjno-wyszukiwawczych w opracowaniu Bożenny Bojar (Warszawa,
2002). Termin bibliografia lokalna objaśniono jako „bibliografia specjalna
zawierające informacje o dokumentach wydanych na terenie danej miejsco
wości, stworzonych przez autorów z niej pochodzących (BIBLIOGRAFIA
LOKALNA PODMIOTOWA) i/lub dokumentach o danej miejscowości (BI
BLIOGRAFIA LOKALNA PRZEDMIOTOWA). Bibliografia lokalna może
mieć też charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy" (Bojar, oprać.,
2002, s. 30), co wyczerpuje zakres znaczeniowy słowa bibliografia lokalna.
Definicję objaśniono przykładami, które, niestety, zostały niefortunnie do
brane. Hasło zaopatrzone zostało w odsyłacz porównawczy Por. bibliogra
fia regionalna. Do hasła mamy w Słowniku odsyłacz od bibliografii lokalnej
podmiotowej i bibliografii lokalnej przedmiotowej, ponieważ nie ma od
rębnych haseł dla bibliografii przedmiotowej i bibliografii podmiotowej.
Nie ma natomiast odsyłacza do hasła „Bibliografia lokalna" od hasła „Bi
bliografia terytorialna".
‘•Podręczny słow nik bibliotekarza naw iązuje do publikacji H eleny W ięckow skiej i H anny Pliszczyńskiej pod tym sam ym tytułem . Podobnie, jak jego poprzednik sprzed ponad półw iecza, słow nik
opracow any został przez pracow ników naukow ych U niw ersytetu Łódzkiego. Prace nad nim koordy
now ała Hanna Tadeusiew icz, w spółpracow nica Heleny W ięckow skiej.
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Przyczyn niedostatecznej recepcji terminu „bibliografia terytorialna" w li
teraturze fachowej należy upatrywać nie tylko w przywiązaniu środowi
ska bibliologów do terminu „bibliografia lokalna", w tradycjach i dawnych
przyzwyczajeniach, ale przede wszystkim w nie do końca przyjętej termi
nologii. Terminy wieloznaczne, a takim jest właśnie określenie „bibliografia
terytorialna", są niewygodne w użyciu i nastręczają trudności w posługiwa
niu się nimi. Termin powinien być możliwie krótki, zawierający niezbędną
liczbę określeń pojęcia, a zwłaszcza oddawać istotę opisywanego zjawiska.
Wszystkie te kryteria spełnia termin „bibliografia lokalna", który jest termi
nem jednoznacznym, zwięzłym oraz posiada odpowiedniki obcojęzyczne,
czego nie można powiedzieć o nazwie „bibliografia terytorialna".
Wydaje się, że powrót do zakorzenionego w polskiej tradycji bibliogra
ficznej terminu „bibliografia lokalna" na określenie spisu bibliograficznego
związanego z jedną miejscowością byłby najlepszym rozwiązaniem. Nie
pozostaje zatem nic innego, jak przyłączyć się do apelu środowiska biblio
logów o przywrócenie terminu „bibliografia regionalna" w dawnym zna
czeniu (Żbikowska-Migoń, 1999, s. 11; Sadowska, 2011, s. 464) i postulować
to samo dla terminu „bibliografia lokalna".
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with "territorial bibliography". The new concept has not been approved by most bibliog
raphy professionals and book studies specialists. The concept of "regional bibliography"
should be revived in its traditional understanding.
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SYSTEM BRAILLE'A - REWOLUCJA
MEDIALNA CZY INKLUZJA SPOŁECZNA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU?
Małgorzata Czerwińska dr hab. nauk humanistycznych w za
kresie biblio logii i informatologii; działalnością naukową, za
wodową i społeczną związana również z pedagogiką specjalną,
zwłaszcza tyflopedagogiką; bibliotekoznawca, specjalista z za
kresu inform acji naukowej, nauczyciel; dziennikarz, profe
sor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przew odnicząca Rady
Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. Norwida w Zielonej Górze. Autorka ponad 80 publikacji
recenzowanych (książki, wydawnictwa pod redakcją, hasła
encyklopedyczne, artykuły w pracach zbiorowych i czasopis
mach) i około 250 publikacji prasowych (publicystyka społeczno-kulturalna, wywiady,
felietonistyka, recenzje).
SŁOWA KLUCZOWE: System Braille'a. Rewolucja medialna. Inkluzja społeczna. Brajlow
skie technologie wspomagające.
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu - Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzro
ku w społeczeństwie informacyjnym i obywatelskim nakreśla kolejny wymiar rozwa
żań nad znaczeniem systemu Braille'a, rozciągający się pomiędzy rewolucją medialną
a inkluzją społeczną. Metody - U podłoża rozważań, opartych na analizie dokumentów
publikowanych i niepublikowanych oraz wnioskach z obserwacji uczestniczącej, leżą py
tania: Czy rozwój pisma dla niewidomych, w tym geneza i ewolucja systemu Braille'a,
podlega fazowemu przebiegowi rewolucji medialnej? Czy nie należałoby wyróżnić „re
wolucji brajlowskiej"? Czy system Braille'a sprzyja procesowi inkluzji społecznej i peł
noprawnemu uczestniczeniu w komunikacji społecznej, czy też prowadzi do ekskluzji
w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym? Wobec powyższych pytań, refleksją
objęto następujące kwestie: poszukiwania pisma dla niewidomych, w tym poszukiwa
nia L. Braille'a i rozwiązania alternatywne; polskie modyfikacje systemu Braille'a; Sy-
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Stern Braille'a w świetle tyflopsychologii i księgoznawstwa; współczesność i przyszłość
systemu Braille'a. Wyniki i wnioski - Badania teoretyczne i doświadczenia praktycz
ne pozwalają stwierdzić, że system Braille'a niezmiennie zapobiega wtórnemu analfa
betyzmowi, daje niezależność w życiu codziennym, stwarza równe szanse edukacyjne
i zawodowe, pozwala uczestniczyć w życiu społecznym, naukowym, technicznym, kul
turalnym. Warunkiem jest jednak spełnienie postulatów praktycznych i naukowych, za
mieszczonych w konkluzji niniejszego artykułu.

W P R O W A D Z E N IE

„Drogi Ludwiku,
(...) Zawsze istnieli i nadal są tacy ludzie, którzy nie rozumieją, jaką war
tość posiada Twój system i ciągle wypatrują czegoś nowego, czym można by
go zastąpić,, (Zurita, 1996).
System Braille'a stanowi przedmiot badań interdyscypUnamych. Dorobek
piśmienniczy jest jednak w większości przyczynkarski, bardzo rozproszony.
Obejmuje artykuły w prasie fachowej, w pracach zbiorowych, hasła encyklo
pedyczne, opracowania metodyczne, publikowane przeważnie w obszarze
nauk pedagogicznych (tyflopedagogika), psychologicznych (tyflopsychologia), bibliologicznych (bibliotekarstwo, czytelnictwo, edytorstwo). Problema
tyką rozważań jest np. historia pisma i książki brajlowskiej (np. Czerwińska,
1999), obsługa biblioteczna osób z niepełnosprawnością wzroku (np. Czerwiń
ska & Dederko, red., 2008; Fedorowicz, 2010), nauczanie systemu Braille'a (np.
Marek, 2007; PapMska, 2009; PapUńska, red., 2012).
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku w społeczeństwie
informacyjnym i obywatelskim nakreśla kolejny wymiar rozważań nad zna
czeniem systemu BraiUe'a, rozciągający się pomiędzy rewolucją medialną a in
kluzją społeczną.
Na podstawie poglądów np.: Janusza Dunina (1998), Marshalla McLuhana (2004), Christiana Yandendorpe (2008), Davida R. Olsona (2010), Waltera
J. Onga (2011), Małgorzaty Góralskiej (2012) - można stwierdzić, że zjawisko
rewolucji medialnej ma przebieg fazowy:
1. Komunikacja społeczna przed rewolucją - najistotniejszą funkcję speł
nia określony system komunikacji - konkretne medium.
2. Narastanie świadomości ograniczoności (a także funkcjonalności) me
dium; jeszcze brak bodźców dążenia do zmiany.
3. Dostrzeganie w coraz większym stopniu niedoskonałości dotychcza
sowego medium; innowacja technologiczna skutkuje pojawieniem się
nowego narzędzia przekazu.
4. Nowa technologia, rozprzestrzeniając się, przestaje odgrywać rolę po
mocniczego narzędzia.
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5. Intensyfikacja debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami po
szczególnych mediów.
6. Proces przekształcenia komunikacji społecznej osiąga stan optymalny,
obejmując funkcje dotychczasowych środków przekazu, a także ich
użytkowników (twórców i odbiorców).
Czy rozwój pisma dla niewidomych, w tym geneza i ewolucja systemu
Braille'a podlega nakreślonemu tu fazowemu przebiegowi rewolucji medialnej?
Piśmienność ukształtowały następujące przełomy: grecka rewolucja piś
mienna, rewolucja Gutenberga oraz rewolucja cyfrowa. Czy nie należałoby
tu dodać „rewolucji brajlowskiej"?
Drugi obszar współczesnych rozważań nad rolą systemu Braille'a wyzna
cza idea inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością.
Inkluzja (integracja) społeczna uznawana jest za społeczne włączenie w po
staci przynależności do społeczności lub włączenie w życiowo istotne powią
zania komunikacyjne - bycie niewykluczonym. Odnosi się do: kształcenia,
mieszkania i żyda we wspólnocie, uczestniczenia w rynku pracy i w syste
mie zdrowia, obszaru rozrywek, egzekwowania praw ugruntowanych usta
wowo (Speck, 2013).
Czy system Braille'a sprzyja procesowi inkluzji społecznej i pełnoprawne
mu uczestniczeniu w komunikacji społecznej, czy też prowadzi do ekskluzji
w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym?
Wobec tak postawionych pytań, refleksją należy objąć następujące kwe
stie: poszukiwania pisma dla niewidomych, w tym poszukiwania Louisa
BraiUe'a i rozwiązania alternatywne; polskie modyfikacje systemu BraiUe'a;
System Braille'a w świetle tyflopsychologii i księgoznawstwa; współczesność
i przyszłość systemu BraiUe'a.
P O S Z U K IW A N IA P IS M A D L A N IE W ID O M Y C H : P O S Z U K IW A N IA
L .B R A IL L E 'A I R O Z W IĄ Z A N IA A L T E R N A T Y W N E

Dzieje pisma dla niewidomych, będące integralną częścią historii niewi
domych w ogóle, to, sięgający czasów starożytnych, długi proces poszuki
wań i mniej lub bardziej znaczących wynalazków. Ich opis znalazł swoje
miejsce w literaturze (np. Decaux, 1956; Schoffler, 1963; Dolański, 1971; Meli,
1983; Czerwińska, 1999).
Dokonując systematyzacji tych poszukiwań, można wyodrębnić kilka jej
ujęć:
a) chronologiczne: okres „przedbrajlowski", wynalazek Braille'a, upo
wszechnianie się systemu Braille'a, modyfikacje narodowe;
b) jakościowe: pismo liniowe, pismo punktowe;
c) personalne: poszukiwania osób niewidomych, poszukiwania osób
widzących (Czerwińska, 1999, s. 13).
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Badania źródłowe pozwoliły na wyodrębnienie kilku kierunków poszu
kiwań:
a) grawerowanie liter łacińskich na twardym podłożu: systemy: Kwintyliana, Francesco Lucasa (1517 r.), Erazma z Rotterdamu (1528 r.),
Pero Nexii (1542 r.), Girolamo Cardiano (1550 r.); wodzenie palcem
po wklęsłym rysunku litery, czyli przy wykorzystaniu pamięci kinestetycznej;
b) kreślenie liter łacińskich wypukłą linią ciągłą: system pisma Walenty
na Haiiy (1784 r.); dużych rozmiarów wypukłe litery łacińskie o kroju
kursywy; liczne ozdobniki w kształtach liter dowodzą przekonania
W. Haiiy o analogii pomiędzy percepcją wzrokową i dotykową; ewo
lucja tego nurtu poszukiwań zmierza do upraszczania i pomniejsza
nia kształtu liter: Francois Lesueur, Guille, Pierre-Armand Dufau,
James Gall, Thomas M. Lucas, John Alston (1837 r.), system Willia
ma Moona (1847 r.);
c) wykluwanie kształtu liter łacińskich wypukłą linią punktową: pismo
Melanii de Salignac, Marii Teresy von Paradis, system pisma szpilko
wego Wilhelma Kleina (1809 r.), system Johanna Georga Knie (1818r.);
d) użycie wypukłego punktowego znaku konwencjonalnego: pismo
Francesco Lana Terziego (1670 r.) i tablice matematyczne Saundersona (XVII w.), system pisma szyfrowego Charlesa Barbiera (1819 r.),
system Louisa Braille'a (Smykał, 1994; 1996; Czerwińska, 1999)^.
Barbier oparł swoje pismo na liczbie punktów, Braille - na położeniu
punktów i wypływającym z niego kształcie znaku.
Odwołując się do badań Włodzimierza Dolańskiego (1971) oraz moich
dociekań (1999), należy zauważyć, że Ludwik Braille, wiedziony intuicją
i autopsją niewidomego, w 1824 r. zredukował liczbę punktów znaku pod
stawowego z dwunastu do sześciu (2 rzędy po 3 punkty), otrzymując osta
tecznie 63 kombinacje konfiguracji punktów, czyli znaki systemu, obejmujące
litery, znaki interpunkcyjne, cyfry. Otrzymane znaki uporządkował w 1825 r.
w serie po 10 znaków w każdej, poczynając od serii 1 - podstawowej - po
wstałej z kombinacji w obrębie czterech górnych punktów sześciopunktu.
Seria II powstała przez dodanie lewego dolnego punktu. Seria 111 tworzona
była przez dodanie obydwu dolnych punktów. W serii IV dodawany był
prawy dolny punkt. Braille nie miał jeszcze wówczas koncepcji wykorzy
stania pozostałych 23 znaków (Czerwińska, 1999).
Za pierwszą próbę wykorzystania systemu Braille'a do produkcji wy
dawniczej badania archiwalne uznają opublikowaną w 1827 r. broszurę
La Grammaire des grammaires oraz w 1829 r. przepisane ręcznie gramatykę
Noela i gramatykę Chapsala. (Czerwińska, 1999).
*

Brakujące w tekście artykułu dane, typu: inicjały im ion, pełne brzm ienia im ion, szczegółow e

daty - w ynikają z ubóstw a źródeł i m otyw ują do dalszych poszukiw ań w archiw ach zagranicznych.

SYSTEM BRAILLE'A

369

Badania źródłowe dowodzą, że potrzeba zastosowania systemu do no
tacji muzycznej skłoniła Braille'a do wykorzystania także wypukłej kreski,
co rozbudowało system do 9 serii po 10 znaków i sześciu znaków uzupeł
niający di. „Pierwsze cztery serie pozostawały niezmienione. Od piątej serii
wprowadzano wypukłą kreskę. Tym sposobem seria piąta przeznaczona
została na cyfry, seria szósta - na znaki interpunkcyjne, seria siódma - na
znaki matematyczne, algebraiczne oraz muzykograficzne. Cztery znaki se
rii ósmej uzupełniały symbole matematyczne, pozostałe zaś oraz znaki se
rii dziewiątej - notację muzyczną. System w zasygnalizowanej tu postaci
(punktowo-liniowy) został zaprezentowany publicznie w 1829 r. w publika
cji L. Braille'a (wydanej pismem Haiiya) Sposób pisania słów, muzyki i śpiewu
za pomocą punktów, do użytku niewidomych i przystosowany dla nich (Czerwiń
ska, 1999, s. 16).
Praktyka wykazała niedogodność stosowania kreski wypukłej (zwłasz
cza jej odręcznego kreślenia). Zmusiło to Braille'a do jej wyeliminowania,
a więc jednoczesnego zmniejszenia ilości możliwych kombinacji punktów.
Poszukiwania Braille'a, wspieranego przez Aleksandra Fourniera, zmierzały
do zwiększenia „ekonomiczności" wykorzystania papieru przy stosowaniu
systemu. W 1834 r. uzyskano możliwość zapisu dwustronnego międzyliniowego - recto verso interlignes. Powyższych prób dokonywano na tablicz
ce, będącej zmodyfikowaną wersją tabliczki Barbiera. W 1837 r. ponownie
zaprezentowano system, oparty tym razem wyłącznie na punktach (Czer
wińska, 1999).
Analizy materiału źródłowego dowodzą, że: „serię V Braille uzyskał po
przez «obniżenie» znaków serii I, przeznaczając ją na znaki interpunkcyjne.
Z czasem wprowadził znaki: numeryk, znak dużej litery, kursywy, łącznika,
apostrofu, paragrafu, znak wiersza. Stosowane wówczas znaki matematycz
ne nie odpowiadały dzisiejszym. Również wydzielone przez Braille'a znaki
na oznaczenie zbiegów literowych i często występujących wyrazów zostały
z czasem usunięte z systemu. Wyczerpujący wykład swojego systemu za
warł w publikacji Procede (Czerwińska, 1999, s. 16).
Początek drukarstwa brajlowskiego przypadł na 1837 r., kiedy to w dru
karni paryskiego Institution Royale de Jeunes Aveugles za pomocą odlewa
nych czcionek wytłoczono 3-tomowe dzieło Zarys historii Francji, podzielony
na stulecia, z uwzględnieniem ogólnej historii współczesnej, umieszczonej na koń
cu każdego panowania (Czerwińska, 1999).
Równolegle z pracami L. Braille'a, prowadzone były alternatywne po
szukiwania pisma dla niewidomych. Jak dowodzą badania: „widzący po
szukiwacze optowali nadal za alfabetem łacińskim, oddawanym wypukłą
linią ciągłą lub punktową. W dziedzinie pisma opartego na linii punktowej
rozwijano ideę Wilhelma Kleina (np. Johann Georg Knie - 1818 r. lub tzw.
perldruck). Ideę wyrażania alfabetu łacińskiego wypukłą linią ciągłą konty
nuowali m.in. Studer (1827 r.) i W. Lachmann (1830 r.) w Niemczech.
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Innym kierunkiem było zmniejszenie i uproszczenie kształtu wypukłycłi liter łacińskicłi. W tym kierunku zmierzały poszukiwania Pierre-Armand'a Dufau we Francji (minimalizacja rozmiarów znaku, przez co stał
się on trudny do rozpoznania). Poszukiwania eksperymentatorów angiel
skich szły wyraźnie w kierunku uproszczenia kształtu wypukłych liter ła
cińskich, np.: James Gall (1827 r.) proponował litery triangularne; Thomas
M. Lucas (1834-1835 r.) stworzył alfabet stenograficzny, złożony z ośmiu za
sadniczych znaków, budowanych z różniących się wielkością kółek, łuków
i kresek, których wielorakie ustawienie dawało 26 liter i 10 cyfr; J. Alston
(1837 r.) stosował duże litery łacińskie o graniastych kształtach; J. H. Frere
z Blackheath (1838 r.), operując znakami zbliżonymi do pisma T.N. Lucasa,
stworzył 24 zbiegi literowe, budując w ten sposób pismo fonetyczne. Spo
sób pisania opierał na starożytnym bustrofedonie (przemienny kierunek pi
sania)" (Czerwińska, 1999, s. 18).
Badania archiwalne, wsparte na dociekaniach Maxa Schofflera (1963) i Josefa Smykała (1994,1996) dowodzą, że: „idea wypukłego pisma liniowego
nie była też obca niewidomym poszukiwaczom. Największy rozgłos, dzię
ki operatywności samego twórcy, zyskał system wypukłego pisma linijnego W. Moona (1847 r.). System ów, wykorzystujący kombinację czterech
położeń ośmiu liter alfabetu łacińskiego o bardzo uproszczonych kształ
tach oraz zasadę bustrofedonu, nie ma cech bezwzględnej oryginalności.
Dopatrzyć się bowiem można analogii do systemu J. H. Frere" (Czerwiń
ska, 1999, s. 18).
Wśród niewidomych system Braille'a zaczynał funkcjonować, jako da
jący im samodzielność w pisaniu i czytaniu, łącznie z możliwością zapisu
i odczytu notacji muzycznej. Doprowadziło to w 1850 r. do uznania syste
mu za obowiązujący w paryskim Instytucie, a w 1854 r. - na terenie Francji.
Wzmiankowane już, rozległe moje badania pozwalają wyłonić chrono
logię działań unifikacyjnych, niezbędnych wobec dużej rozmaitości syste
mów pism, stosowanych w ośrodkach kształcenia niewidomych w Europie.
Powołana przez Thomasa R. Armitage'a w Londynie (1868 r.) komisja zło
żona z niewidomych, stwierdziła w 1872 r., iż system Braille'a pozostanie
obowiązujący w nauczaniu niewidomych. Ta sama komisja zaleciła system
Moona ociemniałym w starszym wieku.
Międzynarodowy Kongres w Sprawie Ociemniałych w Wiedniu (1873 r.)
odrzucił system Braille'a, jako nieczytelny dla widzących. Nie przerwało to
jednak dążeń unifikacyjnych. Drezdeński zjazd dyrektorów szkół dla nie
widomych (1876 r.) odrzucił inne systemy pisma i skupił się na wyborze
między brajlem klasycznym, a zmodyfikowanym przez Ludwiga von St. Ma
rie z Lipska. Modyfikację tę, uzależniającą ilość punktów w znaku od czę
stotliwości występowania oznaczanego nim dźwięku - ocenić należy jako
nielogiczną; nie daje ona bowiem żadnych korzyści ekonomicznych, gdyż
objętość znaku nie zmienia się.
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Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego w Pa
ryżu (1878 r.) opowiedział się za systemem Braille'a w wersji oryginalnej,
odrzucając koncepcję Johnsona (używanie przez niewidomych pisma zwy
kłego) oraz Joela Westa Smitha (dostosowanie znaków sześciopunktu do
właściwości poszczególnych języków). Podobną uchwałę powziął 111 Kon
gres w Sprawie Ociemniałych w Berlinie (1879 r.) (Smykał, 1994; 1996; Czer
wińska, 1999; 2003).
Odnośnie amerykańskich działań unifikacyjnych należy zauważyć, że:
„wszystkim próbom modyfikacji systemu Braille'a przyświecała idea zwięk
szenia jego «ekonomicznośd». J. D. Russ (1866 r.) ustawił sześciopunkt w po
ziomie, co pozwalało na umieszczanie znaków o małej ilości punktów bliżej
siebie. Ideę tę wykorzystał W. Bell Wait, tworząc w 1867 r. na jej podstawie
tzw. system Waita (nowojorski). Przynosił on ok. 22% oszczędności papieru,
lecz nie sprawdzał się w notacji muzycznej, przez co prawdopodobnie zo
stał zdyskwalifikowany przez wspomnianą wyżej komisję londyńską. Joel
West Smith opierał swoją koncepcję na innym porządku znakowania punk
towego alfabetu, określając go jako «Braille americaine» (1878 r.).
Wzorem Europy, również w USA nastąpiło ostateczne ujednolicenie pis
ma na rzecz oryginalnego systemu Braille'a - kongres w 1910 r. w Littlle
Rock. Od 1917 r. obowiązującym pismem dla niewidomych w USA jest sy
stem Braille'a, choć w proclukcji wydawniczej stosuje się również jego od
mianę nowojorską - new york point" (Czerwińska, 1999, s. 19).
Zasługą Jean-Jacques'a Monniera było uporządkowanie znaków brajlow
skich poprzez przydzielenie im numeracji i ułożenie w tablicy - tzw. tablica
Monniera (1907 r.) - co miało doniosłe znaczenie dla procesu międzynaro
dowej unifikacji systemu Braille'a.
Warto tu jeszcze nadmienić, odwołując się do rozległych moich badań,
że: „procesowi powstawania i upowszechniania się systemu Braille'a towa
rzyszyły działania, zmierzające do: powiązania systemu z techniką drukar
ską, zwiększenia «ekonomiczności» pisma, poprzez opracowanie na bazie
integrału systemu skrótów w poszczególnych językach, wykorzystania sy
stemu w procesie komunikowania się niewidomych i widzących, organizo
wania produkcji wydawniczej, bibliotekarstwa i czytelnictwa brajlowskiego"
(Czerwińska, 1999, s. 20).
P O L S K IE M O D Y F IK A C JE S Y S T E M U B R A IL L E 'A

Wieloźródłowe analizy pozwoliły ustalić, że: „w latach 1864-1865 podjęto
próbę wprowadzenia systemu Braille'a do Instytutu Głuchoniemych i Ociem
niałych w Warszawie - nieudaną z powodu nieprzystosowania systemu do
języka polskiego, braku podręcznika do nauki pisma, a nade wszystko - wy
raźnej niechęci dyrekcji placówki.
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W dziejach polskiego brajla odnotować należy wielość systemów, wyni
kającą z różnorodnych postaw wobec adaptacji pisma punktowego do spe
cyfiki języka polskiego" (Czerwińska, 1999, s. 25).
Badania źródłowe pozwalają zidentyfikować kolejno:
- alfabet lwowski - 1878 r. - Aleksander Schónfeld,
- alfabet Władysława Nowickiego - 1890 r.,
- polskie abecadło brajlowskie - 1911 r. - Feliks Ciszecki,
- zmodyfikowany alfabet lwowski - 1915 r. - Jerzy Hałarewicz,
- polski alfabet brajlowski Towarzystwa Biblijnego - 1918 r. - Frederick
A. J. Burns,
-bydgoski system Ludwika Braille'a - 1925 r.,
- alfabet A. V. H. (Association Yalentin Haiiy - 1927-1930) - hrabina
Rzewuska,
- alfabet laskowski Matki Elżbiety Róży Czackiej i Siostry Teresy Landy 1934 r. (Decaux, 1956; Dolański, 1971; Czerwińska, 1999).
Największym osiągnięciem w dziejach polskiego brajla jest rozwiązanie
adaptacyjne Matki E.R. Czackiej i Siostry T. Landy z Lasek. Opracowanie to
stanowiło ujednolicenie polskiego systemu brajlowskiego, było podstawą
dla pionierskich prac nad systemem polskich skrótów brajlowskich. Anali
zy dowodzą, że oryginalność w stosunku do wymienionych wyżej alfabe
tów oraz jego wartość merytoryczna tkwi w założeniach:
- niewidomi muszą mieć możliwość pisowni ortograficznej; stąd przesu
nięcie wszelkich skróceń (nawet dwuznaków) do systemu skrótów lub ste
nografii;
- zachowanie maksymalnego podobieństwa między zapisem czarnodrukowym i brajlowskim; stąd też zwrócenie uwagi na takie znaki, jak: znak
dużej litery, kursywy, paragrafu, wiersza;
- bezwzględna logiczność wyprowadzenia znaków dla polskich liter ze
znakami diakrytycznymi; stąd też oparcie się na tablicy Monniera, jako pod
stawie wszelkich badań i wykorzystanie współzależności serii (Czacka &
Landy, 1931; 1932; Czerwińska, 1999).
Oparcie polskiego systemu brajlowskiego na tablicy Monniera dało pod
stawę do opracowania systemu polskich skrótów brajlowskich.
Analizy dowiodły, że: „system skrótów E.R. Czackiej i T. Landy zacho
wywał zasady gramatyczne i ortograficzne języka polskiego. I stopień skró
tów obejmował skróty jednoznakowe, zbiegi literowe i znaczniki, natomiast
II stopień zawierał ponadto cząstki słowotwórcze (przyrostki, przedrost
ki, fleksyjne końcówki odmian), wyrazy dwu- lub wieloznakowe - naj
częściej używane. III stopień skrótów obejmował wyrazy skracane dwoma
lub wieloma znakami, wykorzystywane przez osoby o wyższym poziomie
wykształcenia" (Czerwińska, 1999, s. 27; por. też. Polskie skróty..., 1933).
Ostatecznym efektem, prowadzonych od 1928 r., prac Czackiej i T. Lan
dy było uznanie, na mocy Zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych
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i Oświecenia Publicznego, polskiego alfabetu dla niewidomych i skrótów or
tograficznych za obowiązujące w polskim szkolnictwie specjalnym (1934r.)
(Zarządzenie..., 1934).
W przeciwieństwie do alfabetu 3-stopniowe skróty laskowskie nie były
powszechnie stosowane.
Badania nad dziejami „polskiego brajla" po 1945 r. każą zauważyć, że:
„W latach 50. XX w. powrócono do problemu ujednolicenia systemu BraiUe'a,
a przede wszystkim konieczności przeredagowania systemu skrótów.
Prace, prowadzone z inicjatywy PZN, przy merytorycznej językoznaw
czej pomocy UW, doprowadziły do zredagowania projektu systemu ortogra
ficznych skrótów brajlowskich autorstwa Tadeusza Józefowicza i Zygmunta
Saloniego (1977 r.). Rozwiązanie to, oparte m.in. na: skrótach laskowskich
(przejęto 9 zbiegów liter i 15 znaczników), materiale statystycznym Etienne
Decaux, wstępnych projektach T. Józefowicza z 1972 r. i Dobrosława Spychal
skiego oraz materiałach przygotowanych przez UW (np. statystyka znaków
brajlowskich w tekście polskim, statystyka grup liter w tekście polskim, lista
rangowa słów) - zostało uznane, mocą Zarządzenia Ministerstwa Oświaty
i Wychowania za obowiązujące w Polsce (1981 r.)" (Czerwińska, 1999, s. 28;
por. też Zarządzenie..., 1981; Józefowicz & Saloni, 1991).
Polskie ortograficzne skróty brajlowskie (POSB) (stopień 1 i 11), mimo dzia
łań popularyzatorskich, podejmowanych przez PZN, w praktyce nie przy
jęły się w środowisku niewidomych.
Proces normalizacji pisma i książki brajlowskiej w Polsce sięga 1913 r.,
obejmując kilkanaście opracowań poradnikowych i uregulowań prawnych
(Więckowska, 2013).
Aktualnie obowiązują zatwierdzone przez MEN i dostępne na stronach
www.men.gov.pl i www.ore.edu.pl następujące dokumenty:
1. Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych, opracowana przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Polsce: Bydgoszcz, Kraków, Laski, Owińska 2011.
2. Brajlowska notacja matematyczna, fizyczna, chemiczna. Wyd. 11, Kra
ków, Laski, Lódż 2011.
3. Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych,
opracowane przez nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wy
chowawczych dla Niewidomych i Słabowidzących w Polsce: Byd
goszcz, Laski, Lódż 2011.
4. Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej
pod redakcją Pawła Wdówika, Uniwersytet Warszawski, Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011.
5. Standardy tworzenia oraz adaptowania map i atlasów dla niewido
mych uczniów, opracowane przez zespół pod red. s. Elżbiety Wię
ckowskiej, Warszawa, Maj 2012.
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Należy tu również nadmienić, że Perkins, przy współpracy z Międzyna
rodową Radą Angielskiego Zapisu Brajlowskiego i kanadyjską Biblioteką
dla Niewidomych i Niesprawnych Fizycznie, przygotował kolejną edycję
zapisu brajlowskiego w różnych krajach „World Braille Usage 2013". Spis
zawiera tablice znaków brajlowskich 133 języków reprezentujących 142 kra
je. Tekst napisany w języku angielskim zawiera krótką charakterystykę sto
sowania pisma Braille'a w danym kraju, spis publikacji odnoszących się do
zapisu brajlowskiego oraz alfabet i listę używanych znaków. Publikacja
zawiera również zapis znaków używanych w tzw. brajlu komputerowym
(World..., 2013).
S Y S T E M B R A IL L E 'A W ŚW IE T L E T Y F L O P S Y C H O L O G II
I K SIĘ G O Z N A W S T W A

Czytelnego uporządkowania znaków brajlowskich w skali międzynaro
dowej dokonał Jean-Jacques Monnier (1907 r.).
Tablica Monniera ustawia wszystkie znaki brajlowskie w 7 seriach, nada
jąc im numery kolejno od 1 do 63. Obejmuje: 6 znaków jednopunktowych,
15 znaków dwupunktowych, 20 znaków trzypunktowych, 15 znaków czteropunktowych, 6 znaków pięciopunktowych, 1 znak sześciopunktowy oraz
1 znak zeropunktowy (spacja). Wysokość standardowego znaku wynosi
ok. 10 mm, szerokość - ok. 6 mm, grubość punktu - ok. 0,5 mm (Czerwiń
ska 1999; 2003).
Analizy dowodzą, że: „seria 1 jest podstawą dalszych pięciu serii. Seria
VII zawiera 3 znaki pomocnicze. Seria 11 zawiera znaki serii 1 z dodaniem
znaku 61 z serii VII. Seria 111 obejmuje znaki serii 1 z dodaniem znaku 62,
a seria IV - znaku 63 z serii VII. Seria V powstaje z obniżenia znaków serii 1.
Seria VI jest fragmentarycznym powtórzeniem poprzednich serii, po 2 znaki
na każdą serię; dwa pierwsze i dwa ostatnie znaki tej serii odpowiadają se
rii 1 i serii V; sześć środkowych znaków, utworzonych z pierwszych dwóch
znaków tej serii przez kolejne dodanie trzech znaków pomocniczych - od
powiada 11,111 i IV serii. Miejsce każdego znaku serii pochodnej (II, III, IV,
V) ściśle odpowiada miejscu znaku w serii I. Znaki serii I i II oraz częściowo
III odpowiadają alfabetowi łacińskiemu. Znaki serii I, poprzedzone numerykiem, tworzą cyfry. Znak litery, poprzedzony znakiem dużej litery, daje
wersalik. Znak wiersza oznacza koniec wersu w czarnodrukowym zapisie
utworu poetyckiego" (Czerwińska, 1999, s. 20).
Znaki serii V przeznaczone są dla interpunkcji. Wszystkie pozostałe znaki
mogą być wykorzystywane według wymagań językowych poszczególnych
narodów. Tablica Monniera służy również notacji: muzycznej, matematycz
nej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, skrótom ortograficznym i steno
grafii brajlowskiej.
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Układ tablicy Monniera, w stosunku do oryginalnego projektu Braille'a,
pozostaje tylko uzupełnieniem pięciu serii o 13 znaków, nazywanych błęd
nie znakami spoza systemu, poprzez nadanie im miejsc i numeracji w ob
rębie systemu i wyprowadzenie ostatecznych powiązań logicznych. Tablica
Monniera, określając jednoznacznie miejsce każdego znaku w systemie, uwy
datnia jego niezwykłą logiczność (Czerwińska, 1999; 2003).
Efektywność systemu Braille'a zasadza się na intuicji wynalazcy, potwier
dzanej od połowy XIX w. przez psychologię eksperymentalną (np. badania:
Teodora i Szymona Hellerów, Karola Burklena, Józefy Joteyko, Marii Grze
gorzewskiej) (np. Biirklen, 1924; Grzegorzewska, 1927; Klimasiński, 1984;
Czerwińska, 1999).
Kluczowe dla percepcji znaku brajlowskiego ustalenia - to:
- dotyk nie ma łatwości wzroku w percypowaniu linii ciągłej,
- dotyk jest zmysłem wrażeń przerywanych,
- percepcja dotykowa powierzchni jest trudniejsza niż pimktów wypukłych,
- zakres uwagi jest ograniczony: liczba elementów prostych, percypowanych w jednym akcie postrzegania, nie może przekroczyć sześciu,
- łatwiej postrzegane są wrażenia uporządkowane niż bezładne,
- znak brajlowski nie przekracza pola dotykowego czubka palca,
- oddalenie od siebie znaków brajlowskich przekracza nieznacznie próg
ostrości dotykowej (próg przestrzenny Webera), co ułatwia rozpoznawanie
poszczególnych znaków,
- zróżnicowanie funkcji rąk,
- średnia szybkość czytania wynosi: dla dzieci - 66 słów/min, dla
dorosłych - 100-120 słów/min; czytanie dotykowe jest 3-4 razy wol
niejsze od wzrokowego,
- różnica między strukturą c^tan ia wzrokowego i dotykowego za
chodzi tylko na poziomie percypowania znaków; czynności psychicz
ne (recepcja) nie różnią się,
- czytelność tekstu brajlowskiego jest wypadkową charakterystyk
dotykowych znaków sąsiadujących (charakterystyka - ilość i konfi
guracja punktów w znaku),
- poziom percepcji i recepcji tekstu brajlowskiego wyznaczają:
przedmiotowe wyznaczniki percepcyjne (tekst), podmiotowe - osoba
niewidząca (wiek, czas i przyczyna dysfunkcji narządu wzroku, spe
cyfika procesów poznawczych i wykonawcach, specyfika sfery emocjonalno-motywacyjnej i funkcjonowania społecznego),
- poziom percepcji i recepcji tekstu brajlowskiego uzależnia się od zjawi
ska kompensacji zmysłów, rozumianego jako tworzenie się dynamicznych
układów strukturalnych w obrębie 1 i 11 układu sygnałowego (Czerwińska,
1999; por też np. Biirklen, 1924; Grzegorzewska, 1927; Klimasiński, 1984).
Standardowe wydawnictwo brajlowskie ma format zbliżony do B-4 (ok.
35x25 cm). Strona zawiera 27-29 wierszy po 32 znaki w wierszu. Tłoczę-
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nie odbywa się na papierze o gramaturze 140-180 g i grubości ok. 0,2 mm.
Przeciętna książka brajlowska jest wielotomowa (np. „Trylogia" Henryka
Sienkiewicza liczy 45 t. i waży ok. 70 kg.
Odwołując się do koncepcji Radosława Cybulskiego dziewięciu porząd
ków książki (Cybulski, 1986), można zauważyć, że w przypadku książ
ki brajlowskiej, wiele z nich jest zaburzonych. Dla przykładu, porządki:
typograficzno-plastycznego wyrazu (ekspresji książkowej tekstu) i materialno-konstrukcyjnej organizacji książki są bardzo skromne. W porządku
dostępności do informacji nie stosuje się na ogół materiału statystycznego
i żywej paginy. W porządku samoprezentacji nie występuje obwoluta; stosuje
się okładkę sztywną (książki) lub zeszytową (periodyki). W porządku wię
zi ilość elementów jest ograniczona: nie umieszcza się informacji o serii wy
dawniczej lub o autorze (umieszczanych na obwolucie); przypisy i odsyłacze
umieszcza się po tekście rozdziału lub na końcu tomu (Czerwińska, 1999).
W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć ! P R Z Y S Z Ł O Ś Ć S Y S T E M U B R A IŁ Ł E 'A

Przemiany w funkcjonalności oraz morfologii systemu Braille'a zacho
dzą pod wpływem rozwoju techniki. Technika komputerowa zniosła wie
le zarzucanych systemowi ograniczeń. W pracy z komputerem system
Braille'a staje się tymczasową reprezentacją znaków wyświetlanych na
ekranie, przez co jego zasięg nie ogranicza się już tylko do niewidomych.
Technika komputerowa daje pełną możliwość korekty tekstu brajlowskie
go, co było niezwykle trudne przy stosowaniu tabliczki lub mechanicznej
maszyny brajlowskiej. Pozwala czytać systemem Braille'a publikacje prze
chowywane na nośnikach cyfrowych, co ma szczególne znaczenie w przy
padku wydawnictw wielotomowych. Umożliwia również zwielokrotnione
powielenie każdego tekstu czarnodrukowego i brajlowskiego. W szybkim
przesyłaniu tekstu brajlowskiego na większe odległości - zastępuje trady
cyjne przesyłki pocztowe, przez stosowanie np. poczty elektronicznej. Wy
musiła dokonanie modyfikacji w samej budowie znaku brajlowskiego, co
doprowadziło do ukształtowania się współczesnej odmiany brajla - eurobraille, czyli tzw. brajla komputerowego, opartego na ośmiopunkcie (dwie
kolumny po cztery punkty), przy zachowaniu numeracji podstawowych
punktów, jak w brajlu standardowym. Kombinacje punktów w brajlu ośmiopunktowym pozwoliły na zapisanie 256 różnych znaków. Brajl ośmiopunktowy umożliwił stworzenie specjalnych znaków do zapisu symboli
stosowanych w informatyce oraz obsługę brajlowskich urządzeń mikro
procesorowych, np.: monitorów i notatników brajlowskich, brajlowskich
drukarek (przemysłowych i osobistych), elektronicznych maszyn brajlow
skich. Urządzenia te pozwalają na konwersję do systemu Braille'a niemal
wszystkich standardowo wydanych publikacji (Czerwińska, 2011).
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Rozwiązaniem pozwalającym na jednoczesny odbiór słuchowy, wzroko
wy (w przypadku osób słabo widzącycłi) lub brajlowski jest tzw. książka
cyfrowa, przygotowywana np. według systemu DAISY. System ten obejmu
je także indeksowanie tekstu, co pozwala niewidomemu na szybkie „prze
mieszczanie się" po zawartości dokumentu.
Praktyka tyflologiczna (w tym także moja) dowodzi, że: „pomocnym na
rzędziem do pracy z tekstem brajlowskim jest system optycznego rozpo
znawania systemu Braille'a - OBR (Optical Braille Recognition). Dokonuje
on konwersji tekstu brajlowskiego na zwykły. Dzięki temu, osoby widzące
mogą odczytywać teksty utrwalone w systemie Braille'a. Dla osób niewido
mych, firm wydawniczych i bibliotek jest to narzędzie do powtórnej edy
cji, przedruków i przechowywania brajlowskich oryginałów, które łatwo
ulegają zniszczeniu" (Czerwińska, 2011, s. 178; por. też Jakubowski, 2005a).
System Braille'a i technika komputerowa wykorzystywane są w produk
cji tyflograficznej, czyli wypukłych map, planów miast i obiektów, makiet
i atlasów (np. geograficznych, anatomicznych).
Funkcjonalność systemu Braille'a wyraża się w zastosowaniu go w przyborach szkolnych (np. tabliczki i rysiki brajlowskie, mechaniczne maszyny
brajlowskie, linijki, ekierki, kątomierze, suwmiarki, globusy dotykowe, kubarytmy), w urządzeniach codziennego użytku (np.: miara stolarska obrajlowioną, centymetr obrajlowiony, etykiety brajlowskie, zegarki brajlowskie),
w grach dla niewidomych (np.: karty z oznaczeniem brajlowskim, warca
by i szachy brajlowskie).
Prawa rewolucji medialnej oraz rozwój idei inkluzji społecznej osób nie
widomych pozwalają nakreślić przewidywalne zmiany w funkcjonalności
systemu Braille'a. Nastąpi radykalne ograniczenie wydawania książek i pe
riodyków brajlowskich. Książki brajlowskie będą stosowane jedynie w edu
kacji wczesnoszkolnej oraz w nauce systemu Braille'a. System nadal będzie
wykorzystywany przez osoby całkowicie niewidome, w pracy z kompute
rem oraz w wielu sytuacjach życiowych (np. oznakowanie opakowań pro
duktów żywnościowych, chemii gospodarczej, kosmetyków, leków itd.).
System Braille'a będzie wykorzystywany do czytania książek elektronicz
nych, przy użyciu komputera, rozmaitych urządzeń przenośnych, do któ
rych mogą być podłączane monitory oraz drukarki brajlowskie. Podstawową
formą książki dla niewidomych będzie książka cyfrowa (Czerwińska, 2011).
Z A K O Ń C Z E N IE

Rozważania niniejsze dowodzą dużego znaczenia systemu Braille'a dla psy
chospołecznego funkcjonowania osób niewidomych. Jest on kluczem do umie
jętności czytania i pisania. Pozwala opanować zasady ortografii, interpimkcji,
gramatyki, umożliwia zapoznanie się z rozmieszczeniem tekstu na stronie.
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Udostępnia różne źródła informacji: tekstowe, matematyczne, muzyczne, in
formatyczne, graficzne. Zapobiega wtórnemu analfabetyzmowi. Daje nieza
leżność w żydu codziennym. Stwarza równe szanse edukacyjne, zawodowe.
Pozwala uczestniczyć w życiu społecznym, naukowym, technicznym, kultu
ralnym (Jakubowski, 2005b; Paplińska, red., 2012).
Aby jednak efektywnie slużyl procesowi inkluzji społecznej niewidomych,
winny być spełnione postulaty:
- powszechność nauczania systemu Braille'a (integrał i skróty) dzieci, mło
dzieży i dorosłych niewidomych;
- upowszechnianie zasad adaptacji dokumentów do wersji brajlowskiej
i tyflograficznej;
- kontynuacja inicjatywy adaptacji do systemu Braille'a podręczników
(zwłaszcza do nauki języków obcych);
- książki z zakresu literatury powinny być drukowane zgodnie z zasadami
przetwarzania, natomiast przy wydawaniu brajlem książek popularnonauko
wych dla uczniów powinny obowiązywać zasady adaptacji materiałów dy
daktycznych do wersji brajlowskiej;
- powołanie reprezentatywnego przedstawicielstwa zainteresowanych
środowisk do opracowania systemu brajlowskich skrótów ortograficznych
0 stopniu trudności pozwalającym przeciętnemu uczniowi opanować system
(pierwszy stopień systemu) i posługiwać się skrótami w toku nauki i pracy
zawodowej;
- zaprogramowanie współczesnych urządzeń elektronicznych i terminali,
aby możliwe było przetwarzanie zapisów z brajla i do brajla - zarówno w wer
sji integralnej, jak i w zapisie skrótami;
- wprowadzenie jednolitych zasad redagowania i adaptowania grafiki do
możliwości odczytu przez osoby niewidome;
- prowadzenie internetowego ogólnopolskiego katalogu dostępnych w kra
ju materiałów brajlowskich i tyflograficznych;
- wdrożenie dogodnego finansowo systemu dystrybucji urządzeń braj
lowskich, zapewniającego powszechny do nich dostęp osobom prywatnym
1instytucjom;
- przeprowadzenie ogólnopolskich badań czytelnictwa brajlowskiego i in
nych obszarów wykorzystywania systemu Braille'a.
Realizacja powyższych postulatów wydaje się szczególnie istotna wobec ra
tyfikowania przez Polskę w 2012 r. „Konwencji ONZ o prawach osób niepeł
nosprawnych", zawierającej m.in. zapisy:
„3. Państwa Strony umożliwią osobom niepełnosprawnym zdobycie umie
jętności życiowych i społecznych, aby ułatwić im pełny i równy udział w edu
kacji i w życiu społeczności.
W tym celu Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki, w tym:
a) ułatwianie nauki alfabetu Braille'a, alternatywnego pisma, wspoma
gających (augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form
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komunikacji i orientacji oraz umiejętności poruszania się, a także ułatwia
nie wsparcia rówieśników.
4. Aby wesprzeć realizację tego prawa. Państwa Strony podejmą odpo
wiednie środki, w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełno
sprawnych, którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego
i/lub alfabetu Braille'a oraz w celu szkolenia specjalistów i personelu pracu
jących na wszystkich szczeblach edukacji" (Konwencja..., 2012).
Zgodne z duchem „Konwencji ONZ", rewolucji medialnej oraz inkluzji
społecznej osób niewidomych pozostają zatem słowa:
„Obiecuję solennie, że będę Ci wierny, choć wiem, że w końcu, gdy na
dejdzie taki dzień, że komuś jakimś sposobem uda się wynaleźć coś, co oka
że się lepsze niż system, który zaproponowałeś światu w 1825 roku, Ty i ja,
i wszyscy będziemy się z tego niezmiernie cieszyli" (Zurita, 1996).
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Zdrowotne zachowania informacyjne.
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu - Zachowania informacyjne dotyczące zdrowia są przed
miotem badań zarówno informatologii, jak i innych dyscyplin. M etoda badań - Na
podstawie przeglądu literatury, dokonanego dla przedstaw ionego obszaru, w yróż
niono trzy grupy zagadnień najczęściej podejmowanych przez badaczy, tj. zdrowotne
kom petencje inform acyjne, edukację i prom ocję zdrowia oraz w yszukiw anie infor
macji. Wyniki i wnioski - Przedstawiono różnice perspektyw i kontekstów badaw 
czych (m.in. medycyny, socjologii, pedagogiki, inform atologii), scharakteryzowano
dobór metod i technik badawczych. W wyniku przeprowadzonej analizy sform uło
wano dalsze potrzeby badawcze w tym zakresie zarówno w ujęciu przedmiotowym,
jak i metodologicznym.

SIECIOWE ZACHOWANIA IN FORM ACYJNE W OBSZARZE ZDROWIA

383

Zachowania informacyjne podejmowane i obserwowane w kontekście
tematów zdrowotnych, są przedmiotem zainteresowania różnych dy
scyplin naukowych. Sposoby korzystania z informacji dotyczącej zdro
wia mogą mieć znaczenie zarówno w planowaniu i realizacji opieki nad
pacjentami, jak też w: działaniach edukacyjnych, promocji zdrowia, po
dejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym, projektowaniu na
rzędzi informatycznych. Informacja jako cel i przedmiot zachowań osób
lub populacji przyciąga też uwagę informatologów. Celem niniejszego
artykułu jest próba zestawienia różnorodności perspektyw badawczych,
przyjmowanych w poszczególnych dyscyplinach naukowych w odnie
sieniu do zdrowotnych kompetencji i zachowań informacyjnych. Obraz
zdrowotnych zachowań informacyjnych jako przedmiotu badań - uzy
skany w wyniku analizy literatury przedmiotu - stanowi cząstkowe
podsumowanie tej problematyki, a jednocześnie może stanowić inspi
rację do formułowania kolejnych hipotez badawczych.
Wyboru materiału badawczego dokonano na drodze wyszukiwania
rzeczowego, z zastosowaniem słów kluczowych typu „zdrowotne zacho
wania informacyjne", „informacyjne kompetencje zdrowotne", „health
Information behaviours" czy „health Information literacy", a następnie
wyodrębnienia z uzyskanego zbioru tekstów - opisujących zachowania
osób niezwiązanych profesjonalnie z ochroną zdrowia - przede wszyst
kim doniesień badawczych (nie uwzględniono przeglądów literatury).
Nie był to zbiór pełny, ponieważ osiągnięcie takiego, w sytuacji lawino
wego przyrostu literatury, wydaje się w dzisiejszych czasach niemoż
liwe, ale też nie takie założenie przyjęto dla tej analizy. Za ważniejsze
dla niej, jeśli chodzi o reprezentowane perspektywy badawcze, uznano
bowiem uzyskanie zasobu zróżnicowanego. Wymieniane w tekście dy
scypliny, bądź obszary nauki, wyodrębniono na podstawie deklaracji
autorów przywoływanych artykułów lub ich afiliacji.
W wyniku analizy materiału badawczego wyróżniono kilka obsza
rów dominujących w badaniach zachowań informacyjnych związanych
z problematyką zdrowia, a realizowanych przez użytkowników w In
ternecie. Są to: informacyjne kompetencje zdrowotne, edukacja i promo
cja zdrowia oraz wyszukiwanie informacji. W przywoływanych poniżej
tekstach wspomniane zagadnienia nie zawsze stanowią główny prob
lem badawczy, niekiedy ujawniają się jako nieodłączny kontekst czy
wymagająca uwzględnienia zmienna. Takie sytuacje wyclają się ciekawe
z punktu widzenia rozwoju interdyscyplinarności wielu pól badawczych.
W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na podobieństwa i różni
ce w sposobach badania i interpretacji wymienionych wyżej trzech ob
szarów tematycznych, zależnie od przyjętej przez autorów perspektywy
naukowej. Wreszcie, omówiono pokrótce metody, których użyto w ba
daniach, będących przedmiotem omawianych tekstów.
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P R Z E D M IO T B A D A N IA - IN F O R M A C Y JN E K O M P E T E N C JE
ZDRO W O TN E

Do często stawianych pytań badawczych należą te, które dotyczą kom
petencji informacyjnych użytkowników sieci. W perspektywie nauk o zdro
wiu stanowią one integralną część kompetencji zdrowotnych (ang. health
literacy). Widać to na poziomie definicji, np. w strategii amerykańskiej Healthy People 2020 czy w National Network of Libraries of Medicine (NNLM,
2014), jak też w raportach, których autorzy zwracają uwagę na współza
leżność poziomu kompetencji informacyjnych i merytorycznych (Słońska,
2014; Niedżwiedzka et al., 2014).
Kristine Sorensen (Sorensen et al., 2012) wymienia cztery typy informa
cyjnych kompetencji zdrowotnych: szukanie, znajdowanie i pozyskiwanie
informacji zdrowotnej; rozumienie informacji zdrowotnej; ocena (interpre
tacja, selekcja) oraz zastosowanie informacji zdrowotnej w procesach de
cyzyjnych dla utrzymania bądź poprawy zdrowia. Jak można zauważyć,
kompetencje opisywane są faktycznie przez zachowania. Można to jednak
uznać za pewien skrót myślowy, interpretując je jako umiejętności niezbęd
ne dla prawidłowej realizacji wymienionych działań.
Przykładem badania poziomu kompetencji zdrowotnych o zasięgu pan
europejskim jest European Health Literacy Survey (Niedżwiedzka, Słońska
& Taran, 2012; HLS-EU Consortium, 2012). Health literacy były tam badane
w 4 zespołach umiejętności: uzyskiwania/dostępu do informacji dotyczącej
zdrowia, rozumienia jej, oceny/ewałuacji oraz wykorzystania/zastosowa
nia. Wymienione umiejętności analizowano w odniesieniu do trzech obsza
rów zastosowań: opieki zdrowotnej, zapobiegania chorobom oraz promocji
zdrowia (HLS-EU Consortium, 2012, p. 8). Autorzy zajęli się także proble
mem tzw. samoskuteczności utożsamianej, tzn. wiary we własne możliwoś
ci w zakresie działań chroniących lub ratujących zdrowie. Wprowadzenie
tego konstruktu pozwala m.in. podjąć badania zależności faktycznych za
chowań od postaw i motywacji (Niedżwiedzka, Słońska & Taran, 2012).
Kolejne badanie o ponadnarodowym zasięgu (Niedżwiedzka et al., 2012)
dotyczyło determinant kompetencji i zachowań informacyjnych w kontekś
cie żywienia. W jego wyniku u respondentów stwierdzono poważne braki
w informacyjnych kompetencjach żywieniowych (ang. nutrition literacy),
w tym nieznajomość specjalistycznych źródeł informacji. Potwierdzono tak
że - na tym poziomie szczegółowości - charakterystyczne różnice w pozio
mach kompetencji na niekorzyść osób słabiej wykształconych, uboższych,
mężczyzn, często w gorszym stanie zdrowia (Niedżwiedzka et al., 2014).
W tym obszarze zagadnień mieszczą się również badania opinii na te
mat Internetu jako źródła informacji (Ulatowska-Szostak et al., 2009; Ko
walska, Kalinowski & Bojakowska, 2013; Korzeniowska & Puchalski, 2014).
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P R Z E D M IO T B A D A N IA - E D U K A C JA I P R O M O C JA Z D R O W IA

Posiadanie kompetencji zdrowotnych i informacyjnych warunkuje sku
teczność działań edukacji i promocji zdrowia. Tę pierwszą Krzysztof Pu
chalski definiuje jako „przekaz, z którym związana jest intencja nadawcy,
by wpływać na związane ze zdrowiem sposoby myślenia odbiorcy, a przez
to jego działania i styl życia. Ponadto, przekaz ten ma charakter formalny realizowany jest za pośrednictwem instytucji (w sensie socjologicznym)
systemu ochrony zdrowia, jak np. personelu medycznego, dostarczycieli
środków leczniczych i promujących zdrowie, organizacji i mediów wspiera
jących zdrowie publiczne, a więc tych, których społeczną funkcją jest m.in.
edukowanie o zdrowiu" (Puchalski, 2012, s. 121-122). Mowa jest więc de
facto o przygotowaniu użytkownika do korzystania ze źródeł sformalizo
wanych, także sieciowych. Ale korzystanie z tak wyuczonych umiejętności
bywa ograniczane, a czasem nawet może manipulowane, przez dostarcza
nie - przede wszystkim - informacji o chorobie i wywoływanie lęku przed
nią, z założeniem, że takie obawy wywołają pożądane, prozdrowotne za
chowania. Tymczasem strach nie jest dobrym doradcą, może wręcz stano
wić poważną przeszkodę i powodować unikanie jakichkolwiek informacji
o tematyce zdrowotnej.
Ten sam autor zwraca też uwagę na problem oceny sytuacji zastanej, obej
mującej postawy i kompetencje użytkowników informacji zdrowotnej, doko
nywanej przez badaczy na podstawie intuicji. Pisze: „Gdy wśród praktyków
ochrony zdrowia osób pracujących mówi się o kształtowaniu zachowań zdro
wotnych, zazwyczaj zakłada się, że wszyscy zachowania te pojmują w taki
sam sposób. Ponadto przyjmuje się, że najważniejszym czynnikiem decy
dującym o tychże zachowaniach jest posiadana przez pracowników wiedza
o zdrowiu, a niedostatki tej wiedzy skutkują lekceważeniem zdrowia" (Pu
chalski, 2010, s. 33). Tego typu błędne założenia - tak praktyków, jak i ba
daczy - mogą być decydujące dla efektu (skuteczności) działań z zakresu
edukacji bądź promocji zdrowia. Puchalski sugeruje tu potrzebę poznawania
zachowań zdrowotnych (w tym także informacyjnych) pacjenta indywidual
nie, z uwzględnieniem szerszego kontekstu, w jakim dana osoba funkcjonu
je, a który wpływa na decyzje, takie jak choćby poszukiwanie lub unikanie
informacji zdrowotnej, dobór jej źródeł itd.
Elżbieta Korzeniowska z zespołem realizowała projekt międzynarodo
wy dotyczący preferencji w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdro
wia pracowników o niższym statusie edukacyjnym (Korzeniowska, 2010).
Potwierdzono w nim ogólną, choć silniejszą w grupie słabiej wyeduko
wanej, niechęć do uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach, obawy
przed usłyszeniem negatywnych wiadomości, brak zaufania do przeka
zywanych treści. Stwierdzono także decydujący wpływ sytuacji zdrowot

386

ARTYKUŁY

nej własnej lub osób bliskich - poszukiwanie informacji z tego obszaru ma
miejsce niemal wyłącznie w sytuacji zagrożenia (Korzeniowska & Puchal
ski, 2010, s. 78, 87-94).
Kolejnym problemem badawczym opisanym w literaturze jest użytecz
ność - w badanej grupie - Internetu jako narzędzia edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia (Korzeniowska & Puchalski, 2014). Internet okazał się
być postrzegany pozytywnie, zwłaszcza jako forum wsparcia dla osób z po
dobnymi problemami zdrowotnymi oraz (alternatywne) źródło informacji
zdrowotnej. Za problematyczne respondenci uznali: nadmiar informacji oraz
trudności w ocenie ich wiarygodności, a za konieczną - kontrolę zasobów
informacyjnych przez ekspertów (Korzeniowska & Puchalski, 2014, p. 4).
P R Z E D M IO T B A D A Ń -W Y S Z U K IW A N IE IN F O R M A Q I

Poszukiwanie informacji zdrowotnej opiera się zazwyczaj na prostych
narzędziach i łatwo dostępnych źródłach. Pośrednio - jak twierdzą David
O. Johnson i Donald O. Case - oznacza to, że kompetencje informacyjne, od
których m.in. zależy dobór wspomnianych narzędzi i źródeł, mogą mieć
decydujący wpływ na stan zdrowia użytkownika (Johnson & Case, 2012).
Wspomniani autorzy zwracają też uwagę na zwrotne oddziaływanie zdro
wotnych zachowań informacyjnych; twierdzą mianowicie, że rozwój wiedzy
medycznej więcej zawdzięcza zainteresowaniu ludzi niż postępowi tech
nicznemu czy naukowemu (Johnson & Case, 2012, p. 17). Jest też procesem
społecznym, jego analiza musi więc wykraczać poza analizę cech indywi
dualnych i obejmować m.in. pośredników, działania obywatelskie, mądrość
tłumu. Ludzie bardzo często konsultują się z rodzinami i bliskimi w spra
wach swojego zdrowia. „Ograniczenia stwarzane przez społeczność często
decydują o działaniach informacyjno-wyszukiwawczych podejmowanych
przez jednostki. Z drugiej strony - zdobyte przez nich i przekazywane dalej
informacje również mogą wpływać na otoczenie społeczne" (Johnson & Case,
2012, p. 216). Cytowani autorzy uznają społeczny kontekst zdrowotnych za
chowań informacyjnych za ważną perspektywę badawczą w tym zakresie.
Model zachowań prozdrowotnych Christine Moormana i Eriki Matulich
wyróżnia wśród nich dwa główne typy: zdobywanie informacji z różnych
źródeł oraz zachowania związane z utrzymywaniem zdrowia (Moorman &
Matulich, 1993). Na te oba typy aktywności oddziałują dwie główne kate
gorie zmiennych. Pierwszą jest motywacja zdrowotna, gotowość do podej
mowania działań lub zainteresowania nimi. Drugą - zdolność zdrowotna
(ang. health ability) - zasoby, umiejętności i sprawności użytkownika w po
dejmowaniu zachowań prewencyjnych. Zdolność ta badana jest z wykorzy
staniem siedmiu wskaźników odnoszących się do użytkownika, do których
należą: wiedza zdrowotna, stan zdrowia, poczucie kontroli zdrowotnej, kon
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trola zachowań zdrowotnych, wykształcenie, wiek, poziom dochodu (Moorman & Matulich, 1993, p. 210). W badaniach modelu potwierdzono, że
motywacja zdrowotna ułatwia podejmowanie decyzji o realizacji poszcze
gólnych zachowań zdrowotnych, a jej obecność wyzwala wykorzystanie
posiadanych zdolności zdrowotnych (Moorman & Matulich, 1993, p. 219).
Wybory i zachowania informacyjne konsumentów są przedmiotem ba
dań nauk behawioralnych (psychologia, psychobiologia, kognitywistyka),
ekonomii i marketingu. Nauki behawioralne koncentrują się na zależności
dokonywanego wyboru od okoliczności. Należą do nich m.in.: ilość infor
macji wpływających na użytkownika, zależność poszukiwania informacji
od jego poczucia pewności, wpływ zmiennej czasowej. Jednakże wskaza
nie tych zależności nie daje prostej odpowiedzi na pytanie, jakimi działa
niami marketingowymi należałoby promować informację w konkretnych
populacjach (Bratucu et al., 2014).
Aby wytłumaczyć zachowania informacyjne, ekonomiści wprowadza
ją pojęcie użyteczności. Konsument podejmuje decyzję na podstawie po
dejścia najkorzystniejszego i ekonomicznego. Szuka więc tych informacji,
które pomogą mu podjąć lepszą decyzję, zwiększającą jej wartość ekono
miczną. Proces szukania będzie się odbywał tak długo, dopóki nie okaże się
droższy niż sama decyzja (Bratucu et al., 2014, p. 313). Z pewnością Inter
net obniża koszty poszukiwania informacji. Inne czynniki, które mogą być
brane pod uwagę w tego typu badaniach, to np. ilość relewantnej informa
cji w wynikach wyszukiwania czy wstępny poziom wiedzy użytkownika.
Marketing koncentruje się głównie na zachowaniach konsumenckich.
Zachowanie zwane wyszukiwaniem informacji zdrowotnej to w tym kon
tekście strategia radzenia sobie z problemem, przyjmowana przez osobę,
kiedy odczuwa on/ona konieczność pomocy sobie w sytuacji zagrożenia
poprzez poszukanie większej ilości informacji na dany temat (Bratucu et
al., 2014, p. 315).
Wśród badań informatologicznych znaleźć można m.in. analizy źródło
we - jak choćby przegląd modeli teoretycznych wyszukiwania informacji
zdrowotnej w Internecie (Marton & Choo, 2012). W wyniku takiego prze
glądu stwierdzono silną potrzebę odwołania do multidyscyplinamych pod
staw teoretycznych, co jest niezbędne dla ujęcia i oddania kompleksowości
zdrowotnych zachowań informacyjnych w sieci. Wykazano, że dla pełne
go zrozumienia zachowań w tym obszarze niezbędna jest integracja nauk
o zdrowiu, psychologii społecznej, nauk o komunikacji oraz informatologii.
Wspólnym przedmiotem zainteresowania jest poznanie indywidualnych
determinant poznawczych zdrowotnych zachowań informacyjnych. Ważne
są tu także inne zmienne dotyczące źródeł informacyjnych - ich wiarygod
ności i relewancji (Marton & Choo, 2012, p. 346), kompetencji medialnych,
czynników społeczno-demograficznych. Cenne wydaje się zwrócenie uwa
gi na kontekst społeczny i sytuacyjny, reakcje afektywne (wpływające na
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zachowania zdrowotne), jak również przejście od badań deklaratywnych
(intencja użycia) do faktycznego korzystania z sieci w poszukiwaniach in
formacji zdrowotnej (Marton & Choo, 2012, p. 349).
Wśród badań socjologicznych znajdują się analizy procesu wyszukiwa
nia informacji w Internecie z wykorzystaniem teorii funkcjonalnej użycia
mediów (Dutta-Bergman, 2004). Zakłada ona, że ludzie korzystają z dane
go medium dla różnych przyczyn. Zachowanie komunikacyjne jest celowe,
a użytkownicy wybierają i używają poszczególnych kanałów, aby zaspo
koić swoje potrzeby. Wśród zachowań analizowanych w omawianym ba
daniu uwzględniono: a) gromadzenie newsów medycznych, b) szukanie
informacji o usługach medycznych, c) szukanie informacji o lekach, d) gro
madzenie informacji o chorobach, e) szukanie informacji o zdrowym stylu
życia, f) szukanie grup dyskusyjnych. Osoby szukające informacji w Inter
necie były bardziej świadome, lepiej zorientowane, o mocniejszych przeko
naniach; podejmowały aktywności zdrowotne częściej niż badani, którzy
tego nie robili.
Osoby prowadzące badania potrzeb i zachowań zdrowotnych powszech
niej niż w latach ubiegłych koncentrują się na zagadnieniach szczegółowych
bądź wąsko zdefiniowanych grupach respondentów. Wśród ciekawszych
przykładów tego rodzaju projektów wskazać można badanie interaktyw
nych aplikacji do komunikacji zdrowotnej osób z cukrzycą typu 11, wzbo
gaconych o elementy wsparcia społecznego, decyzyjnego, motywacyjnego,
które pozytywnie wpływają na wiedzę, zachowania i wyniki takich pacjen
tów (Weymann et al., 2013). Wyniki takich badań przekładają się na zale
cenia dotyczące dostosowywania przekazu informacji do indywidualnych
potrzeb użytkowników, w tym do poziomu ich informacyjnych kompeten
cji zdrowotnych.
W młodszej grupie wiekowej (18-30 lat) śląscy lekarze badali korzystanie
ze stron poświęconych tematyce zdrowotnej (Szefczyk-Polowczyk, Mucha
& Wengel, 2012). Również w tym gronie potwierdziło się korzystanie z In
ternetu jako podstawowego źródła informacji (89%) w sytuacji problemów
zdrowotnych. To samo zagadnienie było przedmiotem ogólnopolskich ba
dań, realizowanych przez Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2007 r.,
dotyczących stopnia i zakresu korzystania z Internetu i usług e-zdrowia
przez osoby w wieku 15-80 lat (Staniszewski & Bujnowska-Fedak, 2008).
1 w tym przypadku, choć chronologicznie wcześniejszym, okazało się, że
niemal połowa (48,2%) respondentów korzysta z Internetu, postrzegając
go jako ważne źródło informacji zdrowotnej.
Badania profilowane dla starszej grupy wiekowej przeprowadzono w Po
łudniowym Teksasie. Objęto nimi osoby 50+, które w przyjaznym klimacie
spędzają miesiące zimowe (tzw. winter migrants) (Sheng & Simpson, 2013).
Autorzy zaproponowali model zachowań profilaktycznych konsumentów,
uwzględniający element pozytywnego nastawienia/gotowości do szukania
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informacji zdrowotnej (ang. health information orientation -H IO ) jako czynnik
motywujący, a kompetencje e-zdrowotne i znajomość sieci jako pozostałe
czynniki kształtujące prawdopodobieństwo skorzystania przez osoby starsze
z Internetu jako źródła informacji zdrowotnej. Badania ankietowe potwier
dziły pozytywne oddziaływanie tycłi trzecłi czynników na prawdopodo
bieństwo skorzystania z Internetu we wspomnianym celu. Uzyskane wyniki
mają znaczenie zarówno dla pracowników ochrony zdrowia pozostających
w kontakcie z pacjentami, jak i dla twórców źródeł sieciowych tego typu.
Przedmiotem badań informatologicznych były relacje między zachowa
niami informacyjnymi w kontekście zdrowotnym a sytuacją zmiany ży
ciowej, a dokładniej - poznanie potrzeb i zachowań młodych mężczyzn
dotyczących poszukiwania i unikania informacji o aktywności fizycznej
w relacji do ich (młodych mężczyzn) gotowości do zmiany swojego stylu
życia (Hirvonen et al., 2012). W badaniach stwierdzono, że na etapie przy
gotowania do zmiany zachowania informacyjne mają przede wszystkim
charakter pasywnego, niekonkretnego monitorowania sieci. W fazie dzia
łania, po wprowadzeniu pierwszych zmian, zaczyna się też aktywne i świa
dome poszukiwanie informacji. W fazie utrzymania, przyzwyczajania do
wprowadzonych zmian, prowadzone jest aktywne „skanowanie" źródeł
informacyjnych. W miarę postępu działań rosną potrzeby informacyjne
i coraz więcej informacji jest uzyskiwanych. Wyniki tego badania można
wykorzystać w przygotowywaniu strategii komunikacyjnych, np. promo
cji zdrowia czy edukacji w tym zakresie (Hirvonen et al., 2012).
Badanie jakościowe zachowań informacyjnych kobiet w wieku menopauzalnym, ich sposobów korzystania z formalnych i nieformalnych źródeł in
formacji zdrowotnej, wykazało swobodne przechodzenie respondentek od
formalnych (pracownicy ochrony zdrowia, stowarzyszenia medyczne, insty
tucje, stowarzyszenia pacjentów) do nieformalnych (np. kontakty osobiste,
środki masowego przekazu, ulotki. Internet - tu można znaleźć przykłady
zarówno tej pierwszej, jak i drugiej kategorii) źródeł informacji (Genuis,
2012). Zaufanie badanych do zasobów nieformalnych wzrastało w miarę ko
rzystania, także dzięki dostępności systemu odsyłaczy pomiędzy źródłami
i posługiwaniu się nim. Kobiety przyjmowały postawy analityczne i empi
ryczne (chętnie prowadziły doświadczenia: sprawdzały nowe adresy i treści
sieciowe). Ważnym kryterium oceny była niesprzeczność informacji i moż
liwe uzupełnianie się wykorzystywanych źródeł (Genuis, 2012, p. 1553). Respondentki czuły się niewystarczająco poinformowane przez pracowników
ochrony zdrowia, stąd ich poszukiwania w innych źródłach, także w In
ternecie (Genuis, 2012, p. 1554). Wyniki przytaczanego badania sugerują,
że kompleksowy problem poczucia niedoinformowania - i w konsekwen
cji samodzielnego przeszukiwania zasobów sieciowych różnej przecież ja
kości - można rozwiązać. Lepsze poznanie motywów i strategii zachowań
informacyjnych pomoże w projektowaniu działań edukacyjnych, uwzględ
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niających różnorodność źródeł informacji. Zamiast ignorować czy krytyko
wać część z nich, lepiej zachęcać do dyskusji na temat prezentowanych tam
treści, aby lepiej rozumieć sytuacje, uwarunkowania i potrzeby pacjentów,
odkrywać sposoby, za pomocą których zaspokajane są specyiiczne potrze
by użytkowników.
Ważną kwestią jest potencjał Internetu względem potrzeb osób niepeł
nosprawnych (Plichta, 2012). Dzięki zasobom i usługom im dedykowanym
(dzielenie się informacjami przez osoby prywatne, strony organizacji po
mocowych), okazuje się on narzędziem poprawiającym sytuację i pomoc
nym w przezwyciężaniu problemów takich osób.
Kolejny przykład badań dotyczących wyszukiwania informacji dotyczy
analiz zachowań osób chorych, w tym także poziomu ich wiedzy na temat
choroby, zachowań dotyczących informacji onkologicznej (korzystanie
z NCl Cancer Information Service) oraz postaw (Nelson et al., 2004). Auto
rzy stwierdzili pewną poprawę wyników zdrowotnych pacjentów, dzięki
dostępności informacji, która miała wpływ na prowadzenie zdrowszego
stylu życia, poddawanie się badaniom profilaktycznym. Dostrzeżono ko
nieczność różnicowania informacji dla poszczególnych grup społecznych,
w tym także kanałów komunikacji (problem dostępności ICT).
Ilustracją badań prowadzonych w obszarze nauk technicznych może być
opracowanie Magdaleny Joanny Pętlak (Pętlak, 2012). Jego przedmiotem
była analiza roli teorii gier w procesach sterujących zachowaniami w zło
żonej sytuacji zdrowotnej, z uwzględnieniem konsekwencji ekonomicz
nych. Społeczność wirtualna opieki zdrowotnej traktowana była jako zbiór
użytkowników należących do otoczenia opieki zdrowotnej, powiązany ze
sobą wzajemnymi relacjami (bycie pacjentem - bycie usługodawcą w prze
strzeni informacyjnej opieki zdrowotnej) oraz sposobem komunikacji. Na
pierwszym planie znalazła się dychotomia lekarz (pracownik) - pacjent,
wyodrębniona na podstawie posiadania lub braku specjalistycznej wie
dzy medycznej (Pętlak, 2012, s. 86). Autorka podkreśla też kluczową rolę
nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT) w tworzeniu informa
cji jako niezbędnych do podejmowania i realizacji procesów komunikacji.
PER SPEK TY W Y BA D A W CZE

W perspektywie socjologii zdrowia zwraca się uwagę na charakterystykę
demograficzną osób korzystających z Internetu, a także na możliwe zależ
ności między aktywnością sieciową i zdrowotną oraz na zmiany zacho
wań społecznych. „Z Internetu obecnie korzystają głównie osoby młodsze,
a także o wyższym statusie (lepiej wykształcone i w lepszej sytuacji ma
terialnej). Grupa ta jest na ogół także bardziej otwarta na tradycyjne prze
kazy edukacyjne i charakteryzuje się zdrowszym stylem życia, niż osoby
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niskim statusie. Jednak w ostatnich kilku latach systematycznie zwięk
sza się odsetek internautów wśród osób wcześniej pozbawionych dostępu
do Sieci (starszych i o niskim statusie społecznym/' (Batorski, 2011, s. 299).
Socjologowie zwracają też uwagę na odmienne rozumienie pojęcia „zdro
wy styl życia": „czy to, co medycyna nazywa stylem życia, jest rzeczywiście
stylem (w sensie spójności, trwałości) zachowania się jednostki lub grupy,
czy może tylko teoretycznie wyznaczonym zakresem zainteresowań uczo
nych. (...) Odmienne zainteresowania nauk społecznych przejawiają się
również tym, że jako zachowania prozdrowotne uznaje się w nich głów
nie te, które są realizowane w celu wywarcia wpływu na zdrowie (z in
tencją wzmocnienia zdrowia, przeciwdziałania chorobie), niezależnie jak
wpływ taki ocenia medycyna. Istotny jest zatem ów cel, intencja nawią
zująca do zdrowia. Odróżnia się je od działań podejmowanych w innych
celach (bez względu na to, czy obiektywnie - pozytywnie lub negatyw
nie - wpływają one na zdrowie), a także od zachowań spontanicznych lub
nawykowych - gdzie motyw zdrowotny (i jakikolwiek inny) raczej nie wy
stępuje" (Puchalski, 2010, s. 34). Socjologia pyta także o uwarunkowania
zachowań czy wyborów - zewnętrzne bądź wewnętrzne, bardziej bądź
mniej uświadomione. Krzysztof Puchalski zauważa, że przyczyny zacho
wań mogą, ale nie muszą, być bezpośrednio skojarzone ze zdrowiem, np.
wynikają z jego wartościowania przez danego człowieka, ale też z jego po
ziomu edukacji, sytuacji ekonomicznej (Puchalski, 2010, s. 36), kompeten
cji informacyjnych i medialnych.
Przedmiotem zainteresowań badawczych różnych dyscyplin są, oczywiś
cie, kompetencje informacyjne i ich determinanty (Niedźwiedzka, Słoń
ska & Taran, 2012; Niedźwiedzka et al., 2012; Sorensen et al. 2012), jak też
wpływ zakresu i poziomu tych kompetencji na możliwe zmiany stylu ży
cia, decyzje prozdrowotne (Hirvonen et al., 2012). Zagadnieniem kompeten
cji i zachowań informacyjnych (Johnson & Case, 2012), m.in. w kontekście
zastosowania funkcjonalnej teorii użycia mediów dla celów zdrowotnych
(Dutta-Bergman, 2004), zajmują się też komunikolodzy.
Badania z obszaru zdrowia publicznego koncentrują się na problema
tyce skutecznej edukacji (Internet jako źródło społecznej edukacji zdro
wotnej (Głowacka & Czajka, 2012)) i promocji zdrowia (Genuis, 2012),
w tym także na analizie jakościowej formalnych i nieformalnych źró
deł informacji zdrowotnej (jak np. fora internetowe dla kobiet w ciąży
(Knol-Michałowska, Goszczyńska & Petrykowska, 2012)) oraz zachowań
prozdrowotnych różnych grup użytkowników (Plichta, 2012). Przedsta
wiciele nauk medycznych analizują stopień i zakres korzystania z Inter
netu przez pacjentów, przyjmując różne kryteria: wiekowe (Staniszewski
& Bujnowska-Fedak, 2008), stanu zdrowia (Nelson et al., 2004), zachowań
zdrowotnych (Szefczyk-Polowczyk, Mucha & Wengel, 2012); zajmują się
także problemem wiarygodności źródeł w kontekście bezpieczeństwa
O
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pacjentów (Ulatowska-Szostak et al., 2009, s. 249). Specjaliści nauk eko
nomicznych, marketingu i administracji zajmują się relacjami między mo
tywacją a zachowaniami (Bratucu et al., 2012; Sheng & Simpson, 2013)
(w tym poszukiwaniem informacji - także w kontekście zdrowotnym
(Moorman & Matulich, 1993)).
M E T O D Y I N A R Z Ę D Z IA B A D A W C Z E

Podobnie, jak na wielu innych polach badawczych, także i w badaniach
o analizowanej tematyce, dominują metody ilościowe - ankiety (Szefczyk-Polowczyk. Mucha & Wengel, 2012; Sheng & Simpson, 2013), sondaże (Puchal
ski, 2012; Niedżwiedzka, Słońska & Taran, 2012), wywiady kwestionariuszowe
(Staniszewski & Bujnowska-Fedak, 2008; Korzeniowska & Puchalski, 2014).
Formularze tych badań opracowywane są najczęściej przez autorów. Więk
szość z nich zawiera podobne pytania, które dotyczą częstotliwości korzysta
nia z Internetu bądź innych źródeł informacji w celach zdrowotnych, także
gotowości do zmiany stylu żyda (np. Hirvonen et al., 2012; Nelson et al., 2004).
Za pomocą techniki wywiadów bezpośrednich - na ogólnopolskiej próbie
pracowników - sprawdzano na przykład w 2012 r. zachowania informacyj
ne - zarówno świadome szukanie, jak też przypadkowe kontakty z treściami
zdrowotnymi, z których wnikliwego czytania (jak się okazało) rezygnowała
niemal połowa respondentów (PuchalsM, 2012, s. 128).
TeclWki ankietowe mają znaczącą wadę, którą jest ich deklaratywny cha
rakter (Niedżwiedzka et al., 2014). Respondenci mówią o swoich przeko
naniach, często przedstawiają siebie i swoje zachowania jako lepsze niż są
w rzeczywistości, chcąc pokazać, że znają zasady i przestrzegają ich na co
dzień. Ponadto, w ankietach pytania dotyczące częstotliwości często oferują
tylko kafeterię odpowiedzi typu często/rzadko, która nie uwzględnia różnic
doświadczeń lub oczekiwań respondentów i daje w efekcie bardzo nieprecy
zyjne dane. W analizach ilościowych ważny jest również prawidłowy dobór
grupy, zwłaszcza w społeczeństwach wielokulturowych (Dutta-Bergman,
2004) i wielojęzycznych.
Poza przykładami zastosowań metod wyłącznie ilościowych znaleźć można
także projekty wykorzystujące różne inne metody zbierania danych i pozna
wania użytkowników. Do nich należy połączenie wywiadu półustrukturyzowanego, narracyjnego - dającego respondentom możliwość swobodnego
opowiedzenia o swoich doświadczeniach - z obserwacją reakcji emocjonal
nych i interpretacją różnych przekazów informacyjnych (Genuis, 2012, p. 1556)
w badaniach zachowań informacyjnych kobiet w wieku menopauzalnym. Cie
kawe i nietypowe, pod względem metodologicznym dla omawianego pola
badawczego, było badanie dotyczące roli teorii gier w procesach sterujących
zachowaniem w złożonej sytuacji zdrowotnej (Pętlak, 2012).
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Większość projektów prezentowanych w niniejszym opracowaniu zawie
ra w sobie oczywiście niezbędny element przeglądu literatury, pozwalający
na sformułowanie kolejnych hipotez. Chodzi tu o analizę materiału źródło
wego (Kowalska, Kalinowski & Bojakowska, 2013; Głowacka & Czajka, 2012;
Knol-Michałowska, Goszczyńska & Petrykowska, 2012) - przede wszystkim
różnego typu zasobów internetowych.
P O D S U M O W A N IE

Powyższy przegląd literatury przedmiotu dotyczącej badań zdrowotnych
zachowań informacyjnych użytkowników realizowanych w sieci pozwolił
na sformułowanie wniosków odnośnie zakresu, jak i formy prowadzonych
eksploracji.
Pierwszy z nich odnosi się do obszerności i głębokości pytań badawczych.
Dostępne raporty i (przynajmniej częściowe) podobieństwo ich wyników po
zwalają stwierdzić, że powoli wyczerpuje się potencjał badania „dedykowa
nych" - tytułowemu obszarowi - kompetencji i zachowań informacyjnych na
poziomie ogólnym, tzn. odnoszącym się do aktywności informacyjnej „w za
kresie zdrowia". Pytanie pacjentów o to, w jakich okolicznościach, dlaczego,
jak i gdzie szukają (szeroko rozumianej) informacji zdrowotnej, prowadzi do
uzyskania dość podobnych odpowiedzi. Natomiast istnieje duże zapotrze
bowanie na badania pogłębione w rodzaju wspomnianych powyżej sonda
ży dotyczących informacji związanej z żywieniem czy z ochroną zdrowia
w miejscu pracy albo obejmujących uprzednio zdefiniowane, wąskie grupy
respondentów. Biorąc pod uwagę konieczność działań edukacyjnych i popra
wę dostępności (publicznych) wiarygodnych źródeł informacji o sprawach
zdrowotnych, konieczne jest poznanie i monitorowanie kompetencji i za
chowań w odniesieniu do konkretnych problemów i sytuacji zdrowotnych.
Kolejne badania powinny w obiektywny sposób uwzględniać kontekst
przedmiotowy i podmiotowy, taki jak np. lokalizacja zdrowia w hierarchii
wartości respondentów, w zależności od okoliczności i czasu (Puchalski, 1997),
a także dostępność informacji w Internecie, jej jakość i sposób przedstawienia.
Uszczegółowienie pytań jest warunkiem uzyskania informacji pozwalających
na podejmowanie konkretnych, efektywnych działań, w tym na projektowanie
i udostępnianie wiarygodnych źródeł informacji czy doskonalenie form i na
rzędzi edukacji oraz promocji zdrowotnej. Różnorodność zasobów sieciowych
każe zwrócić uwagę na zdrowotne zachowania informacyjne występujące przy
wykorzystaniu także źródeł nieformalnych (np. blogów osób prywatnych),
z uwzględnieniem niezbędnego elementu - oceny ich rzetelności.
Konieczne jest szersze wykorzystanie i zróżnicowanie metod i technik ja
kościowych, w tymm.in. obserwacji, eksperymentów, wywiadów pogłębio
nych, które uzupełnią obraz stworzony na podstawie danych ilościowych.
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Różnorodność prezentowanych powyżej perspektyw badawczych i wielość
stawianych pytań daje podstawy do promowania podejścia mulitdyscyplinarnego (w stosunkowo niewielkim stopniu reprezentowanego do tej pory
w literaturze przedmiotu).
Zdrowotne zachowania informacyjne użytkowników pozostają wypad
kową dynamicznego zbioru oddziałujących na nie czynników. Odkrywanie
tych czynników oraz ich wzajemnych zależności pozwoli coraz precyzyjniej
opisywać przedmiot badań, a uzyskaną w ten sposób wiedzę przekładać na
praktykę ochrony i promocji zdrowia. Konsekwentne gromadzenie materia
łu badawczego dotyczącego różnych aspektów, motywacji, celów zdrowot
nych zachowań informacyjnych, budowanie i porównywanie cząstkowych
modeli takich zachowań, stworzy podstawy do przyszłych prób sformuło
wania ogólnej teorii zachowań informacyjnych w tym obszarze.
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BIH UW. Ukazane zostało, jak w działalności biblioteka łączy stare i nowe metody funkcjo
nowania. Szczególnie dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu nowych technologii w takich
obszarach, ja k opracow anie i udostępnianie zbiorów oraz k om u n ik acja z użytkowni
kami. Wnioski - B iblioteka Instytutu Historycznego UW je s t dobrze fu n k cjo n u ją cą
biblioteką o bardzo bogatych zbiorach i dużym potencjale inform acyjnym . W róż
nych asp ek tach działalności um iejętnie w ykorzystuje nowe technologie.

W ST Ę P

Ostatnie lata przyniosły znaczne przemiany w funkcjonowaniu społe
czeństw, w tym bibliotek. Mamy do czynienia ze stopniowym oraz coraz powszechniej i szerzej występującym wkraczaniem bibliotek w świat nowych
tecłinologii informatycznych i w środowisko sieciowe. Proces ten zachodzi
w książnicach różnych typów - od publicznych, poprzez biblioteki szkół powszechnych, po naukowe i specjalistyczne. Rodzi on wiele nadziei odnośnie
do szans rozwoju bibliotek i bibliotekarstwa, jednocześnie jednak wywołu
jąc obawy części środowiska bibliotekarskiego. Znajduje to odzwierciedlenie
w piśmiennictwie zagranicznym, jak i w polskim. Publikacje i wystąpienia
na konferencjach, traktujące o tej problematyce, poruszają różne jej aspekty.
1 tak, mamy do czynienia z wypowiedziami poświęconymi m.in. nowoczes
ności bibliotek i współistnieniu „starych" i „nowych" form ich działalności
(Carr, 2007; Migoń, 2010; Wojciechowski, 2014), kwestiom komunikacji bi
bliotek z otoczeniem (Szeligowski, 2013; Wojciechowski, 2010), zmianom
w wizerunku bibliotek i bibliotekarzy (Halasz-Cysarz, 2012; Żuber, 2012),
funkcjonowaniu i pozycji bibliotek w zmieniającym się otoczeniu (Fedorowicz-Kruszewska, 2014; Grygrowski, 2009), a także potencjalnym zagroże
niom niesionym przez nadmierne „uintemetowienie" usług bibliotecznych
(Herring, 2009). Opisywane przemiany w bibliotekach nie ominęły również
Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (BIH). Po
niższy tekst przedstawia, jak instytucja ta łączy w swej działalności tradycyj
ne formy usług bibliotecznych z nowymi technologiami.
Biblioteka Instytutu Historycznego funkcjonuje jako część systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. System ten składa się
z Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) oraz bibliotek jednostek organizacyjnych
uczelni, które tradycyjnie określa się mianem bibliotek wydziałowych („Spra
wozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych
UW za rok 2013", 2014, s. 9). BIH jest jedną z sześciu bibliotek działających
przy instytutach tworzących Wydział Historyczny (WH). W prowadzonej
działalności biblioteka wykorzystuje zarówno tradycyjne formy udostępnia
nia zbiorów i komunikacji z użytkownikami, jak i te funkcjonujące w Interne
cie. W codziennej pracy wykorzystywane jest oprogramowanie biblioteczne,
zasoby sieciowe, a także narzędzia społecznościowego Internetu, mające cią
gle polepszać świadczone usługi informacyjne oraz tworzyć silniejsze wię
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zi między biblioteką a jej użytkownikami. Można stwierdzić, że BIH w swej
działalności wykorzystuje narzędzia charakterystyczne dla tzw. bibliotek 2.0^.
Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią dokumenty drukowa
ne i elektroniczne (artykuły poświęcone historii IH i jej biblioteki, katalogi
wystaw, strona internetowa BIH i jej profile w serwisach społecznościowych). Przywołane dane statystyczne dotyczące wypożyczeń, liczby zbiorów,
opracowania zbiorów itd. pochodzą ze sprawozdań rocznych BUW. Część
wniosków i opisów oparta została na obserwacjach poczynionych w trakcie
praktyk studenckich w BIH oraz informacjach uzyskanych od pracowników
biblioteki. Autor pragnie podziękować kierowniczce Biblioteki Instytutu Hi
storycznego Ewie Szutkowskiej oraz jej pracownikom za przychylne przyjęcie
w trakcie praktyk oraz pomoc okazaną przy zbieraniu informacji i materia
łów niezbędnych do powstania tego artykułu.
H IS T O R IA B IB L IO T E K I IN S T Y T U T U H IS T O R Y C Z N E G O U W

Początki Biblioteki Instytutu Historycznego UW związane są bezpośred
nio z rozpoczęciem wykładania historii na Uniwersytecie Warszawskim po
jego odnowieniu w 1915 r. Początkowo studia historyczne nie odbywały
się w ramach wydzielonej struktury instytucjonalnej. Historycy pracujący
na Uniwersytecie stworzyli wspólnie Seminarium Historyczne, a powoła
nie pierwszych katedr historycznych nastąpiło w 1919 r. Seminarium Histo
ryczne mieściło się w Budynku Seminaryjnym^, a katedry wchodzące w jego
skład posiadały wspólne pomieszczenia i księgozbiory, które wzajemnie so
bie udostępniano. Podstawę zbiorów stanowiły książld porosyjskie oraz du
blety z BUW i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, liczące w 1916 r.
około 1 tys. jednostek inwentarzowych. Były to typowe księgozbiory pod
ręczne, których nie przechowywano w osobno wydzielonych pomieszcze
niach, a obsługiwali je studenci historii, wykonujący konieczne prace jako
wolontariusze. Pomieszczenia z szafami bibliotecznymi pełniły jednocześ
nie funkcje sal seminaryjnych, gabinetów pracowników oraz czytelni. Insty
tut Historyczny (IH) utworzony został w 1931 r. jako federacja katedr. Nie
przyniosło to jednak scalenia księgozbiorów, które nadal funkcjonowały jako
współużytkowany zasób poszczególnych katedr i zakładów. W 1938 r. na
stąpiło przeniesienie Instytutu do nowego budynku (do części tzw. gmachu
*

Są to różnego typu działania. W śród nich w skazać m ożna np. tw orzenie w łasnych zasobów cy

frow ych, prow adzenie działalności inform acyjnej w środow isku sieciow ym , korzystanie z serwisów
społecznościow ych. Szerzej o zjaw isku biblioteki 2.0 pisali m.in. Grzegorz G m iterek, A gnieszka Koszow ska oraz autorzy blogu Biblioteka 2.0 (Gm iterek, 2012; G m iterek, 2014; Koszow ska, 2007; Koszow ska, 2008; Biblioteka 2.0).
^ O becnie budynek ten określany jest m ianem „Posem inaryjnego" i stanow i jedną z siedzib W y
działu Prawa i A dm inistracji UW.
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pomuzealnego), jednak nie polepszyło to w istotny sposób sytuacji lokalo
wej bibliotek. W 1939 r. zbiory bibliotek Instytutu Historycznego liczyły oko
ło 12 tys. jednostek inwentarzowych. Chociaż w okresie 11 wojny światowej
gmach pomuzealny uległ relatywnie niewielkim uszkodzeniom, to jednak
księgozbiór w znacznej mierze został rozproszony bądź zniszczony (część
książek uratowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, którzy przenieśli
około 6 tys. wol. do gmachu BUW) (Gieysztor, 2005).
Okres po 1945 r. to czas, w którym nastąpiła stopniowa odbudowa Insty
tutu Historycznego. Z ocalałych zbiorów utworzona została Biblioteka IH,
do której włączono książki pochodzące z różnych źródeł: darów, zakupów,
depozytów oraz zasobów zabezpieczonych na Dolnym Śląsku. Sporego wy
siłku wymagało także odbudowanie bazy lokalowej oraz wyposażenie ma
gazynu. Do zorganizowania BIH zatrudnieni zostali stali pracownicy, a na
jej czele stanęła Alina Drozdowicz. Otwarcie IH wraz z biblioteką nastąpiło
31 stycznia 1947 r. (Drozdowicz, 2005). Czytelnia (nazywana Lektorium) li
czyła 80 stanowisk oraz starannie wyselekcjonowany księgozbiór podręcz
ny. Pracownicy BUW odpowiedzialni za tworzenie sieci bibliotecznej UW
traktowali organizację czytelni i BIH jako wzór organizacyjny dla innych bi
bliotek zakładowych (Romańska, 1998).
Kolejne lata przyniosły dalszą rozbudowę BIH, która stała się jedną z naj
większych bibliotek wydziałowych w sieci biblioteczno-informacyjnej UW.
Nastąpiło powiększenie księgozbioru, który z wyjściowych 6 tys. wol.
w 1945 r. osiągnął 42 tys. jednostek inwentarzowych w 1952 r. i ponad 220 tys.
jednostek w 2013 r. („Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza
wie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2013", 2014, s. 199; Romańska, 1998,
s. 226). Powiększane były także baza lokalowa oraz stan zatrudnienia perso
nelu bibliotecznego. W 2011 r. oddany został do użytku nowy budynek WH,
którego znaczną część przeznaczono dla BIH (umieszczono w nim magazy
ny, w których ustawiono 140 tys. wol., pokoje bibliotekarzy oraz czytelnię
dla pracowników naukowych IH) („Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyte
ckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2011", 2012, s. 14).
Na przestrzeni lat 1945-2014 można zaobserwować dość dużą stabilność
kierownictwa BIH. W okresie 69 lat funkcję kierownika pełniły cztery oso
by (Alina Drozdowicz w latach 1947-1972, Halina Michalak w latach 19722002, Tomasz Morawski 2002-2013, Ewa Szutkowska od 2013 r.) (Biblioteka
Instytutu Historycznego UW, 2014; Janicki, 2008).
O R G A N IZ A C JA B IH

Biblioteka Instytutu Historycznego funkcjonuje w strukturze Instytutu. Jej pra
ce koordynuje kierownik wspomagany przez dwimastu bibliotekarzy (wg sta
nu na grudzień 2014 r.). Dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych (przede
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wszystkim trybu wieczorowego), którzy uzyskają zgodę dyrekcji Instytutu,
mogą odpracować czesne wykonując zadania na rzecz biblioteki. Ich zadaniem
jest przede wszystkim obsługa magazynów, realizacja zamówień użytkow
ników i inne prace pomocnicze. Struktura organizacyjna BIH odzwierciedla
obieg dokumentu w bibliotece. BIH podzielona jest na trzy sekcje: akcesji i gro
madzenia zbiorów (1 osoba), opracowania zbiorów (4 osoby) i udostępniania
zbiorów (7 osób). Pierwsza z sekcji ma za zadanie nabywać dokumenty, przyj
mować dary, prowadzić wymianę zbiorów z innymi instytucjami oraz rozlicze
nia finansowe z kwesturą UW. Dokonywana jest w niej selekcja wpływających
materiałów, wstępny ich opis oraz wprowadzanie do księgi akcesyjnej (prowa
dzonej obecnie w formie bazy danych). W drugim z działów ma miejsce opra
cowanie bibliograficzne i rzeczowe dokumentów, nadawanie sygnatur oraz
wprowadzanie ich do ksiąg inwentarzowych, które obecnie także prowadzo
ne są w formie bazy danych. Do zadań trzeciej z funkcjonujących sekcji należą
udostępnianie zbiorów BIH na miejscu użytkownikom, zapewnianie obsłu
gi czytelń i magazynów oraz prowadzenie wypożyczeń standardowych (czy
telnikom posiadającym do nich prawo) i międzybibliotecznych. Bibliotekarze
pracujący w poszczególnych sekcjach wykonują także zadania przypisane do
zakresu obowiązków innych sekcji (np. pracownicy sekcji opracowania zbio
rów pełnią także dyżury w Lektorium, a d z sekcji udostępniania zbiorów
katalogują dokumenty). Biblioteka nie posiada etatów magazynierów. Prace za
rezerwowane dla magazynierów wykonują osoby zatrudnione w sekcji udostęp
niania zbiorów na etatach bibliotekarskich oraz studenci odpracowujący czesne.
Bazę lokalową BIH stanowią magazyny, czytelnie oraz pomieszczenia dla
pracowników. Zbiory przechowywane są w czterech magazynach - część
książek i zbiory specjalne w dwóch magazynach znajdujących się w starym
gmachu, czasopisma i pozostała część książek w dwóch innych usytuowa
nych w nowym budynku. Infrastrukturę umożliwiającą szybkie transporto
wanie zbiorów i komunikację między obiema częściami BIH stanowią windy
oraz zadaszony łącznik pomiędzy starym a nowym budynkiem, umieszczo
ny na wysokości pierwszego piętra. Do dyspozycji użytkowników przezna
czone są trzy czytelnie. Czytelnia ogólna nazywana jest Lektorium, którego
patronem jest jeden z głównych twórców i pierwszy dyrektor IH, Marceli Handelsman. Pomieścić może 90 czytelników, którzy do dyspozycji mają księgo
zbiór podręczny udostępniany w trybie wolnego dostępu, oraz 6 stanowisk
komputerowych. Z czytelni korzystać mogą wszyscy zainteresowani (studen
ci, pracownicy naukowi oraz osoby spoza Instytutu). Pozostałe dwie czytel
nie (jedna w starym, druga w nowym budynku) przeznaczone są wyłącznie
dla pracowników naukowych IH. Łącznie jest w nich 14 stanowisk pracy oraz
2 komputery. Na wyposażenie składają się także czytnik mikrofilmów oraz
skaner płaski A4 i skaner mikrofilmów. We wszystkich pomieszczeniach za
pewniony jest bezprzewodowy dostęp do Internetu (Biblioteka Instytutu Hi
storycznego UW, 2013b).

404

z WARSZTATÓW BADAW CZYCH

Z B IO R Y B IH

W 2012 r. zbiory Biblioteki Instytutu Historycznego liczyły ponad
220 tys. wol. Czyniło to z niej „największą w Polsce bibliotekę specjali
styczną o profilu historycznym" (Biblioteka Instytutu Historycznego UW,
2014). W liczbie tej uwzględniono dokumenty książkowe, czasopisma oraz
zbiory specjalne gromadzone w BIH, na które składają się dokumenty kar
tograficzne, tablice paleograficzne, mikrofilmy, dokumenty na nośnikach
optycznych oraz pokaźna kolekcja starych druków licząca ponad tysiąc
woluminów. Należy podkreślić, że gromadzone dokumenty służą przede
wszystkim potrzebom naukowym i dydaktycznym pracowników Insty
tutu Historycznego oraz studentom. Dlatego sprofilowane są pod kątem
zaspokajania tych wymagań (stąd też np. tak charakterystyczny typ doku
mentów, jakim są wspomniane tablice paleograficzne służące do nauki od
czytywania średniowiecznego pisma odręcznego).
Z B IO R Y T R A D Y C Y JN E (A N A LO G O W E)

Od odbudowy biblioteki po 11 wojnie światowej do chwili obecnej nastą
pił kilkunastokrotny wzrost liczby posiadanych zbiorów. W 2013 r. w swej
kolekcji Biblioteka IH posiadała 157 692 wol. książek, 45 677 wol. czasopism
i 19 379 jednostek zbiorów specjalnych (w 2006 r. odpowiednio: 148 162 wol.,
38 344 wol. i 18 974 wol.).
Warto odnotować, że zasoby analogowe BIH stanowią duży odsetek
ogólnej liczby zasobów posiadanych przez biblioteki wydziałowe należą
ce do systemu biblioteczno-informacyjnego UW. Procent ten w ostatnich
latach wzrasta. W 2006 r. było to 7,52% (7,49% książek, 8,90% czasopism
i 5,87% zbiorów specjalnych), a w 2013 r. już 8,19% (7,60%, 12,89% i 6,68%)
zbiorów BW^.
Zbiory BIH budowane są w oparciu o różne źródła wpływu. Jak w więk
szości bibliotek pochodzą z zakupów, wymiany oraz darów. Ponadto bi
blioteka posiada dokumenty złożone w depozycie zarówno przez osoby
fizyczne, jak i instytucje (Zamek Królewski w Warszawie czy Instytut Hi
storyczny im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie).
Interesującym rozwiązaniem zastosowanym w BIH jest internetowy ser
wis służący do przeprowadzania wymiany bibliotecznej zbiorów analogo
wych (Biblioteka Instytutu Historycznego UW, 2014). Wykorzystując otwarte
oprogramowanie Quick.Cart polskiej firmy Open Solution, przeznaczone do
^O bliczenia w łasne na podstaw ie Sprawozdań Biblioteki U niwersyteckiej w W arszawie i bibliotek wy
działowych U W z a lata 2006-2013 (2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).
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Tabela 1
Zbiory B IH w latach 2006-2013

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

książki

148162

150217

152545

148533

150828

153089

155903

157692

czasopism a

38344

39549

40644

41638

42427

44077

45177

45677

18974

19018

19040

19324

19348

19354

19372

19379

205480

208784

212229

209495

212603

216520

220452

222748

zbiory
specjalne
zbiory ogółem

budowy sklepów internetowych, stworzono platformę umożliwiającą wy
mianę z innymi bibliotekami dubletów i zbędnych dokumentów.
Do najcenniejszych zasobów będących w posiadaniu Biblioteki IH nale
ży zbiór tablic paleograficznych i fotografii, odcisków pieczęci oraz edycje
tekstów źródłowych (m.in. Corpus Inscriptionum Latinarum, Monumentu Germaniae Historica, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski), jednak najwartościow
szą część księgozbioru stanowi kolekcja starych druków licząca ponad 1 tys.
dzieł (w ponad 1100 wol.) (Biblioteka Instytutu Historycznego UW, 2014).
Pośród tytułów należących do BIH wymienić można wzornik pisma Theatrum artis scribendi Jodoka Hondiusa wytłoczony w Amsterdamie w 1594 r.
oraz atlas Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusa wydany w Antwer
pii w 1579 r. (Janicki, 2008). Od początku XXI w. BIH w kilku partiach prze
kazała stare druki znajdujące się w jej posiadaniu w depozyt do BUW, co
pozwala na lepszą ochronę posiadanych zasobów"'.
Z A SO B Y E L E K T R O N IC Z N E (C YFRO W E)

Oprócz zbiorów tradycyjnych. Biblioteka IH zapewnia użytkownikom
dostęp do różnego typu zasobów cyfrowych. Należą do nich zasoby własne
tworzone bądź współtworzone przez BIH oraz zasoby stworzone przez inne
podmioty (w tym przypadku BIH jest pośrednikiem w dostępie).
Do pierwszej grupy należy zdigitalizowany zbiór starych druków należą
cy do biblioteki. Projekt skanowania i opracowania został zrealizowany przy
wsparciu Fundacji Naukowej Przyjaciół IH UW „Klio", Muzeum Historii Pol
ski oraz przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego. W specjalnie stworzonym serwisie internetowym (www.staredruki.
ihuw.pl) umieszczonych zostało 145 512 zeskanowanych stron składających
“ O statnią, piątą część zasobu starych druków przekazano w 2009 r. („Spraw ozdanie Biblioteki
U niw ersyteckiej w W arszawie i bibliotek w ydziałow ych U W za rok 2009", 2010, s. 28). W ielkość depo
zytu w 2013 r. w ynosiła 1171 w ol. („Spraw ozdanie Biblioteki U niw ersyteckiej w W arszawie i bibliotek
w ydziałow ych U W za rok 2013", 2014, s. 25).
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się na 609 druków. Udostępniane dokumenty pochodzą z domeny publicznej
i opatrzone zostały licencją Creative Commons^ która umożliwia wykorzysta
nie skanów na tych samych warunkach, z uznaniem ich autorstwa (Biblioteka
Instytutu Historycznego UW, 2013a). Wymienione działania nie są pierwszą
aktywnością biblioteki na polu digitalizacji zbiorów. Już w grudniu 2007 r.
w nowo otwartej cyfrowej bibliotece e-BUW znalazło się siedem dokumentów
pochodzących właśnie ze zbiorów BIH („Sprawozdanie Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2007", 2008, s. 53).
Kolejnym z zasobów tworzonych przez bibliotekę była ogólnodostępna Bi
bliografia Pracowników Instytutu Historycznego. Opracowywanie jej rozpoczęto
w 2007 r. („Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i biblio
tek wydziałowych UW za rok 2007", 2008, s. 34). Bibliografia ta rejestrowała
publikacje wydane przez pracowników IH. Udostępniano ją w formie bazy
danych aktualizowanej co roku. Podstawę źródłową stanowiły ankiety do
tyczące aktywności publikacyjnej, wypełniane przez zatrudnionych w insty
tucie naukowców. Od momentu wprowadzenia w 2013 r. zmian na stronie
internetowej Instytutu bibliografia nie jest już dostępna szerokiej publiczności.
Warto odnotować, że kierownik sekcji opracowania zbiorów BIH jest rów
nocześnie pełnomocnikiem dyrektora IH do spraw informatyzacji i projektów
cyfrowych. Jego aktywność w tej dziedzinie jest wyraźnie dostrzegalna - odpo
wiadał on za zbudowanie cyfrowej kolekcji starych druków BIH oraz stworze
nie repozytorium cyfrowego pod patronatem Wydziału Historycznego UW.
Na stronie internetowej Biblioteki IH znaleźć można szereg linków do
drugiej kategorii zasobów cyfrowych, do których można dotrzeć za pośred
nictwem BIH. Są to przede wszystkim odsyłacze do serwisów o tematyce
historycznej, a więc takich, które mogą być interesujące dla użytkowników
biblioteki. Hiperłącza umieszczone zostały w zakładce Zasoby cyfrowe i po
dzielone na cztery podkategorie: wyszukiwarki, biblioteki cyfrowe, bibliogra
fie i biografie (Biblioteka Instytutu Historycznego UW, 2013b). W pierwszej
z nich biblioteka wskazuje szereg serwisów umożliwiających przeszukiwa
nie zasobów cyfrowych różnych instytucji. Wśród nich znalazły się Federacja
Bibliotek Cyfrowych, The European Library, Europeana, zbiór rosyjskich elek
tronicznych baz riyÓAUHHaM EuÓAUomeKa, Google Books i Internet Text Archive.
W zakładce Biblioteki cyfrowe umieszczono bezpośrednie linki do konkretnych
bibliotek cyfrowych. Na liście figurująm.in. Polska Biblioteka Internetowa, Polona (niestety, w tym przypadku link jest nieaktualny - odsyła do starej wersji
portalu, opartej na oprogramowaniu dLibra), Projekt Gutenberg, e-bUW, Open
Library, The Latin Library,/loKyc^epa i Early Christian Writings. Podstrona po
święcona bibliografiom zawiera odsyłacze do następujących baz bibliograficz
nych: Bibliografii Historii Polskiej, Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera oraz
BazHum. W kategorii Biografie udostępniane są Unki do stron Polskiego Słowni®CC-BY-SA (Uznanie autorstw a-N a tych sam ych w arunkach).
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ka Biograficznego, brytyjskiego Oxford Dictionary of National Biography, niemie
ckiego Deutsche Biographie oraz rosyjskiego PyccKozo EnozpacjimecKozo CAoeapM.
Oprócz wyżej wymienionych zasobów, użytkownicy biblioteki w ramach
systemu biblioteczno-informacyinego UW mogą korzystać z polskich i za
granicznych baz danych, do których dostęp subskrybuje BUW. Wśród nich
znaleźć można bazy zebrane w platformie EBSCOhost, ProQuest czy szcze
gólnie ceniony przez środowisko historyków JSTOR (Biblioteka Uniwersy
tecka w Warszawie, 2014).
Przedstawione powyżej zasoby z pewnością stanowią cenne źródło in
formacji dla użytkowników BIH. Słusznym postulatem byłoby jednak stałe
rozbudowywanie bazy odsyłaczy zamieszczonych na stronie biblioteki w po
szczególnych działach oraz bieżące ich aktualizowanie®. Może kierownictwo
BIH powinno rozważyć stworzenie tematycznego katalogu internetowego in
teresujących z punktu widzenia użytkownika zasobów cyfrowych, bibliogra
ficznych i biograficznych? Odpowiednie jego zorganizowanie, prowadzenie
i wypromowanie mogłoby przysporzyć popularności bibliotece oraz pomóc
pozyskać nowych użytkowników.
KA TA LO G I (A N A LO G O W E I C Y FR O W E)

Podobnie jak przy udostępnianiu zbiorów, tak i w przypadku katalogów,
w Bibliotece IH funkcjonują te analogowe i cyfrowy. Katalogi analogowe
zostały zamknięte w 2008 r. (wyjątek stanowi katalog czasopism), jednak
w dalszym ciągu są udostępniane użytkownikom. W skład katalogów tra
dycyjnych wchodzą katalogi kartkowe (szufladkowe) rozmieszczone na
korytarzach instytutu i w Lektorium oraz rzadko dziś już spotykany w bi
bliotekach katalog klamrowy umieszczony przed wejściem do czytelni.
Na katalogi kartkowe składają się: katalog alfabetyczny książek (uporząd
kowany wg haseł autorskich, korporatywnych i tytułowych i obejmują
cy dokumenty wydane w latach 1972-2008), katalog krzyżowy, czyli haseł
przedmiotowych i autorskich (zamknięty w 1997 r.), katalog płyt CD, ka
talog tablic paleograficznych, katalog prac doktorskich za lata 2008-2011
oraz katalog depozytów dydaktycznych dla studentów. W formie katalogu
klamrowego funkcjonuje katalog alfabetyczny książek wydanych do 1972 r.
(w układzie alfabetycznym haseł autorskich, korporatywnych i tytułowych),
katalog czasopism, katalog zbiorów specjalnych i katalog prac doktorskich
napisanych do 2008 roku (Biblioteka Instytutu Historycznego UW, 2014).
Biblioteka IH uczestniczy w tworzeniu centralnego katalogu online bi‘ Np. odsyłacz do stron P olskiego Słownika Biograficznego kieruje użytkow nika jedynie do indeksu
haseł opublikow anych w papierow ej edycji PSB. W grudniu 2014 r. uruchom iona została elektronicz
na baza danych, która zaw iera pełnotekstow e w ersje biogram ów ze Słownika (N arodow y Instytut Au
diow izualny, 2014) i do niej użytkow nik biblioteki za pośrednictw em jej strony nie dotrze.
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bliotek UW. Baza ta funkcjonuje w oparciu o system VTLS/Virtua. Zbiory
BIH uwzględnione w tym katalogu to wszystkie książki, które znalazły się
w posiadaniu biblioteki po 1997 r. oraz stopniowo rosnąca liczba czasopism.
Ponadto prowadzona jest retrokonwersja kart katalogowych sporządzo
nych przed 1997 r. (z katalogów szufladkowego i klamrowego). W koń
cu grudnia 2013 r. liczba rekordów bibliograficznych wprowadzonych do
OPAC wyniosła 44 539 rekordów, rekordów egzemplarza - 94 511, a rekor
dów zasobu - 799 („Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza
wie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2013", 2014, s. 205). Stanowiło to
odpowiednio 15,8, 9,7 i 10,5% wszystkich rekordów wprowadzonych do
katalogu przez biblioteki wydziałowe uczestniczące w realizacji wspólne
go katalogu online. Liczba rekordów tworzonych w Bibliotece IH przyra
sta systematycznie. Wzrost liczby rekordów stworzonych przez BIH we
wspólnym OPAC w latach 2007-2013 ilustruje wykres.
Warto zaznaczyć, że od 1 września 2014 r. katalog bibliotek UW działa
w oparciu o oprogramowanie Chamo. Zawiera on pewne komponenty cha
rakterystyczne dla OPAC 2.0. Przede wszystkim pozwala na wyszukiwanie
poprzez „jedno okienko". Ponadto wyniki wyszukiwania można filtrować
za pomocą faset. Kolejną z możliwości, jakie daje czytelnikom nowe opro
gramowanie, jest współuczestniczenie w tworzeniu opisów poprzez swo
bodne tagowanie rekordów. Czy jednak osoby używające nowego katalogu
w pełni wykorzystują wszystkie jego nowe funkcjonalności? Jak słusznie
zauważa Grzegorz Gmiterek, użytkownicy stosunkowo rzadko korzysta
ją z możności dawanych przez oprogramowanie typu OPAC 2.0. Dzieje się
tak, ponieważ najczęściej nie mają oni świadomości istnienia tych funkcji
(Gmiterek, 2014, s. 31). Rozpropagowanie możliwości współtworzenia ka
talogu przez użytkowników oraz zachęcenie ich do współpracy, stanowi
niewątpliwie duże wyzwanie na przyszłość dla bibliotek decydujących się
na wprowadzenie nowego oprogramowania (a więc pośrednio także BIH).
U D O ST Ę PN IA N IE ZBIO RÓ W

Ze względu na charakter zasobów Biblioteki IH, udostępniane są one za
równo w trybie tradycyjnym, jak i za pośrednictwem komputerów. Czy
telnicy mają możliwość korzystania ze zbiorów tradycyjnych na miejscu
w czytelni po złożeniu zamówienia na rewersie papierowym. Liczba doku
mentów udostępnionych prezencyjnie w czytelni w 2013 r. wyniosła ogółem
57 924 (50 822 wol. książek, 3607 wol. czasopism i 3495 jednostek zbiorów
specjalnych). W porównaniu z poprzednimi latami widoczny jest wyraź
ny, ponad dwukrotny spadek ilości udostępnionych w lektorium zasobów.
Ponadto pracownicy naukowi i doktoranci IH mają prawo do wypo
życzenia 25 wol., które muszą zostać zwrócone do czasu corocznego
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skontrum. Przywilej wypożyczania książek na weekendy (1 wol.) oraz
okresy świąteczne (2 wol.) posiadają także studenci od II roku studiów
pierwszego stopnia. Regulamin biblioteki umożliwia pożyczanie wybra
nych kategorii zbiorów innym grupom użytkowników (Biblioteka In
stytutu Historycznego UW, 2013b). W razie potrzeby zasoby biblioteki
są także wypożyczane pracownikom na czas prowadzonych przez nich
zajęć dydaktycznych. W przeciwieństwie do liczby zbiorów udostępnia
nych prezencyjnie w czytelni, rośnie liczba dokumentów wypożycza
nych poza nią. W 2005 roku pożyczono użytkownikom 7601 woluminów
(5273 wol. książek i 2328 wol. czasopism), natomiast w 2013 r. liczba ta
wzrosła ponad dwukrotnie (do 18 491 woluminów -1 4 209 wol. książek
i 2178 wol. czasopism oraz 2104 jednostek zbiorów specjalnych)^. Oprócz
wypożyczeń dla swych użytkowników, BIH prowadzi także wypoży
czenia międzybiblioteczne. W 2013 r. udostępniono w ten sposób innym
książnicom 213 wol. książek (inne biblioteki udostępniły Bibliotece IH
102 wol. książek). W 2013 r. aktywne konto do wypożyczeń międzybi
bliotecznych miało w BIH 70 bibliotek („Sprawozdanie Biblioteki Uni
wersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2013",
2014, s. 203-204).
Przyczyn obserwowanego spadku liczby udostępnionych prezencyj
nie dokumentów w Bibliotece IH może być kilka. Pierwszą z nich jest
coraz szersza digitalizacja polskich zbiorów bibliotecznych. W ostatnich
latach obserwujemy powstawanie coraz liczniejszych bibliotek i repozy
toriów cyfrowych, w których znaleźć można dokumenty zgromadzone
również w BIH i uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca i w dowol
nym czasie. Po drugie, najliczniejszą kategorię użytkowników czytelni
niewątpliwie stanowią studenci. Coraz częstszą praktyką w tej grupie
jest wykonywanie cyfrowych reprodukcji materiałów niezbędnych na
zajęcia i do nauki, a następnie przekazywanie ich innym potrzebują
cym bądź zamieszczanie ich na portalach oferujących hosting plików.
W ten sposób stopniowo zanika potrzeba fizycznej obecności w Lekto
rium tak dużej liczby osób, jak dawniej. Za trzeci czynnik można uznać
przeprowadzoną w ostatnich latach liberalizację regulaminu biblioteki
(m.in. umożliwienie wypożyczania książek na weekendy przez studen
tów czy przyzwolenie na wykonywanie przez czytelników zdjęć doku
mentów). Wprowadzone zmiany, także w kwestii wypożyczeń, sprawiły,
że w szerszym zakresie mogą z nich korzystać studenci. Efektem mo
dyfikacji przepisów jest podwojenie liczby wypożyczonych poza czy
telnię dokumentów na przestrzeni lat 2005-2013. W tym samym okresie
'L icz b a w ypożyczonych książek wzrosła ponad dw ukrotnie, natom iast nieznacznie zm alała liczba
w ypożyczonych czasopism . W 2013 r. do statystyki w łączone zostały w ypożyczenia zbiorów specjal
nych, których w poprzednich latach nie uw zględniano.
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Tabela 2
Tematyka w pisów B IH w portalach społecznościow ych oraz w zakadce „N ow ości i ogłoszenia"
w serw isie W W W
n o w o ś ci w

sp r a w y

k o n ku rsy

k sią ż k i, b ib lio 

p ra w o a u to r

z a s o b y ele k 

licz b a

k s ię g o z b io r z e

o rg a n iz a cy jn e

i r o z ry w k a

tek i, m u z ea

s k ie i O A

tro n ic z n e

w p is ó w

prawie dwukrotnie zmalała liczba zbiorów udostępnionych prezencyjnie na miejscu.
Dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki IH możliwy jest dla wszystkich
za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Przy niektó
rych zasobach występują jednak pewne ograniczenia. Dostęp bez posiadania
konta bibliotecznego w BUW do baz subskrybowanych przez BUW zapew
niony jest jedynie na komputerach w czytelni. W przypadku chęd skorzysta
nia z baz danych poza czytelnią, bądź z prywatnego komputera, konieczne
jest zalogowanie się przy użyciu numeru karty bibliotecznej BUW i hasła.
K O M U N IK A C JA Z U Ż Y T K O W N IK A M I

Komunikacja z użytkownikami oraz otoczeniem stanowi istotny obszar
działalności różnych instytucji, w tym bibliotek. Współcześnie obok trady
cyjnych postaci komunikowania się coraz szerzej wykorzystywane są nowe
technologie. Biblioteka IH w swych działaniach używa zarówno form tra
dycyjnych, jak i tych bardziej współczesnych.
TR A D Y C Y JN E FO RM Y K O M U N IK O W A N IA

Jednym z klasycznych narzędzi komunikacji z użytkownikami stoso
wanych w BIH są tablice ogłoszeń przed wejściem do czytelni. Jest to for
ma jednostronna, nastawiona na przekazywanie informacji od biblioteki
do czytelników. Na tablicach tych można znaleźć podstawowe informacje
o godzinach otwarcia Lektorium dla czytelników oraz regulamin korzysta
nia ze zbiorów. W przestrzeni wokół tablic rozmieszczane są także plakaty
promujące inicjatywy związane z otwartą nauką czy wydarzenia mogące
potencjalnie zainteresować użytkowników biblioteki. Inną formą jedno
stronnej komunikacji, przekazującą komunikaty od użytkowników do bi
blioteki, jest umieszczone w czytelni pudełko, do którego osoby korzystające
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Z usług książnicy mogą wrzucać kartki z propozycjami wydawnictw, które
ich zdaniem, powinny zostać zakupione i włączone do księgozbioru. Poza
wymienionymi powyżej sposobami wymiany informacji, stosowana jest
także komunikacja dwukierunkowa pomiędzy pracownikami i użytkowni
kami. Odbywa się ona w formie ustnej i najczęściej dotyczy spraw formałno-organizacyjnycłi, informacji o zbioracłi czy zapytań bibłiograficznycłi.
IN T E R N E T I M ED IA SPO ŁEC Z N O ŚC IO W E

We współczesnym świecie Internet stanowi coraz ważniejszą przestrzeń
informacyjną i komunikacyjną. Biblioteka IH posiada własny serwis inter
netowy, za pośrednictwem którego komunikuje się z użytkownikami. Jest
to podstawowy kanał komunikacyjny w Internecie. W serwisie tym znaj
dują się wszelkie informacje niezbędne do korzystania z usług bibliote
ki (regulamin, godziny otwarcia, dane kontaktowe, informacje o zbiorach
analogowych i zasobach cyfrowych). Do kontaktu z użytkownikami służy
formularz, za pośrednictwem którego można wysłać wiadomość do biblio
teki. Ważną rolę pełni zakładka Nowości i ogłoszenia, stworzona na platfor
mie wordpress.com. Dział ten prowadzony jest w formie blogu, na którym
zamieszczane są wszelkiego rodzaju bieżące komunikaty organizacyjne,
informacje o nowych dokumentach w księgozbiorze, wiadomości o war
sztatach poświęconych Open Access itp. Zakładka ta stanowi najczęściej
aktualizowany element serwisu internetowego BIH. Wbudowany kanał
RSS umożliwia użytkownikom subskrybującym go otrzymywanie na bie
żąco informacji o nowych wpisach. 1 stycznia 2015 r. licznik odwiedzin na
stronie wskazywał ponad 64 tys. wejść od jej założenia w czerwcu 2011 r.
Ważną rolę w komunikacji z otoczeniem odgrywają profile biblioteki
w serwisach społecznościowych. BIH posiada konta w serwisach Facebook
oraz Twitter®. Profil zamieszczony w pierwszym z portali jest obserwowany
przez grupę ponad 700 użytkowników. Ten umieszczony na Twitterze śledzi
178 użytkowników (BIH zaś przygląda się aktywności 45 użytkowników).
Jakie treści publikowane są przez Bibliotekę IH na blogu poświęconym
nowościom i ogłoszeniom oraz w serwisach społecznościowych? Badanie
przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu obejmowało wpisy za
mieszczone przez BIH na stronie internetowej w zakładce Nowości i ogłosze
nia oraz na profilach biblioteki w portalach społecznościowych facebook.
com i twitter.com w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Za
mieszczone wpisy zostały policzone, a następnie pogrupowane w kategorie:
nowości w księgozbiorze; sprawy organizacyjne (zmiany godzin otwarcia.
“Pierw sze z nich zostało utw orzone 30 sierpnia 2010 r., drugie 3 w rześnia tego sam ego roku (Biblio
teka Instytutu H istorycznego UW , 2010a; Biblioteka Instytutu H istorycznego UW , 2010b).
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szkolenia biblioteczne); konkursy i rozrywka (konkursy dla użytkowników
organizowane przez bibliotekę i inne instytucje); o IH (wydarzenia z życia
Instytutu Historycznego); książki, biblioteki, muzea (informacje o targach
książek, kiermaszach, akcjach prowadzonych przez muzea i inne bibliote
ki); o BIH (informacje o historii książnicy oraz z jej „życia codziennego");
prawo autorskie i Open Access (konferencje i szkolenia dotyczące prawa
autorskiego w kontekście otwartości nauki, linki do artykułów dotyczących
Open Access); zasoby elektroniczne (linki do bibliotek i repozytoriów cy
frowych a także materiałów im poświęconych) oraz BUW (informacje doty
czące korzystania z BUW i akcji organizowanych w tej bibliotece). Wyniki
badania przedstawione zostały w tabeli oraz na wykresie.
W analizowanym okresie najwięcej wpisów zamieszczonych zostało na
facebooku (105), najmniej zaś na stronie z aktualnościami w serwisie BIH
(88). Z analizy zawartości badanych serwisów wynika, że głównym tematem
zamieszczanych wpisów są informacje o nowych pozycjach w księgozbiorze
biblioteki. Ich liczba w poszczególnych serwisach wyniosła odpowiednio
43 (41%) na facebooku, 56 (57,7%) na twitterze oraz 58 (65,9%) w serwisie
WWW. Podobne zróżnicowanie procentowe i w liczbach bezwzględnych
można zaobserwować w innych kategoriach (z wyjątkiem spraw organiza
cyjnych - tu liczba wpisów wyrażona w liczbach bezwzględnych jest pra
wie taka sama). Na uwagę zasługują różnice ilościowe wpisów występujące
w każdym z serwisów - świadczy to o tym, że użytkownik korzystający
jedynie z jednego z kanałów komunikacyjnych nie uzyska wszystkich in
formacji, które mogłyby być dla niego przydatne. Warte odnotowania jest
to, że BIH jest instytucją aktywnie komunikującą się z użytkownikami za
pośrednictwem mediów społecznościowych.
P O D S U M O W A N IE

W artykule przedstawiona została Biblioteka Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Omówione zostały poszczególne obszary
jej działalności. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badań moż
na wysnuć kilka wniosków.
1. Słuszne jest stwierdzenie, że jest to biblioteka czynnie wykorzystująca
w swej działalności zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie.
Oczywiście zawsze możliwe jest poszerzanie bazy wykorzystywanych
narzędzi oraz podejmowanie nowych inicjatyw w celu zaspokajania
potrzeb informacyjnych użytkowników.
2. Na szczególną uwagę zasługuje bogactwo (zarówno ilość, jak i róż
norodność) zgromadzonych zasobów oraz działania podejmowane
na rzecz ich udostępniania szerokiej publiczności za pośrednictwem
Internetu.
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3. Warte rozważenia jest stopniowe rozszerzanie i aktualizowanie bazy
linków na stronach internetowych BIH. Działanie to powinno przy
nieść zwiększenie użyteczności informacyjnej serwisu biblioteki.
Uzasadnione jest również promowanie zasobów elektronicznych
zgromadzonych i udostępnianych przez BIH na jej stronie WWW.
Można to robić organizując na szeroką skalę stacjonarne warsztaty
czy internetowe szkolenia (np. za pomocą uczelnianej platformy e-learningowej) dla studentów i pracowników naukowych, gdyż bardzo
często nie mają oni świadomości istnienia źródeł informacji innych
niż analogowe (a jeżeli świadomość taką mają, to nie wiedzą o tym,
gdzie i jak szukać niezbędnych informacji). Brak takich inicjatyw jest
jedną ze słabych stron działalności bibliotecznej BIH. Przeprowadze
nie tych działań powinno doprowadzić do pełniejszego zaspokoje
nia potrzeb informacyjnych użytkowników.
4. Jednym z narzędzi współczesnej działalności bibliotecznej jest ba
danie satysfakcji użytkowników z oferowanych usług. Niestety BIH
nie przeprowadza planowej i wieloaspektowej ewaluacji własnych
działań (np. poprzez przeprowadzenie badań ankietowych wśród
pracowników i studentów IH UW). Warto, by biblioteka wiedziała,
czy zaspokaja potrzeby swych czytelników i co może zrobić, by cały
czas podnosić poziom świadczonych usług.
Krzysztof Migoń zaznaczył w jednym ze swych wystąpień, że zgroma
dzenie cennych i często unikatowych zbiorów oraz doświadczenie pracow
ników czyni z bibliotek naukowych (a taką jest BIH) bardzo ważny element
rynku usług bibliotecznych (Migoń, 2010, s. 14). Niewątpliwie w Bibliote
ce Instytutu Historycznego kryje się duży potencjał informacyjny. Warto,
by dyrekcja IH oraz pracownicy biblioteki potrafili o niego jeszcze lepiej
zadbać i wykorzystać.
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TRADITION AND MODERNITY. THE USE OF NEW
TECHNOLOGIES IN THE LIBRARY OF THE INSTITUTE
OF HISTORY OF THE UNIYERSITY OF WARSAW

KEYWORDS: T he Library of the Institu te of History of the U niversity of Warsaw.
Libraiy 2 .0 . R esearch libraries. Sp ecial libraries. Digitization.
ABSTRACT: Objective - The au thor d iscu sses activities of the Library of the In stitu 
te of History of the U niversity of W arsaw (BIH) and show s how it blends traditional
library p ractice with the u se of new technologies. Research method - T he paper is
based on the resu lts of the an alysis of reference m aterials (scholarly publications,
the U niversity of W arsaw an n u al reports, BIH w ebsite, BIH proflles on facebook.
com and tw itter.com ). Results - The history, stru ctu re and collections of the Lib
rary are presented as well as its m ethods of blending traditional p ractice with new
activities (such as cataloging and providing a cc e ss to library collections and other
sou rces or com m unication with users). Conclusions - T he Library of the In stitu te
of History is well organized in stitution with rich collections and considerable Infor
m ation potential. It skilfully employs new technologies in m any areas of its activity.
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ŁÓDZKIE BIBLIOTEKOZNAWSTWO W OKRESIE
ZMIAN. WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA CSI
DO POMIARU SATYSFAKCJI STUDENTÓW
W KATEDRZE BIBLIOTEKOZNAWSTWA
I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO^
Zbigniew Gruszka - absolwent bibliotekoznawstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi (2008-2013), od 2013 r. adiunkt
■ w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.
1 ^
Najważniejsze publikacje: U dział Józefa Grycza w pracach
jjflT
nad „Przeglądem Bibliotecznym" w latach 1927-1939 (2011).
—
"
„Przegląd Biblioteczny" - monografia (2013), Problematyka dzia
łalności pozaprogramowej studentów na przykładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce w świetle przeprowadzonych badań
(2014), Drugie wydanie „Życia książki" w świetle korespondencji
autora i opublikowanych recenzji (2014), Wałbrzyska książka regionalna - próba charakterysty
ki zjawiska po 1989 roku (2014). Od 2013 r. sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
SŁOWA KLUCZOW E: Badania jakości. Pom iar satysfakcji. M etoda CSI. Edukacja
uniwersytecka.
ABSTRAKT: Teza/cel artykułu - Łódzka Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
jest najstarszym ośrodkiem akademickim kształcącym bibliotekarzy. Zmiany, jakie nastą
piły w szkolnictwie wyższym w ostatnich latach i które nie ominęły zawodu bibliotekarza,
wymagają pogłębionej refleksji nad miejscem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa we
współczesnej dydaktyce akademickiej. Metody badań - Zastosowano zaczerpniętą z nauki
o zarządzaniu metodę (zwaną też narzędziem) CSI, mierzącą poziom satysfakcji, która po
służyła do pomiaru satysfakcji studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa kształ1

A rtykuł stanow i zm odernizow aną w ersję części badaw czej pracy „Badanie satysfakcji studen

tów K atedry Bibliotekoznaw stw a i Inform acji Naukow ej U niw ersytetu Łódzkiego za pom ocą m etody
CST', przygotow anej przez autora podczas M enedżerskich Studiów Podyplom ow ych na Politechnice
Łódzkiej w roku akadem ickim 2013/2014.
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cących się na Uniwersytecie Łódzkim. Wyniki i wnioski - Otrz3 miane w badaniu w)miki
posłużyły do wykonania wizualizacji w postaci mapy jakości, umożliwiającej wyodręb
nienie czterech rodzajów współcz)mników, począwszy od nieistotnych, po te, W3 miagające podjęcia pilnych działań naprawczych, które zostały omówione oraz zinterpretowane.

W P R O W A D Z E N IE

Satysfakcja klienta jest czynnikiem pozatransakcyjnym sprzedaży towaru
lub usługi, uzależnionym od ich jakości. Jej poziom zależy od dysonansu po
znawczego klienta i stanowi różnicę między postrzeganiem dobra (usługi)
przez klienta a jego potrzebami i oczekiwaniami (Sztucki, 1998, s. 194-195).
Znaczenie jakości, choć w teorii zarządzania obecne co najmniej od lat 50.
XX w., w polskim bibliotekarstwie zostało dostrzeżone stosunkowo niedawno.
Jedną z pierwszych autorek zainteresowanych tą tematyką jest Ewa Głowacka,
która opublikowała w 1998 r. artykuł poświęcony zarządzaniu jakością (Gło
wacka, 1998). Za istotny dla omawianej tematyki należy uznać artykuł Beaty
Żołędowskiej, zamieszczony w „Studiach Bibliologicznych", przedstawiający
najważniejsze założenia dotyczące badania satysfakcji użytkowników biblio
teki (Żołędowska, 2006). Zdaniem badaczki Indeks Satysfakcji Klienta umoż
liwia pomiar i analizę poziomu zadowolenia klienta zarówno w odniesieniu
do poszczególnej cechy, jak i całokształtu usług (Żołędowska, 2006, s. 98). Ta
sama autorka zamieściła w wydanym w 2013 r. podręczniku Bibliotekarstwo
rozdział: Jakość w działalności bibliotek (Żołędowska-Król, 2013).
C E L I P R Z E D M IO T B A D A Ń

Celem pracy jest zbadanie stopnia zadowolenia i satysfakcji studentów
kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kształcących się w Ka
tedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
w roku akademickim 2013/2014. Badanie zostało przeprowadzone w czerw
cu 2014 r., na miesiąc przed przewidzianą przeprowadzką do nowego gma
chu Wydziału Filologicznego UŁ.
Formularze były przekazywane respondentom do indywidualnego wy
pełnienia, jednak każdorazowo byli oni instruowani co do sposobu groma
dzenia danych, zastosowanej w ankiecie skali (była to skala szkolna 1-6,
gdzie 1 oznacza najniższą notę, a 6 - najwyższą), a także zapewniani o ano
nimowości badania.
W badaniu wzięło udział 84 respondentów (15 osób z 1 roku studiów li
cencjackich, 20 osób z 11 roku studiów licencjackich, 11 osób z 111 roku stu
diów licencjackich, 17 osób z I roku studiów magisterskich, 9 osób z II roku
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studiów magisterskich, 12 osób ze studium podyplomowego). W stosunku
do liczby wszystkich studentów najwyższą stopę zwrotu ankiet osiągnięto
na 11 roku studiów licencjackich (90,9%), a najniższą - na 11 roku studiów
magisterskich (42,9%). Średnia stopa zwrotu kwestionariuszy wyniosła
66,9%, co oznacza że 2 na 3 studentów Katedry wzięło udział w badaniu.
Z A Ł O Ż E N IA M E T O D O L O G IC Z N E B A D A N IA

Do analizy i opisu zgromadzonych danych wykorzystano stosowa
ne w nauce o zarządzaniu narzędzie CSl (ang. Customer Satisfaction Index - Indeks Satysfakcji Klienta), które jest w teorii zarządzania jednym ze
sposobów poznania satysfakcji klienta poprzez obliczenie wskaźnika za
dowolenia. Może on być stosowany zarówno w przypadku klientów we
wnętrznych, jak i zewnętrznych. Podstawową techniką badawczą przy
mierzeniu CSl jest ankieta, w której umieszcza się pytania dotyczące czyn
ników mających wpływ na zadowolenie klienta. Respondent każdorazowo
przy pytaniu określał wagę danego zagadnienia (wskazując w ten sposób
poziom jego istotności), a następnie oceniał je w skali zaproponowanej przez
twórcę narzędzia badawczego (Szczepańska, 2014, s. 203)^.
Analizowane kryteria powinny pozostać niezmienne w dalszych etapach
badania. Jest to warunek konieczny do zachowania czytelności, jak rów
nież obiektywności analiz pozwalających na późniejszą weryfikację zmie
rzonych aspektów satysfakcji użytkowników biblioteki, regularną kontrolę
postępów, a także - stanowiących punkt wyjścia do podjęcia ewentualnych
działań zapobiegawczych lub naprawczych.
Badanie CSl składało się z 2 faz - eksploracyjnej i diagnostycznej.
Pierwsza faza posłużyła do ustalenia istotnych elementów przeznaczo
nych do analizy w kolejnym etapie badania. Na jej podstawie wyłonione
zostały 32 zagadnienia do przeanalizowania: warunki lokalowe Katedry
(w tym sfinalizowane ostatecznie w lipcu 2014 r. przenosiny do nowego
gmachu), ocena oferty dydaktycznej i specjalizacji, działania wizerunko
we, perspektywy zatrudnienia, a także satysfakcji związanej ze studiami.
Dodatkowo dwa pytania miały charakter otwarty i służyły weryfikacji od
powiedzi respondentów.
^N arzędzie jest jednym z popularniejszych sposobów badania satysfakcji. Szacuje się, że istnieje
ponad 30 sposobów pom iaru satysfakcji klienta (Konarzew ska-G ubała, 2006, s. 155). Warto w spo
m nieć w tym m iejscu, że na podobnych założeniach co CSl opiera się opracow ana w latach 80. XX w.
m etoda Servqual, polegająca na badaniu oceny jakości usług za pom ocą 5 kryteriów : m aterialności,
niezaw odności, w rażliw ości, pew ności i em patii w celu spostrzeżenia, czy jakość oferow anych usług
przez np. bibliotekę jest zgodna z oczekiw aniam i użytkow ników (Sidor, 2005, s. 66-67; Zołędow ska-Król, 2013, s. 516-517). Z m etodologii CSl korzysta się też w m etodzie TRI:M , w której bada się pra
cowników pod kątem oceny w ażności ich m iejsca pracy (K onarzew ska-G ubała, 2006, s. 204).
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Warunki lokalowe Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
Pytanie 1: Jak oceniasz obecne warunki lokalowe Katedry Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej UŁ?
Pytanie 2: Jak oceniasz przenosiny Katedry Bibliotekoznawstwa i In
formacji Naukowej UŁ do nowej siedziby Wydziału Filologicznego przy
ul. Pomorskiej 171/173?
Oferta dydaktyczna
Pytanie 3: Jak oceniasz ofertę dydaktyczną Katedry - zajęcia, w których
dotychczas wzięłaś/wziąłeś udział?
Pytanie 4: W jakim stopniu satysfakcjonują Cię oferowane w Katedrze
specjalizacje - biblioteki naukowe, biblioteki publiczne, broker informacji?
Pytanie 5: Jak oceniasz funkcjonowanie Biblioteki katedralnej?
Pytanie 6: Jak oceniasz zbiory Biblioteki katedralnej?
Pytanie 7: Jak oceniasz przyszłe włączenie katedralnej Biblioteki w struk
tury nowej Biblioteki Wydziału Filologicznego?
Pytanie 8: Jak oceniasz dostępność pracowników naukowych Katedry
(dyżury, kontakt e-mailowy)?
Pytanie 9: W jakim stopniu są satysfakcjonujące plany zajęć w Katedrze?
Pytanie 10: W jakim stopniu są satysfakcjonujące programy zajęć
w Katedrze?
Pytanie 11: Na ile zajęcia dydaktyczne w praktyce przygotowują do pra
cy w bibliotece (ośrodku informacji naukowej)?
Pytanie 12 (pytanie kontrolne otwarte): Wymień 3 nazwy zajęć, które
Twoim zdaniem, mają największy wymiar praktyczny przygotowujący do
pracy w bibliotece (ośrodku informacji naukowej)?
Pytanie 13: Na ile satysfakcjonuje Cię działalność naukowa pracowni
ków Katedry?
Działania wizerunkowe
Pytanie 14: Jak oceniasz stronę internetową Katedry (www.kbin.uni.
lodz.pl)?
Pytanie 15: Jak oceniasz profil Facebook Katedry?
Pytanie 16: Określ zadowolenie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ.
Pytanie 17: W jakim stopniu praca w Kole Naukowym Bibliotekoznawców UŁ, Twoim zdaniem, ułatwia start zawodowy/naukowy?
Pytanie 18: Jak - pod kątem poprawy wizerunku Katedry - oceniasz zor
ganizowaną w tym roku po raz drugi akcję głośnego czytania w Świato
wym Dniu Książki?
Pytanie 19: Jak ogólnie oceniasz promocję Katedry i kierunku studiów?
Pytanie 20: Jak oceniasz powstałe w 2012 r. logo Katedry Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej UŁ?
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Pytanie 21: W jakim stopniu jesteś dumny z faktu, że założycielem Kate
dry Bibliotekoznawstwa był Jan Muszkowski?
Pytanie 22: Jak - pod kątem poprawy wizerunku Katedry - oceniasz zor
ganizowaną w tym roku Olimpiadę Bibliologiczną i Informatologiczną?
Pytanie 23: Określ satysfakcję i znaczenie odbytych (i/lub planowanych)
praktyk zawodowych.
Pytanie 24 (pytanie kontrolne otwarte): W których miejscach, oprócz bi
bliotek, powinny być jeszcze organizowane praktyki zawodowe dla stu
dentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa?
Pytanie 25: W jakim stopniu satysfakcjonuje Cię współpraca Katedry
z innymi instytucjami?
Perspektywy zatrudnienia
Pytanie 26: Jaka jest Twoja ocena rynku pracy w zawodzie bibliotekarza?
Pytanie 27: Jak bardzo satysfakcjonujące jest dla Ciebie zostanie biblio
tekarzem?
Pytanie 28: Jak bardzo satysfakcjonujące jest dla Ciebie zostanie broke
rem informacji?
Pytanie 29: W jakim stopniu satysfakcjonują Cię perspektywy zatrud
nienia w Polsce?
Satysfakcja związana ze studiami
Pytanie 30: Jak bardzo satysfakcjonujący jest dla Ciebie fakt, że jesteś stu
dentem Uniwersytetu Łódzkiego?
Pytanie 31: Jak bardzo satysfakcjonuje Cię to, że jesteś studentem Kate
dry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej?
Pytanie 32: Jak bardzo usatysfakcjonowałby Cię fakt, że studiujesz nowy
kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym?
W części diagnostycznej każde z wymienionych wyżej zagadnień było
oceniane przez respondentów dwukrotnie (pod względem istotności i sa
tysfakcji). Zgromadzone informacje wykorzystano do przygotowania mapy
jakości dla przebadanych cech satysfakcji, na której oznaczono współczyn
niki nieistotne, te, których wartość należy utrzymać, współczynniki wyma
gające poprawy w dalszej kolejności, a także takie, które należy natychmiast
zmienić (Żołędowska, 2006, s. 100). Pytania otwarte (12, 24) zostały prze
analizowane w dalszej części artykułu.
P O Z IO M S A T Y S F A K C JI ST U D E N T Ó W

Odpowiedzi respondentów dowiodły, że prawie wszystkie przedstawio
ne w ankiecie zagadnienia są istotne. Sumaryczne zestawienie not (Tab. 1
i 2) unaocznia i potwierdza wcześniej postawioną tezę, że większość wysta-
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wionych not jest wysoka. Pewna rozbieżność ocen pojawiła się przy pyta
niu 16 i 17 (dotyczących działalności koła naukowego oraz tego, czy ułatwia
ono start zawodowy/naukowy), jak również przy pytaniu 21, związanym
z wagą faktu, iż Katedrę Bibliotekoznawstwa UŁ założył Jan Muszkowski.
Najniższą średnią ocenę uzyskano w odpowiedzi na pytanie 16, a następ
nie pytania 17, 15, 21 i 20 (to ostatnie dotyczyło nowo powstałego logotypu Katedry). Najwyższą średnią ocenę zanotowano w przypadku pytania
9, związanego z planami zajęć, pytania 11, dotyczącego stopnia przygo
towania zajęć do pracy w bibliotece (wagi po 5,5), a w dalszej kolejności
pytanie 3 i 4 (istotność oferty dydaktycznej i prowadzonych w Katedrze
specjalizacji). Należy zaznaczyć, że trudność w ocenie istotności pewnych
zjawisk mieli studenci 11 roku studiów magisterskich oraz studiów pody
plomowych. Brak ocen istotności i satysfakcji sprawił, że nie udało się okre
ślić stosunku studentów do dorobku naukowego pracowników (pytanie
13). Ponadto studenci studiów podyplomowych - co zrozumiałe - mieli
trudność z określeniem swojego stosunku do występujących na studiach
stacjonarnych specjalizacji (pytanie 4). Z tego powodu wyniki analizy tych
dwóch pytań zostały zmniejszone o liczbę wyłączonych ankiet, a otrzyma
ny wynik odnotowano jedynie dla celów porządkowych.
Ogólne spojrzenie na ocenę satysfakcji zagadnień będących przedmio
tem badania pozwala stwierdzić, że w przypadku 19 na 30 pytań średnia
wyniosła 4 i więcej. Sumaryczne zestawienie not wszystkich responden
tów (Tab. 3 i 4) pozwala stwierdzić, że najniższą średnią ocenę otrzyma
ło pytanie 26 (ocena rynku pracy w zawodzie bibliotekarza), a następnie
29 (perspektywy zatrudnienia w Polsce), 19 (promocja Katedry i kierun
ku studiów) i 5 (funkcjonowanie biblioteki katedralnej). Najwyższą śred
nią ocenę zanotowano w przypadku pytania 8 (dostępność pracowników
naukowych Katedry) i 30 (satysfakcja z bycia studentem UŁ). W dalszej
kolejności uplasowały się pytania: 13 (działalność naukowa pracowni
ków), 22 (organizacja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej),
a następnie 20 (nowe logo), 31 (satysfakcja wynikająca z bycia studen
tem Katedry Bibliotekoznawstwa). Są to pytania z najwyższymi średni
mi ocenami, które pozytywnie wpływają na wizerunek Katedry i warte
są szczególnej dbałości.
Otrzymane dane, jak zaznaczono to w tabelach 1 i 2 dla oceny istot
ności oraz 3 i 4 dla oceny satysfakcji, posłużyły w dalszej kolejności do
obliczenia wag, które wykorzystane zostały do wyznaczenia współrzęd
nych punktów, oznaczonych następnie na wykresie. Powstała w ten spo
sób mapa jakości CSI umożliwiła wyodrębnienie 4 współczynników:
• nieistotnych,
• tych, których wartość należy utrzymać,
• wymagających poprawy w dalszej kolejności,
• wymagających pilnej poprawy.
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Zamieszczone w tabeli 5 dane wykorzystano do obliczenia wskaźnika
CSI badania, mierzącego poziom satysfakcji respondentów w odniesie
niu do zagadnień przedstawionych w narzędziu badawczym. Wskaźnik
ów w sześciostopniowej skali wyniósł 4,07. W tabeli 5 zamieszczono po
nadto obliczenia wartości osi x i i/ (średnia arytmetyczna), które posłuży
ły do wykreślenia pól dzielących oznaczone na nim punkty na 4 części.
Umożliwiło to ich interpretację zgodnie z zasadą tworzenia mapy CSI.
Tabela 5
O bliczenia w skaźnika CSI dla badania oraz średniego znaczenia i średniej satysfakcji

Wagi
Pytanie

Znaczenie

Zadowolenie

([Zn]/ E) X [Za]

[Zn]

[Zn]/ E

[Za]

1

2

3

4

5

Pytanie 1

4,7

0,0330

3,8

0,1256

Pytanie 2

4,7

0,0327

3,6

0,1189

Pytanie 3

5,4

0,0376

4,2

0,1577

Pytanie 4

5,4

0,0375

4,3

0,1625

Pytanie 5

4,9

0,0342

3,5

0,1202

Pytanie 6

5,2

0,0361

4,2

0,1515

Pytanie 7

4,8

0,0335

3,7

0,1228

P)?tanie 8

5,2

0,0362

4,7

0,1686

P)?tanie 9

5,5

0,0385

4,4

0,1694

Pytanie 10

5,3

0,0368

4,1

0,1512

Pytanie 11

5,5

0,0386

3,7

0,1440

Pytanie 13

4,5

0,0312

4,6

0,1438

Pytanie 14

4,8

0,0335

4,4

0,1463

Pytanie 15

4,0

0,0280

4,3

0,1213

Pytanie 16

3,6

0,0253

3,6

0,0917

Pytanie 17

3,9

0,0271

3,7

0,0990

Pytanie 18

4,6

0,0320

4,5

0,1424

Pytanie 19

4,8

0,0336

3,4

0,1150

Pytanie 20

4,3

0,0302

4,5

0,1372

Pytanie 21

4,0

0,0276

4,1

0,1136

Pytanie 22

4,5

0,0311

4,6

0,1424

Pytanie 23

5,1

0,0357

4,4

0,1578
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1

2

3

4

5

Pytanie 25

4,5

0,0312

3,8

0,1168

Pytanie 26

5,2

0,0361

3,0

0,1076

Pytanie 27

4,8

0,0338

4,0

0,1361

Pytanie 28

4,7

0,0326

4,2

0,1361

Pytanie 29

5,3

0,0373

3,3

0,1217

Pytanie 30

4,9

0,0339

4,7

0,1586

Pytanie 31

4,7

0,0331

4,5

0,1500
0,1367

Pytanie 32

4,6

0,0321

4,3

Średnia (oś x)
£

4,78

Średnia (oś y)

4,07

143,3

3.6
3.5
3.4
3.3
3,2
3.1
3,0
2.9
2.8

4,0677

Mapa jakości

5.0
4,9
4.8
4.7
4,6
4.5
4.4
4.3
4.2
•S 4,1
5 4,0
i 3,9

^3,8
K 3 --7
SI 3,,'

Suma = CSI

20

#

13

22

■

♦
■
18
■

15

14

32

■
■

S

23
■

28

21

■

27

6
■

10

1

25

2 «

■
16

30

31

11

17

I

5

19
29

25

3.5 3 ,6 3 ,7 3 ,8 3,9 4 ,0 4,1 4 ,2 4.3 4 .4 4.5 4 ,6 4,7 4 ,8 4 ,9 5,0 5,1 5.2 5,3 5.4 5.5 5.6 5,7

Zim czniie
W ykres 1
Źródło: opracow anie w łasne.

Przedstawienie otrzymanych wyników na wykresie oraz wykreślenie osi
X i y pozwala zauważyć, że wśród współczynników nieistotnych, a więc ta
kich, które spotkały się z wysoką oceną zadowolenia, lecz niską istotności
(znaczenia), znalazło się 9 następujących zagadnień:
• pytanie 13 (działalność naukowa pracowników Katedry),
• pytanie 15 (ocena profilu Facebook Katedry),
• pytanie 18 (ocena zorganizowanej po raz drugi akcji głośnego czytania
w Światowym Dniu Książki),
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• pytanie 20 (ocena powstałego w 2012 r. logotypu Katedry Biblioteko
znawstwa),
• pytanie 21 (duma z faktu, że założycielem Katedry Bibliotekoznaw
stwa był Jan Muszkowski),
• pytanie 22 (ocena zorganizowanej w 2014 r. Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej),
• pytanie 28 (satysfakcja z zostania brokerem informacji),
• pytanie 31 (satysfakcja z bycia studentem Katedry),
• pytanie 32 (satysfakcja z możliwości studiowania nowego kierunku:
Informacji w środowisku cyfrowym).
Respondenci uznali, że małe znaczenie ma działalność naukowa, czy
wybrane akcje promujące i popularyzujące informację naukową i biblio
tekoznawstwo. Bez większego znaczenia pozostał fakt, że założycielem
Katedry był Jan Muszkowski. Zaskakujące jest stwierdzenie responden
tów, że profil facebookowy - wydawać się mogło, iż podstawowy kanał
komunikacji młodego pokolenia - także należy do czynników nieistotnych.
Nie wszystkie pytania w równym stopniu zostały ocenione przez re
spondentów. Bardzo blisko współczynników, których wartość należy
utrzymać (omówione poniżej) znalazło się pytanie dotyczące satysfakcji
z zostania brokerem informacji oraz związane z satysfakcją z bycia stu
dentem Katedry. Wskazane byłoby szczególne monitorowanie tychże
współczynników oraz dalsze czynności mogące spowodować, że będzie
można zaliczyć je do grupy o wysokim poziomie znaczenia i zadowole
nia respondentów.
Do współczynników, których wartość należy utrzymać, czyli charakte
ryzujących się wysokimi ocenami dotyczącymi znaczenia i zadowolenia,
ankietowani zakwalifikowali 9 pytań:
• pytanie 3 (oferta dydaktyczna Katedry),
• pytanie 4 (satysfakcja związana z oferowanymi specjalizacjami),
• pytanie 6 (ocena zbiorów biblioteki katedralnej),
• pytanie 8 (dostępność pracowników naukowych Katedry),
• pytanie 9 (satysfakcja wynikająca z proponowanych planów zajęć
w Katedrze),
• pytanie 10 (satysfakcja wynikająca z proponowanych programów za
jęć w Katedrze),
• pytanie 14 (ocena strony internetowej Katedry),
• pytanie 23 (ocena satysfakcji i znaczenia odbytych i/lub planowanych
praktyk zawodowych),
• pytanie 30 (satysfakcja z bycia studentem Uniwersytetu Łódzkiego).
Współczynniki te należą do najsilniejszych stron Katedry oraz kierunku
studiów; wskazana jest szczególna dbałość o utrzymanie ich wysokiego
poziomu. Respondenci cenią sobie ofertę kształcenia w Katedrze Biblio
tekoznawstwa i to zarówno w wymiarze teoretycznym (plany i programy
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zajęć, oferowane specjalizacje itp.), jak i praktycznym (praktyki zawodo
we). Satysfakcjonujący jest fakt, że studenci są generalnie dumni z bycia
studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Oznacza to, iż oferowana w Kate
drze ścieżka kształcenia stanowi atut jednostki. Wartość współczynni
ków sugeruje jednak, że uzyskany wynik nie jest idealny; aspekty, które
oceniono najwyżej nadal wymagają wytężonej pracy zespołu. Szczególną
uwagę zwraca ulokowanie na mapie CSl pytania 27 (satysfakcja z zosta
nia bibliotekarzem). Wyniki badania ukazują, że zagadnienie to wymaga
podjęcia pilnych działań naprawczych, polegających np. na poprawie sta
tusu tej grupy zawodowej.
Wśród 5 współczynników wymagających poprawy w dalszej kolejności
znalazły się, zdaniem respondentów:
• pytanie 1 (dotychczasowe warunki lokalowe Katedry),
• pytanie 2 (perspektywa przenosin Katedry do nowej siedziby Wy
działu Filologicznego),
• pytanie 16 (zadowolenie z działalności koła naukowego),
• pytanie 17 (ocena stopnia, w jakim praca w kole naukowym ułatwia
start zawodowy/naukowy),
• pytanie 25 (satysfakcja płynąca ze współpracy Katedry z innymi in
stytucjami).
Respondenci ocenili wymienione wyżej zagadnienia nisko zarówno pod
względem znaczenia, jak i zadowolenia. Oznacza to, że nie są one na tyle
istotne, by objąć je pilnymi działaniami naprawczymi. Lokalizacja zagad
nień na wykresie uwidacznia, że stosunkowo ważne są warunki lokalowe
Katedry (na przykład perspektywa przenosin jednostki ma tyleż zwolen
ników, ile przeciwników). Gdy mowa o kole naukowym, warto zastanowić
się nad jego rolą i znaczeniem w procesie kształcenia przyszłych bibliote
karzy i specjalistów informacji (Gruszka, 2014). W dalszej kolejności istotna
wydaje się też intensyfikacja działań na polu współpracy Katedry z inny
mi jednostkami.
W czwartej kwarcie mapy CSl znalazły się oceny znaczenia i satysfak
cji dla 7 pytań:
• pytanie 5 (ocena funkcjonowania biblioteki katedralnej),
• pytanie 7 (ocena przyszłego włączenia biblioteki katedralnej w struk
tury nowej biblioteki Wydziału Filologicznego),
• pytanie 11 (ocena faktu, czy zajęcia dydaktyczne w praktyce przygo
towują do pracy w bibliotece/ośrodku informacji naukowej),
• pytanie 19 (ocena promocji Katedry i kierunku studiów),
• pytanie 26 (ocena rynku pracy w zawodzie bibliotekarza),
• pytanie 27 (satysfakcja z bycia bibliotekarzem),
• pytanie 29 (satysfakcja z perspektywy zatrudnienia w Polsce).
Współczynniki te wymagają pilnej poprawy. Zdaniem respondentów,
niesprawne jest funkcjonowanie biblioteki katedralnej. W 2010 r. wy
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miar zatrudnienia w bibliotece zmniejszono z całego do pół etatu. Jedno
cześnie w ostatnim czasie w jednostce prowadzono szereg uciążliwycłi
prac administracyjnycłi (skontrum, melioracja) i organizacyjnych (selek
cja, przygotowania do przeprowadzki) - nie pozostało to bez związku
z oceną jej funkcjonowania. Należy zaznaczyć, że liczna grupa respon
dentów krytycznie wypowiedziała się na temat włączenia zbiorów biblio
teki do wspólnej biblioteki dla całego Wydziału Filologicznego. W opinii
tej niewątpliwie przejawia się obawa o utratę autonomiczności warszta
tu edukacyjnego.
Ankietowani są zdania, że zajęcia dydaktyczne w niewystarczający spo
sób przygotowują do pracy w bibliotece (ośrodku informacji naukowej).
Pomimo zwiększenia zajęć praktycznych, rozwiązaniem tego problemu
byłoby nawiązanie ściślejszej współpracy z bibliotekami i ośrodkami in
formacji naukowej w zakresie współprowadzenia zajęć. Problem wyma
ga dalszej pogłębionej analizy tym bardziej, że w innym miejscu badania
respondenci wyrazili zadowolenie wynikające z oferty kształcenia ofero
wanej im w Katedrze.
Przeformułowania wymaga promocja Katedry i kierunku studiów. Wy
stawione noty mogą oznaczać, że sposób promowania oferty dydaktycz
nej nie trafia do właściwych kandydatów lub realizowany jest w sposób
nieatrakcyjny.
Globalnej refleksji, wykraczającej poza mury Katedry Bibliotekoznaw
stwa, wymaga ocena rynku pracy w zawodzie bibliotekarza oraz diagno
za perspektyw zatrudnienia w Polsce. W ostatnich latach w szkolnictwie
wyższym i w sektorze kultury podjęto kilka decyzji, które wpłynęły nie
korzystnie na status studiów bibliotekoznawczych w Polsce. Należy do
nich przede wszystkim deregulacja zawodu bibliotekarza (otwarcie pro
fesji na osoby bez wykształcenia kierunkowego) oraz obniżenie wymagań
dotyczących zajmowania stanowisk bibliotekarskich. Protest Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akade
mickich Szkół Polskich, a także licznych innych przedstawicieli zawodu
pozostał bez odpowiedzi. Obecnie właściwym rozwiązaniem wydaje się
takie przeformułowanie kształcenia bibliotekarzy, by absolwenci kierun
ku byli bardziej konkurencyjni niż inni pracownicy. Stosowne jest też lobbowanie za zmianą niekorzystnych przepisów. Może przyczynić się to do
zmiany postrzegania zawodu.
O M Ó W IE N IE O D P O W IE D Z I N A P Y T A N IA O T W A R T E

W ankiede przewidziano 2 kontrolne pytania, oznaczone numerami 12 i 24.
Miały one na celu otrzymanie dodatkowych informacji, w związku z czym
respondenci nie określali ich wagi oraz związanego z nimi zadowolenia.
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W pytaniu 12 respondenci zostali poproszeni o wymienienie trzech nazw
przedmiotów, które ich zdaniem mają największy wymiar praktyczny przygo
towujący do pracy w bibliotece (ośrodku informacji naukowej). Pytanie miało
wymiar kontrolny; w ten sposób zaplanowano sprawdzenie, na ile studenci
orientują się w programie studiów.
Odpowiedzi respondentów są skorelowane z wynikiem przedstawione
go w pracy badania satysfakcji. Najliczniejszą grupę przedmiotów stanowią
te przygotowujące do pracy w bibliotece: formalne i rzeczowe opracowanie
dokumentów bibliotecznych, źródła informacji piśmienniczej, zintegrowa
ne systemy biblioteczne. Każdy z wymienionych przedmiotów zebrał ponad
Tabela (
Przedm ioty o najw iększym w ym iarze praktycznym przygotow ującym do pracy
w bibliotece (ośrodku inform acji naukow ej)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
odpowiedzi

1

Opracowanie dokumentów bibliotecznych (formalne i rzeczowe)

28

2

Źródła informacji piśmienniczej; Zintegrowane systemy biblioteczne

21

3

Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi

12

4

Automatyzacja procesów bibliotecznych; Współczesny rynek wydaw
niczy i księgarski; Organizacja zbiorów bibliotecznych

11

5

Podstawy heurystyki informacyjnej

9

6

Organizacja i zarządzanie biblioteką; Czytelnictwo; Wyszukiwanie informacji/Techniki wyszukiwacze; Marketing i zarządzanie w bibliotece

8

7

Brak odpowiedzi

7

8

Analiza i opracowanie dokumentów bibliotecznych; Wprowadzenie
do zawodu brokera informacji

6

9

Nauka o informacji; Historia książki i bibliotek; Dydaktyka w biblio
tece szkolnej i pedagogicznej

4

10

Biblioteka jako miejsce spotkań; Prawo biblioteczne; Narzędzia infor
matyczne w pracy infobrokera

3

11

Biblioteka w systemie prawnym; Biblioteki regionalne i lokalne; Prose
minarium pracy naukowej; Typografia; Zajęcia w BUŁ (system Symphony); Zajęcia ze specjalizacji pedagogicznej; Bibliometria; Zajęcia
praktyczne z systemów bibliotecznych; Gromadzenie, przechowy
wanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

2

12

Promocja biblioteki w środowisku cyfrow 3 mi; Biblioterapia; Psychopedagogika; Język angielski; Podstawy dydaktyki; Historia literatu
ry; Bibliotekarstwo; Terminologia specjalistyczna; Wprowadzenie do
bibliologii; Biblioteki naukowe; Specjalistyczne i dziedzinowe źródła
informacji; Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą; Nowe tren
dy w bibliotekach; Zagadnienia wydawnicze

1

Źródło:: opracowanie własne.
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20 wskazań ankietowanych. Nieco mniej studentów wskazało przedmioty: za
rządzanie zbiorami bibliotecznymi, automatyzacja procesów bibliotecznych,
współczesny rynek wydawniczy i księgarski, organizacja zbiorów bibliotecz
nych (11-12 wskazań). Mniej niż 10 badanych wymieniło: podstawy heurystyki
informacyjnej, organizację i zarządzanie biblioteką, czytelnictwo, wyszukiwa
nie informacji, techniki wyszukiwacze, marketing i zarządzanie w bibliotece
itp. Pełen zakres wypowiedzi zgromadzono w tabeli 7.
Organizowane przez Katedrę Bibliotekoznawstwa praktyki zawodowe uzy
skały pozytywną ocenę, czego dowodzi badanie (por. pytanie 23). Postanowiono
jednak zbadać w których miejscach, oprócz bibliotek, powinny być jeszcze or
ganizowane praktyki dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Otrzymano w ten sposób szerokie spektrum odpowiedzi, wśród których najczęś
ciej padała odpowiedź „wydawnictwa" (23 razy), „archiwa" (21 razy), „agen
cje infobrokerskie" (15), „księgarnie" (12), „redakcje czasopism i sektor prasy"
(11). Zdaniem respondentów rynek pracy dla absolwenta jest szeroki, a studia
rzeczywiście przygotowują do pracy w szeroko rozumianym sektorze kultury.
Tabela 7
Proponow ane przez respondentów m iejsca odbyw ania praktyk

Lp.

Nazwa instytucji

Liczba
odpowiedzi

1

Wydawnictwa

23

2

Brak odpowiedzi

22

3

Archiwa

21

4

Instytucje zajmujące się wyszukiwaniem informacji/Agencje infobrokerskie/Firmy brokerskie

15

5

Księgarnie

12

6

Redakcje czasopism i gazet/Prasa/Agencje prasowe; Instytucje kultury/Muzea/Domy kultury

11

7

Ośrodki informacji naukowej/Centra informacji/Branżowe ośrodki in
formacji technicznej/ekonomicznej/naukowej

6

8

Szkoła /podstawowa, gimnazja/

5

9.

Agencja wywiadu gospodarczego

3

10

Ośrodki naukowe PAN; Środowiska medialne/Media; Agencje rekla
mowe; KBiN UŁ/uczelnie; biblioteki państw UE;

2

11

Informatoria; Biblioteki przy szpitalach; Firmy zajmujące się mo
nitoringiem mediów; Antykwariaty; Firmy zajmujące się danymi,
statystyką i pozyskiwaniem pracowników; Urzędy miejskie; Korpo
racje - analiza konkurencji; Agencje marketingowe; Redakcje portali;
Sekretariaty szkół/uczelni

1

Źródło: opracow anie w łasne.
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P O D S U M O W A N IE

Przedstawione wyniki badań dowodzą stosunkowo wysokiej satysfakcji
wyrażonej przez respondentów w zakresie poziomu edukacji, oferty dy
daktycznej, warunków lokalowych oraz kompetencji pracowników nauko
wych. Badanie istotności zagadnień przedstawionych w formularzu ankiety
uwidacznia, że większość okazała się ważna dla przebadanych. Jedynie po
jedyncze odpowiedzi uczestników badania - na pytania o działalność koła
naukowego oraz tego, czy ułatwia ono start zawodowy (naukowy), jak rów
nież pytania związanego z wagą faktu, iż Katedrę Bibliotekoznawstwa UŁ
założył Jan Muszkowski - zostały ocenione jako mniej ważne. Oznacza to,
że - gdyby uznać je za znaczące dla Katedry - będą one wymagały dodat
kowej pracy nad jej uświadomieniem respondentom, czy też reorganizacji
pracy Koła Naukowego Bibliotekoznawców.
Badanie wskaźnika satysfakcji dowiodło, że aż w 19 na 30 pytań średnia
odpowiedzi respondentów wyniosła 4 i więcej. To sprawia, że generalnie
można uznać, iż przebadani - we wskazanym w ankiecie zakresie - odczu
wają satysfakcję w obszarze postawionym w tytule niniejszego artykułu.
Warto zaznaczyć, że najniższą średnią ocenę satysfakcji otrzymało pytanie
26 o ocenę rynku pracy w zawodzie bibliotekarza, a następnie pytanie 29
o perspektywy zatrudnienia w Polsce. Stanowią one zagadnienia global
ne, wykraczające poza możliwości wpływu i interwencji pracowników Ka
tedry. Wzrost oceny może być skutkiem usystematyzowanej działalności
całego środowiska bibliotekarskiego. Najwyższą średnią ocenę satysfakcji
(4,7) respondenci przyznali pytaniu 8 o dostępność pracowników nauko
wych Katedry, a także 30 o satysfakcję z bycia studentem Uniwersytetu
Łódzkiego. Te dwa czynniki pozytywnie wpływają na wizerunek Katedry.
Zmierzony w badaniu poziom zadowolenia respondentów (CSl) wyniósł
4,07. Przedstawienie danych zależnych (istotności i zadowolenia) na wy
kresie (mapie jakości - Wykr. 1) umożliwił podział wszystkich zagadnień
na cztery grupy, które można potraktować jako czynnik inicjujący skon
kretyzowane działania.
Wśród współczynników nieistotnych znalazło się 9 pytań, m.in. o: dzia
łalność naukową pracowników Katedry, ocenę profilu Facebook jednostki,
czy ocenę zorganizowanej po raz drugi akcji głośnego czytania.
Współczynnikami, których wartość należy utrzymać, są m.in. oferta dy
daktyczna Katedry, satysfakcja związana z oferowanymi specjalizacjami,
jak też ocena zbiorów biblioteki katedralnej. Wymienione aspekty należą
do najsilniejszych stron Katedry oraz kierunku studiów, a oferowana ścież
ka kształcenia stanowi atut jednostki.
Poprawy wymagają: dotychczasowe warunki lokalowe Katedry, które
- jak należy domniemywać - uległy poprawie wraz z rozpoczęciem zajęć
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nowym gmachu, a także działalność koła naukowego, czy współpraca
z innymi instytucjami. Czynniki te powinny być wzięte pod uwagę przy
tworzeniu planu rozwoju placówki.
Natychmiastowego działania oczekują respondenci w przypadku funk
cjonowania biblioteki katedralnej, promocji Katedry i kierunku studiów,
praktycznego wymiaru studiów bibliotekoznawczych, rynku pracy w za
wodzie, a także perspektyw zatrudnienia w Polsce. Zmiana postrzegania
tych zagadnień przez respondentów winna być sprawą priorytetową.
Łódzka Katedra Bibliotekoznawstwa należy do grona najstarszych in
stytucji kształcących bibliotekarzy w Polsce. Do jej zadań, oprócz prowa
dzenia prac badawczych, należy także przygotowywanie kompetentnych
absolwentów do pracy w różnych instytucjach kultury. Zmiany na rynku
pracy, pauperyzacja pracowników związanych z szeroko pojętą kulturą, jak
również specyficzne postrzeganie studiów humanistycznych sprawia, że
dla pewności o przyszłość Katedry należy zastanowić się nad jej miejscem
w systemie edukacji, atrakcyjnością oferty i oczekiwaniami rynku, a na
stępnie rozpocząć działania naprawcze. Przedstawione w niniejszej pracy
wyniki badań mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia tego procesu.
W
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LODZ LIBRARIANSHIP IN THE TRANSFORMATION PERIOD.
THE USE OF CSI TOOL TO MEASURE THE SATISFACTION
OF THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF LIBRARY AND
INFORMATION SCIENCE AT LODZ UNIYERSITY

K E Y W O R D S : Quality by research. Satisfaction measurement. CSI method. University
education.
ABSTRACT: Obj ective - The Department of Library and Information Science at Lodz University is the oldest academic center educating librarians in Poland. The changes which have
occurred in the higher education in Poland and had impact, among else, on the librarian profession reąuire an in-depth consideration of library and Information science (LIS) location
within contemporary academic didactics. Research method - The author uses a method derived from Management Customer Satisfaction Index method to measure the satisfaction of
LIS students of the Department in ąuestion. Results and conclusions - The results obtained
are used to visualize a ąuality map with four t)rpes of factors ranging from unimportant to
those that reąuire urgent remedial action.
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„KULTURA KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ W EUROPIE
ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W XIX i XX w."
XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna
(Wrocław, 21-22 kwietnia 2015 r.)

Żydow ski W rocław jest tak stary jak samo miasto, w ięc organizatorzy konfe
rencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. m o
gli liczyć na to, że spłynie na jej uczestników natchnienie dzięki genius loci tego
m iasta o przebogatej i co ważne - wielonarodowej kulturze, w której niem ało
m iejsca zajm ow ała - i znów zajm uje - kultura żydowska. Idea konferencji naro
dziła się na styku zainteresow ań dwu jednostek naukow ych - Zakładu Studiów
Żydow skich oraz Instytutu Inform acji Naukowej i Bibliotekoznaw stw a Uniw er
sytetu W rocławskiego. Konferencje judaistyczne organizowane we W rocławiu
cieszą się rokrocznie sporym zainteresow aniem specjalistów, tym razem także
zgłoszeń było trzy razy więcej niż ostatecznie przyjęto (16 referatów w 4 sesjach).
Pierwszego dnia obrady odbywały się w Instytucie Filologii Polskiej, w sali im.
W ładysława Nehringa. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Agnieszki Jagodziń
skiej z Zakładu Studiów Żydow skich UW r Chrześcijańskie książki żydowskie? Na
marginesie rozważań ontologicznych, w którym próbow ała odpow iedzieć na fun
dam entalne pytanie, o prow eniencji iście filozoficznej: co czyni książkę książką
żydowską? W ystępowanie jakich elem entów jest niezbędne, by zaliczyć książkę
do nurtu kultury żydowskiej - żydow ski autor, wydawca, czytelnik, język, treść,
szata graficzna, a może układ typograficzny? Prelegentka skupiła się na bada
niu m ateriałów publikow anych przez jedno z tow arzystw m isyjnych. Londyń
skie Tow arzystw o Krzew ienia Chrześcijaństw a działające na ziem iach polskich
w XIX i na początku XX w. i pokazała, jak publikacje przez nie wydawane celo
wo „podszywały się" pod książki żydowskie.
Problem definicji książki żydow skiej pojaw iał się podczas całej konferencji.
Czym w ogóle jest książka żydowska? Co jest istotą jej żydowskości? Jak zdefi
niow ać judaica? Fundam entalne pytanie - co decyduje o „żydowskości książki"?
O kazuje się, iż książka żydow ska to wciąż pojęcie otwarte, lecz to nie przeszka
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dza w badaniu jej fenomenu, gdyż w naukach humanistycznych stosunkowo czę
sto przedm iot badań „wym yka się" ścisłym definicjom i nie inaczej jest z książką
żydowską.
W sesji na tem at typologii prowadzonej przez Joannę Lisek zaprezentow ały
swoje ustalenia cztery prelegentki. M onika Biesaga z U niw ersytetu Jagielloń
skiego, badaczka XIX- i XX-wiecznej książki żydowskiej i żydow skich bibliotek
publicznych zajęła się tem atem niewątpliw ie najbliższym bibliologom - podręcz
nikiem bibliotekarskim Hantbuchfar bibliotekn, przeznaczonym dla żydowskich
bibliotek robotniczych. Poradnik ten, autorstwa I. Rauchfleischa i L. W eissa to li
cząca 73 strony publikacja w języku jidysz (z fragm entam i w języku polskim),
w ydana w 1929 r. w Warszawie. Interesująca nie tylko ze w zględu na treści, jakie
zaw ierała (zakładanie i prow adzenie bibliotek, lokal i jego wyposażenie, księgo
zbiór, oprawa i konserw acja książek, zadania bibliotekarza), ale także jako przy
kład jednego z pierw szych podręczników bibliotekarstw a żydow skiego, bardzo
potrzebny ze w zględu na szybko rozw ijającą się sieć bibliotek i czytelni adre
sowanych do Żydów. Gość zagraniczny - Evita W iecki z Uniwersytetu Ludw i
ka M aksym iliana w M onachium - historyczka zajm ująca się życiem w sztetlach
oraz literaturą żydow ską przedstaw iła podręczniki i inne publikacje edukacyjne
i literackie dla dzieci {Nowość na rynku książki? Podręczniki do nauki języka żydow
skiego na początku XX wieku). Szczególnie interesow ały ją okoliczności społeczno-polityczne, w których te publikacje zostały wydane - po rew olucji 1905 r. idea
świeckiego szkolnictwa dla dzieci żydow skich w języku ojczystym m iała szansę
zostać w cielona w życie. W tej samej sesji Joanna N alew ajko-Kulikov (reprezen
tująca Polską Akadem ię N auk oraz N iem iecki Instytut H istoryczny w W arsza
wie) przedstaw iła mało zbadany tem at Prasowe księgi jubileuszowe - uwagi wstępne.
W ydaw anie ksiąg jubileuszow ych dla gazet codziennych - prelegentka prze
analizow ała księgi w arszaw skich dzienników „H ajntu" oraz „M om entu" - nie
było pow szechną praktyką w m iędzyw ojennej Polsce. Chodziło o zbadanie, na
ile alm anachy te stanow iły integralną część dzienników, a na ile odrębną inicja
tywę wydaw niczą, pozw alającą poszerzyć krąg czytelników. Jako ostatnia głos
zabrała przedstaw icielka U niw ersytetu M arii Curie-Skłodow skiej w Lublinie,
A gata Rybińska. Jej referat Religijne książki niemieckojęzycznych Żydówek a akulturacja językowa poświęcony był rzadko dotychczas w studiach żydow skich om a
w ianem u zjawisku zm agania się z w ielojęzycznością i akulturacją językową. Na
przykładzie m odlitewników , przeznaczonych dla przedstaw icielek reform ow a
nego judaizm u, publikow anych w języku niem ieckim (czcionką łacińską, goty
kiem) a następnie również czcionką jidyszow ą ukazano ich rolę jako „pomostu
m iędzy żydow ską przeszłością a m odernizującą się teraźniejszością".
Druga sesja - „Obraz, książka, kolekcje" prowadzona przez Anetę Firlej-Buzon
przyniosła odm ienną tem atykę - skupiono się na edytorskiej stronie publikacji
żydowskich. Referat M ałgorzaty Stolarskiej-Fronii (Uniwersytet M ikołaja K oper
nika w Toruniu) „Das schone jiidische Buch". Żydowska ilustracja ekspresjonistyczna
w publikacjach wydawnictwa Friłz Gurlitt stanow ił studium przypadku, w którym
prelegentka pokazała wysmakowane artystycznie edycje z czasów I w ojny świa
towej. Aż trudno uwierzyć, że podczas działań wojennych m ożna było wydawać
tak dopracowane edytorsko publikacje, w których ilustracja nie była tylko do
datkiem do tekstu, lecz stanow iła integralną część książek. W ydaw nictw o Gur-
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litta, berlińskiego m arszanda i w łaściciela galerii szczególną wagę przykładało
do now oczesnej szaty graficznej i artystycznego profilu wydawanych książek.
Jednak w w ystąpieniu tym nie chodziło jedynie o zaspokojenie gustów estetycz
nych publiczności konferencyjnej; autorka posłużyła się tym i publikacjam i, by
pokazać związek ilustracji ekspresjonistycznej z tłum aczeniam i literatury jidysz
na język niem iecki. Z problem atyką ilustracji książki żydow skiej zm ierzyła się
D agm ara Budzioch (Uniw ersytet M arii Curie-Skłodow skiej w Lublinie) w w y
stąpieniu Mordechaj Sofer (Marcus Donath) - twórca i ilustrator książek żydowskich
w XIX-wiecznej Nitrze. Sofer, religijny skryba i grawer, autor prawie całkiem nie
znany, w ilustratorstw ie chętnie posługiw ał się techniką m ikrografii, bardzo
pracochłonną, lecz dającą wspaniałe efekty. Zasłynął jako tw órca ilustrowanych
m odlitewników , kalendarzy czy am uletów. A leksandra M azurkiew icz-Kopyść
z M uzeum H istorii Żydów Polskich zreferow ała tem at ekslibrisów w książkach
żydow skich {Żydowscy właściciele książek - badanie proweniencji w oparciu o znaki
własnościowe). Żydzi - „lud księgi" - zawsze darzyli książki szacunkiem i chętnie
używali ekslibrisów. Za twórcę żydowskich znaków w łasnościowych uznawany
jest Ephraim M oses Lilien - artysta, który tw orzył ekslibrisy używ ając symboliki
żydowskiej (scen biblijnych, gw iazdy Dawida czy zwoju Tory). Sesję pośw ięconą
sztuce książki zam knął kolejny gość zagraniczny - Lara Lem pert reprezentująca
Uniw ersytet W ileński i Bibliotekę N arodow ą Litwy. W pracy Filantropia a książka
żydowska-Matas Straszun i jego dziedzictwo przedstaw iła tytułow ą postać - adepta
Haskali, filantropa posiadającego bardzo bogaty księgozbiór (m.in. 50 rękopisów,
5 inkunabułów, kilkaset starych druków). Straszun udostępniał sw ą bibliotekę
jeszcze za życia - na początku XX w. w W ilnie zaczęła działalność pierw sza ży
dowska biblioteka publiczna, której podstaw ę stanow iła jego kolekcja.
Drugiego dnia konferencji obrady odbyw ały się w Instytucie Inform acji N a
ukow ej i Bibliotekoznaw stw a, w sali im. K arola G łom biow skiego. Kolejny nurt
wystąpień poświęcony był ruchowi wydawniczemu i dystrybucji książki żydow
skiej. Sesję prowadziła Anna Migoń. Tematykę Książki hebrajskiej (świeckiej) w Pol
sce międzywojennej - inicjatyw wydawniczych i dystrybucji poruszyła M agda Sara
Szw abow icz z Instytutu H ebraistyki U niw ersytetu W arszaw skiego. Ó w czesna
prasa hebrajska posłużyła prelegentce za źródło do badań, co wydaw ano - lub
tylko zam ierzano w ydać - w czasie, gdy okres św ietności W arszaw y jako cen
trum hebrajskiego ruchu w ydaw niczego już przem inął. N ietypow ym na tle in
nych w ystąpień konferencyjnych - i bardzo interesującym problem em - zajęli
się Grzegorz N ieć (U niw ersytet Pedagogiczny w Krakow ie) i Paweł Podniesiński (U niw ersytet W arszaw ski): Judaika na współczesnym rynku antykwarycznym
w Polsce. Znaw cy rynku księgarskiego i antykw arycznego swe badania oparli
na analizie oferty aukcyjnej. O kazało się, iż w latach 1995-2014 podczas 253 au
kcji pojaw iły się jedynie 64 obiekty w języku hebrajskim lub jidysz. Publikacje
te - żydow skie i Żydów dotyczące - cieszyły się ogrom nym zainteresow aniem
kupców . Szersze spojrzenie na książkę żydow ską, szczególnie jej rolę w spo
łeczności skupionej raczej na interesach niż na kulturze w okresie od połow y
XIX w. do II w ojny światowej przyniosło w ystąpienie Izabeli O lejnik (U niw er
sytet W rocław ski) na tem at Ludzie i instytucje książki żydowskiej w przemysłowej
Łodzi. Prelegentka przybliżyła zarów no okoliczności pow stania i funkcjonow a
nia żydow skich instytucji książki (księgarń, drukarń oraz w ypożyczalni) jak
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i postaci szczególnie zasłużonych dla kultury w ydaw ców i drukarzy łódzkich.
M onika Jarem ków , spiritus movens konferencji skupiła się na problem atyce prze
kładów {Wydawcy przekładów hebrajskiej i jidyszowej literatury pięknej na język polski
w latach 1918-2014). W sposób przekrojow y przedstaw iła działające na ziem iach
polskich oficyny w ydaw nicze, które w łączały do swojej oferty przekłady z lite
ratur hebrajskiej i jidysz. Poza tym pokusiła się o odpow iedź na pytanie o m o
tyw acje w ydaw ców oraz opis przem ian zachodzących w strukturze tej grupy
pod w pływ em uw arunkow ań społecznych, kulturow ych i - zw łaszcza - poli
tycznych w om aw ianym czasie.
Osobne zagadnienie w dziejach narodu i kultury żydowskiej stanowiła Zagłada.
Temat ten podjęto w kilku w ystąpieniach kończących konferencję podczas sesji
„Książki w czasie zagłady, zagłada książek" prowadzonej przez Joannę Nalewajko-Kulikov. Na pytanie Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią Czter
dzieści dni Musa Dah w kontekście żydowskiego ruchu oporu odpowiedziała Weronika
Rom anik z Zakładu Judaistyki Uniwersytetu W arszawskiego dzięki analizie m a
teriałów z Podziem nego Archiw um Getta Białostockiego oraz wyw iadów z oso
bami, którym udało się przeżyć Zagładę. Tytułowa pow ieść właściw ie nie jest
zaliczana do kanonu książek żydow skich, jednak w czasie H olocaustu pow ieść
Franza W erfla (opisująca Orm ian, którzy przeciw staw ili się ludobójczym dzia
łaniom Turków w czasie I wojny światowej), w pew nym sensie stała się książką
żydowską, bardzo popularną wśród m łodzieży zamkniętej w getcie, z pew nością
ze w zględu na podobieństw o losów obu narodów. Bardzo zajm ujące było w y
stąpienie em erytowanego profesora UW r, A ndrzeja M ężyńskiego {notabene uro
dzonego w dniu, kiedy nasza Biblioteka N arodowa opublikowała swój pierw szy
statut, o czym prelegent poinform ow ał uczestników konferencji podkreślając, iż
został niejako predestynowany do zajm ow ania się historią książki i bibliotek) na
tem at Książek w getcie warszawskim, 1942-1943-1945. Dzięki badaniom archiwal
nym m ógł zrekonstruow ać losy książek - ok. 500 tys. w olum inów - pozostałych
w ruinach getta po upadku pow stania w 1943 r. W iększość z nich uległa zagła
dzie. Wprawdzie zbiory usiłowała zabezpieczyć Warszawska Biblioteka Państwo
wa, lecz nie zgodziła się na to SS, w efekcie czego książki niszczały w ruinach
getta. K atarzyna Liszka z U niw ersytetu W rocław skiego przeprow adziła analizę
kulturoznaw czą pojęcia libricide czyli politycznego aktu publicznego niszczenia
książek. {Wokółpojęcia libricide. O obowiązku pamięci w świecie książek bez ludzi i lu
dzi bez książek.) Jak przystało na absolwentkę filozofii, prelegentka głównie za
dawała pytania, nie udzielając rozstrzygających odpowiedzi o status książek po
zagładzie. W naw iązaniu do koncepcji etyki pam ięci Avishai M argalita pytała:
„w jaki sposób pam iętać i przekazyw ać pam ięć o żydow skich książkach po Za
gładzie? I co począć z nakazem pam ięci, który niesie w sobie elem ent traum y?".
W ygłoszone referaty budziły zainteresow anie i prowokowały do ożywionych
dyskusji. Swoje ustalenia dotyczące książki żydowskiej zaprezentowali przedsta
wiciele uniwersytetów, bibliotek, muzeów. To dobrze, że badacze z tak różnorod
nych instytucji zechcieli przyjechać do W rocławia, by dyskutować o niezwykle
ważnym artefakcie kultury żydow skiej, jakim jest książka. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat m ożna zaobserw ow ać renesans zainteresow ania kulturą żydow 
ską, a że niew ątpliw ie u Żydów w ystępuje kult słowa pisanego, przekazującego
tradycje wiary i kanonu kultury, nam ysł nad książką żydow ską trudno przece
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nić. W ygłoszone referaty bez w ątpienia przyczynią się do odpow iedzi na pyta
nie o specyfikę książki żydowskiej. Podsum ow ujący obrady profesor Krzysztof
M igoń napisał kiedyś artykuł zatytułowany Książka żydowska na Śląsku - rekone
sans badawczy. Tym razem we W rocław iu odbyliśm y nie tylko rekonesans, ale
całkiem pow ażną wycieczkę badaw czą na pole książki żydowskiej. Z pew noś
cią było to inspirujące spotkanie.

Agnieszka Łuszpak
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet W rocławski

Tekst wpłynął do Redakcji 1 września 2015 r.

.ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI BIBLIOTEK
W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY"
IX Bałtycka Konferencja - Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
(Gdańsk, 14-15 m aja 2015 r.)

Zasoby niem aterialne bibliotek i innych instytucji non profit, takie jak relacje
i więzi z użytkownikami, innowacyjność, czy wiedza pracowników były i są fila
rem funkcjonowania książnic. Biblioteki wielokrotnie pokazywały, że budowanie
własnego wizerunku profesjonalnej instytucji, dbającej o swoją markę jest ich stra
tegią umożliw iającą nieustanny rozwój organizacji w dobie nowoczesnego społe
czeństwa. W ybór zagadnienia: „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek
w społeczeństwie wiedzy" na m otyw przewodni IX Konferencji Bałtyckiej - Za
rządzanie i Organizacja Bibliotek, wydaje się więc oczywistym dopełnieniem do
tychczasowych rozważań o bibliotekarstwie współczesnym. Konferencja ta odbyła
się w dniach 14-15 maja 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie
trwania obrad odbyło się 5 paneli, podczas których 29 referentów przedstawiło
wyniki swoich badań i zainteresowań oscylujących wokół zagadnienia.
Konferencję otworzyła organizatorka, M aja W ojciechow ska (UG) wraz z dy
rektor BUG, Grażyną Jaśkowiec, która także objęła m oderacją pierwszy z paneli
konferencyjnych. Referenci pierwszego panelu przedstawili - jak to u j^ Wiesław
Babik - „las", aby kolejni prelegenci pokazali poszczególne „drzewa" wchodzące
w zakres tematyczny konferencji^ W śród teoretycznych aspektów organizacji i za*

w celu bardziej spójnego zaprezentow ania obrad konferencyjnych, w niniejszym spraw ozdaniu

zam iast porządku chronologicznego kolejnych referatów , przyjęto uporządkow anie tem atyczne.
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rządzania bibliotekam i referenci podjęli tematy: ekologii informacji, talentu w bi
bliotece oraz zarządzania niematerialnymi zasobami.
Pierwszy referent, Wiesław Babik (UJ) przedstawił zagadnienie: Ekologia informa

cji w zarządzaniu zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie informacji i wie
dzy. Prelegent objaśnił, czym jest ekologia informacji oraz w skazał powody, dla
których zagadnienie to będzie coraz ważniejsze w społeczeństwie informacyjnym
wdrażającym gospodarkę opartą na wiedzy. Kluczową rolę w stosowaniu ekolo
gii informacji stanowią dobrze zorganizowane biblioteki.
Kolejnym tematem naświetlającym ogólną tematykę konferencji zaprezentowała
Lidia Szczygłowska (BGPCz), która w referacie Zarządzanie niematerialnymi zasoba
mi organizacyjnymi w bibliotece om ów iła teorię zasobową stosowaną w zarządza
niu organizacjami, wedle której najpierw są zasoby - materialne i niematerialne,
a następnie podejmowane przez organizację działania i aktywności. Współczesne
biblioteki, aby mogły być postrzegane jako nowoczesne instytucje, m uszą ziden
tyfikować swoje zasoby oraz kształtować ich postrzeganie przez otoczenie.
Talent i jego rolę wśród zasobów niematerialnych w bibliotece omówiła Joanna
Kam ińska (UŚ) w referacie: Zarządzanie talentami jako metoda wzbogacania zasobów
niematerialnych bibliotek. Autorka przedstawiła definicje talentu wraz z wybranymi
modelami zarządzania talentami pracowników w organizacjach.
Jednym z najważniejszych niem aterialnych zasobów bibliotek wszystkich ty
pów jest wiedza - zgrom adzona w zasobach biblioteki oraz wytwarzana przez
nią, co także podkreślało czworo prelegentów omawiających ten aspekt funkcjo
nowania książnic.
W referacie Biblioteki jako organizacje uczące się Zbigniew Gruszka (UŁ) omówił
funkcjonowanie wybranych bibliotek w Polsce w kontekście koncepcji organizacji
uczących się. Autor przedstaw ił tezę, wedle której instytucje kultury, podobnie do
przedsiębiorstw gospodarczych, podlegają celowym i programowanym zmianom,
dzięki którym m ożna je zaliczyć do grona organizacji uczących się.
W iedzą o użytkowniku bibliotek zajęła się Beata Zołędowska-Król (US) w wy
stąpieniu Wiedza użytkowników zasobem nowoczesnej biblioteki. Autorka pokazała,
jak umiejętności użytkowników determ inują zachowania i postawy informacyjne
w bibliotekach. Zaznaczyła, iż dla poprawy jakości świadczonych usług bibliote
ki powinny świadomie pozyskiwać wiedzę o użytkownikach, ich umiejętnościach
informacyjnych i potrzebach bibliotecznych.
Komunikację naukow ą w bibliotekach uczelnianych pokazała Dorota Rak (UJ),
autorka referatu Biblioteki uczelniane w procesie komunikacji naukowej. W swojej pre
zentacji wyszła od kom unikacji naukowej, a następnie zanalizowała aktywność
naukową bibliotek: organizację konferencji bibliotekoznawczych czy wydawanie
publikacji.
Rolę i m ożliwości nawiązywania międzynarodowych kontaktów zawodowych
pokazała Magdalena Gomułka w referacie: Jak się rozwija Międzynarodowa Sieć Bi

bliotekarzy? Analiza powstania, rozbudowy oraz działalności programu mentorskiego In
ternational Librarians Networkjako możliwości do nawiązywania kontaktów zawodowych
przez bibliotekarzy. Autorka przedstawiła założenia istniejącego od 2012 r. progra
mu w ym iany dośw iadczeń zaw odowych dla bibliotekarzy International Libra
rians Network oraz jego realizację - udział 73 krajów i ponad 1000 bibliotekarzy
z całego świata.
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W spółczesne biblioteki, które chcą być postrzegane jako instytucje nowoczes
ne, coraz częściej korzystają z technologii usprawniających korzystanie z zasobów
przez nie gromadzonych. Rolą technologii zajęło się troje prelegentów, pokazu
jąc, jaki wpływ na postrzeganie bibliotek ma umiejętne zastosowanie informatycz
nych rozwiązań.
Wykorzystanie technik i modeli eksploracji danych {data mining, DM), było przed
miotem rozważań Grzegorza Czapnika (UŁ), który w referacie Zastosowanie technik

eksploracji danych w ocenie zachowań i potrzeb użytkowników instytucji bibliotecznych:
możliwości i bariery zajął się analizą danych generowanych i przechowywanych
w systemach informacji bibliotek w kontekście badania potrzeb użytkowników
oraz ich zachowań informacyjnych. Autor pokazał ramy prawne oraz etyczne oma
wianego zagadnienia a także bariery, które utrudniają korzystanie z data mining
w polskich bibliotekach.
Zastosow anie now oczesnych technologii w celu uspraw nienia obsługi czytel
ników om aw iały dwa referaty. W pierw szym M ariola N aw rocka w raz z M ał
g orzatą K arw ow sk ą (BG WAT) w referacie Nowe rozwiązania technologiczne

odpowiedzią na potrzeby użytkowników Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Tech
nicznej podkreślały w zrost zadow olenia użytkow ników z zaproponow anych
zm ian cyfrow ych. N atom iast w drugim H anna G rabow ska (BG UAM ) poka
zała rolę technologii w kom unikacji. Referat Platforma Zapytaj Bibliotekarza jako
narzędzie wspierające budowę kompetencji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu po
kazyw ał działanie platform y oraz liczbow e zestaw ienie w ykorzystania platfor
m y przez użytkow ników .
W śród niem aterialnych zasobów bibliotek ogrom ne znaczenie m ają aspekty
psychologiczne, wpływające na pracę bibliotekarzy oraz postrzeganie przez nich
instytucji, w której pracują. Zgromadzeni słuchacze mieli m ożliwość wysłuchania
trzech referatów omawiających różnorodne aspekty psychologiczne wpływające
na jakość pracy.
Niezw ykle trudny tem at - konflikt w pracy, pokazała M agdalena J. Cyrklaff
(WSB Toruń) w referacie O psychologii konfliktu w bibliotece. Umiejętności mediacyj

ne i negocjacyjne kadry zarządzającej jako efektywny sposób rozwiązywania sporów wśród
pracowników i klientów. Prelegentka omówiła rolę kadry kierowniczej w rozwiązy
waniu sporów wśród pracowników organizacji, om awiając zasady prowadzenia
negocjacji i mediacji w organizacjach.
Rolą m otywacji wśród pozam aterialnych aspektów zarządzania bibliotekami
zajęła się Iwona Dalati (Biblioteka Politechniki Koszalińskiej), której wystąpienie

Znaczenie motywacji pozapłacowej w zarządzaniu zasobami ludzkimi bibliotek. Wyniki ba
dań ankietowych pokazało różne formy motywowania pracowników.
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego we wrocławskich bibliotekach
akademickich przedstaw ił Dariusz Kardela w referacie: Praca emocjonalna w biblio
tece akademickiej. Autor pokazał, jakie znaczenie dla bibliotekarzy m ają czjmniki
psychologiczne i emocjonalne oraz zaprezentował formy wpływania na postrze
ganie swojego miejsca pracy.
Biblioteka, podobnie jak inne organizacje, w swoich działaniach pow inna kiero
wać się wartościami, które powinny wyróżniać ją wśród innych organizacji. Dwie
prelegentki zawarły w swoich wystąpieniach rozważania dotyczące poszukiwa
nych przez użytkowników bibliotek wartości.
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W zagadnienie ciszy oraz jej wartości we współczesnym społeczeństwie wprowadziła
słuchaczy Monika Curyło (BUJ) w referacie Cisza w bibliotece jako wartość. Prelegentka,
poza wskazaniem roli dszy w życiu człowieka, przedstawiła wyniki prowadzonych
badań, dotyczących wartości cenionych przez użytkowników bibliotek, w tym cisza,
która podnosi atrakcyjność instytucji wiedzy.
Drugą wartością poszukiwaną przez czytelników jest jakość, co zaprezentowała Ali
cja Teleszyńska (BG PG) w referacie Jakoś(ć)? Dwa lata Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Autorka omówiła działalność biblioteki naukowej w jej
bliższym i dalszym otoczeniu pokazując, w jaki sposób biblioteki mogą dostosowy
wać się do zmian następujących w społeczeństwie informacyjnym.
Wyznawane przez instytucje wartości wpływają na budowany przez nie wizeru
nek oraz markę, w jakiej biblioteki chciałyby być postrzegane przez użytkowników.
Zagadnienie reputacji instytucji jest niezwykle istotne, co pokazało aż siedem refera
tów omawiających działania bibliotek w kontekście budowania swojej pozycji w oto
czeniu bliższym i dalszym.
Rozważania nad popularnością bibliotekarzy podjęła Magdalena Karciarz (Dol
nośląska Szkoła Wyższa) w referacie Czy bibliotekarze są trendy? O nowych tendencjach
w zarządzaniu zasobami niematerialnymi w polskim bibliotekarstwie omówiła podejmowa
ne przez biblioteki działania promocyjne.
Postrzegania biblioteki jako marki samej w sobie dotyczyły trzy wystąpienia, któ
rych autorki pokazały budowanie marki i rozpoznawalności w środowisku lokalnym
biblioteki akademickiej. W pierwszym referacie Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie jako marka Magdalena Nagięć oraz Władysława Wędzicha
(BG UP Kraków) zaprezentowały działania z zakresu public relations poprawiające
rozpoznawalność biblioteki w przestrzeni miejskiej. W drugim wystąpieniu Działania
marketingowe a budowanie marki na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Beata
Gamrowska (BUŁ) pokazała działania Sekcji Promocji Biblioteki UŁ. Rolę jednoli
tej wizualizacji przygotowywanych materiałów promocyjnych, pokazała Agnieszka
Kośdelniak-Osiak (BUW) w referacie Pojęcie marki w kontekście biblioteki uniwersyte

ckiej. Analiza działań i celów na przykładzie funkcjonowania Oddziału Promocji, Wystaw
i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Prelegentka przedstawiła także
filmy promujące bibliotekę.
Zadania Pracowni UKD działającej przy Bibliotece Narodowej oraz formy aktyw
ności podejmowane przy popularyzacji tego języka informacyjno-wyszukiwawczego
zaprezentowała Jolanta Hys (BN) w referacie Aktywność Biblioteki Narodowej w zakre
sie zarządzania marką Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Autorka zaznaczyła rolę UKD
w rzeczowym opracowywaniu zbiorów bibliotecznych.
Postrzeganie biblioteki w otoczeniu pokazała Jadwiga Witek (CINiBA) w referacie

Budowanie relacji biblioteki akademickiej z otoczeniem społecznym - doświadczenia CINiBA.
Prelegentka pokazała, w jaki sposób biblioteka akademicka, będąca wspólną przestrze
nią dwóch katowickich uczelni (Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekono
micznego), współpracuje z otoczeniem lokalnym zachowując swój naukowy charakter.
W referacie Budowanie reputacji biblioteki akademickiej w kontekście kształtowania księ
gozbioru Małgorzata Bródka (BG UAM) przedstawiła zależności postrzegania biblio
teki przez użytkowników w kontekście kształtowania księgozbioru bibliotecznego
oraz uwzględniania propozycji czytelników przy nabywaniu nowych materiałów bi
bliotecznych.
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Wszystkie podejmowane przez biblioteki działania są nakierowane na użytkow
nika i jego potrzeby informacyjne, których zaspokojenie powinno być na najwyż
szym poziomie. W trakcie obrad konferencyjnych czworo prelegentów podjęło się
tego zagadnienia.
Dwa referaty omawiały badania satysfakcji użytkowników bibliotek. Pierwsze
badanie miało charakter lokalny i zostało przeprowadzone przez pracowników
biblioteki: Kam ila Banaszewskiego, Katarzynę Bartosiak oraz Eligiusza Podolana
(BUZ). Zaprezentowali oni referat Ukontentować „naukowych". Przyczynek do roz

ważań nad satysfakcją użytkownika nowoczesnej biblioteki uczelnianej na podstawie ba
dań przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy wskazali,
które aspekty pracy bibliotecznej najbardziej wpływają na zadowolenie czytelni
ków oraz, jak uwagi zebrane w formularzach wprowadzono w życie. Drugie bada
nie satysfakcji przeprowadził M arcin Karwowski (UMK), jego wjmiki przedstawił
w referacie Secret client-metoda pomiaru niematerialnych zasobów biblioteki. Prelegent
om ów ił przygotowany scenariusz działań tajemniczego klienta oraz wyniki bada
nia przeprowadzonego w bibliotekach uniwersyteckich.
Znaczenie zadowolenia użytkow ników w bibliotece pokazała także Marzena
Błach (BG UP Kraków), która w referacie Wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersyte

tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wśród kontrahentów Wy
pożyczalni Międzybibliotecznej zaprezentowała działania biblioteki dla użytkownika
zewnętrznego. Autorka pokazała ankietę, którą otrzymali współpracujący z wypo
życzalnią kontrahenci (czytelnicy oraz inne biblioteki), wskazując, które elementy
udało się wprowadzić dzięki otrzymywanym zgłoszeniom.
Dostosowaniem usług bibliotek akademickich dla użytkowników niepełnospraw
nych zajęła się Agata Bernaś (UMK) w referacie Dostosowanie oferty bibliotecznej do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na podstawie stron internetowych wybranych biblio
tek uniwersyteckich w Polsce). Prelegentka przedstawiła wjmiki badań oferty dwóch
bibliotek: BG UM K oraz BG Uniwersytetu Szczecińskiego.
Często pomijaną wartością niematerialną są nawiązywane kontakty oraz budowa
ne relacje. Ten aspekt funkcjonowania bibliotek zaprezentowały dwie prelegentki.
Współpracę bibliotek zagranicznych pokazała Katarzyna Seroka (UW) w referacie
Noc bibliotek w Lille jako przykład budowania pozytywnego wizerunku biblioteki. Korzy
stając z francuskiego przykładu, pokazała przełożenie popularnych nocy muze
ów na grunt biblioteczny. Na gruncie polskim współpracę z otoczeniem omówiła
Katarzyna Janczulewicz (UŚ) w referacie Od konkursu szkolnego do projektu ogólno
polskiego. Biblioteczna społeczność Wielkiej Ligi Czytelników. Rolę budowania relacji
bibliotek szkolnych z otoczeniem zewnętrznym autorka pokazała na przykładzie
działalności katowickiego Stowarzyszenia W ielka Liga. Głównym projektem Sto
warzyszenia jest ogólnopolski, całoroczny konkurs czytelniczy dla uczniów szkół
podstaw owych „Wielka Liga Czytelników".
Znaczeniem zasobów materialnych bibliotek, które wpływają na postrzeganie
zasobów niematerialnych zajęło się troje prelegentów, pokazując różnorodne za
soby biblioteczne.
Pozyskiwanie nabytków przez Pracownię Starych Druków Biblioteki Gdańskiej
PAN zaprezentowała M aria Otto (BG PAN) w referacie Poszerzanie zasobu w biblio
tece naukowej - cele, sposoby, efekty. Autorka zaznaczyła, iż specyfika omawianej bi
blioteki zm usza do stałego poszerzania m ateriałów bibliotecznych w celu coraz
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pełniejszej realizacji zamówień czytelników oraz uzupełnienia braków w kolek
cjach już istniejących (np. autorskich).
Przestrzeń biblioteki oraz jej postrzeganie przez użytkowników pokazał Sławo
mir Sobczyk (BG ASP Kraków) w referacie Nowe oblicze Wypożyczalni ASP w Kra

kowie - zmiana struktury i przestrzeni organizacyjnej w odpowiedzi na oczekiwania
czytelników. Autor omówił nowe miejsce wypożyczalni oraz podjęte działania, udo
skonalające działalność biblioteki ASP.
Znaczenie kontroli zarządczej w kontekście finansowania biblioteki pokazały
Urszula Franas-M irowska i Karolina W icha (BG UJK Kielce) prezentując referat

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie
biblioteki akademickiej - rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwer
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prelegentki omówiły narzędzia, które dają
bibliotekom możliwość przemyślenia strategii zarządzania ryzykiem i kryzysem
możliwym w bibliotece.
W śród wartości niematerialnych w bibliotekach jest także sam proces zarządzania
nimi, gdyż od niego zależą wszystkie pozostałe aspekty funkcjonowania tych insty
tucji. Pięciu referentów podjęło się rozpatrzenia systemu zarządzania w bibliotekach.
Wprowadzaniem zm ian zajęła się Edyta Kołodziejczyk (BPŁ) prezentując refe
rat Zarządzanie zmianą w bibliotece akademickiej - na przykładzie zmian organizacyjnych
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Prelegentka przedstaw iła nie tylko teoretyczne
aspekty wprowadzania zm ian w działalność organizacji, ale także zbadała nasta
wienie pracowników do proponowanej reorganizacji przeprowadzonej w Biblio
tece Politechniki Łódzkiej.
M odel zarządzania w bibliotekach zaprezentow ał Jacek M arek Radwan (BJ),
który przedstaw ił referat Samoocena zarządzania wiedzą w oparciu o kryteria Wspól

nej Metody Oceny (CAP) na przykładzie informacji naukowej w bibliotece akademickiej.
Podjęta przez prelegenta tematyka pokazywała zastosowanie CAF w zarządza
niu instytucjami.
Rolę innowacyjnych rozwiązań w bibliotekach podkreśliła Ewa Rudnicka (BG
UWM) w referacie Innowacyjne zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście działań
Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. Prelegentka zaprezentowała wdrożo
ne zmiany w pracy biblioteki oraz rolę bibliotekarzy - kapitału społecznego insty
tucji niezbędnego dla wprowadzenia tych zmian.
Pracę m ałej biblioteki naukowej przedstaw iła M aria Bosacka (BIP UW r) Za

rządzanie zasobami niematerialnymi w małej bibliotece uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Wrocławskiego - studium przypadku. Prelegentka wskazała rolę psychologicznych
aspektów w pracy małej grupy bibliotekarzy i ich przełożenie na jakość świad
czonych usług.
Organizację i sposób zarządzania bibliotekami w Nowej Zelandii zaprezento
wała Anna Biazik (Auckland Libraries) w referacie Biblioteki na Antypodach. Zarys

zarządzania i organizacji bibliotekami w Nowej Zelandii na przykładzie biblioteki publicz
nej w Auckland. Prelegentka, na co dzień pracująca w bibliotece Auckland Libraries,
om ów iła historię powstawania bibliotek publicznych oraz prowadzoną przez nie
działalność inform acyjną i kulturalną.
W ram ach konferencji uczestnicy mieli m ożliwość zwiedzenia nie tylko miejsca
obrad - Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ale także M uzeum Diece
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zjalnego i Bazyliki Katedralnej w Pelplinie. W m uzeum znajduje się jedyne w Pol
sce wydanie Biblii Gutenberga, z charakterystycznym odbiciem czcionki ruchomej.
Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem nie
materialnym, który może być wykorzystywany w celu podnoszenia sprawności
organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług bibliotecznych. Przedstawio
ne w trakcie konferencji referaty pokazują różnorodne spojrzenia na niematerialne
zasoby bibliotek. Duże zainteresowanie tematem konferencji oraz obecność przed
stawicieli różnych środowisk (akademickich i bibliotek), pokazała, że zagadnienie
to wzbudza duże zainteresowanie i może być przedmiotem wielu ciekawych dys
put w środowisku bibliotekarskim.

Katarzyna Janczulewicz
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego

Tekst wpłynął do Redakcji 24 maja 2015 r.

.BIBLIOTEKA W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ.
PROJEKTOWANIE INFORMACJI"
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
(Kraków, 21-22 maja 2015 r.)

W d n iach 21-22 m aja 2015 r. od była się w K rakow ie III M iędzynarodow a
K onferencja N aukow a „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektow anie
inform acji". O rganizatoram i konferencji były: Biblioteka Głów na oraz Instytut
Inform acji Naukowej i Bibliotekoznaw stw a U niw ersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej. Honorow y patronat nad konferencją objęli: JM Rek
tor U niw ersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakow ie, prof. dr hab. M ichał
Śliw a oraz Prezydent M iasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek M ajchrow ski, nato
m iast patronat m edialny sprawowały: Lustro Biblioteki, „Poradnik Biblioteka
rza", Stow arzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i M ałopolski Instytut Kultury.
Celem konferencji było zw rócenie uw agi na aktualne problem y kształtow ania
inform acji - architekturę inform acji w działalności bibliotek i bibliotekarzy, w i
zualizację danych, identyfikację w izualną oraz w ykorzystyw anie ich w działal
ności biblioteczno-inform acyjnej. Dw udniow a konferencja zgrom adziła ponad
siedem dziesięciu uczestników z czterdziestu jeden instytucji naukowych, repre
zentujących środowisko bibliotekarskie - przedstawicieli bibliotek akademickich,
pedagogicznych, szkolnych z Bielska-Białej, Dęblina, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju,
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Krakowa, Krosna, Legionowa, Lublina, Lodzi, Olsztyna, O św ięcim ia, Poznania,
Przem yśla, Rzeszow a, Siedlec, Stalowej W oli, Torunia, W arszawy, W łocław ka,
W rocław ia, jak rów nież pracow ników naukow ych z instytutów badaw czych
i akadem ickich ośrodków kształcenia bibliotekarzy w Bydgoszczy, w K rako
wie i w W arszaw ie. K onferencja podzielona została na 6 sesji, z których każda
zakończona była dyskusją podsum ow ującą.
U czestników konferencji uroczyście pow itali: dr M ichał Rogoż, pełniący obo
wiązki dyrektora Instytutu Inform acji Naukowej i Bibliotekoznaw stw a oraz dr
Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Głównej U niw ersytetu Pedagogicznego
w Krakow ie. N astępnie zabrali głos: prof. dr hab. K azim ierz K arolczak, prorek
tor ds. nauki i w spółpracy m iędzynarodow ej oraz prof. dr hab. Bogusław Sko
wronek, dziekan W ydziału Filologicznego.
W pierw szej sesji plenarnej, którą prow adziła Jadw iga W ożniak-K asperek
(IIN iSB UW ), udział w zięli goście specjalni konferencji: Erie Reiss, teoretyk ar
chitektury inform acji i autor w ielu książek, aktor, pianista i reżyser, obecnie
Prezes Zarządu FatD U X w K openhadze oraz M arek Kultys, projektant infor
m acji i badacz kom unikacji w izualnej, pełniący obow iązki designera w Scien
ce Practice oraz głów nego projektanta w bento-biow orks w Londynie. E. Reiss
w w ystąpieniu Information Architecture for the 21st Century w sposób obrazow y
przedstaw ił zm iany zachodzące w św iecie inform acji oraz poruszył problem
bezpieczeństw a pryw atności w Internecie. M. Kultys om ów ił perspektyw y, ja
kie stoją przed projektantam i inform acji w obec nadm iaru danych oraz ich rolę
jako osób organizujących w iedzę i w spom agających użytkow ników w dotarciu
do inform acji. W referacie Pole do popisu: projektowanie informacji wobec przestrze
ni, użytkownika oraz innych dyscyplin posłużył się w ielom a przykładam i, m.in.
om ów ił głów ne zasady i trudności podczas projektow ania plakatu naukow ego.
Kolejnym referentem był W iesław Babik (IINiB UJ). Babik referując tem at Eko
logia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej na wstępie
stw ierdził, że: „lepiej panuje nad sytuacją, gdy panuje nad inform acją". W sw o
im w ystąpieniu podał kilka definicji term inu: ekologia inform acji oraz wyjaśnił,
na czym polega projektow anie inform acji. Z w rócił także uw agę na ograniczo
n ą pojem ność ludzkiego m ózgu i zagrożenia określone m ianem chorób informa
cyjnych. K olejną prelegentką była H anna Batorow ska (IIN iB UP w Krakow ie).
W prezentacji Projektowanie struktur informacji w procesie tworzenia wiedzy przez
podmiot uczący się om ów iła sposoby kategoryzacji i strukturyzow ania inform a
cji przez studentów oraz oceny kom petencji w izualizacji w iedzy. Jadw iga W i
tek, rzecznik prasow y C entrum Inform acji Naukowej i Biblioteki Akadem ickiej
(CINiBA) i Julia Czingoń, projektantka z A kadem ii Sztuk Pięknych w K atow i
cach zaprezentow ały System komunikacji wizualnej Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Prelegentki określiły system jako „infor
m ację m obilną", co w tym przypadku oznacza, że w szystkie jego elem enty, sta
now iące odrębne części, m ożna zainstalow ać i dowolnie przem ieszczać zgodnie
z potrzebam i. N a system identyfikacji w izualnej składa się m.in. określona ko
lorystyka, krój czcionki i kształt poszczególnych elem entów . Projekt jest funk
cjonalny i zgodny z architekturą budynku CIN iBA. W arto podkreślić fakt, że
został on przygotow any przy ścisłej w spółpracy projektanta i pracow ników bi
blioteki. W ładysław M. K olasa z IIN iB UP w Krakow ie, referując tem at Serwisy
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bibliotek naukowych w świetle analiz SEO, zaprezentow ał wyniki badań prowadzo
nych w lutym 2015 r. na tem at realizacji w ytycznych SEO {Search Engine Optimization) przez w ybrane portale biblioteczne. Przeanalizow ał serwisy internetowe
bibliotek akadem ickich w czterech najw iększych m iastach Polski (Warszawa,
Kraków, Poznań i W rocław). Przedstaw ił param etry, jakie powinna posiadać po
praw nie zbudow ana strona internetow a oraz zw rócił uw agę słuchaczy na dzia
łania prom ujące serw isy internetow e w celu osiągania jak najw yższych pozycji
w w ynikach wyszukiw ania. K olejna prelegentka, Barbara K am ińska-Czubała,
podobnie jak przedm ów ca - pracow nik IIN iB UP w K rakow ie - w w ystąpieniu
Projektowanie edukacyjnej przestrzeni informacyjnej z perspektywy nauki o informa
cji poruszyła zagadnienia dotyczące przeciążenia inform acyjnego, ograniczeń
percepcyjnych oraz gęstości inform acyjnej i atrakcyjności inform acji zaw artych
w podręcznikach. Podkreśliła znaczenie badań użytkow ników inform acji, któ
rych w jm iki pow inny być wykorzystyw ane w edukacji inform acyjnej. Stanisław
Skórka, w referacie Architektura informacji: teoria, projekty, przykłady przedstaw ił
definicje i koncepcje kierunków rozw oju architektury inform acji. W edług autora
najw ażniejszym zadaniem dla architektów inform acji jest zbieranie, porządko
wanie i opisyw anie inform acji, w celu jak najbardziej efektyw nego w ykorzysta
nia jej przez użytkow ników .
C zęść popołudniow a podzielona była na dwie rów noległe sesje: sesję A „Wi
zualizacja inform acji" prow adzoną przez H annę Batorow ską oraz sesję B - „K o
m unikacja z użytkow nikiem ", której m oderatorem była B. K am ińska-Czubała.
O brady w sesji A rozpoczęła M onika Curyło z Biblioteki Katedry UN ESCO UJ
referatem System identyfikacji wizualnej jako element promocji biblioteki akademickiej.
Prelegentka zw róciła uw agę na znaczenie pierw szego skojarzenia odbiorcy po
przez zastosow ane w firm ie: logo, kolorystykę, oznakow anie w ew nętrzne i ze
wnętrzne, stronę WW W , wystrój wnętrz, typografię - wszystko to określa markę
instytucji. System identyfikacji wizualnej (SIW) określiła jako system w łaściwych
skojarzeń. Om ówiła stosowanie Księgi Identyfikacji W izualnej, tzw. Księgi Znaku,
posługując się przykładam i stosow anym i w w ielu uczelniach w Polsce. W ym ie
niła także zalety jej w drożenia (przew aga konkurencyjna, budow anie w izerun
ku instytucji, kultura organizacyjna firmy), które pozw alają na uporządkow anie
w izerunku i odróżnienie od innych instytucji. K olejna prelegentka - Julita N iedżw iecka-A m broziak z Biblioteki W yższej Szkoły Bankow ej w Toruniu oraz
IIN iB U niw ersytetu M ikołaja K opernika w Toruniu - w w ystąpieniu Wyszuki

warki wizualne - wizualizacja informacji w poszukiwaniach informacyjnych w Inter
necie zaprezentow ała i porów nała sposoby w yszukiw ania inform acji poprzez
w yszukiw arki w izualne, będ ące altern atyw ą dla stan d ard ow ych sposobów
w yszukiw ania inform acji w Internecie. Referat Projektowanie informacji w plaka
cie według koncepcji nowej typografii Jana Tschicholda. Wstęp do badań przedstaw i
ła Barbara Krasińska z BG UP w Krakow ie. Autorka om ów iła znaczenie jednej
z form grafiki użytkow ej - plakatu, stosow anej przez biblioteki jako elem ent re
klam y i prom ocji. Na podstaw ie przykładów plakatów przygotow yw anych na
konkurs „Plakat Tygodnia B ibliotek" przeprow adziła analizę kom pozycji, ko
loru, światła, stosowanej techniki i typu czcionek w zaprojektow anych pracach.
Zw róciła uw agę na błędy, które pojaw iają się na plakatach oraz podała receptę
na czytelny i dobry plakat. K atarzyna Dom ańska z Katedry INiB Uniw ersytetu

454

SPRAWOZDANIA

Kazim ierza W ielkiego w Bydgoszczy zreferow ała tem at Biblioteka szkolna w prze
strzeni mediów społecznościowych. Prelegentka stw ierdziła, że biblioteka szkolna
pow inna naw iązyw ać kontakt z uczniam i poprzez m edia społecznościow e, po
niew aż jest to obecnie najczęściej w ykorzystyw any kanał kom unikacji wśród
m łodzieży. Przeanalizow ała strony W W W bibliotek szkolnych m ających kon
to na Facebooku i uznała, że fanpage znajdujące się na FB są ciekaw sze i bar
dziej aktualne niż oficjalne w itrjm y bibliotek szkolnych. Stosow ane są na nich
lepsze rozw iązania graficzne, a konta dają m ożliw ość natychm iastow ej reakcji
osób czytających wpisy.
Drugiego dnia konferencji poranną sesję zatytułowaną „Ułatwianie dostępu do
inform acji" poprow adził W iesław Babik. W referacie Tworzenie wystaw cyfrowych
w praktyce. Projektowanie, narzędzia, metody. Case study IINiSB autorzy - Grzegorz
G m iterek i M ikołaj O chm ański z IIN iSB UW - scharakteryzow ali sposób tw o
rzenia i prezentacji w ystaw cyfrow ych, realizow any w trakcie przedm iotu fa
kultatyw nego. Referent M. O chm ański przedstaw ił m ożliw ości w ykorzystania
dokum entów życia społecznego zgrom adzonych w G abinecie DŻS w Bibliote
ce Uniw ersyteckiej w W arszawie. Zaprezentow ał liczne przykłady przygotow a
nych przez studentów wirtualnych wystaw. Kolejny autor - Adam Bando z IINiB
UP w K rakow ie - om ów ił tem at Techniki prezentowania informacji - przygotowa

nie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UP w Krakowie do realizacji
multimedialnych form informacji bibliotecznej. „Techniki prezentow ania inform a
cji" to przedm iot, który realizują studenci III roku inform acji naukowej i biblio
tekoznaw stw a. Po części teoretycznej przedstaw ionej przez A. Bańdo, studenci
zaprezentow ali sw oją pracę zaliczeniow ą, zrealizow aną w form ie reportażu na
tem at XII M iędzynarodow ej K onferencji Naukowej K raków - Lwów, która od
była się w K rakow ie 13-14 listopada 2014 r.
Prelegentka Agata W alczak-N iew iadom ska z Katedry B ilN UŁ przedstaw iła
referat Usługi informacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych. W ięk
szą część w ystąpienia pośw ięciła najm łodszym - dzieciom w w ieku 0-5 lat oraz
ich rodzicom . Po analizie stron internetow ych bibliotek publicznych, polskich
i zagranicznych, autorka stw ierdziła, że inform acja dla tej grupy użytkow ni
ków jest dosyć uboga: zaledw ie 16% bibliotek publicznych posiadało stronę in
ternetow ą przeznaczoną dla najm łodszych dzieci, a niew ielki odsetek zaw ierał
rów nież część pośw ięconą rodzicom , z inform acjam i na tem at np. spotkań ze
specjalistam i, alfabetyzacji i w spólnego czytania. Podała rów nież pozytyw ne
przykłady stron bibliotecznych prow adzonych dla tej grupy użytkow ników .
N astępna referentka - Barbara M. M oraw iec, redaktor naczelna „Lustra Biblio
tek i" oraz przedstaw icielka Koła N aukow ego IIN iB UJ - w w ystąpieniu Bło
gi biblioteczne - projektowanie informacji i identyfikacja wizualna om ów iła sposoby
prezentacji inform acji na blogach bibliotecznych, które stanow ią sw oistą w izy
tów kę w irtualną bibliotek. Przeanalizow ała 142 błogi bibliologiczne, w tym 66
blogów bibliotek akadem ickich, pedagogicznych i szkolnych, kierując się za
sadą, aby blog prow adzony był w języku polskim , prow adził go bibliotekarz
i treści dotyczyły działalności bibliotecznej. W jm iki analizy nie były zbyt po
chlebne - ok. 4% blogów stanow iło przykłady pozytyw ne, pozostałe poddane
zostały krytyce (prow adzone w sposób niestaranny, posiadały nierzetelne, nie
spraw dzone i nieaktu alne inform acje, niep rzem yślany tikład, w ykorzystano
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W nich jedynie gotow e szablony stron W W W i zastosow ano problem atyczne
nazew nictw o). Padło w ięc pytanie o zasadność ich prow adzenia, które autorka
pozostaw iła do rozw ażenia. Referat Bibliografie cyfrowe - skatalogowany fragment
Internetu przedstaw iły autorki: Jadw iga W ichm an z Biblioteki W ydziału Fizyki,
A stronom ii i Inform atyki Stosowanej UJ i Joanna Hoły z Biblioteki Jagiellońskiej.
N a przykładzie prac polskiego fizyka Zygm unta W róblew skiego, przedstaw i
ły etapy tw orzenia cyfrowej bibliografii publikacji zam ieszczonych w różnych
bibliotekach cyfrow ych. Trudność odnalezienia tych prac poprzez w yszukiw a
nie w serw isie Federacji Bibliotek Cyfrow ych polega na tym, że w obecnie funk
cjonujących bibliotekach cyfrow ych i repozytoriach, o łącznej liczbie zbiorów
p rzekraczającej dw a m iliony, od nalezienie w szystkich in teresu jących źródeł
jest dla przeciętnego użytkow nika zadaniem w ręcz niem ożliw ym . D odatkow y
problem polega na tym, że katalogi dostępne w Internecie ew idencjonują jed y
nie prace w ydane w form ie książek i broszur, pom ijając artykuły publikow ane
w czasopism ach. Referentka Joanna H oły posłużyła się w yjątkow ym przykła
dem katalogu HINT, który zaw iera w ykaz m ateriałów z historii polskiej nauki
i techniki w yszukanych w sieci W W W , w ogólnie dostępnych bibliotekach i ar
chiwach cyfrow ych. K atalog ten uw zględnia także publikacje ułatw iające dotar
cie do źródeł i ich odczytanie - bibliografie, słowniki, encyklopedie, itp. K olejną
referentką była Barbara Szczepanow ska z C entralnego Instytutu O chrony Pra
cy - Państw ow ego Instytutu Badaw czego w W arszaw ie. Tematem jej w ystąpie
nia było Ułatwianie dostępu do krajowych źródeł informacji z zakresu bezpieczeństwa
pracy. Autorka podkreśliła ważną, w spierającą rolę bibliotekarzy w porządkowa
niu inform acji w zakresie bhp oraz zw róciła uwagę na potrzebę ułatw ienia do
stępu do krajow ych źródeł na tem at bhp zainteresow anym obcokrajow com . Po
przerw ie odbyły się - podobnie jak dnia poprzedniego - dwie rów noległe sesje:
sesja D zatytułow ana „U dostępnianie inform acji" m oderow ana przez M ichała
Rogoża oraz sesja E „Projektow anie u słu g", której przew odniczył W ładysław
M arek Kolasa. W ysłuchałam w ystąpień w sesji E, której pierw szym referatem
b ył Bibliotekarz systemowy architektem informacji, w ygłoszony przez D anutę G ra
bow ską z BG Politechniki Śląskiej. Prelegentka podała kilka definicji dla tytuło
w ego bibliotekarza system ow ego. N ajbardziej trafne w ydało się jej określenie
użyte przez A leksandra Radw ańskiego: „łącznik m iędzy św iatem inform atyki
a św iatem bibliotek". Zw róciła uw agę na rolę i zadania bibliotekarza system o
w ego jako architekta inform acji następnej generacji, który pow inien zaprojek
tow ać oraz zaplanow ać, jak najefektyw niej dotrzeć do odbiorcy z inform acjam i
i zasobam i grom adzonym i przez bibliotekę. Pow inien także reagow ać zgodnie
z rozw ojem now ych technologii i potrzebam i użytkow ników w sposób „just-in-tim e", a nie „ju st-in-case". Dorota Rak z IIN iB UJ w referacie System informacji

archiwalnej na przykładzie Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum
Etnograficznego w Krakowie stwierdziła, że poziom świadczonych usług zależy od
m ożliw ości dostępu do inform acji i szybkiego odnalezienia poszukiw anych za
sobów. Dwa ostatnie zaprezentow ane referaty w ygłosili pracow nicy Biblioteki
Politechniki Lubelskiej. Jarosław Gajda om ów ił Dobre praktyki w otwartym publi
kowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism w Politechnice Lubelskiej, pod
kreślając, iż wszystkie publikacje naukowe wydawane przez tę uczelnię znajdują
się w pełnym i nieograniczonym dostępie w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lu-
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bełskiej. Ewa M atczuk w referacie Aktywność publikacyjna bibliotekarzy wyższych
uczelni technicznych w Polsce przeanalizow ała dorobek publikacyjny biblioteka
rzy z 15 uczelni technicznych w Polsce za ostatnie 10 lat na podstaw ie baz do
robku naukow ego pracow ników , udostępnianych na stronach W W W uczelni.
Om ów iła najczęściej w ybieraną tem atykę i w skazała, w których czasopism ach
artykuły są publikow ane.
M ożna stw ierdzić, że III M iędzynarodow a K onferencja, zarów no pod w zglę
dem m erytorycznym , jak i organizacyjnym była bardzo udana - ciekawe w y
stąpienia, ożyw ione dyskusje podczas obrad i w kuluarach pozw alają sądzić, że
uczestnicy w yjechali z Krakow a w pełni usatysfakcjonow ani.

Jadwiga Wojtczak
Centrum W iedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Tekst wpłynął do Redakcji 4 czerwca 2015 r.
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Kulturowa tożsamość książki. Red. A nna C isło,
Agnieszka Łuszpak. W rodaw : Wydaw. Uniwersy
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Książki mają swoją tożsamość - tak redaktorki om a
wianego tomu, Anna Cisło i Agnieszka Łuszpak, pi
szą we Wstępie. Tożsamość tę można jednak bardzo
różnie postrzegać i definiować, jako kryterium wy
bierając zarówno twórców, jak i treść, czas i okolicz
ności powstania, wreszcie czytelników oraz sposoby
odbioru i wykorzystania poszczególnych tytułów.
M ówienie o tożsamości książki może więc być pa
sjonującą, wielowątkową dyskusją, czego doskona
łym przykładem jest om awiana publikacja.
Tom otwierają teksty teoretyczne (Jadwiga W ożniak-Kasperek i Sebastian Kotu
la, Komunikacja bibliologiczna i książka w przestrzeni sieci-pytania o tożsamość poznaw
czą i terminologiczną', Małgorzata Kisilowska, Tożsamość książki w kulturze informacji;
M ałgorzata Góralska, Bibliologiczne tabu w kontekście współczesnych kierunków badań
nauki o książce), których autorzy mierzą się z pytaniami podstawowymi - czym jest
książka? Jaka jest jej tożsamość we współczesnym świecie? Co jest książką w sferze
wirtualnej? Nie otrzymamy jednak gotowych odpowiedzi - w zamian dostanie
my raczej pewne wskazówki, na co warto zw ródć uwagę, szukając tychże, a także
z jakim i konsekwencjami wiążą się dostępne wybory. W ożniak-Kasperek i Kotuła
sugerują dalsze żyde książki w dwóch obecnie dostępnych postaciach - cyfrowej
i niecyfrowej, pełniącej jednak nieco odmienne funkcje. Góralska zwraca uwagę
na tematy tabu, jakie towarzyszą badaniom bibliologicznym.
Kolejna grupa tekstów dotyczy tych cech książki, które bywają brane pod uwagę
przy - bardziej lub mniej formalnym - charakteryzowaniu tożsamośd poszczególnych
tytułów. I tak na przykład Elżbieta Herden {Tożsamość kulturowa książki a jej identyfika
cja bibliograficzna) opisuje problemy, na jakie można się natknąć podczas prób biblio
graficznej identyfikacji tożsamości kulturowej książki. Teresa Święćkowska {Książka
jako przedmiot i akt komunikacji w sporach o własność intelektualną) zauważa, że tożsa
mość książki może odnosić się do „złożonych relacji między podmiotami indywidu
alnymi i zbiorowymi, które przez pisanie, produkcję wydawniczą, sprzedaż i czytanie
realizują mniej lub bardziej uświadomione interesy" (s. 65). Utrzymanie równowagi
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między nimi uważa za niezbędne dla zachowania istotowych funkcji książki w ko
munikacji społecznej. Ewa Repucho {Ukształtowanie typograficzne jako atrybut kulturo
wej tożsamości książki) omawia stronę edytorską książki, z jednej strony kształtującą
jej tożsamość, z drugiej - wyrażającą również indywidualność twórców warstwy ty
pograficznej czy ilustratorskiej. Anna Seweryn {Przekład - uniwersalne narzędzie inter
nacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach
1981-2000) sprawdza, w jakim stopniu tłumaczenia konkretnych publikacji wpływają
na ich zasięg czytelniczy i pozycję w uniwersum piśmiennictwa. Korzystając z danych
statystycznych pokazuje, że w praktyce dostępne przekłady nie dają takich efektów,
jakich można by się spodziewać po wielkości populacji potencjalnych odbiorców.
W śród pozostałych tekstów m ożna w yodrębnić grupę tych, które pokazują
książki jako artefakty reprezentatywne dla danej kultury. Takie jest na przykład
opracowanie Danuty Stanulewicz {Kulturowa tożsamość książki kaszubskiej), która na
wielu przykładach omawia wyznaczniki kultury kaszubskiej w książce, do któ
rych należą: język, tematyka, miejsce w ydania (bądź specjalizacja wydawnictwa),
tożsam ość autora i potencjalnego odbiorcy, jak też graficzne nawiązania do sym
boliki i tradycji Kaszubów. Podobny w ątek podejmują: Monika Jarem ków {Polska
czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii wydawniczych
przekładów z języków hebrajskiego i jidysz), szukając w tytułowych seriach tych ele
mentów, które definiują kulturową tożsamość książki, oraz Anna Cisło {Semioty
ka książek irlandzkich w kulturze nowego państwa), om awiając symbolikę pojawiającą
się w tytułowej grupie tekstów. Anna Gruca {Cechy książki dla ludu na przełomie XIX
i XX wieku) charakteryzuje formalnie i treściowo kategorię publikacji kierowanych
do tytułowej grupy odbiorców.
W spomniany powyżej tekst mieści się też w obszernym gronie tych poruszają
cych wątki historyczne w refleksji nad tożsamością książki. Do tego grona przyna
leży opracowanie Joanny Getki (W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych
odbiorców - na materiale wydań typografii bazyliańskich), omawiające zróżnicowane języ
kowo druki bazyliańskie - polskie, łacińskie, cerkiewnosłowiańskie i „ruskie". Tu też
zaliczyć należy tekst Magdaleny Dąbrowskiej {Ze studiów nad inicjatywami wydawni
czymi w prowincjonalnej Rosji - działalność Grigorija Zielnickiego w Kałudze na przełomie
XVIII i XIX wieku), omawiający działalność wydawniczą w Kałudze we wskazanym
okresie, specyficznym ze względu na zachodzące wówczas przemiany społeczne
i kulturalne. Kamila Szymańska {Książka jako jeden z przejawów odrębności kulturowej
protestanckiego mieszczaństwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce w XVII i XVIII wie
ku), odwołując się do zachowań czytelniczych i dorobku wydawniczego tej grupy,
zarysowała problem odrębności kulturowej uchodźców religijnych z obszaru państw nie
mieckich i Czech oraz ich potomków - na tle dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej (s. 215).
Tuija Laine z Wydziału Teologii Uniwersytetu w Helsinkach {In search ofidentity: prohibited manuscripts copied by Ostrobothnian mystics) pisze o kulturze literackiej w Ostrobotni - regionie w centralnej Finlandii - pod koniec XVIII wieku, w szczególności
o tym, jak mieszkający tam mistycy kopiowali teksty zakazane oraz, jak proces ten
zmieniał książki pod względem treściowym i formalnym. Tematykę historyczno-religijną porusza też w krótkim komunikacie Magdalena Komorowska {Książka jezuitów
w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku -p r ó b a ustalenia tożsamości). Zwraca uwagę na
różnorodność gatunkową i typograficzną wydawanych przez nich tytułów, spośród
których jednoznacznie wyróżniały się tylko te autorstwa członków Towarzystwa.
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Następna możliwa do wyodrębnienia kategoria to artykuły, które koncentrują
się na wątku książek związanych z konkretnymi grupami społecznymi. Jak pisze
Małgorzata Czerwińska {Książki autorów z niepełnosprawnością wzroku w bibliologiczno-tyflologicznym dyskursie o tożsamości ifunkcjach społecznych), ten rodzaj literatury
„należy jednocześnie do kultury narodowej i kultury środowiska (społeczności)
osób z niepełnosprawnością w zroku" (s. 125), rzadko jednak bywa uznawany za
przedm iot badań interdyscyplinarnych, podejmujących m.in. kwestie warsztatu
pisarskiego czy tematyki. Zbyt rzadko też książki te są szerzej dostępne czy pro
mowane poza wspom nianym środowiskiem. Hanna Dym el-Trzebiatowska {Toż

samość literatury dziecięcej. Rewolucja artystyczna w skandynawskiej książce obrazkowej)
zwraca uwagę na często stereotypowe postrzeganie różnic między książkami dla
dzieci i dla dorosłych, i skandjm aw skie próby przełam ywania schematów, za
równo jeśli chodzi o poruszane wątki, jak i sposób ilustrowania. Bogumiła Staniów i Katarzyna Biernacka-Licznar {„Kopciuszek" w Polsce. Udomowienie, adaptacja
czy degradacja baśni z kanonu?) przyglądają się zmianom, jakim ulega znana baśń
w różnych edycjach, przeróbkach i adaptacjach - czy to literackich, czy pozaliterackich. Zw racają uwagę na realne zagrożenie utraty oryginalnej wartości tej, czy
analogicznie także innych baśni, których pierwotną treść być może wkrótce będą
znali tylko specjaliści.
Łukasz Cybulski {„Samemu pismu wierzyć jest nic nie wierzyć" - marginalia w daw

nej książce oraz ich znaczenie z perspektywy badańfilologicznych - na przykładzie „Postylli
Jakuba Wujka") reprezentuje perspektywę filologa polonisty, przeprowadza wstęp
ną analizę marginaliów, wskazując kierunki przekształceń tekstowych oraz mecha
nizm kształtowania się relacji nadawczo-odbiorczych w badanym tytule. Katarzyna
Krzak-Weiss {Jak rozpoznać Hortulus animae.^ O identyfikacyjnych możliwościach wy
różników tożsamości. Analiza problemu na przykładzie dwóch edycji modlitewnika) opi
suje pasjonującą drogę identyfikacji odnalezionych w XIX w. fragm entów polskiej
edycji modlitewnika. Tom zamyka opracowanie Józefa Zapruckiego (Wykorzystanie

niemieckiego dziedzictwa literackiego w kreowaniu tożsamości regionalnej na Dolnym Ślą
sku), om awiające na wybranych przykładach zarówno elementy istotowe publika
cji, jak i te, których nabywa z biegiem czasu, a które wzbogacają tożsamość książki.
Powyższa, z konieczności skrótowa prezentacja zawartości tomu pokazuje, że
jeżeli tożsam ość książki przyjąć za przedmiot refleksji naukowej, okazuje się ona
w dzięcznym obiektem interpretacji. Um ieszczone tu artykuły ilustrują wielość
i różnorodność perspektyw badawczych, a także sposobu podejścia do problema
tyki: od ujęć syntetycznych aż do wysoce specjalistycznych, odwołujących się do
unikatowego m ateriału badawczego. Udział autorów reprezentujących różne dy
scypliny potwierdza także, że ważne i ciekawe badania m ają dziś coraz częściej
charakter interdyscyplinarny, są prowadzone „na styku" wielu nauk. Lektura tak
zróżnicowanego m ateriału może stanowić inspirację dla dalszego poszukiwania
elem entów konstytuujących kulturową tożsamość książki.

Małgorzata Kisilowska
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytet Warszawski

Tekst wpłynął do Redakcji 14 lipca 2015 r.
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Bibliografi©: źródła, standardy, zasoby. Red. Jerzy Fran
ke. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013,319 s., (Nauka, Dy
daktyka, Praktyka; nr 145). ISBN 978-83-64203-01-5.
Główna część pierwszego tegorocznego numeru
„Przeglądu Bibliotecznego" poświęcona była probleI mom współczesnej bibliografii. W 2013 r. ukazała się
N r
warta uwagi publikacja, w której również poruszono
tę tematykę. Nie została ona odnotowana w recen
zjach i przeglądach piśmiennictwa drukowanych na
łam ach „Przeglądu". Sądzę, że pomimo tego, że od
jej w ydania minęły dwa lata, stanowić może nadal
ważną i inspirującą pozycję dla naukowców, biblio
tekarzy i pracowników informacji oraz studentów.
Książka Bibliografi® : źródła, standardy, zasoby pod
redakcją Jerzego Franke jest kolejną w ostatnich latach pracą zbiorową, wydaną
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Infor
m acji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, po
święconą różnym aspektom bibliografii^. Publikacja liczy 320 stron i ukazała się
w miękkiej oprawie. W jej skład wchodzi szesnaście artykułów napisanych przez
przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, bibliotek i innych instytucji zaj
mujących się bibliologią i nauką o informacji. Zamieszczone w publikacji teksty
poświęcone zostały funkcjonowaniu bibliografii w środowisku sieciowym i tech
nologii semantycznych, jakości bibliografii narodowych, bibliografiom specjalnym,
historii bibliografii oraz praktyce tworzenia i w ykorzystania przez współczesnych
użytkowników bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Na
szczególną uwagę zasługuje kilka z opublikowanych artykułów.
Grupę czterech tekstów, um ieszczonych „na pierwszym planie", poświęconych
funkcjonowaniu bibliografii w środowisku technologii semantycznych otwiera ar
tykuł Marcina Roszkowskiego Od MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym. Autor rozpoczął swój tekst od krótkiej
prezentacji historii powstania i rozwoju wykorzystywanego przez wiele lat w świed e bibliotecznym formatu danych MARC 21, przywołując argumenty świadczące
o jego anachroniczności i trudności w jego wykorzystaniu we współcześnie co
raz bardziej dominującym w obiegu inform acyjnym środowisku internetowym.
W dalszej części artykułu na przykładzie standardów XML, RDF i koncepcji Linked
Data omówione zostały sieciowe standardy reprezentacji informacji. Drugi tekst,
napisany przez Bartłom ieja W łodarczyka, poświęcony został porównaniu dwóch
technologii semantycznych: rodziny RDF/OW L oraz rodziny map tematów. Autor
(notabene od wielu lat skupiający się w swych badaniach na mapach tematów), po
O mL i ,

'P op rzed n ia to: Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorow a, pod red. Jadw igi W oźniak-Kasperek i M ikołaja Ochm ańskiego, W arszawa: W ydaw . SBP 2009 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka;
nr 106). W cześniej SBP w ydało w serii „N auka, Dydaktyka, Praktyka" (ale bez udziału IINiSB UW)
pracę zbiorow ą pośw ięconą tem atyce bibliograficznej zredagow aną przez Zbigniew a Żm igrodzkiego:
Bibliografia : m etodyka i organizacja, pod red. Zbigniew a Żm igrodzkiego, W arszawa : W ydaw . SBP, 2000
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka; nr 38).
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szczegółowym omówieniu obu standardów opisuje próby zapewnienia interoperacyjności obu modeli oraz stara się dociec, dlaczego rodzina RD F/O W Ljest wyko
rzystywana na dużo szerszą skalę (pomimo tego, że mapy tematów w niektórych
przypadkach m ogą być prostsze w zastosowaniu). Artykuł Justyny Walkowskiej
stanowi relację z prac prowadzonych przez Poznańskie Centrum Superkomputerow o-Siedow e w ram ach projektu SYNAT. W tekście tym autorka opisała próbę
zautomatyzowanego przekształcenia opisów dokumentów pochodzących z wybra
nych polskich bibliotek na model FRBROO oraz wskazała napotkane przy realizacji
tego zadania problemy. Ostatni tekst w tej części publikacji dotyka problematyki
funkcjonowania bibliografii narodowych w św iede technologii sied semantycz
nej. M agdalena Krynicka zastanawia się w nim, w jaki sposób ten typ bibliografii
ma zachować swoją rolę wiarygodnego źródła informacji, w obliczu rozwoju tech
nologicznego w coraz bardziej znaczący sposób wpływającego na rzeczywistość.
Przybliża czytelnikom doświadczenia bibliotekarzy z innych krajów na tym polu.
Jako największe bolączki, z jakim i zm aga się współczesna bibliografia narodowa,
autorka wym ieniła słabe zintegrowanie danych bibliograficznych z zasobami In
ternetu oraz stosowanie standardów bibliotecznych wyłącznie przez środowisko
bibliotekarskie, co ow ą integrację utrudnia.
Tematyka bibliografii narodowej została poruszona także przez Wandę Klen
czon, która skupiła się na przedstawieniu wpływu struktury jednostki opisu bi
bliograficznego na jakość inform acyjną bibliografii narodowej. Autorka zgłasza
słuszny postulat, by nie skupiać się jedynie na kwestiach technicznych związanych
z udostępnianiem danych, a „zadbać o kompletność i jakość danych w szerszym
niż dotąd w ym iarze" (s. 109). Przykładowymi rozwiązaniami, których wprowa
dzenie może sprzyjać wzbogaceniu informacji o opracowywanych dokumentach,
są m.in.: wprowadzenie rejestracji zawartości publikacji zbiorowych w bibliografii
narodowej, czy dołączanie do opisu bibliograficznego w pełni przeszukiwalnego
spisu treści. O jakośd bibliografii (tym razem bibliografii historycznych w ocenie
czasopism fachowych) pisze także Anna Gruca. W swej pracy przeanalizowała ona
recenzje opracowań bibliograficznych, jakie ukazywały się na łam ach najważniej
szych polskich naukowych czasopism historycznych w latach 1947-2010. W śród
elementów, na które zwracali uwagę recenzenci, znajdowały się zasady selekcji
uwzględnianego piśmiennictwa, układ bibliografii, opisy bibliograficzne, aparat
pomocniczy oraz znaczenie bibliografii dla rozwoju nauki historycznej. Zdaniem
autorki recenzje bibliografii, podobnie jak recenzje „zwykłych" publikacji książ
kowych, pełnią w ażną rolę w kształtowaniu historycznego dyskursu naukowego.
Ciekawym tekstem skupiającym się na historii bibliografii (a w zasadzie stano
wiącym próbę periodyzacji rozwoju bibliografii) jest artykuł Adam a Nowaka. Ba
dacz w pogłębiony sposób przedstawił w nim ewolucję teoretycznego podejścia do
bibliografii na przestrzeni dziejów (od Biblioteki Aleksandryjskiej w starożytności
po czasy współczesne). Pracę tę kończy ośmiopunktowa propozycja „osi czasu"
chronologii rozwoju bibliografii, uwzględniająca wpływ przemian technologicz
nych oraz wydarzeń politycznych na tę dyscyplinę.
Zwieńczeniem omawianego tomu są dwa artykuły, które starają się odpowie
dzieć na pytanie, jaka przyszłość czeka bibliografię. W pierwszym z nich, Jerzy
Franke wykazuje na konkretnych przykładach, jakie są konsekwencje stopnio
wego odchodzenia od ujednoliconych standardów bibliograficznych. Jest to tekst
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0 tyle cenny, że wyraźnie pokazuje negatywny wpływ takiego postępowania na
wartość inform acyjną system ów katalogow ych oraz wygodę ich użytkowania.
M ateriał ten mógłby stanowić obowiązkową lekturę „ku przestrodze" dla studen
tów pierwszego roku studiów bibliologiczno-informatologicznych. Z kolei arty
kuł Małgorzaty Jaskowskiej, wydrukowany jako ostatni w publikacji, rysuje przed
czytelnikiem trochę lepsze perspektywy dla bibliografii. Z badań i obserwacji po
czynionych przez autorkę wynika, że studenci zaliczani do tzw. pokolenia Google
(a więc przyzwyczajeni do wyszukiwania informacji w jednym okienku za pomocą
prostych zapytań), po odbyciu na uczelni zajęć według odpowiednio przygotowa
nego programu, podnoszą poziom kompetencji informacyjnych i chętnie używają
zaawansowanych bibliograficznych systemów wyszukiwawczych, wykorzystując
ich różnorodne możliwości. Może dzięki odpowiedniemu kształceniu studentów
(nie tylko bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale także innych kierunków)
w czasie studiów uda się zachęcić społeczność naukową do ponownego odkrycia
korzyści, jakie daje korzystanie z bibliografii?
Oprócz artykułów wskazanych powyżej, w Bibliografii... znalazły się także inne,
nie mniej interesujące materiały, na których omówienie (niestety) zabrakło tu miej
sca. Są to teksty Danuty Bilikiewicz-Blanc, M ałgorzaty Pawlak i Karola Sanojcy,
Artura Znajomskiego, Ewy Busse-Turczyńskiej, Witolda Sygockiego, Adama Jachimczyka oraz Tomasza Kędziory, do których lektury zachęcam.
Od strony edytorskiej Bihliografi® prezentuje się dobrze. Tekst złożony został
przy użyciu czytelnej i przyjaznej dla oka czcionki, a marginesy (także wewnętrz
ne) są odpowiednio szerokie, co ułatwia lekturę. Niestety, wydawcy nie udało się
uniknąć drobnych niedociągnięć. Korektor nie dostrzegł błędnych końcówek deklinacyjnych (m.in. na s. 76 - zasady zamiast zasad, na s. 111 - sytuacja zamiast
sytuacji) czy pozostawionej daty wydania dokumentu zapisanej w innym niż przy
jęty przez redakcję tomu formacie zapisu bibliograficznego (np. przypis 4 ze s. 233
1 przypis 51 ze s. 248 - lata wydania zostały pozostawione w nawiasach, co może
stanowić „relikt" wykorzystywania przez autora m enedżera bibliograficznego).
W ymienione usterki nie zm niejszają jednak w sposób znaczący wysokiej, ogólnej
wartości publikacji.
Książka zredagowana przez J. Franke stanowi przekrój przez różne obszary roz
ważań i badań nad bibhografią. Omawiana publikacja jest pozycją wartą uwagi czy
telników zainteresowanych tem atyką bibliografii (teoretyków i praktyków). Może
także warto, by, jak zasugerowała Jadwiga W ożniak-Kasperek we fragmencie re
cenzji wydawniczej zamieszczonym na okładce, sięgnęli po nią również „decyden
ci, od których zależy dalszy los bibliografii w Polsce". Pozostaje więc oczekiwać
na wydanie przez IINiSB UW i SBP kolejnej publikacji poświęconej różnym aspek
tom działalności bibliograficznej.

Jan Kozakowski
Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakadu Higieny W Warszawie

Tekst wpłynął do Redakcji 1 września 2015 r.
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Opublikowane w form ie broszur oraz dokum en
tów tim ieszczon ych w sieci trzy rap orty p rojek
tu Book Platform są w ynikiem w spółpracy N ext
Page Fotm dation z A rm enian Literattire Fotm dation (A rm enia), N ational P ublishers A sso d atio n
(A rm enia), G eorgian Book Publishers A ssod ation
(Gruzja), Publishers Forum (Ukraina), w spom aga
nych przez program U nii Etiropejskiej - Eastern
P artnersh ip C tilttire P rogram m e. Id eą p ro jek tu
b y ło p op ieran ie zrów now ażonego rozw o ju kulttiry, prom ow anie regionalnej w spółpracy in sty 
tu cji p u b liczn y ch , k u ltu raln y ch i akad em ick ich
oraz praw a p u bliczn ego. B ezp o śred n im zało że
n iem i celem stało się zb ad anie sektora książki
w A rm enii, w G ruzji i na U krainie, zw łaszcza za
g adnień zw iązanych ze w sp ółczesną działalnośd ą w ydaw niczą, w tym translacyjną. D ziałalność
Next Page Foundation opiera się na prześw iadcze
niu, że dostęp do wiedzy i inform acji jest kluczowy
w kształtow aniu społeczeństw , a także dla prom o
w ania interktilttirow ego poroztim ienia. Szczegól
ne zn aczen ie Fu nd acja p rzyw iązu je do pom ocy
społeczn ośd om i grupom w ykluczonym , skupia
się na rów nym dostępie społeczeństw w globalnej
w ym ianie idei. Temu służą zw łaszcza program y
pośw ięcone książkom , czytelnictw u i przekładom .
B iu ro fu n d acji m ieści się w Sofii. W spółpracu je
ona z organ izacjam i i osobam i ind yw idualnym i
z całego św iata jako pośrednik m iędzy U n ią Euro
pejską i n ajbliższym i sąsiadam i, w tym z krajam i
b asen u M orza Śródziem nego. O d czasu utw orze
nia w 2001 r. N ext Page Fotm dation sfinansow ała
ponad 270 tłtim aczeń książek w 20 językach, piło-
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tow ała i finansow ała ponad 40 b ad ań pośw ięconych spraw om w ydaw niczym
i przekładow ym . O rganizow ała też liczne szkolenia, sem inaria, dyskusje pu b
liczne, konferencje i inne projekty. Projekt Book Platform pośw ięcono trzem
niezw ykle istotnym dla Ftm dacji obszarom : rynkow i w ydaw niczem u, transla
cjom oraz czytelnictw u i przeprow adzono go w latach 2012-2014. Badania za
ow ocow ały raportam i pośw ięconym i:
- przekład om z język a arm eńskiego/gruzińskiego/tikraińskiego na inne ję 
zyki po 1991 r.,
- przekład om na języ k arm eński (1991-2013), gruziński (po 1991), tikraiński (1992-2012),
- w ydaw aniu i sprzedaży książek w A rm enii, w G ruzji i na U krainie,
- czytelnictw u w A rm enii, w G ruzji i na U krainie.
W szystkie są odrębnym i pracam i opublikow anym i w form ie broszur oraz do
stępnym i na stronie internetow ej projektu^ Ideą om aw ianych tu publikacji - ra
portów pośw ięconych bad aniom czytelnictw a zorganizow anym w tych trzech
krajach zgodnie z w ym aganiam i projektu - było zrelacjonow anie, w zsynchro
nizow any sposób, ich w yników . Przeprow adzono badania ilościow e i jakościo
we. Do tych pierw szych w ykorzystano anonim ow ą ankietę. Kwestionariuszam i
objęto reprezentatyw ne próby ok. 1000 dorosłych osób (z w yjątkiem U krainy,
tam uw zględniono osoby od 16 roku ż y d a , blisko 2 tys. respondentów ) i m ia
ły one dać od pow ied ź przede w szystkim n a standardow e p ytan ia o aktyw 
n ość czytelniczą, w ybory i preferencje czytelnicze, b ad anych w zależności od
w ieku, p łd , w ykształcenia, zaw odu, stanu cyw ilnego i m iejsca zam ieszkania.
Badania m iały przynieść inform acje na tem at poziom u czytelnictw a i w spół
czesnych zm ian w tym procesie, w skazać przyczyny i m otyw acje czytania in 
tensyw nego oraz nieczytania, tilubione m iejsca do czytania, najpoptilarniejsze
typy i form y czytyw anych książek, w yłonić bestsellery i najpoptilarniejszych
autorów . Istotnym i pytaniam i były te o język pu blikacji i o kraj pochodzenia
lekttiry. Pytano też o sposoby zaopatryw ania się w lekttirę i źródła inform acji
o niej, opinie na tem at sprzedaży i w ypożyczeń.
Badanie jakościow e obejm ow ało dyskusyjne grupy fokusow e ekspertów (Ar
menia: 18-34-letnich i 35-53-letnich; Gruzja: 3 grupy, 24 uczestników ; Ukraina: 1
grupa, 5 uczestników ) oraz uzupełniające wywiady/ace-to-/flce oparte na standa
ryzow anym kw estionariuszu. W trakcie dyskusji, które stawały się narodow ym i
dysputam i o czytaniu, poruszano pogłębione problem y, starając się odpow ie
dzieć na najistotniejsze pytania na tem at tego, jak w spółcześnie czytam y i ja 
kie są tego uw artm kow ania. Były to np. sposoby budzenia naw yku czytania,
aktyw ność czytelnicza w różn ych okresach żyd ow y ch , aktualny stostm ek do
czytania i w artość książki, preferencje czytelnicze w obec elektronicznych n oś
ników , sposoby w spierania czytelnictw a, percepcja bohaterów książkow ych,
języ k książki, oczekiw ania w obec b ibliotek, księgarń i w ydaw ców . Badania
arm eńskie tikazu ją zm ianę m od elu czytania we w spółczesnym św iecie, m ale
ją cą rolę szkoły w u pow szechnianiu czytania, w tym dla przyjem n o śd , brak
naw yku, potrzeby i ch ęd czytania w m łod szym pokoleniu oraz brak m ody na
czytanie, na obcow anie ze słow em drtikow anym , zw łaszcza w tradycyjnej, pa*Book Platform : <http://w w w .bookplatform .org/en/types/4-studies.htm l>.
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pierowej postaci. Najczęściej podaw anym pow odem braku kontaktów z książką
b y ł b rak czasu. C zytelnicy w yróżniali, jako szczególnie dla n ich ważną, literattirę dla przyjem ności, zw łaszcza klasyczną i napisaną w rodzim ym języku.
W gruzińskim projekcie podkreślano rolę rodziny i znajom ych w doradzaniu
p ropozycji książek do czytania i znikom e znaczenie bibliotek jak o m iejsc do
czytania, m im o podnoszonego kilkakrotnie istotnego czynnika w ysokich cen
książek oraz dość pow szechnego nieczytania dzieciom w dom ach rodzinnych.
U kraińscy respondenci, m im o że w 80% deklarow ali zam iłow anie do czytania,
rów nież w skazyw ali na brak czasu na regularne kontakty z książką i b rak in 
teresujących tyttiłów oraz czynnik m aterialny. C zytanie przestaje tam b yć co
dzienną praktyką, a jednorazow e sesje czytania osób czytających skracają się
i tracą cykliczność, zm ienia się sposób czytania na fragm entaryczne i bezreflek
syjne. W szystkie raporty podkreślały, że o ile w przypadku osób w dojrzałym
w ieku i starszych Internet ani elektroniczne form y książki nie są zagrożeniem
dla tradycyjnej książki, bo nie są postrzegane jako jej substytuty czy konkurenci,
o tyle sytuacja diam etralnie się zm ienia w odniesieniu do m łodego pokolenia,
w ychow anego w śród kom puterów i korzystającego na co dzień z sied . Coraz
p ow szechniejszy b rak czasu dorosłych na ich w łasną lekttirę oraz na czytanie
d zieciom (przy jed noczesnym u znaniu tych zachow ań za w ażne i potrzebne),
a w ięc b rak codziennego przykład u satysfakcjonującego obcow ania z książ
k ą jest w iększym zagrożeniem dla czytelnictw a niż technologiczny rozw ój n o
w ych postaci dostarczania tekstu i zapow iedzią odejścia m łodych od czytania
w tradycyjnym roztim ieniu.
W yniki obrazują liczne w ykresy i pom ysłow e diagram y zam ieszczone w tekś'
cie raportów , w arm eńskim dodatkow o załączono na końcu 56 szczegółow ych
tabel. D użą w artość m ają kom entarze do bad ań opracow ane przez lokalnych
znaw ców tem atu, bad aczy zagad nień książki i czytelnictw a w poszczególnych
krajach, um ieszczone na początku lub końcu raportów : Ruzana Tonoyana z A r
m enii, G eorgiego K ekalidze i M asho Sam adashviliego z Gruzji oraz Em ilii Ohar
z Ukrainy. D ają one niezbędny rys kulturow y i szerszy kom entarz do zaprezen
tow anych w yników badań, tikazu ją też projektow aną przyszłość słow a drtikowanego i form jego egzystencji w poszczególnych krajach w najbliższych latach.
N a stronach in tern etow ych projektu m ożna obejrzeć relacje z debat, które były
jego częścią, dotrzeć do kw estionariusza ankiety oraz szczegółow ych, pierw ot
n y ch d anych statystycznych z badań, co na pew no zainteresuje badaczy czy
telnictw a. N iezw ykle interesujące byłoby porów nanie, choćby w części, tych
w yników z polskim i i stw ierdzenie, na ile czytelnicze m otyw acje, zaintereso
w ania i zachow ania polskich czytelników i nie czytelników są podobne, a w ja 
k ich zakresach różne od tych z innych etiropejskich krajów .

Bogumiła Staniów
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet W rocławski

Tekst wpłynął do Redakcji 20 Upca 2015 r.
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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA KRAJOWEGO
W serii Biblioteki Narodowej „Z Badań nad Czytelnictwem" zostały opublikowane
po raz kolejny wyniki przeprowadzanego od 1992 r. co dwa lata ogólnopolskiego son
dażu czytelnictwa. W tomie Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury
pisma (Dawidowicz-Chymkowska; Michalak, 2015) autorki napisały: „Główne zagad
nienia niniejszego raportu korespondują z problematyką spod znaku knowledge gap:
najwięcej miejsca w naszej pracy poświęcamy bowiem tematyce zróżnicowania spo
łeczno-demograficznego czytelników. Nie badamy jednak kompetencji lekturowych
naszych respondentów, lecz raczej podstawowe wymiary ich uczestnictwa w kulturze
pisma: czytelnictwo dłuższych tekstów, prasy, książek i różnorodne formy korzysta
nia z Internetu. Nasze badania zatem dotyczą wiedzy jedynie pośrednio - nie docie
kamy, co nasi respondenci wiedzą, lecz staramy się dowiedzieć, czy mają kontakt
z wymienionymi rodzajami tekstów" (s. 16). W sondażu badano także wybory lektu
rowe czytelników książek i temu zagadnieniu został poświęcony jeden z rozdziałów
publikacji. Wśród wielu interesujących elementów analizy wyników badań wymie
nić można fakt, że tylko 3/5 Polaków uczestniczy w pisemnej wymianie informacji,
opinii czy refleksji (rozdział „Czytelnictwo dłuższych tekstów w 2010 i 2012 roku"),
ujawnienie, że szkoły nie odgrywają znaczącej roli, jako miejsca socjalizacji do kultury
(rozdział „Czytelnicy książek w strukturze społecznej"), czy też wskazanie, że uczest
nictwo w kulturze pisma jest raczej kwestią miejsca jednostki w społeczeństwie niż
swobodnie wybieranych wartości (rozdział „Uczestnicy kultury pisma").
W okół problematyki czytelnictwa toczą się także rozważania autorów zawarte
w pracy zbiorowej Homo legens czy homo consumens. Czytelnik i książka w XXI wieku
(Has-Tokarz, Malesa, red., 2014). Teksty zostały pomieszczone w trzech częściach tema
tycznych. W części pierwszej Czytelnik czy konsument? Obraz czytelnika w kulturze współ
czesnej znalazły się m.in. rozważania Małgorzaty Kisilowskiej o powiązaniach między
konsumpcją informacji a czytelnictwem i Joanny Sosnowskiej o promocji czytelnictwa
w polskiej telewizji. Część drugą - Książka czy produkt? Tożsamość książki w kontekście
mechanizmów rynkowych i technologicznych otwiera artykuł Bożeny Hojki analizujący
wirtualne społeczności czytelnicze. Wśród pozostałych artykułów znalazło się stu
dium Bożeny Rejakowej o metaforyce kulinarnej w recenzjach i tekstach reklamują
cych książki i tekst Kamila Stępnia o formach funkcjonowania książki w przestrzeni
sieciowej. Część trzecia Quo vadis biblioteko? Biblioteka wobec potrzeb współczesnego czytel
nika/użytkownika/klienta zawiera m.in. artykuł Anny Wołosiak-Tomaszewskiej o meto
dach promocji biblioteki oraz Grzegorza Woźniaka o sposobach kształtowania mody
na bibliotekę na przykładzie lubelskiej Mediateki Biblio.
Poszerzająca wiedzę o wiekach średnich rozprawa Michała Brody Biblioteka klasztoru
cystersów w Henrykowie do końca X y wieku (Broda, 2014) może stanowić przykład zasto
sowania w badaniach metod biblio logii historycznej, w której „... podstawowymi i naj
ważniejszymi źródłami są zachowany księgozbiór i jego katalogi lub inwentarze"(s. [9]).
Szczegółowa analiza ocalałego średniowiecznego zbioru rękopisów i inkunabułów po
zwoliła autorowi na charakterystykę biblioteki pod kątem narastania księgozbioru od
czasu powstania, jego proweniencji, a także na jego charakterystykę zewnętrzną (ilumi
nacje, oprawy, pismo, materiał piśmienny). Osobny rozdział został poświęcony treści
średniowiecznego księgozbioru henrykowskiego. Pracę uzupełniają zawarte w rozdzia
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le pierwszym informacje o średniowiecznych księgozbiorach cysterskich w Europie Za
chodniej, w Polsce i na Śląsku oraz zarys dziejów opactwa w Henrykowie i jego biblioteki.
„Gazeta Gdańska" była pierwszym polskim dziennikiem wydawanym w Gdań
sku i na Pomorzu. Ewa Czerniakowska w publikacji Ze studiów nad dziejami „Gazety
Gdańskiej" pod redakcją Bernarda Zygmunta Milskiego 1891-1901 (Czerniakowska, 2014)
przedstawiła początkowy okres działalności pisma oraz sylwetkę jej założyciela i re
daktora w pierwszej dekadzie istnienia pism a-Bem arda Zygmunta Milskiego. Książ
ka zawiera wydane wcześniej trzy teksty autorki, poprawione i uzupełnione: Bernard
Zygmunt Milski jako obrońca języka polskiego w Gdańsku, O pobytach Stefana Ramutta na
Kaszubach (przyczynek do biografii w 100. rocznicę śmierci i 155. rocznicę urodzin) oraz Ob

chody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w wydawnictwie Gazety Gdańskiej w 1898
roku (w 180. rocznicę wydania „Pana Tadeusza"). Bemard Zygmunt Milski, z pochodze
nia Wielkopolanin, redaktor związany z czasopismami poznańskimi, odpowiedział na
propozycję założenia pisma dla Kaszubów, złożoną przez Władysława Łebińskiego,
byłego redaktora „Gazety Toruńskiej". Początki działalności Milskiego jako nakład
cy i redaktora gazety były trudne, niemniej dość szybko pismo zyskiwało abonentów
i rozwijało się. Wydawano dodatki „Gazeta Niedzielna" i „Anioł Stróż" oraz broszu
ry i książki patriotyczne. „Szczególną cechą programu Milskiego była troska o język
polski i obrona przed germanizacją"(s. 9). 1 ten aspekt działalności gazety i jej redak
tora podkreśliła autorka w zamieszczonych w książce tekstach.
U k azu jąca się od dwudziestu pięciu lat wielotom owa p u b lik acja K r a k ó w L w ó w . K s ią ż k i, C z a s o p is m a , B ib lio te k i XIX i X X w ie k u p rzekształciła się w s e 
rię „Kraków - Lwów. Książki, C zasopism a, Biblioteki".
W tom ie XI serii zatytułowanym K r a k ó w - L w ów . K s ią ż k i XIX-XX w ie k u (Ko
la sa et al., red., 2014) artykuły pogrupowano w trzech częściach. Pierwsza - R y
n e k k s ią ż k i - d z ia ła ln o ś ć w y d a w n ic z a zawiera m .in. artykuły o potrzebie badań
i postu latach badawczych dotyczących działalności wydawniczej ruchu narodo
wego w Galicji n a przełomie XIX i XX w. (Aleksandra Lubczyńska); dziejach Wy
dawnictwa Załdadu Narodowego im. O ssolińskich w łatach 1 9 4 5 -1 9 5 3 (Marta
Pękalska) oraz sytuacji książłd w Nowej Hucie w świetle dokumentów C entralne
go Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Wśród artykułów
części drugiej C en zu ra - K s ię g a r s tw o znalazł się artykuł Ja n u s z a Kostecłdego
C a r s k a c en z u ra z a g r a n ic z n a w o b e c oferty w y d a w c ó w k r a k o w s k ic h w la ta c h
1 8 6 5 -1 9 0 4 oraz Antoniego Krawczyka D ruki k r a k o w s k ie i lw o w s k ie w r e jestra 
cji z a g r a n ic z n e j cen zu ry c a r s k ie j z lat 1 8 5 2 -1 8 5 5 . Część trzecią E d y torz y - intro
ligatorzy - a rty ści k s ią ż k i reprezentuje m .in. tek st Alfreda Toczka o lwowskich
historykach z ołcresu autonom ii gałic 5^'słdej ja k o edytorach źródeł i studium po
równawcze dotyczące introligatorstwa łcrakowskiego, lwowskiego i warszawskie
go w XIX i pierwszej połowie X X w., autorstw a Elżbiety Pokorzyńsłdej.
Tom XII serii pośw ięcony czasopism om (Nieć, W rona, red. 2 0 1 4 ) r o z p o c z 
n ą studium Adam a B ań d y D z ieje k r a k o w s k ie g o „ C z a s u ” (1 8 4 8 -1 9 3 9 ) w ś w ie t
le k s ią g p a m ią t k o w y c h . W śród pozostałych artykułów w ym ienić m ożna szkic
o G ło s ie N arod u (1 9 1 8 -1 9 3 9 ) W andy M atras-M astalerz, przegląd polskiej p ra
sy prow incjonalnej w ydanej do 1 9 3 9 r. n a terenie M ałopolski W schodniej ze
zbiorów B iblioteki im. S tefan y k a we Lwowie, czy też p ró ba porów nania p ra
sy k on sp iracyjn ej z okresu II w ojny światowej W ilna i Lwowa, au to rstw a J a 
c k a A. Żurawskiego.
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Z kolei wśród artykułów tomu XIII serii zatytułowanego K ra k ó w - Lw ów . B i
blioteki XIX-XX w ie k u (Ruta, Wójcik, red., 2014), znalazł się przeglądowy artykuł
Marii Kdłypczak-Majerowicz o badaniach nad proweniencjami starych druków,
szkic Haliny Grzywacz o bibliotekach oświatowych c. k. m iasta Podgórza, tekst
Jolanty Dzieniakowskiej o niezrealizowanym projekcie przekazania biblioteki Ja n a
Kasprowicza Icrólewsldemu m iastu Lwów oraz artykuł Renaty Samot}^' o koncep
cji architektonicznej bibliotek akadem ickich Lwowa, w aspekcie historycznym
i współczesnym.
Związki między medioznawstwem a literaturą stały się tłem dla rozważań b a 
d a ć ^ związanych z Uniwersytetem Szczecińsldm, zawartych w tomie Od p ió r a d o
sieci. Z m ienne m ed ia literatury (Michałowsld, red., 2015). Publikację otwiera ar
tykuł Dariusza Śnieżki D aw n i au torzy i n o w e m ediu m pokazujący podobieństwa
m ię d ^ sy tu acją rozpowszechniania druku w olcresie renesansu i sytu acją zwią
zaną z rew olucją internetow ą (np. postawy technofobiczne, konserwatyzm obok
entuzjazm u). Z kolei Andrzej Sulikowsld analizuje „Tygodnik Powszechny” Je rz e 
go Turowicza ja k o medium „prawie doskonałe” dla literatury z tamtego olcresu.
Wśród innych artykułów można wymienić studium Zbigniewa Jarzębowsldego
0 literaturze w radiu, szldc Jerzego Madeyskiego o stronie internetowej polskiego
naukow ca z dziedziny hum anistyki n a p r^ld ad zie strony internetowej Andrzeja
Mencwela oraz rozważania Anny Godzińskiej o Icrytyce literacidej w Internecie.
W y k or^stan ie retoryki i sztuld żywego słowa w pracy artystów zawodowych
1 amatorów, pedagogów, b ib lio te k a rz to jed en z głównych obszarów badań pro
wadzonych przez Małgorzatę Pietrzak (m.in. publikacja z 2 0 1 2 r. M iędzy te k s te m
a czytelnikiem . Ż y w e s ło w o w bibliotece. T rad y cja i w sp ó łcz esn o ść}. Wydana pod
je j red akcją praca zbiorowa T eatr w bibliotece. D o św ia d cz en ie i p r a k t y k a w serii
„Biblioteczka «Poradnika Bibliotekarza»" (Pietrzak, red., 2015) zawiera artykuły
prezentujące doświadczenia i p r o p o rc je dotyczące pracy z am atorskim i zespo
łami teatralnym i oraz wykonawcami indywidualnymi. Wśród prezentowanych
p r^k ład ów dobrych praktyk w tym zalcresie, wymienić można konkursy recyta
torskie organizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich czy też
działalność teatrzyku Biblioteczka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
Ukazał się jed en z tomów cyklu „Poczet wydawców książki polskiej 1 4 7 3 -1 9 5 0 ”.
Tom piąty, ostatni w zamierzeniu autorów i wydawcy, zatytułowany K s ią ż k a w y 
z w o lo n a 1 9 1 8 -1 9 5 0 (Okopień, 2015) został wydany ja k o następny po opubli
kowanym w 2 0 0 2 r. tomie pierwszym P ionierzy cza rn ej sztu ki 1 4 7 3 -1600. J a k
w yjaśnia wydawca, tom piąty został najwcześniej pr^gotow any przez nieżyjącego
ju ż inicjatora i autora cyldu, J a n a Okopienia. W starannie wydanej ilustrowanej
publikacji znalazły się najbardziej wartościowe i reprezentatywne, zdaniem au 
torów, firmy i postaci, które rozpoczęły sw oją działalność w niepodległej Polsce
lub tuż przed odzyskaniem niepodległości. Tom rozpoczyna prezentacja sylwetld
Stanisław a Lewicldego-Rogali, wszechstronnie wykształconego wydawcy, księga
rza i bibliofila, założyciela wypożyczalni Lektor we Lwowie w 1914 r., p r ^ której
w 1917 r. powstał instytut Wydawniczy Lektor. D a ls ^ rozwój firmy był niezwy
kle dynamiczny, a p r^ cz y n iła się do tego, oprócz talentów ekonomicznych za
łożyciela, współpraca ze Stanisław em Przybyszewsldm. Równie ciekawe s ą losy
pozostałych wydawców polskiej książki dwudziestolecia międzywojennego przed
stawione w poczcie.
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B iblioteka Narodowa po raz kolejny zaprezentow ała w formie pu blikacji frag
m en t swoich bogatych zbiorów dokum entów ^ c i a społecznego. Tom A fis z e Ży
d ó w r a d o m s k ic h w y d a n e w IIR z e c z y p o s p o lite j w z b io r a c h B ib lio tek i N a ro d o w ej
(Łętocha, Ja b ło ń sk a , 2 0 1 5 ), to także kolejny katalog przedstaw iający żydowskie
afisze wydane w okresie międzywojennym, tym razem w Radom iu. Afisze u k a 
z u ją b ogatą aktyw ność polityczną, społeczną, gospodarczą, ed u kacyjn ą i k u l
tu ra ln ą radom skiej społeczności ^ d o w s k ie j, liczącej w 1931 r. 3 2 ,3 % ogółu
m ieszkańców m iasta. T a k ja k w poprzednich katalogach każd a p o r c j a k atalo
gowa m a swoje uzupełnienie w postaci reprodukcji zawartej w części R ustracje.
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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Zawsze, kiedy skupiam się na publikacjach wyłącznie bibliotekoznawczych, cier
pi na tym jakość wybranych wypowiedzi - niezależnie od zróżnicowania tematycz
nego, które bywa znaczne. Tym razem również tak jest. Sygnalizuję wprawdzie
jeden tekst szczególnie ważny i wymagający refleksji, jak również sporu/dyskusji,
ale został napisany przez informatologów. Przyglądając się ofertom monograficz
nym od wielu lat, odnoszę wrażenie, że piśmiennictwo ściśle bibliologiczne moc
no obniżyło loty.

APOM EDIACJA

Library 3.0
Intelligent
libraries and
apomediation
andPeter underaood

Tom Kwanya, Christine Stilwell, Peter Underwood:
Library 3.0. Intelligent libraries and apomediation. Oxford: Chandos Publishing/Elsevier, 2015,174 s., ISBN
978-1-84334-718-7.

Autorzy tej książki pochodzą z Durbanu w RPA.
Stilw ell i Underw ood (szeroko znany) to em eryto
wani profesorowie tam tejszego uniw ersytetu KwaZulu-N atal, ukierunkow ani na inform atologię, zaś
Kwanya to inform atyk z tejże uczelni. Publikacja
jest b ard zo d ekaw a, ch o d aż b u d zi niejakie w ąt
pliw ości w odniesieniu do bibliotecznej praktyki,
a o niej (ściślej: o bibliotekach akadem ickich) głów 
nie traktuje. Zabrakło w autorskim gronie czwartej
osoby, z dośw iadczeniem bibliotekarskim, i w efekcie niektóre opinie o biblio
tekach są bardzo książkowe.
Użyte w tytule i już czasem stosowane szerzej (także u nas) sformułowanie apomediacja, oznacza tyle co wsparcie i doradztwo, w odróżnieniu od typowego za
angażowanego pośrednictwa, które bibliotekom przypisuje się od dawna. Otóż
właśnie, do charakterystyki tego w sparcia - w wersji, jaką w książce przedsta
wiono - m am kilka zastrzeżeń (o czym nieco dalej). Ale to jest kontrowersja po
budzająca.
Poza tym nakreślony przez autorów ogólny wizerunek współczesnego bibliote
karstwa akademickiego, nie odbiega nadmiernie od innych opinii, natomiast dodaje
sporo ciekawych sugestii. Napisano więc, że publiczność życzy sobie inform acyj
nej obsługi szybkiej oraz w dowolnym m iejscu i czasie. W dodatku ma być przy
tym miło - co jednak nazwano (sprzedw iam się takiej nazwie!) m akdonaldyzacją
bibliotekarstwa - z obligatoryjną szansą na rekreację i relaks w bibliotece (tak, tak:
akademickiej), oraz na spotkania i kontakty tamże, towarzyskie bądź merytoryczne.
Nie zapomniano jednak, że część publiczności m a z kolei wysokie informacyjne
wymagania jakościowe, oczekuje bowiem informacji kompetentnie wyselekcjono
wanej i zweryfikowanej, a do tego odpowiednio dopełnionej i połączonej w swego
rodzaju informacyjny strumień. Na tym głównie m a polegać biblioteczne nadda-
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nie wartości inform acyjnej - jak również na archiwizacji inform acji minionych,
oraz (co podkreśla się rzadko) na utrzymaniu mieszanej oferty piśmienniczo-digitalnej. N a razie? Bo dalej, acz niekonsekwentnie, pojawia się raz i drugi określe
nie na bibliotekarza cybrarian.
Ta charakterystyka kłóci się jednak z dalszymi sugestiami wobec bibliotecznej
mediacji, a także z uwagami o nikłych możliwościach realizacyjnych. Napisano bo
wiem, że dla sprawnego funkcjonowania, biblioteka uczelniana (sieć bibliotek na
uczelni) powinna dysponować środkami w wymiarze 6% budżetu uczelni - nie li
cząc wartości bazy materialnej - a tak przecież nigdzie nie jest. W tych i w innych
rozbieżnościach widać brak wyobrażenia, jak to wszystko wygląda, lub może wy
glądać, w rzeczywistości.
Oto bow iem obok mediacyjnych postulatów w stosunku do bibliotek oraz do
bibliotekarzy, pojawia się równoległe założenie prosumpcji, czyli zaangażowania
użytkowników w generowanie informacyjnej oferty i we współdziałanie w tworze
niu informacyjnej bazy bibliotecznej, oraz aranżowania w bibliotekach kontaktów,
bezpośrednich bądź zdalnych, pomiędzy użytkownikami informacji. To w każdym
razie oznacza, że usługa informacyjna, z liniowej (biblioteka > odbiorca), częścio
wo zm ienia się w dialogową - w konwersację. Zapewne tak jest, ale wobec tego
postulat bibliotecznej mediacji w transmisji informacji trzeba sformułować inaczej
niż dotychczas, a nawet inaczej niż w pierwszej części tej książki. Musi mianowi
cie być bardziej elastyczny.
G łów ny obszar autorskich rozw ażań koncentruje się w okół form uły biblio
teki 3.0, jed n ak z charakterystyką w szy stkich innych, skonstruow anych do
tychczas, w ersji z zerem. I tak w ariant biblioteki 0.0, czyli tradycyjnej, został
nazw any bibliotecznym superm arketem . To oferta głów nie piśm iennicza, op
arta na autonom icznych, indyw idualnych kolekcjach książek, ściśle nadzoro
wana przez bibliotekarzy i restrykcyjna. U sługi inform acyjne generuje się tam
głów nie z przygotow anych w yprzedzająco, na w szelki w ypadek, baz - według
bibliotekarskich dom ysłów .
Do tej standardowej, nadal liniowej (dokument > biblioteka > odbiorca) oferty,
podporządkowanej w dodatku ochronie zasobów - w ramach wersji biblioteka 1.0
dodaje się usługi internetowe, oraz obligatoryjne pośrednictwo bibliotekarzy, na
zwane intermediacją. Natomiast bibliotekę 2.0 - sugestii, że to koniec tej formuły,
poświęcono trzy lata temu cały numer „Biuletynu EBIB", jednak równolegle inne
zdanie m iał Grzegorz Gmiterek^ - charakteryzuje przede wszystkim oferta inter
aktywna oraz wielomedialna, gdzie (zdaniem autorów) ma miejsce dysmediacja,
czyli zaniechanie inicjatywnego pośrednictwa ze strony bibliotekarzy. To jednak
wygląda na nieporozumienie, wynikające właśnie z niepełnej znajomości biblio
tecznej praktyki. Co zresztą widać też wszędzie tam, gdzie autorzy dokonują cha
rakterystyki bibliotecznej publiczności: wypada to (moim zdaniem) mocno naiwnie.
Z kolei koncepcja biblioteki 4.0 jest prospektywna i (na razie?) wysoce mętna.
Nazwana inteligentną, zakłada wielorakie rozwiązania automatyczne oraz (niedo
określone) pomieszanie przestrzeni realnej z wirtualną. Ma umożliwić korzystanie
z informacji w trybie indywidualnym, grupowym, oraz wym iennym - z daleko
'„ B iu le ty n EBIB " 2012, nr 2 (129); G .G m iterek: B iblioteka w środowisku społecznościowego Internetu.
Biblioteka 2.0. W arszawa: W ydaw . SBP, 2012.
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posuniętą sam oregulacyjnośdą. Relacje ludzi z urządzeniami m ają być, do pew
nych granic, takie same jak z innymi ludźmi. Co wobec tego m iałoby należeć do
zadań bibliotekarzy, nie bardzo wiadomo. Napisano tylko mgliście, że ich wspar
cie będzie nieodzowne.
Jednak najwięcej uwagi poświęcono w książce formule b ib lio tek a 3.0. Są w piś
miennictwie sygnały, że właśnie podlega implementacji, ale tak twierdzą głów
nie specjaliści od informacji, natomiast potwierdzeń z praktyki bibliotecznej jest
na razie mało, trzeba więc przyjąć, że to jest nowizna, w dąż pozostająca na etapie
koncepcji, której przylepia się wprawdzie (w tej książce też) etykietkę rozległego
wdrażania, ale to ani prawda dzisiejsza, ani nawet jutrzejsza. Lepiej zatem nie ule
gać bezrefleksyjnie sugestiom, choćby i donośnym. Projekt (bo to wciąż jest pro
jekt) wart jest natomiast dyskusji oraz przemyśleń i akurat ta książka stwarza po
temu sposobność.
Otóż zdaniem autorów, charakterystyczne cechy tej formuły, albo może strate
gii, to szeroka współpraca różnych bibliotek w zakresie oferty i realizacji usług,
maksymalne dostosowanie do oczekiwań indywidualnych i grupowych, wyko
rzystanie relacji mobilnych oraz chmury, a także nastawienie na ofertowe łączenie
rozmaitych (ale jakoś powiązanych) kategorii treściowych, czyli na tzw. seman
tyczny web. Zaś jednym z dwóch podstaw owych założeń jest zintensyfikowana
interaktywność, oparta na rozległej i partnerskiej kolaboracji bibliotekarzy, eks
pertów i użytkowników.
Tu zresztą pojawia się właśnie wątpliwość, czy to rzeczywiście są pomysły całko
wi d e nowe, bo wszak w bibliotecznej praktyce występują już nie od wczoraj, tyle
że nie kompleksowo, no i wcześniej nikt tego nie uważał za strategię. Jest poza tym
istotna sprzeczność pomiędzy sygnalizowanym, niezbędnym udziałem wykwali
fikowanych bibliotekarzy - skoro zakłada się organizację usług szybką, dogodną
i jeszcze w atrakcyjnej formie, to tego nie zapew nią krasnoludki - oraz ekspertów
merytorycznych, a tym co nazwano apom ediacją i wskazano jako na drugi z fun
damentalnych wyróżników koncepcji biblioteki 3.0.
No bo przez apomediację, w odróżnieniu od intermediacji, ale również od dysmediacji, rozum ie się stanie obok, towarzyszenie, a więc wspomaganie procesów (nie
zaś aranżację, albo odstąpienie od nich) na życzenie, często przez kroki organiza
torskie bo zmierzające ku kontaktom z ekspertami oraz z innymi użytkownikami,
a także marketing partnerski. Czy to rzeczywiście taka nowość dla bibliotekarzy
(w odróżnieniu do teoretyków informacji)? Natomiast niepokojąca jest sugestia
spontanicznego wspierania kogokolwiek przez kogokolwiek, bo to na kilometr za
latuje amatorszczyzną i zwyczajnym dziadostwem.
Jednocześnie przecież oczekuje się w tekście wysokich kwalifikacji od biblio
tekarzy (no to po co?), ze szczegółowym ich wyspecyfikowaniem. Potrzebne są
mianowicie kom petencje ściśle bibliotekarskie, oraz informatyczne, ekonomicz
ne, zarządcze, badaw cze, a także - co podkreśla się szczególnie - um iejętność
pracy z ludźmi. Trudno zaprzeczyć ale, prawdę mówiąc, niczego innego nie su
gerujemy od dziesiędoleci, tyle że bez numerowania formuł. Autorzy sygnalizują
zresztą, że do takiego, multikontaktowego korzystania z informacji, również użyt
kownikom niezbędne są specjalne umiejętności, do koniecznego wdrożenia w try
bie przysposobienia bibliotecznego, czyli po polsku information literacy. Zapewne,
tylko co to m a wspólnego ze spontanicznośdą oraz z apomediacyjnym staniem
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obok i wyczekiwaniem na skinienia? Dlatego uważam, że nie jest dobrze, kiedy
specjaliści z zakresu informacji naukowej wciskają nam swoje koncepcje bibliote
karstwa jako jedynie słuszne.
N atom iast nie budzi w iększych kontrow ersji tekstow y rejestr wskazówek, su
gerujących, co w bibliotekach jest w obec tego do z ro b ie n ia -ja k k o lw ie k nie jest
to oczyw iście lista kom pletna. A utorzy podpow iadają w yraźniejsze tikiertm kow anie ofert (m owa w szak o bibliotekach akadem ickich) na kon kretn ą pu b
liczność, tw orzenie m ięd zy biblioteczn ych fed eracji treściow ych (jakkolw iek
konsorcja w ydają się rozw iązaniem dojrzalszym ), zdecydow anie lepszej p ro
m ocji całej oferty bibliotecznej, w tym zw łaszcza usług m ało uśw iadam ianych,
a także - co jed n ak brzm i ja k ch d ejsk i slogan - w ysokiego kom fortu i przyjem 
n ości w korzystaniu.
W ielom ed ialny ch arakter b ib lio teczn y ch u słu g nie tylko au torom w ydaje
się oczyw isty, tym niem niej w książce przytom nie przestrzega się przed tiłeganiem żyw iołow ym presjom m tiłtim ediałnym . W arto m ianow icie instalow ać
tylko te now e m edia, które w konkretnym otoczeniu odpow iadają rzeczyw i
stym potrzebom .
W szystko wszak kosztuje, a biblioteczne budżety są marne. Autorzy zalecają
więc zwracanie się o pom oc do różnych adresatów, lecz nie m a w tym niczego no
wego, ewentualnie poza podpowiedzią apelowania do zrzeszeń: bibliotekarskich
(już napisałem, że o bibliotekarstwie autorzy m ają pojęcie zerowe), akademickich
oraz studenckich. Oczywiście! Kto jednak próbował, ten wie, że to jest zawracanie
głowy. Nawet w dobrych książkach niekiedy wypisuje się dyrdymały.
Za podstawę nowego (ale czysto informacyjnego) bibliotekarstwa w tej książce
uznaje się relacje: biblioteki > bibliotekarze > pracownicy nauki > studenci. Trud
no zaprzeczyć, jakkolwiek do idei apomediacji nie w pełni to przystaje. Oraz, sko
ro w ten układ włączono też instytucje, czyli biblioteki, to nie da się wytłumaczyć
braku instytucji uczelnianych tamże. Ale to już detal.

The Librarian
Stereotype
D e c o n s tru c tin g P e rc e p tio n s &
P re s e n ta tio n s o f In form a tion W ork

o STEREOTYPACH -Z N O W U H

The librarian stereotype: deconstructing perceptions 8b
presentations of Information work. Red. Nicole Pagowsky, M iriam Rigby. Chicago: Association of College
and R esearch Libraries, 2014, 294 s. ISBN 978-08389-8704-9.
O
stereotypow ych w izertm kach bibliotekarzy
(m ocno negatyw nych) oraz bibliotek (nieco przyjażniejszych) wypisano już oceany relacji, czasami
rozumnych, jakkolwiek częściej banalnych, w każ
dym razie nie jest łatwo dopisać do tego coś nowe
go. Również u nas pisywano o tym niemało, choćby
w kilku różnych zeszytach „Biuletynu EBIB"^, a w in-

„Biuletyn E B IB " 2003 nr 8 (48); 2005 nr 4 (65); 2006 nr 10 (80); 2012 nr 4 (131).
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ternecie figuruje naw et specjalne, tem atyczne zestawienie bibliograficzne^. Nic
więc dziwnego, że w najnowszym tomie am erykańskim świeżych uwag produk
tywnych jest jak na lekarstwo.
Książkę firmuje ACRL, czyli tamtejsze stowarzyszenie bibliotek uczelnianych, któ
re często wydaje publikacje marne lub jeszcze marniejsze. Tym razem jest to zbiór
wypowiedzi wielu bibliotekarek akademickich, powtarzających te same uwagi i spo
strzeżenia, które sygnalizuje się w kółko od dawna, a nawet w tym tomie występu
ją po kilka razy, niewiele więc z tego wjmika. Bo poza tym wśród przywoływanych
źródeł przeważają teksty doraźne, incydentalne i nie ma tam najlepszej z dotych
czasowych publikacji tematycznych, którą tu w swoim czasie sygnalizowałem'^.
Absolutna większość zawartych w tomie opinii to powtórka tego, co pisuje się na
ten temat od lat. Dominuje zwłaszcza sugestia, że publiczność ocenia bibliotekar
ki według wyimaginowanego wyglądu, w ięc jako podstarzałe matrony, fatalnie
ubrane i uczesane (standardowo - w kok), niewiele też umiejące, za to nieprzyjazne
i uciszające wszystkich dookoła. I wprawdzie żadnych dowodów na takie opiniotwórstwo nigdzie w tekście nie zamieszczono, jednakże ten jednostronnie zbolały
wątek przewija się konsekwentnie przez cały tom. W towarzyszącym kontekście
wyrzekań, że o bibliotekarstwie publiczność nic nie wie i nie uświadamia sobie bi
bliotekarskich wysiłków na rzecz godziwych standardów obsługi.
N a marginesie tej jerem iady pojaw ia się (nie wiadomo po co) dłuższy tekst o ta
tuowanych bibliotekarkach i bibliotekarzach, oraz sprawozdawcze streszczenie fil
mów pornograficznych, w których postacie bibliotekarek są ofiarami przemocy.
Do tych wypowiedzi zaplątał się również m ało śmieszny dowcip, ilu m ianowicie
potrzeba bibliotekarzy akademickich do wkręcenia jednej żarówki w lampie. Oka
zuje się, że pięciu, ponieważ jeden tę żarówkę wkręca, czworo zaś pisze protest do
dziekana, że to nie należy do ich powinności.
Spośród takich i podobnych tekstów, wyłowiłem trzy produktywniejsze i od
niosę się tylko do nich. W stopniu, w jakim to ma sens.
No więc nie bez racji bibliotekarki z Uniwersytetu w East Bay są zdania, że być
może nadwrażliw ie reagujem y na negatywne opinie zewnętrzne o bibliotekar
stwie, powtarzane zresztą niezmiennie od lat, więc zakonserwowane bez związ
ku z aktualną rzeczywistością, nie dostrzegając natomiast ocen korzystnych, które
przecież są, jakkolwiek rzeczywiście nie w nadmiarze. Jednak bardziej niż arbi
tralne łatki, denerwują niekom petentne dyskusje potoczne, odmawiające biblio
tekarstwu znam ion profesji, bo kojarzą je z nikłymi kwalifikacjami, albo nawet
z samouctwem. A jeżeli ktoś zgodzi się w końcu, że to jest zawód, to jednak o bar
dzo niskim statusie.
To faktycznie drażni, jak każde niekompetentne banialuki, lecz trudno temu za
radzić. Autorki nam awiają do intensywniejszej promocji bibliotekarstwa jako za
wodu, oraz apelują o większą uczciwość opiniodawczą społeczeństwa. Ale to już
jest biadolenie: próba zaklinania pogody. Nikt przecież nie wie, jak to zrobić. Sko
ro Szkoci przez liczne stulecia nie uwolnili się od stereotypu skąpców ...
^A. Biedroń: Stereotypy bibliotekarza w społeczeństwie. Zestawienie bibliograficzne. Przem yśl: Pedago
giczna Biblioteka W ojew ódzka w Przem yślu [dokum ent elektroniczny].
“A. W hite: Not your ordinary librarian. Oxford: Chandos Publishing, 2012; rec. w „Przeglądzie Biblio
tecznym " 2013, z. 1, s. 71.
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Z kolei kilka bibliotekarek z różnych amerykańskich uniwersytetów sugeruje, że
złe do bibliotek nastawienie bierze się z różnic w systemach wartości. Co innego mia
nowicie ceni sobie publiczność (błąd: to nie jest jednolita masa), inne kryteria ocen
wynikają z bibliotecznych kodeksów etyki zawodowej, a jeszcze inaczej myślą sami
bibliotekarze jako osoby prywatne. Jest poza tym konflikt między systemami warto
ści, które uznają pracownicy nauki, a tymi, które preferują bibliotekarze akademiccy.
No i całe to zróżnicowanie - podobno - rzuca się w oczy, generując niechęci i wyob
cowania. Możliwe, że tak rzeczywiście jest, lecz równie możliwe, że nie jest. Żadnego
dowodu nie przedstawiono.
Także dla tezy o niedoszacowaniu w zawodzie reprezentatywności etnicznej - co
zresztą w Polsce jest problemem obcym. Amerykańskie autorki uważają, że zwiększe
nie w bibliotekach liczby pracowników latynoskich i afroamerykańskich poprawiło
by notowania bibliotekarstwa, bo takie jest zróżnicowanie tamtejszego społeczeństwa.
Trudno wyrokować z polskiej perspektywy, ale argumentacja wygląda na mocno na
ciąganą. Skoro jestem łysy, to czy aby na pewno chcę, żeby pastę do zębów oferował
mi też łysy sprzedawca? Wolę miłą ekspedientkę.
Natomiast można zgodzić się z poglądem bibliotekarek z Niagara University, że
przecież złe stereotypy są mocno wiekowe, zleżałe i krążą siłą inercji, toteż najwyż
sza pora, żeby je ignorować. Dla zawodu bowiem znacznie dokuczliwsza jest obsesj a obciążenia stereotypami. W związku z tym autorki przeprowadziły porównawcze
badania opinii wśród 786 studentów i w grupie 715 bibliotekarzy akademickich. Re
prezentatywność obu zbiorowości jest zerowa, ale wzajemne zestawienie wyników
obu sondaży daje do myślenia.
Otóż bowiem studenci uznali, że wygląd oraz prezencja pracowników bibliotek
nie ma dla nich większego znaczenia. Natomiast jednoznacznie podkreślili pomocną
rolę bibliotekarzy w procesach komunikacyjnych oraz w studiowaniu. Czyżby ankie
tę wypełnili tylko studenci najlepsi i wszyscy chcieli zrobić badającym przyjemność?
Możliwe, lecz trudno przecież założyć, że z kolei wśród bibliotekarzy do sondaży
przystąpili najgorsi i źle nastawieni. Dlatego porównanie ma sens.
Bo to właśnie bibliotekarze orzekli, że ich prezencja, ogólny wygląd oraz sposób
ubierania się, ma istotny wpływ na odnoszenie się do nich zarówno użytkowników,
jak również współpracowników. Oraz dopowiedzieli, że obiegowe opinie o biblioteka
rzach, a także wizerunki w mediach, kształtują postrzeganie zawodu przez nich samych.
To potwierdza, że do krążących o nas plotek przywiązujemy rzeczywiście nadm iem ą wagę i że jest to w tym zawodzie czynnik za bardzo frustrujący. Przydałby
się większy dystans i luz.

BIBLIO TEKI W ETN ICZN IE ZRÓŻNICOWANYCH ŚRODOW ISKACH H

Rabota zarubieżnych bibliotek s muUikuUurnym nasielenijem. Sprawocznoje posobije. Red.
I[rina] Czadnowa. Moskwa: Paszkow dom, 2014,122 s. ISBN 978-5-7510-0616-7.
W ieloetniczne środowiska okołobiblioteczne wymagają bibliotecznego dostoso
wania się w coraz liczniejszych krajach, przede wszystkim w USA, w Rosji, w Niem
czech i w Skandynawii, ale ten geograficzny rejestr wydłuża się z każdym rokiem.
My takiej potrzeby jeszcze u siebie nie dostrzegamy - chociaż powinniśmy - ale
problem wkrótce sam da o sobie znać.
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Pomysł, żeby opisać biblioteczne praktyki w tym za
kresie w różnych krajach, był zatem bezdyskusyjnie
C MYAbTMKYAbTYPHblM
trafny. Zwłaszcza, że zagraniczne doniesienia na ten
HACEAEHMEM
(i nie tylko) temat są w Rosji słabo dostępne, z powo
dów językowych, alfabetycznych (w internede) oraz,
tak jak u nas, cenowych. Ale oprócz pomysłu zawsze
najważniejsza bywa realizacja, ta zaś okazała się fatal
na. Zamiast bowiem ogólnych wniosków doradczych,
zaserwowano szczegółowe przykłady postępowania
w różnych, pojedynczych miejscowościach, albo wszę
dzie takie same, albo tak dalece indywidualne, że nie
możliwe do naśladowania gdziekolwiek indziej.
Widać też podskórne nastawienie, jakoby taka działalność bibliotek miała charak
ter filantropijny i to jest kompletny nonsens. Ponadto rosyjscy referenci opinii nie
odróżniają oferty bibliotek dla imigrantów, od usług na rzecz środowisk wieloet
nicznych wprawdzie, lecz autochtonicznych, od zawsze miejscowych - a to jest już
nieporozumienie fundamentalne. Szczególnie w warunkach wielonarodowej Fede
racji Rosyjskiej.
Na dodatek pojawiają się w tej książce, zniechęcające niejednego, postsowieckie
i przedsowieckie resentymenty. Mianowicie opis, jak to brygady pracy socjalistycz
nej utrwalały multikulturalną świadomość w ZSRR (!?), albo inna retrospektywna
sugestia, jakoby w Rosji zawsze dbano o wielonarodowe czytelnictwo. Czyżby dla
tego przez blisko sto lat w Finlandii, w Estonii, na Litwie oraz na Łotwie obowiązy
wał carski zakaz publikowania w alfabecie łacińskim? Taka książka nie powinna być
zbiorem bajek.
A już inna sprawa, że cały ten temat jest w światowym piśmiennictwie bibliologicznym traktowany na ogół zdawkowo. Stosowne zalecenia i standardy IFLA (przy
wołane w tej książce), oraz wytyczne UNESCO, układają się w piramidę sloganów
i pustosłowia. Już nieco konkretniej przedstawia się program UE w tym zakresie, okre
ślany jako Biblioteka dla wszystkich, jed n a k na razie jest dopiero w fazie wdrożeniowej.
W książce przeważają detaliczne opisy jednostkowe, natomiast brakuje S )m te z ,
które byłyby pomocne innym, trzeba je więc wykreować samodzielnie. Otóż przede
wszystkim widać dwa różne nastawienia programowe. Już to na wzmożoną asymi
lację imigrantów, zwłaszcza tych spoza Europy. Albo na społeczną integrację, ale
z zachowaniem odrębności etnicznych - i ten program jest nastawiony głównie na
autochtonów. O wyborze decydują okoliczności lokalne i zapewne polityczne, nato
miast jedno rozwiązanie uniwersalne nie istnieje.
Z tego, co widać w relacjach jednostkowych, wynika wyraźnie, że biblioteczna ob
sługa imigrantów, szczególnie nowych, jest zadaniem trudnym. W bezpośredniej bli
skości bibliotek pojawiają się bowiem w grupach niewielkich, natomiast wewnętrznie
zróżnicowanych, edukacyjnie i politycznie, zaś w nowym dla siebie otoczeniu wszy
scy czują się zazwyczaj silnie wyobcowani.
Biblioteki, w miarę możliwości, starają się tworzyć wielojęzyczne kolekcje ksią
żek - czasem na zasadzie dopożyczania z bibliotek dużych - i tworzą też różne oferty
programowe w obcych językach. Wszędzie sygnalizuje się próby nawiązywania bez
pośrednich kontaktów z etnicznymi mniejszościami, zwłaszcza z ich liderami, a także:
sukcesywnego rozpoznawania oczekiwań i umiejętności tych osób. Do standardo
PAEOTA3APyBEXHblX
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wego repertuaru należą kursy języka miejscowego oraz przedsięwzięcia, promujące
czytelnictwo i korzystanie z internetu. Główną przeszkodę natomiast stanowi słaba
kondycja finansowa bibliotek i niedostatek personelu, a zwłaszcza niedobór pracow
ników, znających języki mniejszości.
Znaczną część tej książki zajmują przetłumaczone, fragmentaryczne doniesienia
z różnych krajów, z czego nie zawsze cokolwiek wynika. Oto napisano, że jako pierw
sze na świecie, imigrantami zajęły się w przeszłości biblioteki kanadyjskie. No i tyle.
Albo: że w Holandii większość imigrantów to analfabeci oraz półanalfabeci. Ale co
wobec tego - nie wiadomo.
Inne relacje z rozmaitych krajów są referencjalnie różne. W niemieckim Frankfur
cie nad Menem obcy stanowią 30% mieszkańców, utworzono więc dużą bibliotekę
międzynarodową, a w filiach powstały kolekcje książek w kilku językach i w każdej
realizuje się kursy języka niemieckiego. O ile wiem, wymagało to wsparcia z pozio
mu federalnego, ale w książce nie ma o tym ani słowa.
Z kolei w szwedzkim Biskopsgarten doliczono się podobno aż 70 różnych naro
dowości, w co trudno uwierzyć, skoro miasto liczy sobie raptem 37 000 mieszkań
ców. Zapewne jednak środowisko imigracyjne jest znaczne. W specjalnym programie
zatem, obok wielojęzycznych książek, zapewniono prasę w 10 językach i wszędzie
biblioteki oferują naukę języka szwedzkiego, także w formie językowych (pogaduszkowych) kawiarenek. Z udziałem liderów najliczniejszych nacji, powołano kilka rad
konsultacyjnych, oraz zainaugurowano cykliczne, dwujęzyczne imprezy dla dzieci w takim stopniu, w jakim udało się znaleźć odpowiednich lektorów.
W Austrii, gdzie obok dawniejszych imigrantów z Turcji oraz z byłej Jugosławii,
pojawili się ostatnio przybysze z krajów postsowieckich, dodatkowe trudności w bi
bliotecznej ich obsłudze biorą się z tego, że tamtejsze biblioteki publiczne są na ogół
małe i krótko otwarte. Na miarę więc skromnych możliwości, podstawą oferty - obok
wielojęzycznych, ale niewielkich kolekcji książek - stały się kursy języka niemieckiego,
oraz (tu i ówdzie) spotkania z tłumaczami, którzy przekładają z konkretnych języków.
To oczywiście są detale, ale sygnalizują złożoność i kosztorodność sytuacji. Do kon
kluzji ogólniejszych prowadzą doświadczenia amerykańskie. W USA już od dłuższego
czasu profiluje się wielojęzykowo zasoby bibliotek publicznych, według etnicznych
struktur otoczenia i tak też - wielojęzycznie - tworzy się katalogi oraz programy bez
pośredniej pracy z użytkownikami. Jest także nierzadką praktyką, że na biblioteki
nakłada się również niektóre powinności socjalne wobec rozmaitych etnicznie grup
okolicznych mieszkańców. Przy rozszerzonym w ten sposób rejestrze obowiązków,
najbardziej odczuwa się niedostatek wielojęzycznego personelu.
Poza tym dość zaskakująco brzmi informacja o rosnącej liczbie imigrantów - Wiet
namczyków, Rosjan i Stowaków - w Czechach, przede wszystkim w Pradze. To są
przeważnie zbiorowości nowe, wymagające różnorodnego wsparcia. Czesi stworzyli
dla nich specjalny ośrodek multikulturalny w stolicy, a w bibliotekach publicznych
(tam, gdzie trzeba) nastawiono się na kursy języka czeskiego zakładając, że nowi
przybysze pozostaną już na stałe.
Czeski przykład dowodzi, że i u nas ten problem będzie wymagał - jeżeli już tak
nie jest - rozumnego rozwiązania. A ze wszystkich doniesień razem wynika, że same
biblioteki na samodzielne tylko przedsięwzięcia nie mają większych szans. Nieod
zowne są specjalne programy rządowe z finansowym wsparciem oraz ekonomiczna
pomoc ze strony UE. Koszty mogą być relatywnie znaczące.
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Library sewices from hirth to five. Delivering the best
start. Red. Carol3mn Rankin, Avril Brock. London:
Facet Publishing, 2015,326 s. ISBN 978-1-78330-008-2.
Odkąd pow stały biblioteki publiczne uważano,
że dzieci poniżej trzeciego, a jeszcze lepiej poni
LIB R A R Y S E R V IC ES
żej piątego, roku życia nie pow inny m ieć do nich
BIRTH 3 F IV E
wstępu. No bo po co? Głupie toto, czytać nie potrafi
Deliverinq the best start
i w dodatku biega bez celu jak kot z pęcherzem. Ale
od jakiegoś czasu stosowna teoria uległa zm ianie trzeba zaczjm ać wcześniej niż w cześnie - a naw et
praktyka, i to rów nież w Polsce, chociaż nie tw ier
dzę, że w skali pow szechnej.
D o przebudow y koncepcji przyczyniły się znacząco Carolynn Rankin oraz
Avril Brock z (dwóch różnych) uniw ersytetów w Leeds, znakom itą książką, któ
rą tu w sw oim czasie sygnalizowałem^. O becnie obie panie dopisały uzupełnie
nie (na co w skazują też cząstki tytułów ), w ystępując skrom niej jako redaktorki,
ale są autorkam i w iększości w ypow iedzi w tym tomie. N atom iast jest to pub
likacja w znacznym stopniu pow tórkow a i naw et w zam ieszczonych tam teks
tach pow tarzają się często te sam e opinie oraz sform ułow ania. Jakkolw iek nie
tw ierdzę, że to żle.
N o w ięc nie po raz pierw szy autorki są zdania, że dom owe relacje kom unika
cyjne z dziećm i - dźw iękow e oraz w erbalne - trzeba inicjow ać od sam ego po
czątku. A skoro od ósm ego m iesiąca życia ma już m iejsce rozum ne słuchanie
słów i dłuższych wypow iedzi, to w tedy albo naw et odrobinę w cześniej, war
to byw ać z dziećm i w bibliotece, jeżeli są tam program y opow ieściow e. Nieco
później przydają się oferty sem iotycznie pom ieszane, w ięc czytanie z kom en
tarzem , p iosen ki i w iersze, in scenizacje, oraz sygnały d igitalne, a w szystko
z udziałem rodziców , bo te interakcje m ają przełożenie na to, co w tym zakre
sie robi się w domach.
Jest też opinia, że m ądra oferta biblioteczna aktyw izuje całe rodziny, zaś dzie
ci wyciąga z domu na zew nętrzny świat i dem onstruje im otoczenie, sąsiadów,
oraz proponuje form y rozrywki, niedostępne w domu, a rodziców m otyw uje do
w spólnych z dziećm i lektur dom ow ych. Panuje przekonanie, że im w cześniej
te dom owe czytania zostaną zainaugurow ane, tym lepsze są potem standardy
lekturow e - na co u nas zw racał uwagę Stanisław Siekierski'^ - a także w yniki
w nauce szkolnej, którą zresztą autorki radzą rozpoczjm ać już w w ieku pięciu
lat. No tak, w Polsce m am y na ten tem at całkiem inne zdanie.
W śród relacji szczegółow ych ciekawa w ydała mi się australijska form a czy
telniczej inicjacji pod nazw ą Better beginnings, oparta na spostrzeżeniu, że um ysł
®C. Rankin, A. Brock: D d w erin g thebest start. A guide to early years lihraries. London: Facet Publishing,
2009 - rec. w „Przegląd B iblioteczny" 2010, nr 3, s. 384-385.
‘ S. Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk: W yższa Szkoła H um anistyczna
im. A leksandra G ieysztora, 2006.
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rozw ija się najszybciej do trzeciego roku życia. No i dla tego przedziału w ieko
w ego przygotow ano rejestry dostosow anych książek, a także specjalne progra
m y w Internecie, oraz scenariusze spotkań, opartych na w ierszach i piosenkach.
W realizację zaangażow ano mam y, a obserw acje potw ierdziły radykalną popra
wę odbioru kom unikow anych treści przez dzieci. N atom iast dał o sobie znać
deficyt odpow iednio przygotow anych do takiej pracy bibliotekarek.
Potrzeba też, oczyw iście, stosow nych narzędzi. To książki z obrazkam i, za
bawki, oraz dostosowane do wieku m ateriały i urządzenia elektroniczne. A także
pom ieszczenia biblioteczne, które m ożna zaaranżow ać na im prezy dla m ałych
dzieci (bez sprzętów ), dla dzieci w iększych (m ożliw ie rozległa przestrzeń pu
sta), no i dla rodziców (m iejsca do siedzenia). To są postulaty trafne i słuszne,
natom iast w realizacji m uszą kosztow ać tyle, ile m uszą. Tym czasem nie zawsze
wiadom o, kto m a za to płacić. I ta niew iedza nie jest ani słuszna, ani też trafna.
We wszystkich opiniach pow tarzają się postulaty wykorzystywania do kontak
tów z dziećm i m uzyki, piosenek, oraz (posiadających wszak melodykę) wierszy.
To dobre tworzywa, zw łaszcza na spotkania bezpośrednie, z udziałem rodzi
ców. W spólne śpiewanie i recytacje (teksty trzeba pow ielić i rozdać rodzicom) na
mniej więcej półgodzinnych im prezach bibliotecznych, to dobry w stęp do póź
niejszych spotkań czytelniczych, a także - do lekturow ych praktyk dom owych.
Autorki są zdania, że im prezy biblioteczne dla dzieci warto czasem połączyć
z tem atyką lokalną i z m iejscow ym i rekw izytam i. W niektórych bibliotekach or
ganizuje się spotkania dla m łodych m am , serw ując tem aty praktyczne, ale jed 
nocześnie w intencji środow iskow ej integracji lokalnej. W szędzie zaś zaleca się
nam aw ianie rodziców do czytania m ałym dzieciom w domu, z uaktualnianym
serw isem podpow iedzi, co akurat czytać najlepiej. Pow tarzają się też sugestie,
żeby do tego czytania szczególnie zachęcać ojców, którzy (podobno) na ogół nie
są ku tem u skorzy - ale tu pozw olę sobie zaprotestow ać: to seksizm . M ożliw y
dlatego, że w całym zespole autorskim nie m a ani jednego m ężczyzny.
W książce zam ieszczono też krótkie doniesienia z różnych krajów , św iadczą
ce o dużej aktyw ności i pom ysłow ości praktycznej. O tóż w Australii biblioteki
w w ielu m iejscow ościach organizują spotkania dla rodzin nieanglojęzycznych,
z ukierunkow aniem na m ałe dzieci i (w łaśnie) na ojców. W Chorw acji biblioteki
przygotow ują przedsięw zięcia dla przedszkoli oraz dla szpitali pediatrycznych,
we W łoszech niektóre biblioteki publiczne oferują, sukcesyw nie uaktualniane,
zalecające spisy książek dla m ałych dzieci, a w Danii tu i ów dzie proponuje się
com iesięczne spotkania dyskusyjne w bibliotekach, dla (samych) rodziców dzie
ci w wieku 1-12 m iesięcy.
Z Rosji przedstaw iła się C entralna Biblioteka dla Dzieci, serw ująca rozm aite
program y dla rodziców oraz dla przedszkoli, które prom ują książki dla dzieci ale jednak z ograniczeniem do samej M oskwy. N atom iast w Szw ecji ze środków
publicznych funduje się ogólnokrajow y program M oja pierw sza książka, z poda
runkam i książkow ym i i z urozm aiconym repertuarem rodzinnych spotkań czy
telniczych w bibliotekach.
W ygląda w ięc na to, że specjalne lansow anie czytelnictwa oraz bibliotecznych
ofert dla najm łodszych - co ważne: ze w sparciem przez dodatkow e środki pub
liczne - staje się praktyką coraz częstszą. U nas jeszcze tego nie widać.
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Czitajuszczaja Rossija na rubieże tysiaczeletij. Red.
S. Basów , J. Zobnin. Sankt-Peterbtirg: R ossijskaja
n acjon aln aja biblioteka, 2014, 328 s. ISBN 978-58192-0467-2.

R o sy jsk a B ib lio te k a N aro d o w a w San k t Pe
te rsb u r g u p o d ję ła się n ie z w y k łe g o zad a n ia .
P ro w a d z ą c m ia n o w icie p rzez sze reg la t a n a li
zy b ib lio teczn ego ob ieg u książek w R osji, spró
Ha py6e>Ke
b o w a ła syntetycznie o k re ślić sta n tam tejszeg o
Tbic$me/ieTMM
czytelnictw a n a styku dw óch tysiącleci - dodatko
w o z od leglejszą retrosp ektyw ą (m oim zdaniem :
zbędną). Z am iar b y ł w ysoce am bitny, doskonale
m arketin gow o zatytułow any, jed n ak w ykonanie
okazało się kiepskie. Szkod a - tym b ard ziej, że n akład em tej b ib lio tek i w y
chodziły ju ż p u blikacje w artościow e i m ądre.
Tekst jest na granicy czytelności ju ż z przyczyn technicznych. Złożony p eti
tem, mniej więcej 30% treści sygnalizuje w rów noległym , ale jeszcze m niejszym ,
przypisowym nonparelu i tego bez m ikroskopu przeczytać nie m ożna. A na do
datek jest to książka gigantycznej objętości - w norm alnym złożeniu liczyłaby
ponad tysiąc stron - zestaw iono ją zaś bard zo chaotycznie i nie m a w niej żad
nych indeksów . Tem atyczna chronologia, zakładana w stępnie, jest przestrze
gana tylko chw ilam i.
N ie da się nawet rozpoznać autorstwa. Spośród batalionu rozm aitych redakto
rów, w yłow iłem (jak sądzę) najw ażniejszych, lecz pew ności nie m am . Na doda
tek koszm arna rosyjska maniera ukrywania imion pod pierw szą literą powoduje,
że osoby o popularniejszych nazw iskach są po prostu nie do odróżnienia.
Podstawow y okres, którego to opracowanie dotyczy, to lata 1995-2010, ale S )m teza nie trzym a się tylko tego przedziału czasowego. Są bow iem liczne odniesie
nia do przeszłości daw niejszej, naznaczone zresztą piętnem propagandowym .
Sugeruje się m ianowicie świetność historii rosyjskiego czytelnictwa, co do praw 
dy m a się nijak. Napisano też, że rosyjskie piśmiennictwo należy w Europie do
najstarszych, sięga bow iem X w. Zakładam, że w intencji nie było konkurowania
z literaturą starogrecką oraz ładńską, ale nawet Beowulf jest starszy. To są więc
niepotrzebne próby tw orzenia fikcyjnej legendy.
W epokach późniejszych czytelnictwo elity intelektualnej nie odbiegało zapew
ne od poziomu europejskiego, ale to nie przekładało się na stan czytelnictwa po
wszechnego. Wbrew temu, co napisano, analfabetyzm w rosyjskim imperium długo
był rozległy i świetność tamtejszej twórczości literackiej też nie ma do tego nic.
Obowiązek szkolny wprowadzono późno, a według różnych doniesień, w 1915 r.
objęto nim nie więcej, niż 50% dzieci. Propaganda sukcesu za w szelką cenę jest
wrogiem wnioskowania naukowego, a tym samym - prawdy.
Również same doniesienia z badań budzą liczne wątpliwości. W tekście skupio
no się na profilu wydawniczym, na zaopatrzeniu bibliotek, oraz na bibliotecznym
obiegu książek. Jednak bez wzajem nych zależności. Poza tym to, z czego korzysta
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się w bibliotekach, nie wyczerpuje znam ion czytelnictwa ogólnego. Nie mówiąc
o braku reprezentatywności, ale ten m ankament jest już w bibliotecznych sonda
żach regułą. Wszędzie.
Przywołane w ielkości bezw zględne również potw ierdzają zresztą, że żadnej
reprezentatywności tu nie ma. Są nikłe. Ponadto raz pisze się o udostępnieniach
w bibliotekach wielkomiejskich, innym razem w prowincjonalnych, często z przywo
łaniem sondaży innych, ale nie wiadomo jakich, no i pojawiają się niespodziewane
przemieszania różnych okresów badawczych, też nie zawsze skonkretyzowanych.
W sumie nie da się tych doniesień potraktować jako rzeczywistej panoramy sy
tuacji czytelnictwa w Rosji sprzed kilku lat. To jest raczej materiał ilustracyjny, do
własnego zinterpretowania - ale wobec tego z ograniczoną wiarygodnością.
Bywa, że nie zgadzają się nawet liczby. Napisano, że w przedrewolucyjnej Ro
sji było 76 tys. albo 200 tys. bibliotek (dokładność nie jest więc przesadna), ale nie
co dalej pojawia się liczba 50 tys. Z tego po rewolucji ostało się 12 250, zatem jak
na Rosję maleńko.
Po rewolucji - decyzją Lenina - natychmiast poniechano swobody publikowa
nia, a biblioteki poddano czystce, usuwając piśmiennictwo burżuazyjne. Z jednej
strony rozszalała się cenzura, z drugiej zaś biblioteki silnie ideologizowano. W cią
gu pierwszych dziesięciu lat wydano aż trzynaście (długich) spisów książek za
kazanych. Szczegółowo o tej barbarzyńskiej rewolucji bibliotecznej napisała zresztą
w swojej książce Irina Bałkowa^.
W latach m iędzywojennych prowadzono w Rosji (i w całym ZSRR) liczne ba
dania czytelnictwa, lecz ich wiarygodność jest minimalna, tak za sprawą kiepskiej
metodologii, jak i przez niechęć respondentów do sygnalizowania prawdy, z oba
wy przed represjami z powodu lektur, których władze nie popierały. Ostrożność
była uzasadniona. W ówczesnych finalnych sprawozdaniach z badań pisano wszak
o czytelniczym zacofaniu gospodjm domowych, o trefnych lekturach niedobitków
przedrewolucyjnej inteligencji, a czytelników nazwanych pejoratywnie mieszczań
skimi, jeden z badaczy określił jako czytelnicze hieny. Czy to więc w ogóle były ja
kieś badania, czy też formy inwigilacji? Równolegle prowadzono zresztą kampanie,
zniechęcające do czytania tekstów - np. Mariny Cwietajewej - wprawdzie wyda
wanych i obecnych w bibliotekach, ale uznanych za niesowieckie.
Z kolei po wojnie nastąpiła pełna unifikacja tamtejszego bibliotekarstwa. Dążenie
do standaryzacji było tak silne, że pojawiły się modelowe katalogi dla bibliotek róż
nych kategorii, żeby kolekcje książek w podobnych bibliotekach były identyczne.
Odpowiednio zresztą i jeszcze bardziej niż przedtem, ideologizowane. Z piśmien
nictwa zagranicznego tolerowano zaś niemal wyłącznie wielkorealistyczną klasykę.
Zachowały się sygnały, że niektórzy bibliotekarze nie akceptowali takiej polity
ki bibliotecznej. Wtedy jednak uznawano to za rezultat nędznych kompetencji za
wodowych. Ale w tych okolicznościach, przy takiej ofercie, nie bardzo wiadomo,
jakim cudem w zasięgu bibliotek znalazło się aż 60% społeczeństwa. Niekoniecz
nie chce się w tak wysoki wskaźnik wierzyć.
Po 1990 r. większość bibliotek przekazano władzom lokalnym i efekt był dra
matyczny: około 9 tys. uległo likwidacji. A już inna sprawa, że biblioteczne zasoby
tylko częściowo nadawały się do użytku, bo większość kolekcji stanowiła ideoloW .Bałkow a: Istorija hihliotecznowo dieła. M oskwa: Paszkow dom , 2013, s. 212-281.
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giczna sieczka, zaś na now ośd brakowało środków. Natomiast wszędzie ponie
chano - standardowego wcześniej - kierowania czytelnictwem.
Autorzy raportu tw ierdzą jednak, że opinie o całkowitym upadku czytelnictwa
w tam tych latach, były i nadal są przesadzone. Na dowód podają, że zasięg rosyj
skich bibliotek na początku bieżącego tysiąclecia nie był niższy, aniżeli 36% popu
lacji. To rzeczywiście niezły wskaźnik - jeśli zgodny z prawdą. Kłopot polega na
tym, że z żadnych innych tam tejszych doniesień nie generuje się wizerunek (choć
by względnego) dobrostanu biblioteczno-czytelniczego w tym czasie.
Być może obecny stan czytelnictwa w Rosji kształtuje się na średnim poziomie
europejskim - wiele na to wskazuje. Natomiast, jak funkcjonują tam biblioteki,
szczególnie publiczne, trudno ocenić porównawczo. Ten retrospektywny raport
tego nie umożliwia, zaś inne doniesienia są sprzeczne.
Z okresu 1990-2000 spisano opinie o ówczesnym czytelnictwie młodzieży. Otóż
za czytających uznało się 80-90% respondentów, lecz nic w tym dziwnego, skoro
w zasadzie była to młodzież szkolna. Deklarowane preferencje czytelnicze odno
siły się do powieści sf, do współczesnej prozy obcej, oraz (zapewne jako stygmat
lekturowy) do rodzimej klasyki. Obawiam się jednak, że prostoduszna metodologia
badawcza nie pozwoliła na dookreślenie rzeczywistych nastawień czytelniczych.
Szkoda, bo to przecież jest dzisiejsze pokolenie czterdziestolatków, decydujące nie
tylko o stanie czytelnictwa.
Z kolei dokonana w 1995 r. analiza wypożyczeń bibliotecznych w 54 m iejsco
wościach prowincjonalnych (mam wątpliwości, czy m ogła być reprezentatywna),
ujawniła zdecydow aną przewagę literatury pięknej w obiegu - 64% ogółu udo
stępnień (a wszyscy plotą o informacji!) - z nastawieniem głównie rekreacyjnym
(napisano kompensacyjnym, bo to lepiej brzmi), oraz według szkolnych dyrektyw.
Autorzy, w czasach sowieckich sztandarowi, byli w tym portrecie sygnalizowani
rzadko. Przeważały romanse i powieści sensacyjne, od których przez całe dzie
sięciolecia próbowano publiczność odstręczyć, lecz jak widać: bez powodzenia.
Jeszcze jeden gatunek lektur okazał się wtedy (i później) dominujący, m ianowi
cie fabularne powieści historyczne, ale szczególnego rodzaju. Autorem najbardziej
w tej kategorii wziętym był Aleksander Dumas, a zaraz po nim - producent kosz
marnych pseudohistorycznych banialuk, Walentin Pikul.
To właściwie jedyny wątek, w którym pojawiają się nazwiska polskie. M iano
wicie Józef Ignacy Kraszewski oraz Henryk Sienkiewicz i jego Quo vadis, tyle że
w rosyjskim przekładzie tytuł brzmi Kamo gradieszi. Sformułowanie łacińskie nic
nikomu w prawosławnej Rosji nie mówiło, dlatego tytuł w translacji od począt
ku był właśnie taki.
W wykazie czytywanych autorów pojaw ił się też Kazimierz Waliszewski. To
polski historyk z lat międzywojennych, ale piszący głównie po francusku i długo
we Francji mieszkający. Specjalizował się w historii Rosji, lecz w sposób przez pol
skich historiografów nieakceptowany, toteż u nas o nim zapomniano. Natomiast
w Rosji - niekoniecznie.
Kolejna panorama, szerzej w książce rozbudowana, lokalizuje się w 2000 r. Z tego
co napisano wynika, że nie był to czas dobry. Rozpadła się polityka biblioteczna,
zniknęło wiele wydawnictw, zaś nakłady czasopism kulturalno-literackich - tych,
które przetrwały - w stosunku do hossy z 1960 r., zmalały sześciokrotnie, a niektó
re nawet dziesięciokrotnie. Zjawiskiem - nie tylko dla czytelnictwa - złym była też
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em igracja sporej częśd inteligencji. Dlatego wizerunek bibliotekarstwa oraz czy
telnictwa w tym okresie przedstaw ia się niezbyt korzystnie.
Z tym, że akurat same wybory czytelnicze w bibliotekach nie różniły się od po
przednich. Nadal przeważały nastawienia na powieści pseudohistoryczne, sensacyj
ne, oraz na romanse, tak jak ponownie widać też ślady lektur z kanonu szkolnego.
Rejestr łubianych autorów zgadza się, w zasadzie, z tym preferencyjnym profilem.
Czołówka to Jack Chase (autor kryminałów), Agatha Christie, Walentin Pikul, Alek
sander Dumas, no i na końcu tej piątki Fiodor Dostojewski.
Współczesna, problemowa literatura rosyjska była sygnalizowana rzadko i być
może mało znana, bo - jak napisano - właściwie nikt jej nie promował. Z tego krę
gu pojawia się tylko jedno, zresztą świetne nazwisko, m ianowicie Wiktora Pielewina. W ygląda więc na to (zdaniem autorów), że czytanie książek wciąż jeszcze
uchodziło za cenioną wartość - pozbierano takie wypowiedzi - jednak bardziej
deklarowaną, niż zinternalizowaną. Co zresztą, zapewne, miało i ma miejsce nie
tylko w Rosji.
Pośród różnych wątków pobocznych, których w tej książce namnożyło się spo
ro, warto jeszcze zwrócić uwagę na sygnały recepcji literatury zagranicznej. Któ
ra - inaczej niż w większości krajów (książka np. brazylijska, czytana w Polsce, jest
w odbiorze książką polską) - była i jest tam traktowana jako jednoznacznie obca,
a w dodatku jeszcze jako ryw alka piśmiennictwa rodzimego. Stąd tyle wokół niej
zawirowań, dziwacznych kontekstów i mało klarownych decyzji wydawniczych.
Otóż wygląda to tak, że z podaży translacyjnej największe wzięcie w bibliote
kach - 40% wypożyczeń literackich - miała tam przed kilkoma laty literatura ame
rykańska i angielska, głównie zresztą sensacyjna. Literatura niemiecka to ledwie 4%
ówczesnego bibliotecznego obiegu literackiego - przede wszystkim za spraw ą...
Karola Maya, a w m niejszym stopniu Tomasza M anna i Anny Seghers - zaś litera
tura tłumaczona z francuskiego to jeszcze mniej, bo 3% obiegu, a sztandarowym au
torem był znowu Aleksander Dumas. O innych przekładach wzmianki są śladowe.
Podstawowa słabość tej książki polega na niedostatku informacji pewnych, wobec
czego - w zastępstwie - trzeba poruszać się w kręgu domniemań. M ankamentem
równorzędnym jest zaś niebywały chaos eksplikacyjny. To są wady kompozycyj
ne: autorom zabrakło wyobraźni, a potem być może również cierpliwości. No i nie
potrzebnie namnożyli aż tyle różnych wątków tematycznych.
Tym czasem m ateriał na ważną i frapującą prezentację dokonanych ustaleń nie
wątpliwie był. W ym agał jednak daleko posuniętej selekcji, starannego uporząd
kowania i ułożenia relacji w klarowny ciąg logiczny. W ielka szkoda, że ta szansa
została zaprzepaszczona.

Jacek Wojciechowski
Tekst wpłynął do Redakcji 4 czerwca 2015 r.
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP
(Warszawa, 11 czerwca 2015 r.)

Na posiedzeniu obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Lena Bednarska, Sylwia Błasz
czyk, Barbara Budyńska, M irosław a M ajew ska, M arzena Przybysz oraz Anna
Grzecznowska i M arta Lach. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia
Prezydium ZG z dn. 31 marca br. dokonano podsumowania działań Stowarzysze
nia za I półrocze br. zwracając szczególną uwagę na następujące zadania:
- rozstrzygnięcie konkursów: „Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego", „Ty
dzień Bibliotek" (konkurs na plakat oraz ocena działań w terenie), „Bibliotekarz
Roku 2014", „Mistrz Promocji Czytelnictwa";
- działalność W ydawnictwa SBP. W I półroczu ukazało się 9 nowych tytułów
i 3 dodruki, bestsellerami okazały się m.in.: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej rozwój, bariery, technologie (red. M aja W ojciechowska), Filmy Matrix i Alicja w kra
inie czarów jako archetypiczne opowieści mityczne (Adam Franke), Ciekawe przypadki
z życia książki (Dorota Pietrzkiewicz), Biblioteka i pieniądze (Dariusz Grygrowski);
- wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, która analizowała działalność
SBP za 2014 r. Kontrola wypadła pozytywnie (uwagi Komisji zawarto w 10 punk
tach umieszczonych w protokole);
- realizacja warsztatów . Do 30 czerw ca odbyło się łącznie 25 warsztatów ,
konferencji i seminariów, wzięło w nich udział ponad 300 bibliotekarzy. Zebra
ni dyskutowali o tematach nowych spotkań, zgłoszono m.in.: działalność instruk
cyjno-metodyczna w bibliotekach powiatowych (konferencja), dokumenty żyda
społecznego, system informacji regionalnej, czytelnictwo niepełnosprawnych (biblioterapia, bajkoterapia);
- przygotowania do X Forum Młodych Bibliotekarzy. Przebiegają one zgodnie
z harm onogram em prac (uruchomiono stronę, opracowano program merytorycz
ny, przygotowano narzędzia do uruchom ienia rejestracji uczestników, prowadzo
no rozmowy ze sponsorami itp.);
- propozycje zm ian w regulaminie konkursu „Bibliotekarz Roku". W związ
ku z licznymi uwagami dotyczącymi przede wszystkim głosowania internetowego
w II etapie konkursu Prezydium powierzyło E. Stachowskiej-Musiał, sekretarzowi
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konkursu, przygotowanie nowej propozycji głosowania, która ma uwzględniać za
równo głosowanie internetowe, jak i wybór przez profesjonalne jury, propozycja
przekazana zostanie okręgom do zaopiniowania;
- realizacja zadań objętych dotacjami:
1. Elżbieta Górska om ówiła dotychczasowe prace zespołu Analizy Funkcjo
nowania Bibliotek (AFB) dotyczące standardów dla bibliotek oraz plany
na II połowę roku, które zostały dostosowane do mniejszej niż planowa
no dotacji z Programu MKiDN - Obserwatorium Kultury. Wśród bibliotek
publicznych blisko 1000 zostało zarejestrowanych, jako uczestnicy bada
nia jakości pracy z zastosowaniem przygotowanego zestawu wskaźników,
w 2016 r. planuje się, że udział w projekcie będzie brało 1500 bibliotek,
w 2017 r. - 2000. Spośród bibliotek pedagogicznych w projekcie bierze
udział 17 bibliotek, spośród bibliotek naukowych - 58. W ramach projek
tu prowadzone były szkolenia dla bibliotekarzy - koordynatorów w po
szczególnych województwach.
2. Anna Grzecznowska zrelacjonowała prace związane z grantem pt.: „Bi
bliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem ", uzyskanym z Funda
cji Batorego. Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla
D em okracji", finansowanego z funduszy EOG. Głównym celem projektu
jest podniesienie kom petencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelni
ków z zaburzeniami komunikacji (ze spektrum autyzmu). W zrost zawo
dowych umiejętności pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji
osób z tego typu zaburzeniami i umożliwi im uczestnictwo w działaniach
kulturalnych organizowanych przez biblioteki. Pełnić to będzie zarazem
funkcję terapeutyczną w obszarze nauki samodzielności osób z autyzmem
i zespołem Aspergera.
Środki z grantu będą przeznaczone m.in. na szkolenia dla 40 bibliotekarzy,
badania pilotażowe w wybranych bibliotekach na terenie Warszawy i oko
lic, uruchomienie strony www.autyzm.sbp.pl zawierającej m ateriały przy
datne bibliotekarzom, wydanie poradnika dla bibliotekarzy, opracowanie
pakietów inform acyjnych służących do oznaczenia biblioteki przyjaznej
osobom z autyzmem oraz ułatwiających komunikację z nimi. W zadaniu
aktywny udział biorą osoby dotknięte autyzmem (OzA), z którymi pracu
ją trenerzy z Fundacji Synapsis (partner zadania).
3. M arta Lach przedstaw iła zawartość dodatku do „Poradnika Biblioteka
rza" - „Świat Książki Dziecięcej", dofinansowanego ze środków MKiDN,
w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa", priorytet „Czaso
pism a". W I półroczu ukazały się dwa numery ŚKD. Zamieszczono w nich:
recenzje książek i komiksów dziecięcych, omówienie bieżących wydarzeń,
akcji promocyjnych itp.
4. Anna Grzecznowska przedstawiła założenia nowego zadania „ICT w upo
wszechnianiu dóbr kultury", na który uzyskano grant z Narodowego Cen
trum Kultury w ram ach programu „Kultura - Interwencje 2015". Zadanie
dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii w podnoszeniu kom 
petencji kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych i innych, domów
kultury itp. Polega ono na przeprowadzeniu, na platformie e-learningowej SBP, cyklu warsztatów online dotyczących wykorzystania wybranych.
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darmowych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kreatywnego tworzenia róż
norodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego
regionu w postaci prezentacji i wirtualnych tablic, elektronicznych ksią
żeczek i kom iksów oraz filmów i podcastów. Szkolenie umożliwi ponad
to zdobycie umiejętności organizowania samokształcenia oraz sprawnego
korzystania z platformy e-learningowej.
5. Założenia tematyczne V Salonu Bibliotek na XXIV Targach Książki Histo
rycznej om ów iła J. Pasztaleniec-Jarzyńska. Zadanie uzyskało dofinanso
wanie ze środków MKiDN, program „Prom ocja literatury i czytelnictwa",
priorytet „Promocja czytelnictwa". Dotychczas opracowano m.in. koncepcję
Salonu, uzgodniono warunki uczestnictwa w targach z jego organizatorami,
opracowano i rozesłano pisma oraz maile do bibliotek zainteresowanych
udziałem w Salonie i przygotowaniem m ateriałów do katalogu bibliotek
wydających publikacje o tematyce historycznej.
W dalszej części spotkania dyskutowano m.in. nad: weryfikacją danych w ba
zie członków SBP, przygotowaniami do obchodów 100-lecia SBP oraz organizacją
kongresu IFLA w Polsce w 2017 r. E. Stefańczyk zaproponowała w tym ostatnim
punkcie utworzenie zespołu SBP, który będzie koordynował prace związane z or
ganizacją IFLA, w jego skład weszły: E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B. Budyńska, Zuza Wiorogórska, Liliana Nalewajska, E. Kobierska-Maciuszko, B. Zybert
(uchwała Prezydium nr 1/2015). Ustalono, że do okręgów zostaną wysłane e-maile z prośbą o propozycje tem atów prekonferencyjnych i imprez towarzyszących
IFLA, które odbywałyby się w bibliotekach.
W sprawach różnych S. Błaszczyk zaproponowała, by w związku z organizacją
IFLA 2017 r. we W rocławiu przedłużyć kadencję ZG SBP do października 2017 r.
Sprawa ma być rozstrzygnięta na posiedzeniu ZG SBP, po uprzednim uzyskaniu
opinii prawnej.

KON K URSYSBP

„ N A G R O D A N A U K O W A S B P im. A D A M A Ł Y S A K O W S K IE G O "^

„ T Y D Z IE Ń B I B L I O T E K 2015"
Jury konkursu SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach pro
gramu „Tydzień Bibliotek 2015" przyznało nagrody 9 bibliotekom (wśród nagro
dzonych znalazły się również biblioteki akademickie):
• I nagroda - Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie za akcję „Bi
blioteczny Escape Room ".
• II nagroda (ex aequo):
'S z c z e g ó ł o w e in fo r m a c je z n a j d u j ą s ię n a s . 4 9 3 .
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- Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle za cykl imprez „Rany! Rety! Tablety...
w Twojej Bibliotece",
- Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu za cykl imprez
„Kultura niejedno ma imię".
• III nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Multimedialna Bibliote
ka Młodych Planeta 11, za imprezę „Zaczytani - zabiegani".
Jury przyznało trzy wyróżnienia, które otrzymali:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, za akcję „Galeria ludzi zakręco
nych (Zrób zdjęcie z Biblioteką w tle)".
• Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu, za cykl imprez „ BiblioCzas - wybierz
nas, doładuj wyobraźnię".
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach, za imprezę „Od IV roczku bez książecz
ki ani kroczku".
W uznaniu za oryginalne propozycje akcji propagujących biblioteki i czytelnictwo
jury przyznało dyplomy dwóm bibliotekom:
• Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, za akcję „Te owoce wodzą nas na
pokuszenie".
• Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, za akcję „I Biblioteczna Gra Miejska w Bibliotece".

O P IN IE

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało 19 maja 2015 r. do MNiSW uwagi
do projektu „Rozporządzenia MNiSW w sprawie Systemu Informacji o Nauce", opra
cowane przez Sekcję Bibliotek Naukowych ZG SBP. Czytamy w nich m.in.:
Zakres informacji wymaganych w Załączniku nr 1 pkt. 2 wskazuje na założenie, że dane
do PBN będą wprowadzać autorzy prac. W przypadku wielu uczelni, w tym m.in. wszyst
kich uniwersytetów medycznych, jednostkami rejestrującymi publikacje naukowe są biblioteki
uczelniane, prowadzące bibliograficzno-bibliometryczne bazy danych. Część danych wymie
nionych w Załączniku nr 1 pkt. 2 do rozporządzenia jest niemożliwa (lub trudna) do usta
lenia przez bibliotekarza rejestrującego publikację. W przypadku wprowadzenia obowiązku
uzyskiwania tych informacji, proces rejestracji dorobku naukowego pracowników jednostek
naukowych wydłuży się wielokrotnie, gdyż każda praca rejestrowana w bazie uczelnianej bę
dzie wymagała formularza zgłoszeniowego, w którym autor będzie musiał podać informacje
wymagane w rozporządzeniu.
Wzwiązku z obowiązkiem wprowadzonym w ustawie o zmianie ustawy o zasadachfinanso
wania nauki (przekazanie danych o publikacjach jednostki począwszy od roku 2013) niemożliwe
będzie uzupełnienie publikacji już zarejestrowanych w bazach uczelnianych, aby dokonać impor
tu do PBN w terminie wskazanym w ustawie o zmianie ustawy o zasadachfinansowania nauki.
Pkt. 2.1): publikacje w czasopismach naukowych
h) objętość w arkuszach wydawniczych - w odniesieniu do publikacji w czasopismach in
formacja nie stosowana nawet w relacjach autor-redakcja, trudna do wyszacowania dla kogo
kolwiek poza autorem, a nawet samych autorów (często stosowane zdjęcia, grafika, tabele), nie
wymagana dotychczas przez MNiSW, nie gromadzona w bazach rejestrujących dorobek na
ukowy pracowników uczelni.
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i) podmiot posiadający majątkowe prawa autorskie - ta informacja zawarta jest w umo
wach podpisywanych przez autorów z wydawcami, biblioteka nie ma do nich dostę
pu. Uzupełnienie tej informacji dla wszystkich publikacji będzie wymagało zebrania
oświadczeń od autorów i docelowo dodania nowego pola w rekordzie bibliograficznym
baz własnych.
j) sposób, w jaki publikacja została udostępniona - wymóg spowoduje konieczność
weryfikacji wszystkich już zarejestrowanych w bazie publikacji i docelowo dodanie no
wego pola w rekordzie bibliograficznym baz własnych,
- wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty - uzupełnienie tej informacji
dla wszystkich publikacji będzie wymagało zebrania oświadczeń od autorów i docelowo
dodania nowego pola w rekordzie bibliograficznym baz własnych.
- otwarta licencja - uzupełnienie tej informacji dla wszystkich publikacji będzie wy
magało zebrania oświadczeń od autorów i docelowo dodania nowego pola w rekordzie
bibliograficznym baz własnych.
„wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do mo
mentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty..." uzupełnienie tej informacji dla
wszystkich publikacji będzie wymagało zebrania oświadczeń od autorów i docelowo do
dania nowego pola w rekordzie bibliograficznym baz własnych,
k) wymagane informacje są takie same (DOI lub adres strony internetowej), różnico
wanie nie wydaje się uzasadnione,
l) informacja o indeksowaniu w bazach-publikacje już przekazane do PBN będą wy
magały okresowej weryfikacji z uwagi na różny czas niezbędny różnym wydawcom baz
(uznanych w środowisku naukowym...) na zindeksowanie publikacji. Wątpliwości bu
dzi też ogólne sformułowanie „innych bazach uznanych (...) za spełniające kryterium
szerokiej dostępności". Inne, tzn. jakie?
Dla pkt. 2.2) monografie naukowe i 3) rozdziały w monografiach-pozostają aktualne
wątpliwości odnośnie zapisów wprowadzonych literami j, k, l w odniesieniu do publika
cji w czasopismach. Dodatkowo, skróty myślowe i błędy stylistyczne, np. 2.2)c, 2.3)c".

N O W O ŚCI W YD A W N ICTW A SBP

• Megabiblioteki (red. E.B. Zybert, D. Pietrzkiew icz)
„M egabiblioteki to term in różniący się od m ediateki, a jed n ak śd śle w spół
grający z nim , bow iem m ediateki zazw yczaj są m egabibliotekam i. Trudno, bez
głębszej analizy danej placów ki, zastosow ać w ym iennie oba term iny, bow iem
nie każd a m egabiblioteka jest m ediateką. Co ciekaw e brak w ILterattirze kon 
kretnych, u w zględ niających najnow sze zm iany definicji, problem atyka zw ią
zana z tego typu placów kam i w d ą ż się poszerza, zainteresow anie bibliologów
w kontekście naukow ego spojrzenia na zjaw iska z nim i zw iązane - rośnie. D la
tego bez w ahania m ożna uznać, że tem atyka [...] książki jest bardzo aktualna.
Ponad w szelką w ątpliw ość dysktirs naukow y w okół megabiblLotek jest ważny
i potrzebny. Pom ysł na zebranie artykułów pośw ięconych im w łaśnie zasługuje
n a uznanie tym bard ziej, że dzięki tem u, iż jest to opracow anie w ieloautorskie,
m ożem y w n im odnaleźć różne spojrzenia n a - zbierający je w całość - przed
m iot b ad ań " (z recenzji w ydaw niczej dr hab. prof. UŁ M arioli Antczak).
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• Potyczki bibliografa, czyli bibliografia od kuchni (E. D om bek)
A utorka snując sw oje refleksje nad „Bibliografią P olską 1901-1939", opisu
je różne aspekty pracy redaktora tak specyficznego dzieła. W skazuje na ran 
gę retrospektyw nej bibliografii narodow ej jako w yjątkow ego źródła inform acji
0 d orobku naszej ktilttiry oraz poziom trudności w jego dobrym opracow a
niu. O pisuje szczególne typy publikacji, nieco zapom niane i m niej zauw ażane
w ogrom ie całej prodtikcji w ydaw niczej. W iele uw agi pośw ięca różnym tw ór
com , k tórych nazw iska znajdziem y w zapisach bibliograficznych w ierząc, że
dzieje pojed yn czy ch osób składają się na całą historię. D ruga połow a XX w.
została naznaczona skutkam i tragicznych w ydarzeń 11 w ojny św iatow ej i póź
niejszych zm ian politycznych. Bibliografia Polska 1901-1939 stanow i zapis nie
zw ykłych dokonań przedw ojennej generacji. Autorka zdradza sw oje fascynacje
p racą bibliografa w absolutnie starym stylu, łączy w ykonyw aną pracę z pasją
1 m iłością do książek. K ontakt z bibliografią to dla autorki nie tylko codzienny
obow iązek, ale przede w szystkim hobby i źródło pogłębiania osobistych za
m iłow ań.
• Biblioteki i książki w życiu nastolatków (red. M. A ntczak, A. W alczak-N iew iadom ska)
Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu w spół
czesnym : fakty, liczby, koncepcje, 2. K ultura czytelnicza nastolatków w świetle
badań oraz 3. Z achęcić do czytania: o sposobach na rozbudzanie zainteresow ań
czytelniczych nastolatków . Zam ieszczono w niej artyktiły zarów no przedsta
w icieli św iata nauki, jak i praktyków , autorów polskich i zagranicznych. Publi
kacja jest adresow ana do bad aczy ktilttiry pośw ięcających uw agę czytelnictw u
nastolatków i instytucjom , które m ają na nie w pływ , a ponadto do: biblioteka
rzy, nauczycieli, socjologów , psychologów , pedagogów , studentów kierunków
htim anistycznych oraz tych, k tórych zainteresow ania oscylują w okół ktilttiry
czytelniczej dzieci i m łodzieży.
• Książki w życiu najmłodszych (red. M. Antczak, A. W alczak-N iew iadom ska)
K siążka składa się z dwóch, w zajem nie się uzupełniających części: pierw szej,
zatytułow anej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - pośw ięconej w spie
ran iu czytelnictw a najm łodszych. A rtyktiły w niej zam ieszczone zostały napi
sane przez polskich i ttireckich przedstaw icieli św iata natiki, z których dwoje
realizuje sw oje pasje w praktyce, p racu jąc w różn ych placów kach ktilttiry i na
tiki czerpiąc inspirację z pracy do d ziałalności natikow ej. Ze w zględu na poru 
szony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresow ana do
badaczy kultury pośw ięcających uw agę czytelnictw u najm łodszego pokolenia,
ale rów nież do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów , psychologów , pedago
gów, literattiroznaw ców , rodziców , studentów kiertinków hum anistycznych
oraz tych, którzy in teresują się ktilttirą czytelniczą dzieci i literattirą dziecięcą.
• W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży (red. M. Antczak, A. W alczak-N iew iadom ska)
K siążka składa się z czterech części zatytułow anych: 1. D zieci i m łodzież
w św iecie cyfrow ym , 2. D zieci i m łodzież w św iecie czasopism , 3. D ziałalność
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instytucjonalna n a rzecz ktiltury czytelniczej dzieci i m łodzieży oraz 4. Ktiltura czytelnicza dzieci i m łodzieży w u jęciu m iędzynarodow ym . Zam ieszczono
w niej artykuły zarówno przedstaw icieli świata nauki, jak i praktyków z różnych
stron naszego kraju. K siążka będzie ciekaw ą lekttirą dla: bibliologów , socjolo
gów , psychologów , pedagogów , ktilttiroznaw ców , bibliotekarzy, nauczycieli,
studentów kiertm ków htim anistycznych oraz w szystkich tych, których zain
teresow ania oscylują w okół kulttiry czytelniczej dzieci i m łodzieży oraz p od
m iotów na n ią w pływ ających.
Opracowały:

Anna Grzecznowska,
Małgorzata Dargiel-Kowalska
Tekst wpłynął do Redakcji 7 września 2015 r.

K

O

M

U

N

I

K

PRZEG LĄ D BIBLIO TEC ZN Y 2015 z. 3
PL ISSN 0033-202X

NAGRODA NAUKOWA SBP
im. ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO ZA ROK 2014

31 marca 2015 r. Komisja Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego w skła
dzie: dr hab. Ewa Głowacka (UMK, Toruń), dr hab. Artur Jazdon (BUAM, Poznań),
prof. dr hab. M aria Juda (UMCS, Lublin), dr hab. Jadw iga Konieczna (UŁ), dr hab.
Jadwiga Sadowska (przewodnicząca, UwB), prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
(UW), dr hab. Bogumiła Staniów (UWr.), dr hab. Marzena Świgoń (UWM, Olsztyn),
dr hab. Anna Tokarska (UŚ, Katowice) dokonała wyboru publikacji wydanych
w roku 2014. ZG SBP zatwierdził je na posiedzeniu 4 czerwca 2015 r.
Zgłoszono dziewięć publikacji, nagrodzono trzy w trzech kategoriach. Laurea
ci otrzym ają dyplom i pamiątkowy medal.
Kategoria: Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
Alicja Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS
w Lublinie: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: hi
storia i metodyka. Lublin: W ydaw. UMCS, 2014, 469 s.
Kategoria: Podręczniki akademickie
M agdalena C yrklaff z Instytu tu B ibliologii i Inform acji N atikow ej U M K
w Toruniu: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdro
wia. Toruń: W ydaw. Naukowe UMK, 2014, 262 s.
Kategoria: Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
Sebastian Dawid Kotuła z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UM CS w Lublinie: Wstęp do Open Source. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014,168 s.

Jadwiga Sadowska
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II edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
Sprawozdanie z realizacji

Zam ysł organizacji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej pojaw ił się
w gronie pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni
wersytetu Łódzkiego w 2012 r. Olim piadę traktujemy jako jedną z form upamięt
nienia żyd a oraz dorobku naukowego twórcy autonomicznych uniwersyteckich
studiów bibliotekoznawczych, współtwórcy Uniwersytetu Łódzkiego - prof. Jana
Muszkowskiego (1882-1953). Pomysł Olimpiady, wielokrotnie dyskutowany, kon
sultowany i dostosowywany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i programu na
uczania w szkole średniej oraz potrzeb rynku pracy, został ostatecznie wdrożony
w 2013 r. W tymże roku powołany został Komitet Główny Olimpiady.
W roku szkolnym 2014/15, organizowana przez Katedrę Olimpiada Bibliologiczna
i Informatologiczna^ odbyła się po raz drugi. Przedsięwzięcie cieszy się coraz więk
szą popularnością i jest pozytywnie odbierane przez środowisko bibliotekarskie
i naukowe. Podczas jego realizacji opiekunowie uczniów w nim uczestniczących
stwierdzali, że dzięki niemu bibliotekarze szkolni mają szansę na zaistnienie w gro
nie pedagogicznym szkoły jako d , którzy przygotowują swoich olimpijczyków.
W spółorganizatorem Olim piady jest Towarzystwo N auczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich (TNBSP), które reprezentowała podczas III etapu prezes Danuta
Brzezińska. Olimpiadę patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, M i
nisterstw o Kultury i Dziedzictwa Narodowego, JM Rektor Uniwersytetu Łódz
kiego prof. dr hab. W łodzimierz Nykiel, Dziekan W ydziału Filologicznego prof.
dr hab. Piotr Stalmaszczyk oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Patronat m edial
ny roztoczyły czasopisma: „Biblioteka w Szkole" i „Poradnik Bibliotekarza". Po
raz pierwszy również wydarzenie było relacjonowane w Dzienniku Telewizyjnym
oraz w Dzienniku Łódzkim.
Jesteśm y dumni, że olim piadą zainteresowało się tak wiele osób z całej Polski.
Liczba uczestników na I etapie wyniosła 131 uczniów, czyli prawie trzykrotnie
więcej niż za pierwszym razem (48 uczniów). Reprezentowali oni 39 szkół (w roku
2013/14 - 21) z 14 województw (2013/14 - 11). Olimpijczyków przygotowywało
łącznie 54 nauczydeli. Do II etapu zakwalifikowano 77 uczniów, w III - wystarto
wało 23 uczestników. Do ścisłego finału przeszło 11 uczniów.
Głównym celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi na potrzebę fachowego i zgod
nego z oczekiwaniami rynku pracy kształcenia humanistów oraz rozbudzenie za
interesowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką. Nie
bez znaczenia jest też wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury naro
dowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalnośd
bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy.
* o jej inauguracji: M. A ntczak: O lim piada Bibliologiczna i Inform atologiczna. „Biblioteka w Szkole"
2013, nr 12, s. 3-4.
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W tym roku zadania finałowe zostały podzielone na część teoretyczną i praktycz
ną. W pierwszej części uczniowie odpowiadali przed komisją na jedno z trzech pro
ponowanych pytań, w drugiej - musieli rozwiązać zadania z zakresu wyszukiwania,
selekcjonowania, dokumentowania i prezentowania informacji. Część praktyczną
finaliści realizowali w pracowni komputerowej, wykorzystując dostęp do Interne
tu. Jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie pytania tej części i wszystkich uczestników
finału - test kompetencji inform acyjnych został zrealizowany poprawnie w 68%.
Finalistów, samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami, przygotowy
wali nauczyciele bibliotekarze. Im właśnie należą się szczególne podziękowania
za tak efektywne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w części praktycznej.
W Olimpiadzie zwyciężył Adrian Szczupak, uczeń II klasy III LO im. M. Koper
nika w Kaliszu (opiekun M agdalena Pietrzak), II miejsce zajęła Aleksandra Drew
niak, uczennica klasy II z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (opiekun
Ewa Wach-Czubińska), zaś m iejsce III należało do Wiktorii Noworytej, uczennicy
klasy III tego samego liceum (opiekun Katarzyna Kamizela). W szystkim uczniom
oraz przygotowującym ich nauczycielom serdecznie gratulujemy, podkreślając,
że poziom był naprawdę wysoki. Laureaci oraz finaliści otrzymali indeksy^ - zo
stali zaproszeni na studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
lub Inform acja w środowisku cyfrowym. Nagrody wręczali przedstawiciele Ko
mitetu Głównego Olimpiady oraz Danuta Brzezińska (TNBSP), Juliusz Wasilew
ski („Biblioteka w Szkole") oraz Dziekan W ydziału Filologicznego prof. dr hab.
Piotr Stalmaszczyk.
Warto wspom nieć o wartościowych nagrodach, które ufundowała firma Qulto,
partner biznesowy Olimpiady. Były to czytniki e-booków. Zdobywca I miejsca do
datkowo otrzymał od firmy mp4. Finaliści zostali ponadto uhonorowani książkami
ufundowanymi przez TNBSP, t-shirtami z logo Olimpiady (Qulto), otrzymali ma
teriały programu „Młodzi w Łodzi" (Urząd Miasta Łodzi) oraz rozmaite gadżety.
Ponadto szkoły, w których uczą się laureaci, otrzymały od patronów medialnych,
podobnie jak w zeszłym roku, bezpłatne prenum eraty czasopism : „Biblioteka
w Szkole" i „Poradnik Bibliotekarza".
Przed nami kolejna, III z kolei, edycja Olimpiady. Serdecznie zachęcamy wszyst
kich nauczycieli bibliotekarzy, aby zmobilizowali swoich podopiecznych do wzięcia
w niej udziału. Oprócz korzyści dla olim pijczyków to świetna okazja do promocji
biblioteki w szkole oraz zawodu bibliotekarza.

dr hab. prof. nadzw. Mariola Antczak
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodnicząca Komitetu Głównego
Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (OBil)

Tekst wpłynął do Redakcji 26 maja 2015 r.

^ O dpow iednie zapisy praw ne zostały poczynione w U chw ale Senatu U niw ersytetu Łódzkiego
nr 288 z dn. 17 lutego 2014 r.
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Barbara Eychler
(1930-2015)

30 czerwca zmarła wieloletnia pracownica Biblioteki Narodowej Barbara Eychler,
którą zapamiętaliśmy jako wybitnego bibliotekarza, teoretyka i praktyka biblio
grafii, m entora paru pokoleń bibliografów, sprawnego kierownika Zakładu Teorii
i Organizacji Bibliografii, gorącą patriotkę i dobrego, życzliwego człowieka. Barba
ra Eychlerowa z domu Kwasowska urodziła się 17 października 1930 r. Jej ojciec,
inżjm ier, konstruktor samolotów, brał udział w kampanii wrześniowej. W zięty
do niewoli pod Kockiem wojnę przeżył w oflagu w Woldenbergu, a po jego wy
zwoleniu zgłosił się do Armii Andersa. Do kraju wrócił w 1946 r. M atka po wojnie
pracowała w Polskim Radiu. Barbara szkołę podstaw ową zaliczyła podczas woj
ny, a dwie pierwsze klasy gim nazjum na tajnych kompletach, w 1948 r. ukończyła
Państwowe Gim nazjum i Liceum im. Tadeusza Rejtana, a w 1952 r. - filologię pol
ską na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w trakcie studiów, w 1950 r., rozpo
częła pracę w Bibliotece Narodowej, początkowo w Biurze Katalogowym, a potem
w nowo powstałej Pracowni Centralnie Drukowanych Kart Katalogowych. Biblio
teka mieściła się wtedy w gmachu SGPiS przy ulicy Rakowieckiej. W spominając
tamten okres pisała „Zim ą dokuczało nam zimno, latem - gorąco. Pod wysokim
sklepieniem zagnieździły się wróble. Bywało i tak, źe między regałami znajdo
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wał na noc schronienie bezdom ny bibliotekarz. Takie to były czasy" (Eycłiler,
1991, s. 48-49). Już wówczas czynnie uczestniczyła w procesie ustalania reguł opi
su katalogowego i była współautorką broszury dla bibliotek publicznych, nie tyl
ko prezentującej drukowane karty katalogowe, ale też charakteryzującej główne
źródła informacji bibliograficznej (Gruszecka, 1954). Pracę w Bibliotece przerwa
ła z powodu choroby. Po dwuletniej przerwie, w październiku 1956 r., powróciła
do Biblioteki Narodowej, z którą nie rozstała się już aż do emerytury. Pracowała
w Instytucie Bibliograficznym, w Zakładzie Teorii i Organizacji Bibliografii, gdzie
w 1962 r. awansowała na zastępcę, a później, w lipcu 1972 r., na kierownika Zakła
du. Dokonania pani Eychlerowej są tak liczne i wszechstronne, że ich omówienie
wymagałoby szerszego opracowania, wspomnę więc tylko niektóre z nich.
Za swój najbardziej trwały wkład w bibliotekarstwo słusznie uznawała opraco
wanie i redakcję wielu tomów bibliografii, przede wszystkim całości lub części licz
nych roczników Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce (BBNKs), wspólnie z M arią
Barbarą Bieńkową opracowanej kumulacji retrospektywnej Bibliografii Bibliografii
Polskich 1961-1970 (Bieńkowa & Eychler, 1992), Wykazu bibliografii nie opublikowa
nych (Eychler, 1961) i kolejnych zeszytów Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej (BABIN). I rzeczywiście, ich znaczenie trudno przecenić.
BBNKs w sposób najpełniejszy i najbardziej wiarygodny, bo z autopsji, rejestrowa
ła wszystko, co w danym odcinku czasu napisano z zakresu nauki o książce, prasoznawstwa i szeroko rozumianego bibhotekarstwa. Bibliografia Bibliografii Polskich
pozwalała na orientację w prowadzonych badaniach i trendach naukowych. Wykaz
bibliografii nie opublikowanych ułatwiał koordynację realizowanych prac i pozwalał
uniknąć ich dublowania, BABIN zapoznawał z nowymi technologiami i kierunkami
zmian w bibliotekarstwie zagranicznym. Opracowana wspólnie z M arią Barbarą
Bieńkową retrospektywna bibliografia bibliografii stanowiła kontynuację m onu
m entalnego przedsięwzięcia W iktora Hahna i Henryka Sawoniaka. I chociaż dziś
niekiedy mamy wrażenie, że z wolna przemija postać świata, w którym zasadni
czą funkcję poznawczą pełniły rejestrujące dorobek piśmienniczy w danym zakre
sie bibliografie drukowane, jednak osoby prowadzące badania naukowe w wielu
dziedzinach przekonują się, że opracowane pod kierunkiem Barbary Eychlerowej
liczne tomy wszelakich bibliografii m ają nadal wartość nieprzemijającą.
W swojej naukoznawczej analizie bibliografii polskiej za lata 1946-1996 Marta
Skalska-Zlat trafnie zauważa, że „zainteresowania Barbary Eychler problemami
teoretycznymi i organizacyjnymi bibliografii regionalnej m ożna uznać za najważ
niejsze w jej dorobku" (Skalska-Zlat, 2002, s. 323), stwierdziła też, że najczęściej
0 bibliografii regionalnej, po Z. Gałczyńskiej (24 prace), pisała B. Eychler (10 prac)
(Skalska-Zlat, 2004, s. 79). Po II wojnie światowej zmieniła się mapa Polski, a w na
szych granicach znalazły się tzw. Ziemie Odzyskane. Trzeba było niejednokrotnie
ponownie zdefiniować podstawowe pojęcia odnoszące się do bibhografii regional
nej i udoskonalić metodykę jej opracowania tak, aby równocześnie nie stracić nic
z unikalnego przedwojennego dorobku polskiej myśli bibliograficznej. Pojawiły
się więc problemy związane z różnym traktowaniem przez ośrodki sporządzają
ce poszczególne bibliografie zagadnień zakresu i zasięgu bibliografii regionalnej
oraz kwestia wspólnego pola rejestracji dokumentów z bibliografiami dziedzin
1 zagadnień. Gigantyczną pracę związaną ze sformułowaniem i rozwiązywaniem
pojawiających się problem ów metodycznych w znacznej mierze wykonała właś
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nie Barbara Eychlerowa. Opracowany przez nią odpowiedni rozdział podręcznika
metodyki bibliograficznej (Eychler, 1963) służył pomocą nie tylko bibliografom, ale
też kilku pokoleniom studentów bibliotekoznawstwa, o czym dobitnie świadczą
„zaczytane" strony i ołówkowe zakreślenia w egzemplarzach tego dzieła znajdu
jących się w ZDK Biblioteki Narodowej. Podkreślić trzeba, że pani Eychlerowa ak
tywnie uczestniczyła w procesie udoskonalania bibliografii, nie tylko przez prace
teoretyczne i udział w dyskusjach i naradach krajowych i zagranicznych, ale też
recenzując liczne już opublikowane bibliografie regionalne i dziedzinowe i współ
pracując z ich twórcami.
Następną dziedziną jej zainteresowań były zagadnienia terminologii bibliotecz
nej i informacyjnej. Codzienna praca bibliograficzna, przemiany w zakresie funk
cjonowania i obiegu informacji, międzynarodowa współpraca bibliotek itp. niejako
zmusiły Barbarę Eychlerową do aktywności w tym zakresie - rewizji terminolo
gii, skonfrontowania jej z rozwiązaniami innych krajów, ustalenia polskiej wersji
nowych lub przedefiniowania starych pojęć. Tematyka ta przewija się przez całą
jej działalność naukow ą - niemal w każdym artykule na temat historii bibliogra
fii, czy metodyki tworzenia bibliografii specjalnych istotne miejsce zajm ują proble
my terminologiczne. Poza tym na zlecenie dyrekcji Biblioteki Narodowej napisała
do użytku wew nętrznego referat dotyczący term inologii bibliotekarskiej, om ó
wiła radziecką normę term inologiczną dotyczącą bibliografii (Eychler, 1978) oraz
opracowała 25 definicji term inów z odpowiednikami obcojęzycznymi z zakresu
bibliografii do opublikowanego w 1979 r. Słownika terminologicznego informacji na
ukowej (Słownik..., 1979).
Barbara Eychlerowa wniosła też wkład do międzynarodowej normalizacji proce
sów bibliograficznych. Mało znany jest fakt opracowania przez nią projektu polskiej
norm y Transliteracja alfabetów cyrylickich PN-59/N-01201 na podstawie zaleceń ISO.
W trakcie pracy nad tą norm ą ujawniła szereg błędów i niekonsekwencji w zalece
niach ISO, w związku z czym zobowiązano ją do opracowania specjalnego memo
riału zawierającego uwagi do tablicy transliteracyjnej ISO R9, który to memoriał
został następnie przez Polski Komitet Normalizacyjny przekazany do ISO, gdzie
przyjęto go z dużym uznaniem.
Kariera zawodowa Barbary Eychlerowej przypadła na czasy szybkiego rozwo
ju nowych technologii bibliotecznych, choć wiedza na ten temat w czasach PRL
docierała do nas stosunkowo powoli. Szczęśliwym zrządzeniem losu udało się jej
pozyskać od rządu holenderskiego stypendium, w ramach którego 1 październi
ka 1962 r. wyjechała na dwa miesiące do Holandii, gdzie zwiedziła Bibliotekę Kró
lewską, Bibliotekę Techniczną w Delft oraz około 30 innych bibliotek i ośrodków
dokum entacyjnych. Mogła, co w tych czasach było wyjątkowe, osobiście zapo
znać się z organizacją pracy bibliotecznej w Europie Zachodniej, nowymi techno
logiami, zwłaszcza w zakresie mikrofilmowania, usprawnieniami technicznymi
w codziennej pracy, rolą katalogów centralnych w wypożyczeniach międzybiblio
tecznych, zasadami rejestracji bibliograficznej itp. Rezultatem tego wyjazdu było
nie tylko zaprezentowanie praktyki holenderskiej w piśmiennictwie fachowym (Ey
chler, 1964) i na spotkaniach z bibliotekarzami, ale też wykorzystanie zdobytych
doświadczeń w doradztwie i przy redakcji BABIN-u. O autorytecie, jakim cieszy
ła się w środowisku zawodowym, świadczy m.in. fakt powierzenia jej opracowa
nia 20 haseł do EWOK.
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W arto też przypomnieć, że pani Eychler w trakcie swojej kariery zawodowej
aktywnie współpracowała z Przeglądem Bibliotecznym - pisała artykuły oraz reda
gowała BABIN, stanowiący stały dodatek do tego czasopisma. Jako członek Rady
Redakcyjnej m iała istotny wpływ na dobór tematyki i kierunki rozwoju Przeglądu.
Interesował ją zasięg jego oddziaływania - jest autorką artykułu na temat recepcji
Przeglądu Bibliotecznego za granicą (Eycłiler, 1977).
Przy tym wszystkim nie m ożna pom inąć osobowości pani Eydilerow ej, jej bły
skotliwej inteligencji, poczucia humoru, życzliwości i ciepła. Przez kierowany przez
nią Zakład Teorii i Organizacji Bibliografii przewinęły się liczne osoby, z których
każda odegrała jakąś, niekiedy znaczącą, rolę w bibliotekarstwie pracując naukowo,
opracowując wykazy bibliograficzne lub kontynuując karierę zawodową. Pod jej
okiem i z jej życzliwym wsparciem zapoznawały się one z tajnikami pracy biblio
tecznej. Mało kto wie, że pisała piękne wiersze, a jej urocze opowiadanie dla dzieci
o małym W ojtusiu łakomczuszku, do którego czekoladowy mazurek wielkanocny
uśm iechnął się tak serdecznie i zachęcająco, że nie m ógł się oprzeć pokusie spała
szowania go w całości ze smakiem, przez ponad ćwierć wieku było przedrukowy
wane w kolejnych podręcznikach szkolnych. Z mężem, Krzysztofem Eychlerem,
prawnikiem, uczestnikiem powstania warszawskiego i przedwojennym harcerzem,
tworzyła bardzo szczęśliwy związek. Bezgraniczną m iłością darzyła adoptowane
go syna, Jacka. Ostatnie lata, które spędziła w domu opieki przy ul. Hetmańskiej,
jeszcze poszerzyły jej krąg przyjaciół. Polubiły ją siostry zakonne, szacunkiem, po
dziwem i m iłością darzyli księża. Trudno się pogodzić z myślą, że odeszła na za
wsze i nie czeka już na nas z żartem i serdeczną troską o nas i o naszych bliskich.
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WSKAZÓWKI DLA AUTOROW

„Przegląd Biblioteczny" drukuje m ateriały oryginalne i tylko takie, których au
tor nie zamierza opublikować w innych czasopismach lub pracach zbiorowych.
Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review.
Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród
specjalistów problematyki w nim poruszanej, na podstawie jednolitego formularza.
Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czaso
pisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa.
O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w dągu 6-10 tygodni od
otrzymania go przez Redakcję.
Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego" uprzejmie prosi autorów o przestrzega
nie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania materiałów do
publikacji.

1. Z A S A D Y O G O L N E
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF. Artykuł nie
powinien przekraczać 36 000 znaków (ze spacjami), a recenzja, sprawozdanie itp. 14 000 znaków (ze spacjami). Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail redakcji: przeglad.biblioteczny.iinsb@uw.edu.pl, ewentualnie na płycie CD/DVD
wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres: Redakcja „Przeglądu Biblioteczne
go", Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim
o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 znaków), słowa kluczowe oraz przekład tytułu
artykułu i streszczenia na język angielski. Streszczenie powinno zawierać następu
jące informacje: teza/cel artykułu, metody badań, najważniejsze wyniki, wnioski.
Wydawnictwo SBP i Redakcja „Przeglądu Bibliotecznego" podpisała porozumie
nie z redakcją „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities"
(CEJSH) w sprawie elektronicznej publikacji streszczeń prac naukowych ukazujących
się w „Przeglądzie Bibliotecznym". Przedsięwzięcie to nie ma charakteru komercyjne
go, a służyć ma popularyzacji polskiego dorobku naukowego. Jeśli Autor nadsyłanego
do „PB" artykułu nie wyraża zgody na publikację jego abstraktu w CEJSH, prosimy
o wyraźne określenie na piśmie swego stanowiska.
Autorzy artykułów proszeni są o przygotowanie odrębnej strony tytułowej, zawierają
cej tytuł artykułu, nazwisko autora oraz adres do korespondencji i e-mail. Zgodnie z zasa
dami przeciwdziałania zjawiskom ghostwritingu i guest authorship. Redakcja prosi również,
aby na tej stronie ujawnione zostały nazwiska i afiliacje wszystkich osób, które przyczy
niły się do powstania artykułu, ich rola i udział w przygotowaniu publikacji (kto jest au
torem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych w pracy zgłoszonej do druku;
procentowy udział w przeprowadzonych badaniach i opracowaniu artykułu). Redakcja
zobligowana jest do poinformowania, iż ghostim iting i guest authorship są przejawem
nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki muszą być przez Redakcję dema
skowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatmdniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja

prosi także o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji
naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disdosure).
Na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie tytuł oraz
oświadczenie Autora/Autorów, że tekst przedstawiany redakcji „Przeglądu Bi
bliotecznego" nie był dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji
w żadnym innym czasopiśmie. Jeśh tekst był prezentowany na konferencji, na
leży podać jej szczegółowe dane wraz z ewentualnymi informacjami o publikacji
m ateriałów konferencyjnych. Jeśli artykuł jest częścią przygotowywanej do dru
ku książki, należy podać jej dane oraz planowany termin publikacji. Zapewnienie
anonimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście ar
tykułu w żadnym miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca iden
tyfikację autora.

2. Z A S A D Y S Z C Z E G O Ł O W E O P R A C O W A N IA A R T Y K U Ł U
Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane podrozdziały za
opatrzone w tytuły. W pierwszej części zaleca się umieścić informacje wprowa
dzające w problematykę prezentow aną w artykule. W części ostatniej - wnioski
końcowe i podsumowanie przedstawionych rozważań.
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, program ów itp. powinny być zapisane
w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.
Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane w od
cieniach szarości z zaznaczeniem ich m iejsca w tekście; wszystkie ilustracje po
winny mieć własną numerację oraz tytuły (dopasowany stopień pisma legendy
danego rysunku czy wykresu [8 p. Arial]).
Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami
arabskimi; zaleca się ograniczenie liczby przypisów do niezbędnego minimum.
Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załączniko
wej, którą należy opracować zgodnie z zasadami APA Style; odesłanie w tekście
umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych zasad. Ogólne powołania na
literaturę w tekście należy podaw ać w formie:
- odesłanie do jednego dzieła: (Kowalski, 1990) lub {Biblioteki..., 1976);
- odesłanie do kilku dzieł: (Abramowicz, 2001; Kowalski, 1990; 1995) lub {Bi
blioteki..., 1976; Jankowska & Majewski, 2004, Berners-Lee et al., 2001).
Odw ołania do określonych stron cytowanych tekstów należy podawać w for
mie: (lyer, 1995, p. 15) albo (Taradejna & Taradejna, 2004, s. 231-233) albo [Zybert,
red., 2004, s. 18].
Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu tekstu
w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów. Prace zbiorowe
należy umieszczać pod nazwiskiem redaktora. Jeśli brak w źródle nazwy autora lub
redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym m iejscu umieszcza się tytuł. W opisach
dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron, numerów, skrótów w ję
zyku tekstu (np. „W" w języku polskim „In" w języku angielskim, „s." w języku
polskim „p." w języku angielskim). Opisy prac tego samego autora powinny być
uporządkowane według chronologii występującej, a w każdym z nich należy po
wtórzyć nazwisko i imię (imiona) autora. Prace tego samego autora opublikowa

ne w tym samym roku należy oznaczać wg zasady: Dembowska, M aria (1976a)...,
Dembowska, M aria (1976b)..., itd. Przykłady redagowania opisów bibliograficz
nych przedstawiono poniżej.
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