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ARTYKUŁY Z REKOMENDACJĄ REDAKCJI

A

Współczesne nośniki tekstu alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej na przykładzie Książnicy Pomorskiej. Cz. 11str. 4 1

W pierwszej części artykułu Alicja Klich omawia alternatywne nośniki tekstu jako część zbiorów
specjalnych, wyodrębnionych wg różnych kryteriów: cech wydawniczo-formalnych i rzeczowych, a także
pochodzenia lub specyficznego znaczenia. W tym kontekście umiejscawia książkę mówioną, mikroformy
i książkę elektroniczną. Dwie pierwsze formy nośników omówione są w niniejszym tekście. Audiobookom
poświecono w „Poradniku” kilka artykułów, natomiast warto zwrócić uwagę na mikroformy - historię i za
stosowanie, a także przykłady ich stosowania i wykorzystywania w działalności Biblioteki Narodowej
i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

A

Biblioteka w regionie - region w bibliotece | str. 8|

Biblioteki publiczne, z racji swoich funkcji, uczestniczą w inicjatywach na rzecz regionalizmu - gro
madząc, dokumentując i udostępniając publikacje o regionie i wykazując tym samym troskę o zachowanie
dziedzictwa regionalnego. Te działania biblioteki doskonale wpisują się w pojęcie placówki bibliotecznej
- ja k o centnim infonnacji regionalnej, warsztat pracy dla regionalistów i wszystkich zainteresowanych
danym regionem; podnoszą tym samym prestiż i znaczenie biblioteki w swoim środowisku.

A

Dorosły w bibliotece, czyli o ofercie kulturalno-oświatowej dla osób pracujących | str. 12|

Autorka - Małgorzata Kokosińska porusza w swoim artykule problem braku satysfakcjonującej oferty
kulturalno-oświatowej bibliotek adresowanej do dorosłego czytelnika. Biblioteki głównie zajm ują się
dziećmi i seniorami, a sfera działań dla czytelnika pracującego nie jest bogata. Analizuje dotychczasowy
stan zadań pięciu miejskich bibliotek w Łodzi oraz formułuje rozwiązania, które można wykorzystać
w pracy bibliotecznej.

A System oświatowy i biblioteki Austrii | str. 16 [
Austriacki system oświatowy, obowiązujący od 50 lat jest dosyć skomplikowany; cechuje go wielostopniowość etapów edukacji, zróżnicowany stopień trudności oraz drożność systemu nauczania. Inaczej,
niż w Polsee funkcjonują biblioteki. W skład systemu bibliotecznego wchodzą: Biblioteka Narodowa
w Wiedniu, biblioteki uniwersyteckie i wyższych uczelni (dobrze finansowane), biblioteki publiczne
powoływane przez samorządy, biblioteki szkolne, biblioteki zakładowe i specjalistyczne. Warto z autorką
artykułu - Haliną Lewszą zwiedzić wybrane placówki biblioteczne, które perfekcyjnie funkcjonują,
pomimo braku specjalnych uregulowań prawnych.

Warto było..., warto będzie... | str. 301
Olga Nowicka proponuje czytelnikom „PB” wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrza
nowie, która działając w nowym, przestronnym obiekcie, prowadzi bogate i różnorodne działania pro
mocyjne i marketingowe na rzecz swoich mieszkańców, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. W 2011 r.
biblioteka uzyskała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa, jej działania są interesujące, bogate meryto
rycznie i organizacyjnie.

A

Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism | str. 381

W artykule zaprezentowana jest specjalistyczna baza bibliograficzna „Edukacja”, prowadzona przez
Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu: historia powstania, cele tworzenia bazy, zakres
tematyczny, funkcjonalność, sposoby wyszukiwawcze oraz perspektywy jej rozwoju.

Ponadto w numerze: artykuły problemowe i środowiskowe, porady prawne, relacje z konferencji, tekst o wy
dawnictwie Zakamarki pióra Bogdana Klukowskiego, materiały metodyczne związane ze styczniowymi
świętami Dnia Babci i Dziadka oraz lutowymi Walentynkami.

Z okazji Nowego Roku 2013
życzę Czytelnikom, Sympatykom i Przyjaciołom „Poradnika Bibliotekarza”
dużo zdrowiu, szczęścia yv życiu rodzinnym i pomyślności zayvodowej
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

Biblioteka dziecięca i młodzieżowa
w Wieliczce przyjazna dla maluchów
Rodzice i dzieci odwiedzający Dział dla Dzieci
i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wieliczce są oczarowani jego przy
tulnym, kolorowym wnętrzem: ,jest po prostu
inne niż biblioteki, jakie widzieliśmy do tej poiy.
Polecamy rodzicom i dzieciom!”. Dzięki udziało
wi w akcji „Miejsce Przyjazne Maluchom” wie
licka biblioteka może poszczycić się certyfikatem
potwierdzającym otwartość na najmłodszych.
W Dziale znajduje się kącik zabaw dla najmłodszych, czytelnia i czytelnia komputerowa z dwoma sta
nowiskami. Biblioteka oferuje książki-zabawki, audiobooki, czasopisma dla dzieci i młodzieży, książki
ze wszystkich dziedzin wiedzy dla najmłodszych czytelników oraz fachową literaturę, poradniki i cza
sopisma dla rodziców. Od grudnia 2009 r. wprowadzono komputerową rejestrację czytelników oraz
wypożyczeń. Dyrektorem tej interesującej i kreatywnej placówki jest Agata Czarnota-Bajorek.
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PROBLEM Y • D O ŚW IADCZENIA • OPINIE
W spółczesne nośniki tekstu
alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej
(na przykładzie Książnicy Pomorskiej). Część pierwsza
Nowe nośniki publikacji książkowych
jako odpowiedź na zapotrzebowanie
społeczeństwa informacyjnego

Audiobooki w bibliotece
Wydąwnićtwo Slcwaizywenij Bibłiuleharzy Pobkich

Druga połowa XX w. stanowi początek
transfonnacji życia człowieka stająeego się
cząstką społeczeństwa, w którym najwyż
szym dobrem jest informacja. Jej gromadze
nie, przetwarzanie i przesyłanie w dowolnej
fonnie (mówionej i pisanej) odbywa się za
pomoeą mobilnych urządzeń cyfrowych, dla
któiych żadna odległość, ezas i wielkość prze
kazu nie jest barierą. Postrzeganie i wykorzy
stywanie informacji jako zasadniczego ele
mentu dóbr i usług w dużej mierze wywiera
znaczący wpływ na dochód narodowy, a tym
samym zasobność materialną społeczeństwa.
Rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej
świadczy o wysokim stopniu rozwoju danego
państwa i jest ważnym aspektem współza
wodnictwa w sferze ekonomicznej na skalę
międzynarodową. Swobodny dostęp do nowo
czesnych technologii informatyczno-komunika
cyjnych jest zatem zasadniczą cechą społeczeń
stwa informacyjnego. Oznacza to, że wszystkie
współczesne instytucje funkcjonują w oparciu
o najnowsze zdobycze techniki łączności.
Biblioteka, aby istnieć nie może pozostać
w oderwaniu od czynników determinujących
współczesną kulturę i dlatego zagadnienie
cyfryzacji jej zbiorów jest tak istotne. Życie
w społeczeństwie, którego sprawne funkcjo
nowanie jest uzależnione od szybkiej, rze
telnej i łatwo dostępnej informacji w dużej
mierze kształtują media audiowizualne. Przy
czyną tego stanu rzeczy jest nastawienie na
scalanie informacji słuchowych i wzrokowych
w jedną znaczeniową całość oraz zdominowa
nie komunikacji społecznej przez urządzenia
rejestrujące i odtwarzające rzeczywistość.

Alternatywne nośniki tekstu
jako część zbiorów specjalnych
Tradycyjna książka, oparta na słowie dru
kowanym, wciąż stanowi główny nośnik tek
stu pisanego, jednak wraz z rozwojem tech
nologii komunikacyjnych pojawiły się nowe
sposoby jego utrwalania i odbioru. Książka
papierowa będąea niegdyś dobrem drogim
i przez to trudno dostępnym, wychodząc na
przeciw swojej elektronieznej konkurencji,
stała się tania i osiągalna dla każdego, jednak
ezy to wystarczy, aby uchronić się przed eks
pansją innych nośników tekstu? Przedmiotem
poniższego artykułu jest przedstawienie istoty
niepapierowyeh nośników tekstu, uwypukle
nie ich wad i zalet oraz zarysowanie tocząeej
się dyskusji na temat ich roli w przyszłości,
w oparciu o zbiory Książnicy Pomorskiej.
W literaturze przedmiotu z zakresu biblio
tekoznawstwa szczególne miejsce zajmują
zbiory specjalne, których szczególność wyra
ża się w odrębnych cechach wydawniczo-formalnych i rzeczowych, pochodzeniu lub spe
cyficznym znaczeniu. Kryteria te pozwala
ją na zakwalifikowanie do zbiorów specjalnyeh: rękopisów, staryeh druków, materiałów

ikonograficznych, wydawnictw kartograficz
nych, dokumentów audiowizualnych, nonnalizacyjnych, literatury patentowej oraz doku
mentów życia społecznego. Ze względu na
wielość, często sprzecznych ze sobą definicji
za dokumenty audiowizualne uznaje się: do
kumenty oglądowe (wizualne), dokumenty
słuchowe (audialne) oraz dokumenty oglądowo-słuehowe (audiowizualne). Stosując
inne kryterium podziału wyróżnia się do
kumenty wtórne sporządzone na podstawie
innego dokumentu - pierwotnego lub pochod
nego. Wyróżnia się następujące dokumen
ty wtórne: fotokopie, kserokopie, mikroformy oraz kopie utrwalone na nośniku cy
frowym. Obok wyżej wymienionych spo
sobów utrwalania i udostępniania tekstu na
leży wymienić e-booki (inaczej e-książki,
książki elektroniczne), które zasługują na
uwagę jako najnowocześniejsza alternatywa
dla książki papierowej.

Książka mówiona - dźwiękowa forma
tekstu drukowanego
Na potrzeby niniejszego artykułu termin
książka mówiona (angielski odpowiednik audiobook) będzie utożsamiany z książką
czytaną, nagraną na różnego rodzaju nośni
kach fizycznych (płyta gramofonowa, kaseta
magnetofonowa, płyta CD, pamięć urządzeń
odtwarzającyeh pliki dźwiękowe).
Początek postępu technologicznego z za
kresu utiAvalania dźwiękowej wersji tekstu
drukowanego przyniosły wynalazki końca
XIX w., które pozwoliły na rejestrację i odtwa
rzanie dźwięku, a należały do nich fonograf
i gramofon. Z kolei w XX i XXI w. pojawiły
się: magnetofon, komputer, a wraz z nim od
twarzacze płyt CD i plików w formacie MP3,
które umożliwiły powielanie i rozpowszech
nianie czytanych treści literackich*.
Przełomem w zakresie dostępności książki
mówionej było wprowadzenie w 1972 r. do
nagiywania książek mówionych kaset magne
* Geneza i historia książki mówionej została omówio
na w pnblikaeji Aldony Żukowskiej: Auhiobooki ir bi
bliotece... Warszawa: SBP, 2012. Zainteresowanyeh tą
problem atyką ezytelników odsyłam do tyeli materiałów.

tofonowych, których odtwarzanie było bar
dziej poręczne od taśm szpulowych. W latach
90. XX w. książką mówioną zainteresowały
się wydawnictwa komercyjne. Do wzrostu jej
popularności przyczyniła się zmiana nośnika,
z analogowych kaset magnetofonowych na
nośnik cyfrowy, a następnie możliwość gro
madzenia plików dźwiękowych na serwerze.
Obecnie najbardziej zaawansowaną formą
odsłuchiwania książki mówionej jest zapis
dźwięku w systemie DAISY, który umożli
wia nawigację po czytanym tekście. Dyna
miczny wzrost zainteresowania audiobookami
nagranymi na płycie CD nastąpił na poezątku
XXI w. Do korzystających z oferty książki
audialnej niewidomych i niedowidzących oraz
dzieci dołączyli inni, zainteresowani literatu
rą w takiej formie. Możliwość zakupu i ścią
gnięcia książki w fomiacie MP3 przez internet
jako pieiAvszy zaoferował serwis Audioteka.pl,
który rozpoczął swoją działalność w 2008 r.
W tym samym roku ogłoszono pierwszą edy
cję ogólnopolskiego konkursu na audialną
książkę roku, którego rozstrzygnięciem za
jęło się szerokie grono krytyków literackich.

Książka mówiona
w Książnicy Pomorskiej
„Wypożyczalnia Książki Mówionej w szcze
cińskiej WiMBP powstała w 1976 r. na pod
stawie porozumienia Zarządu Głównego Pol
skiego Związku Niewidomych i Ministerstwa
Kultury i Sztuki dotyczącego organizowania
czytelnictwa osób z dysfunkcją wzrokową
w bibliotekach publicznych”. Nowa agenda
została włączona do istniejącego od 1962 r.
Oddziału Zbiorów Audiowizualnych, a na
stępnie w wyniku połączenia z Oddziałem
Muzycznym w 1984 r. tworzyła Oddział Mu
zyczno-Fonograficzny. Dalsze przekształcenia
administracyjne doprowadziły do zespolenia
w 1990 r. Wypożyczalni Książki Mówionej
z powołanym w 1989 r. Oddziałem Wideote
ki. Pierwszym kierownikiem jednostki była
Małgorzata Wiśniewska, a od 1992 r. Jani
na Mazurkiewicz-Frontczak. Zbiory książki
mówionej nagranej na kasetach magnetofono
wych obejmują 3700 tytułów gromadzonych
do 2004 r. Pozycje utrwalone na starszym
nośniku zawierają obszerny wybór literatuiy

pięknej polskiej i obeej, książek historyeznyeh, reportaży, książek dla dzieei i młodzie
ży oraz wybrane publikaeje popularnonau
kowe.
Książki nagrane na płytach kompaktowych
(audiobooki na płytach CD) kupowane są od
2008 r., i obecnie jest ich ponad 1100 tytu
łów ( 1740 egz.). Przeważającą część zbiorów
nagranych na płytach CD stanowi klasyka
oraz współczesna literatura piękna polska i obca,
w tym bogaty wybór lektur szkolnych. Księ
gozbiór Wypożyczalni Książki Mówionej jest
systematycznie wzbogacany o reportaże, bio
grafie, książki historyczne oraz książki z in
nych dziedzin wiedzy zgodnie z aktualnie do
stępną ofertą wydawniczą.
Profil użytkowników Oddziału Książki Mó
wionej jest zróżnicowany. Kasetami magne
tofonowymi zainteresowane są głównie oso
by starsze oraz osoby z dysfunkcją wzroku,
co wynika z bariery jaką stanowi dla nich
obsługa odtwarzaczy płyt kompaktowych.
Audiobooki wypożyczane są przeważnie przez
młodsze pokolenie, w tym młodzież korzysta
jącą najczęściej ze szkolnych lektur. Audiobo
oki nagrane na płytach CD są popularne wśród
czytelników, którym brakuje czasu na czyta
nie książek drukowanych, jest to spowodo
wane aktywnym trybem życia współczesnego
człowieka. Kolejnym powodem sięgania po
książkę mówioną jest możliwość jej odsłu
chiwania w trakcie wykonywania innych
czynności. W przypadku dzieci i młodzieży
motywem słuchania tekstu mogą być proble
my ze wzrokowym przyswajaniem tekstu.
Odrębną grupę wypożyczających książki mó
wione stanowią rodzice pragnący podwyższyć
stopień percepcji słuchowej swoich dzieci
w najbardziej przystępny dla nich sposób słuchanie bajek. Warto w tym miejscu nad
mienić o zbiorze bajek nagranych na płytach
gramofonowych znajdujących się w Czytelni
i Wypożyczalni Muzycznej Książnicy Pomor
skiej. Poza tym amatorzy płyt winylowych
mogą wypożyczyć klasykę polskiej poezji
i dramatu w aktorskiej interpretacji ówczes
nych lektorów. Historycy oraz inni zaintere
sowani polityką z okresu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej mają możliwość prze

słuchania m.in. montaży słowno-muzycznych
z cyklu „Wspomnienie o Leninie”.
Na uwagę zasługuje także zbiór książki
mówionej (na kasetach magnetofonowych
oraz płytach CD) w języku niemieckim udo
stępniany w Bibliotece Niemieckiej. Czytelnia
Niemiecka funkcjonuje w oparciu o umowę
z Instytutem Goethego w Monachium, właś
ciciela tych zbiorów. Oferta biblioteki jest
skierowana szczególnie do nauczycieli języka
niemieckiego i studentów germanistyki oraz
wszystkich lubiących czytać - słuchać litera
tury w języku niemieckim. Tematyka książek
obejmuje literaturę pięknądla dzieci i dorosłych
oraz zagadnienia związane z niemiecką kulturą
i literaturą, historią, geografią, a także polityką
i zagadnieniami społecznymi.

Mikroformy - historia i zastosowanie
Pod pojęciem mikroform rozumie się: „ko
pię, zawierającą pomniejszony fotograficznie
obraz reprodukowanego oiyginału nieczytelny
gołym okiem”. Do mikroform należą: mikro
filmy, mikrokarty i mikrofisze. Mikrofilm jest
mikroformąw postaci zwoju lub odcinka. Mi
krokarta to: „...zbiór mikroobrazów lub jeden
mikroobraz na materiale nieprzezroczystym”,
natomiast mikrofisza to: „...zbiór mikroobra
zów w układzie wierszy i kolumn z polem
tytułowym na błonie mikrograficznej arku
szowej”. Mikroformy znajdują swoje zasto
sowanie jako nośnik zastępczy dokumentów,
które są z różnych względów trudno dostępne
nawet w bibliotece. Ponadto umożliwiają one
zabezpieczenie papierowych dokumentów
o wysokiej wartości, szczególnie na wypadek
wojny bądź klęski żywiołowej. Mikroformy
służą także jako nośnik zastępczy dla często
używanych tekstów, narażonych na fizyczne
zniszczenie. Warto także wspomnieć o nieak
tualnej już funkcji wydawniczej mikroform,
jako dokumentów elementarnych w publiko
waniu i rozpowszechnianiu informacji nauko
wej. Popularność nośników elektronicznych
stawia przyszłość mikroform pod znakiem za
pytania. Zaletą dokumentów elektronicznych
jest wyższy stopień miniaturyzacji i szybszy
dostęp do danych. Zwraca się także uwagę na
wpływ procesu tworzenia kopii dokumentów

na oryginały, co w obu przypadkach zależy od
stopnia zaawansowania używanego do tego
celu sprzętu. Rozstrzygnięciem sporu może
być podział ról obydwu nośników. Nieporęcz
ne, głośne czytniki mikrofilmów zwojowych
zniechęcające do korzystania z nich, dawały
przewagę odtwarzaczom nośników cyfro
wych. Optymalnym rozwiązaniem było zatem
połączenie komputera i czytnika mikroform,
co zmieniło powyższy stan rzeczy. Reasumu
jąc - rola mikroform w przyszłości powinna
ograniczyć się do zabezpieczania i archiwizo
wania zbiorów, natomiast teksty elektroniczne
powinny służyć do udostępniania i dystrybu
cji informacji. Argumentem przemawiają
cym za powyższą tezą jest przede wszystkim
wysoka trwałość mikroform, która wynosi
w przypadku materiałów czarno-białych do
1000 lat, a kolorowych do 400 lat (przy zgod
nym z wymogami przechowywaniu). Przy
czym wytrzymałość dysków optycznych mieś
ci się w przedziale 10-30 lat.

Mikroformy w Bibliotece Narodowej
i Książnicy Pomorskiej
W 1950 r. w Bibliotece Narodowej poja
wiły się pierwsze mikrofilmy stanowiące mikrokopie oryginału. Doświadczenia wojenne
związane z utratą ogromnej ilości cennych
polskich zbiorów wymusiły powołanie Stacji
Mikrofilmowej będącej jednocześnie pieiwszą
placówką reprograficzną w Polsce. Funkcjo
nowanie powyższego oddziału biblioteki mia
ło na celu zabezpieczenie wysokowartościowych, ocalałych materiałów bibliotecznych,
uzupełnienie zasobów bibliotecznych oraz
rozwiązanie problemu z ich udostępnianiem
zarówno w czytelni, jak i w obrębie wypoży
czeń międzybibliotecznych. Z czasem działa
nia narodowej Stacji Mikrofilmowej objęły naj
cenniejsze zbioiy polskich bibliotek wyższych
uczelni, instytucji i towarzystw naukowych,
księgozbiorów publicznych i kościelnych, a tak
że kolekcji prywatnych z terenu całego kraju.
Uznawane za najcenniejsze zbiory specjalne
(rękopisy, stare druki, muzykalia) zostały
zmikrofilmowane w pierwszej kolejności.
Działalność BN w zakresie mikrofilmowania
jest kontynuowana. W 1995 r. z inicjatywy
amerykańskiej Komisji ds. Zabezpieczania

i Dostępu BN współpracuje z European of
Microform Masters przekazując na zewnątrz
rekordy bibliograficzne oraz zasoby starych
i nowych druków oraz druków muzycznych.
Gromadzenie mikrofilmów w Książnicy Po
morskiej (wcześniej Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej) rozpoczęto w połowie
lat 60. XX w. w ramach Oddziału Zbiorów
Audiowizualnych. Oddział Mikrografii jako
odrębną jednostkę powołano w 1983 r., a na
stępnie na początku lat 90. przekształcono
we wchodzący w skład Działu Udostępnia
nia Zbiorów Oddział Mikroform. Pierwszymi
organizatorkami agendy były: Zdzisława Or
łowska, Maria Jolanta Liskowacka oraz Janina
Kosman. Obecnie Oddział Mikroform znajdu
je się pod opieką Julity Zioło. Przynależność
Mikroform do Działu Zbiorów Specjalnych
datuje się na rok 1996. Działalność agendy
koncentruje się na zabezpieczaniu przed znisz
czeniem i utratą najbardziej wartościowych
zbiorów. Na mikrofilmach znajdują się obok
rękopisów i starych druków, dokumenty wy
dane na nietrwałym kwaśnym papierze. Wy
jątkową część zbiorów w postaci mikrofilmów
stanowi spuścizna pisarzy Pomorza Zachod
niego udostępniona przez rodziny twórców
(Jana Papugi, Zbigniewa Beliny Brzozow
skiego lub Jacka Sawaszkiewicza). Ponadto
w ramach współdziałania Książnicy Pomor
skiej z Fundacją Współpracy Polsko-Niemiec
kiej zbiory mikrofilmów powiększyły się o 543
stare druki pochodzące z oficyn Pomorza,
Prus i Śląska z XVI-XVlIł w., a które znaj
dowały się w posiadaniu kilku instytucji.
Zainteresowani tematyką regionalną mogą
zapoznać się z 90 tytułami przedwojennych
czasopism oraz 200 tytułami druków zwartych
z XIX w. i pierwszej połowy XX w. Systema
tycznie mikrofilmuje się współczesne, często
użytkowane czasopisma -- „Kurier Szczeciń
ski”, „Głos Szczeciński”, „Gazetę Wyborczą”,
częściowo „Rzeczpospolitą”, „Politykę” oraz
„Przegląd Sportowy”. Obecnie stanowiska do
odczytu mikrofilmów znajdują się w Czytelni
Akademickiej oraz w Czytelni Zbiorów Spe
cjalnych.

ALICJA KLICH
Książnica Pomorska
im. S. Staszica w Szczecinie
Cz. 2 artyknki w nr 2 „PB”

Biblioteka w regionie - region w bibliotece
Ruch regionalistyczny rozwija się dziś
dynamicznie, można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że przeżywa swój renesans.
To ruch społeczny, ideologia skierowana na
podtrzymywanie wartości tkwiących we wła
snym środowisku, potrzebna by integrować
i tworzyć tożsamość lokalną. Definiowany jest
m.in. jako „tendencja społeczna przejawiająca
się w dążeniu do zachowania ukształtowanych
w procesie historycznym odrębności regio
nalnych: kultury, gwaiy, folkloru, tradycji
itp. Regionalizm szczególnie widoezny jest
w kulturach: podhalańskiej, śląskiej, kurpiow
skiej i kaszubskiej” . Te odrębnośei mogą do
tyczyć różnych przejawów życia, począwszy
od twórczości artystycznej powstającej na
motywach regionalnych, po studia nauko
wo-badawcze regionu. Ideę regionalizmu
wyrastająeą z potrzeby zachowania i two
rzenia eeeh kultury charakterystycznyeh dla
danego regionu realizują instytucje (biblio
teki!), organizacje non profit, towarzystwa,
stowarzyszenia, związki gminne, młodzieżo
we wolontariaty i inne podmioty działające
lokalnie. Powstają partnerstwa dzielnicowe,
powiatowe, formalne, nieformalne, przy czym
najbardziej sprawdzają się te, które wyrastają
oddolnie, z potrzeby, która istnieje w danej
społeczności. W skali krajowej, rozwój regio
nalny ujmowany jest w rządowych projektach
strategii rozwoju naszego kraju, opiera się
na wymianie kulturalnej między regionami.
Można więc zaryzykować twierdzenie, że jest
to już swoisty podsystem kultury narodowej,
który wnosi nową jakość do dorobku dziedzic
twa narodowego.

Biblioteka w regionie
Biblioteki publiczne, które gromadzą, do
kumentują i udostępniają publikacje o regio
nie, wpisują się trwale w lokalną mapę iniejatyw na rzeez regionalizmu.

Problematyka regionalna w ostatnich
latach stała się wręcz priorytetem dla bi
bliotek publicznyeh.

W małych bibliotekach zaobserwować
można m.in. większą dbałość w gromadze
niu i opracowywaniu zbiorów regionalnych.
W niektórych większych bibliotekach funk
cjonują samodzielne działy regionalne, w któ
rych zatrudnieni są bibliotekarze specjalizują
cy się w regionalizmie. Uzasadnieniem takich
działań jest włączenie się w popularyzację idei
regionalizmu oraz troska o zaehowanie dzie
dzictwa kultury lokalnej. Bez wątpienia, to
biblioteki publiczne jako instytucje kultural
ne działające w każdej gminie, są najlepszym
miejscem przekazywania dziedzictwa historii
i teraźniejszości, są partnerem dla mieszkań
ców i mają swój duży udział w dążeniu do
zaehowania tożsamości terytorialnej oraz
tworzenia wspólnoty lokalnej. Biblioteka to
ważny ośrodek regionalny, to miejsce działal
ności regionalnej ludzi, którzy współdziałają
w upowszechnianiu wiedzy o regionie. Ta
kich aktywnych regionalistów łatwo poznać,
bo ezęsto korzystają ze zbiorów bibliotecznyeh, o ich dokonaniach i zainteresowaniach
można przeczytać w lokalnej prasie, a także
dowiedzieć się od innych czytelników. Rozbu
dzanie ciekawości swoim regionem, okolieą
poprzez celowe i zorganizowane działanie
adresowane do konkretnego odbiorey jest
zadaniem każdej biblioteki publicznej. Rosnąee zainteresowanie mieszkańców tym, co
się dzieje w ich najbliższym otoczeniu, w spo
łeczności lokalnej, jest objawem postępujące
go rozwoju społeezeństwa obywatelskiego.
Powszechnie wiadomo, że jest to proces, który
się nie kończy: rosną nowe pokolenia miesz
kańców, coraz bardziej świadomych swoich
praw i coraz bardziej kreatywnych.
W specyfice regionalnej doszukujemy się
emocjonalnego stosunku do przestrzeni naszej
„małej ojezyzny”, fakt ten powoduje, że waż
na staje się historia, teraźniejszość i przyszłość
regionu, co z kolei wyzwala inicjatywy lokal
ne, w któryeh może uczestniczyć miejscowa
biblioteka. Tworzona w bibliotece wspólnota
użytkowników powoduje identyfikację, po
czucie związku z bliskim środowiskiem, z lo-

kalnąkulturą, z przyjaznym, bezpiecznym oto
czeniem, gdzie można spotkać się, porozma
wiać, zaprzyjaźnić, zaprezentować własnątwórczość, czy to literacką, czy też artystyczną.
Jesteśmy świadkami dużej aktywności re
gionalnych zespołów folklorystycznych, maso
wych imprez organizowanych przez stowa
rzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne
organizacje, wspieranych przez władze sa
morządowe. Odżywa potrzeba „powrotu do
korzeni”, poznawania historii mieszkańców
i regionu. Oczywiście, świat współczesny
rządzi się swoimi prawami i dominuje w na
szej codzienności, to co się dzieje „tu i teraz”,
jednakże postęp nie kłóci się z tradycją, która
ma też swoje miejsce w historii i jest bardzo
ważna dla regionalistów. Nowoczesny region
kulturalny to część systemu kultury narodo
wej, który wnosi nową jakość do dorobku
kraju. Współczesny regionalizm ma swoją
barwę polityczną, swoją „małą ojczyznę”,
o którą z urzędu dbają władze samorządowe,
a z zamiłowania regionaliści.

bibliografie artykułów, sporządza wycinki
prasowe, tworzy kartoteki zagadnieniowe
przydatne w poszukiwaniu informacji. O wy
darzeniach, imprezach na terenie regionu,
miasta czy miejscowości informują materiały
gromadzone w grupie dokumentów życia spo
łecznego. Pomimo że statutowym zadaniem
biblioteki powiatowej i wojewódzkiej jest
„opracowywanie i publikowanie bibliografii
regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym (art.
20. ust. 1., pkt 2. ustawy o bibliotekach), to nie
znaczy oczywiście, że tylko biblioteki powia
towe i wojewódzkie zajmują się problematyką
regionalną. Właściwie ambicją każdej, nawet
najmniejszej biblioteki jest gromadzenie i udo
stępnianie zbiorów regionalnych, budowanie
własnego warsztatu pracy, jako bazy dla po
szukujących materiałów źródłowych. Współ
czesne media umożliwiają populaiyzację swo
jej działalności środowiskowej w przestrzeni
publicznej regionu, choćby poprzez publikacje
na stronach www, w prasie lokalnej, na porta
lach społecznościowych i te kanały regional
nej reklamy są skutecznie wykorzystywane
przez biblioteki.

Region w bibliotece
Co motywuje bibliotekarzy do zwiększone
go wysiłku na rzecz działalności regionalnej?
Na pewno coraz większe zainteresowanie
środowisk własnym regionem, swoją „małą
ojczyzną”. Wyzwala to w bibliotekarzach
energię w gromadzeniu zbiorów regionalnych,
wszystkiego co ma charakter dokumentacyjny,
a więc książek, wydawnictw ciągłych, zbio
rów specjalnych, tworzenie bibliografii re
gionalnych, różnych tematycznych zestawień
bibliograficznych, dokumentów życia spo
łecznego. Biblioteki rozwijają się jako centra
informacji regionalnej, stanowią warsztat pra
cy dla regionalistów, dziennikarzy lokalnych,
którzy korzystać mogą ze źródeł oryginalnych
i tworzonych przez bibliotekarzy.
Kupowane i pozyskiwane są z darów
książki związane tematycznie z regionem,
monografie, prace dyplomowe, magisterskie,
rozprawy doktorskie, albumy, przewodniki,
informatory, materiały statystyczne, roczni
ki czasopism regionalnych, opracowuje się

Ważna rola w rozwoju regionalizmu,
w kształtowaniu świadomości lokalnej i re
gionalnej przypada szkolnictwu i oświacie na
różnych poziomach kształcenia i wychowania.
W programach nauczania uwzględniana jest
problematyka regionalna, co ma służyć po
znaniu własnego dziedzictwa historycznego,
własnej kultury, kształtowaniu postaw na zro
zumienie innych kultur, zwłaszcza sąsiednich
krajów skierowanych na „zbliżenie europej
skie”. Zadania stawiane przez szkołę uczniom,
związane z lokalną historią, kulturą, tradycją,
językiem, folklorem znajdują rozwiązanie
w zbiorach bibliotek publicznych, a biblio
tekarze znając doskonale źródła regionalne,
służą fachową pomocą, oferują współpracę
w realizowaniu imprez regionalnych, przepro
wadzają lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy
o regionie. Wszystkie te działania podnoszą
prestiż i znaczenie bibliotek w swoim środo
wisku.
Ostatnio w naszym bibliotekarstwie moc
no lansowana jest koncepcja biblioteki jako

„trzeciego miejsca”, stworzona przez amery
kańskiego socjologa Ray’a Oldenburga, któ
ry wyodrębni! trzy ważne ośrodki - miejsca:
dom, pracę oraz „trzecie miejsce” - przestrzeń
odpoczynku, w której miło i pożytecznie spę
dzamy wolny czas, spotykamy znajomych,
poznajemy różnych ludzi, odrywamy się od
codzienności. „Trzecie miejsca” wzmacniają
w nas poczucie przynależności do otoczenia
oraz więzi z innymi - znanymi lub poten
cjalnie bliskimi nam osobami. Są to miejsca,
w których tętni życie lokalnej społeczności,
gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwałają się
łub ewołuują ważne w danym środowisku
wartości”.
W reałizowanym właśnie Programie Roz
woju Bibłiotek wskazuje się na bardzo waż
ną rołę niewiełkich bibłiotek w środowisku

lokalnym i tworzenie partnerstw z różnymi
podmiotami. Dzięki współpracy z organiza
cjami pozarządowymi biblioteki wzbogacają
swoją ofertę, a mieszkańcy mogą skorzystać
z praktycznej i wartościowej wiedzy z róż
nych dziedzin życia: m.in. finansów, zdrowia
i profilaktyki, historii regionu. Małe dzieci
wspólnie z rodzicami twórczo spędzają czas
w bibliotekach. Niektóre biblioteki zostały
wyposażone w potrzebne materiały i sprzęt,
niektóre otrzymały małe granty. Ożywienie
działalności środowiskowej bibliotek niewąt
pliwie przyniesie korzyści w popularyzacji
regionalizmu w skali lokalnej społeczności
i szerzej w kontaktach z miastami i regionami
partnerskimi.

GRAŻYNA BILSKA
st. kustosz PiMBP w Kłodzku

M iejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
w tworzeniu polskiej biblioterapii

Bibłioterapia to użycie wyselekcjono
wanych materiałów czytelniczych jako
pomocy terapeutycznej w medycynie i psy
chiatrii, ale także poradnictwo w rozwiązy
waniu problemów osobistych przez ukie__ |
[ runkowane czytanie'.
Pomocą w rozwijaniu czytelnictwa mogą
służyć specjaliści - biblioterapeuci, których
działanie terapeutyczne opiera się o zastoso
wanie materiałów czytelniczych, rozumianych
jako środek wspierający proces terapeutyczny.
Składa się na niego: diagnoza, dobór litera
tury i scenariusze zajęć biblioterapeutycznych. Biblioterapeuci - praktycy doskonale
zdają sobie sprawę, iż najważniejszym, ale
i najtrudniejszym z wymienionych elementów
jest dobór literatury terapeutycznej. Stąd też
szukają wskazówek, które z dostępnych na ryn' I. Borecka: Bibłioterapia w szkole. Poradnik dla bi
bliotekarzy. Legnica, 1998, s. 9.
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ku wydawniczym tytułów mogą być pomocne
w postępowaniu biblioterapeutycznym. Do
starczają ich zapewne spotkania Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego, istnie
jącego od 15 lat i służącego swym doświad
czeniem biblioterapeutom z całego kraju.

Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne
Towarzystwo działa od 1997 r. Zostało
powołane decyzją uczestników konferencji
popularnonaukowej „B iblioterapeuta-w po
szukiwaniu tożsamości zawodowej”, która
została zorganizowana w 1996 r., w Pań
stwowym Pomaturalnym Studium Kształ
cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we
Wrocławiu, z okazji 10-lecia istniejącej tam
specjalizacji biblioterapeutycznej. Wtedy to,
absolwent pierwszego rocznika tej specjali
zacji, Rafał Ćwikowski, zaproponował po
wołanie do życia towarzystwa jednoczącego
osoby zainteresowane biblioterapią. Niemal
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natychmiast powołano tymczasowy zarząd,
który opracował statut i wystąpił do sądu
z wnioskiem o rejestrację Polskiego Towa
rzystwa Biblioterapeutycznego, z siedzibą
we Wrocławiu przy ulicy Niemcewicza 4
(siedziba Państwowego Pomaturalnego Stu
dium Kształcenia Animatorów Kultury i Bi
bliotekarzy).
W listopadzie 1997 r. zwołano pierwsze
statutowe walne zebranie i wybrano pierw
sze władze Towarzystwa. W ich skład
weszli:
Małgorzata Siemież - prezes, absol
wentka wrocławskiej biblioterapii i peda
gogiki WSP w Zielonej Górze, obecnie
doktor nauk pedagogicznych;
Irena Borecka - wiceprezes, doktor
nauk humanistycznych, bibliotekoznawca;
Rafał Ćwikowski - sekretarz, absol
went wrocławskiej biblioterapii i ATK
w Warszawie;
Dorota Sztyłińska - skarbnik, absol
wentka biblioterapii, wówczas studentka
bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro
cławskiego;
Agnieszka Chamera-Nowak - czło
nek, absolwentka biblioterapii i bibliote
koznawstwa Uniwersytetu Wrocławskie
go, dziennikarka „Wieczoru Wrocławia”,
obecnie doktor nauk humanistycznych.

stwa do nowych wyborów, w wyniku których
prezesem została Genowefa Sumiak, a wice
prezesem Lidia Ippoldt, dr nauk humanistycz
nych, wtedy adiunkt Akademii Pedagogicznej
w Krakowie, obecnie nauczyciel bibliotekarz
Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.
Zgodnie ze statutem, celem PTB jest kon
solidacja środowisk zainteresowanych biblioterapią, popularyzacja tej dziedziny działal
ności, doskonalenie zawodowe osób zajmu
jących się biblioterapią, sporządzanie i publi
kowanie materiałów pomocniczych.
Członkowie Towarzystwa prowadzą w ca
łej Polsce kursy i warsztaty biblioterapeutyczne, współpracując ze środowiskiem bibliote
karzy, pedagogów, psychologów, lekarzy.
Wygłaszają referaty na konferencjach, semi
nariach, uczestniczą w projektach i organizacji
studiów podyplomowych. Starają się też wal
czyć o uzyskanie dla biblioterapeutów statusu
zawodu.
Towarzystwo prowadzi działalność wielo
kierunkową. Z jednej strony są to działania
lokalne 7 kół: gorzowskiego, legnicko-chojnowskiego, lubuskiego, nowo-sądeckiego, poz
nańskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego,
z drugiej - działalność o charakterze ponadlokalnym. Przykładem tej ostatniej jest m.in.
kwartalnik PTB „Biblioterapeuta”. Jest to cza
sopismo, w którym znaleźć można programy
i scenariusze zajęć biblioterapeutycznych, re
cenzje książek polecanych, ale i odradzanych
w procesie biblioterapeutycznym oraz artykuły
teoretyezne, dotycząee biblio-, bajkoarteterapii. Redaktorem czasopisma jest Krystyna
Hycyk, dyrektor Państwowego PomaturalneIRENA

W 2000 r. nastąpiła zmiana w Zarządzie.
Prezesem została wybrana dr łrena Borecka,
a wiceprezesem Genowefa Surniak, wice
dyrektor Państwowego Pomaturalnego Stu
dium Kształcenia Animatorów Kultury i Bi
bliotekarzy. Niestety, w 2008 r. nagła śmierć
Ireny Boreckiej zmusiła członków Towarzy
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go Studium Kształcenia Animatorów Kultuiy
i Bibliotekarzy. ..Bibliolerapeulę" prenume
rują biblioteki uniwersyteckie, pedagogiczne,
publiczne, szpitalne i organizacje pracujące
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz coraz
więcej indywidualnych odbiorców.
Również w zakresie biblioterapeutyczncj
działalności edukacyjnej Towarzystwo po
dejmuje przedsięwzięcia ponadlokalne. I tak,
w 2002 r. PTB podpisało umowę z Wojewódz
ką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji
Kultuiy w Poznaniu, powołującą Centrum
Kształcenia Biblioterapeutycznego. Centrum
prowadzi trzystopniowe kursy, kończące się
egzaminem praktycznym w postaci prezentacji
autorskiego programu biblioterapeutycznego.
W 2009 r. Towarzystwo współpracowało
w opracowaniu i realizacji finansowanego
z unijnych środków projektu „Biblioterapia
szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych na
uczycieli województwa lubuskiego”.

i prowadzili zajęcia na dwusemestralnych
podyplomowych studiach z biblioterapii,
uruchomionych przez Instytut Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ogólnopolskie zebrania Towarzystwa zwo
ływane są dwa razy do roku. Od 2009 r. odby
wają się one w Gabinecie im. Ireny Boreckiej,
gdzie przewieziono część piywatnej biblioteki
zmarłej prezes PTB, jej publikacje, warsztat
naukowy. W zebraniach uczestniczą członko
wie zwyczajni, a czasami również członkowie
wspierający i honorowi Towarzystwa, którzy
otrzymali taki tytuł za szczególne zasługi na
polu biblioterapii.
Członkiem zwyczajnym może zostać na
tomiast każdy, kto zajmuje się zawodowo biblioterapią lub jest zainteresowany tą proble
matyką oraz wyraża gotowość brania udziału
w działalności statutowej PTB.

W latach 2010-2012 odbyły się trzy edy
cje zrealizowanego wspólnie z Instytutem
Infomiacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
kursu z biblioterapii.

Działalność Polskiego Towarzystwa Bi
blioterapeutycznego można też śledzić na
bieżąco za pośrednictwem strony interneto
wej www.biblioterapiatow.pl, na której moż
na znaleźć historię, skład zarządu, informacje
o członkostwie oraz inne ważne aspekty dzia
łalności Towarzystwa.

W 2011 r. członkowie Towarzystwa współ
pracowali przy opracowaniu programów

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

LIDIA IPPOLDT

Dorosły w bibliotece, czyli o ofercie kulturalno-oświatowej
dla osób pracujących
Oprócz tego, że jestem bibliotekarzem,
jestem także (a może przede wszystkim?)
czytelnikiem. W ciągu kilku ostatnich lat
często się przeprowadzałam i za każdym ra
zem moim pierwszym celem było znalezie
nie biblioteki w najbliższej okolicy. Czytam
bardzo dużo, dlatego jestem stałym gościem
osiedlowych książnic. Mieszkając w różnych
dzielnicach miasta, miałam okazję przyglą
dać się funkcjonowaniu różnych bibliotek.
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a co za tym idzie, ze względu na swój zawód,
porównywać charakter działalności każdej
z tych placówek. Moją uwagę zwrócił fakt, że
brak jest w nich ciekawej oferty spotkań czy
zajęć dla czytelnika dorosłego, pracującego
zawodowo, przy jednoczesnej bardzo bogatej
ofercie dla dzieci, młodzieży czy seniorów.
W Łodzi znajduje się pięć miejskich bi
bliotek publicznych (po jednej dla każdej

z dzielnic: Widzewa, Bałut, Górnej, Polesia
i Śródmieścia) wraz z filiami oraz sprawująca
nad nimi nadzór merytoryczny wojewódzka
biblioteka publiczna'. Korzystając z wykazu
biblioteki wojewódzkiej, obliczyłam, że mamy
w mieście 84 biblioteki (łącznie z filiami,
oddziałami przyszpitalnymi itp.), z czego 18
oznaczono konkretnie jako „dla dzieci i mło
dzieży”-. Wynika z tego, że zdecydowana
większość placówek (prawie 80%) swój pro
fil zbiorów dostosowuje dla osób dorosłych.
Można by się zatem spodziewać, że oferta
działalności kulturalno-oświatowej dla ta
kiego odbiorcy będzie bogata.
Od kilkunastu miesięcy śledzę strony in
ternetowe łódzkich bibliotek publicznych,
obserwując ich działalność i szukając cie
kawych wydarzeń, w któiych jako czytelnik
mogłabym uczestniczyć. Jako że jestem żywo
zainteresowana wydarzeniami, które oferują
różne łódzkie instytucje (m.in. Centrum Dia
logu im. Marka Edelmana, liczne w mieście
muzea. Łódzkie Towarzystwo Naukowe itp.),
byłam przekonana, że biblioteki publiczne ści
śle z nimi współpracują i na pewno znajdę dla
siebie coś ciekawego, może nawet w biblio
tece, w pobliżu której aktualnie mieszkałam.
Niestety, zawiodłam się. Jednak aby nie po
legać tylko na pierwszym wrażeniu postano
wiłam przejrzeć plany działalności kultural
nej poszczególnych bibliotek. Kilka z nich
zamieszcza takie spisy na swoich stronach
WWW, a dodatkowo w czerwcu 2012 r.
wysłałam do bibliotek drogą elektroniczną
prośbę o udostępnienie planów z kilku miesię
cy wstecz, aby uzyskać lepszą ocenę sytuacji.
Wyniki nie sąjednak optymistyczne. W więk
szości bibliotek organizuje się przede wszyst
kim zajęcia dla dzieci i młodzieży (czego w ża' Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
marszałka J. Piłsudskiego ma status biblioteki nauko
wej i sprawuje opiekę nie tylko nad bibliotekami Lodzi,
ale także placówkami całego województwa łódzkiego.
Informacje o sieci bibliotek samorządowych można zna
leźć na stronie internetowej WiMBP: http://wwwwimbp.
Iodz.pl/wimbp/index.php/in formacje-ogolne.html.
- Tu jednak należałoby tak naprawdę skontaktować
się z każdą filią, pytając, czy rzeczywiście mają księgo
zbiór tylko dziecięco-młodzieżowy, gdyż np. biblioteki
widzewskie na swojej stronie internetow'ej wydzieliły
tylko jeden oddział dla dzieci, którego istnienie łatwo
przeoczyć w wykazie WiMBP.

den sposób nie bagatelizuję). Mamy zatem
spotkania z baśnią, zabawy plastyczne, gry
planszowe, zajęcia komputerowe dla przed
szkolaków, bardzo popularne głośne czytanie,
konkursy dla uczniów szkół. Czasem spotkać
możemy warsztaty komputerowe specjalnie
przeznaczone dla seniorów.

A co z czytelnikiem dorosłym czy znajdzie coś dla siebie w bibliotece?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy
przyjrzeć się temu, co proponują biblioteki
np. w listopadzie. Biblioteki jednej z najwięk
szych dzielnic. Śródmieścia, ofeniją ponad 140
imprez dla przedszkolaków i uczniów, nato
miast dla wszystkich czytelników przeznaczo
nych jest zaledwie 12 imprez-cztery wystawy,
dwa spotkania grupy literackiej (w praktyce grupa dobrze znanych sobie ludzi, na których
niezmiernie rzadko pojawia się ktoś nowy),
po dwa spotkania klubów przyjaciół biblioteki
i Dyskusyjnych Klubów Książki (ale tu również
rzadko przychodzą nowe osoby), jeden koncert
i jedno spotkanie członków Koła Diabetyków
(a więc właściwie i tak dla pewnej wąskiej
grupy odbiorców).
W innej dzielnicy (Górna) jest nieco lepiej bardzo duża liczba wystaw (24), trzy prelekcje,
jedno spotkanie tej samej grupy literackiej, co
w Śródmieściu, trzy spotkania DKK, jedno
spotkanie autorskie i jedna impreza artystycz
no-literacka (dokładnie tak scharakteryzowa
na, więc właściwie nie wiadomo, na czym ona
polega). Ciekawą ofertą dysponuje co miesiąc
WiMBP, choć nie przedstawia harmonogramu
od razu na cały miesiąc, a jedynie na bieżąco
informuje o konkretnych imprezach. Gdyby
taki obraz działalności bibliotek był kwestią
tylko tego jednego miesiąca - nie byłoby tak
źle. Niestety, w praktyce wygląda to tak, że ja,
jako dorosły czytelnik, nie mam co dla siebie
wybrać z oferty bibliotek publicznych. Kiedy
zrobiłam małą sondę wśród znajomych, także
dorosłych i pracujących osób, potwierdziły
moją opinię. Jeśli pojawia się coś ciekawego,
to albo jest przeznaczone dla dzieci (konkretne
klasy z konkretnych szkół), albo dla senio
rów (nieśmiertelne warsztaty komputerowe),
albo, co już szczególnie często się zdarza, jest
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organizowane w godzinach, kiedy człowiek
po prostu nie ma szans przyjść. Wspomniany
przeze mnie powyżej koncert odbędzie się
o godzinie 11"", a najciekawsza z trzech pre
lekcji - w samo południe. Pracujący czytelnicy
po prostu nie mogą z takiej oferty skorzystać.

o wolontariacie można wywiesić na drzwiach
biblioteki, w pobliskich szkołach, a nawet za
przyjaźnionych sklepach. Świetnym źródłem
pozyskania wolontariusza jest także kontakt
z łódzką katedrą bibliotekoznawstwa i zaan
gażowanie studenta w pracę placówki.

Po tej małej analizie zaczęłam się zasta
nawiać, gdzie tkwi problem. Zapewne w pie
niądzach, bo przecież od funduszy bardzo
często wiele zależy, np. spotkania autorskie.
Inną kwestią, którą w rozmowach poruszają
bibliotekarze, jest brak czasu - są po prostu
tak zarzuceni bieżącą pracą, że nie mają już
sił i energii na twórczą pracę z czytelnikiem
i organizację różnych imprez. Trzecią prze
szkodą, którą można wyróżnić, jest brak
wsparcia ze strony przełożonych, a niekiedy
wręcz dosłowny zakaz organizowania czego
kolwiek ponad przeciętną normę, „wyrabianą”
co miesiąc w każdej bibliotece (z taką postawą
spotkałam się kiedyś osobiście i potwierdza
ją kilku moich znajomych). Zaczęłam szukać
rozwiązań, które pomogłyby bibliotekarzom
w tych trzech problemowych obszarach.

• Nawiązać kontakt z muzeami? Wiem,
że część bibliotek tak robi, ale z tego, co się
zorientowałam, są to wciąż te same zajęcia
z tymi samymi osobami na ten sam temat, na
dodatek przede wszystkim dla dzieci. Myślę,
że pracownicy muzeów chętnie zorganizują
ciekawe zajęcia, zresztą na stronie każdego
z nich znajduje się oferta edukacyjna, a prze
cież edukacja dotyczy nie tylko młodych kształcenie permanentne jest sprawą niezwy
kle istotną.

A gdyby tak:
• Zapytać czytelników, czego oczekują?
Przecież biblioteki działają właśnie dla ludzi,
dla środowiska lokalnego. Krótka ankieta, czy
po prostu rozmowy z ludźmi odwiedzającymi
naszą placówkę, mogą nam dać obraz tego,
jak widzieliby swoją osiedlową bibliotekę.
Poza tym wielu bibliotekarzy dobrze zna
swoich czytelników i wie, czym się interesu
ją, jakie mają problemy, co ich cieszy. Może
okazać się, że ktoś ma pasję, którą chętnie
podzieli się z innymi - i już mamy pomysł na
ciekawą prelekcję, pokaz, wystawę czy warsz
tat. Wbrew pozorom ludzie chętnie angażują
się w życie społeczne, jeśli tylko da im się
sygnał, że są potrzebni i oczekiwani.

• Postarać się o wolontariusza? Można
łatwo pozyskać osobę do pomocy przy
wszelkich pracach, tak bibliotecznych, jak
i dodatkowych, zlecając mu np. przygotowa
nie projektu ulotek i plakatów, promujących
dane wydarzenie, i rozniesienie ich po osie
dlu i okolicznych bibliotekach. Ogłoszenie
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• Samodzielnie pozyskać sponsorów?
Słaba sytuacja finansowa bibliotek publicz
nych jest bardzo chętnie wykorzystywanym
argumentem, ale nic przecież nie stoi na prze
szkodzie, aby przygotować pisma do insty
tucji czy lokalnych firm z prośbą o wsparcie
- niekoniecznie zresztą czysto finansowe.
Sponsor może zakupić np. nagrody w kon
kursie (w tym oczywiście książki - nowości
wydawnicze), materiały do warsztatów czy
kursów (np. decoupagc’u, ceramicznych, ma
larskich, pisarskich itp.), tablicę typu flipchart
do różnych spotkań, antyramy do wystaw.
Z pewnością pozyskiwanie sponsorów nie jest
rzeczą bardzo prostą, ale spokojnie można się
tego nauczyć. Wystarczy skontaktować się z bi
bliotekami, które już to kiedyś robiły, zapytać,
jak redagować takie pisma, jak rozmawiać,
co można zaoferować sponsorowi. To nie jest
niemożliwe’, a na pewno dać może satysfakcję
i pewną niezależność filii od „biblioteki-matki” i jej finansów.

• Zastanowić się nad współpracą z insty
tucjami nie związanymi z kulturą, ale mo
gącymi zaoferować interesujące spotkania, np.
z poradniami zdrowia psychicznego (które
mogłyby przeprowadzić szkolenie z radzenia
’ Doskonałym przykładem samodzielności i zaradno
ści bibliotekarzy z malej placówki także w tym wzglę
dzie Jest działalność Biblioteki Parafialnej w Trzciance,
o której pisałam w „Bibliotekarzu” 2009 nr 4, s. 20-22.

sobie ze stresem czy pogadankę z rodzicami na
temat problemów wychowawczych), z urzę
dami pracy (warsztaty pisania CV i listów mo
tywacyjnych oraz szukania pracy z wykorzy
staniem internetu), akademią sztuk pięknych
czy liceami plastycznymi (kursy rysunku,
rozmowa z fachowcami o własnej twórczo
ści) itp. Warto też podkreślić, że można do
tego celu „zatrudnić” studentów konkretnych
kierunków, którzy w ramach praktyk mogliby
takie spotkania poprowadzić.
To tylko kilka pomysłów, które przecież
łatwo zrealizować, jeśli się nad nimi chwilę
zastanowić. Coraz więcej bibliotek w Polsce
zmienia się w centra kulturalno-multimedialne
i to bardzo cieszy - ale wciąż istnieje ogromna
liczba placówek, gdzie po prostu nic się nie
dzieje. To smutne, że miejsce, które powinno
tętnić życiem, kulturą, spotkaniami, integracją

mieszkańców, jest tylko wypożyczalnią ksią
żek. Z rozmów z różnymi ludźmi wywniosko
wałam, że woleliby, aby takie działania miały
miejsce nawet rzadziej, kilka razy w miesiącu,
ale żeby były ciekawe, inspirujące, nawiązu
jące do codziennego życia osób pracujących,
mających rodziny, często zmęczonych, aby
odbywały się w dogodnych godzinach (a więc
popołudniowych) i nie trwały bardzo długo
(pośpiech, praca, obowiązki domowe, opad
nięcie z sił - o tym też trzeba pamiętać). Wie
rzę, że w bibliotekarzach jest wielki potencjał,
który tylko czeka na odkrycie.

MAGDALENA KOKOSIŃSKA
Za udostępnienie miesięcznych i kwartalnych wykazów
działalności bibliotek dziękuję: Lucynie Jednorowicz
z MBP Łódź-Górna, Monice Chaber-Barłodze z MBP
Łódź-Śródmieście, Jolancie Wiochacz z M BPŁódź-Polesie oraz Marii Rajpold z MBP Łódź-Widzew.

ŚWIAT BIBLIOTEK

System oświatowy i biblioteki Austrii
Na przełomie września i października
2012 r., bibliotekarze i nauczyciele szkół pol
skich wzięli udział w wyjeździć edukacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Unię
Europejskich Federalistów - Polska i Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kom
puterów w Warszawie. Program „Biblioteki
- nowoczesne centra multimedialne Austrii,
Słowenii i Włoch” obejmował wizytowanie
bibliotek austriackiego Landu Karyntia, bi
bliotekę uniwersytecką w Maribor w Słowenii
oraz zwiedzanie Wenecji.
Karyntia to Kraj Związkowy w południo
wej Austrii. Graniczy ze Słowenią, Włochami,
Tyrolem, Salzburgiem i Styrią. Stolicą admini
stracyjną Karyntii jest Klagenfurt. Obok Au
striaków, zamieszkuje tu mniejszość: słoweń
ska, włoska, węgierska, chorwacka i turecka.

Struktura systemu oświatowego Austrii
Szkolnictwo Austrii podlega Federalnemu
Ministerstwu Edukacji, Nauki i Kultuiy. W sto

licach poszczególnych landów znajdują się
kuratoria sprawujące nadzór nad szkołami.
Organem finansującym szkoły są gminy.
Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6 roku
życia. Obowiązkowy okres nauki kończy się
w wieku 15 lat. Na dalsze kształcenie dziec
ka zgodę wyrażają opiekunowie. Rok szkolny
rozpoczyna się 1 września. Dzieciom, które
nie osiągnęły dojrzałości szkolnej przewi
dziano rok nauki przygotowującej do rozpo
częcia szkoły. Diagnozę dojrzałości szkolnej
przeprowadzają psychologowie zatrudnieni
w kuratorium. Uczniowie z trudnościami w nau
ce wspierani są przez pedagogów szkolnych.
Normą w Austrii są klasy integracyjne, w któ
rych zajęcia prowadzi nauczyciel przedmiotu
i specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej.
Klasy liczą 20-25 uczniów. Nauka w szkołach
odbywa się w godzinach przedpołudniowych,
po południu dzieci są pod opieką wychowaw
ców. Pensum nauczyciela wynosi 40 godz.
tygodniowo, w tym 20 godz. dydaktycznych
w szkole i 20 godz. zajęć poza szkołą, które
nie muszą być dokumentowane. W szkołach
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austriackich możliwość nauki mają dzieci imi
grantów. Władze oświatowe robią wszystko,
aby zatrzymać je jak najdłużej w szkole i wy
kształcić zgodnie z potrzebami austriackiego
rynku pracy.
Austriacki system oświatowy jest bardzo
skomplikowany. Cechą charakterystyczną jest
wielostopniowość etapów kształcenia, zróż
nicowany stopień trudności oraz drożność
systemu nauczania, który pozwala na łatwe
przejście między poziomami.

Etapy kształcenia
W Austrii pobyt w placówkach edukacyj
nych rozpoczynają dzieci 3-5 letnie i jest to
czas uczęszczania do przedszkola. Pierwsze
lata nauki to czteroletnia szkoła podstawowa
- Volksschule, do której uezęszczają dzieci
w wieku 6-9 lat. Po szkole podstawowej ucz
niowie mogą wybrać szkołę ogólnokształcącą
- AllgemeinbildendeHóhereSchule, Unterstu
fe lub szkołę główną - Hauptschule. O wybo
rze odpowiedniej szkoły decydują zdolności
ucznia. Kształcenie na tym etapie trwa kolejne
cztery lata i obejmuje 10-14 rok życia dziec
ka. W szkole głównej uczniowie otrzymują
gruntowne wykształcenie przygotowujące do
nauki w szkołach wyższych.
Natomiast w ramach szkoły ogólnokształ
cącej rozróżnia się następujące typy szkół:
1. Gymnasium, dające ogólne wykształce
nie humanistyczne.
2. Realgymnasium, dające gruntowe wy
kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
3. WirstchaftlichenRealgymnasium o pro
filu ekonomieznym.
4. Oberstufengymnasium, kształcące w kie
runkach związanych ze sztuką i przyrodą.
Po ośmiu latach edukacji następuje obo
wiązkowy rok nauki dla tych uczniów, którzy
chcą kształcić się zawodowo. Jest to rok orien
tacji zawodowej, czas zastanowienia się nad
wyborem szkoły. Po tym etapie kształcenia
młodzi Austriacy mogą wybrać:
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1. AlgemeinbildendeHöhereSchuleOberstufe, 4-letnie liceum ogólnokształcące koń
czące się maturą. Trafiają tu uczniowie z naj
wyższymi ocenami. Ukończenie liceum i zda
nie matmy daje przepustkę na studia uniwer
syteckie. Nauka trwa tu od 14 do IS roku
życia.
2. BerufsbildendcHóhereSchule, 5-letnie
technikum z maturą, które przygotowuje do
studiów politechnicznych. Nauka trwa od 14
do 19 roku życia.
3. Fachschule, 3-4 letnie szkoły zawodowe
bez matury, które łączą teorię z praktyczną
nauką zawodu w firmach. Kształcenie zawo
dowe prowadzone jest zgodnie z potrzebami
rynku pracy i według rejestru obejmuje 250 naj
bardziej pożądanych zawodów. Austriacy dbają o to, aby dyplom ukończenia szkoły zawodo
wej był zgodny z normami europejskimi, a tym
samym ich absolwenci mogli znaleźć pracę
w każdym z państw Unii Europejskiej.
Specjalnym rodzajem szkół są Sonderschu
le, czyli szkoły specjalne dla dzieci i młodzie
ży z różnego rodzaju dysfunkcjami. Jednak
sukcesywnie odchodzi się od organizacji tego
typu szkół na rzecz szkół integracyjnych.
Szkoły średnie są zróżnicowane pod wzglę
dem trudności. Uczniowie mający kłopoty
w nauce przenoszeni są do szkoły o niższym
stopniu trudności nauczania. Na etapie Gym
nasium i szkół średnich z maturą obowiązuje
nauka języków obeych na poziomie rozszerzo
nym. Językiem obowiązkowym jest angielski,
dodatkowymi są: język włoski, francuski i sło
weński. W liceum ogólnokształcącym naucza
się także łaciny i greki.
Austriacki maturzysta ma do wyboru na
stępujące uczelnie wyższe:
1. Uniwersytety przygotowujące do kariery
naukowej. Na tym poziomie funkcjonuje trój
dzielny system kształcenia: 3-letni licencjat,
2-letnie studia magisterskie oraz 2-letnie stu
dia doktoranckie.
2. Uniwersytety Artystyczne.
3. Wyższe Szkoły Fachowe, w tym Wyż
sze Szkoły Pedagogiczne z dwustopniowym
system kształeenia: 3 letnie studia licencjackie
i 2-letnie studia magisterskie. Obowiązkiem

Biblioteka szkolna Hauptschule w Kiihnsdorf
Fot. H. Lewsza

jest również ukończenie jednego semestru
praktycznej nauki zawodu.
Istnieje również możliwość kształcenia
systemem wieczorowym lub na kursach.
Taki tryb kształcenia się jest dobrze widziany
i wspierany przez władze oświatowe Kaiyntii.
Taki system oświatowy w Austrii obowią
zuje od 50 łat.
Jak mówili nam dyrektorzy i przedstawi
ciele Kuratorium Oświaty, wszyscy dbają
o to, aby szkoły były miejscem przyjaznym
dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Priory
tetem jest dobre samopoczucie i zadowolenie
z pracy. Uśmiechnięci nauczyciele i ucznio
wie, spokój, porządek na terenie szkół, posza
nowanie dobra wspólnego - taką atmosferę
zastaliśmy w wizytowanych placówkach.

Biblioteki austriackiego Landu
Karyntia
Brak ustawy o bibliotekach powoduje, że
funkcjonowanie bibliotek austriackich prze

biega nieco inaczej niż w Polsce. O powołaniu
biblioteki decydują samorządy.

Na terenie Austrii występują następujące
rodzaje bibliotek;
1. Biblioteka Narodowa w Wiedniu, jako
biblioteka naukowa swoje zbioiy udostępnia
wszystkim obywatelom Austrii.
2. Biblioteki uniwersyteckie oraz wyż
szych uczelni zawodowych i politechnik,
zaspokajają potrzeby edukacyjne i naukowe
studentów i kadiy dydaktycznej. Na potrzeby
tej grupy bibliotek przeznacza się największe
nakłady finansowe.
3. Biblioteki publiczne powoływane przez
samorządy lokalne, służą całej społeczności
lokalnej.
4. Biblioteki szkolne, zakładane są w szko
łach posiadających powyżej 16 oddziałów.
Mimo że nie istnieje rozporządzenie regulu
jące tę kwestię, dobre praktyki nakazują jej
założenie.
5. Biblioteki zakładowe istniejące przy
związkach zrzeszających przedsiębiorców.
6. Biblioteki specjalistyczne, np. przy Ku
ratorium Oświaty, archiwach.
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w austriackim rejestrze zawodów nie znajdziemy zawodu bibliotekarza, a w programach
studiów nie istnieje kierunek bibliotekoznawczy. Osoby praeujące na etacie w bibliotece
obowiązuje ukończenie studiów humani
stycznych i kurs przygotowujący do pracy
w bibliotece. Ale najważniejsza jest tu prak
tyczna nauka zawodu, najczęściej w ramach
wolontariatu. Wolontariusze kształeą się na
kursach online, które finansuje austriaekie Mi
nisterstwo Edukaeji. Ciekawym zjawiskiem
w bibliotekach Kaiyntii jest to, że praeę bi
bliotekarza chętnie podejmują mężczyźni.
Austriaccy bibliotekarze zrzeszają się
w związkach i stowarzyszeniach zawodo
wych. Funkcjonują tu: Związek Bibliotekarzy
Bibliotek Naukowych, Związek Bibliotekarzy
Bibliotek Publicznych i Szkolnych. W Kaiyn
tii istnieje również podzwiązek bibliotekarzy
publicznych i szkolnych.
Jeśli chodzi o finansowanie, to 40% biblio
tek publicznych Kaiyntii utrzymują samorzą
dy, 18% wspólnoty religijne, 6% organizacje
skupiające pracodawców, 30% stowarzysze
nia i różnego rodzaju organizacje. Pozostałe
fundusze pochodzą od sponsorów oraz osób
prywatnych. Mimo stałych dotacji, biblioteki
borykają się z problemem finansowym. Au
striacy jednak świetnie sobie z tym poradzili.
Powszechnym zjawiskiem jest tu wolontariat.
Aż 95% bibliotek publicznych obsługują wo
lontariusze. Bardzo wiele świadczeń na rzecz
bibliotek ludzie wykonują nieodpłatnie. Tak
jest ekonomiczniej - twierdzą Austriacy. Nie
istnieją tu standardy pracy bibliotek. Pracę
placówek regulują przepisy z dziedzin po
krewnych: ustawa budżetowa, prawo pracy,
prawo autorskie, ustawa medialna itd. Na
tomiast o kształcie biblioteki decydują sami
bibliotekarze. Biblioteki są ich dobrem
wspólnym, z którego korzystają i o które na
leży dbać. Austriacy kładą nacisk na to, aby
ich dzieci często przebywały w bibliotece.
Funkcje bibliotek szkolnych i publicznych
pokrywają się. Nie ma tu również tendencji
do wznoszenia nowych budynków. Normą
jest adaptowanie różnych pomieszczeń na po
trzeby bibliotek. Preferuje się tu wolne prze
strzenie, a wnętrza są bardzo zadbane, jasne
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i kolorowe. Zbiory ułożone są przedmiotowo.
Doskonale sprawdza się tu wolny dostęp do
wszystkich mediów i nie zdarzają się kradzie
że. W bibliotekach szkolnych i publicznych
nie tworzy się czytelń. Zakup prowadzi się
w sposób przemyślany, a pieniądze wydawane
są bardzo rozsądnie. W każdym roku wyco
fuje się 10% rocznych zakupów. Tym samym
biblioteka staje się instytucją żywą.
Biblioteki szkolne to centra informacji
i wiedzy, centra dydaktyczne, gdzie każdy
przedmiot ma swoje zasoby. To również cen
tra medialne pracujące na bazie najnowszych
technologii. Wszystkie biblioteki posiadają
oprogramowanie LITERA, a zbioiy widocz
ne są online. O wielkości pomieszczenia,
zbiorów i godzinach pracy decyduje liczba
oddziałów szkolnych. Minimalna przestrzeń
wynosi 65 m-. W austriackich bibliotekach
szkolnych pracują nauczyciele, którzy dodat
kowo ukończyli kurs bibliotekarski. Pieniądze
dla biblioteki są wydzielane z budżetu szko
ły. Bibliotekarze sami decydują o zakupach.
W sprawach zakupu pomocy dydaktycznych
konsultują się z nauczycielami poszczegól
nych przedmiotów.
Pierwszą wizytowaną placówką była biblio
teka szkolna Bundesrealgymnasium w Kla
genfurt. Znajduje sie ona na parterze, za
przeszkloną ścianą, w zaadaptowanej i wy
remontowanej częśei szkoły. Przestrzeń bi
blioteki podzielono na kilka stref: boks dla
bibliotekarza, strefa do prowadzenia wykła
dów i prezentacji, cichej nauki i zajęć dydak
tycznych, pracowni z dostępem do internetu,
odpoczynku oraz regały z wolnym dostępem
do zbiorów. Biblioteka gromadzi literaturę
dziecięcą i młodzieżową, leksykony i kom
pendia ze wszystkich dziedzin wiedzy, mate
riały dla nauczyciela, czasopisma i wydawnic
twa audiowizualne oraz podręczniki. Zbioiy
widoczne są w elektronicznej bazie danych.
Zajęcia dydaktyczne polegają na kształceniu
umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania
informacji. Uczniowie korzystająze źródeł in
ternetowych i tradycyjnych. Zwraca się uwagę
na samodzielność ucznia, liczą się kompe
tencje. Uczeń może skorzystać z dostępu do
internetu po zalogowaniu się swoim hasłem

Dział Zbiorów Audiowizualnych Alpen Adria Mediathek w Villach
Fot. H. Lewsza

czytelniczym. Niepożądane strony interneto
we są zablokowane. Biblioteka jest również
miejscem spotkań autorskieh oraz integracji
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Podczas wizyty zobaczyliśmy również, jak
z pasji i zaangażowania ludzi może powstać
miejsce niezwykłe. Przykładem jest biblioteka
szkoły głównej Hauptschule w miejscowości
gminnej w Kiihnsdorf, którą umieszczono
w holu szkoły za przeszkloną ścianą. Bibliote
kę prowadzi nauczycielka języka słoweńskie
go, która swoim wysiłkiem stworzyła miejsce
magiczne, pełne różnego rodzaju wydawnictw,
pluszaków, lalek, zabawek - bohaterów dzie
cięcej literatury, koszy, kuferków do prze
chowywania zbiorów oraz ozdób zrobionych
wspólnie z uczniami. Czytelnika uderza nie
samowita kolorystyka wnętrza, chce się tu
po prostu być. Biblioteka szczególną uwagę
zwraca na propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci.
Z sukcesami realizowane są różnego ro
dzaju projekty, takie jak: „Austria czyta”, po
legający na wspólnym czytaniu dzieci i do
rosłych, „Plecak z książkami” wspierający

motywację do czytania, „Czytanie z .. kon
kurs na najpiękniejsze czytanie, czy „Moja
ulubiona książka”. O pieniądze na zakup
książek troszczy się sama bibliotekarka, zabie
gając o sponsorów, organizując kiennasze,
jarmarki, sprzedając świece, ciasta i ozdo
by świąteczne, czym integruje również
środowisko lokalne. Ciekawe książki zaś
wyszukuje m.in. na pchlich targach. Urząd
Skarbowy nie ingeruje w taki sposób pozy
skiwania pieniędzy, gdyż biblioteka jest ich
dobrem wspólnym.
Brak ustawy o bibliotekach powoduje, że
powszechnym zjawiskiem w Kaiyntii jest
łączenie placówek, które pełnią jednocze
śnie funkcje biblioteki szkolnej i miejskiej.
Służą wówczas całej społeczności lokalnej.
Są świetnie wyposażone i przystosowane do
pełnienia różnych funkcji.
Medi@theka szkoły Volksschule w Völker
markt obsługuje jednocześnie uczniów szko
ły głównej, średniej szkoły handlowej, jak
i obywateli miasta. Jest miejscem kultury, edu
kacji, zapleczem dydaktycznym nauczycieli,
zabaw najmłodszych czytelników, miejscem

19

Dział literatury dziecięcej
Alpen Adria Mediathek w Villach
Fot. H. Lewsza

organizacji lokalnych imprez czytelniczych
i realizacji projektów. M ediateka gromadzi
literaturę dziecięcą i młodzieżową, lektury
szkolne, literaturę piękną i popularnonauko
wą, słowniki, leksykony, encyklopedie z róż
nych dziedzin wiedzy, czasopisma i wydaw
nictwa audiowizualne. Zbiory w wolnym do
stępie ułożono przedmiotowo. Lekkie regały
na kółkach pozwalają na ich zsunięcie, a po
mieszczenie biblioteki służy wówczas celom
kulturalnym. Wydzielono również miejsce
na zajęcia dydaktyczne z młodzieżą, miejsca
do odpoczynku i czytania prasy oraz dział
dziecięcy pełen pięknie wydanych książek,
ale i pluszaków, bujanych foteli, kącików do
zabawy.
Świetnie funkcjonują tu również biblioteki
szkolno-gminne. Przykładem może być ma
lutka biblioteka, położona wysoko w Alpach
w Bodensdorf w gminie Steindorf. Ma wiel
kość jednej klasy, została usytuowana w za
adaptowanym pomieszczeniu szkoły. Wcze
śniej było to miejsee spotkań członków
gminnego chóru, pozostał po nich fortepian,
który dziś jest ciekawym elementem wy
stroju wnętrza. Zadbaną, kolorową, pełną
książek i zbiorów audiowizualnych bibliote
kę prowadzi bibliotekarz, który zrezygnował
z funkcji dyrektora szkoły, po to by koordy
nować realizację projektów czytelniczych
w całym obszarze Karyntii. W pracy pomaga
ją mu wolontariusze, pracownicy gminy. Na
utrzymanie biblioteki pozyskują pieniądze
z różnego rodzaju przedsięwzięć, np. z koncer
tów, kiermaszu. Podczas wizyty w tej biblio
tece zobaczyliśmy prawdziwych pasjonatów
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książki, którzy ogromną część swojego życia
poświęcili rozwijaniu czytelnictwa wśród
dzieci. Czyta się tu dzieciom od najwcze
śniejszych lat. Stałym programem czytelni
czym biblioteka objęła dzieci z sąsiadującego
przedszkola. Z powodzeniem realizuje się tu
również projekt „Bookstart”, kierowany do
matek małych dzieci. Ogromnym zaintere
sowaniem cieszą się takie akcje jak; „Dzieci
czytają dzieciom”, „Piszemy wiersze”, „Moja
książka”. Propagowaniem czytelnictwa zaj
muje się także Młodzieżowy Klub Książki.
Austriacy dbają o to, by ich dzieci używały
pięknego języka ojczystego, stąd zakrojone na
szeroką skalę akcje czytelnicze prowadzone
w tej bibliotece i nałożony na rodziców obo
wiązek codziennego, półgodzinnego czytania
swoim dzieciom. Biblioteka jest również miej
scem integrującym całą społeczność lokalną
i utrzymywania więzi międzypokoleniowych.
Znakomicie sprawdza się pomysł zapraszania
do biblioteki starszych mieszkańców wsi, któ
rzy opowiadają dzieciom historie z ich życia.
Równie ciekawym pomysłem jest cyklicznie
prowadzona międzypokoleniowa wycieczka
czytelnicza po wsi, która polega na odszuka
niu kilkunastu stacji z książkami. Bawią się
dzieci, rodzice i dziadkowie. Impreza kończy
się w bibliotece wspólnym czytaniem, ryso
waniem i zabawą.
Biblioteki publiczne to centra dokształcania
się, ale i kształcenia osobowości. Są miejscem
spotkań różnych grup społecznych, również
imigrantów i osób niepełnosprawnych. W więk
szych miastach są to często bardzo nowo
czesne mediateki. Alpen Adria Mediathek
w Villach powstała w 2008 r. z połączenia
dwóch mniejszych bibliotek miejskich. Par
ter i piwnice kamienicy w centrum miasta
zaadaptowano na potrzeby mediateki. Na 11
tys. m- pracuje czterech bibliotekarzy. Zbioiy
ułożono działowo. W mediatece jest wolny
dostęp do pólek i jak zapewnił nas dyrektor
nie zdarzają się kradzieże. Oprócz książek
znajduje się tu bardzo pokaźny zbiór audiobooków, płyt CD z muzyką, filmów na DVD
i czasopism.
W dziale zbiorów audiowizualnych usytu
owano stanowiska komputerowe do odtwarza-

nia płyt. Ponadto mediateka umożliwiła swo
im czytelnikom dostęp do 8 tys. e-booków.
Dostęp do internetu możliwy jest po zalogo
waniu się przy pomocy loginu czytelniczego
nadanego przez bibliotekę.
Specjalnie wydzielony dział dziecięcy wy
posażono w niskie regały, skrzynie i stojaki
na różnego rodzaju media. Bardzo ciekawy
jest zbiór muzykaliów, z którego korzystają
uczniowie i nauczyciele sąsiadującej szkoły
muzycznej. Pomyślano również o miejseach
do odpoczynku i cichej pracy. Służą temu wy
godne fotele, sofy i stoliki. Dzieci mogą poba
wić się w wyznaczonych dla nich miejscach.
W piwnicach wydzielono również salę do róż
nego rodzaju spotkań i imprez kulturalnych.
Mediateka jest w pełni zautomatyzowana.
Książki wypożycza się przy pomocy czytnika
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elektronicznego a zwraca - za pośrednictwem
automatów. W drzwiach wejściowych zamon
towano bramkę elektroniczną.
Wyjazd był bardzo ciekawym doświadcze
niem. Zobaczyliśmy jak perfekcyjnie może
funkcjonować nawet najmniejsza biblioteka
bez specjalnych uregulowań prawnych. Wizy
ta w bibliotekach austriackiej Karyntii utwier
dziła nas w przekonaniu, że nie musimy mieć
kompleksów zawodowych. Jesteśmy równie
twórczy i kreatywni. Brakuje nam tylko
wsparcia ze strony samorządów i zrozumienia
jak ważną rolę edukacyjną! kulturalną odgry
wają biblioteki oraz, przekonania, że pomysły
likwidacji bibliotek są poglądem społecznie
niebezpiecznym.

HALINA LEWSZA
Mińsk Mazowiecki

PRAWO W BIBLIOTECE

PORADY PRAWNE

Jeszcze o awansie
zawodowym bibliotekarza
Mam do Państwa bardzo nietypowe pytanie
dotyczące awansu zawodowego bibliotekarzy!.
Ponieważ nie wiem gdzie szukać pom ocy posta
nowiłam napisać do Państwa. Ukończyłam studia
licencjackie na kierunku dziennikarstwo o specja
lizacji komunikacja społeczna. Po obronie pracy
licencjackiej dostałam staż 9-miesięczny łv bibliote
ce publicznej, po stażu zaoferowano mi pracę w tej
placówce. Chcąc uzupełnić swoją wiedzę i kwa
lifikacje zawodowe podjęłam. w 2005 r, naukę w Stu
dium Bibliotekarskim we IVroclawiu, które oczywiście ukończyłam. Na stanowisku bibliotekarza
pracuję 7 lat i staram się o awans zawodowy (star
szy bibliotekarz) ju ż 3 rok. Pani dyrektor ciągłe mi
odmawia awansu twierdząc, że mi się nie należy.
1'Pspomnę, że nasza biblioteka należy do Centrum
Kultiuy. Usłyszałam także, że zmnienUy się przepi
sy co do kwalifikacji i równie dobrze można mnie
zdegradować. Proszę o odpowiedź czy pani dy
rektor ma rację. Czy wyszło nowe rozporządzenie
MKiDN? Z g óiy bardzo dziękuję.

Pracownik biblioteki publicznej samodzielnej,
czy znajdującej się w strukturze innej instytucji kultuiy (Centrum Kultury) ma prawo do zajmowania
stanowiska stosownie do posiadanych kwalifikacji
i stażu pracy na stanowiskach wymagających przy
gotowania bibliotekarskiego.
Pracownik, który ukończył studia licencjackie na
kierunku dziennikarstwa, ze specjalnością komu
nikacji społecznej, odbył 9-miesięczny staż pracy
w bibliotece publicznej, a następnie ukończył 2-letnie pomaturalne studium bibliotekarskie zaoczne
i posiada 7-letni staż pracy bibliotecznej, spełnia
wymogi kwalifikacyjne uprawniające do zajmowa
nia stanowiska starszego bibliotekarza. Stanowią
o tym przepisy rozporządzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (DzU. Nr 41, poz. 419).
Cytowane rozporządzenie nadal obowiązuje.
Przygotowywana w Ministerstwie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego nowelizacja rozporządzenia,
w myśl kontrowersyjnych koncepcji deregulacyjnych, spotkała się z negatywnymi opiniami śro
dowiska bibliotekarskiego. Prace nad uzgodnie
niem projektu rozporządzenia trwają nadal.

KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
[k.kuzminska@chello.pl]
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RELACJE
Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej czy jest to możliwe?
Wrzesień w Łodzi obfitował w wiele kultural
nych (m.in. Festiwal Czterech Kultur. Filmteractive Festival, 11 Międzynarodowy Festiwal Tanga
Argetyńskiego) i bibliotekarskich wydarzeń (np.
VII Forum Młodych Bibliotekarzy). Ogólnopol
ska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkól
Wyższych, w tym roku została zorganizowana, już
po raz czternasty, przez W yższą Szkołę Pedago
giczną w Łodzi oraz Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego
SBP. Około 100 bibliotekarzy z całej Polski, pra
cujących w różnych typach książnic, przybyło obradować na temat szeroko pojmow'anej „Kreatyw'ności i innowacji w bibliotece naukowej”. Referaty
wygłoszone w ciągu dwóch dni (13-14.09.2012 r. )
podzielono na cztery bloki: Innowacje: technolo
gie informatyczne i inne nowoczesne rozwiązania
w bibliotece naukowej. Kreatywne działania pro
mocyjne w bibliotekach naukowych, Kreatywność
w zarządzaniu biblioteką naukową oraz Kreatywny
bibliotekarz.
Książnica o charakterze naukowym nie jest za
zwyczaj kojarzona z kreatywnością, gdyż posiada
wyznaczone inne zadania statutowe. Przede wszyst
kim ma służyć środowisku naukowemu, prowadzić
działalność naukowo-wydawnicząoraz umożliwiać
użytkownikom dostęp do wiedzy i fachow'ej in
formacji. Jednak czy na pewno nie ma tu miejsca
na oryginalność i wprowadzanie innowacji? Na to
pytanie starano się odpowiedzieć w czasie trwania
tego naukowego wydarzenia.
Nieformalne preludium konferencji stanowiły
4 wycieczki, które łódzcy organizatorzy zaofero
wali przybyłym gościom. Uczestnicy FMB oraz
konferencji BNSW mieli możliwość zwiedzenia
Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Papiernictwa i Po
ligrafii Politechniki Łódzkiej, najważniejszych
zabytków, miejsc związanych z łódzkimi poeta
mi. Była to także okazja do poznania bibliotekar
skiego środowiska, poszerzenia wiedzy o książce,
instytucjach kultury oraz zgłębienia bibliofilskich
zainteresowań. Pierwszy dzień obrad, pomimo
deszczowej pogody, zawierał wiele interesujących
wystąpień oraz burzliwych dyskusji. W ramach
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zagadnień technologii informatycznych i innowa
cji, przedstawiono nowoczesne rozwiązania w bi
bliotece naukowej: e-booki, wykorzystanie danych
z systemów bibliotecznych, elektroniczne zasoby
cyfrowych bibliotek, e-lcarning, biblioteczną ofertę
e-usług.
Barbara Barańska-Malinowska, pracownik Bi
blioteki Główniej Politechniki Częstochowskiej,
W' swoim wystąpieniu zaprezentowała wyniki
przeprowadzonej ankiety na temat e-booków', jako
nowoczesnych sposobów udostępniania zbiorów.
Bibliotekarze zdają sobie sprawę z dzisiejszej roli
elektronicznego zasobu w ich książnicach, dlatego
sukcesywnie poszerzają ofertę. Posługiwanie się
publikacjami elektronicznymi posiada szereg za
let: skondensowana wiedza na niewielkim nośni
ku, możliwość edycji tekstu, przesyłania, słuchania
i odczytywania plików'. Z drugiej strony nie wolno
pominąć barier psychologicznych mogących się po
jawić u użytkownika czy konieczności zaopatrzenia
się w odpowiednie programy i zabezpieczenia.
W czasie dyskusji pojawiła się idea utworzenia
konsorcjum bibliotek naukowych w sprawie two
rzenia bazy e-booków wzorowanym na projekcie
27 dolnośląskich bibliotek publicznych. Czy zosta
nie to zrealizowane? Nie ustalono szczegółów, ale
mocno zasygnalizowano taką potrzebę.
Odpowiednie wykorzystanie danych z systemów
i baz bibliotecznych może przynieść korzyści nie
tylko bibliotekarzowi, ale i czytelnikowi - jak
przekonyw'al dr Grzegorz Czapnik. Możemy w ten
sposób rozpoznać potrzeby użytkowników, dosto
sować system do ich umiejętności oraz poszerzyć
wiedzę bibliotekarza o gromadzeniu i udostęp
nianiu książek. Natomiast wystawy wirtualne,
wchodzące w skład biblioteki cyfrowej, to dobry
sposób na promocję zasobu książnicy. Urszula
Szybowska (Biblioteka Gdańska PAN) zauważyła
w swoim referacie, że dostęp do zbiorów i eks
pozycji w komputerze jest wygodniejszy, bardziej
nowoczesny, przystępny, ale jednocześnie zacho
wuje funkcje tradycyjnej wystawy i biblioteki cy
frowej .

Biblioteki uczelni wyższych, według Doroty
Wilk, często w ykorzystują e-learning realizując
szkolenia biblioteczne, gdyż usprawnia pracę
bibliotekarza, podnosi prestiż placówki, liczbę
użytkowników oraz wpływa na ich samodzielność.
Czy każdy student powinien je przejść? Co przed
stawić w materiałach szkoleniowych? Jaką formę
sprawdzenia wiadomości u użytkownika wybrać?
To nieliczne problemy, z którymi starali się uporać
bibliotekarze w Łodzi.
Jednym z pierwszych obszarów styczności czy
telnika z biblioteką jest strona internetowa książ
nicy, która przechodziła różne ewaluacje w ciągu
ostatnich 12 lat. To, o czym powinien pamiętać
twórca strony, jak uważa Paulina Milewska, to
szacunek dla użytkownika (przejrzystość strony,
porządek, interaktywność), wzbudzanie zaintere
sowania i przystępność informacji.
Podczas pierwszej sesji wyznaczono także zada
nia dla bibliotek naukowych: rozbudowanie kata
logu elektronicznego, utworzenie profili bibliotek
na portalach społecznościowych, digitalizacja oraz
udostępnienie różnego typu zbiorów. Wprowadza
nie innowacji to nie zawsze dobrodziejstwo, gdyż
zmiana, coś nowego i nieznanego, jak twierdzi
Grażyna Wilk, może wywoływać frustracje i za
gubienie czytelnika. Przejrzysta strona WWW
placówki, zrozumiałe elementy interfejsu czy zro
zumiałe w odbiorze szkolenie biblioteczne mogą
niwelować negatywne odczucia. Ujęcie sceptycz
ne autorki opierało się także na jej doświadczeniu
i przeprowadzonym wywiadzie, które wskazu
ją, że nieumiejętność korzystających z biblioteki
w niektórych obszarach użytkowania może prowa
dzić do rezygnacji.
Ciekaw ą innowacją, zaprezentowaną podczas
konferencji przez Wojciecha Kowalewskiego z fir
my Sokrates-software, jest serwus w.bibliotece.pl.
Znajdują się w nim opisy bibliograficzne publika
cji, ich zdjęcia, informacje o dostępności w biblio
tekach, daje możliwość dodawania recenzji i wpi
sów na forum. To początkujące przedsięwzięcie
zapowiada się bardzo obiecująco.
W bibliotece naukow'ej znajduje się miejsce na
kreatywne działania promocyjne. Przekonywali
o tym kolejni prelegenci: Aleksandra Fajfer, Karo
lina Imiołek, Magdalena Kokosińska, Ew'a Busse-Turczyńska, Bernadeta Rymarzewska. Marketing
instytucji non profit opiera się na ofercie wszech
nicy, która powinna zainteresować czytelników
i być dostosowana do ich potrzeb: nocne wypoży
czenia, ciekawa i przystępna strona WWW, obec

ność na portalach internetowych, newsletter czy
współpraca z mediami. Ciekawe wydarzenia (Od
jazdowy Bibliotekarz, BiblioCup, Księgozbiór), to
nie tylko działania przypisane bibliotekom publicz
nym. Naukowe wszechnice również powinny or
ganizować różnego rodzaju akcje, aby przybliżyć
społeczeństwu placówkę, rozwijać kreatywność
bibliotekarzy, integrować środowisko. Wprow'adzanie innowacji dotyczy nie tylko działalności promo
cyjnej, ale i gromadzenia oraz opracow'ania zbiorów'.
System biblioteczny, automatyzacja czy nowy spo
sób pozyskiwania elektronicznego zasobu to obszaiy
wyzwań dla współczesnego bibliotekarstwa.
W czasie drugiego dnia konferencji obradowano
nad kreatywnością w zarządzaniu książnicą i roz
wojem samego bibliotekarza. Małgorzata Wiśniew
ska, Elżbieta Skubała oraz Anna Kazan ukazały, że
z inwencją można się spotkać przy gospodarowaniu
czasem pracowników- czy ocenie okresow'ej. Kre
atywność polega tu na elastyczności, odpowiednim
dostosowaniu w'arsztatu naukowego do warunków
pracy czy nawet kultury organizacji oraz przyzw'yczajeń pracowników.
Jak zatem motyw'ować bibliotekarzy do innow'acji? Można pójść za przykładem dyrektora biblio
teki Szkoły Wyższej dr Stefana Kubowa i założyć
fundusz innowacyjny, w' ramach którego prow'adzone są prace nad systemem zarządzania oraz
wynagradzania pracowników. Urszula Knop do
dała, iż kreatywność można także wprowadzać
w rozwój zawodow'y pracowników' poprzez na
stępujące przedsięwzięcia: coaching, mentoring,
rotacje stanowisk, strukturyzacje pracy, pełnienie
funkcji zastępcy, czynności wykonyw'ane na odle
głość, szkolenia.
Ostatnia sesja zaprezentowała obraz kreatyw
nego bibliotekarza - osobę w'yksztalconą, otwar
tą, elastyczną i chcącą się rozwijać. Bibliotekarze
powinni się czuć przygotow'ani metodycznie i me
rytorycznie do pracy w bibliotece, jak przekony
wała Magdalena Kwdatkow'ska z Uniwersytetu
Łódzkiego. Ale czy codzienna praca przynosi im
zadowolenie? Barbara Zieleniecka i 1’aw cl Pioterek
przekonyw'ali zebranych, że w bibliotekarstwie, jak
W' każdym zawodzie, istnieją plusy i minusy. Sa
tysfakcję z bycia bibliotekarzem w'ywoluje: dobra
atmosfera pracy, kontakt z czytelnikami, możliwość
rozw'oju zawodowego czy odpowiednie zarządza
nie personelem i placów'ką. Natomiast poczucie
niezadowolenia powodują: niskie zarobki, praca
W' weekendy, warunki lokalow'e, niedocenienie spo
łeczne i przełożonych, co z kolei jest przyczyną do
zmiany miejsca zatrudnienia czy zawodu.
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Na konferencji zaprezentowano także innowa
cyjny projekt „BIBLIOTEKARKA nowoczesną
KOBIETĄ”, który wzbudził wielkie zaintereso
wanie widowni. Akcja, organizowana przez Bi
bliotekę G łów ną Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie oferowała bibliotekarkom spotkania
ze stylistami, wizażystką, psychologiem i coachem.
To przedsięwzięcie pokazało, że bibliotekarki są
nowoczesnymi kobietami i interesują się własnym
rozwojem.
Zakończeniem dwudniowych obrad były warsz
taty kreatywności prowadzone przez psychologów,
które pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie inwen
cji i docenienie własnych możliwości twórczych,
oraz wycieczka do łódzkich bibliotek niepaństwo
wych szkół wyższych (Wyższej Szkoły Zawodo
wej Łódzkiej Korporacji Oświatowej oraz Wyższej
Szkoły Pedagogicznej).

14. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepań
stwowych Szkół Wyższych w Łodzi zgromadziła
w jednym miejscu środowisko bibłiotekarskie i nau
kowe z całej Polski oraz pozwoliła na zastano
wienie się nad kreatywnością i innowacjami w bi
bliotekach. Sprzyjała wymianie doświadczeń, po
znaniu innych pomysłowych koleżanek i kolegów.
Organizatorzy przedsięwzięcia nie tylko zapew 
nili ciekawe wystąpienia, ałe dzięki wycieczkom,
warsztatom, spotkaniom w różnych instytucjach,
próbowali skłonić uczestników do bycia twórczy
mi. Wbrew pozorom bibliotekarze w bibliotekach
naukowym również m ogą być oryginalni i kre
atywni.

MAGDALENA GOMUŁKA
Biblioteka Śląska w Katowicach

M odele współpracy bibliotek publicznych czy razem m ożem y więcej, szybciej, lepiej?
X Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja Bibliotek Publicznych”
w dniach 7-8 listopada 2012 r. odbyła się
w Warszawie w Centralnej Bibliotece Wojskowej
konferencja z cyklu Automatyzacja Bibliotek Pu
blicznych pod hasłem „Modele współpracy biblio
tek publicznych - czy razem możemy więcej, szyb
ciej, lepiej?”. Blisko 200 osób zainteresowanych
tematyką mogło wysłuchać wystąpień dotyczących
modeli współpracy bibliotek w tworzeniu regional
nych systemów informacyjnych, aplikacji siecio
wych oraz usprawnień w istniejących systemach
bibliotecznych. Przedstawione zostały wdrożenia
niektórych z nich, podkreślono również rolę norm
i standardów w funkcjonowaniu bibliotek i sys
temów bibliotecznych.
Pierwszego dnia, tradycyjnie jak w minionych
latach, prezentowano najnowszy „Raport o stanic
komputeryzacji bibliotek publicznych 2012”. Jego
autorka, Katarzyna Winogrodzka, przedstawiła bar
dzo szczegółowe dane dotyczące automatyzacji
procesów bibliotecznych, funkcjonowania syste
mów bibliotecznych, dostępu do internetu, stron
internetowych bibliotek, digitalizacji zbiorów itp.
Wyniki opublikowane w tegorocznym raporcie
świadczą m.in. o postępie w procesie komputery-
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Konferencję otworzyła prezes S B P Elżbieta Stefańczyk

zaeji bibliotek i dostępu użytkowników bibliotek
do internetu, co może być związane z istnieniem
takich inicjatyw, jak Program Rozwoju Bibliotek,
prowadzony przez Fundaeję Rozwoju Społeezeństwa Informacyjnego (FRSI), czy Akademia Oran
ge dla Bibliotek (Fundacja Orange).
Podczas sesji dotyczącej modeli współpracy
bibliotek swoje doświadczenia omówili: Lilia
Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej, Wojciech
Kowalewski z WBP w Krakowie oraz Paweł
Braun z WiMBP w Gdańsku. Jedna z kolejnych

Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2012 r. w statystyce
Liczba bibliotek publicznych (na dzień 30.06.2012 r.)
Liczba bibliotek skomputeryzowanych i komputeryzujących się
Liczba bibliotek skomputeryzowanych w 100%
Liczba bibliotek z dostępem do internetu
Liczba bibliotek udostępniających internet czytelnikom
Liczba bibliotek posiadających stronę www

8261
5721 (70%)
1492(18%)
6925 (86%)
6468 (81%)
1322(16%)

Ww. dane zostały przedstawione na podstawie „Raportu o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w 2012 r.” autorstwa
Katarzyny Winogrodzkiej. Relacje z konferencji oraz omówienie raportu znajdzie czytelnik na łamach „Bibliotekarza” 2013
nr 1. Zapraszamy do lektury.

sesji poświęcona była systemowi MAK+ i jego
wdrożeniom w polskich bibliotekach (referaty:
Tomasza Cieślika - Instytut Książki, Andrzeja
Jagodzińskiego - MiPBP w Kolbuszowej, Bole
sławy Nawrockiej z Biblioteki Publicznej w Swa
rzędzu). Dużym zainteresowaniem cieszyły się
referaty dotyczące informacji i komunikacji
w świecie cyfrowym na przykładzie środowiska
bibliotecznego, m.in. Agnieszka Strojek z Bi
blioteki Publicznej m.st. Warszawy omówiła rolę
internetu w pracy bibliotekarza, Hanna Jamry
z WBP w Opolu zaprezentowała słuchaczom pro
blemy bibliografii regionalnych i ich obecności
w internecie, a Anna Miklas z Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprezento
wała możliwości systemu bibliotecznego Mateusz.
W drugim dniu konferencji dominowała proble
matyka standardów bibliotecznych oraz bibliotek
eyfrowych. Ważnym wystąpieniem był referat
Wandy Klenczon z Biblioteki Narodowej, która
omówiła międzynarodowe i krajowe zalecenia dla
bibliotek publicznych proponując standardy, któ
re należy przełożyć, omówić lub poinformować
o nich. Podkreśliła, że standardy warto analizować,
tłumaczyć w wyborze i popularyzować, tworząc
standardy krajowe - zalecenia, instrukcje, zbioiy
dobrych praktyk. Magdalena Rowińska z Centrum
NUKAT omówiła rolę standardów w tworzeniu
katalogów bibliotecznych i przedstawiła prak
tyczne ich zastosowanie na przykładzie projektu
NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej. Z ko
lei Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej UT-P
w Bydgoszczy omówiła projekt, którego efektem
będzie zestaw 28 wskaźników funkcjonalności dla
bibliotek publicznych/pedagogicznych.

W sesji poświęconej bibliotekom cyfrowym war
to było zwrócić uwagę na refleksje Henryka Hollendra na temat fenomenu bibliotek cyfrowych oraz
ich wpływu na biblioteki „tradycyjne”. Referent
przedstawił cele i zadania bibliotek cyfrowych,
omawiając też wątpliwości i dylematy twórców
bibliotek cyfrowych. Kolejne referaty miały cha
rakter prezentacji wdrożeń i projektów. Marcin Werla zaprezentował działalność PCSS oraz kierunki
rozwoju Federacji Bibliotek Cyfrowych. Przedsta
wiciele Biblioteki Narodowej przedstawili zamie
rzenia i działania BN jako centrum kompetencji
digitalizacji zbiorów bibliotecznych (Agnieszka
Leszczyńska) oraz zasady gromadzenia i magazy
nowania zbiorów cyfrowych w oparciu o normę
ISO 14721 (Dariusz Paradowski). Na koniec sesji
i całej konferencji Malwina Tomala-Pietrzak z Bi
blioteki Publicznej m.st. Warszawy przedstawiła
założenia i działania związane z udostępnianiem
zasobów cyfrowych w bibliotece cyfrowej.
W podsumowaniu konferencji przewodnicząca
SBP Elżbieta Stefańczyk zapowiedziała, że pro
blemy poruszane na tegorocznej konferencji będą
kontynuowane na kolejnych konferencjach z tego
cyklu.
Prezentacje referentów dostępne są na stronie
konferencji: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=5388. Więcej in
formacji o wystąpieniach można znaleźć w rela
cji z konferencji: http://porzadek-rzeczy.bn.org.
pl/?p=1809.

PAWEŁ RYGIEL
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Pełno tajem nic w Zakam arkach
Chriłtiłui Bjórk

Wśród dotychczas prezento
wanych oficyn wydawniczych
na lamach „Poradnika” naj
częściej pojawiały się sylwetki
tych, które publikują książki dla
młodego czytelnika. Na razie
pozostaniemy przy tej praktyce.
Szczególne miejsce na mapie
literatury dziecięcej zajmuje
poznańskie wydawnictwo Zaka
marki, które powstało w 2007 r.

w naszym kraju książek ilustrowanych Astrid
Lindgren. Po kilku latach, w 2011 r.. Zakamarki
zostały zakupione przez Katarzynę Skalską i Annę
Walkowiak.

Dlaczego w Poznaniu?

W wydawnictwie pracuje 5 osób i są to wyłącz
nie kobiety na czele z K atarzyną Skalską, która
ukończyła filologię szwedzką, jest równocześnie
tłumaczką, i to bardzo pracowitą, gdyż przełożyła
48 tytułów. Zresztą wśród tłumaczy także są prawie
same kobiety, m.in. Barbara Gawryluk, Anna W ę
gleńska i Agnieszka Stróżyk. Jedynym mężczyzną
wśród tłumaczących książki dla wydawnictwa jest
Michał Wronek-Piotrowski.

Prawdopodobnie dlatego, że
w latach 1972-1990 w ów cze
snym W ydawnictwie Poznań
skim ukazywała się „Seria Dziel
Pisarzy Skandynawskich”, w ra
mach której wydano ponad 90
tytułów, głównie prozatorskich,
znanych autorów z półwyspu.
Zatem byli już zgromadzeni wo
kół wydawnictwa tłumacze i re
daktorzy, wystarczyło sięgnąć po
nowe tytuły. Pomysł zrealizowa
no z inicjatywy i z możliwości
finansowych szwedzkiej grupy
wydawniczej Norstedt, do któ
rej należy duże wydawnictwo
książek dla dzieci i młodzieży
w Szwecji Rabén & Sjögren.
Ta oficyna funkcjonuje od
1942 r., publikuje m.in. utwory
światowej sławy autorki, któ
rej kariera zaczęła się od Pipp i Pończoszcinki (1907-2002).
Zakamarki wystartowały latem
2007 r. książką Przygody Astrid
- zanim została A strid L ind
gren autorstwa Christiny Björk,
a stało się to w setną rocznicę
urodzin autorki D zieci z Bullerbyn. W ydawnictwo uzyska
ło wyłączność na publikowanie
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W ciągu pięciu lat działalności wydano blisko
120 tytułów szwedzkich autorów. Książki pocho
dzą od ponad dwudziestu autorów, w przeważającej
liczbie są to kobiety. Przeważają one także wśród
ilustratorów; zdarza się, że autorka tekstu jest rów
nocześnie ilustratorką.

Jakie książki ukazują się nakładem Zakam ar
ków? Przeważają tytuły niewielkie objętościowo,
z kolorowymi ilustracjami, kierowane do dzieci
najmłodszych i do przedszkolaków. Nie wszyscy
wiedzą, że Astrid Lindgren pisała równocześnie
książki dla dzieci najmłodszych i starszych, potra
fiących już samodzielnie czytać. Te same dziecięce
postacie ukazywała w różnych fazach rozwoju, stąd
też Pippi, Lotta czy Emil znane są dzieciom w róż
norodnych sytuacjach, zależnych od swojego wieku
i od wieku potencjalnych czytelników.
Nakładem Zakamarków ukazało się dotychczas
10 tytułów książeczek ilustrowanych dla najmłod
szych autorstwa Barbro Lindgren (ur. 1937). Ich
bohaterem jest mały chłopczyk Maks, który poznaje świat przez kontakt z matką i interesującymi
przedmiotami, takimi jak miś, pieluszka, smoczek,
piłka, lampa, nocnik i inne.
Na stronie internetowej wydawnictwa jest infor
macja, iż wydaje się cztery grupy książek zależne
od proporcji tekstu do ilustracji: więcej obrazków

- to dla dzieci najmłodszych, po równo tekstów
i obrazków - to dla przedszkolaków, książki z prze
wagą tekstu i ilustracjami czarno-białymi, wreszcie
niebajki, czyli książki obrazkowo-faktograficzne.

lu sensacyjnych sytuacji, wykrywać złoczyńców
czy oszustów w gazetach, u jubilera, w bibliotece
i wszędzie, gdzie tylko pojawia się para nieletnich
detektywów.

W ofercie wydawnictwa znajdują się książki można powiedzieć - pełnotekstowe, o objętości po
wyżej stu stron druku, będące zbiorami opowiadań
do czytania dzieciom do snu oraz do samodzielnego
czytania. PieiAvszym przykładem mogą być książki,
których autorką jest Asa Lind. Są to zbiory opowia
dań, relacjonujące rozmowy „o wszystkim” Piasko
wego Wilka z zaprzyjaźnioną z nim małąKarusią.
Niedawno wydawca opublikował obszerny tom,
w którym znalazła się większość opowiadań z po
przednich, mniejszych objętościowo wydań.

W 2012 r. Zakamarki wyszły poza krąg szwedz
kiej literatury dziecięco-młodzieżowej, do chwili
obecnej ukazały się dwa tytuły Ramony Bàdescu
z tytułowym słoniem ogrodowym Pomelo, który
mieszka pod dmuchawcem i obserwując świat
przeżywa własne radości i smutki. Drugim - fran
cuskim autorem jest Oscar Brenifier, jego książka
Uczucia, co to takiego? rozpoczyna edycję serii
„Dzieci filozofują”, która ma służyć pomocą rodzi
com w odpowiedzi na trudne i zaskakujące pytania
swoich dzieci.

Moni Nillson jest autorką cyklu książek, w któ
rych głównym bohaterem jest chłopiec o orygi
nalnym bo rzadkim imieniu Tsatsiki. Od strony
fabuły są one przeznaczone do samodzielnego
czytania przez dzieci z początkowych klas szko
ły podstawowej, Tsatsiki jest ieh rówieśnikiem:
w pierwszym tomie Tsatsiki i Mamuśka poznajemy go jako pierwszoklasistę, w następnych tomach
(w Szwecji ukazało się ich pięć) - w kolejnych kla
sach szkolnych. Jest to cykl o szeroko rozumianej
tematyce społecznej - chłopiec staje się członkiem
zorganizowanej społeczności szkolnej, ma ciekawe
przygody w domu i w rodzinie. Okazuje się, że nie
zna swojego ojca, który mieszka w Greeji i jest
poławiaczem ośmiornic, a jego mama gra na kon
trabasie w zespole rockowym. W gruncie rzeczy
Tsatsiki musi mieć oko na wszystko i na wszystkich
wokół siebie, także na członka zespołu muzycz
nego, który próbuje zalecać się do jego Mamuśki.
A tymczasem przeżywa pierw sze pocałunki z ko
leżankami i spędza wakaeje w egzotycznej Grecji.
Cykl o Tsatsikim otrzymał wiele nagród i wyróż
nień, które uwzględniały atrakcyjność fabularną
i poznawczą opowieści.

Zakamarki są wydawnictwem nowoczesnym od
strony promocyjnej i informacyjnej. Widać to na
stronach kilkunastu portali i serwisów przeznaczo
nych dla dzieci i dla rodziców (np. Ryms, Bromba.pl. Republika dzieci, Parenting.pl), na stronach
księgarń i sklepów z zabawkami oraz na kilkunastu
blogach, gdzie pisze się o literaturze dla dzieci.
Wydawca ma także własny Facebook. W działalnośei oficyny widać dużą troskę o bezpośrednie
kontakty z czytelnikami. W kilkunastu miastach na
terenie kraju znajdują się polecane przez wydawcę
księgarnie, czasem także teatry i kina - w których
nie tylko można nabyć książki Zakamarków, ale też
organizuje się tam wiele imprez zachęcających do
kontaktu z książką.

1jeszcze jeden cykl, tym razem autorstwa męż
czyzny Martina Widmarka. W Zakamarkach wy
dano dotychczas 22 książki, których tytułowym
elementem rozpoznawczym jest słowo „tajemni
ca”. Słusznie sugeruje ono, że główni bohaterowie
występujący pod nazwą Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai będą poszukiwać rozwiązania wie

Hc

*

*

Nie z poselskich trosk o parytety pisałem wcze
śniej, że w wydawnictwie i wśród autorów prze
ważają kobiety. To naturalne, że to one wykazują
większą troskę o dzieci, są z nimi na co dzień, że ła
twiej dostrzegają także zdolności percepcyjne i po
trzeby intelektualne małych czytelników.
A więc jest jak według Wojciecha Młynarskiego
„Nie ma, jak u m am y...”
Wydawnictwo Zakamarki sp. z o.o.
Ul. Dolna Wilda 32/3, 61-552 Poznań
www.zakamarki.pl

BOGDAN KLUKOWSKI

Z a p re n u m e ru j „P oradnik B ib lio te k a rz a ”!
Dostęp; http//www.sbp.pl/sklep/poradnikbibliotekarza
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„M ałe ojczyzny” historyczne w ydaw nictw a regionalne bibliotek
na Targach Książki Historycznej w Zamku Królewskim
w dniu 30 listopada 2012 r. w Arkadach Kubic
kiego na Zamku Królewskim w Warszawie pod
czas Targów Książki Historycznej, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w ramach
11 Salonu Bibliotek seminarium „Małe ojczyzny”
- historyczne wydawnictwa bibliotek. Przybyłych
słuchaczy przywitała przewodnicząca SBP Elżbie
ta Stefańczyk, podkreślając istotną, chociaż mało
znaną, rolę bibliotek publicznych w popularyzacji
historii, a przede wszystkim w tworzeniu lokalnych
środowisk skupiających miłośników odkiywania
lokalnych dziejów. Zarówno poprzez seminarium,
jak i dnigą edycję specjalnie przygotowanego na
TKH Katalogu publikacji histotycznych bibliotek
SBP popularyzuje mało znaną - edytorską dzia
łalność publicznych bibliotek, dzięki której do
zbiorowej pamięci pow racają zasłużone postaci
i wydarzenia związane z historią „małych ojczyzn”.

Inauguracja TKH

Pierwszym prelegentem był Tadeusz Władysław
Świątek, który w referacie „W arszawskie rody”,
bogato ilustrowanym fotografiami omawianych
postaci, pałaców, kamienic, pomników i innych
pamiątek związanych z warszawskim i rodami,
niezwykle ciekawie, z pasją opowiadał o daw
nych mieszkańcach Warszawy. Niewiele rodów
przetrwało do dziś. Do nielicznych należy Dzianott
de C astellati, spadkobierca zapomnianej rodziny
wielce zasłużonej dla Warszawy.
W następnym wystąpieniu pt. „W folwarku
Ursinów. Nasz sąsiad Julian Ursyn Niemcewicz”
Jacek Okulus, pracownik Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, przedstawił
działania biblioteki wokół popularyzacji postaci
Juliana Ursyna Niemcewicza, patrona biblioteki,
zaś niegdyś właściciela terenów, na których po
wstała dzielnica Ursynów. Dzięki współdziałaniu
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Ursynoteki, środowisk naukowych i władz dziel
nicy biblioteka zainicjowała Kolekcję Niemcewiczowską, w której w pięknej formie edytorskiej
wydano nieznane dzienniki, powieść, zapomniane
mowy sejmowe autora Odprawy posłów greckich.

Stoisko SBP na TKH

Mirosława Majewska, dyrektor Biblioteki Pu
blicznej w Dzielnicy Praga-Południe w referacie
„Podróże w czasie, czyli biblioteczne spotkania
z historią” przedstawiła różnorodne działania bi
blioteki związane z populaiyzacją historii, przede
wszystkim inspirowane postacią patrona biblioteki
Zygmunta Jana Rumia, żołnierza - poety z Bata
lionów Chłopskich. To wyjątkowa postać, młody
chłopak o wrażliwej duszy, którego błyskotliwy
umysł i poetyckie zdolności doceniał sam Jarosław
Iwaszkiewicz, a o którym większość Polaków ni
gdy nie słyszała.
Ostatnim gościem seminarium był Grzegorz
Zegadło, dyrektor PiMBP im. H. Sienkiewicza
w Pruszkowie. Jego prezentacja „Od przypadku
do misji. Nie tylko o wydawnictwach historycz
nych Książnicy Pruszkowskiej” nawiązywała do
głównego tematu seminarium - „Małych ojczyzn”
i prezentowała dwa naczelne cele operacyjne Stra
tegii Rozwoju pruszkowskiej biblioteki. Te cele,
to przede wszystkim działalność wydawnicza
Pruszkowskiej Książnicy, skupiona na wydawnic
twach przybliżających historię Pruszkowa i regio
nu oraz działalność popularyzatorska - również
ukierunkowana na historię Małej Ojczyzny, jaką
jest Pruszków.
W szystkie sem inaiyjne prezentacje, dzięki
uprzejmości Ursynoteki, będą wkrótce dostępne
na portalu
{tekst ze strony portalu www.sbp.pl).

Książki, które pomogą ivpracy, które warto przeczytać 1
Bogdan Klukowski: E-booki w kraju i na świecie. Poradnik.
Warszawa: Wydaw. SBP, 2012 - <BibIioteczka Poradnika
Bibliotekarza>. 18.

E-booki w kraju i na świecie
Wydawnictwo Stowarcyuenia Bibliotekarzy Polskich

Kolejny tomik „Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza” poświęcony
jest problematyce książki elektronicznej, która istnieje w Polsce od wielu
lat, a w bibliotekach dostęp do niej pojawił się stosunkowo niedawno.
E-book, czyli publikacja, której treść jest zapisana w formie elek
tronicznej, możliwa jest do odczytania za pomocą odpowiedniego opro
gramowania zainstalowanego w komputerze, czytniku książek, telefonie
komórkowym, palmtopie, czy mp4 - na świecie ma już wieloletnią tra
B:BLlOTFt7<A PORADNîKÂ 8161 I0 U < A R : I
I
dycję. W Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, niezbyt dobrze
jeszcze osadzonym w realiach rynku książki, ale dociera również i do bibliotek. W tej sytuacji dobre
rozeznanie wśród pracowników bibliotek w rozwoju e-booków w Polsce i na świecie jest jak najbardziej
pożądane. Na rynku książki spotykamy publikacje tradycyjne, audiobooki i e-booki. Te trzy rodzaje wy
dawnictw doskonale się uzupełniają, ale wydawcy, obserwując realia światowe bacznie śledzą tendencje
w zakresie rozwoju książek elektronicznych, których sprzedaż w 2012 r. zbliżyła się już do audiobooków i wyprzedziła nawet prasę elektroniczną. Każdy szanujący się wydawca pragnie zaoferować
potencjalnemu czytelnikowi możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dla niego formy książki. 1 tak
np. książkę M. Kalicińskiej Lilka miłośnik li tortury może nabyć w formie papierowej, dźwiękowej,
a także i elektronicznej.
a nmb

Bogdan Klukowski, autor książki E-booki u’ kraju i na świecie, wprowadza czytelnika w globalny
świat działalności wydawniczej, która zmierza w konsekwencji w kierunku cyfryzacji piśmiennictwa.
Na razie jest to perspektywa odległa, która niesie ze sobą wiele przeszkód natury technicznej (rozwój
narzędzi do czytania), ekonomicznej (koszt sprzętu, wyprodukowania książki), prawnej (prawo au
torskie) i meiytorycznej (ograniczona tematyka książek). Przyszłość książki tradycyjnej na razie nie
budzi obaw, ale nie można bagatelizować sytuacji na współczesnym rynku książki. Biblioteki stara
ją się poszerzać ofertę swoich zbiorów. Niektóre wydawnictwa np. normy, dokumenty prawne uka
zują się tylko w wersji online. Coraz częściej czytelnik korzysta z wersji online popularnych gazet
i tygodników społeczno-kulturalnych. Ekspansja książki elektronicznej w bibliotekach jest tylko kwestią
czasu. Już teraz w niektórych bibliotekach można skorzystać z programu lbuk.pl, uzyskując dostęp do
literatuiy naukowej.
Zachęcam zatem do lektuiy tej interesującej i aktualnej tematycznie książki; warto bowiem poznać
istotę książki elektronicznej, jej genezę, wady i zalety. To jest bowiem nasza przyszłość. (J. Ch.)
Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa SBP (http://www.sbp.pl/sklep; sprzedaz@sbp.pl)

WW - wiadomości, wydarzenia
IV edycja akcji „Książka za kraty”
Niepotrzebne książki można przekazać więźniom, którzy właśnie za murami chcą uczyć się. Zbiory
bibłiotek więziennych są przestarzałe, w większości to łektury z lat pięćdziesiątych. Stąd apel o pizejrzenie swoich bibliotek i wytypowanie różnych publikacji, książek, czasopism, multimediów (audiobo
oki, płyty CD, DVD). W pierwszej edycji zebrano 600 nowości, w kolejnych nieco więcej. Więźniowie
czekają na nowe pozycje.
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BIBLIO TEK A • ŚRO DO W ISK O
Warto b yło... warto b ęd zie...
MBP w Chrzanowie
Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2011
Rok 2011 - był szczególny dla chrzanowskiej
biblioteki - to jubileusz 65-lecia działalności, ale
również czas oddania do użytku nowego, super
nowoczesnego i wielofunkcyjnego budynku. Rok
pracy w nowej bibliotece, który miną! dokładnie 31
marca 2012 r., był okresem wzmożenia aktywności
usług biblioteki, wykraczających poza udostępnia
nie książek. Podejmowanie nowych działań pogłę
biło dostęp do wiedzy i informacji, uatrakcyjniło
ofertę dła najmłodszych czytelników, rozbudowa
ło i upowszechniło wiedzę o regionie, pozwalając
równocześnie na realizację pasji czytelników i ich
zainteresowań. Pogłębiła się współpraca w ramach
partnerstwa z innymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami.
Kładąc nacisk na działania promocyjne i mar
ketingowe stworzyliśmy twórcze możliwości
w kreowaniu atrakcyjnego wizerunku bibliote
ki. Przestrzeń lokalowa, bogata oferta w postaci
zaplecza sprzętu komputerowego, nowe nośniki
i urządzenia wielofunkcyjne pozwoliły na szybką
i sprawną obsługę czytelników. Dodatkowym atu
tem były (są) godziny otwarcia wszystkich agend
w nowej bibliotece. Czytelnicy m ogą korzystać
z usług i zbiorów przez 12 godzin dziennie.
Rozbudowaliśmy 4 obszaiy działań kulturalno-oświatowych:
■ upowszechnianie czytelnictwa dzieci - orga
nizacja nowych lokalowych przestrzeni dla dzieci
(Oddział dla dzieci);
■ nowe formy, metody pracy;
■ atmosfera otwarcia i zaufania, pozwoliła na
wyzwolenie kreatywności młodych czytelników;
■ regionalizm - nowa powierzchnia lokalowa
dała możliwość utworzenia odrębnego Działu Infor
macji Regionalnej, gdzie zgromadziliśmy obszerny
zbiór regionaliów, dotyczących szeroko rozumia
nej Ziemi Chrzanowskiej, prowadząc równocześnie
wzbogacone formy pracy z czytelnikiem.
Nasz cel, to świadome budowanie tożsamości
regionalnej, szczególnie wśród młodzieży, głównie
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metodą aktywizacji i samorealizacji. Przystąpili
śmy do udziału w projekcie Małopolskiego Sy
stemu Informacji Turystycznej, co zakończyło się
otwarciem Punktu Informacji Turystycznej w atrak
cyjnej części miasta. Celem było (jest) zbudowanie
zintegrowanego systemu informacji turystycznej
dla podniesienia jakości usług i stopnia satysfakcji
klientów, przy równoczesnej promocji atrakcyjno
ści regionu. Przysposobienie czytelnicze i informa
cyjne - to różnorodność działań składających się na
pracę Działów Czytelń, Działu Multimedialnego,
z wykorzystaniem przestronnej sali konferencyjno-szkoleniowej i salki projekcyjnej. To również
realizacja usług bibliotecznych, ciekawych form
edukacyjnych z wykorzystaniem zbiorów specjal
nych, stanowisk komputerowych, nowoczesnych
nośników, przy równoczesnym wolnym dostępie
do pólek dla czytelników.
Szczególne miejsce w bibliotece zajmująseniorzy
i realizowane z nimi projekty. Baczną uwagę zwraca
się na promocję działań bibliotecznych. Pod hasłem
„Czas... dla Biblioteki” zrealizowano atrakcyjny
program kulturalno-oświatowy, promujący książ
kę, bibliotekę i kulturę (Dział Promocji Biblioteki
i Upowszechniania Czytelnictwa, Kluby Lite
rackie). 31.03.2011 r. - otworzono bibliotekę dla
czytelników w formie wielkiego happeningu. Zor
ganizowano wystawę jubileuszow ą „Są miejsca
i ludzie, których się nie zapom ina...” . Wernisaż
wystawy miał miejsce podczas koncertu „Przyjacie
le...dla Biblioteki” ( 10.06.). Zrealizowano program
„Tydzień Zrównoważonego Transportu” ( 16-22.09)
z happeningiem rowerowym i uroczyste zakoń
czenie roku jubileuszowego literacko-muzycznym
„Koncertem Życzeń” (16.12). Wszystkim działa-

ganizacji, która w dalszym ciągu zarażać będzie
entuzjazmem i en erg ią- tak charakteryzowaliśmy
nasze działania przystępując do konkursu Mistrz
promocji czytelnictwa 2011 - zawalczyliśmy z suk
cesem, tytuł bowiem trafił do Chrzanowa... Dzię
kujemy!
Ale czas szybko płynie... jeszcze wspominamy
wspaniały rok 2011... a tu już wielkimi krokami...
koniec 2012 r. Tytuł zobowiązuje, więc ubiegło
roczne wszystkie nasze przedsięwzięcia edukacyjne
i kulturalne charakteryzowały się wysokim pozio-

Co działo się u nas w ostatnich miesiącach?
Przypomnę kilka dużych akcji happeningowych...

Tydzień Bibliotek 2012

niom towarzyszyło: opracowanie i wydanie materia
łów informacyjnych promujących rok jubiłeuszowy
i bibłiotekę (m.in. przewodniki po bibliotece, ka
talog wystaw, magazyn informacyjno-kułturałny
„Kątem Oka”, druki ulotne), owocna współpraca
z mediami lokalnymi (prasa. Chrzanowska Te
lewizja Lokalna, Radio Kraków), czasopismami
fachowymi („Poradnik Bibliotekarza”) i senvisami
internetowymi (w tym ogólnopolskimi).
Promowaliśmy nasze działania poprzez stronę
internetową biblioteki www.mbp.chrzanow.pl. Pod
jęliśmy działania pozyskiwania sponsorów i wolon
tariuszy. Przyznano nam wiele nagród w licznych
konkursach, w których braliśmy udział, m.in.: wy
jątkowy tytuł Bibliotekarza Roku 2011 Wojewódz
twa Małopolskiego, przyznany dyrektor biblioteki
Lucynie Kumali, konkursie organizowanym przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Długo
będziemy pamiętać o dwóch słowach: komfort
i elegancja - tak bowiem scharakteiyzowano nowy
budynek biblioteki w konkursie Modernizacja
Roku 2010, przyznając pierwszą nagrodę.
Czyż nie był to więc czas wyjątkowy? Czas
dla... biblioteki! Silą napędową byty potrzeby i ży
czenia naszych użytkowników. Biblioteka po
twierdziła swój status elastycznej i mobilnej or

„Biblioteka ciągle w grze!”, w myśl hasła Ty
godnia Bibłiotek 2012, bogaty tydzień - bogaty
program. 8.05 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
rozpoczęliśmy m.in. zaskakującą wystawą o biblio
tekarzach - „Biblioteka i Bibliotekarze inaczej...”.
Punktem kulminacyjnym obchodów był zdecydo
wanie 14.05 - uroczyste otwarcie IV Majowej
Zbiórki Książek organizowanej wspólnie ze Stowa
rzyszeniem Młodzi Demokraci w Chrzanowie (tym
razem zbieraliśmy tylko literaturę dla dzieci, którą
potem przekazaliśmy chrzanowskim przedszkolom
i Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia Dziecka
i Rodziny). Naszymi gośćmi specjalnymi byli europosłanka Róża Thun oraz mali goście - przedszko
laki z chrzanowskich przedszkoli. Dzieci dosko
nale bawiły się przy przedstawieniu Teatru Maska
z Krakowa, projekcji filmów celuloidowych (Sta
łych bajek czar) oraz grach na konsoli X-BOX,
a dorośli wieczorową porą na pokazie mody
„Książka na wybiegu w ramach Nocy w Bibliote
ce”, a w międzyczasie ...wiele, wiele innych spot
kań... Wszechnica Chrzanowska, Filozofia dla nieFilozofów, kursy językowe, e-learningowe (O finan
sach w bibliotece), prelekcje multimedialne i oczy
wiście podsumowujące spotkanie autorskie z pi
sarzem i scenarzystą Zbigniewem Masternakiem.

II Chrzanowski Maraton
Czytania Dzieciom
Z kolei w dniach 1-6.06.2012 r. w Oddziale dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrza
nowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czy
tania Dzieciom odbył się II Chrzanowski Maraton
Czytania Dzieciom. Inicjatorem tej ogólnopolskiej
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akcji, już po raz jedenasty, była Fundacja ABC
XXI „Cała Polska czyta dzieciom” . Maraton trwał
kilka dni. Do udziału w nim zaprosiliśmy dzieci
z chrzanowskich szkół i przedszkoli oraz osoby
reprezentujące ważne instytucje w naszym mieście,
gminie i powiecie.

Pożyteczne wakacje
A potem były już wakacje, które spędziliśmy
bardzo pożytecznie w myśł akcji „Pożyteczne
wakacje 2012”. Co roku przed wakacjami zasta
nawiamy się jak uatrakcyjnić naszym pociechom
letni wypoczynek? Tak aby było ciekawie, intere
sująco, barwnie, kolorowo... tanio też... ale żeby
wakacje dały dzieciom coś więcej - były okazją do
rozwoju osobistego, nauczyły czegoś przez zabawę
i edukację, dostarczyły wielu przeżyć, okazji do
spotkań z nowymi ludźmi. Jednym słowem żeby
były źródłem wspaniałych wspomnień na długie
lata. Propozycja pożytecznych wakacji w chrza
nowskiej bibliotece zawsze trafia na pozytywny
oddźwięk wśród naszych czytelników. Oferta jest
skierowana do dzieci w wieku 5-13 lat. które cza
sem nie mogą wyjechać na wakacje, ale nie tylko to dodatkowa forma pożytecznego i twórczego spę
dzania czasu. To co było zapewne ważne dla rodzi
ców, to wolny wstęp na zajęcia: zabawy plastyczne,
muzyczne i ruchowe, multimedialne i roziywki
umysłowe oraz głośne czytanie dziecięcej litera
tury. Biorąc udział w zajęciach, dzieci zdobywały
wiadomości z geografii, kultury, zwyczajów i oby
czajów wielu krajów. W szystko w myśł zasady
„bawimy się - ucząc, uczymy się - bawiąc” .
„Pożyteczne wakacje 2012” przebiegały pod
hasłem „Z biblioteką w wakacyjną podróż dooko
ła świata”. W podróż do egzotycznych zakątków
świata wyruszyło 72 dzieci z Oddziału dla Dzieci
chrzanowskiej biblioteki, filii w Płazie, Balinie, Pogorzycach oraz z Klubu Literackiego pod Muzami.
Były to wyprawy do Chin, Tybetu, Indii, Kenii,
Japonii, Ameryki Północnej - dostarczały wszyst
kim wielkich emocji.

Narodowe czytanie Pana Tadeusza
8.09.2012 r. zaprosiliśmy na Narodowe czyta
nie Pana Tadeusza - akcję ogólnopolską, zaini
cjowaną w tym roku przez kancelarię prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. W ykorzystując
architektonicznie i lokalowo dużą przestrzeń nowo
czesnej biblioteki i miejsce Letniej Czytelni przed
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biblioteką, zorganizowaliśmy akcję opartą na audio
lekturze, puszczając przez głośniki pełną wersję
lektury dostępną w naszych zbiorach.
Czytelnikom korzystającym z usług biblioteki,
przechodniom i osobom z pobliskiego otocze
nia, towarzyszył glos lektora, który przeniósł nas
na przełom lat 1811-1812, do zabawy literackiej
zapraszały Zosie z Soplicowa (licealistki w stro
jach stylizowanych do epoki). Dziękujemy Kindze
Stach z kl. Ile i Eli Żochowskiej z kl. Ille - z I LO
w Chrzanowie za w spólną zabawę. Piękne były
z nich Zosie! Relacjom z wydarzeń na Litwie to
warzyszyła wystawa wszystkich wydań Pana Ta
deusza ze zbiorów MBP.
Celem narodowego czytania było szczególne
podkreślenie wartości dzieła wieszcza Adama Mic
kiewicza, charakteryzującego się pięknem języka
polskiego, dla którego w 2012 r. minęło 200 lat od
okresu, w którym toczy się akcja poematu. W ra
mach promocji czytelnictwa, zwróciliśmy uwagę
na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnie
nie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty po
przez publiczną lekturę klasyki polskiej literatuiy.

Tydzień Zrównoważonego
Transportu 2012
Europejski Tydzień Zrównoważonego Trans
portu 2012 (16-22.09) pod hasłem „Zostań ekojcźdźcem! Oszczędź 1000 zł na paliwie rocznie!”
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie za
kończyła po raz kolejny wielkim happeningiem
bibliotecznym - biblioteka na dwóch kółkach.
W tym roku odbył się on w przeddzień Europej
skiego Dnia bez Samochodu. Rok temu świętowa
liśmy rajdem rowerowym i piknikiem, teraz 21.09
w piątek na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie zapa
nowały rowerowe klimaty XIX w., a to za sprawą
rewelacyjnego retro-show, w wykonaniu przystoj-

v/'/poryczain-a

Pokaz mody w bibliotece

nych cyklistów prosto z Łodzi. To była jazda na
wysokim poziomie - dosłownie i w przenośni.
Chrzanowska biblioteka po raz drugi przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji TZT pod auspicjami Ko
misji Europejskiej. W Chrzanowie wszystkie spot
kania edukacyjne honorowym patronatem objął
burm istrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, nato
miast patronatem medialnym Chrzanowska Te
lewizja Lokalna, która na bieżąco relacjonowała
show na telebimie miejskim. Cykliści zawitali do
nas punktualnie o 9“ , wjechali na Plac Tysiąclecia
skupiając uwagę przechodniów na zabytkowych
rowerach umocowanych na przyczepie. Było wiel
kie rozpakowywanie pojazdów, rozkładanie rekwi
zytów i przebieranie w stylizowane stroje. O godz.
10“' - rozpoczęły się pokazy jazdy na welocypedzie, bicyklu, monocyklu, quatrocyklu przeplatane
opowieściami o powstaniu roweru, jego historii,
kolejach poszczególnych unowocześnień. W tle
rozległa się nastrojowa muzyka. Olbrzymie, zwra
cające uwagę kola starych rowerów wywoływały
zachwyt i uśmiech na twarzach oglądających dzie
ci i młodzieży z okolicznych szkół, przechodniów
i zainteresowanych. Pasjonaci sportów rowero
wych, samych rowerów i ekologii wszyscy razem
bawili się na rowerowym festynie. Był również
czas wypróbowania swoich umiejętności w jeździe
na starych rowerach. Wszyscy chcieli spróbować!
Przez cały czas trwania pokazu widzom towarzy
szył Zastęp Ratownictwa Medycznego z Ochot
niczej Straży Pożarnej w Chrzanowie, ratownicy
w wolnych chwilach radzili i pokazywali jak udzie
lać pierwszej pomocy.

6 godzin pokazu - grupa mistrzowsko jeżdżą
cych cyklistów widowiskowo balansowała na welocypedach oraz dzieliła się umiejętnością jazdy
z innymi ludźmi. Bawiła wszystkich prezentując
poszczególne modele, uprawiając akrobatykę ro
werową, zabawnie opowiadając o wielkich kon
struktorach, mistrzach, zapalonych rowerzystach
i pasjonatach dwóch kółek... i oczywiście zaproszając do wspólnej jazdy kolejne grupy. Cały
czas przypominaliśmy w jakim celu odwiedzili
Chrzanów znakomici cykliści. Padały więc hasła:
Biblioteka, akcja edukacyjna, projekt Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, Europejski Dzień
bez samochodu. Spotkania edukacyjne realizowane
w bibliotece w tygodniu 16-22.09 to: „Złoty środek”
- ekologiczna gra biblioteczna, ekologiczne zajęcie
czytelnicze dla dzieci, „Świat z siodełka” - Afiyka
Nowaka prezentacja multimedialna, „Pieszo i na
rowerze” - dyskusja panelowa, wystawa „Cykliści:
sympatycy, pasjonaci, mistrzowie” (wypoż.: Dom
Spotkań z Historią), warsztaty i wystawa plenerowa
„Magiczne drzewa...” - wszystko to miało miejsce
w Tygodniu Zrównoważonego Transportu i działo
się w chrzanowskiej bibliotece - bo przecież był
to czas biblioteki na dwóch kółkach!!!

III WARSZAWSKIE TARGI

10-irTniJ320l2

MBP w Chrzanowie otrzymała nagrodę
Mistrza Promocji Czytelnictwa 2011

A przed nami kolejne działania - wyzwania, tyle
możliwości, tyle czasu do wykorzystania, szkoda
byłoby to wszystko zmarnować. Przekonuję więc,
że z chrzanowskąbibliotekąwarto!... (parafrazując
z piosenką na ustach) „robić swoje, pewne jest to
jedno, że robić swoje, póki jeszcze ciut się chce..

OLGA NOWICKA
st. kustosz, kierownik Działu Promocji Biblioteki
i Upowszechniania Czytelnictwa w MBP w Chrzanowie
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P O W IA T O W A I M IEJSK A B IB LIO TEK A !^

PUBLICZNA W WEJHEROWIE
IM. ALEKSANDRA MA, KOWSKl EGO ■JANUSU

VI Powiatowy Konkurs Czytelniczy
,Janusza Korczaka - znamy i lubimy”
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Wejherowie w listopadzie już po raz szósty
zorganizowano Powiatowy Konkurs Czytelniczy.
Tym razem przebiegał on pod hasłem „Janusza
Korczaka - znamy i lubimy” . Inspiracją dla nas
były obchody Roku Janusza Korczaka. Konkurs
cieszył się ogromnym pow'odzeniem w.śród czy
telników. którzy chętnie podjęli wyzw'anie i stanęli
w szranki z rówieśnikami.

liści. IV moduł adresowany był do uczniów szkół
ponadgim nazjalnych i był to konkurs pięknego
czytania i oryginalnej interpretacji tekstów Janusza
Korczaka. Warto zaznaczyć, że uczestniey wszyst
kich czterech modułów naszego konkursu reprezentow'ali bardzo w^ysoki poziom, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu zarówno samych uczniów, jak i ich
opiekunów. Łącznie w konkursie wzięło udział 162
uczestników'.

Konkurs został przeprowadzony w czterech mo
dułach. Każdy obejmował różne aspekty wiedzy,
umiejętności i zdolności, a także adresowany był
do innej grupy wiekowej. 1 moduł to konkurs pla
styczny, na ilustrację do książki Janusza Korczaka
Król Maciuś Pierwszy dla najmłodszych czytel
ników (przedszkola i dzieci klas O-III). II moduł
to konkurs teatralny, w którym dzieci klas IV-VI
przedstawiały wymyślony na podstawie utworów
lub życiorysu słynnego pedagoga teatrzyk. III mo
dułem był konkurs wiedzy o Bohaterze Roku i jego
twórczości. Tutaj swoją wiedzę i umiejętności (np.
radzenia sobie ze stresem) prezentowali gimnazja-

Celem naszego Konkursu Czytelniczego była
popularyzacja biblioteki, książki, czytelnictwa, oraz
włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka.
Bardziej złożone cele, wymagające od czytelnika
rozw'ijania i kształtowania pewnych postaw, naw'yków' i umiejętności zaowocowały sukcesem. Jak
mówi Filip Reszke, zwycięzca konkursu pięknego
czytania i oryginalnej interpretacji: „Będę dalej się
ga! do utworów Starego Doktora, jego twórczość
jest dla mnie inspiracją, choć nie jest łatwa, jednak
jej problematyka pozostaje wciąż aktualna” .
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JÓZEFINA OPCZYŃSKA
bibliotekarz PiMBP w Wejherowie

Klub Turystyczny „Bibliotramp”
działający przy Bibliotece Publicznej w Świebodzinie
form ą spełniania pasji krajoznawczych
Jednym z warunków przystąpienia do Progra
mu Rozwoju Bibliotek było opracowanie planu
działalności uwzględniającej pozyskanie szero
kiego spektrum społecznego współpracującego
z naszą biblioteką. Chcieliśmy, aby to była z jednej strony działalność niebanalna, a z drugiej
- wykorzystująca maksymalnie potencjał intelektu
alny ludzi sprzyjających bibliotece. Wybór padł na
Klub Turystyczny, gdyż w naszym gronie są osoby
zajmujące się zawodowo krajoznawstwem, a także
miłośnicy - amatorzy podróży.
Punktem wyjścia dla naszych rozważań stała się
książka Sztiikci podróżowania Alain de Bottona,
która w sposób historiozoficzny ujmuje zagadnie
nia podróży zwracając szczególną uwagę na imponderabilia, zazwyczaj przez nas nie dostrzegane.
Alain de Botton przywołuje nazwiska ludzi pióra,
zwłaszcza poetów, którzy kierowali się różnymi
motywami podróżowania. Angielski „poeta jezior”
William Wordswordh twierdził, że „najlepiej się
podróżuje poprzez krajobrazy”. Dla Karela Capka
podróże były sensem życia, a morze - jego metaforą.
Ciekawe podejście do tematu podróży wyraził belgij
ski symbolista Verhaeren pisząc w Obrazach życia:
Kocham przestrzeń i szeroki świat,
Idą, sam nie wiem w ja kie strony.
Sercem gorącym i szalonym.
Słuchając Jak przelatuje yviatr
Doktorowi Faustusowi pasja podróżowania droż
sza była od bogactw i zaszczytów. Romantycy, nad
uczone księgi historyczne, przedkładali przeżywa
nie pejzaży. A. Charles Baudelaire - wybitny poeta
francuski twierdził, że w podróży nieważny jest cel
lecz sama zmiana miejsca pobytu i ciągłe wędrowa
nie. W naszym przypadku jednak cel byl jasno okre
ślony: odbyć I-dniową podróż do miejsc szczegól
nie bliskich ludziom książki, którą zatytułowaliśmy
„Wielkopolskie ścieżki literatury”. Wybór tematu
nic był przypadkowy, bo wyjazd zorganizowany
z okazji Dnia Bibliotekarza, miał być również na
grodą dla wolontariuszy oraz laureatów konkursu
Czytelnik Roku 2010. Program wyjazdu przewidy
wał zwiedzanie następujących miejsc:
• urodzenia Wisławy Szymborskiej w Kórniku-Prowencie,
• złożenie wiązanki kwiatów na grobie Marii
Radziejowskiej w Środzie Wlkp.,

•
•
•
•

parku w Miłosławiu z hermą J. Słowackiego,
Izby Pamięci W. S. Reymonta w Kołaczkowie,
muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie,
pomnika R. Berwińskiego w Zaniemyślu.

Nie pominęliśmy po drodze również ciekawych
miejsc związanych z historią Polski:
• kaplicy - mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie,
• potężnego grodziska w Gieczu,
• muzeum J. H. Dąbrowskiego w Winnogórze,
• tablicy pamiątkowej poświęconej E. Raczyń
skiemu w Zaniemyślu,
• wyspy Edwarda na jeziorze Zaniemyskim.
Mijając Rogalin, na wysokiej skarpie stoi wspa
niała budowla widoczna z daleka - kaplica - mau
zoleum Raczyńskich. Wsparta na granitowym co
kole z 6-kolumnowym portykiem, zbudowana
w 1820 r. jest kopią słynnej rzymskiej świątyni
Maison-Camé z Nimes w pd. Francji. Jeden z wo
lontariuszy, z wykształcenia historyk zapoznał nas
pokrótce z historią owej kaplicy. W dalszej drodze
do MBP w Środzie Wlkp. zatrzymaliśmy się w fol
warku Prowent w Kórniku, gdzie na rogu jedne
go z budynków ujrzeliśmy tablicę pamiątkową
poświęconą miejscu urodzenia naszej poetki Wi
sławy Szymborskiej. Jak na noblistkę przystało,
jest to miejsce zbyt skromne, bez wcześniejszych
napisów i strzałek ułatwiających turystom dotar
cie. Następnym etapem naszego wyjazdu był krótki
pobyt w MBP w Środzie Wlkp., gdzie wymienili
śmy doświadczenia zawodowe oraz przekazaliśmy
materiały promocyjne. Korzystając z uprzejmości
dyrektor Biblioteki Powiatowej, udaliśmy się
do grodziska w Gieczu. Po drodze wstąpiliśmy
na cmentarz w Środzie Wlkp. gdzie złożyliśmy
wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz na grobie
Marii Radziejewskiej - jednej z 6 Marii w życiu
H. Sienkiewicza. Wysłuchaliśmy krótkiej informa
cji o okolicznościach jej śmierci.
Ogromne wrażenie zrobiło na nas grodzisko
w Gieczu. Z daleka widoczne potężne wały 11-me
trowej wysokości mieszczą w sobie fundamenty
pałatium Mieszka I, kościół romański św. Mi
kołaja oraz drewnianą wolnostojącą dzwonnicę
z dzwonem pochodzącym z 1515 r. Najnowsze
badania archeologów wykazały, że gród powstał
w II poł. VIII w. i może być uznany za kolebkę
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bla. W izbie zgromadzono pokaźny zbiór pamiątek
i eksponatów po wielkim pisarzu. W przypałacowym parku zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie
pod pomnikiem Reymonta, Jagny i Boryny.

Uczestnicy wyjazdu pod herm ą J. Słowackiego
w parku miłoslawskim

państwa polskiego. Z Giecza jest blisko do Winnogóry, majątku gen. J. H. Dąbrowskiego, podaro
wanego mu przez Napoleona za zasługi wojenne.
W pięknie odrestaurowanym klasyeystycznym
pałacu mieści się muzeum pamięci Generała,
a w pobliskim kościele jego sarkofag zbudowany
na wzór sarkofagu Scypiona Afrykańskiego. Uda
jąc się w kierunku Reymontowskiego Kołaczko
wa, postanowiliśmy ponownie spotkać się z Marią
R adziejow ską-w ybranką H. Sienkiewicza. Jeden
z wolontariuszy przygotował krótką inscenizację
pod herm ą J. Słowackiego w parku w Miłosławiu,
gdzie Sienkiewicz po raz pierwszy ujrzał swą
przyszłą boginię. Z okazji 50-lecia śmierci J. Sło
wackiego, w majątku Mielżyńskich w Miłosławiu,
H. Sienkiewicz przemawiał na uroczystości z okazji
odsłonięcia hermy Poety. W pewnym momencie
w tłumie ujrzał ją. I stało się... Maria Radziejowska
została jedną z 6 Marii w życiu Sienkiewicza. Po
dążając śladami naszych pisarzy skierowaliśmy się
do Kołaczkowa do Izby Pamięci poświęconej W. S.
Reymontowi mieszczącej się wraz z GBP w klasycystycznym pałacu. Kołaczkowo zakupił Reymont
za pieniądze otrzymane z tytułu literackiego No

Najokazalszym miejscem, które zwiedziliśmy
tego dnia było Muzeum Adama M ickiewicza
w Smiełowie. Wspaniały, klasycystyczny pałac
Górzeńskich gościł w swych murach M ickiewi
cza udającego się na emigrację. Uwagę zw racająpiękny portyk oraz łukowe oranżerie na skrzydłach
pałacu. Pokoje i salony zostały wyposażone w bo
gate i stylowe meble. Zaopatrzeni w pamiątki i fol
dery, przeszliśmy się do pałacowego parku, gdzie
w tzw. Ogródku Zosi zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcia. W drodze powrotnej zatrzymaliśm y się
w Zaniem yślu, małym, ale bogatym w historie
wielkopolskim miasteczku. Oprowadzani przez
dyrektor miejskiej biblioteki, dotarliśmy do pomni
ka poety R. Berwińskiego, gdzie wysłuchaliśmy
krótkiej informacji o poecie przygotowanej przez
jedną z uczestniczek wycieczki.
I na koniec naszego pobytu spotkaliśmy się
ponownie z Edwardem hrabią Raczyńskim. Na
bocznej ścianie miejscowego kościoła znajdu
je się tablica upamiętniająca życie i działalność
hrabiego. Rzeźba nad tablicą to Konstancja, żona
Edwarda, przypominająca łJig ieję-g reck ą boginię
zdrowia. Na tablicy napis: „Tu spoczywa Edward
hrabia Nałęcz Raczyński, który byl dla siebie ską
py, pomocny biednym, hojny dla Ojczyzny”. Swe
pracowite i szlachetne życie hrabia, upokorzony
przez ówczesne duchowieństwo, zakończył tragicz
nie wystrzeliwując się z armaty na wyspie Jeziora
Zaniemyskiego gdzie posiadał modrzewiowy dom.
Ale tam niestety, nie udało się nam dotrzeć, gdyż
prom na jeziorze byl w tym czasie nieczynny.
Wróciliśmy do domu późnym wieczorem zmę
czeni, ale z wrażeniami i w iedzą zdobytą o naszej
złożonej historii.

ANDRZEJ GRUPA
dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie

W W - wiadomości, wydarzenia
Teatr Wśród Książek
Przy Bibliotece Ikara (filia MBP we Wrocławiu) od kilku lat działa Teatr Wśród Książek. Skupieni
wokół biblioteki czytelnicy tworzą pod kierunkiem Tomasza Kwietko-Bębnowskiego spektakle oparte
na ogół na tekstach współczesnych poetów. Uczestnicy teatru częściowo czytają, częściowo recytują
wiersze. Jest to dość rzadka forma upowszechniania czytelnictwa realizowana przez czytelników doro
słych -je d y n a w sieci bibliotek publicznych we Wrocławiu. (7?. Turkiewicz)
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Ze Zwrotów
Książka jako atrybut seksualny

w starciach zwolenników książki papierowej z tą, która jest umieszczona na nośniku
elektronicznym często pojawia się argument, że ta pierwsza jest okej, bo poręezna i ...ma
swój zapach. Dodajmy zapach farby drukarskiej, kleju (jeśli jest klejona) a nawet nici (szyta
plus kapitalka) i kartonu. Można tu dodać nierozpoznane przez nas związki chemiczne
wydzielane przez lakierowaną obwolutę. Przetacza się od czasu do czasu fala dyskusji na
temat miękkich narkotyków, ich używania, niekaralnej posiadanej ilości. Czy przeciwnicy
karania za narkotyki nie powinni zabrać się za dokładne badania czytelników lubujących
się w wąchaniu książek? Wiadomo - ubodzy duchem wąchająklej, może więc ci co jeszcze
czytają to subtelni narkomani, odurzający się wcale nie zwrotami akeji i pięknem stylistyki
autora.
Codzienni władcy papierowych książek, czyli bibliotekarze nie ustająw wysiłkach podganiania procentów określających wielkość czytelnictwa, marnego w Polsce jak wiadomo,
są już nieco zmęczeni pomysłami, efektownymi, ale przynosząeymi mało pożytku. Rośnie
jednak nowa generaeja mająca oryginalne sposoby zaganiania do książki. Oto jeden z pro
jektów „Polak potrafi” dotyczy właśnie lobowania za czytaniem książek, jako czynności
nic tylko pożytecznej, ale i noszącej znamiona seksualności. Nosi intrygującą nazwę „Nie
czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!” Młodzi autorzy projektu tak uzasadniają swoje poczy
nania: „Nie ma nic bardziej sexy, niż fajna osoba, w fajnym łóżku z odpowiednią lekturą.
Dlatego też chcemy pokazać książkę w nowej odsłonie - jako atrybut seksualny, decydu
jący o naszej atrakcyjności...”. Dużo się słyszy o wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży,
ale pomysł łączenia aktu seksualnego z czytaniem zdaje się świadczyć o zatwardziałym
dziewictwie. Akcja różnej maści celebrytom, głównie jednak celebrytkom wydawała się
dowcipna i celna, toteż chętnie fotografowano się w różnych pozach na tle przedmiotów
do spania. Tym bardziej, że głównym celem akcji było wydanie kalendarza ściennego w li
mitowanym nakładzie 1000 egz. Ciekawe jak by się do akcji odniósł niejaki Wyspiański,
któiy pokazał w Weselu, jak malarze i literaci ochoczo wiążąsię z prostymi, nieoczytanymi,
czy wręcz nie znającymi alfabetu dorodnymi chłopkami. Dziwne, że znakomity malarz
i dramatopisarz nie łączył jakoś oczytania z seksem. Więcej, podejrzewamy, że właśnie
„nieoczytanie” obiektów damskich było rodzajem podniety seksualnej.
W zupełnie jednak innym kierunku, mając na uwadze rozwój czytelnictwa, idą bibliote
karki np. w Śremie, zapewne nie tylko tam. Czytamy o tym w jednym z numerów niniejszego
czasopisma. Nie szantażują dzieci (nie będziesz czytał bajek - nie kupię ci adidasów), od
maleńkości uczą słuchać tekstów literackich, w iążąz czytaniem różne formy plastyczne
i teatralne. Najzabawniejsze, że świadomie czy nieświadomie bibliotekarki ze Śremu nawią
zały do opisanej wyżej akcji „Nie czytasz? Nie idę z tobą do łóżka!”. Relacjonując swoje
metody przygotowywania dzieci do korzystania w przyszłości z bibliotek zacytowały czte
roletniego Adasia, który w taki oto sposób wywierał nacisk na rodziców chcąc ich skłonić
do egzekwowania innej znanej akcji (Cała polska czyta dzieciom). Adaś groził: „Mamo,
jak mi nie poczytasz, to Ci wieczorem nie zasnę!”. Tu i tam szlachetny cel, tu i tam łóżko,
tu i tam lekki szantażyk. Groźby małego Adasia słucha się jednak jakby sympatyczniej.

Emeryk
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Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Trochę historii
Jednym z podstawowych celów działań Dolno
śląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
jest budowanie nowoczesnego warsztatu infor
macyjnego, ułatwiającego dotarcie do informa
cji naukowej. Działalność ta ma sw oją bogatą
historię. Prekursorką tworzenia kartoteki zagadnieniowej, stanowiącej podwaliny obecnej bazy
artykułów z czasopism EDUKACJA, była Zofia
Dąbrowska - długoletni kierownik Wydziału In
formacyjno-Bibliograficznego DBP we W rocła
wiu. Inicjatorka tego przedsięwzięcia, kiedy roz
poczynała urzeczywistnianie tego pomysłu w la
tach 50. XX w., z pew nością nie mogła przewi
dzieć, że baza stanie się unikatem w skali kraju.
Tak się stało i cały czas stanowa niezwykle bo
gatą kartotekę bibliograficzną, w której gromadzi
się adnotowane opisy bibliograficzne artykułów
z polskich czasopism (dostępnych w placówce),
recenzje książek, czy rozprawy z prac zbiorowych.
Zaw artością treściow ą kartoteki są informacje
z zakresu edukacji w Polsce i poza nią, uwzględ
niające zagadnienia teorii i praktyki pedagogicz
nej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych
przedmiotów nauczania, psychologii itp. Atutem
bazy są też źródła z pozostałych dziedzin wiedzy
- kultury, polityki, gospodarki i in.
Pierwotnie materiał macierzysty kartoteki upo
rządkowany był tematycznie według haseł zagadnieniowych, dzięki czemu czytelnik mógł otrzymać
zbiór informacji o edukacji i dla edukacji. To zdecy
dowanie ułatwiało mu dotarcie do źródeł, których
poszukiwał.
W takiej postaci kartotekę bibliograficzną pro
wadzono do końca 2000 r. Ok. 1995 r. rozpoczęto
komputeryzację biblioteki i tworzenie elektronicz
nych baz danych. Wówczas zdecydowano o wy
korzystaniu posiadanych zasobów zagadnieniowej
kartoteki bibliograficznej. Materiał z lat 1946-1979
nie jest jeszcze umieszczony w bazie, ale przewi
duje sie jego wprowadzanie. Przemawia za tym
fakt coraz częstszego zainteresowania, głównie stu
dentów, bogatą bazą źródłową, którą wykorzystują
do badań i opracowań porównawczych. W latach
90. XX w. do polskich bibliotek wprowadzano
nowe narzędzia biblioteczne. W ofercie pojawiły
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się zagraniczne systemy biblioteczne, jak: VTLS,
HORIZON, ALEPH. Biblioteka we Wrocławiu wy
brała ALEPH-a (Automated Library Expandable
Program), który to system biblioteczny zastąpił
używany w Bibliotece katalog ISIS. Wdrażanie
w DBP zintegrowanego bibliotecznego programu
ALEPH rozpoczęto ok. 2001 r. Był to sprzyjający
czynnik intensywnego rozwoju bazy, którą nazwa
no EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów
z czasopism.

Cele tworzenia bazy
Celem tworzenia bazy jest dostarczenie użyt
kownikowi w miarę kompletnego źródła informacji
o publikacjach w polskich czasopismach z zakresu
zagadnień nauk pedagogicznych, psychologicz
nych, socjologicznych. Baza pełni też funkcję
promocji dorobku polskiej myśli edukacyjnej.
Poprzez wersje pełnotekstowe wspierana jest wi
zja tzw. Otwartej Nauki. Ruch na rzecz Otwartego
Dostępu (Open Access) do wiedzy i informacji,
skupiony jest na udostępnianiu treści czasopism
naukowych. W bibliotece cyfrowy model dystry
bucji wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i po
zostałych nauk zdobywa coraz więcej swoich zwo
lenników.

Odbiorcy bazy
Dla czytelnika „baza danych” to zbiór informacji
z m ożliw ością łatwego do niej dostępu. Adre
satami informacji w DBP są kształcący się i do
skonalący nauczyciele, studenci przygotowujący
się do zawodu nauczyciela oraz słuchacze zakładów
kształcenia nauczycieli. Ważnymi odbiorcami usług
są też studenci pozostałych kierunków nauczania,
głównie z uczelni publicznych, ale też i niepublicz
nych. Z roku na rok stanowią coraz większą liczeb
nie grupę. Okazuje się, że zakres tematyczny bazy
odpowiada ich potrzebom. Miłym akcentem jest
fakt, że coraz częściej uczniowie doceniają istnienie
w bibliotece takiego źródła informacji, korzysta
jąc z jej zasobów podczas przygotowań do udziału
w olimpiadach przedmiotowych, czy do maturalne
go egzaminu ustnego z języka polskiego. Baza jest
w łasnością DBP we W rocławiu - udostępniana

nieodpłatnie w sieci. Wgląd w jej zakres odbywa
się poprzez serwis DBP we Wrocławiu www.dbp.
wroc.pl.

Zawartość informacyjna bazy
Baza pełni funkcje bibliografii zawartości cza
sopism. Obejmuje 190 tytułów czasopism groma
dzonych przez bibliotekę - z dziedziny pedagogiki,
psychologii, socjologii i dziedzin uzupełniających.
Zawartość bazy jest rozszerzana o artykuły i wy
dawnictwa ciągłe oficyn uczelnianych, w szcze
gólności uniwersytetów i wyższych szkół pedago
gicznych. Baza jest na bieżąco uaktualniana o nowe
opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z bie
żących numerów, co oznacza, że czytelnik ma do
swojej dyspozycji wiele nowości. Jest to olbrzymi
atut bazy, przewyższający nawet aktualnością ka
talog książek. Obecnie EDUKACJA zawiera ponad
190 tys. opisów bibliograficznych. To jej szczegól
na osobliwość, niespotykana w skali kraju'.

Możliwości wyszukiwawcze
Różnorodne kryteria wyszukiwawcze zintegro
wanego systemu bibliotecznego ALEPH odnoszą
się zarówno do katalogów, jak i bazy bibliograficz
nej, dając możliwość wszechstronnego przeszu
kiwania wszystkich zasobów biblioteki. Sprawia
to m.in. wygodny interfejs ułatwiający dostęp do
zgromadzonych w DBP materiałów źródłowych.
Zintegrowany system biblioteczny ALEPH po
siada dwie opcje wyszukiwawcze. Pierwszą z nich
jest opcja Indeksy, która pozwala na przeglądanie
indeksów ułożonych alfabetycznie. Przeszukiwanie
baz poprzez Indeksy jest efektywne wtedy, kiedy
znane jest nazwisko autora lub tytuł. Podajemy
początkowy ciąg znaków (nazwiska, bądź tytułu).
Po wyświetleniu odpowiedniej listy klikamy na
wybrany termin w Indeksie.
ALEPH umożliwia proste wyszukiwanie infor
macji również poprzez podanie hasła tematyczne
go. Podstawą tworzenia hasła przedmiotowego jest
język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
Nie wszystkie hasła są obecne w jhp BN - brak
jest np. hasła motywy literackie, poszukiwanego
głównie przez maturzystów.
Charakterystyczną cechą bazy EDU K ACJ A jest
swoisty dla niej język haseł przedmiotowych, któiy
rozrasta się dość szybko, w miarę rozwoju termi
nologii edukacyjnej. Nowa nomenklatura hasła
' Baza o podobnej tematyce próbuje zaistnieć w Biblio
tece Uniwersytetu Opolskiego o nazwie Pedagog.

wprowadzana jest w momencie, gdy pojawi się
np. w słownikach, czy encyklopediach specjali
stycznych, bądź ugruntuje w praktyce pedagogicz
nej. 1 tak, po pojawieniu się nowego typu szkoły,
jakim były gimnazja, hasło o tym samym brzmieniu
zaistniało w bazie. Wprowadzane są też terminy,
których nie ma jeszcze w wydawnictwach słow
nikowych, a wydają się potrzebne. Potwierdza to
pojawienie się ich w pierwszej kolejności w publi
kacjach czasopiśmienniczych.
Zaznaczyć trzeba, że umiejętność posługiwa
nia się językiem informacyjno-wyszukiwawczym
w omawianej bazie, nie przynależy tylko do bi
bliotekarza. Bowiem hasła te biorą się z języ
ka naturalnego, jakim posługują się czytelnicy.
W praktyce czytelnik nie musi zastanawiać się nad
jego brzmieniem. Gdy poszukuje np. informacji
o e-learningu - wystarczy, że wpisze tę nazwę.
System i tak odeślc go do przeglądania opisów
bibliograficznych poszczególnych pozycji tematowanych tym hasłem - w tym przypadku będzie
to - Nauczanie na odległość.
Niektóre hasła są bogate i różnorodne treściowo,
dlatego też zastosowano tam swoiste określniki do
tematu głównego. Dzięki temu zabiegowi czytelnik
ma sposobność natychmiast otworzyć interesujący
go zasób tematyczny.
Hasia w bazie EDUKACJA, jak wspomniano,
zostały dostosowane do konkretnych zapotrze
bowań wyszukiwawczych czytelników. Te były
znane zarówno z zapytań (kwerend) czytelników,
jak i z analizy raportów. Źródłem informacji dla
osób tworzących bazę są też m.in. badania wśród
użytkowników biblioteki, których celem jest zi
dentyfikowanie trudności ograniczających dostęp
użytkowników do poszukiwanych przez nich źró
deł informacji. Przykład takiej analizy znajduje
się w artykule Małgorzaty Sikorskiej i Urszuli
Tobolskiej. Po stwierdzeniu słabych stron wy
szukiwania podjęto zdecydowane działania, które
miały zmniejszyć trudności w dotarciu do pełnej
informacji o zbiorach użytkownikom (instrukcja,
prezentacja, szkolenia dla uczniów, studentów oraz
nauczycieli, podczas których uczestnicy poznają
możliwości systemu oraz sposoby efektywnego
wyszukiwania).
Drugą proponowaną przez system opcją jest
Wyszukiwanie. Jest to tzw. wyszukiwanie pro
ste. Formatami wyświetlania danych używanymi
najczęściej są wszystkie pola, czy autor. W wy
szukiwaniu przez wszystkie pola użytkownikom
zaproponowano język swobodnych słów kluczo

39

wych. Słowa kluczowe mają dużą wartość wyszu
kiwawczą, pozw alają bowiem na wyszukiwanie
informacji bardzo szczegółowych treściowo, ade
kwatnych do zapotrzebowania czytelnika, .lest to
wygodne czasowo, gdyż nie trzeba przeglądać i se
lekcjonować większej liczby opisów.
Wiedzę o problemach wyszukiwawczych czy
telników wykorzystano przy sporządzaniu opisów
bibliograficznych, wzbogacając je o adnotacje. Gdy
tytuł nie oddaje w pełni zawartości treściowej ar
tykułu. uzupełnia go umiejętnie skonstruowana
adnotacja. Stworzono tym samym sposobność wy
szukiwawczą przez: tytuł+adnotacja.
Ponadto dla celów szybkiego wyszukiwania in
teresujących użytkownika informacji w omawianej
bazie danych, system ALEPH dysponuje specjal
nym językiem CCL. Język ten tworzą komendy,
z których większość wymaga użycia odpowiednich
parametrów'. W opcji tej można zamaskować części
wyrazów (końcówki flcksyjne) poprzez znak „?”,
co w wielu sytuacjach daje bardzo dobre rezultaty
wyszukiwawcze. System odnajdzie nam w szyst
kie końcówki np. do wyrażenia lekcja przez zapis
lekc?. W tytułach artykułów mogą bowiem pojawić
się odmiany, jak: lekcją, lekcji, lekcjach, lekcjami,
lekcje.
Maskowania możemy użyć też w środku wyra
zu, np. w przypadku, gdy nie jesteśm y np. pewni
pisowni nazwiska Paula Coelho - coclho, czy cochlo. Stosując maskowanie części wyrazu i zapisanie
coe?o, otrzymamy odpowiedzi poprawne. Może
nawet więcej, bo system przy okazji wybierze nam
nazwisko pisarza południowoafrykańskiego Johna
Maxwella Coetze - jako odpowiedź na tak skon
struowane wyrażenie wyszukiwaw'cze.
Okazuje się, że czytelnicy w przeważającej czę
ści korzystają z opcji Wyszukiwania. Osoby, które
stykają się po raz pierwszy z bazą używają nazwy
wyszukiwawczej, kojarzącej się im z tematem wy
szukiwanym. Zdecydowanie rzadziej wybierają
opcję Indeksy do poszukiwań.

- operator logiczny NOT służy do odrzucenia
rekordów zawierających dane słowo kluczowe,
np. medycyn? NOT narkoty? Szukając przez opcję
tytuł+adnotacja system znajdzie rekordy zawiera
jące słowo medycyna, lecz nie zawierające słowa
narkotyki.
- operator logiczny OR służy do wybrania re
kordów' zawierających jedno z wymienionych słów,
np. medycyn? OR narkoty? Szukamy przez opcję
tytuł+adnotacja.
Wyszukiwanie zaawansow'ane rekordów' za po
mocą słów może odbywać się m.in. w opcji:
w'yszukiwanic w wielu polach. Należy wybrać te
elementy opisu, które znamy i umieścić je w od
powiednim polu. Są to np.: doskonalenie (z tytułu
bądź adnotacji), rocznik i np. tytuł czasopisma.
System wyszuka odpowiednie artykuły.
Wyszukiwanie w wielu bazach pozwala na je d 
noczesne wyszukiwanie w kilku dostępnych w sys
temie bazach - katalogu centralnym, w bazie
EDUKACJA, bazie DOLNY ŚLĄSK. Do okienka
wyszukiw'awczcgo należy wpisać słowo lub frazę
i zaznaczyć bazy, które nas interesują. Ponieważ
jednak aspekt wyszukiwania uwzględniający
również wyszukiwanie w katalogu książek, nie
jest przedmiotem niniejszego artykułu, stąd tylko
wzmianka o nim.
Zawężanie. W yszukane przez system opisy
można ograniczać (zawężać) przez zadanie no
wego kryterium wyszukiwawczego. Szukamy np.
materiałów na temat dziecka zdolnego. Po zna
lezieniu ich przez system możemy zawęzić np.
do dziecka zdolnego w przedszkolu, używając
maskowania przedszk? Inną m ożliw ościąjest Fil
trowanie. Zabieg ten umożliwia np. wyszukanie
artykułów z interesującego czytelnika przedziału
czasowego. Szukając materiałów z tematu dziecka
zdolnego można poprzez podanie zakresu lat od
2010 do 2012 wyświetlić najnowsze artykuły.
Wybrane opisy można wydrukować w postaci
zestawienia bibliograficznego lub przesłać je na
własną pocztę elektroniczną.

Celem poszukiw'ania rekordów' zawierających
kombinacje słów kluczowych w języku CCL używa
się też operatorów logicznych: AND, OR, NOT:

Przy kładowe wyszukiwania,
czyli dhi każdego coś poszukiwanego

- AND umożliwia poszukiwanie dwóch lub
więcej terminów' w'ystępujących w rekordzie je d 
nocześnie, np. medycyn? AND narkoty? Można
też w tym przypadku zagadnienia tc wyszukać bez
zapisu AND, wtedy system wyszuka nam taką samą
liczbę rekordów.

W tej części artykułu pojaw ią się propozycje
krótkiego przeglądu możliwości wyszukiw aw 
czych bazy EDUKACJA. Dla dyrektora przed
szkola m ogą to być artykuły o zarządzaniu
przedszkolem. Można skorzystać opcjonalnie
z hasła przedmiotowego: wychowanie przedszkol-
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ne - kierowanie przedszkolem. Liczba rekordów
to 482.
Dalej mogą to być np. materiały dla nauczycie
la do nauczania przyrody w szkole podstawowej.
Wyszukiwanie odbyło się przez wpisanie słów klu
czowych: nauczali? przyrod?. Znaleziono ponad
600 opisów.
Dla nauczyciela zdobywającego awans zawodo
wy propozycja wyszukiwania poprzez hasło przed
miotowe. Można znaleźć sporo wartościowych
artykułów z czasopism wzmiankujących o pla
nowaniu stażu, dokumentowaniu działań, prawa
awansowego itp.
Baza zawiera również materiały, których treścią
jest pomoc dla nauczycieli dokształcających się
i uczestniczących w różnych formach doskonalenia
zawodowego. Są to artykuły praktyczne, dotyczące
np. zmian przepisów w zakresie podnoszenia kwa
lifikacji zawodowych^
Dla studenta pedagogiki wybrano jako przykład
poszukiwania tematyczne z zakresu metodologii
badań pedagogicznych. Poprzez wpisanie meto
dolog? bada? pedagog? system wybrał ponad 160
opisów bibliograficznych.
Maturzystów interesują treści pomocne do wy
korzystania podczas tworzenia przez nich prezen
tacji maturalnych. Bogactwo materiałów znajdu
jących się w opisywanej bazie sprawia, że można
znaleźć materiały do każdego tematu wystąpienia
na egzaminie ustnym z języka polskiego, np. za
gadnienie motywu kobiety. Dla ucznia mogą to być
propozycje treściowe pomocne w przygotowaniach
do olimpiad przedmiotowych. Uczeń również znaj
dzie interesujące go materiały.

Baza DOLNY ŚLĄSK edukacja regionalna
Komponentem omawianej bazy jest druga baza
o nazwie DOLNY ŚLĄSK - edukacja regionalna.
Baza poświęcona jest zagadnieniom szeroko ro
zumianej edukacji dolnośląskiej, ale też opraco
waniom merytorycznym o Dolnym Śląsku. Opisy
bibliograficzne artykułów pochodzą z czasopism
o zasięgu ogólnopolskim i czasopism o charakterze
regionalnym, tj. z terenu Dolnego Śląska. Swoim
zasięgiem obejmuje material źródłowy od 1990 r.
- Od 1 października 2011 r. uczestnikom studiów po
dyplomowych nie przysługuje urlop szkoleniowy w wy
miarze 21 dni w celu przygotowania pracy końcowej i na
przystąpienie do egzaminu końcowego.

(czasopisma ogólnopolskie) i materia! od 2003 r.
(czasopisma lokalne). Baza jest tw'orzona przez
DBP we Wrocławiu i jej filie. Obecnie liczy ponad
11 tys. rekordów.

Perspektywy związane z rozwojem
bazy EDUKACJA
Omawiana w artykule baza bibliograficzna ar
tykułów z czasopism EDUKACJA zawiera szereg
artykułów dostępnych w wersji elektronicznej. Do
tej pory nie podejmowano takiego działania, by
przyjrzeć się artykułom wpisanym do bazy i od
naleźć ich elektroniczne odpowiedniki. Ideą przed
sięwzięcia było udostępnienie użytkownikom bi
blioteki pełnotekstowych wersji artykułów (w po
staci plików PDF). Baza EDUKACJA rozw ija się
w kierunku Open Access. Jest on jednym z kompo
nentów Otwartej Nauki w Polsce. Baza artykułów'
w pełnej wersji tekstowej funkcjonuje w DBP w'e
Wrocławiu od 20! 0 r.
Realizując to przedsięwzięcie, ważne było do
tarcie do tych czasopism, które są osiągalne w' DBP
we Wroclaw'iu oraz w' placówkach filialnych, a któ
re posiadają swój ekw'iwalcnt elektroniczny. Baza
artykułów w wersji cyfrow ej posiada już ponad 13
tys. rekordów bibliograficznych, połączonych z peł
nymi tekstami. Informacja, że artykuł jest dostępny
w w'crsji pelnotckstowej jest w'yraźnic zaznaczona.
Charakterystyczne dla bazy jest pojawienie
się symbolu wersji elektronicznej artykułu w url
- formacie adresowania zasobów' danych. Po pojawicniu się zasobu (miasta), po jego kliknięciu
można zamówić artykuł w wersji tradycyjnej, by
następnie móc go np. skserow-ać. Ale też, co istotne,
po wybraniu można z ekranu przeczytać jego
treść. Można go też wydrukować, przenieść na
pulpit własnego komputera. Jest to próba wyjścia
naprzeciw czytelnikowi, dla którego istotny jest
natychmiastowy dostęp do treści artykułu.

Podsumowanie
W niniejszym artykule pokazano, jak można
ułatwić czytelnikom dotarcie do poszukiwanych
przez nich źródeł informacji. Dostęp artykułów'
wyszukanych w bazie ułatwia usługa przesy
łania drogą elektroniczną pełnotekstowych ko
pii cyfrowych, a także wspomniana już w'yżej
ewentualność przeczytania artykułu. Tc udogodnie
nia przyczyniły się do znacznego, obserwowalnego
(w raportach ALEPH-a) wzrostu jej użytkowników
(głównie spoza Wrocławia). Nie ma teraz żadnego
znaczenia fakt, iż to w DBP we Wrocławiu groma
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dzony jest dany tytuł czasopisma. Zainteresowa
ny artykułem czytelnik, którejkolwiek biblioteki
pedagogicznej na Dolnym Śląsku, może złożyć
zamówienie na elektroniczną kopię tekstu. Dla na
uczycieli użytkowników dolnośląskich bibliotek
pedagogicznych usługa skanowania ailykulów z cza
sopism, których opisy znajdują się w bazach DBP
we Wrocławiu wykonywana jest nieodpłatnie. Wa
runkiem jest złożenie zamówienia przez bibliote

kę, do której użytkownik jest zapisany. Najlepszą
rekomendacją bazy jest jej dostępność na stronach
WWW.

URSZULA TOBOLSKA
nauczyciel bibliotekarz z Dolnośląskiej
Biblioteki Pedagogieznej we Wrocławiu

N

M
W alentynki - miłość niejedno ma imię
Z e s ta w ie n ie

b i b 1i o g r a f i e z n e w w y b o r z e
Bo mi/ość - lo moc!
Kazimierz Przcrwa-Tetmajer

Walentynki (ang. Valentine’s Day) - coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest rówmież tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania m iłosne, często pisanych wierszem. Na
Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona za
kochanych. Dzień 14 lutego stal się także okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Walentynki są
obchodzone w poludniow'ej i zachodniej Europie od średniowiecza. Do Polski obchody walentynkowe trafiły
w latach 90. XX w. z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem św iętego Walentego
z Bawarii i Tyrolu.
Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism dotyczące historii,
tradycji i zwyczajów związanych z Dniem Zakochanych, a także liczne materiały repertuarowe - scenariusze
uroczystości szkolnych, imprez, spotkań, przedstawień slowo-muzyeznych, konkursów' czytelniczych, w'ystaw,
zabaw w'alentynkowych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Material adresowany jest do
bibliotekarzy, animatorów kultury, w'ychow'aw'côw.

Wydawnictwa zwarte:
ł. Bądźmy romantyczni 14 lutego - co win
niśmy wiedzieć o walentynkowych tradycjach
/ [oprać, zespół Wydawnictwa; rys. Jan Solka].
- Elbląg: [Janusz Hochleitner, ca 1998]. - 16 s.:
rys.; 15 cm.
2. Bez kapelusza: propozycje imprez dla tea
trzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce:
Wydaw. Nauczycielskie ZNP, 1995. - 71 s.: il.; 21 cm
3. Europa bez granic i inne scenariusze uro
czystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub
Należyty. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: „Fraszka
Edukacyjna”, 2004. - 136 s.: il., nuty; 29 cm
4. Gotowe scenariusze imprez szkolnych,

czyli jak przygotować imprezę w szkole, aby nie
była nudną „kuczcią” / Jerzy Hamerski. - Poznań:
„Publicat”, cop. - 2011. - 175, [1] s.: il.; 30 cm
5. Kredą pisane: scenariusze przedstawień

szkolnych: inscenizacje teatralne i poetyckie /
Anna Kumicka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków: „Im
puls”, 1999. - 174, [2] s.: il.; 21 cm
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6. Love: menu walentynkowe / [tekst Elżbieta
Adamska]. - Ożarów Mazowiecki: Firma Księgar
ska Jacek Olesiejuk, 2011. - 62, [2] s.: il.; 15 cm
I. Materiały dydaktyczne do pracy opiekuń
czo-wychowawczej w internacie / zebr. Wioletta
Sosnowska. - [Wyd. 4. - Żagań: Internat Zespołu
Szkół Tekstylno-Handlowych, 2000]. - 120 s.: il.;
21 cm
8. Na szkolnej scenie / Elżbieta Gałczyńska,
Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. - Płock:
Wydaw. Korepetytor, 1997. - 2 3 2 s.: nuty; 21 cm
9. Pinokio... a jak myślisz?: scenariusze uro
czystości szkolnych dla szkół podstawowych / Jan
Jakub Należyty; oprać, metod. Lena Jankowska-Poleganow. - [Wyd. 2, dodr.]. - Warszawa: „Fraszka
Edukacyjna”, 2007. - 118 s.: nuty, rys.; 29 cm
10. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne / Bar
bara Ogrodowska. - Wyd. 2. - Warszawa: Sport i Tu
rystyka - Muza, 2 0 0 5 .-2 7 3 s.: il. (gł. kolor.); 21 cm
II. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną
/ Jolanta Zabielska. - Kraków: „Impuls”, 2010. 200 s.; 24 cm

12. Scenariusze przedstawień szkolnych: in
scenizacje teatralne i poetyckie /Anna Kurnicka.
- Kraków: „Impuls”, 1998.- 138, [1] s.: rys.; 21 cm
13. Scenariusze uroczystości szkolnych dla
klas 4-6 szkoły podstawowej / Bożena Pierga. Poznań: „Ibis”, 2011. - 84, [2] s.; 24 cm
14. Święta, święta...: wybór konspektów: praca
zbiór, pod red. Doroty Grabowskiej. - Warszawa:
Wydaw. SBP, 2007. - 212, [4] s.; 24 cm
15. Święty Walenty: patron zakochanych /
Barbara i Adam Podgórscy. - Warszawa: „Pró
szyński i S-ka”, 2000. - 220 s.; 20 cm
16. Wiersze walentynkowe: od lat dwu aż do
stu! / Karol Kozłowski; ilustr. Maria Kowalczyk. Kraków: „Besender”, 1997. - 56 s.: il., nuty; 21 cm.

Artykuły z czasopism:
17. A ja bym...: (scenariusz dla młodzieży) /
Danuta Kuncewicz-Dygala // „Biblioteka w Szko
le”. - 2002, nr 12, s. 21
18. Bądź z nami w' Walentynki: scenariusz im
prezy z okazji Dnia Zakochanych / Maria Watoła,
Agnieszka Ziółkowska, Małgorzata Dowbecka //
„Biblioteka w Szkole”. - 2003, nr 12, s. 28
19. Czy mnie kochasz?: scenariusz walentynkowego spotkania poety ckiego / Maria Iwona Mi
lewska H „Biblioteka w Szkole”. - 2005, nr 12, s. 26
20. Czym jest miłość? Scenariusz uroczystości
z okazji Dnia Zakochanych / Jadwiga Granosik
// „Poradnik Bibliotekarza”. - 2004, nr 2, s. 25-27
21. Czytelniczy konkurs walentynkowy / Agnie
szka Pawlak // „Biblioteka w Szkole” . - 2003,
nr 12, s. 19
22. Dzień zakochanych na świecie / Emilia
Czarnak // „Bliżej Przedszkola”. - 2010, nr 2,
s. 10-11
23. Dziś Walenty - niezbyt święty: insceni

zacja na Dzień Zakochanych dla uczniów szkół
podstawowych / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz, Iwona Witkowska // „Poradnik Bibliote
karza”. - 2001, nr 1, s. 24-28
24. Jak mówić młodym o Walentynkach? / An
toni Długosz // „Katecheta”. —2 0 12, nr 2, s. 46-49
25. Jej portret: scenariusz spotkania z okazji
walentynek / Agnieszka Pawlak, Tomasz Pawlak //
„Biblioteka w Szkole”. -2 0 0 4 , nr 12, s. 18
26. Jeśli to nie miłość: (scenariusz spotkania
walentynkowego uczniów i nauczycieli) / Zofia
Wiatrak // „Biblioteka w Szkole”. - 2001, nr 12,
s. 20-21
27. „Kim właściwie była...”. Montaż poetyc
ko-muzyczny / Barbara Jachimczak // „Biblioteka
w Szkole”. - 1992, nr 7/8, s. 34-36
28. Kobieta. Scenki do przedstawienia kaba
retowego dla szkół ponadgimnazjalnych / Mał

gorzata Żelasko // „Biblioteka w Szkole”. - 2002,
nr 12, s. 20
29. Konkurs „Literackie Walentynki” / Mał
gorzata Rudnicka // „Biblioteka w Szkole”. - 2001,
nr 1, s. 14-15
30. Literackie walentynki: czyli jak wypro
mować aforyzmy / Sylwia Komorek // „Biblioteka
w Szkole”. - 2011, nr 1, s. 21
31. Łatwiej jest czynić dobro, jeśli pomaga

to wielu”. Scenariusz aukcji bombek walentynkowych. / Jolanta Maj // „Biblioteka w Szkole”.
-2 0 0 4 , nr 11, s. 9
32. Magia kwiatów: scenariusz walenty nko
wy / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka
w Szkole”. - 2005, nr 12, s. 30-31
33. Miłość niejedno ma imię. Montaż poetycki
na Dzień zakochanych / Małgorzata Zaremba //
„Biblioteka w Szkole”. - 1997, nr 10, s. 10-11
34. Miłość niejedno ma imię. Przedstawienie
z okazji Dnia Zakochanych / Aleksandra Si
kora // „Biblioteka w Szkole”. - 1998, nr 11-12,
s. 8-9
35. Miłość w literaturze: montaż poetycko-

-muzyczny [scenariusz dla uczniów szkoły śred
niej] / Małgorzata Ohirko // „Biblioteka w Szkole”.
-2 0 0 8 , nr 12, s. 28-29
36. Na Dzień Zakochanych: [inscenizacja
poetycka dla młodzieży] / Halina Barylska //
„Poradnik Bibliotekarza”. - 1998, nr 1, s. 29-31
37. Na skrzydłach miłości / Marta Poniedziałek
// „Biblioteka w Szkole”. - 2008, nr 12, s. 26-27
38. O miłości wierszem: scenariusz spotkania
z poezją miłosną / Małgorzata Strzelec // „Biblio
teka w Szkole”. - 2004, nr 12, s. 19
39. Obce obyczaje-Walentynki: (informacje
i propozycje) / Barbara Kozik // „Poradnik Biblio
tekarza”. - 1998, nr 1, s. 27-28
40. Only love. Scenariusz przedstawienia /
Grażyna Andrzejewska // „Biblioteka w Szkole”.
-2 0 0 2 , nr 12, s. 17-18
41. Poetka miłości Maria Pawlikowska-Jasno-

rzewska: scenariusz spotkania bibliotecznego
poświęconego pamięci poetki, przeznaczony dla
szkół ponadgimnazjalnych, który można wyko
rzystać z okazji walentynek / Bogumiła Pińczuk
// „Biblioteka w Szkole”. -2 0 1 1 , nr 12, s. 23-25
42. Poezja Wisławy Szymborskiej a glottody-

daktyka - propozycje ćwiczeń na Walentynkowe
Święto Zakochanych / Justyna Wróbel // „Języki
Obce w Szkole” . - 2006, nr 6, s. 200-206
43. „Poskromnienie złośnicy”: scenariusz
przedstawienia / Justyna Czernicka // „Biblioteka
w Szkole”. -2 0 1 1 , nr 1, s. 24-28
44. Przed Walentynkami - scenariusz wie
czoru / Barbara Wanda Jachimczak // „Biblioteka
w Szkole” . - 2002, nr 12, s. 18-19
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45. Przepis na Walentynkę - pieszczotę słow
ną / Agnieszka Szczepanek H „Nasz Czas”. - 2002,
nr 2, s? 11-12
46. Pyłem księżycowym być na twoich sto
pach: [scenariusz spotkania poeh'ckiego| / .Iolan
ta Kazimierczyk // „Biblioteka w Szkole” . - 1996,
nr 1, s. 8-9
47. Przestrzeń miłości...: scenariusz przed
stawienia okolicznościowego / Dorota Luber //
„Katecheta” - 2008. nr 1, s. 32-36
48. Raj utracony: scenariusz przedstawienia /
Justyna Czernicka !i „Biblioteka w Szkole”. -2 0 1 0 ,
nr 1, s. 25-28. Scenariusz na motywach powieści
Marka Twaina Pamiętniki Adama i Ewy. Material,
przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej oraz gimnazjum, który można wy
korzystać z okazji Dnia Kobiet, walentynek lub
W' innych okolicznościach
49. Różne oblicza miłości. Spotkanie z okazji
święta zakochanych / Danuta Urbaniak, Ewa Wiąz
/7 „Poradnik Bibliotekarza”. - 2003, nr 2, s. 29-30
50. Różne oblicza miłości (wałentykowy
montaż poetycko-muzyczny) / Joanna Ziętek //
„Wszystko dla Szkoły”. - 2008, nr 7-8, s. 22-24
51. Spotkanie z miłością: scenariusz wie

czornicy opartej na motywach tekstów Karola
Wojtyły ! Maria Rei! i i ,,Wychowawca”. - 1998.
nr 10, s. 40-41
52. Św ięta, św ięta, święta - ćwJeżenia o tema
tyce świątecznej / Mariola Oleszkiewdez, Monika
Turczyn ii „Języki Obce w Szkole”. - 2009, nr 5,
s. 115-123
53. Świtezianka: parodia utworu Adama
Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // „Biblioteka
w Szkole”. - 1999, nr 4, s. 30-31
54. Teatralna walentynka...: sztuka na podsta

wie „Hymnu o miłości”, o tym, jak być powinno,
a jak nie jest! / Rafał Szym kow iak/ / „Katecheta”.
-2 0 0 2 , nr 1, s. 37-40
55. W świecie uczuć: scenariusz wieczoru po

etycko-muzycznego dla uczniów starszych klas
szkoły podstawowej i Elżbieta Skiba ii „Biblioteka
w Szkole”. - 2003, nr 12, s. 29
56. Walentynki...: jak fascynować młodzież...
miłością?! / Magdalena Korzekwa. //„K atecheta” .
-2 0 1 2 , nr 2, s.49-52
57. „Walentynki” - lekcja języka francuskie
go w klasach V-VI / Teresa Pogwizd // „Języki
Obce w Szkole” . - 2000, nr 1, s. 23-24
58. „Walentynki” Tadeusza Różewicza - po

emat o miłości i śmierci, o człowieku i upad
ku kultury: (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Anna Karp // „Język Polski w' Liceum” .
-2 002/2003, nr 3, s. 14-26
59. Walentynki: scenariusz świątecznej im
prezy / Małgorzata Wiśniewska-Ruszczyk ii „Po
radnik Bibliotekarza”. - 2006, nr 1, s. 34-38
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60. Walentynki: scenariusz zajęć świetlico
wych /Agnieszka Gromelska // „Świetlica w Szko
le”. - 2 0 Fo, nr 4, s. 19
61. Walentynki w klasach I-III / Katarzyna
Wizgacz ii „Języki Obce w Szkole” . - 2008, nr 1,
s. 98^-100
62. Walentynki: wystawa - quiz. Scenariusz
zajęć bibliotecznych / Halina Kozłowska, Alina
Borowska, Taisa Jakubow'ska // „W szystko dla
Szkoły” . -2 0 0 2 , nr 1, s. 12-14
63. Walentynki z „.leżycjadą”: krzyżówka /
Bożena Zwierzyńska // „Biblioteka w Szkole”. 2011, nr !,s . 22-23
64. Walentynki z wierszami Jana Brzechwy:

konkurs czytelniczy dla uczniów' klasy II szkoły
podstawowej i Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // „Biblioteka w Szkole”. - 2006, nr 12, s. 24-25
65. Walentynkowe zabawy matematyką/ Jo
lanta Gatkowska, Alicja Grelewska, Kiystyna Su
ska // „M atematyka”. - 2005, nr 1, s. 28-29
66. Walentynkowe zmagania matematyczno-sportowe / Mirosława Jaroch, Kamila Kaseja //
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. -2 0 0 4 , nr 1,
s. 32-35
67. Walentynkowy konkurs czytelniczy / Sła
womir Wójcik // „Biblioteka w Szkole”. - 2001,
nr 12, s. 22
68. Walentynkowy quiz: scenariusz impre
zy szkolnej / Elżbieta Oleksiewiez // „Biblioteka
w Szkole”. - 2001, nr 11, s. 11
69. „Wielka miłość nie wybiera”: [montaż
poetycki [ / Barbara Bojarska, Anna Kuryłek //
„Biblioteka w Szkole”. - 1996, nr 1, s. 10-12
70. Wielostronna diagnoza / Olga Wyspiańska-Soszyńska ii „Polonistyka”. -2005, nr 5, s. 5 1-52
(Refleksje uezniów lieeum na temat wiersza Tade
usza Różewicza Walentynki}
71. Wszystkie barwy miłości: scenariusz im

prezy z okazji Dnia Zakochanych (lub rocznic
śmierci poetek: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Małgorzaty Hillar) / Barbara Micha
łek // „Wszystko dla Szkoły”. - 2006, nr 1, s. 15-16
72. Z okazji walentynek...: scenariusz uroczy
stości / Beata Fabiszak // „Życie Szkoły”. - 2007,
nr 2, s. 53-54

ELŻBIETA TROJAN
bibliotekarz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Z e s ta w ie n ie

I

b ib lio g ra fic z n e

w Polsce Dzień Babci obchodzony jesl 21 stycz
nia. natom iast Dzień Dziadka 22 stycznia. Święto
te jest form ą podziękowania dziadkom za okazaną
m iłość, ciepło i swój cenny czas dla ukochanych
wnuczków. Dni te są szczególne, ponieważ wnuczęta
obdarow ują dziadków własnoręcznie zrobionymi
laurkami, drobnymi prezentami, często też deklamują
wierszyki lub śpiewają piosenki.
Poniższe zestawienie bibliograficzne powstało na
podstawie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej
w Wyszkowie.

Artykuły z czasopism:
1. „Babcia bawi się ze mną” / Gabriela Ogiolda, Teresa Syrytczyk. // „Wychowanie w Przed
szkolu”. - 1998, nr 1, s. 36, 45-46
2. Babcia i dziadek na królewskim dworze /
Magdalena Charabicka, Raszewska Maria. // „Rew'alidacja”. - 2009, nr 1, s. 73-84
3. „Cieplutkie” święto / Janina Chojnacka. //
„Wychow'anie w Przedszkolu”. - 1999, nr 1, s. 67
4. Cyrkowe przedstawienie / Liliana Jurkow
ska. // „Życie Szkoły”. - 2007, nr 1, s. 48-50
5. Dziadkowie w przedszkolu / Beata Szatan.
/7 „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1998, nr 10,
s. 793-795
6. Dzień Babci i Dziadka / Anita Pacyńska.
// „W ychowanie w Przedszkolu” . - 2010, nr 1,
s. 34-36
7. Dzień Babci i Dziadka / Ewa Stadtmül
ler. // „Wychow'anie w Przedszkolu”. -2 0 1 1 , nr 1,
s. 34-35
8. Dzień Babci i Dziadka: przygotowania
i obchody / Janina Smyrdek, Jadwiga Nowak.
// „W ychowanie w Przedszkolu”. - 1999, nr 1,
s. 66-67
9. Dzień Babci i Dziadka: scenariusz uroczy

stości dla przedszkoli lub I-III klas szkół pod
stawowych / Joanna Wielgut. // „Wychowawca”.
-2 0 0 9 , nr 1, s. 26-27
10. Jak święta łączą pokolenia / Magdalena
Tclcga. // „Poradnik Bibliotekarza” . - 2005, nr 1,
s. 33-35
11. „Jasełka”; wspólne kolędowanie połączo
ne z obchodami „Dnia Babci i Dziadka” Bar
bara Musiolik, Ilona Trella, Katarzyna Zahradnik.
// „Wychowanie na co Dzień”. - 2002, nr 1, dod.
wkładka metodyczna s. 3-8
12. Jasełka dla dziadków / Ewa Kuśmierska.
// „W ychowanie w Przedszkolu”. - 1998, nr 1,
s. 33-34

a rty k u łó w

z c z a s o p is m

13. Kalendarzowy kram: propozycje repertuarow'e / Wirginia Borodzicz. // „Wychowanie
W' Przedszkolu”. - 2002, nr 1, s, 53-60
14. Karnawał z dziadkiem i babcią / Lidia
Groma. // „Lider”. - 2006, nr 5, s. 30
15. Kto ma najlepszych dziadków na świecie?:

scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci
i Dziadka / Małgorzata Jakubow'ska. // „Życie
Szkoły”. - 2007, nr 1, s. 55-56
16. Kwiaty dla babci i dziadka: inscenizacja
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka / Iwona Suprowicz, Lidia Leksowska. // „Biblioteka w Szko
le” . - 1995, nr 10, s. 8-9
17. Lektury mojego dzieciństwa „Poczytam

ci, babciu, poczytam ci, dziadku...”: scenariusz
przedsatwienia dla babć i dziadków' / Małgorzata
Antczak-Kęsy. // „Biblioteka w Szkole”. - 2005,
nr 12, s. 21
18. Najcieplejsze św'ięto .'Anna Kromer. / / „Wy
chow'anie W' Przedszkolu”. - 2004, nr 1, s. 47
19. .Najcieplejsze święto: kochamy babcię
i dziadka / Ewa Kalinow'ska. // „Wychowanie
W' Przedszkolu”. - 1998, nr I, s. 32-33
20. Najmilsze święto ! Ew'a Trojok. // „Wycho
w'anie w Przedszkolu” . - 2001, nr 1, s. 42-43
21. Nasze babcie są wspaniałe!, Dla naszych

dziadków': scenariusze imprez z okazji Dnia
Babci i Dziadka ' Edyta Magdalena Lachowska.
// „Poradnik Bibliotekarza”. - 2012, nr 1, s. 41-42
22. Noworoczne życzenia dla dziadków / Mał
gorzata Wójcik. // „Wychow'anie w' Przedszkolu”.
-2 0 0 0 , nr 10, s. 614-615
23. Obchodzimy Dzień Babci i Dziadka !
Aleksandra Skoczek. // „Nauczanie Początkowe”.
-2001/2002, nr 3, s. 49-55
24. Odwiedziny u babci w leśnym domku //
„Wychow'anie w' Przedszkolu”. - 1999, nr 1, s. 69
25. Poczytajcie, dziadkowie: impreza czytelni
cza z okazji Dnia Babci i Dziadka / Irena Nałęcka.
// „Biblioteka w Szkole”. - 2012, nr 10, s. 21
26. Portret babci / Wioletta Olszew'ska. // „Ży
cie Szkoły”. - 2007, nr 1, s. 54
27. Radosne świętowanie / Jolanta Cergow'ska.
// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2009, nr 1,
s. 56-57
28. Ramka na zdjęcia - prezent na Dzień Bab
ci i Dzień Dziadka Joanna Tolloczko. // „Życie
Szkoły”. -2 0 1 2 , nr 1, s. 18
29. Scenariusz inscenizacji w wykonaniu
uczniów kl. I-II / Maria Klusek. // „Życie Szko
ły”. - 1992, nr I, s. 45-46
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30. Scenariusz uroczystości w przedszkolu
z okazji ..Dnia Babci i Dziadka” / Anna Tyza. //
„Wychowanie Na Co Dzień” . - 2003. nr 1/2. dod.
wkładka metodyczna s. 5-6
31. Spotkanie trzech pokoleń / Stanisława
Oplustil. // ..Wychowanie w Przedszkolu”. - 2000,
nr 1. s. 48-49
32. Święto Babci i Dziadka / Danuta Rolka. //
„W ychowawca”. - 2008. nr 1. s. 29-30
33. Święto Babci i Dziadka: (scenariusz uro

czystej lekcji z udziałem babć i dziadków) /
Lucyna Belka-Sendłak. // „W szystko dla Szkoły”.
-2 0 0 7 . nr 7/8, s. 20-21
34. Święto babci i dziadka: montaż słowno-muzyczny / Jadwiga Laliczyńska. // „Poradnik
Bibliotekarza”. - 1991, nr 11/12, s. 29-32
35. Święto Babci i Dziadka: scenariusz uro
czystości dla kl. I-III szkoły podstawowej / Sta
nisława Faltyn. // „W ychowawca”. - 2003, nr 7/8,
s. 21
36. Święto w podlaskim przedszkolu / Luba
Żarnowska. // „W ychowanie w Przedszkolu” . 2002, nr 1, s. 39-40
37. Tak czy nie: inscenizacja na Dzień Babci
i Dziadka / 1rena M icińska-Lyzniak. // „Życie
Szkoły”. -2 0 1 1 , nr 1, s. 46-47

38. To bardzo ważne / Beata Szurowska. //
„W ychowanie w Przedszkolu”. - 2005, nr 1,
s. 44-45
39. Trochę cierpliwości dla starości: scena

riusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad
ka / Anna Jastrzębska. // „Wychow'awca”. - 2005,
nr 1, s. 24-25
40. W stronę tradycji / Mariola Jąder. // „Wy
chowanie W' Przedszkolu”. - 2007, nr 1, s. 26-29
4L W świątecznym nastroju / Edwarda Ko
walik. // „W ychowanie w Przedszkolu” . - 1998,
nr 1, s. 34-36
42. Wierny widz... / Renata Stawczyk-Mizińska.
// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1999, nr I, s. 70
43. Wiersze dla babci / Maria Klusek. // „Nau
czanie Początkow e”. - 1989/1990, nr 6, s. 628-630
44. Wyprawa naukowa, od której boli głowa:

scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci
i Dziadka / M ałgorzata Jakubowska. // „Życic
Szkoły”. - 2009, nr 1, s. 52-53
45. Zabawa łączy pokolenia / Dorota Bujanowska. // „W ychowawca” . - 2010, nr 1, s. 27

MARTA KATARZYNA MALINOWSKA
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Filia W' Wyszkowie

WW - wiadomością wydarzenia
Patroni Roku 2013, wśród patronów Julian Tuwim
Rok 2013 będzie nie tylko poświęcony rozważaniom nad Powstaniem Styczniowym 1863 r., ale także
patronom: poecie Julianowi Tuwimowi, kompozytorowi Witoldowd Lutosławskiemu i chemikowi Jano
wi Czochralskiemu. W 2013 r. przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci poety (zmarł 27 grudnia 1953 r.)
oraz setna rocznica jego debiutu - publikacji wiersza Prośba w „Kurierze Warszawskim” . Rocznice te
stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i spo
łeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm
codziennego życia... Poezja Juliana Tuwima jest jed n ą z najważniejszych w XX w. propozycji upra
wiania słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora Kwiatów Polskich stanowi żyw otną i atrakcyjną
propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczegól
nym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
(Jragmenty tekstu uchwały sejmowej)

Zaproszenie na konferencję do Krakowa, 23-24.05.2013 r.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bi
bliotekoznawstwa UP zapraszają na 11 M iędzynarodową Konferencję Naukową pt. „Biblioteka w prze
strzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji”. Konferencja odbędzie się
w Krakowie w dniach 23-24 maja 2013 r. Celem konferencji jest nakreślenie kierunków rozwoju pro
fesji bibliotekarza 2.0 w kontekście potrzeb użytkowników oraz ofert ośrodków kształcących bibliote
karzy. Problematyka konferencji obejmować będzie szeroki zakres tematów związanych z działalnością
bibliotek i bibliotekarzy, edukacją dla bibliotek, ewolucją zawodu na tle rozwoju narzędzi komunikacji
i rosnących wymagań użytkowników. Kontakt; tek 12 662 63 64, e-mail; sekrnauk(ä/up.krakow.pl
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ZAPROSILI NAS
• Adam Najder burmistrz Miasta i Gminy
Skawina i Micha} Grzeszczuk dyrektor MBP
w Skawinie na otwarcie MultiCentrum w Skawinie
-pierw szego w Małopolsce interdyscyplinarnego,
interaktywnego i multimedialnego centrum eduka
cji i rozrywki. 13.06.2012 r.
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
oraz biblioteki łódzkie na V il Forum Młodych
Bibliotekarzy „Biblioteka jako marka”. Łódź 1112.09.2012 r.
• ZG SBP na Jubileusz 95-lecia Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich, 85-lecia „Przeglądu
Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji
Naukowej”. 4.10.2012 r. CBW.
• Stowarzyszenie Związek Podkowian, p ro f
Michał Bogusławski oraz dyrektor MBP im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej na uroczyste
przekazanie dorobku Zespołu Podkowian Wideokroniki pracującej pod kierunkiem p rof M. Bo
gusławskiego. 8.09.2012 r.
• MBP w Białej Podlaskiej na IV Bialski Festi
wal Okololiteracki „Trzymać się pióra” z Marianem
Pilotem. 14.10.2012 r.
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ZO
M azowieckiego oraz Centralna Biblioteka Woj
skowa im. ,1. Piłsudskiego na spotkanie z okazji
Jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. 18.09.2012 r.
• Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof Jan Malicki
na konferencję jubileuszową z okazji 10-lecia ist
nienia Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego
Biblioteki Śląskiej. Katowice 26-27.09.2012 r. Im
prezom towarzyszyła wystawa 9. Międzynarodo
wego Festiwalu Sztuki Książki „Korespondencja”
w WiMBP. 11-12.10.2012 r.
• WiMBP im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi
oraz Pub Biblioteka na Dni Gutenberga w Łodzi.
11-12.10.2012 r.
• Polski Związek Niewidomych Biblioteka
Centralna im. W. Dolańskiego na konferencję
„E-książka, czy tylko dla widzących?”. 14.10.
2012 r.
• Rada Główna i Oddział TNBSP w Bydgosz
czy na X I11 Ogólnopolskie Forum Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pt. „Po
owocach nas poznacie” w ramach obchodów Jubi
leuszu 20-lccia TNBSP. 20-21.10.2012 r.
• Burmistrz miasta Włodawy na uroczystość
otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wło
dawie. 24.10.2012 r.
• WBP im. FI. Łopacińskiego w Lublinie, Wy
dawnictwo Jednocześnie na wieczór autorski An
drzeja Poniedzielskicgo - poety i satyryka, autora
tekstów piosenek, scenariuszy i felietonów. 26.10.
2012 r.

• Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblio
teka Główna Województwa Mazowieckiego , Za
rząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Koło SBP przy
Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece
Głównej Województwa Mazowieckiego na spo
tkanie z cykłu „Dokąd zmierzają biblioteki?” z Janem Wołoszem - autorem książki wydanej
przez Wydawnictwo SBP Meancby polskiego bi
bliotekarstwa 1991-2011. 29.10.2012 r.
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnic
kiego Galeria Książki w Oświęcimiu na ceremonię
wręczenia 19. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego i statuetki Koziołka
Matołka. 18.10.2012 r.
• Artur Kocięcki, WBP im. H. Łopacińskie
go w Lublinie na promocję książki Krótki traktat
o nieumieraniii. Słowo wstępne Urszula Gierszon.
22.10.2012 r.
• Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we
współpracy z Państwowym Pomaturalnym Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
we Wrocławiu na międzynarodową konferencję
„O potrzebie zawodu biblioterapeuty”. 26.10.
2012 r.
• Rada i Zarząd dzielnicy Ursus m.st. Warsza
wy, dyrekcja Biblioteki Publicznej w Ursusie na
uroczystość z okazji Jubileuszu 65-lecia Biblio
teki Publicznej w Ursusie i 10. rocznicy nadania
bibliotece imienia Władysława Jana Grabskiego.
13.11.2012 r.
• Dr Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Na
rodowej na wernisaż wystawy „Świat Ptolemeusza.
Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblio
teki Narodowej”. Wystawa w stulecie urodzin Jana
Zamoyskiego. 19.11.2012 r.
• WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor
macyjnego na łłł Konferencję Regionalną Biblio
tek pt. „Bibliotekarz i społecznik. Dobre stosunki
sąsiedzkie biblioteki z jej otoczeniem społecznym.
22.11.2012 r.
• Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 5
im. Zofii Wędrychowskiej-Papuzińskiej na jubile
usz 85-lecia placówki. 23.11.2012 r.
• Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblio
teka Główna Województwa Mazowieckiergo, Fun
dacja Roozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
na konferencję regionalną „Biblioteka Publiczna
miejscem lokalnej współpracy”. 23.11.2012 r.
• WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Dys
kusyjny Klub Książki na wieczór autorski Sylwii
Chutnik. Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian.
6.12.2012 r.

Za zaproszenia dziękujemy!
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Gdzie jest czytelnik":
Łukasz
Gołębiewski

Gdzie

czyteinik

Esej dotyczący przyszłości książki i kultury w dobie cyfryzacji.
W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zmianie uległa
także kultura czytania - dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyj
nych książek na rzecz e-tekstu.
Autor wnika w internetową rzeczywistość, bada fenomen portali
społecznościowych oraz ich w pływ na czytelnictwo. Rozważa moż
liwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę
księgarni i bibliotek, a także proponuje zmianę formy reklamy na
taką, która lepiej dotrze do dzisiejszego wirtualnego czytelnika. '

e-książka | book
Co stanie się z kulturą, kiedy straci swoją materialną formę i będzie
dostarczana odbiorcy niejako produkt, lecz jako usługa?
Co stanie się z książką, gdy formę papierową zastąpi plik?
W jaki sposób nowe formy komunikacji zmieniają biznesowy wy
miar kultury?
Jak wyglądać będzie dystrybucja książek, muzyki, filmów w do
bie cyfryzacji kultury?
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NOFUTURE

Śmierć książki | No Future Book
Czy rewolucja cyfrowa zniszczy druk i książki?
Kim jest e-człowiek?
Co blog i Matrix mają wspólnego z Gutenbergiem?
Jaki jest język cyfrowego świata?
Czy tradycyjne księgarnie przestaną istnieć?
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