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Biblioteki pedagogiczne
pedagog!
w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli
i studentów |str. 4 |

Autorka artykułu - Kazimiera Atamańczuk podejmuje próbę analizy rozwoju i przemian bibliotek
pedagogicznych na przełomie XX i XXI w., koncentrując się na funkcjach tych placówek wynikających
z obowiązujących przepisów prawnych. Biblioteki pedagogiczne winny być ukierunkowane na wspomaga
nie procesów edukacyjnych różnych kategorii odbiorców, a nie tylko nauczycieli. Druga część tekstu dotyczy
działalności Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu oraz wyzwań stojących przed re
strukturyzacją książnic pedagogicznych. Warto też zapoznać się z profilem bibliotekarza zatmdnionego w bi
bliotece pedagogicznej.

A

Poddziały wspólne formy w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej |str. 6 |

Warto być na bieżąco z problematyką UKD, która jest nadal najbardziej powszechną klasyfikacją
w bibliotekach publicznych. Niniejszy tekst poświęcony jest poddziałom wspólnym formy - w aspekcie
przechowywania zbiorów, ich rozbudowy, w zapisie pionowym w „Przewodniku Bibliograficznym” oraz
w bibliografiach wydawanych w BN. Tekst wzbogacają liczne przykłady.

A

Blog - e-pamiętnik bibliotekarza | str. 1 4 1

Piotr Szeligowski przekazuje czytelnikom „PB” swoje refleksje i doświadczenia z prowadzenia błoga
bibliotekarza, omawiając jego cele, funkcje, zawartość. Pisanie błoga to wg autora przyjemność i sa
tysfakcja oraz dokumentowanie podejmowanych działań.

A

TEMAT MIESIĄCA. Rynek książki 2012 |str. 16 |

Od lat zauważalny jest spadek zakupów książek. Również i w 2012 r. odnotowano nieznaczny
spadek przychodów na rynku książki. Przyczyny są natury ogólnej (tendencja spadkowa dotyczy wielu
krajów) i związane z ekspansją książki elektronicznej (rośnie sprzedaż takiej formy książki). Istotnym
wydarzeniem było przejęcie wydawnictwa Świat Książki przez niemiecką firmę Weltbild, która również
popadła w problemy finansowe.

Zwiedzamy nowe biblioteki!
• Arteteka w Krakowie - nowoczesna biblioteka umożliwiająca zapoznanie się z dziełami sztuki.
Udostępnia multimedialne zasoby teatralne, muzyczne, plastyczne, filmy z zakresu sztuki, bazy biblio
graficzne, literaturę oraz książki elektroniczne. Nowoczesna aranżacja wnętrza. Warto zobaczyć!

Ponadto w numerze
Recenzje książek zawodowych, materiały środowiskowe, felieton Emeryka, kolejny odcinek <Bibliotekarza w sieci>, dotyczący edukacji filmoznawczej w internecie i w bibliotece pióra Adriana Uljasza
oraz teksty metodyczne.
Zapraszam do lektury.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Między
narodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto ma pomóc
dorosłym w zaszczepieniu w dzieciach zwyczaju czytania
książek.
Od 2.04.1967 r., w dzień urodzin baśniopisarza wszech
czasów H. Ch. Andersena w Odense w Danii organizo
wany jest przez IBBY (International Board on Books for
Young People - Międzynarodową Radę do spraw Książek
dla Młodych) - Międzynarodowy Dzień Książki Dzie
cięcej (MDKD). Uchwalony został na VIII Kongresie
IBBY w 1963 r. Jego pomysłodawczynią była Jelly Lepman - założycielka IBBY Po raz piei-wszy obchodzono
go w 1967 r., w Szwecji. Ustalono ponadto, iż organizato
rami tego święta będą kolejno kraje członkowskie IBBY
Każdy kraj przyjmuje obowiązek ustalenia hasła Dnia oraz
~ wydarzeń. W 2012 r. patronem Święta był Meksyk.
Tegoroczne obchody M iędzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w Bielsku-Białej
będą obchodzone pod patronatem medialnym „Poradnika Bibliotekarza”. Odbędą się one
w Książnicy Beskidzkiej w dniach 3-4.04.2013 r. pod hasłem „Dla kogo książka? Cenzura,
czy wolność czytania”. W pierwszym dniu odbędzie się spotkanie autorskie z Melanią Ka
pelusz, konkurs czytelniczy, głośne czytanie bajek... i bajkowa parada na ulicach Bielska-Białej, zaś w drugim dniu - seminarium dla bibliotekarzy, nauczcieli, pedagogów, rodziców
i dziennikarzy. Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy oraz stoiska wydawnicze.
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Biblioteki pedagogiczne we w spółczesnym
system ie oświaty i kultury
Elblągi

Kształtowanie się funkcji
i zadań bibliotek pedagogicznych
Ponad dziewięćdziesięcioletnia tradycja
bibliotek pedagogicznych w Polsce potwier
dziła ich wpływ na kształtowanie profilu za
wodowego kadry nauczycielskiej. Ich funkcje
usługowo-edukacyjne, integrowane z ideami
i programami zmieniających się systemów
oświatowych wspierały procesy edukacyjne,
przy czym zasięg ich wpływów wyznaczała
polityka oświatowa kraju. Biblioteki pedago
giczne zawsze służyły dobru polskiej szkoły
poprzez wspieranie rozwoju wiedzy i umie
jętności pedagogicznych nauczycieli. Już po
II wojnie światowej reaktywowały swoją
działalność upowszechniając z trudem gro
madzony księgozbiór, jaki udało się odnaleźć
wśród powojennych zgliszczy. Niosły przez
to pomoc dydaktyczną nauczycielom w re
alizacji zadań edukacyjnych polskiej szkoły’.
Do końca lat 80. XX w. koncentrowały
się - z różną intensywnością - na udzielaniu
pomocy metodycznej kształcącym się i do
skonalącym zawodowo nauczycielom. Ważną
rolę w usytuowaniu bibliotek pedagogicznych
w resorcie oświaty odegrała Ustawa o syste
mie oświaty z 1991 r., która uznała biblioteki
pedagogiczne za część składową polskiego
systemu oświaty. Dostrzeżona została specy
fika działalności bibliotek pedagogicznych,
wyznaczana specjalistycznym charakterem
zbiorów oraz usług i adekwatnym do nich
warsztatem informacyjnym. Tak sprecyzowa' J. Andrzejewska: Edukacyjne funkcje bibliotek p e 
dagogicznych. „Roczniki Biblioteczne” 1996, z. 1-2,
s. 83-107.

Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

ne zadania stanowiły wyzwanie dla pracow
ników bibliotek pedagogicznych w zakresie
kwalifikacji zawodowych. Zmieniająca się
rzeczywistość społeczno-gospodarcza w kra
ju wpływa na kondycję bibliotek pedagogicz
nych, znajduje odzwierciedlenie w polityce
organów prowadzących. Biblioteki pedago
giczne nazywane ambitnie książnicami współ
uczestniczą w ważnej misji kształtowania się
społeczeństwa wiedzy-.
Realizowana misja, wpisana w system edu
kacji, ukierunkowana jest na now ą jakość
w pracy bibliotek pedagogicznych. W funk
cjonowaniu bibliotek pedagogicznych istotne
znaczenie miało uznanie ich specjalności ukie
runkowanej na potrzeby nauczycieli i szkoły.
Znajduje to swój wyraz w Ustawie o biblio
tekach z dn. 27 czerwca 1997 r?.
W tym akcie prawnym po określeniu pod
stawowych zadań bibliotek oraz doprecyzo- Por. M. Kowalczyk: Biblioteki pedagogiczne m' no
wej rzeczywistości. „Poradnik Bibliotekarza” 2002, nr 2,
s. 6-8.
’ Dz.U. z dn. 27 czerwca 1997 r. N r 85, poz. 539.

waniu w art. 18 ust. 1 celów funkcjonowania
bibliotek publicznych dostrzeżono speeyfikę
bibliotek resortu oświaty i w art. 22 dotyczą
cym bibliotek szkolnych i pedagogicznych
wskazano w ust. 2 inne niż w przypadku bi
bliotek publicznyeh cele ich funkcjonowania.
W zapisie czytamy: „Biblioteki pedagogicz
ne prowadzą działalność służącą potrzebom
oświaty i wychowania, w tym kształcenia i do
skonalenia kadry pedagogicznej”.
W art. 22 ust. 3 stwierdzono, że: „Zasady
organizowania i działalności bibliotek szkol
nych i pedagogicznych określają odrębne
przepisy”, ezyli za doprecyzowanie funkeji
i zadań odpowiedzialny jest resort oświaty.
W myśl tej ustawy biblioteki pedagogicz
ne miały być ukierunkowane na wspieranie
procesów edukacyjnych, co odróżniałoby je
od bibliotek publicznych, ich uniwersalnego
charakteru. Jednakże w późniejszych przepi
sach szczegółowych w Rozporządzeniu Mi
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad działań bibliotek publicznych i biblio
tek pedagogieznyeh w § 1 ust. 1 znalazł się
niekorzystny dla bibliotek pedagogicznych
zapis, iż biblioteka „służy w szczególności
potrzebom kształcących się i doskonalących
nauczycieli i studentów przygotowujących się
do zawodu nauczycielskiego oraz słuchaezy
zakładów kształcenia nauczycieli”. Tym sa
mym zawężono krąg odbiorców oraz zakres
usług jedynie do kadr szeroko rozumianej
oświaty i kandydatów na nauczycieli, przez
co przyczyniono się do utrwalania stereotypu
biblioteki pedagogicznej jako biblioteki wy
łącznie dla nauezycielP.
Wymieniony zapis nie odzwierciedla jed 
nakże stanu faktycznego, gdyż już w czasie
jego redagowania niemal wszystkie biblioteki
pedagogiczne służyły uczniom i studentom
oraz wszystkim zainteresowanym problemami
edukacyjnymi.
Niefortunne sfonnułowanie skutkowało
nieobiektywnymi opiniami pod adresem dzia■' Por. M. Kowalczuk: dz. cyt., s. 6-8.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

łałności książnic pedagogicznych, którym
przypisywano jedynie rolę bibliotek dla na
uczycieli, a ieh funkcje sprowadzano wyłąeznie do realizacji zadań ośrodków doradczo-konsultacyjnych dla nauczycieli^
Realizowanie w praktyce zapisów (§ 1 ust.
2 i 3 ww. rozporządzenia) określająeych zada
nia bibliotek pedagogicznych, pozwoliło ob
jąć oddziaływaniem grono osób związanych
ze szkołami i ich środowiskiem, a nie tylko
kształcących się nauczyciełi. Takie podejście
do zadań biblioteki pedagogicznej znalazło
odzwierciedlenie m.in. w Statueie WiMBP
w Elblągu.
Przemiany w funkejonowaniu biblioteki
realizującej innowaeyjne treści pedagogizacji środowiska oświatowego mają charakter
wymierny i pragmatyczny.

Zarządzanie wiedzą
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece
Pedagogicznej w Elblągu.
Modyfikowanie roli, zadań i funkcji
Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu po
strzegana jest jako współczesny ośrodek prefe
rujący najnowszą wiedzę pedagogiczną i kul
turę czytelniczą, które przekazywane użyt
kownikom nie tylko wspierają ich zaintereso
wania czytelnicze, lecz także budują etyczny
i estetyczny kontakt z książką. Sprzyja temu
klimat biblioteki, jej wystrój oraz kompetencje
’ Por. M. Walczak; Dylematy' kształcenia kadr dla
bibliotek w Polsce ir warunkach zjednoczonej Europy.
„Poradnik Bibliotekarza” 2004, nr 5, s. 114.

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

nauczycieli bibliotekarzy. Istotne znaezenie
ma doradztwo czytelnicze oraz pomoe infor
macyjna i merytoryczna pracowników. W re
lacjach między użytkownikiem a biblioteka
rzem tworzą się więzi emocjonalne pogłębiane
przez wzajemne zaufanie i szacunek dla wie
dzy i żyezliwośei bibliotekarza.
Doradztwo czytelnicze poszerza spektrum
możliwości ofert proponowanych przez bi
bliotekarza z odwołaniem się również do zaso
bów innych bibliotek publicznych i szkolnych.
Statutowe zadania biblioteki m.in. udostęp
nianie zbiorów, modyfikowane są przez tzw.
czynnik ludzki, wynikający z empatii i zaan
gażowania bibliotekarza w tworzenie dobrych
relacji z czytelnikiem. Wynikające z tych re
lacji doradztwo ma charakter postępowania
życzliwego mentora, który osiąga satysfakcję
ze skuteczności pozyskiwania wiedzy przez
czytelnika.
Ważnym aspektem w tworzeniu pozytyw
nej atmosfery w biblioteee jest więe postawa
nauczyciela bibliotekarza, którego rola nie
ogranicza się do mechanicznego obsługiwa
nia czytelnika, lecz sensownej konwersacji.
W prowadzonym dialogu następuje zaintere
sowanie problemami konkretnego użytkowni
ka i uznanie jego podmiotowośei. Ten element
pedagogizaeji pozwala na indywidualne trak
towanie czytelnika i rozumienie jego potrzeb.
Bibliotekarz wspomagając czytelnika budzi
jego zaciekawienie i chęć pozyskiwania lektu
ry z różnyeh źródeł. Staje się partnerem, a na
wet przyjacielem na płaszczyźnie poszukiwa
nia cennych źródeł kształeenia i doskonalenia.

W realizacji współczesnej misji edukaeyjnej biblioteki pedagogiczne inspirują samokształeenie swoich użytkowników, głównie
nauezycieli i studentów treściami wykładów
i odezytów prowadzonych przez uznane auto
rytety oświatowe. Poprzez ekspozyeje książ
kowe, wystawki i wystawy propagują naj
nowsze osiągnięcia literackie i naukowo-pe
dagogiczne. Kształtują z dużym powodzeniem
szacunek dla twórców literatury, nie tylko
polskiej, podczas wieczornic, biesiad i innych
form popularyzacji czytelnictwa. Ten sposób
poznawania książek i ich autorów sprawia,
że przyswajanie wiedzy staje się znacznie
łatwiejsze i przyjemniejsze w odbiorze. Po
twierdza się zasada, iż upowszechnianie ezytelnictwa można powiązać z różnorodnymi
formami pracy. Zapewnić to może mobilność
kadrowa w bibliotekach.

Profil i kompetencje bibliotekarza
w pedagogicznej bibliotece
Złożoność ról i funkcji w działalności prak
tycznej biblioteki pedagogicznej wymaga od
bibliotekarza wielostronnego wykształcenia,
które sprowadza się do:
- meiytorycznej znajomości technik i me
tod pracy z książką;
- konkretnej przedmiotowej wiedzy;
-kw alifikacji pedagogicznych.
Te zasadnicze wymogi składają się na
jego podstawowe kompetencje, pełnienia roli
„przewodnika” dla użytkowników biblioteki.
Kapitałowość bibliotekarza tworzą: konkretna
wiedza merytoryczno-przedmiotowa zwie
lokrotniona przez bieżące samokształcenie;
wiedza socjologiczna i psychologiczna - uła
twiająca komunikację i doradztwo; a także
dobra znajomość zasobów bibliotecznych,
w tym informatycznych. Kompetencje na
uczyciela bibliotekarza wymagają ustawicz
nego doskonalenia i pogłębiania. W trakcie
procesu samoedukacji kształtują się indywi
dualne specjalności w zakresie sprawowania
usług bibliotecznych, co pozwala na trafne
przydziały zadań i funkcji bibliotecznych.
Nauczyciela bibliotekarza w pedagogicznej

bibliotece musi cechować mobilność, która
pozwoli mu na sprawne funkcjonowanie
w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej
i społecznej.
Pracownicy merytoryczni pedagogicznej
biblioteki umiejętnie poszerzają przestrzeń,
w której realizują zadania oświatowo-kulturalnc. Poszukują nowych źródeł inspiracji
oraz modyfikują formy i sposoby rozbudzania
aktywności czytelniczej. Dostrzegają innowa
cyjne możliwości organizacji życia ludzkiego.
Uogólniając można stwierdzić, że praca w bi
bliotece nie jest to techniczne i statystyczne
sterowanie zasobami, ale świadome tworzenie
twórczego klimatu obcowania z literaturą
w trakcie komunikacji. Jako nauczyciele bi
bliotekarze wykazują empatię wobec swych
użytkowników, a także zdolność do przyjmo
wania wyzwań na miarę potrzeb edukacyjnych
XXI w.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje ot
wartość biblioteki i jej pracowników na nową
jakość wiedzy, której nośnikami są ośrodki
naukowo-dydaktyczne i wybitni twórcy inspi
rujący wielopłaszczyznowe oddziaływania na
kształt postępowych zmian w polskiej oświa
cie. Chętnie współpracują z bibliotekarzami
szkolnymi, z którymi dzielą się nowatorskimi
treściami i sposobami rozwijania zaintere
sowań czytelniczych. Z bibliotekarzami bi
bliotek publicznych kształtują kanony lektur
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli po
szerzając w ten sposób ofertę dla użytkowni
ków. Tworzą zespół upowszechniania kultury
czytelniczej i wzajemnie inspirują tematykę
doskonalenia zawodowego.
Bibliotekarze z pedagogicznej biblioteki,
otwartością umysłu na postępujące zmiany
w systemach oświaty i kultury, dowodzą zna
czącej roli biblioteki i bibliotekarzy, ustawicz
nie doskonaląc swoją pracę. Stają się przez
to „filarami” nowatorskich zmian w edukacji
nauczycieli i studentów. Ich pasję działania
można spuentować: bibliotekarzami stają się
nie tylko z tytułu wykształcenia i kompeten
cji, ale przede wszystkim z chęci osobistego

Pedagogiczna Biblioteka w Otwocku

uczestnictwa w procesie rozwoju własnego
i czytelników. Pomagają w rozumieniu rze
czywistości społecznej i kulturowej i tworzą
swoistą kulturę pedagogiczną, która emanuje
na środowisko nauczycielskie.

Biblioteka pedagogiczna
wobec tendencji reformowania
i restrukturyzacji
Tendencja do przekształcania systemu oś
wiaty w Polsce, najpełniej widoczna w struk
turze szkolnictwa, niekorzystnie odbija się
również na stabilizacji bibliotek pedagogicz
nych. Kolejne ekipy sterujące oświatą starają
się w znacznym stopniu burzyć ich dotych
czasowy porządek dezorganizując ich dzia
łalność w ramach tzw. reorganizacji. Obecne
zmiany struktury organizacyjnej bibliotek
pedagogicznych oznaczają częściową ich li
kwidację lub restrukturyzację, której celem są
oszczędności kadrowe i finansowe. Uszczupla
się budżet niezbędny dla wypełniania zadań
statutowych bibliotek. Ze strony MEN trudno
zauważyć mechanizmy pomocowe dla rozwi
jania bibliotek pedagogicznych z wyjątkiem
Projektu Internetowe Centra Informacji Mul
timedialnej w bibliotekach szkolnych i peda
gogicznych 2005 r. Za nieadekwatne wobec
wymogów współczesnej edukacji uznawane
jest rozporządzenie o bibliotekach pedago
gicznych, które nie dość jasno precyzuje ich
zadania w kontekście zmian programowych
i rozszerzania technologii informatycznych,
w tym zdalnej edukacji. Bibliotekarze odczu
wają również potrzebę współczesnego mode-
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lu biblioteki pedagogicznej akceptowanego
przez MEN®.
Brak kompetentnego nadzoru nad bibliote
kami pedagogicznymi ze strony MEN uważa
się w środowisku bibliotekarskim za depre
cjację ich zawodu. Niepokojącym zjawiskiem
jest również fakt utraty pracy przez wykwali
fikowanych bibliotekarzy w wyniku kompen
sacji etatów lub likwidacji placówek. Dotyczy
to zwłaszcza filii bibliotek pedagogicznych,
które przez lata prowadziły intensywną dzia
łalność pedagogizującą, a obecnie ich dorobek
jest marnowany, niekiedy na skutek krótko
wzrocznej polityki samorządów lokalnych,
niedoceniających wartości intelektualnych
tych placówek. Są one przecież ważnymi
zasobami kulturowymi lokalnego środowi
ska. Nasuwa się stereotypowe już pytanie:
czy zawsze trzeba unicestwiać to, co było
w przeszłości ideą tworzenia wspólnoty kultu
rowej i czy eksperymentowane na strukturach
bibliotek pedagogicznych może być podstawą
do efektywnych osiągnięć w wymiarze spo
łecznym i kulturowym?

Konkluzje
Osiągnięcia i dorobek w pracy bibliotek
pedagogicznych skłania do wysunięcia na
stępujących konkluzji:
Por. E. Mieczkowska: Edukacyjne funkcje bibliotek
pedagogicznych szanse i zagrożenia. Maszynopis.

1. Warto pielęgnować zasadę uczenia się od
doświadczonych bibliotekarzy, podpatrywa
nia ich wzorców i sposobów rozwiązywania
problemów - w sytuacji tworzenia nowych
ośrodków kształcenia.
2. Obowiązujący nas szacunek dla dorobku
kulturowego placówek bibliotecznych wyma
ga uznania ich wysiłku twórczego, orientowa
nego na potrzeby środowiska.
3. W gospodarowaniu budżetem samorządu
lokalnego ważne jest zachowanie równowagi
pomiędzy partycypacją w rozwój dóbr rzeczo
wych, a potrzebami kulturowymi.
Decydentom organów samorządowych na
leży przypomnieć, że inwestowanie w działal
ność bibliotek pedagogicznych to obowiązek
wobec ich tradycji i współczesności. One to
przez dziesiątki lat stanowiły bazę dydaktycz
ną i czytelniczą - gromadząc i udostępniając
księgozbiór niezbędny w kształceniu i do
skonaleniu zawodowym nauczycieli. Współ
cześnie starają się również „ocalić od zapo
mnienia” materiały faktograficzne i pisemne
związane z życiem w środowisku lokalnym.
W euforii wprowadzonych zmian restruk
turyzacyjnych warto zastanowić się nad kon
sekwencjami destrukcyjnego działania.

dr KAZIMIERA ATAMAŃCZUK
Uniwersytet W amiińsko-M azurski w Olsztynie

Poddziały wspólne form y
w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
Słownictwo Uniwersalnej Klasyfikacji Dzie
siętnej zawiera symbole główne zorganizo
wane w działach głównych 0-9 oraz symbole
pomocnicze obejmujące symbole poddziałów
wspólnych, analitycznych i syntetycznych.
Poddziały wspólne dzieli się na:
□ poddziały reprezentujące fomialne cechy
dokumentów, tj. poddziały wspólne formy dla
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formy piśmienniczej lub wydawniczej doku
mentu (0...) i poddziały wspólne języka = ...,
□ poddziały reprezentujące cechy treści
dokumentów, tj. poddziały wspólne miejsca
(1/9); poddziały wspólne rasy, narodowości
i grupy etnicznej (=...); poddziały wspólne
czasu
poddziały wspólne z kreską, tj.
-02 Własności; -03 Materiały; -0 4 Relacje,
mietody, działania; -05 Osoby.

Poddziały wspólne formy służą do ozna
czania formy (piśmienniczej, graficznej, wy
dawniczej itd.), w jakiej sporządzony jest do
kument. Wyróżnione są wskaźnikiem (0...),
gdzie w miejsce zapisanych trzech kropek
wprowadzony jest pewien ciąg cyfr arabskich.
Poddziały wspólne formy służą do uszcze
gółowienia charakterystyki dokumentu po
przez dołąezenie do symbolu reprezentującego
jego temat symbolu reprezentującego infor
macje o formie dokumentu. Mają nieograni
czony zakres stosowania, służą do wyrażania
cech formalnych dokumentów uznanych za
uniwersalne.
Poddziały wspólne formy reprezentują za
równo formę piśmienniczą dokumentów, np.:
(01) Bibliografie, (07) Podręczniki, jak i for
mę wydawniczą, np.: (084.3) Mapy, (084.1)
Przedstawienia obrazowe. Ilustracje, (083.74)
Normy.
Poddziały wspólne formy to symbole po
mocnicze, czyli kategoria wyrażeń składnio
wo niesamodzielnych. Są przeważnie drugo
rzędnym pojęciem opisowym. Są dwa wyjątki
od tej reguły. Pierwszy przypadek to sytuacja,
gdy poddziały wspólne formy wykorzystywa
ne są do porządkowania zbiorów dokumentów
na półkach, np. (038)1 Słownik terminologicz
ny filozofii, (038)2 Słownik terminologiczny
religioznawstwa itd. Drugi przypadek doty
czy sytuacji, kiedy treść dokumentu jest na
tyle uniwersalna, że nie można jej określić
„przedmiotowo”, albo zebrane teksty łączy
jedynie wspólna forma piśmiennicza lub
wydawnicza, np. w przypadku czasopism
treści ogólnej, modlitewników czy form li
terackich.
Wyróżniamy następujące podkategorie
poddziałów wspólnych formy:
(01) Bibliografie
(02) Książki ogólnie
(03) Encyklopedie. Słowniki encyklope
dyczne. Wydawnictwa informacyjne
(04) Dokumenty’ nieseryjne, oddzielne
(05) Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma
(06) Wydawnictwa stowarzyszeń, organi
zacji i instytucji

(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki
(08) Dzieła zbiorowe. Wybór pism. Miscel
lanea (w danej dziedzinie)
(09) Opracowania histoiyczne. Źródła hi
storyczne i prawne
Wyróżniamy następujące podkategorie
poddziałów analitycznych w obrębie pod
działów wspólnych formy:
(0.027.08) Poddziały specjalne ze względu
na form ęfizyczną, metody produkcji, charaktetystyki użytkowników i materiały uzupełnia
ją ce do dokumentów
(0.02) Dokumenty’ ze względu na form ę
fizyczną
(0.03) Dokumenty’ ze względu na metodę
produkcji
(0.04) Dokumenty ze względu na stadium
produkcji
(0.05) Dokumenty ze względu na kategorie
użytkowników
(0.06) Dokumenty ze względu na poziom
trudności i dostępności
(0.07) Materiał uzupełniający wydany ra
zem z dokumentem
(0.08) Oddzielnie wydane dodatki lub czę
ści dokumentów
Wymienione poddziały analityczne (0.02/.
08) mogą być dołączone do symboli poddzia
łów wspólnych, np.:
(01.034) Bibliografia na nośniku maszy
nowym
(094.4.072) Komentarze do kodeksu
Poddział analityczny (0.05) Dokumenty’
ze względu na kategorie użytkowników roz
budowywany jest wg poddziałów wspól
nych osób -05 (Tablica Ik), np.:
-053.2 Dzieci
(0.053.2) Wydania dla dzieci
(02.053.2) Książki dla dzieci i młodzieży
(popularnonaukowe)
Jeżeli w tablicach skróconych Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej' w tablicy pomocni' Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Publikacja nr
UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr
licencji UDC-2005/06. Wydanie skrócone dla bieżącej
bibliografii narodowej i bibliotek publicznych, oprać.
T. Turowska, J. Hys, .1. Kwiatkowska. Warszawa 2006.

czej Id (zawierającej poddziały wspólne formy)
nie ma odpowiedniego symbolu dla formy,
można go utworzyć z symboli głównych.
Ten rodzaj symboli ma postać (0:0/9), np.:
(0:741.5) W form ie karykatury.
Można na podstawie symboli poddziałów
wspólnych formy tworzyć symbole główne.
Np. pomiędzy poddziałami wspólnymi for
my (08...) Dzieła zbiorowe. Wybór pism. Miscellaneao. symbolami głównymi z działu 08
Dzieła zbiorov^’e. Zbiory prac. Varia zachodzą
relacje semantyczne. Symbole poddziałów
wspólnych formy (08...) służą w opisanym
przypadku rozbudowie równo brzmiących
symboli głównych. I tak np. rozbudowa dzia
łu głównego 084 Zbiory ilustracji, planów,
map zgodna jest z rozbudową poddziału
wspólnego formy (084) Dokumenty obrazowe
graficzne. Na podstawie rozbudowy symbolu
(084), reprezentującego poddział wspólny for
my można przeprowadzić rozbudowę działu
głównego 084, np. na podstawie poddziału
formy (084.121) Fotografie zbudowany zo
stał symbol główny 084.121 Fotografie, itd.
Formy literackie takie jak poezja, proza, itd.
są zamieszczane w obrębie tablic głównych
w dziale 82-17-9 Rodzaje i gatunki literackie.

Poddziały wspólne formy służące
do porządkowania zbiorów na półkach
W standardowym porządku poziomym
symbolu rozwiniętego symbole poddziałów
wspólnych formy umieszczone są na pozycji
przedostatniej.
W schematach wolnego dostępu, jak rów
nież w układach działowych bibliografii pod
działy wspólne formy poprzedzane są symbo
lem głównym, np.: 3(05) Nauki spolecznewydawnictwa ciągłe, czasopisma-, 0/9(05)
Wydawnictwa periodyczne. Czasopisma i dzien
niki o zakresie ogólnym), 159.9(0.034) PsyCytowany symbol pochodzi z sygnatury wolnego do
stępu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego [online]. [Do
stęp 8.02.2013]. Dostępny w World Wide Web <http://
WWW 1.bg.us.edu.pl/ukd/3.hlnil>.
’ Cytowany symbol pochodzi ze schematu UKD: Bi
blioteka w szkole. Schemat UKD [online]. [Dostęp 8.02.
2013]. Dostępny w World Wide Web <http://www. bibliotekaw szkole.pl/archiw um /2009/03/Bw S_03_2009_
U K D W W W sc h e m a t.p d N .
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ekologia^. W uzasadnionych przypadkach lo
kalizacja ta może być zmieniona, np. w celu
porządkowania zbiorów własnych według
formy dokumentu dopuszcza się umieszcze
nie ich na początku symbolu dokumentu. Jako
pierwszy występuje wtedy poddział wspólny
formy, na drugim miejscu zapisuje się symbol
główny, np.:
(038)1 Słownik terminologiczny filozofii
(038)2 Słownik terminologiczny religioznaw’stwa
(038)3 Słownik terminologiczny nauk spo
łecznych
Przykłady takiego zastosowania znajduje
my w układzie działowym Biblioteki Głównej
Politechniki Świętokrzyskiej^ np.:
(OS) —111 Encyklopedie, leksykony, vademeca angielskie
(03)=162.1 Encyklopedie, leksykony, vademeca polskie
(083.1)531 Poradniki mechaniczne
(083.1)69 Poradniki budowlane

Poddziały wspólne formy rozbudowa
Wykaz poddziałów wspólnych fonny, z któ
rych korzysta się w codziennej praktyce kla
syfikowania, podany jest w tablicach skróco
nych UKD w tablicy pomocniczej Id. Zdarzają
się sytuacje, gdy zbiór ten jest niewystarcza
jący. Symbol poddziału formy tworzony jest
wtedy zgodnie z prezentowaną we wstępie do
tablic Id, uwagą.
W sytuacji, gdy w tablicy Id brakuje pod
działów wspólnych formy można je utworzyć
z pomocą poddziałów analitycznych, poddzia
łów wspólnych osób bądź symboli głównych.
Podział taki może być przeprowadzony
w głąb - za pomocą:
■' Cytowany symbol pochodzi z wykazu działowego
Bibliografii Dokumentów Elektronicznych [online]. [Do
stęp 8.02.2013]. Dostępny w World Wide Web <http://
www.bn.org.pl/download/docum cnt/1349781493.pdf>.
’ J. Konopka: Zastosowanie UKD do organizacji księ
gozbioru w wolnym dostępie do pólek na przykładzie Bi
blioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. „Przegląd
Biblioteczny” 2008, nr 3, s. 441-450.

- poddziałów analitycznych,
- poddziałów wspólnych.
(02.034.2)'" Książka elektroniczna
(02.062)'' Książki popularne
(02.064) Książki naukowe
(094.4.072) Komentarze do kodeksu
- poddziałów wspólnych osób -05, np. na
podstawie symbolu poddziału wspólnego osób
-056.262 Niewidomi zbudowano symbol pod
działu wspólnego formy (02.056.262) Wydaw
nictwa dla niewidomych.
- przez zestawienie za pomocą dwukropka
z symbolami głównymi, np.:
(0:929) W form ie biografii
(02:2) Biblia. Modlitewniki. Publikacje re
ligijne
(02:82) Literatura piękna
W tym:
(02:82-1) Poezja
(02:82-2) Dramat
(02:82-3) Proza. Opowiadania. Powieści
(02:82-9P) Komiksy
(02:82-93) Literatura piękna dla dzieci
i młodzieży
Taki sposób rozbudowy pozwala na zawę
żenie pola poszukiwań do określonego typu
dokumentów i może służyć celom statystyki.

Poddziały wspólne formy w zapisie
pionowym w „Przewodniku
Bibliograficznym”
W Bibliotece Narodowej od 2011 r. sym
bole UKD prezentowane są w zapisie piono
w ym i Poddziały wspólne formy zapisywane
są w osobnym polu 080 na ostatnim miejscu
w kolejności zapisu, np.
Podręcznik filozofii
1
(07)
W zapisie pionowym stosuje się wybrane
symbole, tj. (02.053.2) Książki dla dzieci
i młodzieży (popularnonaukowe), np.
(0.034.2) Digital documents (MRF).
’ (0.062) Low-level, elementary, popular exposition,
(0.064) High-level, advanced exposition (MRF).
* Zapis pionowy UKD w „Przewodniku Bibliografieznym” [online], [Dostęp 14.02.2013], Dostępny w World
Wide Web < http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd
/aktualnosci-ukd>.

Chemia dla dzieci
54
(02.053.2)
(03) Encyklopedie. Słowniki encyklopedyezne. Wydawnictwa informacyjne, np.
Encyklopedia techniki
62
(03)
(036) Przewodniki o charakterze praktycz
nym lub opisowym, np.:
Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po
Górach Świętokrzyskich
913(438)
(036)
Przewodniki po muzeach w Polsce
069
(036)
(038) Słowniki, np.:
Słownik techniczny
62
(038)
(042) Kazania, np.
Kazania o świętych
27-36
(042)
(044) Listy. Korespondencja, np.
Listy Fryderyka Chopina
78.071(438)
780.8:780.616(438)
(044)
(044.6) Encykliki. Adhortacje. Listy paster
skie. Listy apostolskie, np.:
List apostolski dotyczący liturgii
272-5
(044.6)
Encyklika dotycząca sakramentu kapłań
stwa
272-558.5
(044.6)
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręcz
niki
Podręcznik do Microsoft Windows
004.451
(07)
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(075) Podręczniki dla szkół muzycznych
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawo
wych, np.
Podręcznik do języka polskiego dla klas
IV-V1
811.162.1
(075.2)
(075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkól
podstawowych, np.
Ćwiczenia do historii dla klasy IV
94
(075.2+076)
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania
początkowego, np.
Podręcznik do języka niemieckiego na po
ziomie nauczania początkowego
811.112.2
(075.2-021.64)
(075.2-021.64+076) Ćwiczenia i zadania
do nauczania początkowego
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum,
np.
Podręcznik do informatyki dla gimnazjów
004
(075.3-021.64)
(075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania
dla gimnazjum
(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum,
technikum, szkół ponadgimnazjalnych, np.
Podręcznik wychowania obywatelskiego
dla maturzystów
3
(075.3-021.66)
(075.3-021.66+076) Ćwiczenia i zadania
dla liceum, technikum, szkół ponadgimna
zjalnych, np.
Ćwiczenia i testy z gastronomii dla tech
nikum
64
(075.3-021.66+076)
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(075.8) Podręczniki dla szkół wyższych,
np.
Podręcznik akademicki do algebry liniowej
512.64
(075.8)
(075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół
wyższych
(076) Materiały do ćwiczeń praktycznych.
Ćwiczenia i zadania, np.
Ćwiczenia z języka rosyjskiego
811.161.1
(076)
(084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustra
cje. Albumy, np.:
Album fotograficzny fauny i flory Mazow
sza
913(438)
(084.1)
Album fotograficzny architektury Krakowa
72(438)
(084.1)
W zapisie pionowym w Bibliotece Naro
dowej stosowane są wybrane symbole pod
działów wspólnych formy. Nie oznacza to,
że inne biblioteki są zobowiązane zrezygno
wać ze stosowania poddziałów formy spoza
prezentowanego wykazu. Wykaz symboli
poddziałów wspólnych formy można rozsze
rzać o symbole wybrane z tablicy pomocni
czej Id, stosując poddziały wspólne formy
nie stosowane w Bibliotece Narodowej, np.
(073) Programy nauczania, (073.2) Programy
nauczania dla szkół podstawowych, (073.3021.64) Programy nauczania dla gimnazjów,
(073.3-021.66) Programy nauczania dla szkól
ponadgimnazjalnych.
Można je również budować zgodnie z za
proponowaną, w podrozdziale: Poddziały
wspólne formy - rozbudowa, metoda.

Poddziały wspólne formy
w bibliografiach wydawanych w BN
W „Przewodniku Bibliograficznym” stosu
je się 22 poddziały wspólne formy, wybrane
z tablic pomocniczych Uniwersalnej Klasy

fikacji Dziesiętnej (UDC-P058). Są one pre
zentowane na stronie Biblioteki Narodowej
w zakładce Dla bibliotekarzy / UKD / Zapis
pionowy UKD’ oraz w kartotece wzorcowej
UKD'’.
Poza wyżej wymienionymi w bibliogra
fiach wydawanych w Bibliotece Narodowej
stosowane sąjeszcze cztery poddziały wspólne
formy. Różnią się one od symboli dla książek
tym, że bezpośrednio po symbolu umieszczo
ne są odpowiednie poddziały wspólne formy".
W „Bibliografii Dokumentów Elektronicz
nych” stosowany jest symbol {0.034} Do
kumenty czytelne przez komputer, np. 316
(0.034).
W „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych”
stosowany jest symbol (05) Czasopisma, np.
316(05).

’ Zapis pionowy UKD [online]. [Dostęp 18.01.2013].
Dostępny w World Wide Web <http://www.bn.org.pl/
dla-bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd>.
“* Kartoteka wzorcowa UKD [online]. [Dostęp 18.
01.2013]. Dostępny w World Wide Web <http://mak.bn.
org.pl/cgi-bin/KHW /inakwww.exe?BM =3>.
" Więcej o klasyfikowaniu dokumentów w poszcze
gólnych bibliografiach specjalnych w Bibliotece Naro
dowej można przeczytać w artykule: J. Hys, J. Kwiat
kowska: Wykazy działów UKD bibliografii wydawanych
tv Bibliotece Narodowej. „Poradnik Bibliotekarza” 2010,
n r 1 U s 11-12

W „Bibliografii Dokumentów Kartograficz
nych” stosowany jest symbol (084.3) Mapy.
Plany, np. 912 (438) (084.3); 912 (438) MZ
(084.3).
Od 2013 r. w „Bibliografii Zawartości Cza
sopism” stosowany jest symbol (045/046)
Artykuły w prasie i czasopismach, np. 327
(045/046).
Wszystkie te symbole są prezentowane
w indeksie UKD katalogu Biblioteki Naro
dowej.

Zakończenie
Przyjęte w Bibliotece Narodowej, ze wzglę
du na wprowadzenie zapisu pionowego UKD,
ograniczenia w stosowaniu symboli poddzia
łów wspólnych formy nie muszą być udzia
łem wszystkich bibliotek. Opisano przypadki
wskazujące na różne sposoby wykorzystania
symboli poddziałów formy, w tym ich wyko
rzystanie do porządkowania książek na pół
kach. Jak wynika z artykułu można wyrazić
różne cechy fonnalne dokumentu właśnie
z pomocą poddziałów wspólnych formy. Istot
ne jest aby pamiętać o możliwościach ich roz
budowy z pomocą poddziałów analitycznych,
wspólnych osób i symboli głównych.

JOLANTA HYS
JOANNA KWIATKOWSKA
Biblioteka Narodowa

Światowy Dzień
Książki
23 Kwietnia 2013 r.
światowy Dzień Książki proklamowany na 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, służy pro
mocji czytelnictwa i edytorstwa, jak też upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony własności intelektu
alnej i praw autorskich. W większości krajów obchodzony jest od 1996 r.,aw Hiszpanii już od 1930. Datę
23 kwietnia wybrano nieprzypadkowo: jest to dzień urodzin lub śmierci kilku spośród największych
pisarzy świata: Szekspira, Druona, Cervantesa, Nabokova.
W 2013 r. Światową Stolicą Książki będzie Bankok. O wyborze miasta na Stolicę Książki decyduje
przedstawiony przez nie program promocji książek i czytelnictwa oraz dotychczasowy dorobek w tej
dziedzinie. Wyboru dokonuje międzynarodowa komisja, złożona z przedstawicieli Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wydawców (IPA-UIE), Międzynarodowej Federacji Księgarzy (IBF), Międzynaro
dowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA) oraz UNESCO.
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Blog - e-pam iętnik bibliotekarza
Blog Bibliotekarza’ powstał dwa lata temu.
Moim założeniem było i nadal jest, aby po
magał w lepszej komunikacji pomiędzy bi
bliotekarzami a czytelnikami Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Chcę, aby
ten blog był miejscem gdzie czytelnicy do
wiedzą się o życiu biblioteki, a bibliotekarze
zostaną poinformowani, co o ich pracy myślą
czytelnicy. Niech ten blog posłuży wymianie
zdań i poglądów o PB W w Łodzi!
Blog mieści się w grupie kontaktów z czy
telnikiem za pośrednictwem nowoczesnych
form komunikacji elektronicznej, do których
zalicza się oficjalną stronę internetową biblio
teki, profil na portalu społecznościowym oraz
blog i coraz bardziej popularne mikroblogi.
W szystkie te formy publikacji treści nasta
wione są na informowanie o wydarzeniach
odbywających się w bibliotece lub relacji z or
ganizowanych imprez.
Blog - jest formą elektronicznego dzienni
ka, który można wykorzystać w celu dotarcia
do czytelników. Obecnie wiele osób publiku
je na blogach i mnóstwo je czyta, dlaczego
więc biblioteka nie miałaby zaspokoić takich
potrzeb. Blog jest narzędziem komunikacji
dwustronnej, nie polega tylko na pisaniu przez
autora tekstów, ale również na publikowaniu
komentarzy przez czytających. Podstawą
sukcesu je st Jasne i konsekw^entne określenie
poglądów. Czytelnicy webloga powinni zatem
ju ż na początku lektury zorientować się nie
tylko dla kogo, ale i dlaczego powstają wpisy.
(...) Jednoznaczne stanowisko pomaga czytel
nikom w nawiązywaniu dialogu z autorem^.
Po opublikowaniu mojego pierwszego wpi
su (w styczniu 2011 r.) otrzymałem aprobujące
komentarze, np.: Blog to dobry pom ysł w dzi
siejszych czasach. Blog daje możliwość swo
bodnego, niesformalizowanego opisywania
tego co dzieje się w naszej bibliotece. Osoby
decydujące się na wejście na tego typu strony.
' http;//blogbibliotekarza.blogspot.com .
- L. Olszański: Dziennikarstwo internetowe. Warsza
wa 2006, s. 153.
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chcą czytać i komentować lub zadawać pyta
nia, np.: .. jestem czytelniczką ,,Pedagogicz
nej ” swoją drogą to ciekawe, ja k Czytelnicy
mówią na tę bibliotekę? Czy m ająjakieś oso
biste określenia? (...) A ja k mówią na swoje
miejsce pracy Bibliotekarze i Bibliotekarki?
Czytający mogą także inspirować autora co do
treści umieszczanych na blogu np.: ...Panie
Bibliotekarzu, jeżeli mogę mieć takie życzenie
co do postów - może jakiś wpis ja k wygląda
praca bibliotekarza w miejscach, gdzie wzrok
czytelnika nie sięga? Jak wyglądają magazy
ny? To taka moja mała propozycja —ja bym
chętnie się tego dowiedziała, może inni też...
Po opublikowaniu zdjęć zgodnie z życzeniem
czytelniczki, tak to skomentowała: Marzenia
się spełniają - wreszcie wiem, ja k to je st po
drugiej stronie (...).
Blog może także służyć do oceny tego co
zrobiono w naszej instytucji. Gdy w holu bi
blioteki ustawiliśmy dwie sofy i punkt dostępu
WiFi jednym z komentarzy było: naprawdę
świetny pomysł, a jak jeszcze wygospodaro
waliśmy miejsce na bookcrossing: Regał przepięknościowy! Kolor elektiyzujący, wykończe
nie regalu - super! Może to od fPas ściągnę
i też tak zrewolucjonizuję swój sta ty regał.
Blog jest też doskonałą okazją do poznawa
nia innych blogujących bibliotekarzy oraz
wymiany doświadczeń i rozwijania swoich
pasji, np.: Zazdroszczę tego typu zajęć. Kiedy
pracowałam w bibliotece publicznej, prowa
dziłam czasem zajęcia dla uczniów, teraz ju ż
niestety nie. Gdy podsumowałem organizo
wane w Łodzi VII Forum Młodych Bibliote
karzy internauta skomentował: Młodzi biblio
tekarze (i bibliotekarki), powiew świeżości,
nowe pomysły - bardzo ekscytujące. Ostatnim
przejawem jak blog może inspirować (nawet
w zakresie budowania sprzętów bibliotecz
nych) jest: Korzystając z informacji na blo
gu... udało nam się wykorzystać pom ysł na
wrzutnię do książek (...).
Blog, dzięki możliwości przeprowadzania
krótkich badań ankietowych, umożliwia też
pozyskiwanie opinii czytelników na temat

naszej pracy i inicjatyw, np. oceny strony
mobilnej biblioteki. Można także uzyskać
informacje zwrotne poprzez umieszczenie
pod postem opcji - oceny opublikowanego
tekstu. Tym samym autor po pewnym czasie
może dostrzec jaka tematyka jest bardziej,
a jaka mniej akceptowana przez odbiorców.
Umieszczony artykuł dzięki internautom bar
dzo szybko może zostać udostępniony na por
talach społecznościowych, mikroblogach, czy
wysłany przez emaił do innych osób.

wiązany do napisania sprawozdania za ten
okres. Podczas opisywania swoich osiągnięć
blog przyszedł mi z wielką pomocą.

Dobrym rozwiązaniem jest, aby blog prze
znaczony dła czytelników zawierał również
linki do katalogu biblioteki, czy proponowa
nego wykazu nowości książek i multimediów,
należy podkreślić, że można także umieszczać
linki do innych, według nas ciekawych stron,
blogów, serwisów, które mogą swoją tematy
ką zainteresować naszego internautę. Ważne
podkreślenia jest właściwe tagowanie naszych
postów. Umożliwia to wybór/selekcję przez
czytającego określonej, interesującej go te
matyki.

Blog wymusza, ale w pozytywnym znacze
niu, regularne publikowanie treści. Jesteśmy
jakby zobligowani do umieszczania nowych
postów dla naszych czytelników. Z podjętego
takiego zobowiązania wynika, jak dla mnie,
wiele korzyści. Jest to z jednej strony moje
hobby, a z drugiej systematyzowanie zrealizo
wanych przeze mnie działań w obszarze nauki
i edukacji. Mam także nadzieję, że angażo
wanie się bibliotekarzy w promocję naszych
działań za pośrednictwem nowych źródeł ko
munikacji łamie stereotyp o naszym zawodzie.
Myślę, że każdy z nas doświadczył i wie jak
postrzegane są bibłioteki i ich pracownicy
w społeczeństwie. Na szczęście spotykam się
z takimi przejawami niewiedzy coraz rzadziej.
Dzieje się tak, mam nadzieję m.in. dzięki od
ważnemu wchodzeniu w świat mediów ełektronicznych, a także różnym akcjom ukazu
jącym bibliotekarzy w pozytywnym świetle.

Przez publikowanie na blogu można poka
zać się czytelnikom nie tylko z czysto biblio
tekarskiej perspektywy. Umieszczając posty
dotyczące np.: wakacji, spędzania wolnego
czasu, ale także różnych inicjatyw bibliote
karskich w skali miasta czy kraju.
Pisząc o blogu warto też wspomnieć o moż
liwości jaką daje zamieszczanie na nim filmów
obrazujących np. jak korzystać z katalogu on
line. Obecnie są dostępne różne bezpłatne pro
gramy do tworzenia fiłmów instruktarzowych.
Czytelnik, bez pomocy bibliotekarza, może
obejrzeć przygotowany dla niego materiał,
który krok po kroku przeprowadzi go przez
np. proces rezerwacji książki. Taki film można
umieścić także na stronie WWW instytucji.
Blog jest także doskonałym e-pamiętnikiem. Pracuję w bibłiotece pedagogicznej
jako nauczyciel bibliotekarz i tym samym
realizuję ścieżkę awansu zawodowego nauezycieli. Po odbytych stażach jestem zobo

Systematyczne prowadzenie zapisów po
rządkuje podjęte działania. Publikowanie
postów, będących relacją z podjętych przed
sięwzięć jest utrwaleniem naszych celów i za
miarów. Nawet krótkie wpisy przypominają
i utrwalają odtwarzanie zrealizowanych ini
cjatyw.

Podsumowując, sposób przekazywanych
treści na stronie internetowej biblioteki jest
wyrażany w sposób formalny, natomiast
o tych samych wydarzeniach informując na
blogu piszemy bardziej otwartym, przyjaznym
językiem. Zachęcam wszystkich do spróbowa
nia swoich sił w pisaniu błoga. Gwarantuję,
że sprawia to wiele przyjemności, satysfakcji
i pomaga w dokumentowaniu podejmowa
nych przez nas działań.

PIOTR SZELIGOWSKI
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
im. prof. T. Kotarbińskiego
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Każdego roku polski rynek
książki dotykany jest (może
lepiej powiedzieć - szyka
nowany) różnymi decyzjami
i kwestiami niezależnymi
od wydawców i księgarzy.
W 2011 r. uderzono w wydaw
ców wprowadzeniem 5-procentowej stawki VAT na
książki drukowane i równie
niespodziewanym okresem
przejściowym, któiy spowo
dował nie tylko zamieszanie,
ale także znaczne pogorsze
nie pozycji materialnej wy
dawców i księgarzy.
W niektórych przypadkach
nie bez winy jest samo śro
dowisko branżowe, czyli księ
garze i wydawcy. Nadal brak
ustawy o książce, o czym mó
wią wszyscy zainteresowani,
ale ciągle nie ma komu zająć
się tym na serio. Ustawa ure
gulowałaby wiele stosunków
handlowych między wydaw
cami a księgarzami; tu kłania
się znowu niezastąpiony Wy
spiański z Wesela, mówiący
ustami Czepca do Dziennika
rza o polskich inteligentach,
że „duża by już mogli mieć,
ino oni nie chcom chcieć” .
Ustawa uregulowałaby kwe
stie stałej ceny na książki,
systemy rabatowania, rozli
czeń, zwrotów itp.
W 2012 r. w Polsce odno
towano nieznaczny, ale już
kolejny spadek przychodów
- było to o 2 proc, mniej
w porównaniu do słabego
roku poprzedniego, wartość
obrotów branży książkowej
wyniosła 2,7 mid zł. Na do
datek inflacja w kraju spadła

o 3,7%, co jeszcze pogorszyło stan finansów
w wydawnictwach i księgarniach. Sygnałem
ostrzegawczym pogarszania kondycji finan
sowej była wypowiedź człowieka, który od
lat działa znacząco w branży. Otóż w sierpniu
2012 r. w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”
ukazał się dramatyczny apel Łukasza Gołę
biewskiego, redaktora i pisarza, właściciela
spółki Biblioteka Analiz Prośba o pomoc.
Był to wyraźny sygnał, źe na rynku książki
jest źle, skoro firma zajmująca się od lat ana
lizą rynku i wydająca kilka innych tytułów
prasy branżowej, prosi czytelników o pomoc
w formie dostarczania reklam i zwiększenia
prenumeraty czasopism branżowych.
Patrząc całościowo na rok 2012 można
stwierdzić, że mamy do czynienia z kilkoma
rodzajami przyczyn spadku przychodów na
rynku książki. Pierwszy to niejako ogólny,
gdyż tendencja spadkowa jest obserwowana
w wielu krajach, w tym także w odgrywają
cych rolę europejskiego prymusa Niemczech.
Książka drukowana traci na rzecz książki
elektronicznej. To tendencja, której nie warto
zapobiegać, lepiej przystosować się do glo
balnej rzeczywistości. Niektóre polskie wy
dawnictwa już to czynią wydając dany tytuł
w wersji drukowanej, audio i cyfrowej.
W Polsce widoczna jest tendencja obser
wowana w innych krajach: rośnie wartość
sprzedaży e-booków (dwa razy więcej niż
w 2011 r.), ale dalej wydawcy mają kłopoty
z nielegalnymi plikami. Lekiem na nadużywa
nie praw wydawniczych i autorskich ma być
zabezpieczanie plików przy pomocy znaków
wodnych.
Polscy wydawcy boją się dostarczania
egzemplarzy obowiązkowych e-booków do
wybranych bibliotek, gdyż wówczas będzie
ułatwione kopiowanie plików. Nadmierna
ostrożność w tym względzie spowodowała,
że doszło do konfliktu i procesu sądowego
z dystrybutorem treści chomikuj.pl. Firma
ta skanowała i wprowadzała do ogólnego do-

stępu książki wydawców. Konflikt jest w fa
zie rozwoju i dotychczas nie ma w tej kwestii
dobrego rozwiązania. Z kolei resort admini
stracji i cyfryzacji jest za wolnym dostępem
do zasobów publicznych i nie widać ehęci do
przestrzegania praw autorskich w odniesieniu
do twórezośei literackiej i naukowej.
Problemem dla rynku jest funkcjonowanie
dwóeh gigantów internetowych: Google zbie
ra pliki eyfrowe do ogólnego udostępniania,
natomiast głównym podmiotem światowego
obrotu książkami na wszystkich nośnikach jest
firma Amazon. Ta ostatnia od początku 2013 r.
przejęła polską firmę Ivona Software, która
zajmuje się głównie przetwarzaniem tekstu
pisanego na mowę, ezyni to przy pomocy
syntezatorów i dostarcza teksty mówione już
w 17 językaeh. Ta działalność jest z kolei po
żyteczna szczególnie dla osób niewidomych.
Niepokojącą sprawą polskiego lynku książ
ki była kwestia funkcjonowania niemieckiego
wydawnictwa Świat Książki i i związanego
z nim klubu książki. W ciągu kilkunastu lat
wydawca zyskał renomę przez wydawanie
atrakcyjnych tytułów autorów polskich i ob
cych, które były wprowadzane do sprzedaży
we własnyeh księgarniach, w placówkach
należących do polskich właścicieli i były do
stępne w formie klubowej. Pierwszy właści
ciel, czyli firma Bertelsmann kilka lat temu
rozpoczęła restrukturyzację, w wyniku której
wydawnictwo i klub przejęła równie znana
w Niemezeeh firma Weltbild. Niedawno i ta
firma popadła w kłopoty finansowe i dopiero
w 2013 r. okazało się, że znalazł się nabywea
zagraniczny na sieć księgarń a wydawnictwo
Świat Książki ma przejąć wrocławski wydaw
ca Bukowy Las. Wydarzenia te uspokoiły po
ezęści obawy polskieh księgarzy, ujawniane
w 2012 r., iż może dojść do powszechnej
i taniej wyprzedaży książek Świata Książki, co
mogło zakłócić równowagę finansową wielu
księgarń.
Pozytywnym zjawiskiem na naszym rynku
książkowym jest łączenie wysiłku wydaweów: kilka lat temu z inicjatywy wydawnictwa
Arkady powołano w Warszawie spółkę Dys
trybucja Książek Dobra 28. W końcu 2012 r.

siedmiu wydawców utworzyło Platformę
Dystrybucyjną Wydawnictw e-booków. Już
na początku 2013 r. powstała nowa Grupa
Wydawnicza Foksal, w której skład weszły
trzy wydawnietwa należące do EMPiK-u:
W.A.B., Wilga i Buehmann. Adresem Grupy
jest warszawska ulica Foksal 17, gdzie przez
ponad 60 lat miał swoją siedzibę Państwowy
Instytut Wydawniczy.
Wspomniane iniejatywy wydawców mia
ły głównie na celu usprawnienie sprzedaży
książek. Natomiast wskazać należy zjawisko,
które już bardzo niepokoi doświadczonych
ludzi książki i czytelników. Jest to systema
tyczny spadek jakości merytoiycznej książek
zarówno beletiystycznych, także naukowych
i popularnonaukowych. Wynika to niewątpli
wie z niedostatków finansowych wydawców,
z braku pieniędzy na korzystanie z profe
sjonalnych korektorów i redaktorów. Z tego
powodu czytelniey otrzymują często teksty
mało poprawne stylistycznie, ubogie języ
kowo, zdania mają prymitywną konstrukcję
a i sama pisownia wynika z braku znajomości
ortografii i składni. Lfpowszechnianie takich
zwyczajów prowadzi także do braku troski
o zawartość słowników i encyklopedii, szcze
gólnie obecnych do powszechnego użytku
w Internecie. Nazwijmy to wszystko nie
chlujstwem językowym, rozlewanym przez
niedouczonych i pełnych językowej beztroski
użytkowników Facebooków i innych fomi ko
munikacji internetowej.
W ostatnim kwartale 2012 r., a szczegól
nie w okresie przedświątecznym wydawcy
i księgarze po raz pierwszy odnotowali wy
soką sprzedaż, co jest od lat regułą na ryn
kach światowych. W Polsce, podobnie jak
w rozwiniętych krajach europejskich, niezwy
kłą popularnością cieszyły się erotyczne po
wieści pani E. L. James (to pseudonim Ameiykanki Eriki Mitchel) z Grayem w tytule oraz
pierwsza powieść dla dorosłych Joanny Row
ling Trafny wybór, wcześniej autorki książek
z Harrym Potterem. Nasi księgarze zgarnęli
z rynku w grudniu 2012 r. za te książki 32 min
zł przychodu. Także światową tendencjąjest
wprowadzanie do sprzedaży w księgarniach
artykułów pozaksiążkowych. Dlatego nie mo-
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żerny obrażać się na naszych księgarzy, którzy
podobnie jak ich koledzy zagraniczni, sprze
dają w swoich lokalach artykuły papiernicze,
zabawki i różnorodne gadżety elektroniczne.
Ta tendencja była już wyraźna w obrotach
naszych księgarń w 2012 r. Aby odwołać się
do historii to przypomnę, że za czasów daw

nych „Domów Książki” były w księgarniach
w sprzedaży także artykuły piśmiennicze, re
produkcje znanych obrazów, czasem zeszyty
czy ołówki. Zwano je „artykułami użytku
kulturalnego”.

BOGDAN KLUKOWSKI

Protest 52 tys. osób
Biblioteki szkolne nie będą likwidowane
Bibliotekarze szkolni wygrali bitwę, ale nie wojnę
Zmasowany protest środowiska bibliotekarskiego przyczynił się do wycofania koncepcji ministra
administracji i cyfryzacji Michała Boniego łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Po spotkaniu z bi
bliotekarzami minister Boni zaproponował przygotowanie modelu współpracy obu rodzajów bibliotek:
„zapis o bibliotekach szkolnych usuniemy z założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia
usług przez samorządy, aby najpierw w praktyce sprawdzić jak na terenie samorządu mogą ze sobą
współpracować biblioteki publiczne i biblioteki szkolne, w jaki sposób wszystkie biblioteki w środo
wisku lokalnym mogą stać się bardziej dostępne dla wszystkich chętnych oraz jak ulepszyć ofertę”.
Minister poinformował zebranych, że zostanie powołany zespół roboczy, który po dwóch miesiącach
przedstawi różne uwagi dotyczące możliwości unowocześnienia bibliotek szkolnych z zachowaniem
ich głównych zadań i składu osób, które tam pracują. Kierunek rozwoju bibliotek szkolnych to pełna
cyfryzacja, przygotowanie nauczycieli do pracy nie tylko z książką tradycyjną, ale z nowoczesnymi
nośnikami tekstu. Propozycje ministra Boniego zostały dobrze przyjęte przez środowiska związane
z bibliotekami. Danuta Brzezińska, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
tak podsumowała stanowisko ministra: „wydaje się, że to, co zaproponował minister administracji
i cyfryzacji jest porządną ofertą, choć patrząc na nią od strony praktycznej mogą być z nią pewne pro
blemy”. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podsumował „zależy nam wszystkim na
tym, by zwiększone zostały nakłady na biblioteki, na dostęp do książki i do czytelnictwa... w każdej
szkole musi być biblioteka, a to, według jakiego modelu będzie ona funkcjonowała, będzie przedmiotem
dalszej dyskusji”.
Przeciwko możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną opo
wiedziały się, m.in. SBP, TNSP, ZNP i SLD (partia ta złożyła projekt ustawy, zgodnie z którym każda
szkoła musi mieć bibliotekę). W intemecie list otwarty do ministra M. Boniego, popierający akcję „STOP
likwidacji bibliotek” podpisało prawie 52 tys. osób. Biblioteki szkolne będą działały, ale co z nauczycie
lami bibliotekarzami. Czy uda się zachować ich dotychczasowy status wynikający z Karty Nauczyciela?
Natomiast samorządowcy mają inne zdanie. Dla małych gmin możliwość łączenia bibliotek jest ważna
ze względów ekonomicznych. Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Mariusz Poznański chciał
zablokować Boniemu całą ustawę podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w Warszawie. Nie udało się. Boni zarzucił samorządowcom brak wsparcia i przekonał ich argumentem
ogromnej liczby protestujących przeciwko łączeniu bibliotek. Podczas tych dwumiesięcznych batalii ja od
grywałem rolę „niszczyciela bibliotek” i jakoś nie dostałem wsparcia ze strony samorządów - mówił mini
ster. Przekonał w końcu samorządowców argumentem, że przeciwnicy łączenia bibliotek są w stanie zablo
kować całą ustawę. Zbierzecie na Facebooku kilkadziesiąt tys. podpisów tak jak oni? Posłuchali. Ale tylko
częściowo. „Trudno, inne punkty ustawy też nas interesują, niech więc sprawa się toczy. Jeszcze w Sejmie
będziemy lobbowali za tym, żeby jednak łączenie bibliotek dopisać” - mówi Poznański. Ma poparcie nie
tylko własnego związku, ale również innych organizacji samorządowych w kraju. W założeniach do usta
wy „o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu teiytorialnego” zaproponowano
łączenie różnych usług, m.in. księgowości albo pomocy społecznej, aż do łączenia się całych gmin i po
wiatów, i szukać w tym oszczędności. Być może MAiC zrezygnuje również z zapisów dotyczących in
stytucji kulturalnych (np. prowadzenie domów kultury gminy miałyby zlecać zewnętrznym instytucjom
czy organizacjom) - bo projekt bardzo ostro skrytykował minister kultury Bohdan Zdrojewski.
Oprać. J. Ch. w oparciu o teksty z ,, Gazety Wyborczej "
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Refleksje nt. książki Lidii Nowak A se rty w n o ść w b ib lio tece
Zespól Filii nr 23 MBP we Wrocławiu z radością
przyjął książkę Lidii Teresy Nowak pt. Asertyw
ność w bibliotece. Juk odkryć siie swojej profesji?
Z pewnością książka ta zainteresuje szerokie grono
bibliotekarzy.

Asertywność w bibliotece
Jak odkryć siłę swojej profesji?
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

O postawach asertywnych w bibliotekach Li
dia Nowak pisała w artykułach zamieszczonych na
lamach „Poradnika Bibliotekarza” w 1999 r. Teksty
czytałam z zainteresowaniem. Wydawały mi się zapowiedziąprzemian w bibliotekach i uświadamiały
jak można zmienić siebie i współpracę z zespołem,
żeby nasza biblioteka stawała się jeszcze bardziej
przyjazna dla otoczenia.
Książka napisana jest z „polotem”, autorka bar
dziej skupiła się w niej na: „duchu asertywności”,
mniej na technikach, bo to nie one czynią człowieka
asertywnym”. Lidia Nowak od 1985 r. jest czytel
niczką naszej biblioteki. Była inicjatorką progra
mów „obywatelskich” dla społeczności lokalnej
w trudnym okresie początków demokracji. Za
chęcała bibliotekarki do współudziału w swoich
działaniach, a z czasem nasza biblioteka z wypoży
czalni książek przemieniała się w centrum animacji
kultury społecznej.
Lidia jest bezpośrednia, szczera, gotowa służyć
radą, nie stwarza dystansu. Zafascynowała mnie jej
idea biblioteki, którą opisała w „Biblioterapeucie”,
Biblioteka „Ikara ” biblioteką wsparcia, która daje
silą i nadzieję.
Metamorfozę jaką przechodziła biblioteka „Ika
ra” Lidia opisała w rozdziale książki Asertywność
w działaniu - zbudować raj na ziemi. Autorka,
wykładowca psychologii w Państwowym Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
zgłębiała osobowość człowieka i jej wpływ na oto
czenie. Dzieliła się z nami spostrzeżeniami i zachę
cała swoich studentów do działań w bibliotece. Stu
denci artterapi współdziałali z bibliotekarzami na
rzecz seniorów, głuchoniemych i młodzieży nasto
letniej, którą najtrudniej zainteresować biblioteką.
To, że nasza biblioteka ciągle doskonali swo
je działania jest w dużym stopniu zasługą naszej
wspaniałej przyjaciółki Lidki.

Co oznaczają asertywne postawy, zachowania,
które opisuje autorka? Asertywność stoi na straży
poszanowania godności i autonomii człowieka.
Uczy nas jak radzić sobie w codziennych zacho
waniach z bliskimi i budować pozytywne relacje
rodzinne i zawodowe. Asertywna komunikacja ma
służyć nam w negocjacjach, w rozwiązywaniu kon
fliktów bez pozostawiania za sobą przegranych.
Zachowania asertywne nieagresywne to korzysta
nie z osobistych praw bez naruszania praw innych,
ale też „nieuległe”. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Autorka zaleca ćwiczenia jogi, judo, taekwondo,
które wyrabiają zdecydowanie i pewność siebie.
W sytuacjach konfliktowych, jak radzi autorka,
twórzmy najpierw przyjacielskie relacje. Popro
śmy o zmianę zachowań, negocjujmy. Do praw
sięgajmy w ostateczności.
Asertywny obraz bibliotekarki jaki kreśli autor
ka to nie „służebnica pańska”, ale „rajski ptak”.
Bibliotekarka odkiywa siłę swojej profesji. Broni
swojej godności, nie milczy. Ma szacunek dla sie
bie i swojej pracy. Nie boi się opinii innych. Nie
broni się w słabych punktach, pokazuje mocne.
We współczesnych strategiach zarządzania ko
biece wartości idą w górę. Kładzie się nacisk na
umiejętność słuchania, współpracy, empatycznej
komunikacji i negocjacji, w której obie strony
wygrywają. Odzyskujmy siebie dla siebie samych.
Myślenie o kobietach jako osobach mało kompe-
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Do asertywnych w^artości w bibliotece autorka
zalicza równość pici, stanowisk, równe udostęp
nianie dóbr bibliotecznych. Zasady asertywności to
w'spółzależność, świadomość, że jesteśmy omylni,
to otwarta, uczciwa komunikacja. Autorka podkre
śla kulturotwórczą rolę biblioteki.
Podmiotem biblioteki jest człowiek nie książka.
Relacyjny aspekt zachowań jest duszą asertywno
ści - nie ty nie ja, ale to co się dzieje między Tobą
a Mną, czyli Ty i Ja. Do naszego rozwoju osobiste
go potrzebujemy innych ludzi.

Lidia Nowak podpisuje swoje książki

tentnych to anachronizm. Kobiecość nie jest prze
szkodą dla kompetencji. Asertywność to zachęta
do otwartego bycia tym, kim się jest.
Stwórzmy dla siebie niebo, rozmawiajmy z so
bą z serdecznością. Źródłem poczucia własnej
wartości jest samoocena, tzn. jak dobrze, lub jak
źle o sobie myślimy. Natomiast asertywnego sze
fa cechuje postawa afiliacyjna, potrafi nawiązać
bliskie, emocjonalne kontakty z ludźmi. Taki szef
mówi ludziom, co robią dobrze, gdyż człowiek ma
tendencję do powielania zachowań, za które jest na
gradzany. Autorka radzi, aby zanim przedstaw-imy
problem szefowi omówić go z kimś bliskim. Głośne
opowiedzenie problemu, pozwala lepiej zrozumieć
siebie i swoje reakcje.

Komunikacja bezpośrednia oparta na uczciwo
ści. likwiduje gry psychologiczne i manipulację.
Budujmy relacje oparte na zaufaniu. Zmieniajmy,
co jesteśmy w stanie zmienić, akceptujmy to czego
nie możemy zmienić. Kreujmy własną osobowość
z nastawieniem na wielokulturowość i swobodę
wyboru.
Barbara Skarga pisała, że komunikacja społecz
na będzie największym problemem XXI w. Autorka
Asertywno.ści w bibliotece wychodząc naprzeciw ty m
tendencjom opisała i na przykładach bibliotek udo
wodniła że „zdrowa komunikacja” jest możliwa.
Lidia jest wspaniałym człowiekiem, dobrym
psychologiem i świetnie pisze. Na spotkaniu z Lid
ką, dziękując jej za książkę, prosiłyśmy; „Pisz i bądź
z nami zawsze”.
URSZULA BIELECKA
kierowniczka Filii nr 23 MBP we Wrocławiu

Książki^ które pomogą w pracy, które warto przeczytać!
w miesiącu, związanym z książką (Światowy Dzień Książki Dziecięcej i Młodzieżowej,
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) pragnę polecić Czytelnikom „Poradnika Bibliote
karza” trzy książki autorstwa Łukasza Gołębiewskiego, dziennikarza, analityka rynku książki,
autora publikacji - wydane nakładem Biblioteki Analiz. Są to mianowicie: Gdzie je st czytelnik?
(2012), Książka/book. Szerokopasmowa kultura (2009) i Śmierć książki. No future hook (2008).
Wymienione pozycje stanowią próbę kompleksowego ujęcia zagadnień związanych
z aktualną sytuacją książki w dobie rozwoju kultury cyfrowej i sformułowania trendów, jakie
pojawiają się w świecie współczesnym. Autor wychowany w otoczeniu tradycyjnej kultury
i książki zastanawia się nad ich przyszłością. Nie wierzy, że książka jako utrwalona myśl
ludzka - może zginąć. Ale zmiana nośnika pociągnie za sobą ogromne reperkusje kulturowe,
edukacyjne i ekonomiczne. Przeobrazi się rynek wydawniczy i księgarski, zmieni się rola
bibliotek. Raczej trudno będzie czytelnikowi wyobrazić sobie świat bez tradycyjnych książek.
Autor nie odpowiada czytelnikowi jaka będzie przyszłość książki; świat zmienia się w błyska-
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wicznym tempie i trudno postawić dokładną diagnozę. Ale można zarysować najważniejsze
trendy: wg Gołębiewskiego w pierwszej kolejności zmiany dotkną sposobów dystrybucji książki
(księgarnie, biblioteki), a e-edukacja wpłynie na zmianę przyswajania treści. Przyszłość nale
żeć będzie do dostawców treści, czyli obecnych wydawców. Nie jest to futurologiczna wizja
świata, ale uchwycenie zjawiska narodzin nowej kultury i jej wpływu na człowieka. Także
próba odpowiedzi na pytania; jakie konsekwencje niesie za sobą rewolucja IP, jak wygląda
współczesny odbiorca i jakie są jego oczekiwania, w jakim kierunku będzie zmierzać e-edukacja, jaka jest przyszłość zawodów związanych z książką (drukarz, księgarz, bibliotekarz)?
Świat, któiy stoi przed obecnym czytelnikiem domaga się nowych idei, klasyfikacji i koncepcji.

ŚMIERĆ

łukasz gotębiewski

Łukasz
Gołębiewski

KSIĄŻKI
Odzie
jest

tuhasE Gołębieujshi

NOFUTURE

BOOK

książka | book

czytelnik

SZEROKOPASMOWA KULTURA

Tematyka kolejnej pozycji Gołębiewskiego dotyczy rozważań nad pojęciem szerokopa
smowej kultury. Autor porusza problem funkcjonowania kultury cyfrowej na rynku, w któiym
coraz większą rolę odgiywają dobra wirtualne, kosztem stopniowego zanikania dóbr mate
rialnych. Opisuje świat, w którym papierowa książka będzie dobrem rzadkim, luksusowym.
W gestii zainteresowania autora znajduje się z przyczyn oczywistych lynek książki. Bibliote
karzy z pewnością zainteresuje rozdział Wirtualne rekomendacje w miejsce księgarzy i biblio
tekarzy, będący rodzajem dywagacji, m.in. nt. przyszłego funkcjonowania bibliotek. Już teraz
spada czytelnictwo, zmniejsza się liezba czytelników i bibliotek. A w przyszłości całkowicie
sieciowa biblioteka nie będzie potrzebowała ani książek, ani bibliotekarzy. Trzeba przyznać,
że dla nas bibliotekarzy jest to wizja przerażająca. Z rozwojem cyfryzacji związane jest pojęcie
szeroko dostępnej kultury („szerokopasmowa kultura”), która będzie doeierała do odbiorcy za
pośrednictwem mobilnych czytników. Najnowsza książka Gołębiewskiego Gdzie je st czytel
nik? jest kontynuacją poprzednio podejmowanych problemów. Autor analizuje obecny stan
czytelnictwa (które spada proporcjonalnie we wszystkich krajach Europy) w kontekście zmian
cywilizacyjnych, gospodarczych i społecznych. Zastanawia się nad obecnym pojęciem książki,
która traci swój materialny wymiar. Publikacje przyszłości będą bogate w treści przynależne
obecnie innym mediom: w ruchome obrazy, dźwięk, interaktywne mapy (książka hiperteksto
wa). Czytanie książek zastępuje zdobywanie wiadomości za pośrednictwem intemetu. Jest to
oczywiście wiedza powierzchowna, ale dostęp do niej jest łatwy i bezpośredni. Ale tego właśnie
oczekuje społeczeństwo sieci. Autor szukając i oceniając współczesnego czytelnika stawia
kolejne pytania dotyczące przyszłości, obawiając się nieprzewidywalności naszych czasów.
Warto zapoznać się z omawianymi esejami Gołębiewskiego, aby zrozumieć otaczający
nas świat i jego przemiany, zwłaszcza związane z książką, czytelnictwem i kulturą. Od cy
fryzacji nie ma już odwrotu, dlatego wiedzę tę, chociaż czasami szokującą trzeba przyswoić
i polubić. Polecam lekturę książek Łukasza Gołębiewskiego. {J. C h j
Ł. Gołębiewski; Śmierć książki. No future book. Warszawa; Biblioteka Analiz, 2008, s. 146.
Ł. Gołębiewski: E-ksiąźka/book. Szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2009, s. 132.
Ł. Gołębiewski; Gdzie jest czytelnik? Warszawa: Biblioteka Analiz, 2012, s. 200.
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BIBLIOTEKA • ŚRO DO W ISK O
Działalność wydaw nicza Biblioteki Publicznej w Śremie
Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie
materiałów bibliotecznych o własnym regionie oraz
dokumentacja jego dorobku kulturalnego, nauko
wego i gospodarczego jest jednym z podstawowych
zadań bibliotek publicznych. Wiele z nich, pełniąc
funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowuje i udostępnia (często już
w formie cyfrowej) bibliografię regionalną, a także
redaguje inne materiały informacyjne o charakterze
regionalnym. Niektóre biblioteki publiczne podej
mują szeroką działalność wydawniczą o charakte
rze popularnonaukowym.
&»uonKA PupiJCiHÂ Miasta i Gminy w Śkemii

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
może pochwalić się już sporym dorobkiem wydaw
niczym. Oprócz ulotnych bibliotecznych publikacji,
takich jak: kalendarze, zakładki, broszuiy, infonnatory - są także większe wydawnictwa, np. „Śremski Kurier Biblioteczny” (okolicznościowa gazeta
wydawana co roku z okazji organizowanej przez
bibliotekę imprezy plenerowej „Promenada jak za
dawnych lat”).
Istotą działalności wydawniczej biblioteki jest
jednak publikacja książek. Już w latach 90. XX w.
podejmowane były niewielkie próby edytorskie.
We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Śremie ukazywały się skromne
tomiki młodzieżowej twórczości poetyckiej.
W wydawanych przez bibliotekę pozycjach po
ezja zajmuje szczególne miejsce, głównie dzięki
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cieszącemu się ogromnym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży Konkursowi Jednego Wiersza.
W 2012 r. ukazał się już siódmy pokonkursowy
zbiorek. Ponadto, także ze względu na organizowa
ny co roku Śremski Wernisaż Poetycki, wydawane
po wernisażu tomiki zawierają teksty opowiadające
o Śremie widzianym oczami poetów. Pokonkurso
wymi książeczkami, zawierającymi utwory pre
zentowane podczas satyrykonu „Śrem się śmieje”,
są bogato ilustrowane Fraszki o Śremie wydane
w 2009 r. oraz No i bajka z 2010 r.
Jednak większość wydawniczych przedsięwzięć
biblioteki ma na celu pogłębianie edukacji regional
nej. Chcemy, by czytelnik otrzymał bogate źródło
wiedzy o Śremie oraz naszej kulturze i tradycji.
Temu służyć mają wydawane książki popularno
naukowe. Wszystko zaczęło się od publikacji,
w 2008 r., Shwnika hiograficznego Śremu. Było to
wówczas największe zrealizowane przedsięwzię
cie wydawnicze biblioteki. Zamiarem zarówno
autorów, jak i wydawcy było przedstawienie - nie
tylko Śremianom - tych obywateli naszego miasta,
którzy wyróżnili się działalnością zawodową oraz
społeczną, wnosząc ogromny wkład w jego rozwój
i kształtując jego wizerunek, łnicjatorem wydania
słownika był historyk Adam Podsiadły, któiy przy
współpracy z powołaną radą redakcyjną skupił 43
współautorów ponad 300 haseł biograficznych.
Wydawnictwo sfinansowane zostało ze środków
gminy Śrem.
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Śrem w Powstaniu
Wielkopolskim
I91S-I9I9

Z dziejów
Kurkowego Braelwii
Slrzeleekiego w Śremie
( 1035-2009)

Przy okazji prac redakcyjnych toczyły się liczne
rozmowy o potrzebie publikowania drukiem wy
dawnictw tematycznie związanych z regionem.
Chodziło głównie o opraeowania historyezne, bo
wiem wiele ważnych wydarzeń wymagało po
nownego zbadania i omówienia, a inne natomiast
pozostawały zupełnie nieodkiyte. Tak też zrodził
się pomysł serii wydawniczej pod nazwą „Śrem
w małych monografiach”.
Przy bibliotece powstała pracownia biogra
ficzna oraz rada redakcyjna w składzie: Jerzy
Kondras - przewodniczący, Ewa Bąk - sekretarz,
Dorota Gandecka, Adam Lewandowski, Danuta
Płygawko i Adam Podsiadły - członkowie. Rada
planuje i koordynuje prace związane z kolejnymi
książkami serii. Z końeem 2009 r. ukazała się, rozpoczynająea serię, książka Danuty Płygawko pt.
Księgarze i drukarze w Śremie 1869-2009. W 2010 r.
ukazały się kołejne pozyeje: Heniyka Rykerta lVzoreni ojców. Z dziejów Kurkowego Bractyra Strze
leckiego w Sreiuie (1635-2009) oraz Adama Pod
siadłego Sremianin w rektorskiej todze Heliodor
Święcicki 1854-1923. Lekarz, naukoyviec, profesor
Uniwersytetu Poznańskiego. Rok 2011 przyniósł
książkę Jarosława Wawrzyniaka Śrem u’Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919.

W 2012 r. biblioteka współfinansowała wydanie
książki poetyckiej pt. Znak wszechświata. Poeci
U’Śremie pod redakeją Dariusza Tomasza Lebiody
i Zbigniewa Gordzieja. W tomiku znalazły się
utwoiy i biogramy znanych poetów, któryeh go
ściliśmy w Śremie na spotkaniach autorskich.
W 2013 r., w serii „Śrem w małych monografiach”,
ukażąsię dwie książki: Życie muzyczne Śremu oraz
100 lat harcersPva w Śremie. Warto też podkreśłić,
że trwają prace redakeyjne nad suplementem Słow
nika biograficznego Śremu. Wydanie drugiej części
książki znalazło się w planach wydawniczych bi
blioteki na lata 2014/2015.
Wszelkie prace wydawnieze pochłaniają wiele
czasu oraz wymagają znalezienia ciekawych auto
rów. Potrzebne są także nakłady finansowe, które
co roku zapewnia Urząd Miejski w Śremie.
Działalność wydawnicza daje bibliotece wy
mierne efekty w postaci promocji placówki, tak
że na terenie kraju, a nawet poza jego granicami.
A przede wszystkim skupiamy wokół biblioteki lu
dzi kreatywnych i zaangażowanych, dzięki którym
wspólnie oddajemy ezytelnikom rzetelne opraco
wanie sygnowane nazwą śremskiej biblioteki.
EWA BĄK
Biblioteka Publiczna w Śremie

W sprzedaży nowa książka Wydawnictwa SBP (www.sbp.pl/sklep)

Joanna Papuzińska

Derliczek, czyli wędrówki literackie
Str. 145, cena 39 zł
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Polskie biblioteki emigracyjne

M ontrésor - nieco zapom niany
Kiedy wskutek dramatycznych wydarzeń dzie
jowych Polacy musieli emigrować z kraju często
znajdowali drugą ojczyznę w gościnnej Francji.
Oprócz Paryża osiedlali się w różnych rejonach kra
ju. Takim trochę zapomnianym ośrodkiem polsko
ści jest maleńka miejscowość Montrésor kolo Tours
w dolinie rzeki Indrois.
Tam właśnie w 1848 r. Róża z Potockich Wła
dysławowa hrabina Branicka nabyła dla swego
najstarszego syna Ksawerego zniszczony podczas
rewolucji francuskiej obronny zamek pochodzący
z XVł w. Malowniczo położony obiekt z charakte
rystycznymi basztami, górujący nad okolicą, stał
się po gruntownym odrestaurowaniu siedzibą rodu
na długie lata.
Ksawery Branicki (1816-1879) należał do nie
pokornych Polaków przeciwstawiających się car
skiej Rosji, a trzeba wspomnieć, że był on wnukiem
niesławnej pamięci Franciszka Ksawerego Branickiego współtwórcy Targowicy. Z powodu nieposłu
szeństwa wobec cara - despoty, zagrożony zsyłką
na Sybir, wybrał los emigranta właśnie we Francji.
Choć utracił na Ukrainie olbrzymi rodowy ma
jątek los wynagrodził mu to obficie, gdyż na ob
czyźnie dorobił się wielkiej fortuny, dzięki której
wspomagał patriotyczne przedsięwzięcia. Branic
ki wsparł Legion Połski wałczący o wyzwołenie
Włoch, finansował „Tribune des Peuples” wydawa
ną przez Adama Mickiewicza, pomagał emigran
tom np. Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Ksawe
ry Branicki będąc członkiem Komitetu Połskiego
w Paryżu wspierał polskich powstańców w 1863 r.
Majętny hrabia inwestował np. w koleje francuskie,
zaś wspólnie z ekonomistą Ludwikiem Wołowskim
założył istniejący do dziś Credit Foncier de Fran
ce na wzór polskiego Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego. Montrésor bardzo zyskało w czasach
Branickiego.
Oprócz odbudowy zamku i rozwoju okołicznego rołnictwa zadbał on także o inwestycje przy
datne dla tamtejszej społeczności - wybudowany
wówczas most istnieje do tej pory. W tej urokli
wej miejscowości nad rzeką Indrois zamieszku
je kilkanaście rodzin polskiego pochodzenia, na
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tamtejszym cmentarzu można dostrzec na nagrob
kach znane polskie nazwiska, zaś uliczkę prze
biegającą u stóp zamku nazwano imieniem jego
właściciela.
Ksawery Branicki zgodnie z tradycją aiystokratyczną cenił sztukę. Pomieszczenia zamkowe
zapełniały się dziełami rozmaitych twórców, obok
Artura Grottgera, Henryka Rodakowskiego, Teo
fila Kwiatkowskiego czy Leona Kaplińskiego nie
brakowało nawet płócien Caravaggia czy Rafaela.
Wiele dziel włoskich, francuskich i holenderskich
nabył Branicki z galerii wuja Napoleona Bonapartego - kardynała Fescha, swoją kolekcję uzupełniał
też systematycznymi zakupami antykwarycznymi.
Hrabia wspierał ludzi sztuki - w zamku udzielił
gościny rzeźbiarzowi Marcelemu Guyskiemu, któ
rego prace znajdują się w Montrésor, od malarzy
niejednokrotnie nabywał obrazy za cenę wyższą od
żądanej. Branicki gromadził różnorodne polonika
- pamiątki narodowe: sztandary, militaria, rzeźby,
malarstwo - zwłaszcza podejmujące tematykę pow
stania styczniowego oraz pamiątki związane z Ja
nem III Sobieskim - np. płaskorzeźby Pierre’a Vaneau zaprojektowane dla przyszłego królewskiego
pomnika.
Zamek w Montrésor, urządzony z przepychem
w stylu Drugiego Cesarstwa, jako siedziba rodowa
był miejscem przechowywania wszelkich pamiątek
Branickich, Potockich oraz skoligaconych z nimi
osób. Znajdują się tu cenne portrety, medaliony, mi
niatury, biżuteria, porcelana, meble, kobierce oraz
imponujące trofea myśliwskie. Zgromadzono także
wiele przedmiotów o historycznej wartości muze
alnej, są to np. wyroby złotnicze, zastawy stołowe
należące m.in. do rodziny królewskiej Wazów,
numizmaty, broń myśliwską. Wśród ciekawostek
jest puchar z 1828 r. przekazany Mickiewiczowi
z wyrytym tekstem wiersza dla poety i podpisami
jego rosyjskich przyjaciół.
Osobnym zbiorem w Montrésor była oczywiście
biblioteka licząca niegdyś ponad 10 tys. ksiąg. (We
dług danych z 2009 r. obejmuje ona 1200 pozycji).
Zawierała publikacje polskie, francuskie, autogra
fy i korespondencję wybitnych osób, dokumenty
dotyczące emigracji, powstania styczniowego,

rodzinne archiwalia majątkowe oraz
atlasy i globusy. Zbiór książkowy zo
stał częściowo skatalogowany w koń
cu ubiegłego stulecia jedynie w for
mie kartotekowej.
Fragmenty tego księgozbioru są
eksponowane w zabytkowych, oszklo
nych szafach z charakterystyczną,
delikatną metalową siateczką, roz
mieszczonych w kilku zamkowych
salonach. Wspaniałą siedzibę w Montrésor dziedziczyli, pielęgnowali i po
mnażali jej zbiory: brat Ksawere
go - Konstanty (1824-1884) i bra
tanek też Ksawery ( 1869-1926). Cór
ka Konstantego Jadwiga Branicka poślubiła Stani
sława Reya i właśnie w rękach potomków tej rodzi
ny posiadłość znajduje się obecnie. Część zamku
stanowią pomieszczenia mieszkalne, zaś pozostałe
to wnętrza muzeum. Jako zabytek najwyższej klasy
zamek jest objęty częściowym dofinansowaniem
przez państwo francuskie.
Obecna właścicielka Maria z Potockich hr. Rey
wraz z synem Konstantym chętnie udostępnia
wnętrza zwiedzającym. Pani na Montrćsor zało
żyła nawet stowarzyszenie La Route des Dames
de Touraine promujące turystykę na szlaku zam
ków nad Loarą. Od czasu swobody podróżowa
nia po Europie coraz więcej Polaków odwiedza
to niezwykłe miejsce. Po nawiązaniu współpracy
ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” zorga
nizowano w zamku pobyty m.in. dla polskich na
uczycieli z Kresów Wschodnich oraz dla młodzieży
z zaprzyjaźnionych miejscowości. W zamku oprócz
spotkań rodzinnych odbywają się zjazdy działaczy
i instytucji polonijnych. Montrćsor zapisał się jako
ośrodek łączący polonijnych bibliotekarzy, archiwi

stów i muzealników dbających o zachowanie na
szego kulturowego dziedzictwa. Kiedy w 1979 r.
w Muzeum Polskim w szwajcarskim Rapperswilu
powstała idea powołania Stałej Konferencji Muze
ów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
jej członkami zostały prawie wszystkie instytucje
polonijne zaś Muzeum w Montrćsor zgłosiło do
niej swój akces jako jedno z pierwszych. Od tam
tej pory w zamku montresorskim odbyły się kilka
krotnie sesje tej konferencji w latach: 1981,1988,
1997 i 2009. Na ostatniej, trzydziestej pierwszej
sesji zaprezentowano polskie rody zasłużone dla
ochrony naszej kultury na emigracji, wśród których
znaczący udział mają Braniccy.
Muzeum w Montrćsor (po francusku „mój
skarb”) troskliwie utrzymywane od prawie dwóch
stuleci w polskich rękach, jest znakomitą wizytów
ką naszej kultury na obczyźnie i przykładem dba
łości o narodowe dziedzictwo.

MARTYNA FIGIEL

Trwa konkurs na Bibliotekarza Roku 2012
Dotychczas wybrano następujące osoby:
• Lubuskim Bibliotekarzem Roku została Teresa Kowalczewska z GBP w Gminie Żary z siedzibą
w Bieniewie,
• Łódzkim Bibliotekarzem Roku została Aleksandra Marciniak - dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Łodzi,
• Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku została Ewa Byczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wągrowie,
• Podlaskim Bibliotekarzem Roku została Mirosława Siemieniuk-Morawska - kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Dubczycach Cerkiewnych,
• Małopolskim Bibliotekarzem Roku została Aniela Kuklińska - nauczyciel bibliotekarz z ł Liceum
Ogólnokształcącego im. N. Nowakowskiego w Krakowie.
Dotychczasowym laureatom składamy serdeczne gratulacje!
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NOWE OBIEKTY
BIBLIOTECZNE

ARTETEKA w Krakowie - nowa przestrzeń
dla m iłośników i kreatorów sztuki

w styczniu 2013 r. w Krakowie rozpoczęła
swoją działalność Arteteka. Jest to nowoczesna
biblioteka umożliwiająca różny od tradycyjnego
sposób zapoznawania się z dziełem sztuki. Groma
dzi i udostępnia multimedialne zasoby seeniczne,
muzyczne i plastyczne, filmy z dziedziny sztuk pla
stycznych, teatralnych czy muzyki, bazy bibliogra
ficzne, książki elektroniczne i liberaturę. Agenda,
nowoezesna zarówno pod względem architektury,
aranżacji wnętrz, ale przede wszystkim idei. Mieści
się na ul. Rajskiej 12, w skrzydle budynku Mało
polskiego Ogrodu Sztuki.
Małopolski Ogród Sztuki, w zamyśle: ogród, na
grządkach którego uprawiać będzie się kulturę
Multimedialne centrum kultury zastało sfinanso
wane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Ma
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. Celem projektu było stworzenie
regionalnego ośrodka współczesnych form teatral
nych i parateatralnych. Jego pomysłodawcą jest
dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego Krzysztof
Orzechowski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie pełni funkcję operatora jednej z części
MOS-u Arteteki i ma status partnera w tym projek
cie na mocy umowy partnerskiej. Całość zarządza
nia obiektem (w okresie trwania projektu) należy
do jedynego beneficjenta, którym jest Teatr im.
J. Słowackiego.
Architektura. Bryła budynku Małopolskiego
Ogrodu Sztuki, zaprojektowana w Pracowni Ingar
den & Ewÿ, na tle klasycznych budynków starego
miasta zwraca uwagę nowoczesną fonną, a zwłasz
cza wkomponowaniem współczesnej architektury
w klimat i kolorystykę starego Krakowa. Podkre
ślić należy, że obiekt ten otrzymał nagrodę dla
najlepszej krakowskiej realizacji architektonicznej
2012 r. w Konkursie im. Janusza Bogdanowskiego.
Jak zapewniał architekt Krzysztof Ingarden, Mało
polski Ogród Sztuki to multimedialny, współcze
sny dom kultury, przestrzeń artystyczna gotowa do
uprawiania wszelkich form sztuki.
Nowoczesny obiekt o przeszklonej, nieregu
larnej fasadzie zastąpił budynek pracowni sceno-technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego
przy ul. Rajskiej. Punktem wyjścia projektu była
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wielofunkcyjna sala teatralna, którą wpisano
w obrys starej, XIX-wiecznej hali ujeżdżalni koni.
Architektura budynku zharmonizowana jest z oto
czeniem poprzez utrzymanie linii dachu oraz po
działów elewacyjnych ścian sąsiednich kamienic.
Również wykonane z ceglanej ceramiki pionowe
elementy elewacji swoją kolorystyką nawiązują do
tradycyjnego budulca dachów pobliskich kamienic
i koszarów poaustriackich, w których obecnie dzia
ła Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
W budynku MOS-u mieści się wielofunkcyjna
sala widowiskowa na ok. 290 miejsc, z ruchomą
scenąi możliwościąorganizowania widowni, w któ
rej odbywają się spektakle, recitale, koncerty,
konferencje; sala kinowa mogąca pomieścić ok.
90 osób, z przeznaczeniem na różnorodne fonny
imprez kulturalnych; miejsce wystawiennicze; bar
kawowy; biblioteka sztuki oraz mediateka-arteteka.
Mogą z tych miejsc bez kłopotu korzystać oso
by mające trudności z poruszaniem się. Wygodny
podjazd, szerokie drzwi, jednopoziomowa, gład
ka podłoga, windy stwarzają dobre warunki dla
osób poruszających się na wózkach. Jest to obiekt
otwarty, doskonałe miejsce spotkań wszystkich mi
łośników sztuki, jej twóreów i artystów, pozwala
również na prowadzenie zajęć edukacyjnych i te
rapii przez sztukę.

Małopolski Ogród Sztuki. Cala przestrzenna forma
symbolicznego ażurowego zadaszenia wzniesiona po
nad ogrodem, choć nie pełni wcale funkcji dachu, ma
na celu wyprowadzenie portalu scenicznego na ulicę.
W ten sposób budynek „intryguje i zaczepia” przechod
nia -- zręczna manipulacja form ą sprawia, że odbiorca
już podczas pierwszego kontaktu może ulec wrażeniu
przekraczania granic ogrodu.

Kluczowe cele działalnośei Małopolskiego Ogro
du Sztuki określono poprzez:
• wspareie twórezośei i uezestnietwa ludzi młodyeh - „Dla młodych, o młodych, przez młodych”;
• ułatwienie dostępu do tworzenia i uczestnic
twa osobom ze środowisk zaniedbanych, wraż
liwych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
(niepełnosprawni, ubodzy, starsi, spoza metropolii,
obcojęzyczni itd.) - „Bez barier”;
• silne ukierunkowanie na promocję sztuki
współczesnej w różnych obszarach kultury;
• kształcenie i rozwijanie kompetencji kultu
rowych w zakresie odbioru sztuk współczesnych.

Arteteka z założenia powinna być przestrzenią
sztuki wchodzącą w przestrzeń miasta, ulicy, dla
tego czytelnie nie mają oddzielnego, zamkniętego
pomieszczenia. Rejony sztuki zostały podzielone
dzięki zastosowaniu innej aranżacji poszczegól
nych stref. Jednak główny podział zastosowano
piętrami, dzieląc poziomy na Muzykę, Obraz,
Słowo wpasowując się tym samym w skrót nazwy
Małopolskiego Ogrodu Sztuki (MOS).

Arteteka
Ponad 800 m- powierzchni wolnego dostępu do
zbiorów wyróżnia przestronna, nowocześnie za
aranżowana przestrzeń, pozwalająca na swobodne
obcowanie ze sztuką. Zadaniem jej jest łączenie
różnych dyscyplin sztuk z działaniami multime
dialnymi, czyli możliwość korzystania na miejscu
z programów użytkowych i multimediów, odsłuchi
wania muzyki, jej komponowania, obejrzenia fil
mów czy zorganizowania spotkania dyskusyjnego,
projektowania grafiki komputerowej, korzystania
z gier, nowych fonu książki, komiksu, możliwość
obcowania z liberaturą - książką, w której tekst,
sposób zapisu, fonua oraz materiał stanowią no
śnik treści.
Tutaj miłośnicy teatru i innych dziedzin sztuki
znajdą przestrzeń, w której będą mogli rozwijać
swoje zainteresowania, tworzyć, a także uzupełniać
wiedzę i umiejętności.
Wnętrze. Wąskie i długie pomieszczenia Arteteki wydają się znacznie bardziej przestronne,
dzięki całkowitemu przeszkleniu jej północnej
i wschodniej elewacji. Użytkownicy korzystający
z trzech poziomów mogą cieszyć się panoramicz
nym widokiem na malowniczy fragment miejskie
go pejzażu. Projekt wnętrza został także opraco
wany przez architektów z pracowni Ingarden &
Ewy. Wygodne i różnorodne siedziska zachęcają
zarówno do odpoczynku, jak i do pracy. Arteteka
oferuje swoim użytkownikom również miejsca do
pracy grupowej, spotkań, przestrzenie do wspólne
go oglądania projekcji filmowych, punkty do zajęć
indywidualnych, gry na pianinie. Znajdują się tutaj
miejsca do pracy przy komputerze oraz swobodnie
rozmieszczone fotele i pufy. Użytkownik ma czuć
się swobodnie, ale ma też mieć możliwość spo
kojnej pracy.

Wnętrze Arteteki

Zbiory (docelowo 20 tys. dokumentów) zapla
nowano ułożyć według podziału: Muzyka, Obraz,
Słowo. Postawiono nacisk na zbiory nowoczesne
ze względu na formę i nośniki, dlatego głównymi
zasobami są: elektroniczne publikacje (e-booki,
e-czasopisma), audiowizualne (płyty muzyczne
i filmowe, audiobooki), platformy cyfrowe, urzą
dzenia do odczytu treści (tablety, czytniki), bazy
dostępowe multimedialne i bibliograficzne.
• Muzyka - opera, operetka, teatr muzyczny,
muzyka popularna, muzyka rozrywkowa na płytach
CD i filmach muzycznych na DVD, a także w ba
zach multimedialnych. Można skorzystać z ponad
170 czasopism muzycznych poświęconych muzyce
klasycznej, operze, jazzowi i innym gatunkom. Na
miejscu można odsłuchać nagrań ponad 450 wy
twórni muzycznych;
• Obraz - malarstwo, rzeźba, rysunek, archi
tektura, film, fotografia, komiks, plakat, street
art. Biblioteka wypożycza filmy na płytach DVD,
komiksy polskie i zagraniczne, kolekcje scenariu
szy komiksowych oraz ich cyfrowe wersje. Znajdziemy tu zdjęcia dzieł sztuki, ale też czasopisma
i książki poświęcone malarstwu, grafice, rzeźbie
i innym dziedzinom (nie należy zapomnieć, że na
parterze otwarta będzie biblioteka sztuki z duży
mi zbiorami Małopolskiego Instytutu Kultury).
W Artetece ma być udostępniona również cyfrowa
wersja streetartu;
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• Słowo - teatr, dramat, kabaret. To dział po
święcony niezwyczajnym zbiorom: książce elektro
nicznej, liberaturze, bazom teatralnym do odsłuchu.
Arteteka dysponuje także bardzo okazałą kolekcją
książek elektronicznych (ponad 97 tys. tytułów)
z wszystkich dziedzin wiedzy: eBookAcademic
Collection (Ebsco).

tytułów książek, rejestruje kolekcje 63 000 zdjęć
dzieł sztuki. Zasięg chronologiczny - od 1937 r.)
(Ebsco) oraz Art Premium Package zawierającą:
ART bibliographies Modern (ABM), American
Film Institute Catalog, Arts & Humanities Full
Text, Design and Applied Arts Index (DAAT), FIAF
International Index to Film Periodicals, Film In
dex International, International Bibliography o f
Art (IBA), International Index to Performing Arts
Full Text (Pro Quest).

Przykład liberatury - książki, w której tekst, sposób
zapisu, forma oraz materiał stanowią nośnik treści

łmponujący jest bardzo duży zbiór baz specja
listycznych z dziedziny sztuki i nauk pokrewnych,
do których dostęp jest zapewniony wszystkim czy
telnikom WBP w Krakowie. Bazy co prawda są
anglojęzyczne, ale dają możliwości zapoznania się
z tekstami dokumentów niedostępnymi w Polsce,
także wydawanymi poza Europą.
Bazy multimedialne teatralne: Theatre In Video
(ponad 250 nagrań najważniejszych spektakli
w historii teatru XX w., ponad setka filmów doku
mentalnych - w sumie ponad 500 godzin nagrań,
z których można tworzyć własne playlisty.
Prócz rejestracji historycznych przedstawień
baza prezentuje wywiady z reżyserami, aktorami
i autorami sztuk. Dance In Video (Alexander Street
Press) oraz International Bibliography o f Theatre
& Dance with FullText (Ebsco), bazę muzyczną
stanowiącą cyfrową bibliotekę z ok. 65 tys. płyt:
Musie Lihraty, Musie Libraty Jazz (są tam infor
macje z książeczek płytowych, komentarze, teksty
i streszczenia librett. (Naxos), International Index
to Musie Periodicals Full Text (ProQuest), bazy
z szeroko pojętej sztuki: Art & Architecture
Complete (pełnotekstowy dostęp do 380 tytułów
czasopism i ponad 220 książek, zawiera abstrak
ty artykułów z 780 czasopism naukowych i 230

Arteteka

Sprzęt. Aby sprostać wymaganiom współcze
snego użytkownika i zapewnić jak największy
komfort korzystania ze zbiorów, do dyspozycji
użytkowników są 34 komputery typu all in one
z dotykowymi ekranami (częściowo wyposażone
m.in. w tablety graficzne), 60 czytników e-booków,
5 tabletów internetowych, zestaw PlayStation
z kontrolerem ruchu PS Move, pianino cyfrowe,
odtwarzacz Blue Ray, urządzenia wielofunkcyjne.
Uzupełnieniem wysokiej jakości sprzętu jest pro
fesjonalne oprogramowanie do tworzenia, obróbki
muzyki i grafiki.
Miejmy nadzieję, że Arteteka będzie przestrze
nią otwartą i przyjazną dzięki organizowanym
spotkaniom, warsztatom i wykładom, dzięki no
woczesnym zbiorom i narzędziom będzie sprzy
jać kształtowaniu pokołenia hołdującego sztuce
i kulturze, da możliwość mieszkańcom Krakowa
i Małopolski poznania i uczestniczenia w wymia
nie myśli, poglądów, twórczości szeroko pojętej
humanistycznej i humanitarnej cywilizacji XXł w.
RENATA CIESIELSKA-KRUCZEK
IWONA GÓRNY

SPIS TREŚCI „PORADNIKA BIBLIOTEKARZA” 2012
na stronie internetowej www.poradnikbibliotekarza.pl
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KSIĄŻNICA
BESKIDZKA

CQ

Biblioteka Kocha Smyka
Doświadczenia Książnicy Beskidzkiej

„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na sta
rość trąci”. To myśl przewodnia, która towarzy
szy twórcom zajęć dla najmłodszych czytelników
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Nikt nie
chce przesiadywać ze swoim dzieckiem w czterech
ścianach domu, pragnie wyjść do ludzi, pokazać
maluszkowi jak ciekawy jest świat. W wielu mia
stach brakuje punktów, gdzie mamy pozostające na
urlopie wychowawczym mogą znaleźć odpowied
nie miejsce do spotkania, wymiany doświadczeń,
zintegrowania swoich pociech, podczas wspólnej
zabawy. Książnica Beskidzka wychodząc naprze
ciw oczekiwaniom mieszkańców naszego regionu
organizuje cykl spotkań dla dzieci do lat trzech pod
hasłem „Biblioteka Kocha Smyka”. Celem zajęć
jest integracja dzieci w wieku przedprzedszkolnym
poprzez zapoznanie z książką i biblioteką. Początki
były dla biblioteki wielkim znakiem zapytania. Czy
zajęcia będą się cieszyć zainteresowaniem? Czy
ktoś w ogóle przyjdzie? Postanowiono rozrekla
mować zajęcia na portalu dla mam bielskiemamy.pl, zaprosić na „wydarzenie” przez portal spoleeznościowy Faeebook oraz wykorzystać nasz blog,
w ruch poszły również ulotki i plakaty promujące
zajęcia. Już na pierwszym spotkaniu pojawiła się
grupa mam ze smykami, a na każde kolejne zaję
cia przybywały nowe, zainteresowane osoby, które
stały się czytelnikami naszej biblioteki.
Zainteresowanie książką dzieeka, które niedaw
no zaczęło stawiać pierwsze kroki nie jest łatwe.
Dlatego na naszych zajęciach poprzez taniec, śpiew,
zabawę i wykonywanie prac plastycznych mamy
możliwość przyzwyczajać dzieci do obcowania
z książką oraz przestrzenią biblioteczną. Poczucie
bezpieczeństwa i bliskość emocjonalna są najważ
niejsze dla małego człowieka, dlatego ważnym ezynnikiem spotkań jest pokazanie maluszkom i ich opie
kunom, że biblioteka jest miejscem bezpiecznym.
Opiekunowie korzystająe z własnych doświadczeń
i podpierając się odpowiednią literaturą, nawiązują
kontakt ze swoimi pociechami poprzez zabawę-masażyk, w lytm słów wierszy znanych i łubia
nych autorów dziecięcych. Kolejnym elementem
spotkań jest nauka zabaw paluszkowych, dzięki
którym kształtuje się sprawność manualną u dziec
ka, wymagają one aktywności ze strony opiekunów,
a nam bibliotekarzom pozwalają przybliżyć słowo
pisane. Zarówno masażyki, jak i zabawy palusz
kowe sprawiają, że dzieci czują się zrelaksowane
i gotowe na „poczytanie” bajeczek. Treść i spo

sób wykonywania masażyków zaczerpnięta jest
z publikacji Marty Bogdanowicz Rymowanki,
przytulanki. Spotkania odbywają się pod różnymi
hasłami: „Nasz dom”, „Na wsi” „Zatańczę w bi
bliotece”. Dzięki blokom tematycznym mamy
możliwość zaprezentowania literatury dla dzieci
o konkretnej tematyce. Dzieci „bawią się” książ
ką twardą, oglądając wraz z rodzicami obrazki,
wspólnie natomiast staramy się przeczytać krótki
fragment tekstu. Tańezymy i śpiewamy utwory,
które odpowiednio dobrane są w stanie rozwinąć
dziecko nie tylko rytmicznie, ale również intelek
tualnie. Przykładem tutaj może być utwór „Pokaż
Grzesiu”, który sugeruje dziecku, żeby wskazywało
swoje części ciała, czy też piosenki, które ueząjakie
dźwięki wydają zwierzęta. W prowadzeniu zajęć
pomaga nam również znajomość metod pedagogiki
zabawy.
Wydawane obecnie książki-zabawki, pozwalają
w sposób niezwykłe interesujący zachęcić małych
czytelników do łektuiy. Zwłaszcza młody czytel
nik może nie tylko zobaczyć koparkę, ale również
usłyszeć jakie dźwięki wydaje ów pojazd. Zajęcia
w Książnicy Beskidzkiej to dla wielu dzieci pierw 
szy kontakt z kredką, klejem, plasteliną. Rodzice
często w domu boją się roczniakowi wręczyć ki’edkę w obawie przed połknięciem, my zaryzykowa
liśmy i efekt okazał się być zadowalający, smyki
były zachwycone, prace plastyczne, które powsta
ły urastają do rangi młodego Picassa, a rodzice są
dumni z talentu swoich pociech.
Cykl spotkań Biblioteka Kocha Smyka to nie
tylko czas dla dzieci, to również okazja spotka
nia się młodych mam, które mają możliwość wy-

Fot. Aleksandra Sawczuk

29

miany doświadczeń. Postanowiliśmy w trakcie
zajęć zachęcić mamy do rozmowy na temat wcześ
niej zaproponowanych odpowiednich pozycji książ
kowych. Jest to okazja do zaprezentowania po
radników dla rodziców, publikacji, które pokazu
ją jak się bawić z dzieckiem, audiobooków oraz
literatury dla dzieci. Okazuje się, że rodzice nie zda
wali sobie sprawy, iż na pólkach biblioteki znajdują
się nie tylko bajki dla ich pociech, ale również pozyeje, które pomogą im w wychowywaniu dzieci. Po
każdym spotkaniu prezentowane pozycje są przez
rodziców z chęcią wypożyczane. Zajęcia odbywają
się co tydzień w czwartek o godzinie 10"” oraz 11’"
w czytelni Działu dla Dzieci Książnicy Beskidzkiej
i trwają godzinę, zaraz po nich dzieci mają możli

wość zabawy w kąciku przeznaczonym specjalnie
dla nich, pełnym książek i zabawek.
Bibliotekarz nie może zmusić dziecka do od
wiedzenia biblioteki, może jednak sprawić, że
biblioteka stanie się miejscem spotkań, nie tylko
osób dojrzałych, ale przede wszystkim tych naj
mniejszych. Książnica Beskidzka dąży do tego,
aby uczestnicy naszych zajęć na zawsze pozostali
wiernymi ezytelnikami biblioteki i kreowali modę
na czytanie.

BEATA KUBICA
Książnica Beskidzka

Przepis na integrację nauczycieli
w listopadzie 2010 r. Biblioteka Pedagogiczna
w Przasnyszu zainicjowała nową fonnę współpracy
z nauczycielami, organizując warsztaty „Integracja
grupy - elementy pedagogiki zabawy”. Ku nasze
mu zaskoczeniu chęć udziału w spotkaniu zgłosiło
prawie 50 osób - byli to nauczyciele przedszkoli
i szkół, wychowawey świetlic oraz bibliotekarze
z Przasnysza i całego powiatu.
Zaehęeeni tak dużym zainteresowaniem kon
tynuujemy tę formę promocji placówki. W sumie
zorganizowaliśmy 13 spotkań o różnej tematyce:
• Integracja grupy - elementy pedagogiki
zabawy (tańce w kręgu, zabawy na lepsze pozna
nie grupy, zabawa fabularyzowana „Cwierćland”).
• Działaj z pasją (ćwiezenia manualne z wy
korzystaniem surowców wtórnych, proste prace
plastyczne, tańce w kręgu i na siedząco).
• Twórcze myślenie - twórcze działanie (gry
i zabawy wyzwalające kreatywność - plastyezne,
ruehowe, tworzenie opowiadania).
• Tańce integracyjne (polskie i europejskie
tańce w kręgu, w parach i na siedząco).
• Święta tuż, tuż... - niebanalne pomysły na
ozdoby świąteczne (anioły, choinki i inne dekora
cje świąteczne z papieru i innych ogólnie dostęp
nych materiałów).
• Wielkanocne inspiracje (kwiaty z papieru,
kurezaezki, baranki i inne ozdoby związane z wio
sną i Wielkanocą).
• Decoupage dla początkujących (ozdobienie
zakładki do książki metodą serwetkową).
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• Nie tylko książki powstają z papieru (ori
gami płaskie i modułowe, kartki okolicznościowe
wykonane metodą iris folding).
• Kwiaty z krepiny (spotkanie z twórczynią
ludową, nauka tworzenia kwiatów).
• W świątecznym nastroju (kartki świąteczne
wykonane metodą haftu matematycznego, zabawy
integracyjne związane tematycznie ze świętami Bo
żego Narodzenia).
• Widzę i opisuję (edukacja dziennikarska redagowanie artykułu - zasady tytułowania, seg
mentacji tekstu, ćwiczenia stylistyczne, kodeks
dziennikarski).
• Edukacja regionalna - inne spojrzenie (pre
zentacja regionaliów gromadzonych w bibliotece
oraz spotkanie z członkami grupy rekonstrukcji
historycznych 14 Pułk Strzelców Syberyjskich).
• W świątecznym koszyku (koszyk wielka
nocny wykonany z szarego papieru, pisanki wy
konywane różnymi technikami).
Spotkania prowadzą nauczyciele biblioteka
rze zatrudnieni w naszej bibliotece, którzy dzielą
się w ten sposób wiedzą zdobytą w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, na
warsztataeh organizowanych m.in. przez Stowa
rzyszenie Klanza czy Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do prowadze
nia warsztatów zapraszamy również nauczycieli,
którzy przekazują koleżankom i kolegom swoje
umiejętności. Właśnie dzięki zaangażowaniu ta
kich osób nauczyliśmy się haftu matematycznego,
wykonywania kwiatów z krepiny, tańców integra-

cyjnych, origami modułowego, tajników warsztatu
dziennikarskiego. Warsztaty edukacji regionalnej
poprowadzili członkowie działającej na naszym
terenie grupy rekonstrukcji historycznych 14 Pułk
Strzelców Syberyjskich.
Dzięki tej nowej formie pracy nasza biblioteka
stała się swoistym centrum wymiany myśli peda
gogicznej. Warsztaty dają możliwość wymiany
doświadczeń, poznania się, integracji środowi
ska nauczycielskiego naszej okolicy. Uczestnicy
przyznają, że nie mają zbyt wielu okazji, żeby się
spotkać, podyskutować i w ten sposób wzbogacić
swój warsztat pracy.
Ważne jest to, że w czasie naszych spotkań na
uczyciele „wychodzą zza biurka” i biorą czynny
udział we wszystkich grach i zabawach warsztato
wych. Proponowane przez nas metody aktywizują
ce umożliwiają wyrażenie swoich emocji poprzez
zabawę, dają okazję do odeixvania się chociaż na
chwilę od codziennych problemów.
Każde warsztaty są również okazją do poznania
bogatej oferty biblioteki pedagogicznej - książek,
czasopism oraz zbiorów multimedialnych. Przygo
towujemy wystawy prezentujące wybór literatury
związanej tematycznie z warsztatami, nowości z za

kresu nowoczesnych metod nauczania, wychowa
nia, psychologii, multimedia - filmy, programy
edukacyjne, nagrania muzyczne.
Informacje i fotograficzne relacje ze spotkań
umieszczamy na stronie internetowej www.bpprzasnysz.pl i na blogu www.skarby-biblioteki.
blogspot.com, od niedawna również na Facebooku. Zapraszamy do czytania i oglądania... oraz
na nasze kolejne warsztaty.
ANETA DOBRZYŃSKA
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Filia w Przasnyszu

Słupska W iosna Literacka
pod patronatem „Poradnika Bibliotekarza”
„Słupska Wiosna Literacka w naszej szkole
była bardzo udana. Mieliśmy trzy spotkania, każ
de w innym klimacie. Pierwsze (...) było bardzo
ciepłe, pełne wzruszających wspomnień, drugie
(...) okazało się wulkanem radości, lekarstwem na
smutek i nudę. Ostatnie spotkanie (...) przeniosło
nas w świat poezji, w którym każdy znalazł coś dla
siebie”. Jest to fragment listu, który przyszedł na
adres promocja@pbw.slupsk.pl do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Biblioteka
wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Vo
lumin” organizuje każdego roku Słupską Wiosnę
Literacką. Większość z ponad tysiąca spotkań au
torskich od 1993 r., kiedy to po raz pieixvszy odbyły
się spotkania z literatami, zostawiła po sobie takie
właśnie niezapomniane wrażenia.

w Towarzystwie Przyjaciół Wilna i Grodna. Zaini
cjowali oni literackie spotkania dzieci i młodzieży
z polskimi i litewskimi mistrzami pióra. Słupska
Jesień Poezji, bo pod taką nazwą zdarzenie za
istniało po raz pierwszy, przerodziła się wkrótce
w Słupską Wiosnę Literacką, a gośćmi corocznych
spotkań z młodymi mieszkańcami Słupska stali
się znakomici literaci z całej Polski. Byli wśród
nich m.in.: Jerzy Bralczyk, Ernest Bryll, Zuzanna
Celmer, Wanda Chotomska, Jacek Dehnel, Leszek
Długosz, Marta Fox, Kira Gałczyńska, Grzegorz
Gortat, Tomasz Jastrun, Edward Lutczyn. Daniel
Odija, Michał Ogórek, Grzegorz Tomczak, Marcin
Świetlicki, Dorota Terakowska, Emilia Waśniowska, Danuta Wawilow, Janusz L. Wiśniewski i wie
lu, wielu innych.

A wszystko zaczęło się w 1993 r. z inicjatywy
Kuratora Oświaty Zygmunta Kulczewskiego oraz
środowiska nauczycielskiego i osób zrzeszonych

Zaangażowanie w organizację Słupskiej Wiosny
Literackiej wieloletniego dyrektora Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Marioli Luka-
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siuk, a następnie Renaty Mazurek, obecnej dyrektor
PBW w Słupsku sprawiło, że wiosenne wydarzenia
z roku na rok zyskiwały uczestników i sympatyków.
Szybko wpisały się one w kanon wydarzeń kultu
ralnych Słupska i regionu pomorskiego. Świadec
twem obecności Wiosny Literackiej w kulturalnym
życiu miasta i regionu są przede wszystkim opinie
czytelników i uczestników literackich zdarzeń. Ale
i oficjalne wyrazy uznania, jak choćby nominacja
w 2004 r. do Nagrody Prezydenta „Sztuka Mło
dym” oraz nagroda Polskiej Sekcji IBBY. Dnia
16 grudnia 2003 r. dyrektor Pedagogicznej Biblio
teki Wojewódzkiej w Słupsku, Mariola Łukasiuk
otrzymała nagrodę łBBY. Przyznano jąza wielolet
nią organizację Słupskiej Wiosny Literackiej zna
komicie promującej czytełnictwo oraz propagującej
najlepsze wzorce literatury wśród dzieci i młodzie
ży regionu słupskiego. Z kolei nagroda „Sztuka
Młodym” przyznawana jest osobom lub instytu
cjom, które zajmują się twórczością artystyczną
dla dzieci i młodzieży. Wyróżnienie zachęcić ma
środowiska twórców i animatorów do jak najwięk
szej aktywności w promowaniu i propagowaniu
kultury wśród najmłodszych Polaków.
„Myślę, więc czytam” to hasło, które patronuje
Słupskiej Wiośnie Literackiej, wydarzeniom inspi
rującym do przemyśleń, pobudzającym wyobraź
nię, zaspokajającym czytelnicze zainteresowania,
inicjującym literacką aktywność młodych ludzi
oraz wspierającym edukację i czytelnictwo. Nie
którym Wiosnom towarzyszyły wyjątkowe uroczy
stości, jak choćby w 2003 r. nadanie honorowego
obywatelstwa miasta Słupska Wandzie Chotomskiej. W pięknej scenerii słupskiego Ratusza, na
uroczystej sesji Rady Miejskiej znakomita poetka,
przyjaciel wszystkich dzieci, Wanda Chotomska,
została Honorowym Obywatelem Słupska.
Słupską Wiosnę tradycyjnie pierwszego dnia
inauguruje otwarta dla wszystkich czytelników,
uroczysta literacka „biesiada”, która początkowo
odbywała się w Zamku Książąt Pomorskich, a ko
lejno w Ośrodku Teatralnym Rondo, a następnie
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w Teatrze Impresaiyjnym-obecnie Polskiej Filhar
monii Sinfonia Baltica w Słupsku. Następujące po
niej kilka dni Słupskiej Wiosny to liczne spotkania
autorskie, wykłady, sesje, konferencje, wystawy
i warsztaty w szkołach podstawowych, gimnazjach,
szkołach średnich i Akademii Pomorskiej, ośrod
kach specjalnych i świetlicach terapeutycznych,
bibliotekach miejskich i gminnych, przedszkolach
i innych placówkach oświatowo-kulturalnych Słup
ska i regionu. W czasie wszystkich edycji Wiosny
odbyło się w sumie ponad 1000 takich wydarzeń,
a także kilkadziesiąt zespołów metodycznych dla
nauczycieli-bibliotekarzy i polonistów, warsztaty
literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
wystawy prac znakomitych artystów: Zbigniewa
Jujki, Janusza Stannego i Edwarda Lutczyna, Jac
ka Frankowskiego i Juliusza Batury. Przez kilka
lat programowi Literackiej Wiosny towarzyszyło
także podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gim
nazjalnej.
Niejednokrotnie pytałam wiosennych gości, dla
czego przyjeżdżają do Słupska, czym kierują się
przyjmując zaproszenie na kolejną Słupską Wiosnę
Literacką? Dlaczego decydują się na przyjazd, gdy
często dzielą ich od Słupska setki kilometrów, lub
setki nie cierpiących zwłoki ważnych spraw. Oto,
co mi odpowiedziała Marta Fox, znakomita pisarka
i poetka przyjeżdżająca do nas z Katowic. „Po dłu
gim pisaniu mam ochotę spotkać się z czytelnikami,
by usłyszeć pochwały. Moja próżność każę mi cze
kać na zdania typu: „kiedy czytałam pani książkę,
to czajnik mi się spalił”. Zaproszenie na Słupską
Wiosnę Literacką przyjmuję, nie pytając o szczegó
ły. Wiem, że przez tydzień mogę odpocząć od stre-

sów i skupić się na rozmowie o książkach. Ufam,
że moje wędrowanie będzie pełne doświadczeń
i przygód, bo organizatorzy potrafią zadbać o mnie
tak, że nawet najdalsze manowce stają się cudne.
Spotkania bywają tak intensywne, że nie starcza
czasu ani sił na nic innego. Ale ja lubię mocno
i pracowicie żyć. Pisarz nie istnieje bez czytelni
ków. Przyjeżdżam do Słupska, by zobaczyć, że
nawet 700 km od mojego biurka mam ich wielu”.
Z kolei dla Daniela Odiji Słupska Wiosna Li
teracka jest „wielką intelektualną przygodą”.
W jej trakcie musi podołać wyzwaniom spotkań
z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych
i średnich. Na moje pytanie o to, dlaczego, mimo
przeróżnych zajęć, tak chętnie jest z nami, odpo
wiedział: „Dzieci są szczere i mają „otwartą” gło
wę, zadają trudne pytania, bo pozornie najprostsze.
Człowiek w kontakcie z nimi uczy się dystansu
do samego siebie (...). W szkołach podstawowych
dominuje humor, jednocześnie dzieci wyczulone
są na to, czy traktuje się je poważnie. Dla mnie to
doskonała nauka dialogu {...). Szkoły ponadpod

stawowe to już odbiorca wymagający traktowania
na równi. Tu pretensje do dorosłości przeplatają się
jeszcze z dziecinnym postrzeganiem otoczenia. Ten
swoisty melanż często doprowadza do ciekawych
rozmów, podczas których rozterki odchodzącego
dzieciństwa walczą z próbą zaufania dorosłemu ży
ciu. Próbuję wzniecać wśród młodzieży to zaufanie,
mówiąc z nimi o sprawach, które poruszam ze swo
imi przyjaciółmi. Młodzież natychmiast wyczuwa
czy jestem szczery i mam wrażenie, że po każdym
takim spotkaniu mogę śmiało spojrzeć w lustro
(...). Niesamowite było moje spotkanie w Damnicy
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Czytanie
zamieniłem w opowieść podkreślaną ekspresją
ciała, czyli zaprezentowałem prawie jednoosobo
wy teatr bez ucieczki w banalizowanie sytuacji.
Żadnych bajek, żadnego koloryzowania rzeczy
wistości, te dzieci mają duże łaknienie prawdzi
wych opowieści i to starałem się im przekazać
(...). O ile spotkania z dorosłymi zacierają się
mi w pamięci, bo nie obfitują w tak dużą liczbę
„zaskoczeń” i „improwizacji” zarówno z mojej
strony, jak i ze strony odbiorców, o tyle spotkania
z dziećmi i młodzieżą wciąż we mnie tkwią. Po
ich odbyciu mam poczucie nie tylko dobrze speł
nionego obowiązku i świetnej zabawy, ale jestem
przekonany, że poszerzyłem swoją osobowość
o ważne doświadczenie, którym jest wniknięcie
w świat dziecięcej wyobraźni.

Coroczna organizacja Słupskiej Wiosny Literac
kiej to dla wielu młodych ludzi zupełnie wyjątko
wa okazja spotkania i rozmowy na temat literatury
z wyjątkowymi ludźmi, autorami znanych czy ulu
bionych lektur. Zainspirowani tymi spotkaniami,
młodzi ludzie sięgają do książek lub podejmują
własne próby literackie. A my, pracownicy Peda
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku,
widząc takie efekty swoich działań, czujemy się
zobowiązani do ich kontynuowania każdej kolejnej
wiosny.
AGATA SZKLARKOWSKA
Koordynator SWL. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW w Słupsku
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Ze Zwrotów

FELIETONY
Dziwaczki

Każde środowisko ma wśród swojego grona egzemplarze odbiegające od powszechnie
panujących w nim norm zachowań i sposobu pracy. Na pozór te egzemplarze pracowników
niewiele się różnią od swoich koleżanek i kolegów, ani ubiorem, ani zachowaniem. Nie ma
tu żadnej korelacji między noszoną odzieżą, która potrafi być podążająca za aktualną modą,
a ich zachowaniem. Tym bardziej żadnego odchyłu od powszechnej normy nie doświadczają
odbiorcy ich pracy.
Nie inaczej jest w zawodzie bibliotekarskim. Czytelnicy zazwyczaj bardzo lubią te panie,
które nie szczędząc własnego czasu wytrwale wyszukują pozycje, o które poproszono. Te
bibliotekarki prowadzą też różne działania popularyzatorskie, malują, piszą wiersze, teraz
też biorą się za działalność internetową. W mniejszych środowiskach ich energia i po
mysły są odbierane pozytywnie, często są nawet nagradzane dyplomami czy innymi niekosztownymi wyrazami uznania. W warunkach wielkomiejskich, w dużych zespołach, w sie
ciach wielofilialnych uważane są za dziwaczki, które trudno okiełznać i podporządkować
ustanowionym zasadom gry. Cienka jest granica między niesztampową osobowością a łekkim zaburzeniem psychicznym. W dużych zespołach nie ma ani ochoty, ani czasu by roz
strzygać jakiej natury są problemy, które stwarza Pani x czy y.
Może to jednak dziwaczki są rodzajem bezpiecznika w zawodzie bibliotekarza? Może
to one pokazują gdzie kończy się sztampa w codziennej działalności i gdzie rutyna prze
kształca się w bezduszność? Na szczęście zawód bibliotekarza ciągle nie jest korporacją
w rozumieniu współczesnej gospodarki. To nie jest już terytorium ludzi wycofanych, nie
dających sobie rady w codziennej gonitwie, przytuliskiem fantastów, już liczy się odpo
wiedni papier, a nawet umiejętności i tylko na najwyższych stanowiskach wycofani z gry
politycy mogą popisywać się jako honorowi ambasadorzy posłuszeństwa i sprytu. Właś
nie w dużym zespole bibliotekarki ponadnormatywne mogą łatwiej ulokować się w ja 
kiejś niszy i nie tracąc własnego koloru i kroju egzystować w miarę spokojnie.
Mądrość kierujących zespołami wyraża się nie tylko w doprowadzeniu do takiego
poziomu orkiestracji, by efekt ich pracy był pozytywny i jednoznaczny, ale zwłaszcza
w zawodach artystycznych by uzyskany produkt był nie tylko jednolitą bryłą marki, ale
by dawał wrażenie różnorodności, powiedzmy nieco górnolotnie, by mienił się różnymi
kolorami. Trudno co prawda uważać zawód bibliotekarski za rzemiosło artystyczne, ale
na pewno zwłaszcza dzisiaj, kiedy sposoby docierania do czytelnika i propaganda czytel
nictwa wymagają wielu nieszablonowych pomysłów można pokusić się o stwierdzenie, że
nietypowe stworzenia bibliotekarskie mają do odegrania swoją rolę.
Koleżanki - bibliotekarki nie bardzo lubią nietypowych, nie tylko za ladą od strony
czytelnika, ale także we własnym gronie. Trochę cichej pogardy, szczypta lekceważenia.
I trochę pobłażliwości w stosunku do sympatii okazywanej przez czytelników.
A przecież różnego kalibru dziwaczki sąjak pożyteczne dżdżownice spulchniające zbyt
jednolitą i zbyt twardą glebę przyzwyczajeń zawodowych. Nie, niekoniecznie kochajmy
dziwaczki jak mógłby powiedzieć zapomniany już poeta. Szanujmy je.

Emeryk
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Bibliotekarz w sieci

Edukacja film oznawcza w internecie i bibliotece
Do zadań bibliotek publicznych, szkolnych i pe
dagogicznych należy prowadzenie edukacji filmoznawczej. Należy przez nią rozumieć nie tylko
udostępnianie zbiorów audiowizualnych, ale także
popularyzację sztuki filmowej w ramach działalno
ści informacyjnej i kulturalno-oświatowej. W roz
wijaniu zainteresowań w dziedzinie filmu pomagają
liczne portale, powszechnie znane wśród miłośników filmu i telewidzów, takie jak[www.filmweb.pl |
czy |www.stopklatka.pl|. Bibliotekarze mogą je
wykorzystywać jako pomoc w opracowaniu filmów
dostępnych na DVD i innych nośnikach oraz
w pracy informacyjnej.

wykonawcy na podstronie zawierającej informacje
o konkretnym dziele, choćby filmie Hoffmana
„Ogniem i mieczem’’ czy „Brzezinie” Wajdy. Pod
hasłem Szukaj warto wpisywać także nazwiska
pisarzy polskich i obcych. Znajdziemy tą drogą
informacje o dotyczących ich filmach dokumen
talnych i adaptacjach utworów literackich, jak
również o realizacjach sztuk w Teatrze Telewizji.
Dla przykładu można przywołać Bolesława Prusa,
Henryka Sienkiewicza, Bolesława Leśmiana, Jana
Brzechwę, Jarosława Iwaszkiewicza.

Inny popularny portal to|www.filmpolski.pl|internauci wiedzą, że na wymienionej stronie znajdą
informacje rzeczowe o filmach, artystach i bieżą
cych wydarzeniach. Znacznie mniej ma świado
mość, iż serwis stanowi także nieocenioną pomoc
w poszukiwaniach bibliograficznych. Bibliotekarze
powinni z niej korzystać ukierunkowując maturzy
stów, studentów i innych użytkowników bibliotek
w kwerendach o tematyce filmowej.

Wielu dwudziestowiecznych literatów występuje
na portalu w roli autorów scenariuszy filmowych
i twórców dialogów. Poszukiwanie wiadomości
o nich na filmpolski.pl zainteresuje bibliotekarzy
i nauczycieli pragnących łączyć edukację litera
turoznawczą z filmową poprzez prezentowanie
uczniom i studentom adaptacji literatury pięknej
i popularnej oraz omawianie z nimi oglądanych
dzieł. Twórcy strony zamieścili bibliografie wy
branych filmów pod omówieniami tytułów (link
Zobacz bibliografię).

Serwis filmpolski.pl jest redagowany przez
Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Pań
stwowej Wyższej Szkoły Fiłmowej, Tełewizyjnej i Teatrałnej im. Leona Schillera w Łodzi we
współpracy z Połskim łnstytutem Sztuki Filmowej
w Warszawie, łódzkim Muzeum Kinematografii,
serwisem Fonoteka prowadzonym przez Filmotekę
Narodową, a także innymi podmiotami. Na stro
nie głównej portalu umieszczono skróty do witiyn
współpracowników.

Znacznie większy zakres tematyczny ma wy
szukiwarka Film w prasie polskiej widoczna na
stronie głównej serwisu. Stanowi ona wejście do
bazy danych z opisami bibliograficznymi dużej
części filmów, o których pisano w polskich czaso
pismach. O ile przez wyszukiwarkę główną trafimy
tylko do dzieł i artystów polskich, o tyle w bazie
Film w prasie polskiej znajdziemy wiadomości na
temat publikacji mających za temat filmy polskie
i zagraniczne.

Szczegółną uwagę należy poświęcić stronie bi
bliograficznej sei-wisu. Informacje o publikacjach
dotyczących konkretnych twórców i aktorów
znajdziemy przy biogramach, pod linkiem Zo
bacz bibliografię. Notę biograficzną z ewentual
nym zestawieniem bibliograficznym wyszukamy
wpisując imię i nazwisko, względnie nazwisko
artysty, np. Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda, w wy
szukiwarce Szukaj dostępnej na stronie głównej,
albo po kliknięciu w imię i nazwisko twórcy lub

Przykładowe hasła, które możemy wpisać pod
komendą szukaj recenzji to: nazwa własna bohatera
filmowego, jak Robin Hood, twórcy czy aktora, jak
Dietrich Marlene, Holland Agnieszka, tytuł filmu,
nazwa festiwalu lub przeglądu filmowego, miejsco
wości, w której festiwal albo przegląd się odbywa,
nazwa gatunku filmowego względnie inne słowa
kluczowe, których wybór zależy od potrzeby i in
wencji internauty. Kiedy szukamy publikacji kon
kretnego autora, skuteczne będzie wpisanie jako
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słowa kluczowego jego nazwiska, np. Kałużyński.
Publikacje uwzględniane w omawianej bibliografii
oprócz dzieł filmowych i ludzi filmu dotyczą ksią
żek o tematyce filmoznawczej i nagrań filmów na
płytach, w tym na DVD. Ostatnia wiadomość jest
cenna dla bibliotekarzy zajmujących się gromadze
niem, uzupełnianiem i udostępnianiem zbiorów.
Posługując się wyszukiwarką Film w prasie pol
skiej mamy możliwość zawężenia wyszukiwania
do tekstów zamieszczonych w konkretnym tytule
prasowym, a także podania ramowych dat opubli
kowania poszukiwanego tekstu.
Do zestawień bibliograficznych udostępnianych
na filmpolski.pl, w tym w bazie Film w prasie
polskiej pod hasłem szukaj recenzji, trafiają opisy
różnych rodzajów publikacji: recenzji, artykułów,
reportaży, omówień filmów, sprawozdań z pro
dukcji, wywiadów, kalendariów. Twórcy rejestrują
wiadomości o tekstach z czasopism codziennych,
społeczno-kulturalnych i filmowych. Duża część
periodyków uwzględnianych w bibliografiach jest
łatwo dostępna w bibliotekach archiwizujących
gromadzone zbiory czasopiśmienne. Niektóre pi
sma ezytelnik znajdzie w internecie.
Spośród baz bibliografieznych o tematyce fil
moznawczej na wymienienie zasługuje także baza
Film prowadzona przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Krakowie, obejmująca lata 1987-2005,
tworzona w programie MAK (zob.|www.bazy.wbp.]
jkrakow.pl]). Zawiera opisy bibliograficzne publi
kacji z prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Twórcy
prezentują problematykę filmową w ujęciu histo
rycznym, teoretycznym i publicystycznym. Reje
strują informacje o tekstach dotyczących polskiej,
europejskiej i światowej kinematografii, wywia
dach z ludźmi kina, recenzjach filmowych, spra
wozdaniach z festiwali i przeglądów. Informują,

że poszerzają zakres czasowy publikacji (zaczęto
opracowywać opisy publikacji, które ukazały się
po 2005 r.j.
Internauta może przeszukiwać opracowywaną
przez nich bibliografię np. posługując się indek
sem autorskim, tytułowym i słowami kluczowymi.
Chcąc znaleźć wiadomości dotyczących festiwali
organizowanych w danym mieście możemy wpi
sać jako słowo kluczowe nazwę tej miejscowości.
Szukając pracy o artyście czy filmie wybierzemy
jako hasło nazwisko twórcy lub aktora, względnie
tytuł dzieła. Za słowo kluczowe można wybrać tak
że inny termin, jak festiwal. Korzystający z bazy
stosują również szukanie zaawansowane, którego
jeden z wariantów polega na jednoczesnym po
daniu dwóch lub więcej haseł wyszukiwawczych.
Osobom zainteresowanym filmem, a zwłaszcza
bibliotekarzom, można polecić również stronę internetowąjwww.portalfilmowy.pl Kręci się], której
twórcy populaiyzują aktualności z dziedziny filmu.
Bibliotekarzy zainteresuje fakt, że w serwisie są
prezentowane informacje na temat książek o tema
tyce filmoznawczej i płyt DVD. W gromadzeniu
zbiorów audiowizualnych pomogą recenzje pisane
przez internautów, zamieszczane na Kręci się.
Bazy filmpolski.pl i Film będą dużą pomocą
w poszukiwaniach bibliograficznych o tematyce
filmoznawczej, stanowiąc bezcenne uzupełnienie
baz MAK prowadzonych przez Bibliotekę Naro
dową, czy Polską Bibliografię Literacką. Można
je polecić czytelnikom zainteresowanym tematy
ką filmową. Podobnie jak inne strony internetowe
uwzględnione w przedstawionym artykule przycią
gną też uwagę bibliotekarzy, nauczycieli i anima
torów kultury zajmujących się upowszechnianiem
sztuki filmowej oraz wiedzy na jej temat.
ADRIAN ULJASZ

W W - wiadomości, wydarzenia
ZAPROSILI NAS...
• Dr Tomasz Makowski, Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny miesięcznika „Magazyn Literacki Książki” na uro
czyste wręczenie nagród za Książki Miesiąca i Książki Roku 2012 „Magazynu Literackiego Książki”. Nagrody specjalne
za Wydarzenia Roku 2012 oraz Wydawcy Roku 2012. Biblioteka Narodowa, Pałac Rzeczypospolitej. 30.01.2013 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie na III Konferencję Regionalną Programu
Rozwoju Bibliotek „Biblioteka trzecim miejscem ” . 7.02.2013 r.
• Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski na spotkanie z okazji 85. rocznicy podpisania przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego rozporządzenia o powołaniu Biblioteki Narodowej. Uro
czystość w Pałacu Rzeczypospolitej zaszczycił sw oją obecnością Bronisław Komorowski Prezydent RP. 26.02.2013 r.
• Biblioteka Śląska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP, IBilN
UŚ w Katowicach, ZO SBP w Katowicach na IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu. 21.03
2013 r. Patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza” i „Glos Nauczycielski” .
Za zaproszenia dziękujemy!
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Dyplom atyczny zam ach stanu echa uchwalenia majowej konstytucji
Fragment piosenki J. Kaczmarskiego: Ucz się na Polaka
ucz... nr 4 z albumu: „Sarmatia ".

Narrator 1:
Działalność oświatowa i artystyczna króla Sta
nisława Augusta Poniatowskiego wpłynęła na
podniesienie kultury życia codziennego szlachty
i magnatów. Polska doby stanisławowskiej nie
przypominała już tej z czasów saskich - zacofanej
i pogrążonej w ciemnocie. Ludzie wykształceni le
piej rozumieli swoje obowiązki wobec ojczyzny.
Potrafili także dostrzec grożące jej niebezpieczeń
stwa. Nadszedł czas wielkich reform.
Narrator 2:
Reformy skarbowe, wojskowe, utworzenie
Szkoły Rycerskiej, działalność Komisji Edukacji
Narodowej, założenie w Warszawie pierwszego sta
łego teatru dostępnego dla publiczności, budowa
Pałacu na Wyspie w Łazienkach to najważniejsze,
choć nie wszystkie, dowody na to, iż pod kierun
kiem mądrego króla Polska dążyła do likwidacji
zacofania.
Narrator 3:
Sprzyjała temu nie tylko sytuacja wewnętrzna
kraju lecz także międzynarodowa. Pomiędzy trze
ma wrogimi Polsce państwami doszło do nieporo
zumień. W 1787 r. Rosja i Austria rozpoczęły wojnę
z Turcją, której broniły Prusy. Carycy Katarzynie II
nie wiodło się w tej wojnie. Potrzebowała pomocy,
którą proponował polski król. Ale jak przeprowa
dzić ważne reformy, jak zniesienie liberum veto
i wolnej elekcji, kiedy Rosja stoi na straży nie
zmienności tych praw. Ważne decyzje dla przy
szłości obu państw miały zapaść podczas spotkania
Katarzyny 11 ze Stanisławem Augustem w 1788 r.
w Kaniowie nad Dnieprem.
Scena I sk(»iitc(lcrn>\ any Scjiii
/a nil/ial u walkach z liiikaini
Fragment piosenki J. Kaczmarskiego: ,,Sen Katarzyny ".

Katarzyna II:
Drogi Stanisławie, jak wiesz Pmsy próbują zdo
być przychylność niektórych polskich posłów, bro-

ś w ię to

KonśtytLicyi
nią Turcji.... Wiesz jeszcze lepiej niż ja, że chodzi
im o Gdańsk i Toruń, których nie zdołały zagarnąć
w I rozbiorze.
Stanisław August:
Rozumiem o Najjaśniejsza, Droga Imperatorowo
Rosji. Wiem i oferuję sojusz oraz pomoc w wojnie
z Turkami.
Katarzyna II:
Doceniam Twą lojalność zacny Stanisławie,
ale oboje wiemy, że sytuacja jest o wiele bardziej
skomplikowana. Wiesz dobrze, że Twoja zgoda nie
ma większego znaczenia. Przecież musi ją zatwier
dzić Wasz Sejm.
Stanisław August:
Pani, ale jak pozyskać zgodę posłów, skoro
pierwszy z nich powie veto? Poza tym trzeba
zwiększyć liczbę polskiej armii i uchwalić podatki.
Czy wszyscy wyrażą na to zgodę?
Katarzyna II:
Wiem, jak pracuje polski Sejm (po chwili na
mysłu). Zgoda. Zezwalam, aby Twoi stronnicy za
wiązali konfederację. W ten sposób powinniście
zapanować nad Sejmem. W tej sytuacji żaden z pol
skich posłów nie będzie mógł zastosować liberum
veto. Ale pamiętaj... Ostrzegam. Nawet nie myśl,
aby wykorzystać moją decyzję do uczynienia cze
gokolwiek niezgodnego z mojąw'olą.
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Stanislaw August:
Daję Ci moje słowo: nie dopuszczę do zmiany
ustroju państwa. Możesz śmiało ruszać na Turcję.
F ragm ent piosenki J. Kaczmarskiego: Krajobraz po
liczcie.

Scena II - cztery lata
długich i niełatwych obrad
Narrator 1:
Sejm rozpoczął obrady w październiku 1788 r.
Jego marszałkiem został zwolennik reform, wielki
patriota Stanisław Małachowski. W Sejmie nie było
jednak zgody, gdyż przeciwnicy wszelkich zmian,
nie mogąc posłużyć się liberum veto, przedłużali
w nieskończoność jałowe dysputy, aby nie starczyło
czasu na sprawy ważne.
Franciszek Ksawery Branicki:
Musimy zachować dotychczasową pozycję
państwa. Żadnych reform. Jedyną naszą pomocą
- Rosja.
Seweryn Rzewuski:
Jesteśmy za pozostawieniem zasady liberum
veto.
Stanisław Szczęsny Potocki:
Trzymajmy się praw kardynalnych. Koniecznie
trzeba pozostawić niewzruszoną zasadę wolnej
elekcji.
Narrator 2:
Pomimo takiej postawy obozu hetmańskiego,
któremu przewodzili Ksawery Branicki, Szczęsny
Potocki i Seweryn Rzewuski - magnaci pozostają
cy na usługach Rosji, Sejm od początku rozczaro
wał Katarzynę swoimi decyzjami. Odrzucono pro
jekt sojuszu wojskowego z Rosją, zawarto sojusz
z Prusami. Uchwalono ustawy o powiększeniu
armii do 100 tys. oraz obciążono podatkami du
chowieństwo i szlachtę.
Ignacy Potocki:
Pozycja króla w Rzeczypospolitej musi zostać
wzmocniona. Jesteśmy za sojuszem z Prusami.
Naszym wrogiem numer „1” jest Rosja.
Marszałek Sejmu Adam Kazimierz Czartoryski:
Koniecznie trzeba przeprowadzić jak największą
liczbę reform związanych z utwierdzeniem wła
dzy królewskie. Znieść trzeba Radę Nieustającą,
w skład której wchodzą zdrajcy ojczyzny. Tylko
w ten sposób zdołamy zlikwidować protektorat ro
syjski i przywrócić niepodległość Rzeczypospolitej.
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Wojewoda sieradzki Michał Walewski:
Zgłaszam projekt ustawy o powiększeniu liczby
naszego wojska do 100 tys. Utrzymać trzeba rów
nież podział na 4 dywizje w Koronie i 2 na Litwie.
Musimy położyć nacisk na rozbudowę artylerii.
Trzeba koniecznie powołać Główną Szkolę Arty
lerii oraz Główną Szkołę Inżynierów.
Stanisław Kostka Potocki (poseł lubelski, depu
towany do konstytucji z prowincji małopolskiej):
Zwracam uwagę na fakt, iż aby utrzymać woj
sko zarówno szlachta, jak i duchowieństwo winno
płacić podatek na armię - „ofiarę wieczystą, ofiarę
dziesiątego grosza”. Bracia szlachta - płaćmy 10%
podatku, a Wy czcigodni duchowni - 20%.
Narrator 3:
Do Warszawy przybyli również przedstawiciele
największych miast Rzeczypospolitej i pod przewod
nictwem bogatego kupca i prezydenta miasta stołecz
nego Jana Dekerta przedłożyli swoje żądania Sejmowi.
Scena III

czarna procesja

Fragment z kroniki księdza Jędrzeja Kitowicza s. 35
Czarna procesja.

Jan Deckert (prezydent Warszawy):
Walczymy o samorząd w miastach. Żądamy
umożliwienia nam nabywania dóbr ziemskich.
Każdy mieszczanin powinien zostać obdarzony
przywilejem nietykalności osobistej. Nie wolno
więzić mieszczanina bez wyroku sądowego. Ma
gistraty niech reprezentują miasta, zarządzają kasą
miejską. Im także należy dać uprawnienia policyjno-porządkowe.
Przedstawiciele 141 miast królewskich (dwóchtrzech uczniów - razem):
Zdobyliśmy prawo głosu na Sejmie w sprawach
dotyczących miast. 24 przedstawicieli naszego sta
nu ma glos doradczy. Będziemy mogli piastować
niższe urzędy. Wywalczyliśmy sobie istnienie ma
gistratów - zarządów miast.
Narrator 1:
Tymczasem w największej tajemnicy, w gronie
osób współpracujących z królem przygotowywano
najważniejszą reformę - reformę władzy państwo
wej. Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem
Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę
w pracach nad kształtem nowej konstytucji.
Narrator 2:
Władca podyktował główne założenia nowej
ustawy zasadniczej swojemu sekretarzowi Scipione

Piattollemu. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym
Potockim, Stanisławem Małachowskim i Hugonem
Kołłątajem powstał projekt zatytułowany Prawa
Konstytucyjne.
Narrator 3:
Wieczorem 2 maja 1791 r. autorzy konstytucji
i grupa wtajemniczonych posłów zebrali się na taj
nym posiedzeniu w pałacu Radziwiłłowskim na
Krakowskim Przedmieściu. Postanowiono bez
zwłocznie, zaraz następnego dnia, wnieść projekt
pod obrady Sejmu. W Warszawie nie było wszyst
kich posłów, w tym również tych, którzy sprze
ciwiali się nowym prawom. Nie zdążyli wrócić
po Świętach Wielkanocnych. Zdecydowano się
wykorzystać ich nieobecność.

- ten projekt jest sprzeczny z artykułem o na
stępstwie tronu, hańba, hańba,
- a co z naszymi poselskimi instrukcjami?
Zwolennicy reform: Posłowie wznoszą okrzy
ki: „Przysięgać na konstytucję, bez głosowania!”
(krzycząjeden po drugim gestykulując):
- czy nie dostrzegacie Panowie fatalnych skut
ków poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej?
- Niech nieba odwrócą od nas klęski, które nam
i teraz grożą,
- Kraj padł łupem chciwości, obywatele wzgar
dą byli okryci, własność ich ku wygodzie obcych
służyła (wznosząokrzyki: Przysięgać, Przysięgać,
Zgoda, Zgoda....)!

Scena IV - dzieło Sejmu Wielkiego
sala obrad na Zamku Królewskim,
posłowie wznoszą okrzyki na cześć króla

Michał Zabiełło (poseł inflancki):
Wzywam wszystkich do przyjęcia konstytucji.
Najjaśniejszy Panie. Jasno widzisz, jaka jest wola
Sejmu, wyjąwszy kilka osób...

Marszałek Konfederacji Koronnej
Stanisław Małachowski:
Polska winna być państwem jednolitym. Powin
na być monarchią konstytucyjną, bez liberum veto
i wolnej elekcji.

Marszałek Konfederacji Koronnej
Stanisław Małachowski:
Wykonaj przysięgę na konstytucyję...Ręczę Ci
o Panie, iż za Twym przykładem pójdą nieomylnie
wszyscy Polacy kochający swoją Ojczyznę.

Stanisław Staszic:
Prawa człowieka to równość, wolność i wła
sność. Nikt nie rodzi się ze znamieniem poddań
stwa. Przypominam, iż najpierwszym znakiem
woli powszechnej jest jednomyślność. Potrzebna
jest w kraju wolność słowa, druku oraz głoszenia
własnych poglądów.

Stanisław August:
Nie oglądam się, co ze mną będzie, ale mówię,
że kto kocha ojczyznę, powinien być za tym projek
tem: do czego ty sterniku obrad, chciej mnie i całą
powszechność dzielnością swą doprowadzić, abym
wiedział, czy mam kłaść ten dzień między szczę
śliwymi, czy zapłakać nad ojczyzną. Kto więc jest
za tym projektem, niech mi da poznać swoją wolę.

Marszałek Konfederacji
Wielkiego Księstwa Litewskiego
Kazimierz Nestor Sapieha:
Trzeba jednocześnie zapewnić równość i opie
kę prawną innym wyznaniom. Trzeba napisać
nowy kodeks praw cywilnych. Władza sądowni
cza powinna spocząć w rękach sądów ziemskich,
miejskich, a najwyższą władzę winien sprawować
Trybunał Koronny.
Julian Ursyn Niemcewicz:
Uchwały powinny zapadać większością głosów.
Władzę wykonawczą niech sprawuje Straż Praw,
złożona z najwyższych urzędników państwowych,
wybieranych przez króla.
Przeciwnicy reform: Posłowie wznoszą okrzyki:
„Głosować nad projektem”
(krzycząjeden po drugim gestykulując):
- a gdzie Wasz mości Panowie obowiązek deliberacji - trzeba glosować, dyskutować.

Posłowie (podchodząc do tronu)
WSZYSCY! WSZYSCY!
Jan Suchorzewski, poseł kaliski (wyciągnąwszy
na środek sali swojego kilkuletniego syna)
Zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli,
którą ten projekt krajowi gotuje.
Posłowie patrioci:
Precz. Sprzedawczyk obcego Dworu (straż sej
mowa wyprowadza go z sali obrad).
Narrator ł :
Władca podniósł rękę na znak, że chcc przemó
wić, co zwolennicy konstytucji poczytali za goto
wość Stanisława Augusta do złożenia przysięgi.
Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskie
go Feliksa Turskiego, następnie wezwał zebranych
do przejścia do kolegiaty św. Jana na nabożeństwo
dziękczynne.
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w tle zdjęcie obrazu Kazimierza Wojniakowskiego; „Uchwalenie Konstytucji 3 maja”.
Stanisław August:
Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę...
proszę kto kocha ojczyznę, niech idzie ze mną do
kościoła tę samą wykonać przysięgę. W tle zdjęcie
obrazu Jana Matejki; „Konstytucja 3 maja”.

Narrator 2:
7 maja 1791 r. marszałkowie sejmowi wydali
uniwersał, ogłaszający uchwalenie konstytucji.
Głosił on m.in.: Ojczyzna nasza ju ż jest ocalona.
Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd na
rodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli
i nierządu...
Piosenka: Witaj Majowa Jutrzenko...

Posłowie (wznosząc okrzyki):
Wiwat król! Wiwat konstytucja! Wiwat Kołłątaj!
Wiwat POLONIA!

PIOTR ULATOWSKI

Niezwykłe poznawanie świata z Olafem , Julką Kulką
i Fioletką, czyli sposób na udane dzieciństwo
Cele:
• poznawanie różnych pojęć w atrakcyjny spo
sób,
• zachęcenie do czytania poprzez ciekawą for
mę zabawy z książką,
• rozwijanie zdolności plastycznych, teatral
nych, literackich i innych,
• uwrażliwienie na odbiór kultury,
• rozwijanie właściwych relacji w kontaktach
społecznych.

R afał W itek

Julka Kulka,
Fioletką i ja

Uczestnicy:
• dzieci w wieku 6-8 lat.
WYOAWMtCTWO t BAJKA

Uwagi:
• zajęcia mogą być prowadzone w czasie wakaeji, ferii lub w porozumieniu z nauczycielami
nauczania przedszkolnego i zintegrowanego w cza
sie roku szkolnego,
• zajęcia są przewidziane dla grupy nieliczniejszej jak 30 osób,
• zajęcia pomaga prowadzić np. Koło Przyja
ciół Biblioteki,
• staramy się, aby skład grup zmieniał się pod
czas różnych zadań,
• kładziemy duży nacisk na inwencję twórczą,
aktywność i spontaniczność dzieci.

2. Głośne czytanie opowieści z książki Rafała
Witka Julka Kulka, Fioletką i ja.
Słuchanie. Dzieci siadają na kocach i słuchają
opowieści (czytamy dzieciom tytuły rozdziałów
i pytamy, które chcą usłyszeć lub wybieramy do
wolne rozdziały).
Pomoce: książka, koce.

Malowanie. Dzieci malują farbami do niej swoją
ilustrację, mogą malować rączkami lub pędzlami
(dajemy im dużą swobodę).
Pomoce; kartony A3, farby plakatowe, stare gazety, koce.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie uczestników. Uśmiech na powita
nie. Przypięcie dzieciom kartoników z narysowa
nym uśmiechem.
Pomoce: kartoniki z narysowanym uśmiechem.
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Mycie i poznawanie. Mycie „łapek” i opowieść
o wężu prysznicowym i czarnej mambie słowami
Rafała Witka (dzieci myją ręce, a prowadzący czy
ta bardzo teatralnie zabawne wyjaśnienia zawarte
w książce).
Pomoce: książka, ilustracja węża prysznicowego i czar
nej mamby. Dostęp do łazienki.

Karawana z Wielbłądem Mustafą. Dzieci dzie
limy na małe grupy. Każda grupa dostaje koc i two
rzy wielbłąda. Dzieci za Wielbłądem Mustafą w ka
rawanie po pustyni wędrują po sałi (dobrze jak dro
ga przypomina labirynt). Koło Przyjaciół Biblioteki
odgrywa scenkę z rozdziału „Wielbłąd Mustafa”
(dzieci siadają na kocach i oglądają scenkę a potem
prowadzący czyta bardzo teatralnie zabawne wyja
śnienia zawarte w książce o Saharze i wielbłądzie
jednogarbnym).
Pomoce: koce, ilustracja Sahary i wielbłąda jednogarbnego.

Galeria: Dzieciaki ilustrują książkę Julka Kul
ka, Fiolelka i ja Rafała Witka:
- wspólne tworzenie galerii. Dzieci ilustrują
książkę Julka Kulka, Fioletka ija (przypięcie prac),
- oglądanie wystawy.
Pomoce: spinacze, zawieszone sznurki.

znaleźć jak najwięcej ukrytych ilustracji w ciągu
5 min. Po usłyszeniu słowa „start” - dzieci szuka
ją. Na zakończenie wszystkie dzieci udają Sfinksa.
Przed zabawą prowadzący czyta bardzo teatralnie
zabawne wyjaśnienia zawarte w książce o Sfinksie.
Pomoce: ilustracja Sfinksa (np. 30 odbitek ksero).

Bocianie gadanie. Jedna grupa to bociany (kil
ka osób), druga grupa to żaby (pozostałe dzieci).
Zabawa polega na tym, że jak prowadzący powie:
„żabki na łące” - żabki kumkają i skaczą, bociany
stoją nieruchomo na jednej nodze; „lecą bociany”
- bociany rozkładają ręce jak skrzydła i biegają,
jak dotkną skrzydłem żabkę, która się rusza to od
pada, żabki cały czas skaczą, jak zbliża się bocian
to muszą stanąć nieruchomo. Zabawę powtarza
my wielokrotnie. Przed zabawą prowadzący czyta
bardzo teatralnie zabawne wyjaśnienia zawarte
w książce o bocianie białym.
Pomoce: ilustracja bociana białego.

3. Przerwa na poczęstunek w trakcie zajęć.
Pomoce: ciasteczka, napoje.

4. Zabawy związane z niezwykłymi wywiadami
Olafa. Afrykańskie maski. Dzieci wykonują ma
ski według własnych pomysłów. W trakcie zabawy
prowadzący czyta bardzo teatralnie zabawne wyja
śnienia zawarte w książce o afrykańskich maskach.
Pomoce: kolorowe kartony, kredki, taśma sam oprzy
lepna, patyczki, nożyczki, ilustracja afrykańskiej maski.

Mucha uparciucha. Zabawa polega na tym,
że jak prowadzący powie: „muchy latają” - dzieci
biegają i bzyczą; „muchy śpią” - dzieci kucają,
„muchy pieką” - dzieci stoją i łaskoczą lekko są
siada. Zabawę powtarzamy wielokrotnie i w różnej
kolejności. Przed zabawą prowadzący czyta bardzo
teatralnie zabawne wyjaśnienia zawarte w książce
o musze domowej.
Pomoce: ilustracja muchy domowej.

Sfiksowany sfinks. Wcześniej chowamy ilu
stracje ze Sfinksem w pomieszczeniu w różnych
miejscach, tak, aby było je troszkę widać. Nie mogą
być też ukryte wysoko. Dzieci dzielimy na dwie
łub trzy grupy i pokazujemy im obszar poszuki
wań. Zadanie polega na tym, że każda drużyna ma

Szczęśliwe zakończenie. Dzieci siadają w krę
gu i kończą na ochotnika zdanie: Dziecko powinno
być... Przed zabawą prowadzący czyta wyjaśnienia
zawarte w książee o domach dziecka.
5. Poczytajcie o Olafie, Juice Kulce i Fiołetce.
Zachęcenie dzieei do przeczytania książeczki w ca
łości w domu samodzielnie lub wspólnie z rodzi
cami.
6. Wręczenie upominków (np. zakładki wyko
nane przez Koło Przyjaciół Biblioteki).
7. Czas na wypożyczenie książki do domu, jeśli
dzieci nie mają karty czytelnika to zakładamy po
uzgodnieniu z rodzicami łub opiekunem grupy.
8. Pożegnanie uczestników. Uśmiech na poże
gnanie. Prowadzący prosi dzieci o piękny uśmiech.
BIBLIOGRAFIA
Witek Rafał: Julka Kulka, Fioletka i ja . Warszawa
2009.

JUSTYNA BŻDZIUCH
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

Już wkrótce w sprzedaży (www.sbp.pl/sklep)
Nauka o informacji w okresie zmian
Pod red. Barbary SosińskieJ-Kalaty i Ewy Chuchro
str. 600, cena 67 zł
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Julian Tuwim
Z e s ta w ie n ie

b ib lio g ra fic z n e

w w y b o rz e

w Y DAWN ICI WA ZWA RIE
1. Ciężkie norwidy czyli subiektywny prze
wodnik po literaturze polskiej / S. Falkowski,
P. Stępień. - Warszawa: „Świat Książki”, 2009.
- s. 443-460: Mieszkanie, dom z ogrodem i ocean
wieczności. O poezji Juliana Tuwima
2. Julian Tuwim / A. Węgrzyniak. Historia
literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 8. Dwu
dziestolecie międzywojenne / red. A. Skoczek. Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza;
Gdów: Wydaw. SMS, [2005]. - s. 261-284
3. Julian Tuwim / J. Sawicka. - Warszawa:
„Wiedza Powszechna”, 1986
4. Julian Tuwim: Zadymka / 1. Opacki. „Li
ryka polska: interpretacje” / pod red. J. Prokopa,
J. Sławińskiego. - Gdańsk: Wydaw. Slowo/Obraz/
Terytoria, 2001. - s. 320-342
5. Literatura polska: epoki literackie, prądy
i kierunki, dzieła i twórcy / [red.] S. Żurawski.
- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - s.
745-746: Tuwim Julian
6. Malowniczy most do poezji: wiersze
Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu
rozwoju dziecka / K. Krasoń. - Kraków: Wydaw.
Edukacyjne, 1999
7. Poezja Juliana Tuwima w szkole / B. Gendek. - Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2000
8. Tw'arz Tuwima / P. Matywiecki. - Warsza
wa: Wydaw. W.A.B., 2007
9. Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwi
ma: propozycje analizy i interpretacji dla na
uczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym /
J. Koryl, T. Piątek. - Rzeszów: Wydaw. Oświatowe
FOSZE, 1998
10. Współcześni polscy pisarze i badacze lite
ratury: słownik biobibliograficzny. T. 8. Ste-V /
oprać, zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. - Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,
2003. - s. 385-404: Tuwim Julian
AR IA k il l ,V Z < ZASOPISM

1. Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana
Tuwima / E. Gałuszkiewicz, J. Wawrzyn // „Na
uczanie Początkowe”. - 2002/2003, nr 2, s.40-45
2. Bokser jako zbawca? / B. Chrząstowska, S.
Wysłouch // „Polonistyka”. - 2006, nr 4, s. 49-50
3. Cudowna i zabawna kraina Juliana Tu
wima: konkurs czytelniczy dla klas I-III / R.
Chraniuk // „Wszystko dla Szkoły”. - 2002, nr 10,
s. 13-14
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Fragment pomnika J. Tuwima w Łodzi

4. Czytanie Tuwima: wokół wiersza W lesie
/ J. Waligóra H„Polonistyka”. - 2000, nr 2, s. 108-112
5. Dwa wiatry: scenariusz zajęć z młodszymi
dziećmi integrujący działania płastyczne, mu
zyczne i ruchowe / B. Sobczak-Osewska // „Klanza
w Szkole”. - 2004, nr 2, s.27-30
6. „I trwać w uporze”: Julian Tuwim o poecie
i poezji / K. Szewczyk // „Polonistyka”. - 2000,
nr 2, s. 103-107
7. Ilustracje do wiersza Okulary Juliana Tu
wima / E. Szefler//„Wychowanie w Przedszkolu”
-2 0 0 3 , nr 10, s. 598-604
8. Kiedy autorytet staje się przyjacielem... /
M. Szczot // „Polonistyka”. - 2002, nr 3, s. 162-164
9. Kto podróżuje ten nie leniuchuje // „Wy
chowanie w Przedszkolu”. - 2008, nr 7, s. 34-38
[scenariusz dziecięcych warsztatów teatralnych
oparty na motywach utworu J. Tuwima „Pan Ma
luśkiewicz i wieloryb”]
10. Lokomotyyva Tuwima w książce i na ekra
nie: o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji
Z. Rybczyńskiego / S. Wysłouch // „Polonistyka”.
-2012, nr 1, s. 22-24
11. Lokomotywa Tuwima: wariacje i konteksty
(od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) /
K. Kuczyńska-Koschany // „Polonistyka”. - 2012,
nr 1, s. 6-13
12. Marzenia kapuśniaczka: konspekt lekcji
dla klasy IV / E. Szczepanik // „Wszystko dla
Szkoły”. - 2004, nr 11, s.7-8
13. O Julianie Tuwimie po łacinie / D. Żuchowska // „Języki Obce w Szkole”. - 2006, nr 6,
s. 241-248
14. O tłumaczeniu Lokomotyyvy na czeski / J.
Baluch // „Polonistyka”. - 2012, nr 1, s. 14-21
15. Pan z pierwszego piętra / J. Maleszyńska
// „Polonistyka”. - 2008, nr 9, s. 30-35
16. Poznajemy wiersze Juliana Tuwima: kon
kurs czytelniczy / E. Kwiecień // „Życie Szkoły”.
-2004, nr 5, s. 52-54

17. Ptasie radio nadało / J. Witek // „Biblioteka
w Szkole”. - 2004, nr 12, s. 26
18. Rzeczy a t a k u j ą - T u w i m a i Ukrzestowienie A. Wróblewskiego / 1. Kozłowska //
„Polonistyka”. - 2011, nr 6, s. 32-37 [porówna
nie wiersza i obrazu]
19. Scherzo Juliana Tuwima ! M. Majewska H
„Cogito”. - 2007, nr 10, s. 64 - 65
20. Spójrz na świat przez różowe okulary:
propozycja metodyczna dla klasy IV / B. Ciborowska-Lipko // „Język Polski w Szkole IV-V1”.
-2003/2004, nr 4, s.62-68
21. Szukaj wiatru w polu...: impresje na temat
wiersza Juliana Tuwima Dyva wiatry: scenariusz
dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy
czwartej szkoły podstawowej / J. Smuniewska,
A. Wasążnik // „Grupa i Zabawa”. - 2001, nr 2,
s. 11-15
22. Śladami wiersza Łódź Juliana Tuwima /
1. Lewandowiez // „Polonistyka”. - 2010, nr 6,
s. 37-39 [scenariusz zajęć]
23. Tuwim znany i mniej znany: scenariusz
montażu literacko-muzycznego dla szkół ponad
podstawowych / M. Ptak-Chowańska // „Bibliote
ka w Szkole”, - 2004, nr 12, s. 16-17

Pożegnania
Zofia Tabaka

24. Tuwimowska kawiarenka „Pod Słowika
mi” - ślubowanie uczniów klas I / E. Kuzańska
// „Wszystko dla Szkoły”. -2 002, nr 10, s. 16-17
25. Wakacyjna lokomotywa z wierszami Julia
na Tuwima / J. Kołtun // „Poradnik Bibliotekarza”.
- 2002, nr 7-8, s. 36-38 [Impreza dla dzieci klas
I-VI z wykorzystaniem wierszy Juliana Tuwima]
26. Wiersze Juliana Tuwima / J. Wysłowska //
„Cogito”. - 2010, nr 1, s. 30
27. Wiersze Juliana Tuwima bawią i uczą konkurs czytelniczy / B. Oparczyk // „Wszystko
dla Szkoły”. - 2004, nr 2, s. 17
28. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima
„Słówka i słufka” w nauce ortografii - scena
riusz zajęć dla klasy II / M. Gogolewska-Tośka
// „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegro
wane”. -2011/2012, nr 4, s. 76-83
29. Zagadki literowe: konkurs dla uczniów
szkoły podstawowej promujący twórczość Ju
liana Tuwima i Jana Brzechwy / J. Witek // „Bi
blioteka w Szkole”. - 2007, nr 2, s. 15
AGNIESZKA GRACZYK
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Filia w Turku

z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Zofii Tabaki, która odeszła 22 grudnia
2012 r. w wieku 86 lat. Związana była z naszą
biblioteką od 1948 r, a od 1958 r. do chwili przej
ścia na emeryturę w 1987 r. była jej dyrektorką.
W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako
osoba wrażliwa, twórcza, ciepła, życzliwa i po
mocna innym, ciesząca się dużym autorytetem
wśród pracowników i w środowisku. Pamiętamy
ją jako szefową gotową każdemu służyć swoim
doświadczeniem zawodowym i życiową radą. Była
osobą niezwykle żywotną, ciekawą świata o umyśle
analitycznym, charakteryzował ją dowcip z nut
ką ironii. Pracowników traktowała życzliwie i ze
zrozumieniem, co miało wpływ na dobrą i twórczą
atmosferę pracy. Była kobietą energiczną, która
w tak trudnych powojennych warunkach potrafiła
zainteresować sprawą książki i czytelnictwa władze
miasta i całe społeczeństwo. Dbała o dobro pra
cowników, była dobiym organizatorem i dyrekto
rem. Zamyślona, czytająca gazety z nieodłącznym
papierosem w ręku - taką Ją zapamiętamy. Przez
bibliotekarzy była osobą cenioną i szanowaną.
Przyczyniła się do rozwoju biblioteki kłodzkiej
i środowiska czytelników. Po przejściu na emeiyturę żywo interesowała się losami biblioteki i z ra
dością uczestniczyła w bibliotecznych spotkaniach.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...
Dyrektor i pracownicy PiMBP rr Ktod-ku
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Esej dotyczący przyszłości książki i ku ltu ry 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 fenom en 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 form y reklamy na
taką, która lepiej dotrze do dzisiejszego w irtualnego czytelnika.

Co stanie się z kulturą, kiedy straci swoją materialną form ę i będzie
dostarczana odbiorcy niejako produkt, lecz jako usługa?
Co stanie się z książką, gdy form ę papierową zastąpi plik?
W jaki sposób nowe form y komunikacji zmieniają biznesowy w y
miar kultury?
Jak wyglądać będzie dystrybucja książek, muzyki, film ów w d o 
bie cyfryzacji kultury?

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?

Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416,00-048 Warszawa
te l./faks 22 827 93 50, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl
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Asertywność w bibliotece
Jak odkryć sHę swojej profesji?

' Audiobooki w bibliotece

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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kaPITalny wybór!
Stow arzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest w elitarnym gronie organizacji
pożytku publicznego. Oddając 1% podatku SBP m asz pewność, że te środki
zostaną w ykorzystane na pożyteczne cele, że będą pracować z korzyścią
dla rozwoju bibliotek, społeczeń stw a w iedzy i kultury.
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