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biblioteka - twój czas, twoje miejsce

8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie warsztaty edukacyjne
Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 12-13 września 2013 r. pod
hasłem „Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce”.
Forum Młodych Bibliotekarzy, to ogólnopolskie, cykliczne wydarzenie zainicjo
wane w 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, adresowane do pra
cowników bibliotek, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Jest to okazja do wymiany
doświadczeń, zdobywania wiedzy, a także integracji środowiska bibliotekarskiego.
W tym roku organizatorzy zapraszają do Olsztyna na ósmą już edycję forum.
W dniach 12-13 września 2013 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B) ponad 150 młodych bibliotekarzy
z całej Polski będzie doskonalić się na korzyść użytkowników, rozwijać mocne strony
i dyskutować o swojej roli w bibliotekach XXI wieku. W ciągu dwóch dni trwania forum
uczestnicy będą mogli wybierać spośród 16 warsztatów i 18 prezentacji prowadzo
nych zarówno przez młodych bibliotekarzy, którzy w swojej krótkiej karierze zawo
dowej mają już pierwsze sukcesy, jak również przez ich bardziej doświadczonych
kolegów z branży, z dłuższym stażem pracy i wypracowanymi praktykami.
Zapraszamy do wykorzystania możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
jaką daje udział w 8. FMB w Olsztynie: doskonalenia się na korzyść naszych użyt
kowników, rozwijania własnych mocnych stron i dyskusji o roli młodych w bibliote
kach.
Ponieważ grupy warsztatowe będą liczyć maksymalnie po 30 osób, a w całym
przedsięwzięciu udział może wziąć 150 osób, o zakwalifikowaniu się na forum będzie
decydować kolejność zgłoszeń. Rekrutacja rozpoczęła się 30 kwietnia br.
Wykorzystajmy swój czas i ruszmy z miejsca! Czekamy na Wasze zgłoszenia.
Pytania do organizatorów:
Adrianna Walendziak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 8fmb@sbp.pl, tel. (89) 524 90 41
Sylwia Białecka
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, 8fmb@sbp.pl, tel. (89) 524 90 46
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ARTYKUŁY Z REKOMENDACJĄ REDAKCJI
Promocja we współczesnej bibliotece | str. 4 1

Autorka artykułu Katarzyna Hak, omawia problematykę promocji w bibliotece. Jest to temat nie
zwykle istotny w działalności współczesnych bibliotek, których przyszłość uwarunkowana jest sprawną
i szybką obsługą czytelników, bogatym zestawem usług, przesunięciem akcentu z gromadzenia zbiorów
na komunikowanie, integrowanie społeczne. W części pierwszej tekstu przedstawiono definicję promocji,
jej obszary zakresowe, funkcje i cele. Część druga to przegląd wybranych form promocji biblioteki: re
klama, internet, portale społecznościowe. Warto dążyć do zmiany wizerunku biblioteki jako specyficznej
instytucji przestrzeni publicznej, działającej obok innych instytucji kultury i edukacji, ale z własnymi,
skrystalizowanymi funkcjami.

A o języku

młodzieżowym - także dła bibłiotekarzy | str. 12 |

Interesujące rozważania nt. języka współczesnej młodzieży. Biblioteka jest miejscem, gdzie przycho
dzi młodzież, która posługuje się swoim oryginalnym językiem (gwarą). Dobrze byłoby, aby biblioteka
rze, słysząc swobodne rozmowy młodych czytelników - mogli zrozumieć o co w tych rozmowach chodzi
i jakie emocje kryjąsię pod tym specyficznym słownictwem, które w jakiś sposób wzbogaca polski język.

A

Książka poza domem i biblioteką, czyłi co, gdzie i dłaczego czytamy
w przestrzeni pubłicznej | str. 2 3 1

Coraz mniej mamy czasu na czytanie w warunkach domowych, czy bibliotecznych. Dużo czasu
spędzamy w komunikacji miejskiej (tramwaju, autobusie, metrze). Zamiast patrzeć przez okno, czytamy
książki wzięte z domu. Magdalena Kokosińska dzieli się z czytelnikami „Poradnika” swoimi obserwa
cjami osób czytających, co czytają, gdzie i dlaczego? Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, biblioteki
inicjują akcje czytania książek poza swoimi lokalami. Autorka stara się przybliżyć czytelnikom wybrane
programy czytelnicze, np. „Czytamy w podróży... Herberta”, „Czytamy gdzie indziej”, „Czytanie na
polanie”, „K sięgozbiór”. Czytanie poza bibliotekąjest pomysłem ciekawym, który może zainteresować
dużą liczbę osób - przyszłych czytelników biblioteki.

A

IV Warszawskie Targi Książki - sukces i wyzwanie | str. 33 [

Ocena Warszawskich Targów Książki, zorganizowanych po raz pierwszy na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Autor - K rzysztof Kaleta - analizuje wątek organizacyjny Targów, ocenia ich lokalizację,
aranżację, oświetlenie stoisk, obsługę zwiedzających. Ogólnie mówiąc był to sukces; 500 wystawców,
500 autorów, 650 wydarzeń, 60 tys. zwiedzających.
Wakacyjne podróże zawodowe:
• USA. Wyjazd studyjny polskich bibliotekarek do Stanów Zjednoczonych w ramach realizacji
programu International Visitor Leadership Program (Waszyngton, Seattle, Pensacola na Florydzie).
• Bielsko-Biała - Filia Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka osiedlowa „Bibliosfera” - po moder
nizacji: Bajkosfera, Sfera Książki.
Ponadto w numerze:
teksty dot. rynku książki, literatury, relacje, materiały środowiskowe, zwłaszcza dotyczące Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, jubileusze bibliotek, felietony, teksty warsztatowe i metodyczne.
Czytelnikom „Poradnika Bibliotekarza "życzę vt' czasie wakacji przyjemnej lektury i udanego, pełnego
wrażeń urlopu. Do zobaczenia we wrześniu.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

święto bibliotekarzy w Zachodniopomorskiem
Tegoroczne, wojewódzkie
święto bibliotekarzy odbyło się
15 czerwca 2013 r. w Trzebia
towie. Bibliotekarze bawili się
w ogrodach i w pięknie od
restaurowanym zabytkowym
pałacu, w którym mieszczą się
Biblioteka M iejska i Ośrodek
Kultury. Gospodynią spotkania
była Renata Korek, dyr. Trze
biatowskiego Ośrodka Kultury,
a także poetka. Uczestnicy prze
brani w historyczne stroje i ory
ginalne kapelusze śpiewali i bawili się przy muzyce zespołu „Trzebiatowiacy”. Organizatorzy
przygotowali moc atrakcji: konkurs na kosz piknikowy z nagrodami, a podczas gry miejskiej
w ramach poznawania zabytków miasta - szukanie skarbów księżnej Anastazji, warsztaty pier
nikowe, trzebiatowskie przysmaki i ognisko nad Regą. Ponadto odbyły się pokazy rękodzieła,
spotkanie z poezją, zwiedzanie biblioteki i pałacowego muzeum. Pogoda dopisała, zabawa
była przednia i uczestnicy wywieźli ze spotkania wiele miłych wrażeń i pamiątkowe wspólne
zdjęcie przed pałacem {Władysław Michnał}

Dodatek „Animacja w bibliotece” - na stronie internetowej .PB”
już w czasie wakacji
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PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
TEMATMIESIĄCA
Promocja we współczesnej bibliotece
Ogólne zagadnienia promocji bibliotek,
prezentacja wybranych form promocji biblioteki
Biblioteka we współczesnym świecie
Sytuacja dzisiejszych bibliotek nie jest ko
rzystna. Inicjatywę i przodującą rolę w pozy
skiwaniu informacji przejął internet ze swoim
nieograniczonym (czasowo i przestrzennie)
dostępem do wiedzy. Jak pisze Aleksander Ra
dwański „Biblioteka oparta na zasobie druko
wanym dryfuje w ten sposób coraz bardziej na
marginesie komunikacji”. Trudno nie zgodzić
się z takim stwierdzeniem. Współezesny świat
stawia przed bibliotekami spore wyzwania,
któiym należy sprostać, jeśli chce się nadal
być instytucją ważną w społeczeństwie a nie
stać się „zakurzonym archiwum”. Pierwszym
wyzwaniem dla bibliotek jest współczesny
użytkownik.

zbiorów. W nowych formach komunikacji
taka uprzywilejowana pozycja nie jest już
możliwa - żadna biblioteka „nie przeskoczy”
zasobami intemetu czy nowego środowiska
informacyjno-medialnego”. Dlatego też „ak
cent musi zostać przesunięty z gromadzenia
na kom unikowanie...” (A. Radwański).

„Dzisiejszy czytelnik oczekuje skompute
ryzowanej biblioteki. Chce widzieć katalogi
w internecie, złożyć zamówienie przez sieć,
zaś powiadomienia dostać SMS-em lub pocztą
elektroniczną, bo zdalny podgląd konta jest
już zbyt kłopotliwy. Po wejśeiu do bibliote
ki chce w ciągu 2 minut wyjść z książką lub
usiąść z nią przy stole. Jeśli musi czekać 15
minut, to wyehodzi i najczęśeiej już nie wraea, jeśli nie jest w sytuacji przym usow ej...”
(A. Radwański: Biblioteka w nowoczesnym
społeczeństwie}.

Najważniejszym atutem bibliotek, prze
mawiającym za ich wyższością, jest fizycz
na lokalizacja oraz dobra znajomość swoich
użytkowników. Lokal biblioteki jest miejscem
gdzie w bezpośrednim kontakeie spotykają się
ludzie w każdym wieku. To miejsee integracji
społeczności, wymiany pogłądów, spostrze
żeń. Jak zatem biblioteki mają postępować,
aby stać się częścią skomplikowanego proce
su współezesnej komunikacji? Muszą przede
wszystkim sprawnie i szybko obsługiwać czy
telników.

Drugim wyzwaniem jest uświadomienie
sobie, że rola bibliotek uległa zmianie. Nie
pełni ona już uprzywilejowanej roli dzięki od
powiednio dobranemu i wyselekejonowanemu
księgozbiorowi. Obecnie taką funkcję pełni
internet. Biblioteka nie jest w stanie „pokonać/
wyprzedzić” zasobów intemetu. „W epoee ko
munikacji „drukowanej” rola biblioteki była
uprzywilejowana dzięki samemu bogactwu

Oczywiśeie jest to zależne od systemu bi
bliotecznego, jaki posiada biblioteka: „W grun
cie rzeczy nie jest najważniejsze, jaki system
wybierzemy, tylko jak szybko będziemy go
w stanie wdrożyć, zapełnić danymi i wyko
rzystać dla usprawnienia obsługi czytelników”
(A. Radwański).
Kolejne elementy to: zaoferowanie użyt
kownikom dodatkowyeh usług oraz - najważ

niejsze - poznanie swoich czytelników i ich
potrzeb. „Stwórzmy więcej okazji do bezpo
średniego komunikowania się czytelników
z biblioteką oraz czytelników między sobą na
terenie biblioteki” - pisze Radwański.
Dzięki temu czytelnik zauważy, że jest
ważny, że ktoś liczy się z jego zdaniem i dba
o jego potrzeby, aby ułatwić mu pracę czy po
szukiwanie informacji. Poza tym zawsze milej
jest przyjść do biblioteki, w której bibliotekarz
z uśmiechem przychodzi z pomocą, a nie trak
tuje nas jak zło konieczne. Należy pamiętać,
że czytelnik raz zrażony do biblioteki, nie
przyjdzie do niej ponownie, dlatego bibliote
karze muszą otworzyć się na użytkowników,
wyjść z uśmiechem im naprzeciw, dzięki temu
zyskają sympatie obecnych, jak i przyszłych
czytelników.

Definicje promocji, obszary,
zakres działań
„Przez promocję rozumie się zespół dzia
łań i środków, za pomocą któiych dowolna
organizacja, w tym i biblioteka, przekazuje
otoczeniu informacje charakteryzujące jej za
soby (w przypadku biblioteki zbiory, ale też
czasem gmach z wyposażeniem i ludzi) oraz
usługi, kształtuje potrzeby użytkowników oraz
pobudza i ukierunkowuje popyt” (St. Kubów:
Jak promować bibliotekę. „Bibliotekarz” 2006
nr 9).
„Promocja polega na powiadomieniu rze
czywistych i potencjalnych klientów o reper
tuarze i lokalizacji oferowanych usług. Ale
jednocześnie - na przekonaniu ich do pożyt
ku z tych usług wynikających oraz na takim
zorganizowaniu podaży i dystrybucji, żeby
korzystanie z usług było możliwe i łatwe”.
Z powyższych definicji można wywnio
skować, że celem wszelkich podjętych przez
organizatora biblioteki działań promocyjnych
jest przedstawienie potencjalnemu użytkow
nikowi przede wszystkim informacji o lokali
zacji biblioteki i jej ofercie. Dzięki organizo
wanym akcjom promocyjnym można również
dążyć do zmniejszenia dystansu pomiędzy
biblioteką/bibliotekarzami a użytkownikami.

kod:

bawny

Wpisując ten kod podczas zakupów w Gandaifie
wspierasz Bibliotekę w Jasieńcu.

Promocja biblioteki może obejmować róż
ne obszaiy: dotyczyć całej biblioteki, bądź
tylko zbiorów i usług lub tylko jednego wy
branego aspektu np. nowej usługi dostępnej
dla czytelników.
„Jeśli chodzi o bibliotekę jako całość, ce
lem działań promocyjnych jest uświadomienie
środowiska o istnieniu biblioteki, jej lokali
zacji oraz stworzenie i utrwalenie jej pożąda
nego wizerunku zarówno wśród jej pracow
ników, jak i użytkowników (rzeczywistych
i potencjalnych)...”.
W takim ujęciu pojęcie jest najszersze, po
nieważ promocja skupia się na wszelkiej dzia
łalności, jaką prowadzi biblioteka: począw
szy od lokalu, poprzez dostępne urządzenia
(komputery, skanery, kserografy, pomoce dla
osób niepełnosprawnych) a kończąc na usłu
gach stricte bibliotecznych jak zamawianie,
udostępnianie, wypożyczanie, pomoc w wy
szukiwaniu informacji, obsłudze baz interne
towych. Węższe ujęcie skupia się tylko na wy
branych aspektach, jakimi są zbiory i usługi.
Promocja zbiorów obejmuje przede wszyst
kim zakres gromadzonego księgozbioru. Nale
ży zareklamować atrakcyjność zasobu biblio
tecznego, jego przydatność, dostęp biblioteki
do wielu źródeł wiedzy, oprócz książek i cza
sopism są to bazy internetowe: pełnotekstowe
i abstraktowe. W ramach promocji biblioteka
powinna w miarę możliwości uaktualniać
listę nowych nabytków na swoich stronach
internetowych lub informować o nich czy
telników np. za pomocą plakatu lub osobnej
półki gdzie zostaną wyeksponowane. Jeśli
chodzi o usługi to biblioteka musi pokazać.

że jest otwarta na ezytelnika, że ma na eelu
jego dobro i jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Cały ezas, w miarę swoieh możliwośei, stara się wprowadzać nowe usługi,
idzie z postępem teehnieznym pozyskując
nowe urządzenia i pomoce naukowe, aby uła
twić i usprawnić pracę swoim użytkownikom.
Biblioteki muszą przekonać czytelników, że
wszelkie zmiany, choć czasami wymagają od
czytelników pewnej dozy cierpliwości są ro
bione dla nich i z myślą o nich.
Celem promocji jest jak najsprawniejsza
i najszybsza obsługa i pomoc dla czytelnika. Ma
to szczególne znaczenie w przypadku uczniów,
studentów, nauczycieli, którzy nie mają czasu
i chcą mieć wszystko od razu. W przypadku
bibliotek publicznych podejście do czasu ule
ga zmianie. W tego typu bibliotece liczy się
czas, jaki poświęcony zostanie na rozmowę
i poznanie preferencji literackich czytelni
ków. Jeśli z uśmiechem i zainteresowaniem
podejdziemy do czytelnika, poświęcimy mu
nie chwilę, ale 10,20 a może nawet więcej mi
nut, to na pewno zyskamy jego sympatię i okażemy się kompetentni. Nie tylko będziemy mo
gli doradzić, polecić jakąś lekturę, ale czasami
wysłuchamy, pocieszymy lub zwyczajnie
w świecie porozmawiamy. Dzięki temu czy
telnik będzie czuł się ważny i na pewno chęt
nie wróci do biblioteki.
O drugiej funkcji promocji pisze Stefan Kubów: „Promocja zbiorów ma na celu ukaza
nie ich zakresu, przydatności i atrakcyjności,
źródeł i wielkości nowych nabytków, sposobu
eksponowania i przechowywania, a w osta
tecznym rozrachunku spowodowanie wzrostu
zainteresowania materiałami bibliotecznymi
w całości lub wybranym ich segmentem. Ce
lem promocji usług jest ukazanie biblioteki
jako instytucji zorientowanej na klienta oraz
zakresu świadczonych usług, ze szczególnym
uwzględnieniem ponadstandardowych lub też
obejmujących szczególną grupę odbiorców,
np. osoby niepełnosprawne lub mniejszości
narodowe”.
Trzecia pokrywa się w pewnym sensie
z drugą, ponieważ dotyczy również usług z tą
tylko różnicą, że skupia się na jednej usłudze.

a nie na wielu. Takimi usługami mogą być np.
organizowane konferencje, wystawy, nowo
otwarty dostęp do określonej bazy, organizo
wanie „otwartych drzwi”, szkoleń.
Przykładem takiej ciekawej usługi może
być np. akcja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod nazwą „Wtorki i czwartki w Bibliotece
Politechniki Łódzkiej”. Jest to już piąta edycja
cyklu spotkań, których celem jest zapoznanie
czytelników z ofertą biblioteki oraz metodami
efektywnego wyszukiwania w elektronicz
nych źródłach informacji.

Strategia działań promocyjnych
Należy zastanowić się i odpowiedzieć na
pytania: w jakim miejscu znajduje się obecnie
biblioteka, czy nie spada liczba odwiedzają
cych bibliotekę, czy nie stroni od biblioteki
określona grupa użytkowników, czy nie male
je zainteresowanie usługami biblioteki, a jeśli
tak to jakimi?
Kolejny krok to ustalenie celów, jakie sta
wiamy przed sobą i jakie chcemy osiągnąć
dzięki promocji. Jeśli już odpowiemy na te py
tania i wytyczymy je, to możemy zastanowić
się nad najlepszą formą promocji. Musimy
zdecydować się jakie działania podjąć, aby
doprowadzić do poprawy stanu rzeczy, jakich
użyć narzędzi, opracować treści promocyjne,
jakie chcemy przekazać użytkownikom.
Ostatnie dwa kroki to ustalenie kosztów
niezbędnych do realizacji projektów oraz usta
lenie czasu, po upływie którego zostanąocenione efekty działań promocyjnych. Ważne jest,
żeby stosować jak najwięcej narzędzi w celach
promocyjnych. Zachodzi bowiem wtedy efekt
synergiczny, który polega na „współdziałaniu
różnych czynników, a efekt jest większy niż
suma poszczególnych oddzielnych działań”.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w któ
rej realizacja kilku projektów równocześnie
dajc organizacji (np. bibliotece) większe zyski
(lub częściej - niższe koszty operacyjne), niż
realizacja tych projektów oddzielnie.
Stefan Kubów opisał to w następujący spo
sób: „O ile można promować wybrane aspek

ty lub elementy działalności bibliotek, o tyle
wskazane jest stosowanie w miarę możliwości
jak najszerszego instrumentarium, jakie skła
da się na mieszankę promocyjną. Zachodzi tu
bowiem efekt synergii, polegający na tym, że
łączny efekt ich zastosowania jest większy,
niż suma efektów stosowania każdego z in
strumentów oddzielnie, np. w różnym czasie”.

Formy promocji bibliotek
Z szerokiego wachlarza dostępnych na
rzędzi wybrałam zaledwie kilka, które moim
zdaniem mają największe znaczenie przy pro
mowaniu biblioteki i jej zasobów.

Reklama
Najczęstszą formą promocji bibliotek jest
reklama. W formie drukowanej zawiera pod
stawowe informacje o lokalizacji biblioteki,
zasobach, usługach oraz godzinach otwar
cia. Ta forma promocji przybiera najczęściej
formę informatorów lub przewodników po
bibliotekach. „Zwykle są to materiały druko
wane i wydawane jako odrębne całości (dobry
standard edytorski jest dziś łatwo osiągalny),
rzadko zaś są to materiały w formie fonicznej
lub przedstawiane w technice wideo.
Na standardową zawartość informatorów
składają się wiadomości o: strukturze biblio
tek, usługach i zbiorach bibliotecznych oraz
o lokalizacji, porach otwarcia i zasadach ko
rzystania - dopełnione charakterystyką ka
talogów, wskazaniem specjalistów wśród bi
bliotecznego personelu oraz wyborem naj
ważniejszych postanowień regulaminowych”.
Oprócz informatorów mogą to być plakaty,
foldery, zakładki lub kalendarzyki promujące
wizerunek biblioteki - własne druki akcyden
sowe. Zaletą takiej formy reklamy jest przede
wszystkim to, że bibliotekarze mają całkowi
ty wpływ na treść zawartą w przekazie. Ko
lejną zaletą jest niewielki koszt stworzenia
i wydrukowania folderów, zwłaszcza jeżeli
są wykonywane przez bibliotekarzy. Pomi
jani są wówczas pośrednicy np. graficy czy
drukarnie, co daje możliwość zaoszczędzenia
pieniędzy. Kolejną zaletą jest „...m ożliwość
dostosowania nakładu do realnych potrzeb”.

Można wyróżnić kilka typów reklamy
bibliotecznej:
a) reklamę pionierską- która informuje
o istnieniu biblioteki i jej usługach;
b) informacyjną - której cełem jest za
chęcenie do korzystania z usług biblioteki;
c) konkurencyjną- cełem jej jest prze
konanie użytkowników do korzystania
z usług konkretnej biblioteki;
d) utrwalającą - celem jest przypomnie
nie użytkownikom o bibliotece;
e) prestiżową - podkreślającą konkretne
walory biblioteki oraz sugerującą, że są to
usługi ekskluzywne, wyjątkowe, dostoso
wane do konkretnej grupy użytkowników,
a także reklamę usług sezonowych, party
zancką i prowokacyjną.
Celem reklamy bibliotecznej jest: poinfor
mowanie o istnieniu biblioteki, usługach przez
nią oferowanych, zachęcenie do regularnych
odwiedzin biblioteki, promowanie nowych
usług, tworzenie pozytywnego wizerunku
biblioteki, a przede wszystkim nawiązanie
i utrzymanie więzi z czytelnikiem. Reklama
biblioteczna, aby pełnić funkcję promującą
powinna spełniać podstawowe warunki:
• zainteresować osoby, do których jest
adresowana, czyli albo aktualnego użytkow
nika biblioteki, albo użytkownika potencjal
nego;
• być zrozumiana, tzn. zawierać przekaz,
któiy nie budzi wątpliwości merytorycznych
i lingwistycznych ze strony odbiorcy, np. re
klama skierowana do czytelnika dziecięcego
powinna korzystać z innego zasobu słów niż
reklama skierowana do pracowników akade
mickich czy studentów, powinna też zwracać
uwagę na inne aspekty działalności;
• wiązać się z reklamowaną biblioteką lub
reklamowaną usługą, zbyt luźne powiązania
w przekazie reklamowym powodują u odbior
cy przekazu brak skojarzeń z reklamowanym
obiektem;
• powodować u odbiorcy reklamy pozy
tywne skojarzenia.
„Warunkiem skuteczności wszystkich form
reklamy jest właściwy przekaz. Treść prze
kazu powinna być rzeczowa, pozbawiona
wstępów i analogii oraz zbyt obszernej argu-
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56% Polaków

nie czyta
książek

Bądź wyjątkowy

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
mentacji. Należy trzymać się faktów, unikać
nadmiaru superlatywów, ale też uproszezeń
i uogólnień. Dzięki temu będą one wzbudzać
zaufanie i będą odbierane jako przyjazne
i łatwe do zapamiętania”.
Reklamą biblioteki nie muszą być jedynie
druki informaeyjne. M ogą to być również
zwykłe „przyziemne” i eodzienne rzeezy np.
odpowiednio zaprojektowane wnętrze biblio
teki, przyjazne nastawienie bibliotekarza,
odpowiedni sposób ubierania się personelu
biblioteeznego, kompeteneje praeowników.
To wszystko wpływa i kreuje pozytywny wi
zerunek biblioteki, która staje się w oczaeh
użytkowników przyjaznym miej seem, do któ
rego przychodzą ehętnie nie tylko po książki,
ale po to, aby miło spędzić czas.

Internet
Kolejną formą promocji jest internet, a do
kładniej strona domowa biblioteki. We współ
czesnym świecie jest to najlepsza forma pro
mocji biblioteki docierająca do każdego użyt
kownika internetu. Poza tym dużo łatwiej jest
uaktualniać informacje o bibliotece na stro
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nie internetowej niż drukować nowe ulotki
i informatory, co wiąże się z dodatkowymi
kosztami.
Strona biblioteki zawiera te same informa
cje co informator, a dodatkowo „.. .informuje
o planowych i zrealizowanych wydarzeniach,
o nowościach wydawniczych; powinna też za
wierać istotne fragmenty aktualnych planów
i sprawozdań rocznych; a także galerię foto
grafii z zakończonych imprez”.
Strona internetowa powinna być przejrzy
sta, czytelna i łatwa w obsłudze. Należy ją
tak zaplanować, aby czytelnik wchodząc na
stronę biblioteki wiedział dokładnie, co, gdzie
jest i jak czegoś szukać. Ważne jest, aby czy
telnik nie spędzał długich minut na zapozna
waniu się ze stroną, na przeszukiwaniu jej
w celu uzyskania konkretnych informacji. Ze
strony użytkownika najważniejsze informacje
to godziny pracy, katalog online, dostęp do
e-czasopism, e-książek, źródeł elektronicz
nych, w tym baz abstraktowych i pełnotekstowych. Wszelkie nowości, aktualności, zmiany
w godzinach pracy powinny być umieszczone
w widocznym miejscu. „Istotne jest, żeby
strona domowa biblioteki była dostępna
z możliwie wielu platform, np. strony domo
wej gminy czy innej jednostki administra
cyjnej, a także ogólnopolskich i lokalnych
serwisów bibliotecznych, portali (ogólnych
i specjalistycznych)”.
Ważne jest, aby przy projektowaniu strony
był obecny bibliotekarz, informatyk oraz jeśli
to możliwe użytkownik, ponieważ często wy
stępują kłopoty z poruszaniem się po stronie
domowej biblioteki. Dlaczego tak się dzieje?
„Może dlatego, że bibliotekarze za bardzo
redagują je według siebie, a nie wsłuchują
się w głos czytelników. Może przy redakcji
danej strony zapomina się, że to czytelnik bez
problemów ma trafić do katalogu online, że
to użytkownik powinien umieć zarezerwować
książkę, albo dowiedzieć się o zbliżającym się
otwarciu wystawy”.
Można przeprowadzając ankietę wśród
odwiedzających bibliotekę, dać czytelnikom
możliwość wypowiedzenia się i współtwo-

rżenia strony biblioteki. Użytkowniey mogą
napisać, co im przeszkadza, jakie są jej wady
i zalety, co sprawia największy kłopot, co
można zmienić, z czego zrezygnować a co
zostawić. Dzięki temu bibliotekarze i infor
matycy zyskają wiedzę i zaprojektują stronę
zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Ponad
to ma to dodatkowe plusy, bowiem biblioteka
wyjdzie naprzeciw potrzebom czytelników, co
w bezpośredni sposób wpłynie na pozytyw
ny wizerunek biblioteki w oczach obecnych
i przyszłych czytelników.

Promocja osobista
Promocja osobista jest kolejną i zarazem
pierwszą reklam ą biblioteki z jak ą spotyka
się użytkownik. Ta forma promocji polega
na osobistym, bezpośrednim kontakcie per
sonelu bibliotecznego z czytelnikiem i przeka
zaniu mu informacji o ofercie biblioteki. Jest
to najszybsza forma promocji. Bezpośrednia
komunikacja z użytkownikami, otoczeniem
sprzyja zwiększeniu atrakcyjności usług, a prze
de wszystkim zbliżeniu się do czytelnika.
Kluczową rolę w tym procesie odgrywa
personel biblioteczny. Zarządzający biblioteką
(dyrektor) musi zwrócić szczególną uwagę na
dobór odpowiedniego personelu zarówno pod
względem kwalifikacji zawodowych oraz cech
osobowości, jak i kultury osobistej czy wyglądu,
sposobu ubierania się. Jest to ważne, ponieważ
pracownicy biblioteki są jej wizytówką. Są to
osoby, które mają bezpośredni kontakt z użyt
kownikiem. Można tu przytoczyć powie
dzenie: „Jak nas widzą, tak nas piszą”. Jeśli
czytelnik zastanie nieodpowiednio ubranego
bibliotekarza, opiyskliwego, niemiłego to wię
cej do biblioteki nie przyjdzie. Na podstawie
tego jednego spotkania wyrobi sobie opinię
nie tylko o pracownikach biblioteki, ale o całej
instytucji. Liczy się pierwsze wrażenie. Jeśli
będzie ono pozytywne, czytelnik zastanie
uśmiechniętego bibliotekarza, uprzejmego,
pomocnego, zaowocuje to pozyskaniem no
wego użytkownika. „Sprawny, znający zasoby
oraz umiejący rozpoznawać oczekiwania użyt
kownika bibliotekarz, posiadający przy tym
odpowiednie predyspozycje w zakresie komu
nikacji interpersonalnej stanowi nieodzowny

warunek pełnego wykorzystania potencjału,
jaki stanowią zasoby biblioteki. Fachowość,
na którą składają się wiedza i umiejętności
zawodowe, życzliwość, uprzejmość oraz in
teligencja emocjonalna, sprawiać powinny, że
bibliotekarz będzie zarazem kreatorem wize
runku biblioteki w świadomości użytkowni
ków, opinii społecznej oraz decydentów”.
Najczęstszą formą promocji osobistej jest
praca z użytkownikiem. „W jednym przypad
ku są to np. szkolenia użytkowników, pre
lekcje publiczne, oprowadzanie wycieczek,
w drugim zaś obsługa czytelników i udzielanie
informacji, w taki sposób, żeby użytkownicy
nie tylko otrzymali potrzebne im materiały lub
informacje, lecz wyszli z dodatkową wiedzą
o ofercie biblioteki i zechcieli do niej wracać”.
To bibliotekarz swoim wyglądem, sposo
bem bycia, zachowaniem, kulturą osobistą,
wiedzą oraz pozytywnym nastawieniem do
czytelnika kreuje wizerunek biblioteki. Jak
pisze Joanna Kamińska „komunikując się
bezpośrednio z czytelnikiem, podczas lekcji
bibliotecznych czy szkoleń dla użytkowników,
ale także udzielając informacji czy świadcząc
usługi, bibliotekarz kreuje wizerunek biblio
teki i wpływa na nastawienie obecnych oraz
potencjalnych nabywców”.

Portale społecznościowe
Portale społecznościowe, takie jak; Facebo
ok, YouTube, Nasza-Klasa stały się wyznacz
nikiem dzisiejszych czasów. Biblioteki posta
nowiły wykorzystać ten trend jako narzędzie
promowania swoich usług. W obecnej rzeczy
wistości większość młodych ludzi nieustannie
przebywa w sieci, nawiązuje nowe kontakty,
wymienia się informacjami i opiniami. Aby
dotrzeć do tych potencjalnych czytelników,
bibliotekarze weszli ze swoją ofertą do śro
dowiska młodych ludzi.
Serwisy społecznościowe stały się najpopu
larniejszym narzędziem promocji. Mogą one
wspomagać nie tylko promocję usług i zaso
bów danej biblioteki, ale też kreować wize
runek biblioteki. „W celu dotarcia do jak naj
większej liczby potencjalnych czytelników.

biblioteki tworzą własne profile na Facebooku, wykorzystując go do promocji swojego
wizerunku. Wspólnym elementem prezento
wania wizerunku biblioteki na portalu jest
umieszczenie krótkich informacji teleadresowych, logo, adresu strony domowej oraz
galerii zdjęć. Biblioteki na swoich profilach za
mieszczają infomiacje o działalności, ogłosze
nia ważne dla czytelników oraz relacje z wy
darzeń kulturalnych odbywających się w bi
bliotekach. Możliwość dodawania komenta
rzy aktywizuje użytkowników portalu, zachę
cając ich do odwiedzania biblioteki nie tylko
w świecie wirtualnym”.
Wśród zalet tworzenia takiego konta na Facebooku można wymienić:
• możliwość dodawania zdjęć biblioteki,
zdjęć z wydarzeń kulturalnych mających miej
sce w bibliotece;
• nie ponoszenie nakładów finansowych
potrzebnych przy prowadzeniu strony;
• bezpłatne „wrzucanie” informacji na
swój profil;
• natychmiastowa komunikacja z czytel
nikiem na zasadzie błyskawiczne pytanie =
szybka odpowiedź, osoba odpowiedzialna
za prowadzenie strony może na bieżąco od
powiadać i informować użytkowników, co
sprzyja komunikacji z czytelnikiem.
Innym portalem jest YouTube, na którym
można umieszczać pliki wideo. „Biblioteki
dostrzegły, że jest to świetne narzędzie mar
ketingowe promujące w ciekawy i nowatorski
sposób ich ofertę. W formie krótkich filmów
prezentują najważniejsze wydarzenia odby
wające się w murach bibliotek” .
Jest bardzo dużo filmików dotyczących
bibliotek. Ja osobiście wybrałam kilka, które
według mnie zasługują na uwagę, ponieważ
zostały zrealizowane w ciekawy i nowatorski
sposób. Pierwszym jest prezentacja małej
biblioteki, która na nowo zostaje odkryta
przez młodych czytelników. Film został zre
alizowany jako promocja biblioteki wiejskiej
w Czarnowąsach. Kolejny jest prom ocją
wystawy, która odbywała się w Bibliotece

10

Uniwersyteckiej w Poznaniu od 8 do 15
maja 2012 r. Nosiła ona tytuł „zBUntowane książki”. Na szczególną uwagę zasłu
guje film prezentujący Miejską Bibliotekę
Publiczną w Mikołowie (woj. śląskie). Po
wstało tam Nowoczesne Centrum Kulturalne
działające pod szyldem Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Oprócz biblioteki znajduje się tam
również kino i teatr. Biblioteka mieści się w od
restaurowanych murach byłego kina, którego
historia sięga dwudziestolecia międzywojen
nego. W siedzibie biblioteki organizowane są
seanse filmowe na ponad 7 metrowym ekranie
a na scenie kameralnej odbywają się przed
stawienia, koncerty, spotkania ze śląskimi
twórcami. Biblioteka na nowo tętni życiem
i cieszy się popularnością wśród miesz
kańców.
Serwisy społecznościowe stały się szansą
bibliotek do zaistnienia w wirtualnym świecie.
Dzięki temu biblioteki stały się w oczach mło
dych ludzi instytucją, która nie ucieka przed
możliwościami, jakie daje rozwijająca się
technologia, ale chętnie z nich korzysta. Staje
się uczestnikiem społeczeństwa wirtualnego.
Największązaletąjest możliwość bezpłatnego
założenia konta i umieszczania na nim infor
macji o bibliotekach. Jest to szczególnie waż
ne teraz, gdy coraz mniej pieniędzy zostaje
przekazanych bibliotekom. Ponadto tworzy
się „.. .nowy rodzaj więzi i komunikacji, któ
ra może zaowocować lepszym postrzeganiem
pracy bibliotekarzy i może wpłynąć na zwięk
szenie liczby czytelników. Obecność bibliotek
na portalach społecznościowych buduje sieć
kontaktów z potencjalnymi czytelnikami, któ
rzy mogą skorzystać z aktualnych informacji
o wydarzeniach kulturalnych, konkursach, no
wościach wydawniczych, godzinach otwarcia
bibliotek. Dzięki sieci kontaktów tworzonej
przez użytkowników portalu, informacje o bi
bliotece rozprzestrzeniają się szybko i do
cierają do osób, które w rzeczywistości nie
odwiedzająbibliotek. Niewątpliwą korzyścią
jest poprawa wizerunku biblioteki, zwłaszcza
wśród młodej generacji czytelników, jako in
stytucji nowoczesnej wykorzystującej naj
nowsze technologie”.

Podsumowanie
W artykule przedstawiłam tylko niektóre
formy promocji biblioteki. Większość zarzą
dzających biblioteką słysząc słowo promocja
nie myśli o tym, co może ona dać, ale o tym,
ile pieniędzy należy przeznaczyć na ten cel.
Promocja nie musi być kosztowna. Mamy
portale społecznościowe gdzie za darmo mo
żemy reklamować bibliotekę. Samym zacho
waniem, podejściem do użytkownika może
my zachęcić go do częstszego odwiedzania
biblioteki.
Zarządzający biblioteką, jak i sami biblio
tekarze m uszą zrozumieć, że aby bibliote
ka sprostała oczekiwaniom współczesnego
świata i użytkownika powinna być bardziej
elastyczna i otwarta na zmiany. „Bo dziś już
nie wystarczy mieć „jedyny egzemplarz
w mieście” . Może się wkrótce zdarzyć, że
nikt już po niego nie przyjdzie”. Biblioteka
musi iść z duchem czasu, aby nie zostać za
pomniana.
Zdaniem Radwańskiego biblioteka ma
przed sobą dwie drogi. PieiAvsza - mniej
optymistyczna - to wizja, w której bibliote
ki mogą zostać zredukowane do niszowych
instytucji kultury, takich jak opera. Druga optymistyczna - to wizja biblioteki jako
specyficznej przestrzeni publicznej, któ
ra służyć ma nieskrępowanej komunikacji.
Autor artykułu Biblioteki w nowoczesnym
społeczeństwie widziałby przyszłość biblio
teki w drugiej wizji, ale z nią związana jest
ostra rywalizacja. Biblioteki musiałyby sta
nąć do walki z innymi instytucjami kultury,
koncernami medialnymi. Byłaby to bardzo
ostra rywalizacja a „Bibliotekarze na ogół
nie są zbyt waleczni. Jednak, by zaistnieć,
będą się musieli tego nauczyć”.

niem najtrafniej podsumowuje dzisiejsze spo
łeczeństwo i widzi w nim szanse dla bibliotek.
„«Przestrzeń publiczna» jako funkcja biblio
teki może być interesującą propozycją na dziś
i na jutro. Żyjemy w epoce redukcji prze
strzeni publicznej. Mieszkamy w zamknię
tych osiedlach, poruszamy się pod czujnym
okiem ochroniarzy, grzecznie wypraszających
nas z miejsc, które należy przemierzyć, nie
zatrzymując się. Nie każdego satysfakcjonuje
alternatywa w postaci pubów, restauracji
czy centrów handlowych. To szansa dla bi
blioteki”.
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o języku młodzieżowym - także dla bibliotekarzy
Od zarania dziejów język jest podstawo
wym sposobem komunikacji, wyrażania my
śli, opinii, uczuć - między istotami żywymi.
Każdy gatunek zwierząt ma swój, odmienny
sposób porozumiewania się. Psy - szczekają,
koty - mruczą, delfiny używają ultra dźwię
ków. Oczywiście ludzie także mają swój spo
sób komunikacji - najpowszechniejszym jest
język. Jak wiadomo język nigdy nie był jed 
nolity, wiele państw ma swój własny, ojczysty.
Lecz nawet w tym samym państwie nie jest
on taki sam, jest inny w prasie, w telewizji,
w szkole, na ulicy, czy w jakiejkolwiek grupie
społecznej związanej ze sobą. Jedną z takich
grup jest młodzież.
Język ludzi młodych nigdy nie rozbudo
wywał się tak szybko, jak po 1989 r., kiedy to
językowy luz stał się jedną z oznak wolności.
Człowiek, a zwłaszcza młodzież przestała się
bać wyrażania własnej opinii, co przyczyniło
się do powstania charakterystycznej odmia
ny polszczyzny, czyli środowiskowego języka
młodzieżowego. Jego istnienie potwierdzają
nie tylko doświadczenia nauczycieli, rodziców
i bibliotekarzy, ale także przypadkowe spo
strzeżenia osób, które nie m ająco prawda sys
tematycznego kontaktu z młodzieżą szkolną,
lecz przebywając w rozmaitych miejscach pu
blicznych spotykają użytkowników tzw. gwa
ry uczniowskiej i m ogą usłyszeć fragmenty
rozmów odbiegających swym kształtem języ
kowym od przeciętnego sposobu wysławiania
się ludzi dorosłych.
Zjawiskiem języka uczniowskiego daw
no już zainteresowali się filologowie jako
wdzięczny material, łączący pierwiastki ko
mizmu, ironii i radykalnego osądu rzeczy
wistości. Był także pretekstem do rozważań
o charakterze wychowawczym, czy wręcz
moralizatorskim.
Biblioteka jest również miejscem, gdzie
na co dzień przebywa dużo młodzieży i czę
sto bibliotekarze słyszą swobodne rozmowy
młodych czytelników, którzy rozmawiając
ze sobą posługują się oryginalnym językiem
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młodzieżowym. Ajak wiadomo młodzi to śro
dowisko pełne energii i szalonych pomysłów,
co można zaobserwować w ich zabawnym
i humorystycznym języku, chociażby w takich
słowach jak; kumam, ogarniam to, mów domnie drukowanymi literami, ryć beret, dzier
gać, dzięciolić, kujonizować, nie rób trzody,
siary, boruty. Ciągle możemy usłyszeć, że coś
jest: spoko, super, czadowe, fuli wypas, bajer,
gicior, cool, odjechane, zajefajne lub lipne,
badziewiaste, albo denne. Ironizują, mówiąc:
starzy, zgredy, pasztet, pokemony lub określa
jąc szkołę jako: bagienko, buda, rzeź, karcer,
Dom Wielkiego Brata a pokój nauczycielski:
Belweder, Olimp, Dom wampirów. Ściana
płaczu to tablica, pogrzeb - praca klasowa,
a bańkopisarz - uczeń piszący wypracowania
na oceny niedostateczne.
Zauważmy jak wiele posiadamy dzięki
twórczości młodzieży synonimów, a nawet
ich całe grupy, zastępujące słowa oficjalnie
przyjęte np. pieniądze to: kasa, kasiora, flo
ta, hajs, peeleny, szmal, kesz, zety, bańki; na
powitanie można powiedzieć: alo, elo, witka,
siema, siemano, yoł, cze itp.
Według D. Bartol-Jarosińskiej język szkol
ny łączy w sobie obraz rzeczywistości ze
wnętrznej i odblask świata psychicznego, sądy
uczniów stanowią cząstkę świadomości języ
kowej - całokształt żywotnych w społeczeń
stwie przeświadczeń związanych z językiem.
Nieoficjalny język uczniowski zwany jest
w literaturze przedmiotu m.in. gwarą uczniow
ską, gwarą szkolną, żargonem uczniowskim,
słownictwem uczniowskim. Natomiast w opi
nii młodych mówienie po szkolnemu ma nad
spodziewanie bogatą synonimię, co świadczy
o żywotności zjawiska oraz dużym zaintere
sowaniu wśród użytkowników i jest określane
jako: język szkolny, szkolno-młodzieżowy,
nastolatków, potoczny, uczniowski, nasza
mowa, gwara lub żargon uczniowski, jenzyk gwarski, tubylczy, podwórkowa łacina,
konspiracyjny, tzw. hebrajski. Kontakty we
wnętrzne, jak i zewnętrzne dodały do tej listy

jeszcze inne określenia: grypsera, giypserka,
gryps czy slang.
Najbardziej naturalnym środowiskiem dla
języka uczniowskiego jest przestrzeń szkoły.
Rytm życia szkolnego wyznacza następstwo
lekcji i pauz. Przenvy, choć krótkie stwarzają
najwięcej możliwości rozmawiania po szkol
nemu. Pauzy dają szansę rozładowania emo
cji, wynikających z sytuacji stresujących na
lekcjach np. w czasie pytania, sprawdzianu itp.
Ogół uczniów podziela przekonanie, że
podczas lekcji należy unikać języka środo
wiskowego, zwłaszcza przy ocenianych od
powiedziach.
Społeczność szkolną tw orzą nie tylko
uczniowie, ale także nauczyciele. Uczniowie
starają się unikać mówienia po szkolnemu,
zwracając się bezpośrednio do nauczycieli,
jak i tylko w ich obecności. Powodem jest
fakt, iż język szkolny „jest nie raz niezbyt mile
widziany przez nauczycieli”. Przeprowadzone
ankiety dostarczają wiedzy na temat roz
maitych sankcji, jakie grożą podopiecznym
ze strony wychowawców.
Odwoływanie się do języka jako do cechy
decydującej o ocenie osobowości młodego
człowieka uważa się za niesłuszne. Tak np.
nauczyciele traktują uczniów - tych porząd
nych znacznie lepiej, niż tych posługujących
się żargonem uczniowskim, twierdząc iż ich
mowa jest wyznacznikiem zachowania i cha
rakteru. Spośród badanych tylko jeden uczeń
wyznał, że do niektórych nauczycieli można
się zwracać w języku szkolnym: „czasami też
rozmawiamy gwarą szkolną z nauczycielami,
do których mamy zaufanie i których darzymy
sympatią. Wytwarza się wtedy luźniejsza at
mosfera”.
Zdarza się, że niektórzy nauczyciele po
dejmują próbę „mówienia po szkolnemu” kiedy są w dobrym humorze wtrącą jakieś
słówko z gwary. Na drugiej pozycji - po
środowisku szkolnym - wymienia się dom.
W przeciwieństwie do warunków szkolnych,
w których z reguły uczniowie posługują się
językiem środowiskowym wśród równolat-

ków, sytuacja w domu nie jest uporządkowana
według jednego wzorca. Stosowanie języka
szkolnego w niektórych rodzinach jest zapew
ne zjawiskiem naturalnym. Rodzice rozumieją
większość nazw, które są najczęściej używane.
Niektórzy rodzice nie tylko nie sprzeciwiają
się, lecz nawet podchwytują sposób mówienia
dzieci. Spore grono młodych ludzi nie może
w domu posługiwać się gwarą, ponieważ uży
wa się tylko wybranych, szczególnie atrakcyj
nych wyrazów, ogranicza się ich występowa
nie w bezpośrednich zwrotach do rodziców,
dba się o uczucia słuchaczy, którzy mogliby
odnieść wrażenie, że traktuje się ich bez na
leżnego szacunku.
Czasami jest przemycane jakieś „bajeranc
kie” słówko, ale generalnie większość rodzi
ców nie akceptuje mówienia po szkolnemu,
zalecając mówienie po polsku. Pewien sie
demnastolatek powiedział: „wobec rodziców
zachowujemy się jak porządne dzieci z dobrej
rodziny”. Młodzież rezygnuje z prób wpro
wadzenia języka szkolnego do środowiska
domowego. W ten sposób można uniknąć roz
maitych nieprzyjemności, np. przykrych uwag
lub konfliktów. Zapobiega się także trudnym
doświadczeniom, jakie mogłyby stać się udzia
łem osób dorosłych: „jest jasne, że gdybym
językiem szkolnym zaczęła mówić przy babci
to zrobiłaby wielkie oczy i znieruchomiała.
Z pewnością by ją zatkało”. Niektórzy ucznio
wie uważają, że „używanie języka szkolnego
na lekcjach lub w domu może wywołać szok
psychiczny u nauczyciela lub rodzica”.
Rozmowom prowadzonym w takich wa
runkach może towarzyszyć uczucie szacunku,
traktowanie rozmów ze starszymi osobami
jako bardziej „służbowe”. Generalnie rzecz
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ujmując, młodzi ludzie zachowują się tak jak
niektórzy uczniowie, czyli „starają się skła
dać słowa, żeby brzmiały po ludzku”.
Kolejnym obszarem, w którym młodzież
posługuje się językiem szkolnym są miejsca
publiczne. Może to być ulica, podwórko,
środki komunikacji, biblioteka, obiekty spor
towe, obiekty związane z rozrywką - kino,
dyskoteki, miejsca, w których odbywają się
koncerty, w Internecie, na biwakach, wyciecz
kach, prywatkach i rozmaitych spotkaniach
towarzyskich w gronie znajomych, członków
paczki, przyjaciół.
Mówienie po szkolnemu jest zatem podsta
wowym sposobem porozumiewania się w śro
dowisku młodzieżowym. Kontakty w śro
dowisku uezniowskim są niewątpliwie naj
ważniejszym obszarem obsługiwanym przez
mówienie po szkolnemu. Młodzież sama za
kreśla granice używania środowiskowej od
miany polszczyzny. Najczęściej nie używa
jej w urzędzie, teatrze, bibliotece, muzeum,
kościele, miejscach pamięci narodowej, a tak
że na eleganckich przyjęciach czy w innych
miejscach „wytwornych” i „kulturalnych” .

Przywilej ludzi młodych
Naturalnym powodem upowszechnienia ję 
zyka szkolnego jest poczucie związku między
tą właśnie odmianą współczesnej polszczyzny
i przynależności jej użytkowników do katego
rii wiekowej, określanej mianem młodzieży.
Młodzież uważa mówienie po szkolnemu za
oczywisty przywilej młodości, nieodłączną
cechę osób zaliczanych do tej części społe
czeństwa, która wyrosła już z okresu dzie
ciństwa, lecz nie wkroczyła jeszcze do kręgu
osób dorosłych. Ewentualne przyśpieszenie
momentu, w którym przekracza się próg doj
rzałości, jest postrzegane jako niebezpieczeń
stwo; przedwczesne odrzucenie mówienia po
szkolnemu grozi dysharmonią, zakłóceniami
rozwoju młodego człowieka.
Obawę taką ujawnia charakterystyczne
zdanie: „uważam, że w razie zaniknięcia żar
gonu mogłoby nastąpić zesztywnienie oby
czajów uczniowskich, ludzie młodzi staliby
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się ludźmi psychicznie dorosłymi, a fizycz
nie jeszcze dzieckiem”. Etap, w którym re
zygnuje się z młodzieżowej odmiany polszezyzny wiąże się z procesem wkraczania
w życie dorosłe, zdominowane przez mówie
nie po polsku’. Mówienie po polsku w opinii
uczniów kojarzy się z językiem używanym
przez dorosłych, najczęściej ludzi wykształco
nych, humanistów, pisarzy, dyplomatów i po
lityków czy aktorów teatralnych. Ten sposób
mówienia obowiązuje w czasie egzaminów
i odpowiedzi w szkole oraz w rozmowach ze
starszymi i rodzicami. Młodzież wskazuje
na konieezność respektowania trudnych re
guł gramatycznych w trakcie posługiwania
się tym językiem oraz takie cechy jak: górnolotność, filozoficzność, dystansowanie się,
bezpodmiotowość, nieszczerość - według
młodych mówiący nie mówią tego, co myślą.
Obok negatywnego wizerunku języka doro
słych uczniowie przytaczają także pozytywny,
wręcz patriotyczny, narodowy portret języka:
ojczysty, język ogólny, powszechny, szlachet
ny i zawierający arystokratyczne słowa. Ten
korzystny obraz komunikacji językowej doro
słych utrwala synonimia mówienia po polsku:
język polski, polszczyzna, mowa polska, ję 
zyk kulturalny i artystyczny. W związku z in' Mówienie po polsku wg badanych uczniów to ni.in.
„wystawianie się szlachetnymi i arystokratycznymi stó
wami”; „mówienie po polsku jest to Język wypraco
wany, wyplcwiony z wulgaryzmu i żargonu, uwzględ
niający poprawność i formy gramatyczne”; „Językiem
polskim najczęściej posługują się ludzie piszący książki,
uczeni, większość pedagogów - myślę jednak, że oni nie
mówią tego co myślą”; „Językiem polskim posługuję się
na lekcjach, egzaminach, uroczystościach, w dobiym
towarzystwie ludzi ukształtowanych i utalentowanych,
w sklepie, urzędzie, bibliotece, teatrze itp.”; „W szkole
na lekcji staramy się mówić z pańska w sposób kultu
ralny”. Wielu uczniów nazywa mówienie po polsku
językiem kulturalnym, oficjalnym, ogólnopolskim, pań
stwowym, ojczystym, ogólnonarodowym, naukowym.
Mówienie po polsku jest używane w telewizji, audy
cjach radiowych i w książkach. Wypowiedzi niektórych
uczniów sugerują utożsamianie języka literackiego z ję
zykiem poezji; „mówić po polsku to znaczy mówić tak
jak mówił Mickiewicz w swoich utworach”; „Język li
teracki jest prosty, piękny i zrozumiały dla wszystkich”;
„Język literacki jest czymś takim jak rasowy pies wśród
zwykłych kundli”. Wg uczniów ten kto mówi po pol
sku jest jak „przymul bagienny”, jest przychlastem, picusiem, glancusiem, lizusem i peniolkiem - znaczenie
tych określeń można znaleźć w S/owiiikii gim ry ucz
niowskiej.

tensyfikacją oddziaływań środków medial
nych wzorcem mówienia po polsku dla ucz
niów staje się niestety język telewizyjny
i w mniejszym stopniu inne publicystyczne
odmiany (radiowa i prasowa).

DG Edukacja i Kultura

Program „Młodzież w działaniu”
Przekonanie o powszechności mówienia po
szkolnemu jest bardzo silne, uchodzi za swo
istą normę zachowań językowych. Społecz
ność uczniowska wywiera przemożny wpływ,
proponuje lub nawet narzuca wzorzec mówie
nia, któiy trudno odtrącić. Poszczególne osoby
dążą do utożsamienia się z otoczeniem przez
naśladownictwo.
Trzeba mocno podkreślić, że wielu uczniów
uważa konieczność posługiwania się uczniow
ską odmianą polszczyzny za rodzaj przymu
su lub zobowiązania. Użycie języka literac
kiego uznaje się w najlepszym wypadku za
dziwne, będące formą wykroczenia przeciw
etykiecie według przysłowia „kto z kim
przystaje takim się staje” . Wybór mówie
nia po szkolnemu podyktowany jest więc
u sporego grona uczniów naciskiem spo
łecznym, który skłania do swoistej mimikry, zachowań językowych podejmowanych
częściej z obawy przed nieprzyjemnościami
czy chociażby dla zachowania pozorów, nie
zaś - rzeczywistej chęci utożsamiania się
z grupą.
Wśród niepochlebnych czy wręcz obelży
wych określeń, jakie mogłyby zostać przypi
sane uczniom unikającym mówienia gwarą
szkolną mieszczą się takie jak: laluś, lizusek,
mimoza, niewiniątko, wylelkana córeczka,
wieśniak, podejrzany, staromodny, zacofany,
kujon, czarna owca. Za podsumowanie tych
myśli może posłużyć cytat ze Słownika
gw aty uczniowskiej - „wszyscy gaworzą od
młodych lat, a kto nie gaworzy, ten nie jest
chwat”.
Przyjęcie języka obowiązującego w da
nym kręgu jest także jednym ze sposobów
zamanifestowania więzi, stanowi swoistą le
gitymację i pomost łączący uczniowską brać,
o czym świadczą słowa; „Szkolny język to jest
nasz”. Dzięki mówieniu po szkolnemu młodzi
uzewnętrzniają swą odmienność w stosunku

do różnie określanych opozycjonistów oraz
są symbolem odrębności od reszty świata
i dorosłych. Tak więc mówienie po szkolnemu
pozwala utożsamić się z grapą rówieśniczą,
podkreślać przynależność do niej, jest jedno
cześnie wyrazem odrzucenia wzorców języko
wych proponowanych przez świat dorosłych.
Nie wszyscy młodzi szukają jednak takich
sposobów zdobycia akceptacji kolegów, ko
leżanek, które polegają na celowym upodob
nieniu się, czyli „byciu jak inni”. Niektórzy
jednak mają pragnienie „bycia innym” i wte
dy używają gwary, aby nie być takim samym
jak oni. Wielokrotnie gwara jest używana
w celu zwrócenia na siebie uwagi, wywar
cia na kimś wrażenia. Młodzi najchętniej
w takiej sytuacji posługują się słowami szpan
i szpanować“.
Mówienie po szkolnemu uważane jest za
jeden ze środków ułatwiających zdobycie eks
ponowanej pozycji w grapie. Zdolność bu
dowania oryginalnych wypowiedzi, dowcip,
sprawność językowa - wszystko to sprzyja
kreowaniu dobrego wizerunku osoby: „cza
sami używa się slangu, aby pokazać swoje
umiejętności tworzenia dowcipnych zwrotów,
udowodnić swoją nowoczesność, przeciw
stawianą zacofaniu lub po prostu dla mody,
szpanu”.

- Wyrazów tych nie rejestruje większość słowników
ogólnych, można je jednak znaleźć w niektórych źró
dłach leksykograficznych.
- szpanować - popisywać się, starać się czymś za
imponować, zrobić na kimś wrażenie, zachowywać się
w sposób ekstrawagancki, aby wzbudzić w innych za
zdrość itp.
- szpan - moda; człowiek uważający się za znacznie
wartościowszego niż taktycznie jest; próba odróżnia
nia się od otoczenia; człowiek dobrze, modnie ubrany;
uczeń, który się chwali; efekciarstwo, zadawanie szyku.
O dążeniu do szpanu mówi się też w uwagach na temat
wułgaryzacji języka.
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Mówienie po szkolnemu chętnie opisuje się
w kategoriach tajemnicy lub wtajemniczenia.
Liczne cytaty potwierdzają wyraźne dążenie
do tajemniczości, konspiracji, szyfrowania
wypowiedzi. Utrudnianie zrozumienia jest
działaniem celowym, umożliwiającym pro
wadzenie intymnych rozmów w tłumie oraz
sprzyjające odizolowaniu się, odcięciu od
społeczności dorosłych.

Potrzeba rozładowania emocji
Trudne sytuacje życiowe, które wywołują
silne emocje, skłaniają uczniów do wyboru
mówienia gwarą szkolną. Posługując się ję 
zykiem szkolnym, młodzi ludzie zamierzają
„krótko i dosadnie wyrazić swoje uczucia”. Wg
uczniów „język młodzieżowy posiada więcej
siły, wyrazu, ekspresji, oddaje dokładnie stany
emocjonalne, uczucia, pozwala odzwierciedlić
zarówno uczucia przyjemne - pozytywne, jak
i przykre - negatywne. Użycie języka uczniow
skiego pozwala więc na zmniejszenie napię
cia emocjonalnego, na odreagowanie przy
krych, trudnych przeżyćL
Niestety w takich sytuacjach stresujących,
a także w momencie popisywania się język
uczniowski potrafi być językiem bardzo wul
garnym. Określany jest wtedy jako język
szkolny chamski - tzw. łacina. Encyklopedia
szkolna. Nauka o języku podaje, że „użycie
wulgaryzmów wyraża skrajnie negatywny
stosunek mówiącego nie tylko do rzeczy
nazywanej tym słowem, lecz także do słu’ W podobny sposób młodzież uzasadnia skłonność do
śmiechu: „Śmiejemy się, szalejemy, wygłupiamy szcze
gólnie na przerwach, żeby nic zgłupieć i nic zwariować
z przeciążenia nauką lub nic dostać palpitacji serca z po
wodu przerażenia szkolnego”; „Te żarty, jajcarskie wy
głupy to po to, aby zapomnieć o wkuwaniu regułek, stre
sach przed sprawdzianem, o tej ciągłej niepewności: jaki
jesteś dziś, profesorze z tego czy tamtego przedmiotu.
Śmiech nas po prostu ratuje”. Zob. Dudzikowa M.: Oso
bliwości śmiechu uczniowskiego. Kraków 1996, s. 25.
W książce tej powyższe cytaty zostały opatrzone krót
kim komentarzem, który warto w tym miejscu przy
toczyć: „Śmiech - wyładowanie pojawia się zatem
w szkolnym życiu uczniów szczególnie w sytuacjach,
w których normalnie doświadczaliby negatywnych emo
cji, takich jak: nuda, strach, lęk, smutek. W świetle roz
maitych teorii można potraktować go jako mechanizm
obronny”.

16

chaczy, a nawet do całej rzeczywistości. Jest
też przejawem agresywnego stosunku do rze
czywistości, a często także próbą prowokacji.
Bywa tanim chwytem, służącym szokowaniu
otoczenia i w miarę bezpiecznym sposobem
wyrażania swojego sprzeciwu wobec czego
kolwiek. Zwykle używanie wulgaryzmów jest
też prymitywnym daniem upustu silnym emo
cjom .. . Ogólniej rzecz ujmując, wulgaryzację
wypowiedzi można traktować jako prymityw
ną próbę zapanowania nad światem, w któiym
ktoś sobie nie radzi, a którego zrozumienie
przerasta siły osoby tak mówiącej”. Stopień
wulgarności uzależnia się od typu środowiska
szkolnego. Z wypowiedzi uczniów wynika, że
wulgaryzacji języka można się dopatrywać
w upadku kultury osobistej i braku szacunku
do starszych, a także ogólnej demoralizacji
związanej z nadużywaniem przez młodych
ludzi alkoholu, tytoniu i narkotyków. Wśród
wymienionych przez uczniów przyczyn posłu
giwania się wulgaryzmami najwyraźniej zo
stała także zarysowana potrzeba rozładowania
emocji, poradzenia sobie ze stresem, stanem
zdeneiTvowania. Napięcie psychiczne skłania
uczniów do użycia mocniejszych słów. Po
wodem stresu bywają typowe sytuacje szkol
ne związane z niepowodzeniem, złą oceną,
poczuciem krzywdy, niesprawiedliwością.
Znajomość wulgaryzmów wiąże się, zdaniem
uczniów, ze środowiskiem domu rodzinnego
i szkoły. Natomiast umiejętności posługiwania
się takim słownictwem nabiera się w kontak
cie z osobami używającymi go, przejmując od
nich niedobre wzorce drogą naśladownictwa
czy wręcz realizacji żlc rozumianego zalecenia
„bierz przykład ze starszych”. Dotychczaso
we spostrzeżenia informują o powszechności
wulgarnych zachowań językowych, ale istnie
je także grupa uczniów, która deklaruje inną
postawę - wystrzegania się wulgaryzmów
w codziennym języku szkolnym. Wielu z nich
uważa, że „szkolna wulgarna mowa nie nadaje
uroku danej osobie, a szkolne słówka są je 
dynie miłe i wesołe gdy są dowcipne”. Jedna
z uczennic dokonała oryginalnego porówna
nia określając słowa wulgarne za nowotwory
złośliwe każdego języka. Jak widać zacho
wania językowe rówieśników podlegają także
surowemu osądowi uczniów, którzy używa
nie wulgaryzmów w języku szkolnym wiążą

z chamstwem, brakiem kultury i głupią
modą.

Zalety języka młodzieżowego
Jednym z najczęściej używanych argu
mentów przemawiającym za mówieniem po
szkolnemu jest możliwość szybkiego poro
zumiewania się. Z wypowiedzi uczniowskich
wyłania się obraz szkoły jako środowiska,
w któiym brak czasu na rozmowy z rówie
śnikami. Kilkuminutowe przerwy prowokują
do wypraeowania języka, realizującego re
gułę „maksimum treści - minimum słów”.
Szybkość porozumiewania się polega na
budowaniu wypowiedzi za pomocą skrótów,
gdzie kilka słów można zamienić w jedno sło
wo zastępujące, jak to określają uczniowie,
eałe „wypociny” w języku polskim. Warto
w tym miejscu przytoczyć kilka przykładów:
„zamiast powiedzieć - weź idź stąd - mówi
się po prostu krótko „spadaj”, zamiast - daj
mi ugryźć jabłko - mówi się „daj gryzą” itp.
Ogół zabiegów zmierzających do nadania ję 
zykowi szkolnemu cech sprzyjających szyb
kiej komunikacji warto podsumować opinią
ucznia, według której: „uczniowie przeprowa
dzają ekonomizację języka”. Poza tym język
uczniowski jest łatwy, przystępny i zawiera
w sobie walory komiczne, dowcipne oraz jest
wesoły, śmieszny i zabawny, dzięki czemu
szkoła dla uczniów staje się weselsza. Listę
walorów poszerza również przeświadczenie
o bogactwie i zróżnicowaniu gwary uczniow
skiej. Dzięki tym cechom język uczniowski
zdaje się zyskiwać wymiar uniwersalny, nie
utrudnia komunikacji.

Podsumowanie
Podsumowując rozważania dotyczące gwa
ry uczniowskiej warto podkreślić, że świa
domość językowa odzwierciedla pragnienia
młodzieży, zamierzającej stworzyć swój od
rębny język. W oczach uczniów, uciekających
od językowego szablonu, wartości nabiera to,
co ciekawe, oryginalne, kolorowe, beztroskie,
zwariowane, prostolinijne i naturalne. Środki
językowe służą młodemu pokoleniu do bu
dowania więzi wewnątrzgrupowej. Język jest
dla nich środkiem ułatwiającym identyfikację

i ocenę drugiego człowieka. Uczniowie trak
tują także język jako narzędzie odseparowa
nia się od dorosłych i innych grup społecz
nych przez nadanie mu eharakteru tajnego.
Zachowania językowe są również sposobem
autoprezentacji, szpanowania. Ponieważ życie
szkolne obfituje w sytuacje wyzwalające na
pięcia, język uczniowski pełni funkcję emotywną, wyraża uczucia młodzieży - przeważ
nie negatywne, służy przekazywaniu stosunku
do świata. Często się zdarza, że działania ję 
zykowe prowadzą do poniżenia, degradacji,
ułatwiają wywieranie psychicznego nacisku
w celu uzyskania przewagi - są zatem formą
nieobliczalnej agresji’’. Jednak mówienie po
szkolnemu stwarza młodym szansę pokona
nia lęku przed zagrożeniami, pozwala prze
ciwstawić się szarzyźnie życia, podtrzymać
nastrój radości. Posługiwanie się gwarą szkolnąjest, i to warto podki-eślić, formą twórczośei: „...slang [...] jest wynikłem twórczej
igraszki, z której rodzi się coś now ego...”
(O. Jespersen). Tak więc gwara uczniowska
służy młodym „ku uciesze”. Uciecha to oczy
wiście komizm, humor, ale i ironia - czasem
ostra, gryząca, na granicy sarkazmu, a także
kpina i niechęć, niemało w niej drwiny, a na
wet niebezpiecznej agresji wobec tego, co
proponuje szkoła. Wynikiem takiej postawy
jest tworzenie szczególnego systemu wartości
powstającego na przekór systemom i hierar
chiom oficjalnym, zwłaszcza tym propago
wanym przez szkołę, nauczycieli, rodziców,
dorosłych. Warto w tym miejscu zachęcić
dorosłych - nauczycieli, rodziców, biblioteka
rzy do refleksji i spojrzenia na rzeczywistość
językow ą młodzieży z przymrużeniem oka,
bez uprzedzenia i odrzucenia. Trzeba bowiem
z gwary uczniowskiej wydobyć te elementy
twórczości, które sprawiają, że polszczyzna
zostaje wzbogacona o nowe słowa słowniko
we i frazeologiczne, które nie powstałyby bez
udziału uczniów. Gwara uczniowska powin■*Zob. Adams L.: Bądź najlepsza. Skuteczność iv żvchi i if relacjach z innymi. Warszawa 1998, s. 33. cyt.
..Zachowanie agresywne oznacza zaspokajanie swoich
potrzeb kosztem innych, brak wrażliwości lub zupełną
wrogość wobec uczuć, pomysłów i potrzeb innych lu
dzi. Ludzie agresywni - w przeciwieństwie do tych po
zbawionych pewności siebie - wyrażają otwarcie swoje
uczucia, opinie i potrzeby, ale w sposób, który upokarza,
lekceważy lub rani innych”.
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na być utrwalana, bo jest barwnym obrazem
konkretnego ezasu, przestrzeni szkolnej i kul
tury uczniowskiej. Język uezniowski jest więc
swoistym dokumentem epoki, w którym jak
w zwierciadle można zobaczyć nie tylko same
słowa, ale i szkolne realia, uczniowski świa
topogląd i hierarchię wartości. Wszystko to
stosunkowo szybko się zmienia i dlatego war
to zatrzymywać w kadrze ten swoisty portret
polskiej młodzieży zwłaszcza, że każde po
kolenie z przyjemnością i frajdą tworzy swój
własny owiany tajemnicą i kolorowym komi
zmem język uczniowski, którego używanie
warto podsumować w postaci postawionego
z humorem pytania: „bo czyż nie jest lepiej
powiedzieć, że „Kochanowski pisał gitne
fraszki?”.

4. Czarnecka K., Zgólkowa H.: Słownik gwary ucz
niowskiej. Poznań 1991.
5. Dudzikowa M.: Osobliwości śmiechu
uczniowskiego. Kraków 1996.
6. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Pod
red. Kazimierza Polańskiego. Wroclaw 1993.
7. Encyklopedia szkolna. Nauka o języ’ku. Pod.
red. Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2006.
8. Grabias S.: Język m’ zachowaniach społecz
nych. Lublin 1997.
9. Grochowski M.: Słownik polskich przeklensPv
i wulgaryzmów. Warszawa 1995.
10. Jespersen O.: Mankind, Nation and Individual.
London 1947.
11. Kowalikowa J.: Język nauczyciela i ucznia
M’komunikacji szkolnej. W; Wokó! społecznego zróż
nicowania języka. Pod. red. S. Kani. Szczecin 1996.
12. N om ' słownik gwaty uczniowskiej. Pod red.
Haliny Zgółkowej. Wrocław 2004.
13. Zgólkowa H.: Specyfikajęzyka młodzieżowego
w świadomości uczniów. „Socjolingwistyka” 1991,
nr 11.
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Polskie biblioteki emigracyjne

Biblioteka Polska.
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie
Kiedy w okresie II wojny światowej Rząd
Polski na Wychodźstwie oraz jego agendy
znalazły schronienie w angielskiej stolicy za
częły tworzyć organizacje i instytucje służące
podtrzymaniu swej działalności oraz zaspo
kajaniu potrzeb społeczności emigracyjnej.
Zadanie to w zakresie oświaty i kultuiy wypeł
niały przede wszystkim biblioteki. Biblioteka
Polska POSK w Londynie jest stosunkowo
młodą książnicą wśród placówek emigracyj
nych, gdyż początki jej sięgają dopiero lat 40.
XX w.
Podstawę jej tworzyły dwa zbiory: Fundu
szu Kultury Narodowej oraz Urzędu Oświaty
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i Spraw Szkolnych podlegające Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych. Księgozbiór Funduszu
Kultury Narodowej, zawierający polonika,
miał w przyszłości zasilić biblioteki krajowe.
Natomiast biblioteka Urzędu Oświaty i Spraw
Szkolnych gromadziła oprócz poloników pod
ręczniki oraz literaturę na temat dydaktyki.
W 1943 r. z obu tych księgozbiorów utwo
rzono jedną bibliotekę pod zwierzchnictwem
M inisterstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego (MWRiOP). Miała ona
zbierać literaturę dla bibliotek krajowych,
tak dotkliwie zniszczonych podczas wojny,
a także dostarczać wszechstronnych, bie

żących informacji o Polsce oraz gromadzić
(w miarę kompletnie) i rejestrować polonika
zagraniczne.
Po wycofaniu uznania przez Wielką Biytanię dla rządu emigracyjnego w 1945 r. dzię
ki zapobiegliwości likwidującego się już
MWRiOP bibliotekę przejął Polski Ośrodek
Naukowy, finansowałjąTymczasowy Komitet
Skarbu dla Spraw Polskich. Książnica funk
cjonowała wtedy pod nazwą Biblioteka Polska
w Londynie (The Polish Library o f London)
zaś będąc placów ką publiczną prowadziła
czytelnię i wypożyczalnię.
Biblioteka przejęła wówczas zbiory likwi
dowanych urzędów i instytucji, np. depozyt
Dowództwa Polskich Sił Powietrznych. Sta
tus Książnicy ulegał zmianom w kolejnych
latach. Od 1948 do 1953 r. wypełniała ona
funkcję biblioteki uniwersyteckiej dla Polish
University College finansowanego przez Ko
mitet do Spraw Oświaty Polaków w Wielkiej
Brytanii. Jako biblioteka uczelniana nazy
wała się wówczas Polish University College
Libraiy. Rozwinęła wtedy swoją działalność
organizując oprócz obsługi studentów i wy
kładowców wypożyczalnię wysyłkową, która
stała się później niezależną Centralą Bibliotek
Ruchomych.
W 1953 r. bibliotece zagroziła likwidacja
z powodu cofnięcia brytyjskich dotacji rządo
wych dla polskiej uczelni. Tylko dzięki usil
nym staraniom polonijnej społeczności udało
się obronić placówkę: uzyskano częściowe
subwencje rządowe pod warunkiem zapew
nienia pomieszczenia dla zbiorów. Książnicę
przemianowano znowu na Bibliotekę Polską
(The Polish Library) i nadal opiekował się nią
Polski Ośrodek Naukowy.
Dalsze perturbacje przyniósł rok 1965, kie
dy to władze brytyjskie zamierzały ponow
nie zaprzestać udzielania pomocy finansowej
placówce, a jej księgozbiór przekazać tzw.
Działowi Studiów Rosyjskich Uniwersytetu
w Birmingham. Zdecydowane protesty śro
dowisk emigracyjnych wobec tych planów po

raz kolejny uratowały Bibliotekę. Utrzyma
nie Książnicy przejęła społeczność polonijna,
a opiekę roztoczył nad nią utworzony w tym
celu w 1964 r. Polski Ośrodek Społeczno-Kul
turalny (POSK).
Od 1967 r. jest on prawnym właścicielem
Książnicy (finansuje ją w 90%), która nosi od
tej poiy nazwę: Biblioteka Polska POSK. Po
kilku zmianach lokali księgozbiór uzyskał
wreszcie stosowne pomieszczenie w gmachu
przy King Street wybudowanym dzięki stara
niom POSK i ofiarności emigracji. Budynek
odpowiednio zaprojektowany i wyposażony
w nowoczesne sprzęty i urządzenia technicz
ne został uroczyście oddany do użytku 3 maja
1977 r. Usytuowanie Biblioteki w Polskim
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym stworzyło
dodatkową możliwość korzystania przez czy
telników z imprez kulturalnych tam organizo
wanych (wystawy, filmy, teatr).

Warto nadmienić, że w POSK mieszczą się
m.in. takie instytucje jak Polski Uniwersytet
na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Naukowe
na Obczyźnie, Zjednoczenie Polskie w Wiel
kiej Biytanii - federacja skupiająca kilkadzie
siąt organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
Biblioteka Polska od pierwszych lat po
wojennych starała się nawiązywać, pomimo
trudności, kontakty z placówkami naukowymi
w ojczyźnie. Już na przełomie lat 1946/1947
wyekspediowano do kraju w ramach pomocy
prawie 15 tys. książek i czasopism.
Po przemianach październikowych w 1956 r.
kontakty z krajem nieco zacieśniły się. Bi
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blioteka praktykowała nawet „rozdawnictwo”
literatury emigracyjnej w celu wywożenia jej
do Polski. Dzięki tej akcji wielu krajowych
czytelników mogło mieć dostęp do zakazanej
ówcześnie „Kultury”, „Zeszytów Historycz
nych”, „Pulsu” czy „Aneksu”. Szacuje się, że
podczas swojej działalności biblioteka obda
rowała kilkadziesiąt książnic krajowych po
nad 250 tys. książek oraz 350 tys. egz. czaso
pism wypełniając w ten sposób swe pierwotne
zamierzenia. Natomiast wymiana publikacji
z bibliotekami naukowymi zaowocowała
w późniejszym okresie pozyskaniem przez
bibliotekę wielu wydawnictw polskich z tzw.
drugiego obiegu, co uczyniło ją skarbnicą
największego zbioru (ok. 4 tys. jednostek) literatury opublikowanej poza cenzurą w latach
1976-1989.
Po przełomie 1989 r. Książnica londyń
ska jeszcze regularniej zaczęła współpraco
wać z krajowymi bibliotekami naukowymi,
a przede wszystkim z od dawna zaprzyjaź
nioną Biblioteką Narodową. To ona w spo
magała opracowanie rękopisów i tworzenie
bazy komputerowej, m.in. do opublikowanego
przewodnika po zbiorach rękopiśmiennych
i archiwalnych londyńskiej placówki, zaś
w ramach rewanżu za wydawnictwa emigra
cyjne przesyłała krajowe nowości.
Biblioteka Jagiellońska udzielała pomocy
w katalogowaniu starych druków, a Zakład
Narodowy im. Ossolińskich w opracowywa
niu kolekcji archiwalnych. Biblioteka Polska
organizowała praktyki dla studentów Instytutu
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, sama zaś
korzystała ze szkoleń w zakresie archiwizacji
w Archiwum Akt Nowych. Do pomocy przy
rozdzielaniu transportów dubletów przysyła
nych do kraju zaangażowała się Biblioteka
Główna Uniwersytetu M. Kopernika w To
runiu. Tylko w latach 1993-2001 przekazano
w ten sposób do różnych bibliotek naukowych
około 35 tys. książek i ponad 120 tys. egzem
plarzy czasopism. Natomiast wsparcia finan
sowego przy modernizacji czytelni naukowej
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udzieliła bibliotece Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej.
Londyńska placówka dysponuje pokaźny
mi i różnorodnymi zbiorami ze wszystkich
dziedzin wiedzy z preferencją dla nauk huma
nistycznych oraz szeroko rozumianych polo
ników emigracyjnych. Biblioteka udostępnia
informacje o zbiorach w formie tradycyjnych
katalogów kartkowych oraz częściowo w ba
zach komputerowych. Księgozbiór powięk
szał się w dużej mierze dzięki hojnym daro
wiznom osób prywatnych, instytucji, oficyn
wydawniczych nie tylko z emigracji, ale też
z kraju, od bibliotek naukowych, w tym
choćby od wspomnianej już Biblioteki Na
rodowej.
Aktualnie zbiory liczą ponad 150 tys.
książek i broszur, przeszło 4300 tytułów cza
sopism, 1500 rękopisów, ponad 1300 map
i atlasów, 47 tys. fotografii, 2 tys. nut, ponad
17 tys. ekslibrisów. Biblioteka posiada tak
że materiały audiowizualne, ikonograficzne
(obrazy, sztychy), zbiory filatelistyczne oraz
liczne dokumenty życia społecznego emigra
cji. Oddzielną grupę stanowią cenne archiwa
lia obejmujące przeszło 170 mb. Składają się
one z akt instytucji, organizacji i stowarzyszeń
emigracyjnych od 1939 r., szczególne miej
sce wśród nich zajmują oczywiście materiały
dotyczące działalności Rządu Polskiego
w Londynie. Na uwagę zasługuje Archiwum
Osobowe Emigracji im. E. Jeżewskiego li
czące 32 tys. kartotek. Wśród spuścizn osób
prywatnych znajdują się materiały dotyczące
m.in. literatów np. Mariana Hemara, Jana Eechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, pamiętni
ki żołnierzy 2 Korpusu z pobytu w Związku
Radzieckim w okresie łl wojny światowej.
Szczególnie cenny zbiór stanowi groma
dzona już od wojny kolekcja Józefa Conrada,
tak specyficznie związanego z Wielką Bry
tanią. Składają się na nią rękopisy, wydania
dzieł oraz bogata dokumentacja i literatura
o pisarzu, a także utwory i opracowania doty
czące jego ojca Apolla Nałęcz Korzeniowskie-

go. Od 1978 r. przy Bibliotece Polskiej miało
swoją siedzibę Joseph Conrad Society, które
po złączeniu swych zbiorów z conradianami
Książnicy zainicjowało Centrum Studiów
Conradowskich. Centrum to organizuje oko
licznościowe zjazdy, konferencje, wystawy
poświęcone pisarzowi. Należy tu wspomnieć,
że cimelia biblioteczne są eksponowane
w reprezentacyjnej Sali Conrada. Innym
cennym zbiorem Biblioteki Polskiej są m.in.
krajowe druki konspiracyjne z okresu II woj
ny światowej, jak również książki ocalałe
z polskich bibliotek jenieckich.

Biblioteka Polska przeżywała różne koleje
losu, ale mając oddanych sobie kierowników
zdołała przetlAYać trudne czasy. Od początku,
to jest od 1943 r. współtwórczynią i dyrektor
ką książnicy była Maria Danilewicz-Zielińska
( 1907-2003). Polonistka z wykształcenia, za
miłowana bibliotekarka, po doświadczeniach
zawodowych w Bibliotece Narodowej w War
szawie, kiedy losy wojenne rzuciły ją na ob
czyznę, niestrudzenie kierowała londyńską
placówką aż do emerytury w 1973 r. Była
także dokumentalistką biblioteki i autorką
bibliografii.

W 1992 r. do Biblioteki trafiła część zbio
rów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen.
Sikorskiego co poszerzyło tematykę jej zaso
bów. Książnica londyńska przejęła w 1995 r.
Centralę Bibliotek Ruchomych obsługującą
Polaków w brytyjskich bibliotekach publicz
nych, co oczywiście nałożyło na nią dodatko
we obowiązki.

Godnym jej następcą został w 1973 r.
Zdzisław Jagodziński (1927-2001). Histoiyk
z wykształcenia, pochodzący z Kresów, po
przebyciu szlaku wojennego z Armią Polską
przez Iran i Palestynę znalazł się w Wielkiej
Biytanii. Kierował dzielnie Biblioteką aż do
śmierci. Dzięki jego staraniom pozyskano
wiele cennych publikacji, m.in. z „drugiego
obiegu”. Był też autorem opracowania doty
czącego Książnicy w latach 1942-1992 oraz
licznych bibliografii. Kolejnym dyrektorem
jest (obecnie sprawująca tę funkcję) Jadwiga
Szmidt.

Biblioteka Polska dysponująca bogatym
zbiorem poloników emigracyjnych wniosła
znaczny wkład w ich dokumentowanie pu
blikując wielotomową Bibliografię druków
polskich i Polski dotyczących wydanych poza
Polską po 1.09.1939 r. Książnica ma także
na swoim koncie, m.in. katalogi prasy emi
gracyjnej, biuletyny nabytków (Books in Po
lish), katalogi wystaw. Biblioteka od 1979 r.
uczestniczy w pracach Stałej Konferencji
Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie,
utrzymuje kontakty z brytyjskim stowarzy
szeniem bibliotekarzy, organizuje pokazy
zbiorów, konferencje, opracowuje rozmaite
kwerendy. Użytkownikami jej są zarówno
czytelnicy polscy, jak i wszyscy inni zainte
resowani naszą kulturą i historią.

Czas pokazał, że Biblioteka Polska, straż
niczka naszej historii i kultury, była ważną
i potrzebną instytucją. Przez kilkadziesiąt lat
służyła nie tylko polskiej emigracji, ale obec
nie także Polakom licznie przybywającym na
Wyspy w celach zarobkowych. Londyńska
skarbnica narodowego dziedzictwa ma wiele
do zaoferowania, a przyszłość pokaże, czy
kształtująca się nowa polska społeczność bę
dzie chciała i umiała z tego korzystać.
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Czytanie książek elementem procesu wychowawczego

Justyna Truskolaska w książce Wychować
miłośnika książki pisze: „Francuski socjolog
Joffre Dumazedier uważa, że czas wolny to
czas, który pozostaje człowiekowi po wypeł
nieniu przez niego wszelkich obowiązków
zawodowych, domowych i szkolnych, który
może być dowolnie wykorzystany na wypo
czynek, rozrywkę i bezinteresowny rozwój
osobowości. W czasie wolnym można roz
wijać zainteresowania, np. czytać książki,
śpiewać, tańczyć, uczyć się języków obcych,
zbierać znaczki”.
Rodzice zawsze napotykają na problemy
wychowawcze. Człowiek z natury jest pro
blemowy, a szczególnie mały ezłowiek, któ
ry uczy się życia. Nie wiedząc jak postąpić
popełnia nieświadomie błąd. Często dziecko
twierdzi, że ma rację, buntuje się. Przekraeza normy społeczne, źle się uczy. Rodzice
nie panują nad sytuacją. Tracą więź emocjo
nalną z dzieckiem. Mówimy, że mamy pro
blem wychowawczy. Dziecko łamie zasady
i normy społeczne, jest nieobowiązkowe,
lubi i ma kolegów takich, których rodzice nie
mogązaakeeptować, włóczy się nie wiadomo
gdzie. Są różne metody, aby zapobiegać takim
problemom.

Książka kształtuje postawy uczniów do
starczając wzorów do naśladowania. Dzieci
i młodzież czytając książki przeistaczają się
w bohaterów. Kształtują i zmieniają postawy,
zachowanie. Czytając książki biograficzne
o uczonych, pisarzach i in., np. o Marii Curie-Skłodowskiej, Czesławie Miłoszu, dostrzega
ją odpowiedzialność, wytrwałość, mądrość,
pracowitość, potrzebę szacunku dla twórczej
pracy. Jeżeli nikt ich tego nie nauczył, to taka
książka może zmotywować do lepszej nauki
i dowartościować, aż poczuje się lepszy i tym
samym podniesie się w ten sposób na duchu.
Baśnie i bajki pokazujące zło i dobro oraz
zawsze zwyciężającą sprawiedliwość, wska
zują wzorce zaehowań w sytuacjach, gdy
dzieci staną w obliczu wyboru co bardziej
nam się opłaca. Jak pokazuje Bajka o rybaku
i rybce A. Puszkina oraz wypływający z niej
morał, aby czuć się szczęśliwym nie należy
wykorzystywać dobroci ludzi, a niepohamo
wana chęć zdobycia bogactwa może uczynić
człowieka złym. W ten sposób dziecko samo
dzielnie walczy ze złą stroną swojej natury,
czerpiąc doświadczenia poprzez przykłady
z książek.

Wśród czterech zasad procesu wychowania
Kazimierz Dąbrowski wymienił m.in. „roz
wijaj dziecko wszechstronnie biorąc za pod
stawę jego zainteresowania i uzdolnienia
pozytywne, a nie będziesz go musiał leczyć
ze schorzeń psychicznych” . Dzieci boją się
niepowodzeń szkolnych, bo one niszczą ich
poczucie wartości. Nie mają czym zaimpono
wać kolegom i koleżankom. Zainteresowania
mogą im pomóc, dzięki nim mogą poczuć się
pełnowartościowi. Według Marii Dąbrowskiej
„książka i możność czytania to największy
z cudów ludzkiej cywilizacji”.

Z kolei w baśni Brzydkie Kaczątko autor
pokazuje, że wysiłek, wytrwałość i cierpli
wość doprowadza do zwycięstwa, a pozorna
brzydota może ukrywać piękno duszy. Uczy
też tolerancji wobec odmienności (akceptuje
osoby z nadmierną tuszą, niemodnie ubrane
lub przejawiające dziwne zwyczaje), leczy
z niepotrzebnych kompleksów. Dziecko do
strzega świat lepszym i samo staje się lepsze.
Wiele książek obyczajowych podaje dzieciom
i młodzieży przykłady, które często naśladu
j ą lub widzą w nich siebie. Dzieci unikają
w ten sposób wyboru złych zachowań i przez to
stwarzają mniej problemów wychowawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe wywody nale
ży stwierdzić, że zainteresowania a wśród nich
również czytanie książek, są m etodą walki
z trudnościami wychowawczymi.

Czytając książki, młodzież kształtuje swo
ją kreatywność oraz wyobraźnię. Zdobywa
informacje, nabiera doświadczenia poprzez
przykłady, zwiększa bogactwo języka i po
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prawia pamięć. Zainspirowana książką może
być bardziej aktywna we wszystkich sferach
artystycznych, rozwijać się społecznie, stać
się bardziej odpowiedzialna, przedsiębiorcza.
Dzieci i młodzież m ogą robić inscenizacje,
przedstawienia teatralne na podstawie czyta
nych książek lub brać udział w różnych kon
kursach zamiast biernie spędzać czas przy
grach komputerowych lub telewizji itp.
Otoczenie dziecka, widząc efekty jego pra
cy zmienia o nim zdanie. Dziecko staje się
ważniejszą osobą oraz ma większe poczucie
wartości, ma czym imponować rówieśnikom,
staje się dojrzalsze oraz bardziej wierzy w sie
bie ponieważ jest doceniane. Czytanie ksią

żek jest więc ciekawą m etodą walki z pro
blemami wychowawczymi.
Antonina Gurycka w swojej książce Rozwój
i kształtowanie zainteresowań (1989) pisze:
„Równowaga psychiczna człowieka dzięki
zainteresowaniom jest zabezpieczona. Prze
ciwwagą na kłopoty, niedosyt w innych
dziedzinach życia staje się możność wejścia
w swój świat, gdzie może sam się realizować.
Zamiast nudy, poczucia niepełnowartościowości zyskuje się życie pełne zagadek, pro
blemów, zadań”.

WIESŁAWA MALINOWSKA
nauczyciel bibliotekarz

Książka poza domem i biblioteką, czyli co, gdzie
i dlaczego czytamy w przestrzeni publicznej
Ostatni miesiąc był dla mnie, z różnych
powodów, bardzo pracowity, dlatego kilka
dni temu po raz pierwszy od wielu tygodni
wzięłam w rękę książkę, szukając relaksu
wśród anegdot i opowieści Jerzego Ulga (A/ó/
Znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach,
książkach, kobietach. Kraków 2009). Książka
(którąnota bene szczerze polecam!) wciągnęła
mnie tak bardzo, że następnego dnia schowa
łam to prawie pięćsetstronicowe tomiszcze do
torebki, by poczytać w tramwaju w drodze do
pracy. Właśnie, poczytać w tramwaju... Jeśli
po mieście nie poruszam się rowerem, robię to
właśnie komunikacją miejską; prawie zawsze
mam wtedy przy sobie książkę, bo po prostu
bardzo lubię czytać, sprawia mi to przyjem
ność i jeśli mogę wybrać, to wolę lekturę niż
dwudziestominutowe patrzenie w okno.
Zauważam, że coraz więcej osób robi do
kładnie tak samo - a ja podglądam, co czyta
ją. .. Jakiś czas temu zaczęłam spisywać sobie
tytuły książek, które są czytane przez pasaże
rów tramwajów czy autobusów, jak również

zaczepiać tych, którzy siedzą z książką w ga
leriach handlowych czy na ławkach w mieście.
Ciekawość czytelnika i bibliotekarza zarazem
wzięła u mnie górę nad wrodzoną nieśmiało
ścią i tym sposobem ułożyłam niedużą listę
książek, które czytane są w przestrzeni miej
skiej - a więc poza domem i biblioteką.
Trzy kobiety widziałam z bestsellerem
ostatnich miesięcy, a więc z Pięćdziesięcioma

Prezydent Bronislaw Komorowski promuje akcję
„Czytamy Pana Tadeusza"
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haniem odpowiedziała, że książkę... Na
szczęście po chwili się dogadałyśmy i ujrza
łam dobrze mi znaną powieść Neila Gagmana
Nigdziehądź. Fantastyka to zresztą dość czę
sto widziany przeze mnie gatunek, wybierany
przez czytelników „tramwajowych” - ale nie
tylko.

twarzami Greva E. L. James, książką, która
wzbudza sporo emocji na forach interneto
wych. Jedna pani czytała kontynuację powie
ści - Ciemniejszą stronę Greva. W tych przy
padkach nietrudno rozpoznać autora - książki
mającharakteiystyczną, dobrze znaną okładkę
i nawet z daleka można rozpoznać, że to „ten
Grey”.
Młodego mężczyznę w tramwaju wciągnę
ła natomiast lektura dość ciężka, jak mi się
wydaje, mianowicie Metodyka pracy sędziego
U’ sprawach cywilnych Henryka Pietrzkowskiego. W takich chwilach zawsze się zasta
nawiam, kim są ci czytelnicy - czy chłopak
to jeszcze student? A może aplikant? Czy pra
cuje już w kancelarii i czy mu się wiedzie?
Ponieważ mam znajomego prawnika, wiem
trochę, jak wygląda to środowisko, stąd moje
chwile zastanowienia nad rozwojem kariery
młodego człowieka, kariery, która przecież
na pewno nie jest łatw ą drogą zawodową.
Całkiem niedawno spotkałam także młodą,
może dw udziestoletnią kobietę, tak zaczytaną w Dziewczynie ze śniegiem we włosach
(Ninni Schulman), że nie zauważała niczego
wokół, jedną ręką trzymając się poręczy, dru
gą podtrzymując książkę z ciekawą okładką
w kontrastujących barwach. Właśnie ta okład
ka przyciągnęła moją uwagę - a że akurat sie
działam, a dziewczyna stała tuż obok, mogłam
bez trudu dostrzec tytuł. Tu mała dygresja poznanie tytułu nie zawsze jest łatwe.
Jeśli w tramwaju stoję nad kimś, kto sie
dzi, siłą rzeczy nie widzę okładki. Staram się
wtedy - aż głupio przyznać! - podejrzeć żywą
paginę powieści. Czasem po prostu zaczepiam
ludzi - raz niestety wystraszyłam jedną panią,
która na moje pytanie; „Przepraszam, co pani
czyta?”, spojrzała na mnie, po czym z wa
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Na początku tego roku spotkałam w galerii
handlowej chłopaka zaczytanego w Wilczym
gnieździć Jacka Komudy. Porozmawialiśmy
chwilę o książkach i czytaniu w ogóle - bar
dzo miło wspominam to spotkanie, które
utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że lu
dzie ogólnie chętni są do rozmów na tematy,
które ich bezpośrednio dotyczą i interesują
(o tym jeszcze wspomnę za chwilę). Wracając
natomiast do kwestii tytułów, muszę dodać, że
często widywałam w tramwajach dziewczyny
bardzo młode i trochę starsze, a także panie
w dojrzałym wieku, które czytały powieści,
zakwalifikowane jako literatura dla kobiet. Co
ciekawe, z typowymi harlequinami spotka
łam się tylko dwa razy, płeć piękna wybiera
raczej powieści Danielle Steel, Jayne Ann
Kreutz (bardzo charakterystyczne wydania
kieszonkowe) czy Nory Roberts. Z wydaw
nictw najpopularniejszym jest moim zdaniem
Amber, które publikuje nie tylko wspomnianą
już literaturę dla kobiet, ale także książki sen
sacyjne i historyczne.
Poruszając temat czytania poza domem czy
biblioteką, warto wspomnieć o kilku cieka
wych projektach, ściśle związanych z lekturą
książek w przestrzeni publicznej. Pierwsza
z nich, dość szeroko komentowana w mediach
społecznościowych, to wydarzenie na Facebooku pod nazwą „Ustąp miejsca czytające
mu” . Według organizatorów „ludzie czytający
książki bez wątpienia należą do elity społe
czeństwa”, a „prześladowanie czytających
jest szczególnie (...) widoczne w środkach
komunikacji masowej”.
Oczywiście wokół całej akcji zrobił się
niemały szum, pomysłodawcom wypomina
no zwłaszcza zwrot „elita społeczeństwa”,
który sugeruje, że ci, którzy nic czytają lub
czytają mało, nie są w pełni wartościowymi
członkami społeczności. Naturalnie z projek-

tern można się zgadzać lub nie (organizatorzy
podkreślają, że hasło należy traktować z przy
mrużeniem oka), nie budzi jednak wątpliwo
ści, że zwraca on uwagę na osoby czytające
w środkach komunikacji publicznej - i na
proces czytania w ogóle.
Drugie wydarzenie odbyło się w całej Pol
sce w lutym tego roku pod nazwą „Czytamy
w podróży... Herberta”. Organizatorzy ak
cji, będącej wspólnym projektem Fundacji
im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół przekonywali, że „najlepszą
okazją do poczytania jest przede wszystkim
podróż komunikacją miejską”. Na przystan
kach można było spotkać wolontariuszy,
którzy rozdawali przechodniom zakładki do
książek z cytatami z dzieł Herberta.
Kolejną ciekawą akcjąjest „Czytamy gdzie
indziej”, projekt organizowany przez Instytuty
Kultury zrzeszone w EUNIC Warsaw Luster
oraz Stowarzyszenie Teatralne Koło. Impreza
odbywa się dwa razy w roku - „wiosenna edy
cja ma charakter miejskiego spaceru, promu
jącego najnowsze powieści i przekłady (...).
Jesienna odsłona poświęcona jest natomiast
«odkurzaniu» starych książek oraz przekła
dów i odbywa się w jednej, zamkniętej, często
zaskakującej przestrzeni”, np. u fotografa,
w kwiaciarni, u kapelusznika czy w starym maglu.
Warto wspomnieć także o swojsko brzmią
cej akcji „Czytanie na polanie”, którą zorga
nizowano w czerwcu ubiegłego roku w Gdań
sku'.
Organizatorzy zachęcali, by spotkać się
w parku, na świeżym powietrzu i piknikować:
„z radością z czytania książek dzieciom lub
sobie nawzajem. Niech rodzice wezmą dzieci,
babcie wnuki, ciotki i wujkowie siostrzeńców,
stryje i stryjenki bratanków, zakochani niech
' Przy okazji Gdańska można przypomnieć pomysł
„tramwajowej czytelni” - w styczniu tego roku w kil
kudziesięciu pojazdach typu Pesa umieszczono torby
z książkami, zachęcając w ten sposób gdańszczan do
spędzania podróży tramwajem przy lekturze. Niestety
tomy regularnie były zabierane z tramwajów. Aby zapo
biec kradzieżom, zdecydowano się niedawno na rozwią
zanie „mobilne” - tradycyjne książki będą zastiyrione
aplikacjami na komórki.

wezmą się za ręce, a single niech wezmą, kogo
tylko chcą i przyjdą (...). Do tego weźcie
swoją ulubioną książkę po to, by przeczytać
ją temu, kogo ze sobą zabierzecie”. Impreza
znalazła swoich naśladowców także w innych
miastach, gdzie modyfikowano ją dla potrzeb
lokalnych społeczności.
Nie można przy okazji tego tematu nie
wspomnieć również o kilku znanych akcjach,
które swoje źródło mają w Łodzi - mieście,
w którym mieszkam, a które dzięki temu staje
się poniekąd „kuźnią” dobrych, czytelniczych
pomysłów. Od marca 2012 r. w wielu miastach
odbywa się kampania „5 minut dla książki”,
w ramach której organizowane są spotkania
„Czytamy pod chmurką” i „Czytamy pod cho
inką”. Grupa chętnych zbiera się w wyznaczo
nym wcześniej miejscu i czyta razem fragment
konkretnego utworu (zimą była to Opowieść
wigilijna Dickensa). Jak piszą organizatorzy,
spotkania te „stanowią okazję do przypomnie
nia zarówno przechodniom, jak i śledzącym
wydarzenia mediom, o znaczeniu literatury
w codziennym życiu”. W ostatnim czasie
oprócz wspólnego czytania uczestnicy biorą
udział w dodatkowych atrakcjach.
Nie można także nie napisać o łódzkiej
akcji „K sięgozbiór”, czyli wspólnym, tym
razem cichym, czytaniu w przestrzeni miej
skiej. Chętni zbierają się zazwyczaj na ulicy
Piotrkowskiej, gdzie siadają na krzesłach i ła
weczkach wzdłuż deptaku, po czym każdy
zagłębia się w przyniesionej ze sobą książce.
Akcja jest w Łodzi już dość popularna, ma
stale grono uczestników, którzy często po
rzucają lekturę na rzecz swobodnej rozmo
wy o książkach, bibliotekach - i nie tylko.
Przechodnie spoglądająna ,.KsięgoZbiór” z za
interesowaniem, czasem przy stają i pytają,
o co w akcji chodzi. Interesujące z punktu
widzenia tematu niniejszego artykułu jest to,
że w styczniu 2013 r. odbył się „Księgozbiór
Tramwajowy” - uczestnicy akcji czytali książ
ki w tramwaju linii 11. Można było przyjechać
na pętlę tramwajową lub dosiąść się na wy
branym przystanku. Dodatkową atrakcją byl
bookcrossing. Wydarzenie wzbudziło duże
zainteresowanie mediów, jego uczestników
pytano o to, czy często czytają w tramwa-
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lu miastach (a w tym roku zgłosiły się 204
miejscowości i wcale nie jest pewne, że to już
koniec), oprócz tradycyjnego przejazdu rowe
rowego, organizuje się dodatkowe atrakcje,
a wśród nich - także zbiorowe czytanie ksią
żek. Czytanie książek poza miejscami cichymi,
spokojnymi, jak dom czy (niektóre) biblioteki
z pew nościąjest pomysłem ciekawym, który
przyciągnąć może (i tak się dzieje) niemałą
liczbę osób.
jach, dlaczego akurat w takim miejscu i jakie
wybierają lektury. Odpowiedzi do ostatnie
go pytania były bardzo zaskakujące - ludzie
czytają w tramwajach dosłownie wszystko.
Mieliśmy zatem takie pozyeje jak Pachnidlo
(P. Suskind), Mossad. Najważniejsze misje
izraelskich lajnych służb (M. Bar-Zohar, N.
Mishal), Wierny ogrodnik (J. le Carre), Ania
z Zielonego Wzgórza (L. M. Montgomery)
i inne. Druga edyeja „Księgozbioru Tramwa
jowego” odbyła się 29 kwietnia w tramwaju
linii 10. Tym razem także czytano bardzo
różne książki.
Większość przechodniów czy pasażerów
tramwaju, w którym odbywa się „Księgo
zbiór”, jest pozytywnie zaskoczona. Pomy
słodawczynią akcji jest znana już w kręgach
bibliotekarskich Paulina Milewska, autorka
kampanii „Odjazdowy Bibliotekarz”. W wie

Mimo smutnych informacji w raportach
o stanic czytelnictwa w Polsce wydaje się, że
nie do końca jest to aż tak czarny scenariusz.
Ludzie (często sobie obcy) chętnie angażują
się w podobne akcje, niemało osób czyta także
W' środkach komunikacji miejskiej całkiem po
prostu, dla siebie, traktując lekturę jako na
turalny element podróży do domu czy pracy.
Coraz więcej osób widuje się także z czyt
nikami książek elektronicznych - czy to
w tramwaju, czy w galerii handlowej, umilając
sobie przerwy w zakupach czy po prostu wy
pełniając lekturą wolne chwile. Coraz częściej
zauważam ludzi czytających w przestrzeni pu
blicznej i bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza,
że coraz więcej ludzi odnajduje w lekturze
przyjemność. W tramwaju, autobusie, sklepie,
przychodni i na polanie - czytajmy.

MAGDALENA KOKOSIŃSKA

Stan czytelnictwa w Polsce - debata na Targaeh Książki
w dyskusji, zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową i Polską Izbę Książki, wzięli udział Grzegorz
Gauden (dyrektor Instytutu Książki), prof. Michał Komar, (wiceprezes ZAiKS), dr Paweł Kuczyński
(Collegium Civitas, Zespół ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego),
dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), dr Józef Skrzypiec (socjolog, kulturoznawca,
prezes wydawnictwa Bellona) i Tomasz Szponder (psycholog, prezes wydawnictwa Rebis). Spotkanie
prowadziła red. Justyna Sobolewska z „Polityki”.
W prowadzeniem do debaty była prezentacja dr. Romana Chymkowskiego, kierownika Instytutu
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, poświęcona najnowszym wynikom badań czytelnictwa (za
2012 r.). Poinformował on, że ponad 60% Polaków w cit|gu ostatniego roku nie przeczytało ani jednej
książki, a liczba czytelników aktywnych (którzy przeczytali więcej niż 6 książek) stanowi zaledwie 11%.
Najbardziej charakterystycznymi zjawiskami są spadek czytelnictwa wśród osób z wyższym wykształ
ceniem oraz widoczny wpływ na czytelnictwo uwarunkowań rodzinnych - najwięcej czytają ci, których
rodzice także są aktywnymi czytelnikami. Tc niekorzystne dla Polaków wyniki czytelnictwa zmienić
może wczesny kontakt dziecka z książką, czytanie rodzinne, debra edukacja szkolna i atrakcyjna oferta
bibliotek publicznych {.strona internetowa Biblioteki Narodowej}.
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RELACJE
Nowe technologie i e-booki w bibliotekach
22 maja br. odbyła się konferen
cja pt. „Nowe technologie i e-booki w bibliotekach” . O rganizato
rem spotkania była Biblioteka N a
rodowa oraz Biblioteka Publiczna
Gminy Grodzisk Mazowiecki. Ob
szar tematyczny konferencji kon
centrował się wokół zagadnień do
tyczących e-czytelnictwa, e-książek oraz nowych technologii w bi
bliotekach, bez których nie można
myśleć o bibliotekarstwie przyszło
ści. Na rynkujest coraz większa oferta
książek elektronicznych więc dobrze
byłoby, aby dyskusja na ten temat pojawiła się także
w gronie bibliotekarskim.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia
udziału w siedmiu wykładach, które poprowadzili
specjaliści rynku e-książek i bibliotekarze. Kon
ferencję rozpoczęła Katarzyna Śląską - zastępca
dyrektora Biblioteki Narodowej, która mówiła
na temat zasobów elektronicznych w Bibliote
ce Narodowej. W swojej prezentacji podkreśliła
różnorodność tych zbiorów oraz zwróciła uwagę
na ich opracowanie. Drugi panel poprowadziła
Dorota Olejnik - dyrektor biblioteki w Grodzi
sku Mazowieckim. Podczas swojego wystąpienia
przedstawiała funkcjonowanie M azowieckiego
Konsorcjum Bibliotek Publicznych i przekonywa
ła słuchaczy jak małym kosztem można korzystać
z e-booków.
Kolejna prelekcja nt. „Książka elektroniczna formaty, urządzenia, aplikacje” wygłoszona przez
Mikołaja Topicha-Dolny z firmy eLib.pl, w pro
wadziła uczestników w tajniki formatów stosowa
nych do e-booków oraz pokazała jak stosować je
w czytnikach e-książek. Czwarty panel poprowa
dził Bartłomiej Roszkowski z firmy Nexto, któiy
w bardzo interesujący i ciekawy sposób przedsta
wi! jak rozwijał się rynek książek elektronicznych
w Polsce i na świecie. Pokazywał zmiany jakie
zachodzą w podejściu do tej formy czytelnictwa
oraz jakie są problemy na obecnym rynku książek
elektronicznych.

Wiele emocji wzbudziły pozostałe trzy panele
dyskusyjne, dotyczące praktycznego wykorzysta
nia e-książek. Przedstawiona została Biblioteka
Manhatan jako wzorowy przykład wypożyczalni
e-booków. W swoim wystąpieniu dyrektor Wo
jewódzkiej Biblioteki w Gdańsku - Paweł Braun
zwrócił uwagę jak ważna jest jedność bibliotek
w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania
książek w formie elektronicznej. Prezentowana
była również baza World eBook Libraiy, którą
wdrożyła Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
w dzielnicy Ursynów.
Słuchacze mieli okazję zapoznać się z A rtatekąMalopolskim ogrodem sztuki, czyli biblioteką, która
jako pierwsza w Polsce wypożycza czytniki e-książek. Na koniec odbyła się prezentacja trzech firm;
Ibuk Libra, Bezkartek.pl oraz Artatech. Wszyscy re
ferenci podkreślili jak ważne jest wdrażanie nowych
technologii oraz e-czytelnictwa w bibliotekach.
Oceniający konferencję uczestnicy podkreślali
jej wysoki poziom meiytoiyczny oraz wysiłek or
ganizatorów włożony w przygotowanie spotkania.
Na stronie www.biblioteka.grodzisk.pl dostępne
są prezentacje wystąpień oraz fotoreportaż.
EWELINA PAWŁOWSKA
specjalista ds. opracowania zbiorów
instruktor powiatowy w MBP
w Grodzisku Mazowieckim
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Nowe doświadczenia i niezwykłe wrażenia z USA
w dniach 7-18 kwietnia 2013 r. odbył się wyjazd
studyjny polskich bibliotekarek do Stanów Zjedno
czonych Ameryki, organizowany w ramach reali
zacji projektu International Visitor Leadership Pro
gram. Dofinansowanie zostało pokiyte ze środków
finansowych Departamentu Stanu w Waszyngtonie
i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne
go w Warszawde. W czasie wizyty bibliotekarki
z Barczewa, Boguchwały, Brus, Drelowa, Gieraltowdc, Jarocina, Reszla, Sulechowa, Twardogóiy,
Wasilkowa, miały okazję zapoznać się z doświad
czeniami bibliotek z trzech miast: Waszyngtonu,
Seattle oraz Pensacoli. Organizacją wizyty zajęli się
Amerykanie-przedstaw iciele Departamentu Stanu
w Waszyngtonie, oni też przygotow'ali i zatwierdzili
ostateczny program.
Pierwszą w izytą w Waszyngtonie było spot
kanie w dniu 8 kwietnia w Institute o f Museum
and Library Services, gdzie informacje o biblio
tekarstwie amerykańskim przedstawiła Michele
Farrell. Z następną w izytą grupa bibliotekarek
udała się do Meridian international Center. Tam
omówdono kolejne punkty wizyty w Waszyngtonie.
Ponadto z rąk Valerie J. Wheat oraz Michele Titi,
bibliotekarki otrzymały certyfikaty uczestnictwa
w International Visitor Leadership Program. Spra
wy federalizmu amerykańskiego, organizacji i fun
damentalnych zasad rządu federalnego oraz odpo
wiednich funkcji państwa i samorządów przybliżył
uczestniczkom dr Mark J. Rozell. Dzień zakoń
czono koncertem zespołu „Royal Teeth” w The
Cennedy Center.

Czytelnię A zjatycką oraz magazyn czasopism.
Następnie odwiedziły Arlington Public Library,
zapoznając się z usługami jakie oferuje biblioteka
młodzieżowa. Patricia Loverich omówiła tematy
związane z blogami nastolatków, szerokim udzia
łem młodzieży na Facebooku i Twitterze, Teen Tech
Squad. Ostatnią tego dnia organizacją pozarządo
wą, do której przybyły polskie bibliotekarki był
Beyond Access IREX. Jest to wspólny projekt kil
ku międzynarodowych organizacji pozarządowych
wspierających rozwój bibliotek.
Dzień wolny został wykorzystany na zwiedzanie
miasta, jego zabytków oraz dzielnic chińskiej i mu
rzyńskiej. W centrum waszyngtońskiego China
town duże wrażenie wywarł na uczestniczkach
wyjazdu studyjnego Luk Przyjaźni. Zwiedzono
położony w sercu miasta National Mail, którego
centralnym punktem jest Pomnik W aszyngtona
oraz Biały Dom - oficjalna rezydencja i miejsce
pracy prezydentów USA.
Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego był
przelot do Seattle, miasta położonego na zachod
nim wybrzeżu USA. Pierwszą zwiedzaną biblioteką
była Fife Libraiy, po której oprowadziła uczestnicz
ki dyrektor placówki Georgia Lomax, a następną
Oddział Biblioteki Publicznej w Seatle - China
town Branch. O jej zbiorach, funkcjonowaniu i ob
słudze różnych wspólnot językowych opowiedziała
dyrektor - Fluon Nguyen. Biblioteka specjalizuje
się w materiałach w języku chińskim, japońskim,
koreańskim, wietnamskim i angielskim. Pracow
nicy są wielojęzyczni.

Kolejny dzień rozpoczął się zwiedzaniem naj
większej biblioteki świata - Biblioteki Kongresu.
Oprowadziła po niej Regina Frąckowiak. W budyn
ku im. Thomasa Jeffersona bibliotekarki zobaczyły
Czytelnię Główną, Czytelnię Członków Kongresu,

Niezapomniane wrażenie wywarła na zwiedza
jących ogromna biblioteka Seattle Public Libra
ry, po której oprowadzał - Polak z pochodzenia
- Leszek Chudziński. Opowiedział o programach.

Uczestniczki wyjazdu studyjnego do USA

Biblioteka Publiczna Arlington
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Widok z 3 piętra Biblioteki w Seattle

Przed gmachem Fundacji Billa i Melindy Gates

ofercie usług dla społeczności (np. 400 kompute
rów publicznych, ośrodki dla dzieci, młodzieży,
dorosłych), z naciskiem na zwiększenie dostępu
do technologii. Pokazał również dział, któiy pro
wadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- głuchoniemych i niedowidzących. Na spotkaniu
z przyjaciółmi biblioteki, o ich pracy na rzecz pla
cówki (rzccznictwie, filantropijnym wsparciu) opo
wiedziała Alice Springer. Prowadzi ona organizację
Friends o f the Seattle Public Library.

Kolejny przelot samolotem i już ostatnie odwie
dzane miasto - Pensacola, w którym bibliotekarki
przebywały od soboty 13 kwietnia do środy 17
kwietnia. W poniedziałek przewodniczący Rady
Miejskiej, dr P. C. Wu wręczył polskim gościom
honorowe obywatelstwo Pensacoli. Członek Rady
przedstawił historię miasta, poinformował o lokal
nej gospodarce, demografii miasta i finansowaniu
systemu bibliotecznego.

Jednym z głównych punktów wyjazdu studyjne
go była wizyta w Fundacji Billa i Melindy Gates,
która finansuje rozwój polskich bibliotek poprzez
realizację Programu Rozwoju Bibliotek. Darren
Hoerner - wysłuchał relacji uczestniczek o zmia
nach zachodzących w bibliotekach w Polsce oraz
oprowadził bibliotekarki po obiektach należących
do Fundacji.
Również w piątek 12 kwietnia, uczestniczki
zwiedziły szkołę informacji (iSchool) University
o f Washington. Chris Coward, Mike Crandall oraz
Samantha Becker opowiedzieli o badaniach biblio
tek i bibliotekarstwie, o współdziałaniu bibliotek
z przemysłem, o wykorzystaniu nowych technolo
gii w celu wspierania wymiany wiedzy, publicznej
pomocy. O szkoleniach bibliotekarzy poinformo
wał dr Joc Janes.

Następnie odbyło się spotkanie w bibliotece Pen
sacola State College Library, gdzie zaproszone pa
nie dowiedziały się o specjalnym wyposażeniu dla
uczniów niepełnosprawnych oraz e-learningowych
materiałach i ćwiczeniach.
W bibliotece uniwersyteckiej - University o f
West Florida zaprezentowano nowe możliwości
wykorzystania narzędzi Web 2.0, nowych techno
logii dostępnych w bibliotece, usług dla społeczno
ści. Zwiedzono Bibliotekę „Skylab”, nictradycyjną
pracownię komputerową, która m.in. wykorzystuje
do nauczania smartboardy.
Z okazji Narodowego Tygodnia Bibliotek odby
ło się spotkanie z przyjaciółmi West Florida Libra
ry. Rozmawiano o finansowaniu lokalnego systemu
bibliotecznego oraz podzielono się informacjami
z amerykańskimi „przyjaciółmi” o ofertach pol
skich bibliotek dla swoich społeczności.

Kolejnym punktem programu była wizyta
w Washington Talking Book and Braille Library
(WTBBL). Danielle Miller opowiedziała historię
biblioteki i zaprezentowała ofertę usług prowadzo
nych dla osób niewidomych i niesłyszących oraz
omówiła wykorzystywanie nowych technologii,
stosowanych w celu ułatwienia dostępu osób nie
pełnosprawnych do zbiorów biblioteki.

W czwartek 16 kwietnia, dyrektor biblioteki
West Florida Public Library Rachel Wallace opro
wadziła bibliotekarki po placówce. Biblioteka
w śródmieściu Pensacoli jest na Floiydzie Za
chodniej głównym oddziałem sieci bibliotek pu
blicznych, któiy został otwarty w styczniu 2013 r.
Można było uzyskać informacje o obiekcie, do
wiedzieć się jak nowa przestrzeń służy społeczno
ści, o współpracy biblioteki z innymi organizacjami.

Uczestniczki wyjazdu zwiedziły wieżę Space
Needle, największy symbol Seattle.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Gulf
Breeze Library - małej bibliotece publicznej na
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obrzeżach Pensacoli, gdzie zapoznano się z pro
gramem i usługami dla środowiska ok. 5 tys. osób.
W środę 17 kwietnia uczestniczki wyruszyły
w drogę powrotnąz Pensacoli do Atlanty, następnie
do Waszyngtonu, Monachium i Warszawy.
Wyjazd studyjny do USA umożliwił pracowni
kom z małych bibliotek w Polsce zapoznanie się
z funkcjonowaniem publicznych bibliotek amery
kańskich, które pełnią funkcję podobną do domów
kultury. Ciekawym doświadczeniem były wizyty
w bibliotekach szkól wyższych i średnich. Ważnym
punktem było zwiedzenie Biblioteki Kongresu.
Była także możliwość zapoznania się z insty
tucjami wspierającymi biblioteki publiczne i ich
rozwój. Niezapomnianym wrażeniem było spot
kanie z przedstawicielami Fundacji Billa i Melindy Gates, która wspiera rozwój polskich placó
wek.

Poznałyśmy nowe technologie w biblioteko
znawstwie, szczególnie te, które dostarczają narzę
dzi do wspierania wymiany wiedzy i doświadczenia
w lokalnych bibliotekach oraz zobaczyłyśmy jak
w Stanach Zjednoczonych Ameryki są wykorzy
stane nowe media w usługach informacyjnych
bibliotek publicznych.
Dzięki wizycie w amerykańskiej rodzinie u Ka
ren i Mikea zapewniono nam możliwość spojrze
nia na gościnność Amerykanów oraz empirycznego
poznania amerykańskiego społeczeństwa i kultury.
Od 7 do 17 kwietnia zdobywałyśmy wiedzę i szu
kałyśmy inspiracji dla dalszej działalności w Polsce.
Ta wycieczka pozostanie na zawsze niezapo
mnianą podróżą mojego życia zawodowego.
ANNA ORLIKOW SKA
dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki
im. .lana Karnowskietio

Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013 zakończony
Elżbieta Stefańczyk ponownie wybrana na przewodnicząeą SBP w latach 2013-2017
7 czerw ca br. rozpoczął się KZD SBP. Po wpro
wadzeniu sztandaru SBP i uroczystym otwarciu
Zjazdu przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk
powitała obecnych: delegatów, honorowych człon
ków oraz gości. Chwiląmilczenia uczczono pamięć
członków Stowarzyszenia, zmarłych w okresie
2009-2013.
Następnie odznaczenia resortowe otrzymali:
• Ewa Kobierska-Maciuszko - Srebrny Medal
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za
służony Kulturze Gloria Artis”;
• Eidia Derfert-Wolf, Danuta Kaczmarek, Ja
dwiga Kosek, Maria Próchnieka - Odznaka Hono
rowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
• Wiesława Borkowska-Nichthauser, Anna
Buczkowska-Pawlik, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Teresa Kruszewska, Alicja Leszczyńska,
Janina Patysiak, Marzena Przybysz, Dorota RzeszLitek - Dyplom Ministra Kultury i Dziedzietwa
Narodowego.
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Odznaczenia Stowarzyszeniowe otrzymali:
• Medal „W dowód uznania” - Jolanta Stęp
niak, Jacek Wojnarowski, Fundacja Rozwoju Spo
łeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki;
• Honorową Odznakę SBP - Polska Izba Książ
ki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Sto
warzyszenie Księgarzy Polskich;
• Listy Gratulacyjne S B P -A lep h Polska i So
krates Software.
Kolejnym punktem Zjazdu było uhonorowanie
laureatów:
1. Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysa
kowskiego:
• dr Artur Jazdon ( Iłyc/ć/wcy poznańscy 1815• dr Zbigniew Gruszka (PrzeglądBiblioteczny.
Monografia)-,
• prof. Stanisław Czarnik (IT drodze do utra
conej Itaki)-,
• dr Grzegorz Gmiterek (Biblioteka 2.0).
2. Ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Ro
ku 2012”.

Na Zjazd zostali zaproszeni laureaci pierwsze
go etapu. Nagrodę główną, dyplom i czek o wartości
5 tys. zł. wręczono finalistce - Annie Kulińskiej
z Krakowa. Dyplomy otrzymały Sabina Malinowska
z Ostrołęki (drugie miejsce) oraz Elżbieta Tkacz
z Jarosławia (trzecie miejsce). Pozostałym laure
atkom wręczono listy gratulacyjne.
Przewodnicząca SBP przedstawiła prezentację
„Kroki milowe SBP”, która obejmowała podjęte
przez SBP działania w latach 2009-2013 w 5 ob
szarach: Strategia, Działania na rzecz środowiska
SBP, Potencjał, Efekty, Środki.
Na koniec swojego wystąpienia przewodnicząca
podziękowała wszystkim partnerom, bibliotekom
i organizacjom współpracującym ze Stowarzysze
niem w upływającej kadencji.
Następnie zabrali głos zaproszeni goście: prze
wodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Biblioteka
rzy Szkól Polskich - Danuta Brzezińskia, dyrek
tor Biblioteki Narodowej - dr Tomasz Makowski,
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy
Polskich - Andrzej Skrzypczak, reprezentująca
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek - Aniela
Topulos, reprezentująca Konferencję Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkól Wyższych - Ewa
Kobierska-Maciuszko, która odczytała list gratu
lacyjny od przewodniczącej Ewy Lankosz; prezes
FRSl - Rafał Kramza, honorowy przewodniczący
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich - Tadeusz Hussak, przedstawiciel Sekcji Krajowej Pracowników
Bibliotek Publicznych NSZZ Solidarność - Bo
żenna Sobczyk.
W części sprawozdawczej przedstawiono infor
macje z działalności za kadencję 2009-2013: Za
rządu Głównego (M. Przybysz, sekretarz generalny
SBP), ogniw terenowych SBP (Sylwia Błaszczyk),
sekcji, komisji i zespołu ZG SBP (Ewa Chrzan),
skarbnika (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (skarb
nik SBP), Głównej Komisji Rewizyjnej (Elżbieta
Zaborowska, przewodnicząca). Głównego Sądu
Koleżeńskiego (Bolesław Howorka, przewodni
czący). Maria Bochan, przewodnicząca Komisji
Uchwal i Wniosków przedstawiła prace komisji.
Dokumenty sprawozdawcze były tematem ożywio
nej dyskusji zebranych na sali.
Po przyjęciu sprawozdań Krajowy Zjazd Dele
gatów udzielił jednogłośnie absolutorium ustępu
jącemu Zarządowi.
Dokonano wyboru na kadencję 2013-2017:
przewodniczącego Stowarzyszenia Biblioteka-

Uczcstnicy KZD

rzy Polskich, członków Zarządu Głównego SBP,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
Delegaci ponownie wybrali na przewodniczące
go SBP - Elżbietę Stefańczyk - pełnomocnika dy
rektora Biblioteki Narodowej ds. w^spółpracy z bi
bliotekami publicznymi.
Członkami Zarządu Głównego zostałi:
• Bednarska Helena - okręg wielkopolski,
• Błaszczyk Sylwia - okręg śląski,
• Budyńska Barbara - okręg mazowiecki,
• Butkiewicz Marian - okręg lubelski,
• Dąbrowski Andrzej - okręg świętokrzyski,
• Golczyk Joanna - okręg dolnośląski,
• Grzelakowska Elżbieta - okręg łódzki,
• Jagodziński Andrzej - okręg podkaipacki,
• Kimnes Maja - okręg lubuski,
• Majewska Mirosława - okręg mazowiecki,
• Marcinowski Krzysztof - okręg zachodnio
pomorski,
• Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna - okręg ma
zowiecki,
• Przybysz Marzena - okręg mazowiecki,
• Rogoż Michał - okręg małopolski.
Obrady pierwszego dnia zakończyły się wybo
rami do Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
Drugi dzień obrad KZD SBP rozpoczął się nada
niem godności członka honorowego szczególnie
zasłużonym członkom Stow'arzyszenia, których
listę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Janina
Jagielska, przewodnicząca Komisji Odznaczeń
i Wyróżnień. Godność tę otrzymali: Maria Bur
chard, Maria Hudyma, Andrzej Jagusztyn, Bar
bara Sordylowa, Tadeusz Zarzębski. Członkom
honorowym SBP, obecnym na sali obrad, oraz
honorowemu przewodniczącemu SBP, Elżbieta
Stefańczyk wręczyła nowe legitymacje członkow^skie.
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weszli: Janusz Ambroży, Elżbieta Budnik, Urszula
Derendarz, Halina Filip, Teresa Leśniak, Flalina
Matras, Marzena Szafińska-Chadala, Witold Przy
byszewski, Elżbieta Zaborowska.
Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego: Bolesław
Howorka, Janina Jagielska, Alina Misiowa, Elż
bieta Pawlicka, Regina Sakrajda. W dalszej czę
ści obrad przyjęto regulaminy działania: Zarządu
Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Jacek Wojnarowski gratuluje Elżbiecie Stefańczyk
wyboru na kolejną kadencję

W dalszym punkcie porządku obrad dyskutowa
no nad zmianami w Statucie SBP, które przedsta
wiła przewodnicząca Komisji Statutowej, Sylwia
Błaszczyk. Zmian jest bardzo dużo, do najważniej
szych należą: aktualizacja celów i zadań Stowa
rzyszenia, dostosowana do realizowanej Strategii
SBP na lata 2010-2021, likwidacja Forum SBP,
uściślenie kompetencji zarządów. Po dyskusji Sta
tut został przyjęty.
Projekt nowelizacji Strategii SBP na lata 20102021 przedstawiła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, nowa w iceprzewodnicząca Zarządu G łów 
nego SBP. Prelegentka omówiła działania zrealizo
wane w ramach Strategii, w tym dot. prac ewalu
acyjnych, a także przeprowadzonych warsztatów,
w wyniku których opracowano projekt nowelizacji
na lata 2013-2021. Zakłada on 4 cele strategiczne
Stowarzyszenia oraz 15 celów szczegółowych.
Projekt został przyjęty.
Program działania SBP na lata 2013-2017 omó
wiła przewodnicząca Ełżbieta Stefańczyk. Główne
kierunki rozwoju Stowarzyszenia obejmują:
- kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej
w Polsce,
- utrzymywanie partnerstwa z instytucjami
państwowymi, sam orządowymi, organizacjami
pozarządowymi w zakresie budowy społeczeń
stwa wiedzy,
- integrację środowiska i wzmocnienie statusu
zawodu bibłiotekarza,
-zw iększenie dostępu bibliotekarzy do różnych
form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Podstawowymi źródłami finansowania SBP będą
dochody ze sprzedaży wydawnictw oraz środki pu
bliczne i inne dotacje. Program działania Stowa
rzyszenia został przyjęty.
Przed przerwą podano także wyniki wyborów do
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Ko
leżeńskiego na kadencję 2 0 13-2017. W skład GKR
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Po dyskusji zaakceptowano także wnioski zjaz
dowe przedstawione przez przewodniczącą Komi
sji Uchwal i Wniosków, Marię Bochan. Krajowy
Zjazd Delegatów przyjął apele dot.: uchwalenia
nowej ustawy o bibliotekach (projekt SBP) oraz
zwiększenia środków na zakup nowości wydaw
niczych dla bibliotek.
W podsumowaniu KZD przewodnicząca Sto
warzyszenia, Elżbieta Stefańczyk podziękowała
wszystkim za aktywność i zaprosiła do dynamicz
nej współpracy w nowej kadencji, informując przy
tym, że ZG SBP przygotowuje projekt umożliwia
jący bliższe kontakty z zarządami kól. Zjazd zakoń
czyło wyprowadzenie sztandaru SBP.
MARZENA PRZYBYSZ

W dniu 8 czerwca br. odbyło się pierwsze po
siedzenie Zarządu Głównego SBP, wybranego na
kadencję 2013-2017. Spotkanie prowadziła Elż
bieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP. W trakcie
spotkania nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu
Głównego.
Powołano Prezydium ZG (Uchwała nr 1)
w składzie:
• przewodnicząca - Elżbieta Stefańczyk,
• wiceprzewodnicząca ZG - Helena Bednarska,
• wiceprzewodniczący ZG — Marian Butkie
wicz,
• wiceprzewodnicząca ZG - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
• Sekretarz Generalny ZG - Barbara Budyńska,
• Skarbnik ZG - Mirosława Majewska,
• członek ZG ds. okręgów - Sylwia Blaszczyk,
• członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów pro
blemowych - Marzena Przybysz.
Pozostali członkowie ZG: Andrzej Dąbrowski,
Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej
Jagodziński, Maja Kimnes, Krzysztof Marcinow
ski, Michał Rogoż.

KSIĄŻKA
IV Warszawskie Targi Książki - sukces i wyzwanie
500 wystawców, 500 autorów, 650 wydarzeń. 60 lys. zwiedzając)ch
U f f - nareszcie targi książki w Warszawie poza
Pałacem Kultury i Nauki. Wyprowadzka z Pałacu
to nie tylko fizyczna zmiana miejsca - to także
mentalna cezura. Bo co prawda to dopiero (już !)
czwarta edycja Warszawskich Targów Książki, lecz
przecież większość wystawców to wszak uczestni
cy nic tylko WTK, ale również Międzynarodowych
Targów Książki. Kości zostały rzucone - organiza
torzy mają umowę na organizowanie następnych
trzech imprez na Stadionie Narodowym, więc gra
o dobre targi książki w Warszawie rozpoczęta.
Tak więc po kolei - dojazd dobry, a jak przybę
dzie metro, to będzie jeszcze lepszy. Wprawdzie
dojście i do Pałacu i na Stadion prowadzi przez
betonowo-kamienny ugór - ale w Warszawie wi
docznie tak musi być. No i la przestrzeń stadionowa
- po pałacowej ciasnocie i duchocie! Jednak nie
będę się rozwodził o tzw. pozytywach tej imprezy,
a takich jest wiele i to o nich na pewno napisząinni,
ja zajmę się więc „ciem niejszą stroną ulicy” nie
gwoli przekory lecz sine ira el studiu.
Lokalizacja stoisk na Promenadzie, tj. szerokiej
alei o długości 600 m, biegnącej wokół stadionu
(w połowie widowni) determinuje liniowy charak
ter ekspozycji i wymusza niejako obejrzenie cało
ści, lecz także wymaga odpowiedniego rozmiesz
czenia stoisk oraz dostosowania ich zabudowy do
specyfiki miejsca istotnie różniącej się od pomiesz
czeń pałacowych. Promenada jest tylko częścio
wo zadaszona, dlatego ezęść stoisk ma naturalne
oświetlenie, a część musi mieć sztuczne oświetle
nie, które miejscami było zbyt skąj^e. Usytuowanie
stoisk powodowało, że utworzył się w kilku częśeiach Promenady podział na dwie strefy: strefę
A - zewnętrzną ezęść okręgu, oświetloną natural
nie, którą przemieszczał się główny ciąg zwiedzają
cych i strefę B - niedoświetloną, niższą (niż w Pa
łacu) wewnętrzną część, omijaną przez dużą część
zwiedzających. Spowodowało to, że pojawiły się na
i przy podporach dzielących przestrzeń Promenady
na strefę A i B - improwizowane napisy, banery,
stand-up’y, itp. kierujące zwiedzających do stoisk
w strefie B - co nie przydawało estetyki i niekie
dy utrudniało zwiedzanie. Szczególnie niefortunne

było usytuowanie dużego stoiska Firmy Księgar
skiej Olesiejuk zwężające ciąg komunikacyjny do
„rozmiarów pałacowych” powodujące stały korek.
Osoby tkwiące w tym korku, nawet jeżeli nie miały
takiego zamiaru, z nudów oglądały ekspozyeję Olesiejuka. Pytanie - czy o to chodziło wystawcy?
A już na pewno nie o to organizatorom.
Cieszą liczne wystawy towarzyszące targom,
lecz towarzyszą im też liczne głosy mówiące o tym,
że część tych wystaw była eksponowana kosztem
gorszej lokalizacji stoisk (co poddaję pod rozwagę
organizatorom).
Wielu wystawców widząc, że jest dużo miejsca
umieszczało poza obszarem swego stoiska tabli
ce reklamowe, stelaże, baneiy, itp. utrudniające
przejście i sprawiające wrażenie chaosu. Stąd na
niektórych odcinkach targowego kręgu - w połą
czeniu ze zbyt głośną i natrętną muzyką - robiło
się bazarowo, czego z pewnośeią w przyszłości
można uniknąć. Bazarowy akcent to również sto
iska ze świecidełkami, błyskotkami, plecakami itp.
gadżetami, które tak irytowały nas w Pałacu.
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Linearny charakter ekspozycji nic ułatwia za
znaczenia i/Iub w yodrębnienia poszczególnych
jej części, i tak gdybym nie wiedział, że są Tar
gi ACADEMIA, to zapewne bym, tak jak wielu
zwiedzających, nic zauważył tego faktu. Dotyczy
to również innych aspektów informacji targowej.
Mało czytelne były też napisy informujące o eks
pozycji, część zwiedzających niepotrzebnie trafiała
na poziom „+ 2” (konferencyjny). Nagłośnienie
niecki stadionu było niewystarczające w zabudo
wanej stoiskami Promenadzie, a przechadzające się
tam osoby ozdobione napisami „Steward - Infor
macja” niezbyt wiele wiedziały, np. nie potrafiły
wskazać, które toalety są czynne (po pierwszym
dniu uruchomiono, na szczęście, wszystkie WC na
Promenadzie). Za zbędne koszty uważam też uru
chomienie wielkich telebimów w centrum niecki
stadionu (dla pustej widowni?).
Istotnym problemem organizacyjnym nowej lo
kalizacji jest konieczność zlikwidowania silnych
„przeciągów” powstających w bramach wejścio
wych na Promenadę (chwilami tak silnych, że
„wszystko zaczynało fruwać” , jak mówili w y
stawcy ze stoisk usytuowanych w pobliżu bram).
W prawdzie organizatorzy próbowali doraźnie,
m.in. za pom ocą ruchomego dachu, ograniczać
„przeciągi” lecz z mizernym skutkiem. Na szczęśeie, pogoda okazała się łaskawa dla organizatorów,
tem peratura oscylowała ok.+ 25"C, gdy zwykle
o tej porze roku jest o 10 stopni niższa. Być może
też to „przeciągi” uniosły wysoko ceny w licznych
bufetach, gdzie butelka 0,3 1 niegazowanej wody
mineralnej kosztowała 6 PLN!
Na podkreślenie zasługuje kontynuowanie przez
WTK (m.in. w dobrze wyposażonym centrum
konferencyjnym Stadionu) bogatego programu
wydarzeń towarzyszących (zwłaszcza programu
dla dzieci w ramach Forum Nowych Technologii),
programu wzbogaconego o imprezy 7. Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA
zorganizowanych w tym roku wspólnie z WTK.
Wiadomo, że nie wszystko da się skoordynować,
lecz niektóre kluczowe wydarzenia targowe nie
mogą w kalendarium targowym nakładać się na
siebie (przykład: 17m ajaogodz. 16 jednocześnie;
nagrody targów ACADEMIA oraz debata o stanie
czytelnictwa w Polsce).
W statystyce WTK odnotowano w tym roku
udział zagranicznych wystawców z 17 krajów, lecz
jest to nadal reprezentacja dalece niesatysfakcjonu-
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IV WTK odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie

jąca. Optymizmem napawa fa k t, iż prezes Aldona
Zawadzka - w wywiadzie dla „Kroniki Targów”
z 16 maja - podkreśliła konieczność długotrwałej
pracy nad nadaniem imprezie bardziej międzyna
rodowego charakteru. Bo obecnie WTK to duża
impreza krajowa z akcentem zagranicznym, a za
granica pomija nas pomna „zapaści targowej”
z ostatnich lat MTK.
I jeszcze dwie sprawy dot. regulaminu targów,
które polecam uwadze organizatorów. Po pierwsze
- to likwidacja stoisk przed zakończeniem targów,
co stanowi nie tylko naruszenie postanowień regu
laminu, lecz przede wszystkim dowodzi lekcewa
żenia publiczności, która kupiła bilety wstępu na
targi. Po drugie-propozycja usunięcia z załącznika
nr 3 do regulaminu - kuriozalnego pkt 2 dot. obo
wiązku szkolenia obsługi stoisk w zakresie BHP
oraz wystawienia „stosownych zaświadczeń” (sic!).
Cieszy profesjonalizm organizatorów, którzy za
dbali o zebranie opinii wystawców kierując do nich
ankietę - bo jednak stadion to stadion - nie jest halą
wystawową, więc jest sporo do roboty zarówno
dla gospodarza obiektu, który winien nauczyć się
obsługi imprez innych niż masowo-pilkarskie, jak
i dla organizatorów targów, którzy przestaw iają
targi z formy „pałacowej” na „stadionową”.
Udały się IV Warszawskie Targi Książki (16-19.
05.2013), a o niewątpliwym ich sukcesie świadczy
nie tylko udział blisko 500 wydawców i obecność
500 autorów podpisujących swoje dzieła oraz pro
gram targów zawierający ponad 650 wydarzeń, lecz
przede wszystkim rekordowa liczba ponad 60 tys.
zwiedzających (największa w historii targów książ
ki w Polsce). Oby tak dalej!

KRZYSZTOF KALETA

Krzysztof Senajko - poeta zapomniany
w 60. rocznicę urodzin
Miejska Biblioteka Publiczna w przygranicznym
Zgorzelcu przypomniała w ubiegłym roku postać
przedwcześnie zmarłego poety Krzysztofa Senajki (1953-2008). Urodził się w Gliwicach w pol
sko-niemieckiej rodzinie, jednak jego prawdziwą
artystyczną, duchow ą i intelektualną kuźnią stał
się Kraków przełomu lat 70. i 80. XX w. Uniwersytet
Jagielloński, Piwnica, Jaszczury, teatiy: KTO, TAM
- czyli tzw. krakowski trójkąt bermudzki. Zmarł
w Goerlitz mając zaledwie 55 lat, tam też, na sta
łym cmentarzu, spoczęły jego prochy.
Trudno jednoznacznie i racjonalnie wytłum a
czyć, jak to się stało, że bibliotekarzom ze Zgo
rzelca udało sie trafić na trop tego zapomnianego
krakowskiego poety. Krótka wzmianka o śmierci
(w Goerlitz) Krzysztofa Senajki w „Tygodniku Po
wszechnym”, sygnał - podpowiedż zaprzyjaźnionej
polonistki, przypadkowe odkiycie, że czytelniczką
biblioteki jest także Anna S e n ajk o - jak się wkrót
ce okazało żona Krzysztofa... Splot okoliczności
zupełnie niewiarygodny. W końcu udało się po
wiązać poszczególne nitki i 10 listopada 2012 r.
zaprezentowano wspomnienie o Krzysztofie Senajce w „Zaduszkach Poetyckich” , corocznych
wspomnieniach o zmarłych poetach organizowa
nych przez MBP w Zgorzelcu.

Wbrew stereotypom
Z domu rodzinnego wyniósł niezłomny patrio
tyzm - ojciec walczył w Ił wojnie światowej pod
dowództwem gen. Władysława Sikorskiego - oraz
znajomość języka niemieckiego, ojczystego dla ro
dziny ze strony matki. Opowiadał kiedyś o świętach
z dzieciństwa: po jednej stronie stołu Polacy, po
drugiej Niemcy, pod stołem dzieci - razem. Dzie
ci - wspólnie pomagają dorosłym porozumieć się,
tłum aczą niezrozumiałe słowa, zwroty. Pomimo
doskonalej znajomości języka niemieckiego,
Krzysztof zawsze mówił o sobie, że jest polskim
poetą. Nigdy też nie tworzył w języku niemieckim,
ograniczał się do przekładów na polski artykułów
prasowych, ciekawych z polskiego punktu widze
nia informacji i nowości.
Studia na wydziale socjologicznym UJ łączył
z aktywnością twórczą i społeczną. Jego talent po
etycki szybko zyskał uznanie krakowskiej bohemy,
dla młodych stal się prawdziwym guru, a by
ły to w Polsce czasy rozkwitu dzieci-kwiatów, nie

okiełznanej już potrzeby wolności, jazzu i gwał
townego buntu przeciw wszelkiej niesprawiedli
wości.

Po stronie wolności
Krzysztof Senajko byt bezkompromisowym
krytykiem wynaturzeń władzy PRL z lat 70. XX w.
Szedł w pierwszym szeregu Czarnego Marszu w Kra
kowie ( 15 maja 1977 r. ) na znak protestu po śmierci
Stanisława Pyjasa (tragicznie zmarły student UJ).
O swoich niepokojach pisał w powstających wier
szach. W swojej twórczości - poza tematyką eg
zystencjalną i społeczno-polityczną - na równych
prawach skupiał się na inspiracjach muzycznych
(jazz, Marek Grechuta, Mieczysław Kosz), lirykach
i erotykach.
Pracował twórczo w Teatrze im. ,1. Słowackiego
w Krakowie, publikował stale (i dużo) w „Tygodni
ku Powszechnym”, „Studencie”, „Życiu Literac
kim” . Na przełomie lat 70. i 80. by 1wiceprezesem
Kola Młodych przy Związku Literatów Polskich
w Krakowie. W 1980 r. Młodzieżowa Agencja Wy
dawnicza opublikowała tomik wierszy Najbliższe,
obce - debiut i jednocześnie jedyny opubliko
wany tomik. W stanic wojennym pisał - bez pseu
donimów - dla podziemnych periodyków literac
kich.
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Zawód, rozczarowania, dramat
W połowie lat 80. wyemigrował z rodziną (z żo
ną Anną i synem Michałem) do Niemiec. Podwój
ne, polsko-niemieckie pochodzenie stało się szałupą ratunkową z tonącego w beznadziei PRL-u.
Powrócił po kilku latach. Po roku 1989 Senajko
rzucił się w wir pracy dziennikarskiej w „Gazecie
Krakowskiej”. Pisał więcej niż wydawcy mogli
(chcieli?) opublikować. Zniechęcony tym posta
nowił zająć się biznesem. Niestety, prosperity na
handel odzieżą nie trwał długo. Znowu kłopoty,
rozczarowania rzeczywistością i kolejna emigracja.
Po pobycie w różnych miastach Niemiec (m.in.
Kolonii), w lutym 2007 r. K rzysztof z Anną prze
szli na zachodni brzeg Nysy Łużyckiej przez most
Staromiejski. Anna wyraźnie dostrzegała minusy:
opustoszałe ulice, liczne pustostany, wybite szyby
w oknach; K rzysztof dosłownie zakochał się
w Starym Mieście, od pierwszego wejrzenia i - jak
zwykle - bez reszty. Zostali.
Szczęście Krzysztofa trwało jednak niesłychanie
krótko. Wyniki badań okresowych były zaskaku
jące i bezłitosne - rak płuc. Operacje i liczne te
rapie nie dały pozytywnych rezultatów. Krzysztof
walczył, pisał kolejne wiersze, porządkował do
tychczasowy dorobek. Przygotowywał materiał do
publikacji. Umarł 19 maja 2008 r. w Goerlitz, tam
też złożono jego prochy.

Poeci zapomniani
To tytuł cyklu wydawniczego, w ramach któ
rego miał się ukazać obszerny wybór wierszy
Krzysztofa Senajki. Zapowiedział to Bronisław
Maj poeta, wykładowca w łnstytucie Filologii
Polskiej UJ w sierpniu 2010 r. w Klubie pod Jasz
czurami, w trakcie Nocy Poetów, organizowanej
przez Stowarzyszenie NZS 1980, Narodowe Cen
trum Kultury oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Niestety, oczekiwanie na zapowiedziany tomik
wydłużało się. Być może ze względu na zaanga
żowanie się w projekt łPN-u. Jeśli tak, byłaby to
zgoła nonsensowna ironia losu. Krzysztof Senajko
był patriotą, lecz bez jakichkolwiek zniekształceń
i odchyleń, charakterystycznych dla działalności
Instytutu sprzed kilku lat.
W sobotni wieczór ( 10 listopada 2012 r.) sala wi
dowiskowa MDK w Zgorzelcu zgromadziła ponad
100 osób. Opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa
Senajki wzbogaciły wspomnienia Włodziemierza
Jurasza, krakowskiego dziennikarza i przyjaciela
poety. Wiersze czytał aktor Michał Wnuk.

36

Przeszedłem, Minąłem?
przeszedłem przez dżumę komunizmu
i najgłębiej skrywany smutek
wielobarwnie zwodzącego kapitalizmu
przez kościoły wypełnione poza brzegi
i opustoszałe
przez kościoły opuszczone przez Boga
przez kościoły w których Go nigdy nie było
luksusowe hotele ze sterylnie uśmiechniętą
obsługą
i spelunki w któiych krew gniła na ścianach
i podłodze
a dotykalna śmierć przybrała
starożytne imię AIDS
przez obojętne kobiety
łakomie czekające na kolejną porcję spermy
i mamony
przez roześmiane radosne dzieci
- w ich aksamitnych ciałkach
ziarno grzechu rosło
przez kilku sprawiedliwych
i jak migdały gorzkich
z którymi się zderzyłem idąc wciąż przed siebie
przeszedłem przez to wszystko
stoję nad otchłanią
słyszę jak Hiena-Nic bezgłośnie chichoce
Dła Piotra Skrzyneckiego
gdy umrze człowiek
który żyje tylko po to
aby czytać w iersze---nic sieje
nic orze
(broń Boże!)
nie doje
nie dośpi
tylko czyta słucha —
gdy umrze
będzie to dla poezji
bardzo wielka strata
Jakub Boehme
promień poblyskujący
na brzegu cynowej misy
z szewca uczyni! Mistyka
nic mam takiej misy
nie zobaczę promienia
stojąc pod pomnikiem Jakuba Boehme
umieram na raka w Goerlitz

MAREK ZYTOM łRSKI

Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać 1
Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007-2012.
Oprać. Andrzej Jopkiewicz. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013
- s. 240 s.

KRONIKA

Książka stanowi kontynuację Kroniki Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich 1917-2007 przygotowanej przez Andrzeja Kempę (2007).
Obejmuje sześcioletni okres działalności SBP, znaczący dla organizacji
i całego bibliotekarstwa polskiego, dzięki opracowaniu Strategii Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz Analizie SWOT,
czyli określeniu mocnych i słabych stron organizacji bibliotekarskiej,
dokumentu będącego podstawą misji i wizji i celów strategicznych
SBP. Autor tej części Kroniki przyjął zasady i metody zastosowane we
wzorcowym wydaniu tej publikacji, obejmującej lata 1907-2007, został
zastosowany podobny układ i charakter zestawienia. Zgromadzony w ni
niejszym tomie materiał został podzielony na poszczególne lata. Rozbudowana część aneksów, gdzie
czytelnik Kroniki znajdzie cenne informacje o szerokiej działalności SBP, mianowicie informacje
o przewodniczących Zarządów Okręgu i Oddziałów, członkach honorowych SBP, Nagrodzie Naukowej im.
A. Łysakowskiego, Nagrodzie Młodych SBP, Nagrodach im. A. Wojakowskiego, H. Śmigielskiej, Ty
godniach Bibliotek, „M istrza Promocji Czytelnictwa”, „Bibliotekarzach Roku”, itp. Do materiałów
pomocniczych zaliczyć można: indeks nazwisk, nową identyfikację wizualną SBP, wykaz kluczowych
partnerów oraz wykaz plakatów z okazji Tygodnia Bibliotek. Kronika jest cennym wydawnictwem
dla bibliotekarzy, stanowi kopalnię wiedzy o rozległych działaniach SBP w latach 2007-2012.
STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania
w XXI w. Red. nauk. Stanisław Skórka, współpraca Ewa Pio
trowska. Kraków: Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicz
nego 2013 - 294 s.

BIBLIOTEKA
W PRZESTRZENI
EDUKACYJNEJ
funkcje i wyzwania
w XXI wieku

Publikacja zawiera 24 materiały z konferencji pt. „Biblioteka w prze
strzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI w.” (Kraków 2011).
Omawia w różnych aspektach relacje biblioteki do przestrzeni eduka
cyjnej, rozumianej jako środowisko, w którym są realizowane procesy
edukacyjnej. Biblioteka jest bowiem ważnym elementem instytucjonalnej
przestrzeni edukacyjnej oraz częścią infrastruktury. Tematykę książki
podzielono na cztery części:
1. Kultura informacyjna w przestrzeni biblioteki.
2. Biblioteka jako instytucja nauki i kultury.
3. Działalność edukacyjna bibliotek zagranicznych.
~
4. Dobre praktyki.
W pierwszej części znalazły swoje miejsce opracowania dotyczące kompetencji informacyjnych,
samokształcenia, podstaw programowych i programów rozwoju bibliotek, część druga prezentuje referaty
na temat roli bibliotek w wychowaniu, współpracy bibliotek publicznych ze środowiskiem lokalnym,
charakterystyki zasobów bibliotek naukowych, trzecia nt. działalności edukacyjnej w bibliotekach za
granicznych (amerykańskich i skandynawskich, hiszpańskich, Uniwerystetu Londyńskiego). Ostatnia,
czwarta część to dobre praktyki, czyli oferta różnego typu bibliotek skierowana do czytelników. Książka
ciekawa i obszerna tematycznie, zasługuje na zainteresowanie środowiska bibliotekarzy różnych typów
bibliotek (naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych), przydatna w kształceniu i doskona
leniu zawodowym.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO
Tydzień Bibliotek 2013
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
w bibliotekach warszawskich
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach
Tydzień Bibliotek rozpoczął się 8 maja - w Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek. W tym uroczystym dniu
biblioteki organizują spotkania bibliotekarzy, czę
sto połączone z prelekcjami, otrzym ują odzna
czenia, życzenia i gratulacje. Niektóre placówki
biblioteczne organizują wyjazdy turystyezno-zawodowe oraz spotkania towarzyskie na łonie przrody.
W Warszawie świętowanie Dnia Bibliotekarza roz
poczęło się 7 maja. Imprezę w Centralnej Biblioteee Wojskowej zorganizowało Koło warszawskie.
Uczestnicy spotkania, po okolicznościowym prze
mówieniu dyrektora CBW Jana Tarczyńskiego,
w którym referent podkreślił ważną rolę bibliote
karzy i ich udział w kreowaniu życia kulturalnego
społeczeństwa, przewodnieząca SBP Elżbieta Stefańezyk i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przeka
zały dla wszystkich warszawskich bibliotekarzy
serdeczne gratulacje i podziękowania. Ponadto
Monika Sówka-Cychner z Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Bielany otrzymała Honorową Odznakę
SBP. W spotkaniu warszawskich bibliotekarzy
wziął udział Michał Jagiełło - pisarz, poeta, ese
ista; wieloletni wiceminister kultury i sztuki, były
dyrektor Biblioteki Narodowej, a jednocześnie
taternik, alpinista, ratownik górski, były naczel
nik Grupy Tatrzańskiej GOPR, który opowiedział
o swoich pasjach, tych związanych z książką i li
teraturą oraz tych spoza czysto bibliotekarskiego
świata, które łączy zamiłowanie do gór.
Następnego dnia, dokładnie w Dzień Biblioteka
rza, odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie, in
augurujące Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblio
teka przestrzenią dla kreatywnych - zorganizowane
przez Bibliotekę Uniw ersytecką w Warszawie,
Zarząd Główny i Zarząd Okręgu M azowieckie
go, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Kolo
SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Spotkanie otworzyły: dr hab. Jolanta Tolbierska
- dyrektor BUW-u, Elżbieta Stefańczyk - prze
wodnicząca SBP i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
- przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego
SBP, rozwijając główną myśl tegorocznego hasła
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W ojewódzka
BłBLIOTEkA

P ubliczną;

Opole^ÿl Piastowska 18-20

Tygodnia Bibliotek i omawiając sytuację SBP przed
czerwcowym Zjazdem. W części głównej glos za
brały panie reprezentujące bibliotekę „Przystanek
Książka” i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy
w Dzielnicy Ochota”, Bibliotekę Uniwersytecką
w Warszawie oraz Książnicę Płocką. Tematem ich
prezentacji była kreatywność rozumiana w różnych
aspektach. Interesująca była prezentacja Katarzyny
Urbanowicz z biblioteki publicznej na warszaw
skiej Ochocie, która najpierw przeanalizowała
wieloznaczność pojęcia kreatywność, wybierając
definicję: „kreatywność to wymyślanie, ekspe
rymentowanie, wzrastanie, rozwijanie, łamanie
zasad, popełnianie...”. Opierając się na kolejnych
składnikach tej definicji prelegentka omówiła bogatąofertę działań swojej biblioteki, której realizacja
jest możliwa dzięki wolontariatowi. Bibliotekarz
pełni rolę przewodnika, mentora, inicjatora pomy
słów, a ich realizacja należy do użytkowników.
W bibliotece działają: Pogotowie komputerowe.
Dyskusyjny Klub Filmowy; zrealizowane akcje:
Europejski Dzień Sąsiada, Europejski Dzień Ję
zyka, Odjazdowy Bibliotekarz.
Bogatą ofertę działalności kulturalno-edukacyjnej zaprezentowała Joanna Banasiak dyrektor
Książnicy Płockiej pt. „Książnica Płocka między
tradycją a nowoczesnością”. Jest to biblioteka o du
żych tradycjach historycznych, rozbudowanych
zbiorach, również specjalnych (3 tys. audiobooków,
5 tys. płyt analogowych). Działania w 2012 r. do
tyczyły życia i twórczości Władysława Broniew
skiego i Stefana Themersona. Na uwagę zasługuje
oferta skierowna do najm łodszych czytelników.

czyli dzieci w wieku 2-3 lat. Dużym zaintereso
waniem cieszy się Klub Czytających Rodzin, pik
niki literackie, wirtualne podróże marzeń, wystawy,
spotkania autorskie.
Ważnym punktem programu było uhonorowanie
Sabiny Malinowskiej - Bibliotekarza Roku Woje
wództwa Mazowieckiego - specjalnym dyplomem
i statuetką. Spotkanie bibliotekarzy zakończono
w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie była
możliwość kontynuowania rozmów, nie tylko o bi
bliotece.
Już po południu Biblioteka Publiczna na war
szawskiej Białołęce zaprosiła mieszkańców tej
dużej, rozwijającej się dzielnicy na imprezy z oka
zji Tygodnia Bibliotek: wystawę fotograficzną pt.
„Białołęka czyta” - fotografie znanych osób z Bia
łołęki przyłapane na czytaniu. Po otwarciu wystawy
odbyło się spotkanie autorskie z A nną Dziewit-Mcllcr i Marcinem Mellerem poświęcone Gruzji.
Patronat nad obchodami Tygodnia Bibliotek objął
burmistrz Białołęki Adam Grzegrzółka.

W bibliotekach innych miast
Jak zwykle bogaty program z okazji 10. edycji
Tygodnia Bibliotek przygotowała Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lu
blinie. Już 8 maja miała miejsce projekcja w cyklu
„Filmowe uroki Lubelszczyzny” Janusza Hanasza
„Ziemia Włodawska”, 9 maja odbyło się spotka
nie autorskie z Moniką A. Oleksy, autorką książek
Uśmiech mima. Miłość w kasztanie zaklęta. Ciemna
strona miłości, natomiast 10 maja - Noc biblio
tek, czyli spotkanie z Marcinem Danielem Kowal
czykiem - kompozytorem, wokalistą, gitarzystą
i poetą, połączone z promocją najnowszego tomiku
poezji Aria rozkołysanej nocy oraz koncertem. 13
maja uczniowie klasy 4b Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych w Lublinie prezentowali prace pla
styczne inspirowane poezją Juliana Tuwima, a 16
maja w „wirtualnym świccie” czytelni internetowej
spotkali się seniorzy. Sobota to czas na rekreację;
bibliotekarze i zainteresowani rowerzyści wzięli
udział w rajdzie „Odjazdowy bibliotekarz”, a w nie
dzielę do biblioteki zawitały dzieci uczestnicząc
w zajęciach edukacyjnych i zabawach Mediateki
małego człowieka pt. „Wesoły świat Juliana Tuwi
ma”. W dniach 15-18 maja WBP zachęcała kobiety
/dziewczynki odwiedzające bibliotekę do wzięcia
udziału w akcji „Zostań dziewczynką z książk ąpomóż jednym zdjęciem". Akcja polegała na zro
bieniu zdjęcia z książką, którą się czyta. Na książce
umieszczono karteczkę z hasłem „1 stand with Ma
lała” (jestem z Malała). Celem akcji było wydanie

albumu ze zdjęciami, a dochód z jego sprzedaży
zostanie przeznaczony na wyposażenie szkół i bi
bliotek w Pakistanie. Zdjęcia były wykonane we
wnętrzach lubelskiej WBP. Dużym zainteresowa
niem czytelników cieszyło się spotkanie autorskie
Jerzego Stuhra połączone z prom ocją książek
W ydawnictwa Literackiego Stuhrowie. Historie
rodzinne oraz Tak sobie myślę... Dziennik czasu
choroby. W okresie Tygodnia Bibliotek odbywały
się kiermasze książek, wycieezki po bibliotece,
otwarte pokazy zbiorów specjalnych WBP, w y
stawy oraz akcja bookerossingu.
Z dużym staraniem zorganizowany był Dzień
Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek przez Książni
cę Beskidzką oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Oddział w Bielsku-Białej. W tym roku
uroczystość Dnia Bibliotekarza odbyła się w no
wym lokalu Bibliosfeiy w Filii Osiedla Złote Lany.
Na uwagę zasługuje doroczna uroczystość podsu
mowania XI11 edycji Konkursu na NajlepsząBibliotekę w latach 2012/13 w powiecie bielskim, która
miała miejsce w GBP w Wilkowicach. Tytuł Biblio
teka Roku 2012/2013 oraz 1 miejsce zajęły ex aequo
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Ja
worzn, 11 miejsce Gminna Biblioteka Publiczna
w Wilkowicach, 111 miejsce ex aequo Gminna
Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Buczkowicach.
Tradycyjnie już duży rozgłos zdobył Dolno
śląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, któiy tym
razem został zorganizowany 15 maja br. w Cen
trum Konferencyjnym Letia Business Centre w Le
gnicy - pod patronatem honorowym prezydenta
Legnicy - Tadeusza Krzakowskiego. Zaproszeni
na uroczystość bibliotekarze wysłuchali wykładu
okolicznościowego Andrzeja Tywsa, dyrektora
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
pt. „Biblioteki wobec wyzwań technologicznych
i kulturowych”, uczestniczyli w spotkaniu z dr.
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Wojciechem K ondusząpod hasłem „Śladami Ma
lej Moskwy” oraz obejrzeli prezentację Legnickiej
Biblioteki Publicznej. Ważnym punktem programu
Dnia Bibliotekarza było wręczenie odznaezeń, me
dali i nagród; otrzymali je kreatywni bibliotekarze,
otwarci na potrzeby społeczne swoich bibliotek.
Uroczystość wpisana została w trw'ający w dniach
8-15 maja 2013 r. X Ogólnopolski Tydzień Biblio
tek ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zapro
siła w dniach 8-15 maja br. do swojej siedziby
uczniów zabrzańskich szkół, którzy mieli niepo
wtarzalną okazję zajrzeć „za ladę” oraz poznać
księgozbiór czytelni, różnorodność gromadzonych
zbiorów, zasady udostępniania książek, warsztat bi
bliograficzny, czyli kartoteki, katalog OPAC, a na
stępnie zwiedzić magazyny, a w nich jedne z najstarszyeh książek, dostępnych na terenie miasta
Zabrza, posłuchać opowieści o dawnych księgach,
m.in. tych opisujących historię miasta. Dla uczestni
ków Tygodnia Bibliotek została specjalnie przygo
towana ścieżka edukacyjna „Mazakiem po mapie,
czyli jak dobrze znasz Zabrze”, która cieszyła się

bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony
uczestników, obserwatorów, jak i prowadzących.
W programie wycieczki było też poznanie proce
su digitalizacji, sposobu tworzenia zasobu i ce
lowości Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, czyli: co to
jest Biblioteka Cyfrowa, dlaczego powstała, jak
tworzymy zbiory takiej biblioteki, ile książek po
siada w niej Miejska Biblioteka Publiczna w Za
brzu, jak znaleźć taką biblioteką w internecie i jak
z niej korzystać. Pod kierunkiem bibliotekarza
uczniowie mieli możliwość dokonania skanu zapla
nowanej pozycji do opublikowania w ŚBC, a także
zapoznać się z kartoteką zagadnień miasta Zabrze,
poznać proces tworzenia rekordu, kryteriów doboru
haseł przedmiotowych, poznać tak zwany sztucz
ny język haseł przedmiotowych, a także dokonać
pod kierunkiem bibliotekarza stworzenia takiego
rekordu. Po tej sporej dawce wiedzy bibliotekar
skiej uczniowie zabrzańscy będą czuli się w biblio
tece, jak u siebie w domu. A może ktoś z tej grupy
zostanie w niedalekiej przyszłości bibliotekarzem.
Zapraszamy inne biblioteki do zaprezentowania
swoich działań w Tygodniu Bibliotek.
JADW IGA CHRUŚCIŃSKA

Tydzień Bibliotek 2013 w Bibliotece Głównej AGH
Kiermasz charytatywny
15 maja 2013 r., piękny, słoneczny dzień. Bie
gamy w pośpiechu tam i z powrotem. Jednocze
śnie trwa krojenie i układanie ciast, rozkładanie
namiotu, wynoszenie stołów, wykładanie książek
i płyt. Cały czas musimy uważać (w bibliotece
trwa przecież remont), żeby nie potknąć się o roz
w iniętą folię, leżącą na podłodze deskę, nie zahaezyć o drabinę lub puszkę farby, równocześnie
podziwiając cierpliwość ekipy remontowej, która
z wyrozumiałością, ale i zaciekawieniem obserwu
je nasze wycieczki przez teren budowy, na który
wyjątkowo tego dnia mamy wstęp. Początek akcji
zaplanowany jest na 9’*’, tymczasem jest tuż po
9'"', jeszcze nie zdążyliśmy dopiąć wszystkiego na
ostatni guzik, a już zaezyna się gromadzić obok
naszego stoiska tłumek, zainteresowany tym, że
coś niespodziewanego dzieje się w jednym z naj
ruchliwszych punktów kampusu. Jesteśmy pozy
tywnie zaskoczeni - tłumek w zasadzie nie znika
przez kilka godzin, zmieniają się tylko twarze osób
przeglądających książki, wertujących zbiór płyt
z filmami i muzyką, zastanawiających się, czy sku
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sić się na kawałek szarlotki lub bananowca, ciastko
dyrektorskie, czy też może wybrać kromkę domo
wego Chleba ze smalczykiem lub masłem czosn
kowym, zagryzioną ogórkiem małosolnym bądź
kiszonym ... Uwijamy się jak mrówki do godziny
14“", kiedy to na naszych stołach nie zostaje już
prawie nic. W trakcie kiermaszu, kiedy na zmianę
pełnimy dyżur przy częstowaniu przygotowanymi
przez nas wiktuałami, pomaganiu w wyszukiwaniu
konkretnych tytułów, przynoszeniu kolejnych tac
wypełnionych po brzegi, zachęeaniu do pozosta
wienia datku na rzeez Krakowskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt (w tej kwestii zde
cydowanie pierwsze skrzypee gra nasz kolega
Hieronim) i uwiecznianiu wydarzenia, pozostała
część zespołu dba, by Biblioteka Główna pracowała
zwykłym trybem. Ktoś musi pełnić dyżury, dbać
o sprawne działanie systemów, ktoś inny przyspie
sza moment trafienia książki do odbiorcy, pozostaje
też zadanie bojowe przeniesienia (po raz kolejny
z powodu remontu) Czytelni Głównej i katalogu
w jeszcze inne tymczasowe m iejsce... Niemniej

jednak, pomimo utrudnionych warunków pracy,
postanawiamy uczcić Tydzień Bibliotek.
Idea organizowanego przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Tygodnia Bibliotek, która
pojawiła się dziesięć lat temu, zapewne doskonale
znana jest w całym środowisku zawodowym. Wy
darzenie to, które co roku ma miejsce od 8 do 15
maja i rozpoczyna się w Dniu Bibliotekarza i Bi
bliotek, ma na celu promocję czytelnictwa i bi
bliotek, dając doskonałą okazję na zaprezentowa
nie bardzo różnorodnego wachlarza zadań, jakie
m ają pełnić w dzisiejszym społeczeństwie tego
typu placówki.
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” - tak
brzmiało hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek.
Wybór naszym zdaniem trafny, zważywszy na ro
snącą nam konkurencję: odnośnie oferty kultural
nej - ze strony innych instytucji proponujących
różne formy spędzania wolnego czasu; w kwestii
oferowania szeroko rozumianej (i rzetelnej) infor
macji i wiedzy - ze strony Google; pod względem
propagowania czytelnictwa jako formy rozrywki
i rozwoju osobistego - ze strony krótkich hipertek
stowych notatek rozrzuconych w sieci. Biblioteka
akademicka ma nad innymi tę przewagę, że ciągle
jeszcze trzeba się do niej pofatygować, by stać się
pełnoprawnym użytkownikiem. Ale by zostać
dostrzeżoną przez niego, musi być kreatywna
i ciągle aktywna, a tu już mamy trochę mniej
możliwości niż np. biblioteki publiczne. Jest też
inny aspekt tegorocznego hasła, który szczególnie
nas zachwyci! - użyte w nim słowo „przestrzeń” .
Cała uczelnia od ponad roku śledzi efekty naszego
remontu, a w zasadzie rozbudowy. 1jakkolwiek nie
co przestrzeni w ostatecznym rozrachunku zyska
my, to jednak teraz spora jej część jest wyłączona.
Z tego powodu chwilowo na półkę trafiły nasze po
mysły dotyczące wystaw, prelekcji, konkursów...
Skoro jednak naszym hasłem przewodnim po
winna być kreatywność, a tymczasem naszą naczel
ną zasadą staje się: „Nie poddajemy się!”, zaczęli
śmy się zastanawiać, w jaki inny sposób możemy
zaznaczyć tegoroczny Tydzień Bibliotek. Któregoś
dnia padl pomysł kiermaszu książek. Czemu nie?
Sprawdza się u innych, powinien i u nas. Ale sam
kiermasz? To za m ało... Padl kolejny pomysł:
A gdyby tak dodać do tego jakieś słodkości?
Kolejne olśnienie - przecież w trakcie wystawy
dotyczącej hobby pracowników Akademii Górni
czo-Hutniczej okazało się, że furorę robią ciasta
upieczone przez koleżanki z Biblioteki Głównej.
W trakcie tej burzy mózgów nie mógł nie pojawić
się jeszcze jeden p u n k t-p rz y takiej akcji możemy
zbierać wolne datki na jakiś szczytny cel. Ktoś za

proponował schronisko, ktoś wykonał telefon do
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta
mi, jeszcze ktoś inny zebrał opinie wśród pracow
ników BG i... w ruch poszła machina planowania
i przygotowań. Opracowanie materiałów informu
jących o wydarzeniu, przeglądanie piywatnych
kolekcji w poszukiwaniu książek i płyt, z któiymi
jesteśm y w stanie się rozstać, tworzenie listy osób
chętnych do przyniesienia własnych wypieków lub
innych domowych specjałów, wybór najbardziej
odpowiedniego dnia w ciągu Tygodnia Bibliotek
(z uwzględnieniem obaw o pogodę, w końcu po
stanowiliśmy swoją przestrzeń poszerzyć i wyjść
z kiermaszem poza budynek), stworzenie spójne
go planu przeprowadzenia akcji - te zadania przez
kilka dni przede wszystkim wypełniały nasz czas.
Trud się opłacił. Jeszcze przed „wypuszcze
niem” oficjalnej informacji o kiermaszu pocz
tą pantoflową wieść zaczęła rozchodzić się po
uczelni - w akcję ochoczo włączyli się również
bibliotekarze z bibliotek wydziałowych oraz inni
pracownicy AGH, a także osoby przebywające
już na emeiyturze i bezpośrednio niezwiązane
z Akademią. W rezultacie zebraliśmy 609 książek
(z czego rozdanych zostało 565), 269 płyt DVD
i CD z filmami, muzyką i audiobookami (po kier
maszu pozostało tylko kilkanaście), ponad 20 osób
przygotowało ciasta i inne słodkości, różnego ro
dzaju chleb (oczywiście domowego wypieku), wy
borny smalec, masło czosnkowe, ogórki kiszone
i małosolne. Podczas kiermaszu na rzecz Schroni
ska dla Bezdomnych Zwierząt udało nam się zebrać
3518,69 zł oraz karmę i różne akcesoria. Kwota,
zgromadzona dzięki hojności wszystkich darczyń
ców nieco przerosła nasze oczekiwania - w trakcie
trwania akcji musieliśmy dzwonić do siedziby Kra
kowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami,
które sprawuje pieczę nad schroniskiem, z prośbą
o dostarczenie trzeciej puszki, ponieważ w dwóch
datki się nie mieściły. Nie będziemy ukiywać, jak
bardzo nas cieszy taki rezultat tej inicjatywy. Zor
ganizowana spontanicznie akcja wzbudziła spory
entuzjazm, otrzymaliśmy mnóstwo głosów suge
rujących powtórzenie tego typu wydarzenia za rok
i będziemy się starać w miarę możliwości spełnić
te oczekiwania. Nasz kolega w trakcie kiermaszu
ochoczo wykrzykiwał: „Proszę Państwa, biblio
tekarze zapraszają na kiermasz chaiytatywny! Tu
wszystko jest za darmo!”. Było za darmo, ale nikt
za darmo nic nie wziął. Dzięki wszystkim osobom,
które uczestniczyły w akcji, z ogromną satysfakcją
mogliśmy zakończyć obchody Tygodnia Bibliotek
i za to gorąco dziękujemy.
JUSTYNA STANEK
Biblioteka Główna AGH
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Jubileusze bibliotek

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ma 60 lat
30 czerwca 1953 r. w inwentarzu biblioteki
został odnotowany pierwszy wpis: książka w y
dana w 1950 r. w serii „Biblioteka Żołnierza
- Opowiadania o Walce i Pracy”, autor Mehdi
Hussein, tytuł Komisarz. Od tego dnia tyka zegar
i liczony jest wiek naszej biblioteki. Jak łatwo
policzyć w tym roku Wesołowska książnica ob
chodzi okrągłe 60. urodziny i choć staje się po
woli seniorką, to wydaje się, że młodnieje z roku
na rok. Od momentu powołania rozwijała się,
rosła liczba placówek, zbiorów, czytelników, wy
pożyczeń. Lokalizacja także się zmieniała i dzisiaj
sieć 4 naszych bibliotek (w Wesołej Centrum, Starej
Miłośnie, Zielonej i Woli Grzybowskiej) zaspokaja
zapotrzebowania mieszkańców dzielnicy.

Biblioteka P u b lic z ^ ^ ^ f

ic\’ Wesoła m.st. Warszawy

Konkurs
na Ekslibris
Biblioteki

Termin konkursu
26.04-15.11.2013

Nagroda główna - 2000 pln
Regulamin dostępny na stronic biblioteki
www.wesoJa.c-bp.pl

Choć upływające lata w naturalny sposób w a
runkują zmiany i nasza książnica nowocześnieje,
to wszystko jest nadal podporządkowane książce
i jej promocji. Nic nie wskazuje na to, by książka
miała odejść do lamusa. To dobra wiadomość, bo
wielu z nas nie wyobraża sobie przecież życia bez
czytania...

Po porównaniu danych w stosunku do 2005 r.,
odnotowano ich podwojenie, wzrost odpowiednio
wyniósł 101,68% i 108,25%. Warto tu zauważyć,
że odnotowano największy wzrost wypożyczeń
literatury popularnonaukowej.

Komputeryzacja, cyfryzacja i zmiany techno
logiczne wbrew katastroficznym proroctwom nie
odebrały książce papierowej prymatu wśród no
śników wiedzy, literatury czy rozrywki. Mało tego
-p o m ag ająo n e bibliotece, umożliwiając zarówno
rozwój jej oferty, jak i poziom obsługi czytelników.
Zniknęły katalogi kartkowe, a do naszej elektro
nicznej bazy danych ma dostęp każdy za pośred
nictwem internetu. Gdyby ktoś jeszcze o tym nie
wiedział, pragniemy przypomnieć, że biblioteka
ma konto na Facebooku!

Jesteśmy dumni z faktu, że wielu naszych użyt
kowników traktuje bibliotekę jako miejsce pozy
skiwania informacji - o literaturze, wydarzeniach
kulturalnych, działalności współpracujących z nami
instytucji. Czytelnicy chętnie wymieniają się wie
dząc przeczytanych książkach, sugerujące ich zda
niem warto byłoby kupić. Często korzystamy z tych
uwag i nowe nabytki okazują się „trafione” ! Cieszy
nas fakt, że kontakt z osobami nas odwiedzającymi
nie kończy się na suchej „usłudze” wypożyczenia,
ale że biblioteka jest również miejscem na rozmowę.

Jest nam niezmiernie miło, że niektórzy potrafią
wyszukać poszukiwaną książkę na naszej stronie
WWW i nie w ahają się przyjechać do biblioteki
nawet z odległych dzielnic Warszawy czy okolic.
Mieliśmy także przypadek, że o udostępnienie
wydanej dawno temu książeczki dla dzieci prosiła
osoba z niewielkiego miasta, znacznie oddalonego
od stolicy! Zdradzimy, że chodziło o Bajkę o p o 
krzywach i Uchu Brunona Chlebowicza.

Uświadamiamy czytelnikom, że działalność
współczesnej biblioteki może wykraczać poza
tradycyjne w ypożyczanie książek. Nowoczesna
placówka może śmiało odnieść swoje funkcje do
tzw. teorii „trzeciego miejsca” Raya Oldenburga,
w myśl której życie społeczne koncentruje się
w trzech ważnych punktach: w domu, w pracy
i owym „trzecim miejscu” - neutralnej przestrzeni,
gdzie spotykamy się by miło spędzić czas, odpo
cząć od pracy zawodowej, słowem - oderwać się od
rutyny codzienności. Zdaniem Oldenburga „trze
cie miejsca” ogniskują życie lokalnej społeczno
ści, rodzą się w nich nowe pomysły oraz utrwalają

Musimy się pochwalić, że Biblioteka w Wesołej
notuje stały wzrost liczby czytelników i wypoży
czeń we wszystkich czterech swoich placówkach.
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i ewoluują ważne w danym środowisku wartości.
Obecnie w bibliotece na stanowiskach bibliote
karskich jest zatrudnionych 8 osób, tworzących
zgrany zespół. Nie unikamy wyzwań: staramy się
nie tylko wypełniać swoje obowiązki, ale czynić to
w sposób kompetentny, kreatywny i fachowy.
W spółpracujemy ze sobą w realizacji codzien
nych zadań, jesteśm y zaangażowani w różne for
my działań bibliotecznych, w organizowanie zajęć
oraz imprez promujących książkę, czytelnictwo
i bibliotekę. Cenimy sobie kontakt z tymi, którym
zależy na propagowaniu rozwoju wiedzy i kultury.
Naszym czytelnikom proponujemy spotkania
edukacyjne, autorskie oraz przedstawienia teatralne
dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Na zapotrze
bowanie nauczycieli bibliotekarzy lokalnych szkół
w każdym roku szkolnym przeprowadzane są lek
cje biblioteczne. Współpraca układa się jak najbar
dziej poprawnie, a nic tak nie cieszy bibliotekarza,
jak nowi młodzi wielbiciele literatury, którzy zapi
sują się do naszych bibliotek na poezątku każdego
roku szkolnego. Biblioteka bierze też czynny udział
w ogólnomiejskich akcjach dla dzieci - Lato i Zima
w mieście.
Od dłuższego czasu tradycją są spotkania eduka
cyjne dla dorosłych, m.in. cykl „Otwartych Lekcji
Historii”, który zyskał już stałe grono słuchaczy.
Oczywiście na spotkania te zapraszamy w szyst
kich, także osoby, które nie są jeszcze naszymi
czytelnikami.
Biblioteka regularnie współpracuje z lokalny
mi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie
„Nasza Wesoła” zaprosiło nas do współorganizacji
imprez otwartych: festynu „Dzień Sąsiada” oraz
pikniku szkolno-rodzinnego. Biblioteka wzięła
udział w projekcie „Przeciw rutynie codzienności”
realizowanym przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Stara Miłosna. Efektem finałowym projektu była
wystawa fotografii (bringing art - sztuka przenie
sienia obrazów w życie), która przez miesiąc była
udostępniona w Bibliotece Głównej. Od 2009 r.
biblioteka aktywnie współpracuje z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w Wesołej. Nasze placówki są
miejscami, gdzie słuchacze mogą otrzymać infor
macje o programie UTW. W Bibliotece Głównej
cotygodniowy dyżur pełni jego przedstawiciel.
W ramach współpracy z bibliotekami publicz
nymi udostępniliśmy wystawę fotografii konkurso
wych Bibliotece Publicznej w Rembertowie. Stałą
współpracę utrzymujemy również z placówkami
kulturalno-oświatowymi na terenie naszej dzielni
cy, a niekiedy wykraczamy poza jej granice.

W tym roku biblioteka zorganizowała cieszącą się dużym
zainteresowaniem akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”

Nie sposób nie wspomnieć też ogromnego przed
sięwzięcia, jakim były całoroczne obchody Jubiłeuszu 90. urodzin profesora Ludwika Maciąga
w roku 2010. Mieszkańcy naszej dzielnicy i nie
tylko, mieli wówczas okazję do obcowania ze
sztuką malarską przez duże „S”. W lokalnej prasie
(„Wiadomości Sąsiedzkie”, „Gazetka Sąsiedzka”,
„Lokalna”) oraz na portalu www.wesola-gazeta.pl
ukazują się artykuły o działalności biblioteki oraz
autorskie recenzje prezentujące nowości książkowe
i filmowe.
W maju wspólnie z biblioteką w dzielnicy Wa
wer po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Odjazdo
wego Bibliotekarza” - akcję promującą książkę, bi
bliotekę i zdrowy styl życia. Zaprosiliśmy naszych
przyjaciół i czytelników biblioteki, odpowiedź
przerosła nasze oczekiwania, to był odjazdowy suk
ces! Mimo „niepewnej” pogody, frekwencja w raj
dzie dopisała - na rowerach jechało ponad sześć
dziesiąt osób, a na piknik i ognisko na mecie za
witało jeszcze wielu chętnych. Ogółem gościliśmy
około osiemdziesiąt osób, w wieku od 2 do 80 lat!
60. urodziny biblioteki chcemy upamiętnić zna
kiem graficznym - ekslibrisem. Nagrodzony w kon
kursie znak będzie zdobił wszystkie nasze książ
ki. Zapraszamy do udziału zawodowych i amator
skich twórców. W konkursie mogą wziąć udział
tylko osoby pełnoletnie. Okazuje się, że nasz kon
kurs będzie miał zasięg międzynarodowy, pewien
pasjonat ekslibrisów pomaga nam rozpropago
wać konkurs w wielu krajach świata - nie tylko
Europy. Zapowiada się eiekawie. Prace będzie
my przyjmować do 15 listopada, rozstrzygnięcie
nastąpi w grudniu podczas otwarcia wystawy zgło
szonych prac. Będzie to miało miejsce podczas uro
dzinowej imprezy biblioteki.
Szczegółowe informacje o konkursie na „Eks
libris Biblioteki” i regulamin są zamieszczone na
naszej stronie www.wesola.e-bp.pl.
MAŁGORZATA KAZIMIERSKA
JUSTYNA KWIATKOWSKA
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„Siedem światów” - II Majowy Festiwal Inspiracji
w Galerii Książki
w ramach Roku Kultury w dniach 20-25.05 br.
odbył się w Bibliotece Galerii Książka w Oświę
cimiu 11 M ajowy Festiwal Inspiracji - „Siedem
światów”. Byl to projekt uwzględniający innowa
cję, partycypację i edukację w kulturze. Zaproszeni
goście to przede wszystkim ludzie z pasją, tworzą
cy baiAvny, kreatywny świat. Dzięki nim, każdego
dnia spotykaliśmy się w innym inspirującym świę
cie, poznając zainteresowania zwyczajnych ludzi,
które kształtują środowisko lokalne i wzbogacają
życie codzienne. Zatem był czas na chwilkę zatrzy
mania się, refleksji, znalezienia dobrej literatury,
smakowania, poznawania, a to wszystko w atmos
ferze twórczej i inspirującej harmonii.
W pierwszym dniu festiwalu 20 maja, zapro
siliśmy wszystkich smakoszy dobrej literatury
i tradycyjnych potraw regionalnych. W holu biblio
teki przygotowano stoiska, na których miejskie
piekarnie częstowały pysznym chlebcm i lite
rackimi kromkami w postaci przygotowanych
fragmentów literatury pięknej i poezji nawiązu
jącej do świata smaków - „Literacka krom ka” .
Członkowie Powiatowego Koła Gospodyń Wiej
skich w ludowych strojach promowały regio
nalne potrawy przy dźwiękach pieśni ludowych.
Akcję wsparła głównie Piekarnia Cukiernia
PTYŚ. Przez cały dzień prowadzono „Cookerossing - Uwolnij przepis!” - zaproponowaliśmy we
sołą zabawę w uwalnianie przepisów kulinarnych,
na jednym ze stoisk było można wymienić się
przepisem, zostawić swój lub zabrać pozostawiony.
W drugim dniu, 21 maja miała miejsce promo
cja zdrowego stylu żyeia, dobrych zasad żywienio
wych i dbania o sprawność fizyczną. Zaczęliśmy
o godz. 10"" akcją „Zamień chipsy cebulowe na da
nia owocowe”. O zdrowym odżywianiu opowiadali
specjaliści dietetycy z NatureHouse, którzy mają
wieloletnie doświadczenie w walce z otyłością
i w propagowaniu prawidłowych zasad żywienio
wych zarówno u dzieci, jak i dorosłych. O godz.
11 "“ akcja „Tropić witaminy” - od formy zabawo
wej, rozpoznawania owoców i warzyw po dotyku,
zapachu, smaku, czyli wzbudzeniu „ochoty” na
owoce u dzieci, przeszliśmy do przygotowywania
z tych owoców i warzyw surówek i zakończyliśmy
degustacją. O godz. 17^*’ zaprosiliśmy na piękny
pokaz gimnastyki zdrowotno-mcdytacyjncj Tai-chi
w wykonaniu grupy Haliny Kozioł. Odwiedzający
w tym dniu bibliotekę otrzymywali od pracowni
ków jabłka, symbol zdrowia, a na każdej ladzie
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można było zobaczyć koszyk z tymi owocami, któ
rymi każdy chętny mógł się częstować.
Trzeci dzień festiwalu, środa 22 maja, upłynął
pod znakiem sportu. O godz. 16“ zaprosiliśmy na
warsztaty taneczne najmłodszych użytkowników
biblioteki, które poprowadził Szymon Cieśla, in
struktor tańca hip hop, bboing z elementami akro
batycznymi. O godz. 17"“ w świat walk wschodu,
historii, filozofii i technik obrony podążyliśmy
z Józefem Górą, ekspertem ju-jitsu, który wraz
z zawodnikami Oświęcimskiego Klubu Sportowe
go Karate i Dalekowschodnich Sztuk Walki z sekcji
Karate Oyama i Kickboxingu dal prawdziwy pokaz
walk wschodu. Natomiast o godz. 18"" odbyły się
pokazy taneczne w wykonaniu szkoły tańca Prestiż.
Proste kroki, podstawowe techniki taneczne połą
czone w ciekawe choreografie, elementy aktorskie
i pamięć ruchową, a także umiejętność dopasowa
nia ruchów ciała do różnorodnej muzyki, to tylko
niektóre elementy jakie zostaną zaprezentowane
w bibliotecznym holu.
W czwartym dniu festiwalu, czwartek 23 maja,
zaprezentowano dwa światy, świat dziecka i świat
inspiracji artystycznych. O godz. 16’" dzieci udały
się w podróż do tajemniczej Japonii, gdzie poprzez
zabawę poznawały kulturę i życic codzienne w od
ległych zakątkach ziemi, a o godz. 18"" odbyło się
spotkanie z psychologiem , któiy udziela! porad
jak tworzyć dobre relacje, więzi z naszymi dziećmi,
jak się wzajemnie rozumieć i darzyć szacunkiem.
Był to wykład połączony z konsultacjami, prze
znaczony dla rodziców i opiekunów.
W trakcie świata inspiracji artystycznych można
było uczestniczyć w godz. 9’" - 14"" w twórczym
święcie seniora, w towarzystwie uczestników Dzien
nego Domu Pomocy w Oświęcimiu. W tym dniu
codzienne zajęcia tego ośrodka zostały przenie
sione do biblioteki. Seniorzy wraz z terapeutami
pokazali odwiedzającym jak spędzają aktywnie
czas w ośrodku, zapoznając się z różnymi forma
mi aktywizacji, takimi jak: zajęcia muzyczne, pla
styczne, treningi pamięci, zabawy ruchowe, głośne
ezytanie, gimnastyka. Seniorzy pokazali jak można
dbać o dobrą formę fizyczną i psychiczną a przede
wszystkim, jak korzystać z uroków życia emeryta.
Od godz. 16"" aż do zamknięcia biblioteka otwo
rzyła swoje podwoje dla regionalnych wystawców
i twórców. Czytelnicy mogli przenieść się w świat
artystycznych rozmaitości, wartych zobaczenia.

poznania, spotkać się, porozmawiać z artystami,
zobaczyć, a może nawet zainspirować misternymi
wyrobami rękodzieła artystycznego wykonanego
rozmaitymi technikami (piękną ceramiką, unikalną
biżuterią, oryginalnymi ozdobami, upominkami,
drobiazgami).
Ten piękny, barwny, różnorodny świat rękodzie
ła artystycznego, w specjalnie przygotowanych
na tę okazję stoiskach, zaprezentowali twórcy:
Monika Wykręt, Danuta Kucharczyk, Magdalena
Grabska, Zofia Hajda, Iwona Chorzowska, Funda
cja Brata Alberta, Jadwiga Duchnicka, Katarzyna
Wyrobek, Piotr Ożóg, Barbara Muział, Jacek Siek,
Jolanta Jasińska, Bożena Sordyl, Beata Jedlińska,
Katarzyna Lehnert, Koło Gospodyń Wiejskich
z Brzezinki, Dzienny Dom Pomocy, i wielu innych.
W ostatnim dniu festiwalu, w piątek 24 maja,
biblioteka zaprosiła czytelników do świata literac
kiego. Dzień ten rozpoczął się akcją „Kwiatek dla
mamy”, z okazji Święta Matki. W tym dniu dzieci
z oświęcimskich przedszkoli i uczestniczące w za
jęciach plastycznych w bibliotece, „zasadziły” na
skwerach przy przedszkolach i bibliotece papiero
we, własnoręcznie wykonane kwiaty dla swoich
mam. Ideą akcji „Kwiatek dla Mamy” jest to, aby
w tym wyjątkowym dniu każda mama otrzymała
kwiat, własnoręcznie przygotowany przez dziecko,
jako podziękowanie za rodzicielską miłość i trud.
Tego dnia okolica biblioteki oraz oświęcimskie

skweiy były przyozdobione setkami kolorowych,
papierowych kwiatów.
O godz. 18"" miało miejsce uroczyste odsłonięcie
kolejnej brązowej płyty w bibliotecznej Alei Pisa
rzy. Tym razem, to zaszczytne wyróżnienie przy
znano Markowi Bieńczykowi. Zaraz po odsłonięciu
rozmowę z autorem przeprowadził Andrzej Stasiuk.
Od godz. 20°“ aż do północy nastał czas na
Kulturalną Noc w Bibliotece. W programie bi
bliotecznej nocy przewidziano m.in.: plenerowy
koncert zespołu Psychodelic Sexy Funk, pilates
pod okiem instruktorów i otwarty wieczór w DKK
na bibliotecznym tarasie przy kawie i ciastku,
przedstawienie Drama Club „Circle o f Friends”
w języku angielskim i wyjątkowy recital Boiński solo... i gitara. Podczas nocy kulturalnej moż
na było korzystać ze wszystkich działów biblio
teki.
Majowy Festiwal Inspiracji - „Siedem światów”
w Galerii Książki to możliwość odkrycia niezna
nych zakątków literatury polskiej i światowej, zna
lezienia inspiracji, piękna, czegoś dla ciała i du
cha. Naszym celem było pokazanie i promowanie
szeroko rozumianej inspiracji tym, co piękne, ory
ginalne, twórcze i dobre.

MBP Galeria Książki w Oświęcimiu

Zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
instytucji współpracujących z bibliotekami - wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem - do poprowadzenia warsztatów na tegorocznym kongresie biblio
tek publicznych „Biblioteka pełna ludzi”, który odbędzie się 21-22 października w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.
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Aleja Pisarzy przy Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu
Idea Alei Pisarzy w Oświęcimiu nawiązuje do
popularnych na całym świecie Alei Gwiazd, przy
czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury
medialnej, docenieniu podlega tu sztuka o najwyż
szej wartości kulturowej - sztuka słowa.
Wielkość pisarza nie sprowadza się do krótko
trwałych błysków w doraźnej aktualności, jego
dzieło pozostaje na długo w pamięci czytelników,
społeczności, narodów, a napisane przez niego
książki na wiele pokoleń, czasem stuleci, zapeł
niają biblioteczne półki, oferując duchową strawę
odbiorcom. Pisarz, jak każdy inny artysta - a może
nawet bardziej - zasługuje na uwiecznienie, także
w dosłownym, materialnym sensie, w postaci trwa
łych znaków rytych w „kamieniu” . Aleja będzie
akcentować osobę pisarza, autora, a nie tylko jego
dzieła. Często dzieło głębiej pozostaje w świa
domości i pamięci czytelnika, a zanika, gubi się
w ulotnej pamięci sam autor.

Aleja Pisarzy, powstająca przy Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki
w Oświęcimiu, ma na celu upamiętniać wybitnych,
żyjących pisarzy, którzy osobiście wezm ą udział
w uroczystości wmurowania w Alei Pisarzy pa
miątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wy
branym cytatem z ich twórczości. Ich przyjazd
do Oświęcimia stanowić będzie zarazem święto
dla wszystkich tych, którzy w dobie dominującej
kultuiy obrazkowej nadal cenią sobie szczególnie
wartość dobrego słowa pisanego.
Realizowany projekt ma także w oczach oby
wateli kraju i świata poszerzać symbolikę Oświę
cimia - Miasta Orędownika Pokoju - o wartościo
we, kulturowe, humanitarne i pokojowe treści.
Zależy nam na tym, aby zrównoważyć relacje
pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przy
szłością; aby Oświęcim przestał kojarzyć się tylko
z byłym obozem KL Auschwitz-Birkenau. Niech
słowo „Oświęcim” nie wywołuje wyłącznie nega
tywnych konotacji, a przeciwnie, niech stanie się
w powszechnej świadomości także synonimem
życia, postępu, rozwoju, otwartości.
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Aleja Pisarzy to projekt niosący w sobie ideę
utrwalania pamięci o twórcach słowa pisanego,
a spotkania z pisarzami mają w zamyśle organiza
torów stanowić wydarzenia artystyczne, przydające
miastu Oświęcim roli inicjatora międzynarodo
wych działań na rzecz przyszłości. Będzie to jesz
cze jedna artystyczna forma istnienia tego miasta.
Druga odsłona w Alei Pisarzy
przy Bibliotece Galerii Książki
24 maja br. została odsłonięta kolejna płyta de
dykowana znanemu współczesnemu polskiemu
pisarzowi, laureatowi Literackiej Nagrody Nike,
Markowi Bieńczykowi.
Marek Bieńczyk jest drugim pisarzem, który wy
raził zgodę na wmurowanie płyty opatrzonej jego cy
tatem i nazwiskiem. Pracuje jako historyk literatury
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk, wykłada też w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako romanista jest współpracownikiem francuskiego kwartal
nika „L’atelier du roman”, jest znawcą polskiego
romantyzmu i współczesnej humanistyki francu
skiej. Członkiem International Federation o f Wine
and Spirits Journalists and Writers (F. 1. J. E. V.).
W spółpracuje z krakowskim Collegium Vini. Pi
sze felietony do „Gazety Wyborczej”, „Przekroju”
i miesięcznika „Forbes”. Jest ponadto znanym
enologiem, w spółtw órcą pierwszego polskiego
przewodnika enologicznego IVina Europy.
7 października 2012 r. został Laureatem Nagrody
Literaekiej Nike za zbiór esejów Książka twarzy.
24 maja br. o godzinie 18'”’ odsłonił dedykowaną
mu płytę z brązu. Oprócz członków Kapituły Alei
Pisarzy towarzyszył mu Andrzej Stasiuk, który
w zeszłym roku inaugurował otwarcie Alei przy
bibliotece. Po uroczystości odbyło się spotkanie
autorskie z Markiem Bieńczykiem, z którym rozma
wiał Andrzej Stasiuk. Ostateczną decyzję o wyborze
autora podjęła Kapituła w składzie: p ro f Joanna
Papuzińska - pracownik naukowy Uniwersytetu
W arszawskiego, poetka i prozaik, dziennikarz,
pedagog, historyk, krytyk i badacz literatury dla
dzieci i młodzieży, dr Miehał Rusinek - były se
kretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, obecnie
tworzący fundację Jej imienia, p ro f Krzysztof Zajas - pracownik naukowy Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Janusz Chwicrut
- prezydent Oświęcimia i Leszek Palus dyrektor
Biblioteki Galerii Książki w Oświęcimiu. Projekt
wstępnie zakłada wmurowanie ok. 30 płyt z brązu
w Alei Pisarzy, co najmniej jednej tablicy w roku.
MARIOLA TALEWICZ
Biblioteka Galeria Książki

Od biblioteki osiedlowej do „Bibliosfery”
Jakiś czas temu filia Książnicy Beskidzkiej na
Złotych Łanach stanęła przed problemem, któiy za
pewne spotyka wszystkie małe placówki w Polsce,
mianowicie przestała mieścić się w swoich murach.
Księgozbiór się rozrastał, a na dodatkowe nowe
regały nie było miejsca. Pomieszczenia wymaga
ły remontu. Na domiar złego pod koniec 2012 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa, od której biblioteka
wynajmowała lokal, wypowiedziała umowę naj
mu. Udało się jednak uzyskać konsensus. Spół
dzielnia zaproponowała bibliotece nowe, większe
pomieszczenie i partycypowanie w kosztach re
montu. Książnica Beskidzka znalazła fundusze na
doposażenie oraz remont systemem gospodarczym,
ponosząc koszty w wysokości ok. 8 tys. zł. Nie było
zbyt wiele czasu na zmianę placówki.
Wszelkie prace udało się zakończyć w przeciągu
miesiąca i nowa placówka została oddana do użytku.
Bibliotece nadano nazwę „Bibliosfera” i podzielono
ją na „Sferę Książki”, „Bajkosferę” i „Infosferę”.
Ta nazwa zobowiązuje do uczynienia tej pla
cówki nowoczesną zarówno w wyposażeniu, jak
i w działaniach. Jednym z pierwszych kroków,
było utworzenie Czeskiego Centrum Informacji
i Edukacji współfinansowanego ze środków Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach Programu Operacyjne
go Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Radość z nowego lokalu przyćmiła obawa, jak
nowe pomieszczenie zostanie przyjęte przez przy
wiązanych do starej lokalizacji czytelników? Kolejną
było usytuowanie biblioteki na piętrze, a wiado
mo, że dla osób starszych oraz matek z małymi
dziećmi schody są niekiedy barierą nie do poko

NOWE OBIEKTY
BIBLIOTECZNE

nania. Na szczęście bibliotekę przeniesiono do
lokalu piętro wyżej z dostępem do windy, dzięki
czemu właściwie nie zmieniła adresu. Nowe po
mieszczenie jest przestronne i bardzo jasne, zaletą
jest również łatwiejszy dostęp do księgozbioru.
Stali czytelnicy wchodząc do nowego lokalu, wy
rażają ogromny zachwyt zupełnie innym obliczem
placówki. Zdobyliśmy nowych czytelników, którzy
dowiedzieli się, że na ich osiedlu powstała nowo
czesna biblioteka. Informacje o „Bibliosferze” do
cierają do naszych obecnych i przyszłych czytelni
ków dzięki szeroko zakrojonej akeji promocyjnej
w postaci licznych plakatów, ulotek i artykułów
w prasie lokalnej. Wraz z nową biblioteką pow
stał blog: http://bibliotekazlotelany.blox.pl/htm l,
któiy na bieżąco informuje czytelników o wyda
rzeniach w naszej placówce, warto również wspo
mnieć, że biblioteka na Złotych Łanach informuje
o swoich działaniach na fanpage'u Książnicy Be
skidzkiej.

Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych (stary lokal)

Bajkosfera, czyli Dział dla Dzieci, dzięki wy
posażeniu w kolorowe mebelki, cyrkowy zamek
i łosia na biegunach stal się przyjaznym miejscem,
gdzie nasi najmłodsi czytelnicy zaglądają coraz
chętniej. Większa przestrzeń dala nam również
możliwość podjęcia dodatkowych działań na rzecz
naszych małych czytelników i tak w każdą środę od
bywają się zajęcia „Klubu Złotych Mam”, a w każ
dy czwartek i piątek spotykamy się na „Wieczor
nych Bajaniach” . Działania podejmowane w starej
placówce, dzięki nowej lokalizacji, zyskały na swej
atrakcyjności. Dzieci z przedszkoli i szkół, teraz
z chęcią odwiedzają nową bibliotekę, ponieważ jest
tu dla nich dużo więcej miejsca. Kontynuowane są
również spotkania w ramach Dyskusyjnych Klu-
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bów Książki „Kalliope”, dla dorosłych i dla dzieci,
a osoby w nich uczestniczące doceniają zwiększony
komfort spotkań.

Dział dla Dzieci (stary lokal)

Sfera Książki wzbogaciła się o powierzchnię
w'ystawienniczą, co stwarza możliwość organizo
wania wystaw i wernisaży. Zorganizowane były
dwie wystawy. Pierwsza fotografii Kazimierza Ga
jewskiego pod tytułem „W ęgiy kraj niezwykły” .
Druga Pracowni Fotografii Foto-Best „Fotografia
pod kołdrą malowana”. W czerwcu będzie kolejna,
tym razem znajdą się na niej prace dzieci i ich ro
dziców z lokalnego przedszkola nr 50 zatytułowana
„Eko-Zwierzak, czyli jak zrobić coś z niczego” .

dyrektor Bogdan Kocurek
Fot. Jacek Szabla

Wspomniana już wcześniej wystawa „Fotografia
pod kołdrą malowana” towarzyszyła oficjalnemu
otwarciu naszej „Bibliosfery”, które miało miejsce
9 maja 2013 r. Swoją obecnością zaszczycił nas
dyrektor Biblioteki Śląskiej - prof. Jan Malicki, wi
ceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Wo
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Baj kos tera

jewództwa Śląskiego - Andrzej Kamiński, prezy
dent Bielska-Białej - Jacek Krywult oraz inni mili
goście. N aszą radością z otwarcia nowej placówki
mogliśmy podzielić się z przybyłymi koleżanka
mi i kolegami pracującymi w Książnicy Beskidz
kiej. Dzień ten był o tyle wyjątkowy, że wiązał się
z obchodami przypadającego dzień wcześniej Dnia
Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek w Książnicy
Beskidzkiej. W tym dniu zostali nagrodzeni i wy
różnieni pracownicy Książnicy Beskidzkiej: Od
znakę Honorową Zasłużonego dla Kultury Polskiej
przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzymał dyrektor Książnicy Beskidz
kiej - Bogdan Kocurek, Złotą Odznakę Honorową
za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymały:
Małgorzata Kozioł i Ewa Troneczek.

Pracownicy „Bibliosfery” podpisują się pod sło
wami dyrektora Bogdana Kocurka: „Pragniemy,
aby biblioteka stała się lokalnym centrum kultury
dla Złotych Łanów, miejscem edukacji i informacji.
Oczywiście otwartym na współpracę z lokalnym
środowiskiem, instytucjami kultury, szkołami,
przedszkolami, różnorodnymi stowarzyszeniami”.
BEATA KUBICA
EWELINA SUCHOŃ

Ze Zwrotów
Postne wakacje
Odmów sobie kawy w Starbucksic, nie idź na film Saidla, a zwłaszeza na III część tiylogii „Raj;
wiara”, nie tknij żadnej z książki o amoralnym Greyu - namawia być może kolejnego grzesznika ksiądz
w konfesjonale. Trochę to ma być pokuta, trochę rodzaj postu od grzesznej materii życia.
Te posty to nie jest głupia rzecz, chociaż oczywiście młodsza generacja absolutnie nie kojarzy tego
pojęcia z pozbawieniem się na pewien czas pokarmu czy przyjemności, post to dla niej po prostu wpis
mądry lub nijaki w różnego rodzaju internetowych platformach porozumiewania się. Czy dla nas, ludzi
XXI w. ma zastosowanie jakiś rodzaj obywania się bez rzeczy lub nawyków, które lubimy? Oczywiście
i dla podobnego powodu jak w świętych księgach, musimy na pewien czas zaprzestać używania czegoś
co mamy w nadmiarze na co dzień i co nam nie służy, co nas poniekąd wykoślawia.
Na co dzień siedzimy niepomiernie długo przed ekranem komputera, smartfonu, telewizora. Z pew
nością dobrze jest wiedzieć kto prowadzi w sondażach politycznych czy nawet jaki ulubiony aktor obar
czony kilkorgiem dzieci porzucił żonę dla młodszej celebrytki. Nawet już nieźle poruszamy się w tym mo
rzu informacji, na ogół tych samych tylko podawanych przez inne gadające głowy. Z obecnej perspektywy
śmieszne wydająsię wieści z krajów zachodnich w latach sześćdziesiątych o świecie jako globalnej wiosce
i otaczającego nas nadmiaru informacji. Teraz mamy to na barkach swojego jestestwa i musimy sobie
z tym mężnie radzić.
Nasz urlop jak dawniej nazywajmy wakacjami, w ten prosty sposób ustawowy wolny od
pracy czas od razu wyda nam się milszy. Gdziekolwiek się udamy zadbajmy o to, by nie znajdo
wać się w zasięgu żadnej szybkiej sieci, dobrze, by nie było tam nawet telefonu stacjonarnego.
Zapomnijmy, że jesteśm y posiadaczami różnych sprytnych urządzeń do przekazywania sobie na
ogół trywialnych wiadomości i szybko robionych zdjęć. Może jednak zdobędziemy się na hero
iczny czyn i weźmiemy z sobą kilka tradycyjnych książek? Podpowiadam dziw ną książkę; Pan
Tadeusz A. Mickiewicza. To o niej zapytany pewnego razu Tadeusz Różewicz pomyślał chwilę
i powiedział; co sądzę? - To jest jak dobre ziółka... - Czy wertowanie dawnych lektur, których
szczerze nienawidziliśmy w okresie odbywania szkoły ma dzisiaj sens? Otóż bardzo ma. Kiedy
nasza polszczyzna jest dziś nieustannie hańbiona, wykoślawiana, sprowadzająca się do półsłówek
i równoważników, kiedy przed oczyma biegają obrazy, któiyeh sensu nie jesteśmy w stanie pojąć, bo
już tłoczą się następne, frazy dawnych poetów i pisarzy, cyzelowane, ujmujące lapidarnie istotę rzeczy,
wykorzystującej bogatsze niż hipotetyczne łuki złoża języka, to obcowanie może przynieść ulgę.
A ptaki, ich nienachalne i miłe gaworzenie nie mające nic wspólnego z „ćwierkaniem” Twittera, a za
pachy drzew, mokrej roślinności, czy nawet zwiastujące sw oją wyostrzoną charakterem burzę,
a szurgotanie stłamszonego przez wiatr piasku nad morzem, które tak dalekie jest od przeraźliwych
sygnałów karetek pogotowia przewożących nieszczęśliwców poza rejestrem Narodowego Funduszu
Zdrowia, nawet niejako wbrew niemu?
Tych wszystkich miłych objawów naszych wakacji doświadczymy tylko wtedy, kiedy zastosujemy
niemodny post. Odłączenie od wszystkich kabli, z przekręconymi na off kontaktami.
1 co się okaże po pewnym czasie, kiedy już nastąpi dzień powrotu? Świat, nasz świat doskonale
obył się bez naszej krôtkotiAvalej obecności. Praktycznie wszystko pozostało w stanie rzeczy, który
opuszczaliśmy. Zmieniły się szczegóły.
My natomiast poczuliśmy się z trochę większą porcją energii, staliśmy się jacyś pobłażliwsi.
Pewnie na krótko, jak to po poszczeniu. Bo po co jest post? By pożerać potem z większym apetytem!
Emeryk
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Zapiski i Prowincji
Sposób na bibliotekarską emeryturę
Nawet wziąwszy pod uwagę podniesiony wiek emerytalny musimy zgodzić się z tym, że prze
chodzimy na emeryturę w coraz młodszym wieku. Bo żyjemy jako społeczeństwo bardziej zdrowo,
dbamy o odżywianie i kondycję fizyczną, w rezultacie czego żyjemy dłużej.
Kto czuje się na siłach i ma taką możliwość, pobiera emeryturę i pracuje nadal, jak nic w pełnym
wymiarze czasu pracy, to w jakiejś jego części, inni zaczynają więcej czasu poświęcać rodzinie, czasem
nawet z konieczności opiekując się wnukami, inni jeszcze więcej czasu przeznaczają na realizację
pozazawodowych pasji. A więc zwiedzają kraj lub jego okolice, więcej czasu przeznaczają na lekturę
książek, lub sami je piszą.
Ten ostatni sposób wybrał Jan Burakowski, znany swego czasu jako dyrektor bibliotek, dzia
łacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich szczebla lokalnego i centralnego, a także autor licznych
publikacji fachowych, wśród których wyróżnić należy poradnik Samorządowa biblioteka publiczna
( 1992), który do dziś, mimo upływu dwudziestu lat, nie stracił aktualności.
Od kiedy przeszedł na emeryturę, prawie co roku publikuje nową
książkę! W jego pisarstwie widać trzy nurty: literacki, regionalistyczny
oraz publicystyczno-historyczny. Do tego pierwszego należą wspomnie
nia oraz nasycone licznymi wątkami autobiograficznymi opowiadania
i wreszcie powieść Świt i zmierzch (2010). W tym drugim nurcie, zapo
czątkowanym jeszcze w czasie aktywności zawodowej autora, mieszczą
się publikacje poświęcone Ziemi Sierpeckiej, z którą związał się obej
mując funkcje dyrektora biblioteki w stolicy regionu. Tu za największe
osiągnięcie uznać można Kronikę Sierpca i Ziemi Sierpeckiej (2001 ). .
Najciekawszy wydaje się nurt trzeci. Zainteresowania historią
najnowszą Jana Burakowskiego zaowocowały książkami o Wojciechu
Jaruzelskim, o Adamie Michniku, Jacku Kuroniu i o M ieczysławie
F. Rakowskim, o związkach Polski i Rosji, a niedawno otrzymałem książ
kę o Władysławie Andersie, w ydaną w Sierpcu tego roku. Jak zwykle
z dedykacją.

Bardzo długi cień
ganarała Władysława Andarsa

W pierwszej części autor przedstawia drogę życiową generała, eksponując zwłaszcza wojenne
dzieje stworzonej przezeń formacji wojskowej, nazwanej II Korpusem Polskim oraz aktywność poli
tyczną jego dowódcy, także po zakończeniu wojny. Choć w tej części nie brak rozbudowanych wątków
o charakterze publicystycznym, zasadnicza rozprawa z wyborami militarnymi oraz politycznymi
następuje w części drugiej, poświęconej recepcji czynu Władysława Andersa na emigracji i w kraju.
Autor, doceniając zasługi bohatera swej książki, a więc wyprowadzenie ze Związku Radziec
kiego ponad stu tysięcy żołnierzy oraz ich rodzin, zbudowanie silnej formacji, mającej walny udział
w zwycięstwie wojsk alianckich nad faszyzmem, ocenia jednak jego działania zdecydowanie kry
tycznie. O ile usprawiedliwia jeszcze odmowę pójścia Armii Polskiej (tak początkowo nazywała
się ta formacja) u boku Armii Czerwonej na Zachód, to już unikanie przez blisko trzy lata udziału
w walkach, zbytnia brawura, kosztująca życie kilku tysięcy żołnierzy w bitwie o Monte Cassino,
a już zwłaszcza aktywność polityczna, dyktowana bardziej własnymi ambicjami niż polityką rządu
na wychodźstwie, poddaje bardzo surowej ocenie. Uważa, że Anders nie kierował się racjonalnymi
względami, lecz fobią antyradziecką, czym nie pomógł przywódcom mocarstw zachodnich w nego
cjacjach ze Stalinem w sprawie powojennego ładu międzynarodowego.
Na tle dotychczasowego piśmiennictwa o działaniach polskich sił zbrojnych na Zachodzie Europy,
gloiyfikująccgo poczynania Andersa, ta książka odróżnia się krytycyzmem, zdaniem niżej podpisanego
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zbyt daleko idącym. Wprawdzie autor przytacza dość obficie pisma i wypowiedzi generała mające
świadczyć o jego dążeniach do wejścia ze swoimi żołnierzami do wolnej, także od bolszewizmu,
Polski i o niechętnych reakcjach aliantów, ale fakty, zwłaszcza te po sfałszowanym referendum
w 1947 r., przemawiają w wielu kwestiach za racjami generała. Ci z oficerów armii Andersa, którzy
zdecydowali się po wojnie na powrót do Polski, przekonali się o tym na własnej skórze.
Jakby nie było, mamy do czynienia z publicystyką historyczną wysokiej próby. Znać tu już
dużą wprawę w pisaniu, godną podziwu erudycję oraz perswazyjność, której autor sam chyba nie
docenia, bo - moim zdaniem zbytecznie - w sp ierają pogrubieniami oraz podkreśleniami. Zamiast
nich zdałaby się staranniejsza redakcja tekstu, która pomogłaby wyeliminować zbędne powtórzenia
i skrócić dość pokaźną erratę.
Jak już wcześniej pisałem - bibliotekarze są kreatywni. Taka jest bowiem natura tego zawodu.
Wielu z nich zebrało bogate doświadczenie zawodowe, ma jakieś pozazawodowe pasje, poparte lek
turami, działaniami praktycznymi i własnymi refleksjami. Jeśli do tego czują, że mają giętkie pióro
i znajdą wydawcę, mają już sposób na wykorzystanie wolnego czasu. A jak się znajdzie hojnego
wydawcę, można jeszcze dorobić do emerytury.
Stefan Kuhów

Z WARSZTATU METODYKA
Innych przybywa...
Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci
Wprowadzenie
„Inny” w literaturze dla dzieci stał się ostatnio
ulubionym motywem polskich (i nie tylko) pisarzy.
Może dlatego, że faktycznie owych różnorodności
jest coraz więcej (uwarunkowanych rozmaitymi
czynnikami). A może dlatego, że owe odmienności
są bardziej zauważalne niż kiedyś. A może z tego
powodu, że coraz śmielej i odważniej mówi się
o nich (w dodatku nazywając - bez skrępowania
i oporów - „rzecz po imieniu”).
Niezależnie od tego, który z czynników jest do
minujący, niezaprzeczalny jest fakt, że „inni” są
obecni w naszym życiu jak nigdy wcześniej. Można
rzec, że są wszechobecni. Tymi „innymi” jesteśmy
także my sami, choć nie zawsze i nie w pełni zdajem y sobie z tego sprawę.
A wszystko dlatego, że samo życie przynosi
wciąż nowe i nowe problemy, zmuszając do ich
rozwiązywania. Liczne migracje ludzi różnych
narodowości, wyglądu, zachowań, kultur, wyznań
i zwyczajów itd. wywierają wpływ na wręcz maso
we spotkania INNYCH z INNYMI, powodują one

zachwyt nad nimi lub - co zdecydowanie częstsze
- zdumienie, nieufność i ostrożność w kontaktach
(dystans bądź niechęć wyraźnie okazywaną). Co
raz więcej zmian cywilizacyjnych (technicznych,
przemysłowych, ekonomicznych, medycznych i in
nych) powoduje nowe podziały ludzi - te formal
ne i mniej fonnalne. To skutkuje natomiast przy
patrywaniu się, a często i ocenianiu: biednych
i bogatych, mniej i bardziej urodziwych, zdolnych
i mniej zdolnych, zaradnych i bezradnych, chorych
i zdrowych, sprawnych i niesprawnych, radosnych
i smutnych, energicznych i z małym napędem żyeiowym itp., itd. Słowem: INNYCH.
Inni, czyli my wszyscy, czujemy się też coraz
bardziej zagubieni i niepewni w tym pędzącym jak
superexpress świecie, w którym nie ma czasu na
zatrzymanie się i pochylenie nad drugim ezłowiekiem, a także na zastanowienie nad samym sobą.
Niejednokrotnie wzywamy pomocy, ale nikt nas
nie słyszy, nikt nas nie rozumie, nikt nie spieszy
nam na ratunek. Dlatego taką dyskretną pomoc,
ju ż nawet najmłodszym (któryeh tak samo jak
starszych i całkiem dorosłych dotykają wszystkie
te niekorzystne zjawiska współczesności), oferują
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m.in. utw oiy literackie. Ich autorzy, proponując
lekturę, umożliwiają oddziaływania terapeutycz
ne tak w pracy indywidualnej, jak i zespołowej
oraz zbiorowej z różnymi dziećmi. I takie są też
utwory tu proponowane, w których jak w lustrze
m ogą przejrzeć się rozmaite dzieci i... zobaczyć
swoje oblicza.

Róźiiiniy się kolorem skóry.
1 co z tego wy nika?
Pierwsza z książek traktujących o innych to
K oloiy ludzi'. Niejako jasne jest, iż począwszy od
zewnętrzności człowieka ow ą jego inność rozpoznajemy. Tu mowa o początku świata i Ojczulku-Niebo zajm ującym się tworzeniem człowieka,
którego ulepił z błota. Swej żonie. Księżycowej
Matuli, pokazuje dwa rodzaje ludzi przez siebie
wymyślonych; brodatego mężczyznę oraz kobietę
z pięknymi oczyma. Niepokój Księżycowej Matuli
wzbudza ewentualne podobieństwo postaci pro
jektow anych przez męża. Byłyby nudne, gdyby
okazały się jednakowe. A poza tym mogłyby się
ze sobą mylić. „Boskie m ałżeństwo” rozważa:
„1 skąd będziemy wiedzieli, komu i w jaki sposób
pomóc?” Dlatego białym jak mąka, jednakowym
ludzikom postanawiają dodać kolorów. Lepiąc lu
dziki dostrzegają też, że nie udaje się im wykonać
identycznych. „Jeden był wysoki i szczupły, dnigi
niski i krępy, trzeci średniego wzrostu, czwarty miał
mięśnie jak ze stali, a piąty był bardzo drobniutki” .
Uznają, że to zróżnicowanie spowoduje, że ludziki
będą bliższe sercu ich twórców.
A potem? Potem malują ludziki. Pięć różnych
ludzików. „Skóra pierwszego była różowa, gdzie
niegdzie prześwitywały przez nią niebieskie żyłki,
dzięki czemu ludzik wydawał się delikatny i ulotny.
Drugi miał skórę brązowąjak wiekowa kora mą
drych drzew i dzięki temu wyglądał szlachetnie
i majestatycznie.
Trzeciego pomalowano na odcień żółci, podobny
barwie pierwszych radosnych promieni wschodzą
cego słońca, dlatego ludzik wyglądał na pełnego
nadziei.
Skórę czwartego pokryła hebanowa czerń, a jego
oczy błyszczały jak najjaśniejsze gwiazdy północ
nego nieba, co dodawało mu dostojności.
Piąty ludzik, który otrzymał kolor brązowo-czerwony jak zachodzące słońce, które śle światu
' G. Böszörmenyi: Kaloty ludzi. Ilustr. Irisz Agócs.
Poznań: Wydaw. Nâmâs, 2011.
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wieczorne pożegnanie, sprawiał wrażenie mądrego
i doświadczonego” .
Ludziki wzbudzają zachwyt stwórców, ale choć
jeszcze nie otrzymały życia od swych rodziców,
to już powodują matczyną troskę o ich zachowa
nia wobec siebie nawzajem, kiedy spotkają się na
Ziemi. Matula tłumaczy mężowi: „Podejrzewam,
że różowy będzie krzywdzić czei'wonoskôrego,
czerwonoskóry czarnego, czarny brązowego, brą
zowy żółtego, a żółty z kolei różowego, bo każdy
z nich będzie myślał, że to właśnie on jest naszym
ulubieńcem”. Ojciec-stwórca uznaje, że wówczas
trzeba będzie użyć sposobów uświadamiających
ludzikom-dzieciom, że są w błędzie, a do sposobów
tych zalicza: błyskawice, lawę, porywisty wiatr.
Księżycowa Matula martwi się nadal, aby tak
stworzone dzieci - małe głuptasy (jak je nazywa)
zrozumiały.
Wydawca pisze o tym utworze, że jest to: „Pełna
humoru baśniowa opowieść o powstaniu człowie
ka, potrzebie różnorodności i zrozumienia”. Dodam
do tego, że to także opowieść o: odkrywaniu inne
go, zachwycie nad odmiennością, trosce o zacho
wanie odrębności, konsekwencjach braku tolerancji
i braku chęci zaakceptowania innego.

Grubi są wśród nas. Czy to nas boli?
Inny problem, choć wpisany został w kategorię
odmienności fizycznej, obejmuje dziecięcą otyłość.
Kto „na własnej skórze” odczuł ten problem, wie
jak może być z nim ciężko, jakie okrutne są inne
dzieci oraz jak trudno zmierzyć się z naznacze
niem przez otoczenie społeczne. To naznaczenie nie
przejawia się wyłącznie w okrutnych przezwiskach
dotykających „do żywego”, jak: obżartuch, balon,
monstrum, pasztet, spaślak, warchlak, tłuścioch,
tłusty, spasiony. Delikatniejsze są określenia: pu
szysty, pulchny. Jedna z pisarek nazwała swą grubą
bohaterkę Wieloiybem. Przezwiska to jedno, a sa
mopoczucie otyłego dziecka to drugie. Przezwiska
bolą, dręczą duszę. Ale otyłość dręczy i duszę, i cia
ło dotkniętego nią dziecka. Męczy się ono bowiem
szybko, poci nadmiernie, niezgrabnie (a w konse
kwencji - niechętnie) porusza, „zajada” problemy
(dosłownie). A ponadto? Ponadto jest przeogrom
nie samotne, stęsknione towarzystwa rówieśników
i przepełnione niewiarą w dobre intencje tychże.
Taka jest też Lenka - bohaterka opowieści Katalina Szegedi. Jest mała i pulchna. Co z tego, że już
od urodzenia jest śliczna i okrąglutka jak księżyc
w pełni? Co z tego, żc rodzice bardzo ją kocha
ją? Ta wielkooka, rumiana dziewczynka, z burzą

kasztanowych loków na głowie, nie ma przyjaciół.
1 to jest jej największym zmartwieniem. Uwielbia
za to rysować i potrafi to robić tak, że niejednego
zjadłaby zazdrość o talent dziewczynki. Na ryso
waniu spędza każdy dzień, a kredki sąje j najlep
szymi koleżankami. Nie chce wychodzić na dwór
(namawiana przez mamę), za to z utęsknieniem
spogląda przez okno na wesoło bawiące się dzieei.
Nawet swój rysowniczy warsztat zorganizowała
przy oknie, żeby być jak najbłiżej innych dzieci
i choć z oddali przyglądać się rówieśnikom. Tęskni
do nich, chociaż jąw yśm iew ająz powodu jej tuszy
i nie chcą się z nią bawić*.
Kiedy zachęty mamy nie przynoszą spodziewa
nego rezultatu, a jej słowa zachwytu nad urodą có
reczki nie przywracają małej wiary we własną war
tość, mama wręcz każę Lence przerwać rysowanie
i wyjść na świeże powietrze. Lenka jest posłuszną
dziewczynką, więc nie kwestionuje. Wychodzi na
podwórko w pięknych lakierkach, ściskając pod
pachą ulubioną maskotkę - prosiaczka w paski.
Po chwili staje jednak bezradnie na placu przed
domem i zastanawia się, do której grupy dzieci zbli
żyć się. Nie tracąc nadziei, radośnie podbiega do
dziewczynek grających w klasy i prosi o włączenie
jej do wspólnej zabawy. Rówieśnice okazują po
gardę. Nie wierzą w umiejętności Lenki, śmieją się
z niej. Lenka słyszy nawet obraźliwy komentarz:
„Pobaw się lepiej ze swoją świnką, ty prosiaku!
(... )”. A potem rówieśniee uciekają.
Lenka zostaje sama. Najpierw bawi się pozo
stawionym na ziemi kawałkiem kredy, rysując na
asfalcie właśnie świnkę w kropki (jak wynika z ilu
stracji), a potem samotnie gra w klasy, trzymając
za rękę swą świnkę-maskotkę w pasiastym, czer
wonym kombinezonie. Można by rzec, że świnka
jest tu w iem ą towarzyszką dziewczęcej zabawy.
Potem Lenka zauważa dwie inne dziewczynki,
które kręcą hula-hop. Ale i tu historia powtarza się.
Uszczypliwośei rówieśnic i ich złośliwy śmiech
długo dźw ięczą Lence w uszach. Przytula więc
tylko do siebie świnkę-maskotkę i stoi wewnątrz
porzuconej obręezy „hula-hop” ze spuszczoną gło
wą. Wreszcie zaczyna samotnie bawić się obręczą,
popychając ją i tocząc przed sobą. Tak dociera do
ogrodzonego boiska, na którym grupa chłopców
gra w piłkę. Ale i tu Lenka, prosząca o włączenie
jej do zabawy, ponosi fiasko. Dziecięca reakcja ró
wieśników jest taka sama jak zwykle. Zawstydzo
na, zrezygnowana i rozgoryczona Lenka odchodzi
i już nie ponawia prób zaczepiania dzieci, chociaż
- K. Szegedi: Lenka. Ilustr. K. Szegedi. Poznań: Wydaw. Namas, 2010.

w oddali dostrzega ehłopca pędzącego na hulajno
dze. Dziewczynka rozsiada się na asfalcie i zajmuje
sam otnązabawą w rysowanie białą i kolorową kre
dą. Nawet nie zauważyła, że chłopiee z hulajnogą
stoi za nią i przygląda się jej rysunkom. A jest na
co popatrzeć. Zachwycają barwne domki, kwiaty,
wielka biedronka i mały prążkowany kotek, a nawet
rysunek jej samej - Lenki w czerwonej sukienee
w białe groszki i rudą czupryną. Lenki wykrzy
wionej, z rozcapierzonymi palcami u rąk - jakby
wołającej o dostrzeżenie jej i jej uczuć.
Ten chłopiec nie jest taki jak inni. Najpierw
w milczeniu, z szacunkiem, podziwia wytwory
Lenki. Później nawiązuje rozmowę - proponując
przejażdżkę hulajnogą oraz wyrażając zachwyt nad
twórczością plastyczną nowej koleżanki. Potem
dzieci jeżdżą razem na hulajnodze i świetnie ba
wią się do wieczora w swoim towarzystwie. Może
nawet zabawa przedłużyłaby się jeszcze, ale deszcz
i nadchodząca burza wypędzają nowych przyjaciół
do domu.
Zdumiona mama nie poznaje swej odmienionej
córeczki, która po powrocie do domu ignoruje ulu
bione kakao, a na mamę nawet nie spojrzała. Zna
cząc na podłodze mokre ślady, podbiega do okna,
otwiera je i macha nowemu koledze na pożegnanie.
A wiatr psotnik i figlarz powoduje obdarowanie
nowego przyjaciela Lenki jej rysunkami. Dzieci
obiecują też sobie codzienne spotkania na placu.
Lenka po raz pierwszy czuje się naprawdę szczę
śliwa. Wtulona w wielki fotel, spokojnie oczekuje
kolejnego dnia.
To opowieść odpowiadająca na pytanie wydaw
cy zamieszczone na okładce książki, czy małą,
zdolną, odrzucaną przez rówieśników dziewczynkę
polubi ktoś taką, jaka ona jest. Mała Lenka potrze
bowała niewiełe - tylko nieco otwartości na jej
tęsknoty i marzenia. I tylko nieco akceptacji dla niej
samej - ciepłej, przyjaznej, wrażliwej, twórczej z inicjatywą i wyobraźnią. Te wszystkie przymioty
dostrzegł w niej i docenił tylko jeden człowiek nowy kolega Palko, może równie samotny jak ona.
A jeśli nawet nie samotny, to równie oryginalny
zewnętrznie.
Palko, chudzielec w wielkich okularach, z obfi
tą czupryną rozwichrzonych włosów i dziewczęcą
fryzurą, o ogromnych odstających uszach. Palko
- nieco dziwacznie ubrany w czerwone bufiaste
spodnie na szelkach. Palko - cudownie uśmiech
nięty, trzymający za rękę nową koleżankę Lenkę.
1 to wystarczyło obojgu do poczucia się szczęśli
wymi.
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Czy imię ln(n)a
może być wypisane na twarzy?
Kolejna bohaterka - Ina - również Jest INNA-’,
podobnie jak Lenka, Palko, ezy dzieci Ojczulka-Niebo i Księżycowej Matuli, chociaż z zupełnie
odmiennego od tamtych powodu. Po Inie widać
inność od razu, kiedy tylko po raz pierwszy prze
kracza próg nowej szkoły i klasy - integracyjnej.
Chociaż pani, przedstawiając nową, mówi, że ma
na imię Ina, to wszyscy okrzykująją INNĄ i... tak
już zostaje. Ponieważ wszystkie dzieci w klasie
mają swoje przezwiska (Strzałka, Wiewióra, Kulka,
Rumcajs, Bajka), to nikomu nic przeszkadza, że
i Ina je dostała. Tym samym otrzymuje przepustkę
wejścia do klasowej bandy, jak opowiada o niej
Bajka - klasowa koleżanka spisująca rozmaite
historie.
O Inie szkolna pani psycholog mówi, że dziew
czynka ma zespól Downa. Wszystkie dzieci myślą,
że Ina należy do jakiegoś zespołu muzycznego,
a nie że ma zespół wad wrodzonych. Przyjmują
wyjaśnienie w sposób naturalny - tym bardziej, że
Robert zwany Rumcajsem chwali się swą wrodzo
ną w adą serca. Pani psycholog szczegółowo wy
jaśnia uczniom, jak chromosomy łączą się w pary
i kiedy dołącza do jednej z par trzeci chromosom
powodujący zespół Downa, to osoby go posiada
jące rozwijają się wolniej i mają charakterystyczny
wygląd. Gdy dzieci dowiadują się, że ów zespół
to nie choroba, są wręcz zadowolone.
Jak nie
choroba, to znaczy, że jej przejdzie! - ucieszył się
Kulka” . Później, gdy już dzieci wiedziały, że nic
można temu zaradzić, uważniej przypatrują się Inie.
Nieraz z Iną jest bardzo wesoło, na przykład
kiedy dzieci opow iadając spędzonych wakacjach,
a Ina opowiada lakonicznie: „Tam i tam .. Dzie
ciom zdaje się początkowo, że koleżanka jest taka
tajemnicza. Nic m ająpojęcia o tym, że nie rozumie
o czym mówią, a ponadto ma bardzo ubogi słow’ E. Piotrowska: Żóhe kółka. Mam na imię In(n)a.
Ilustr. E. Piotrowska. Warszawa: Wydaw. Czarna Owiecz
ka, 2011.
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nik. Sprawa wyjaśnia się, kiedy Kulka podsumo
wuje, mówiąc:
Słuchajcie, ona chyba nigdzie
nie b y ła.. Na to Ina stwierdza z zadowoleniem:
I tam też!”. Wywołuje to salwy śmiechu w ca
łej klasie, ale najgłośniej śmieje się Ina. Pozostajc
pytanie: Z czego się śmieje? A może: Dlaczego się
śmieje? Z całą pewnością nie z własnego dowcipu,
a po prostu wtóruje śmiechowi kolegów. To jednak
rozładowuje całą niezręczną sytuację i nikt ani nic
dokucza lnic, ani nie wyśmiewa jej.
Nie zawsze z Iną jest w klasie tak wesoło. Po
wolna i ciężka dziewczynka psuje na przykład całą
zabawę w podchody. Ponieważ szybko męczy się,
nikt nic chce, aby była w jego drużynie. I Ina jest
smutna, a dzieci - choć widzą, że za nimi nie nadą
ża - skarżą się szkolnej opiekunce lny - pani Joli.
Dopiero wyjaśnienia pani Joli, aby dzieci zmieniły
zabawę i nie myślały wyłącznie o sobie, zawstydza
ją całą klasę. Zmiana klasowych zwyczajów oku
powana jest jednak dąsami i cichym buntem dzieci.
Bo jakie nudne jest przykładowo spacerowanie na
długich przerwach wokół boiska! To, co dla klasy
jest nudne, Inę wprawia w zachwyt.
Cierpliwość klasowych kolegów wobec Iny
powoli wyczerpuje się. Komentują uszczypliwie
między sobą, że jest tępa, że „blondynka”. Potem
zaczynają się złośliwe dowcipy, jak chociażby
pokazywanie lnic innej strony podręcznika niż ta,
z której właśnie jest czytane zadanie. Ina nic widzi
na obrazku obiektów, o których jest mowa w za
daniu i wpada w panikę, a potem w złość.
Nie
ma, nic ma! Tam i tam! Wszędzie nie ma! - darła
się w niebogłosy”. Tym samym daje upust swym
negatywnym emocjom i rozczarowaniu. Nie rozu
mie natomiast, jak ą rolę w jej wybuchu odegrali
klasowi koledzy.
Ale to chyba jeszcze niewiele nauczyło dzie
ci z klasy drugiej. Dopiero kiedy starszy uczeń,
czwartoklasista, nazywa całą klasę 11 downami,
a Inie pokazuje język, w dzieciach budzi się kla
sowa solidarność i rzucają się na swego krzyw
dziciela z pięściami. A Ina? Ina zaczyna płakać.

Kulka pocieszają, a potem atakuje czwartoklasistę.
Siedząc na nim okrakiem żąda przeprosin lny. Choć
dziewczynka wyciąga do „oprawcy” rękę, a nawet
przedstawia mu się, to nie rozumie całego zdarze
nia: że została obrażona, a potem przeproszona i że
kolega z klasy broniąc jej, okazał się bohaterem.
A płacze po prostu z tego powodu, że nie lubi
kłótni.
W odwecie za Inę drugokłasiści zaczynają do
kuczać Szymonowi z klasy IV, że jego siostra ma
męża Murzyna. Pani rozsądza, że zachowanie tak
jednej, jak i drugiej strony, jest równie fatalne, bo
oceniające innych po wyglądzie. Ina w tym czasie
rysuje żółte kółka i nieporadnie wyjaśnia, że łubi
wszystkich.
Drugokłasiści powoli dojrzewają do współegzystowania z Iną, tolerowania jej, rozumienia, akcep
towania. Składa się na to wiele zdarzeń, sytuacji,
okoliczności. Stopniowo poczuwają się do opieki
nad Iną, zabawy z nią, a także rozumieją, że Ina
naśladuje ich najlepiej jak potrafi, choć pozornie
zachowuje się bezsensownie, a nawet krzywdząco.
A kiedy w dodatku zaimponował im starszy brat
lny, chodzący do szkoły sportowej i widzą, jak
umiejętnie rozbawia Inę, to nawet jedna z drugoklasistek zakochuje się w nim. Spędza z nim i Iną
wiele czasu wolnego. Drugokłasiści w niektórych
sytuacjach zawstydzali nawet dorosłych i uczyli
wspólnie tolerancji wobec Iny.
Dzieci z klasy drugiej stopniowo uczą się ak
ceptowania i rozumienia nie tylko Iny, ale i sie
bie nawzajem. Przejawia się to w tolerancji dla
nic potrafiących pływać, dla bojących się wejścia
do basenu. Uczą się oswajać nieoswojone, w tym
przyzwyczajać się do tego, że od nowego roku Ina
pójdzie do szkoły specjalnej, bo nie daje rady w tej
zwykłej (masowej). Coraz częściej nie przychodzi
już do obecnej klasy, a jeśli jest obecna na zaję
ciach, to zachowuje się tak, że przeszkadza innym
i nudzi się, więc głośno śpiewa lub rysuje żółte
kółka.
Uwieńczeniem spotkań Iny z drugoklasistami są
wspólne jasełka, a potem uroczyście obchodzone
ósme urodziny lny. O niekonwencjonalnych jaseł
kach długo mówi całe miasto, bo dzieci z klasy
II przygotowywały się do występu przez kilka
tygodni, a Ina w jednym momencie wszystko psu
je, domagając się - w roli Anioła - podarków od
Trzech Króli. „Sala pękała ze śmiechu, a my by
liśmy wściekli”. Natomiast z zaproszenia na uro
dziny Iny korzystają wszyscy i wesoło, choć nie
typowo, bawią się. Poznają tam inne dzieci z ze

społem Downa (myśląc, że to rodzeństwo Iny), ale
odśpiewania „Sto lat” nie ma. Ina nie pozwala na to,
gdyż natychmiast chce spróbować urodzinowego
tortu. Ponieważ jej urodziny wypadają w Walentyn
ki, Ina otrzymuje w prezencie mnóstwo pięknych,
czerwonych serc z błyszczącego papieru. A później
tymi sercami zostają obdarowani wszyscy zapro
szeni. Adaś (kolega z zespołem Downa) otrzymuje
od Iny własnoręcznie przez nią wykonany podarek
- pomiętą laurkę z żółtym kółkiem. Uszczęśliwiony
Adaś komentuje:
Serce, serce lny”. Pozostałe
dzieci dopiero wówczas zrozumiały, że tak ciągłe
i namiętnie rysowane przez Inę żółte kółka ozna
czają serca.
To książka pokazująca proces dojrzewania dzieci
do zrozumienia inności wynikającej z zachowań
charakteiystycznych dla zespołu Downa i uczenia
akceptacji dziecka nim dotkniętego.

Inny, bo ... samotny. Czy podasz niii rękę?
Bohater ostatniej opowieści, to mały Jędruś’’.
Czuje, że czegoś mu brakuje w życiu, ałe sam nie
wie, co to jest. Wyrusza więc na poszukiwania,
aby się tego dowiedzieć. Celowo wpada więc do
kałuży, w której pyta lybę o rozwiązanie swego
problemu. Ale ta nie potrafi, a poza tym broni się
brakiem umiejętności mówienia. Jędruś poszukuje
więc dalej i wpada na drzewo, a w głowie wirują
mu gwiazdy. Ale i drzewo nie wie, czego chłopcu
brakuje. Nawet dogaduje mu, że drzewa sobie rosną
i nie szw endająsię bez potrzeby tak jak on.
Jędruś rusza dalej. Kolejno wpada na: kamień
(milczący jak przysłowiowy głaz), gołębia (a właś
ciwie gołąb na niego), deszcz (a właściwie deszcz
spadl na Jędrusia). Od nikogo niczego jednak
nie dowiaduje się. Wówczas wpada na pomysł,
że być może pozostawione przez gołębia piórko
poprowadzi go właściwie. Pieczołowicie suszy je
na słońcu, więc staje się lekkie i zwiewne. Piórko
prowadzi chłopca, a on za nim biega. Powoduje to
kolejne tarapaty, bo pilnując piórka nie patrzy pod
nogi i wpada najpierw w krzaki, potem do kałuży
(i ubłocił się okropnie). W końcu wdrapuje się za
piórkiem na wysokie drzewo, z którego piórko ula
tuje w niewiadomym kierunku. Wini je za swoje
ubłocenie, podrapanie i zmęczenie. Taki udręczony
zasypia pod drzewem. Budzi go burczenie, a to
dookoła niego latają „burcząc, małe, ruchliwe, żół
to-czarne kropki. Jest ich bardzo dużo”. Chociaż
Jędruś ich nie szukał i nie chce, to one chcą jego
i za nim lecą. Jędruś widzi znajomą kałużę z Rybą,
■* W. Widłak: Samotny Jędruś. Ilustr. Joanna Rusinek.
Wydaw. Czerwony Konik [bin., b.r.].
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wskakuje do niej i burczenie ustaje. Wynurza się,
a niechcianych postaci już nie ma. Dla samotnego,
smutnego Jędrusia nic się nie liczy: ani piękne słoń
ce przeświecające spomiędzy gałęzi, ani wesołe
i wielokolorowe pachnące kwiaty, ani też różno
rodne skrzydlate stworzenia.
Chłopiec ciągle na kogoś wpada. Jedna z takich
osób troszczy się o stan jego zdrowia, proponując
pokropienie wodą. 1 ta osoba trzyma w ręce zna
lezione piórko, które teraz mieni się wszystkimi
kolorami tęczy. Jędruś przedstawia się, a osoba
informuje o sobie:
Ja? Miałam na imię Samot
na Joasia. A teraz... Na pewno wiesz, prawda?” .
1 dzieci, wziąwszy się za ręce, idą dalej razem.
Ta opowieść pokazuje różne obiekty na drodze sa
motnego Jędrusia i rozmaite uczucia towarzyszące
mu podczas przemierzania tej drogi. Pokazuje też,
że poszukując, znajduje prawdę o sobie samym
i o tym, czego faktycznie mu brak. Mały czytelnik,
podążając śladami samotnego Jędrusia (a taka jest
sugestia wydawcy, zamieszczającego krakowski
plan wędrówek tej postaci), może identyfikować
się z tym bohaterem literackim, poszukując prawdy
o sobie. Może też poszukiwać źródeł swej samot
ności i znajdować dla siebie rozwiązania - napo
tykając na swej drodze drugiego człowieka, często
podobnego do niego samego i posiadającego zbli
żone potrzeby. Nawiązując kontakt z DRUGIM,
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oswaja w łasną INNOŚĆ i akceptuje ją. A może
już nie jest inny?

Zakończenie
Wybór utworów do prezentacji i wnioski wyni
kające z problematyki każdego z nich oraz ujęcia
tematu powinny prowadzić do refleksji - określo
nych podsumowań. Wydaje się, że tak dobrałam
do prezentacji nowe utwory biblioterapeutyczne
dla dzieci, funkcjonujące na polskim rynku w y
dawniczym, aby:
□ pokazać gamę różnorodności - od „czystej”
fizyczności do „czystej” duchowości;
□ wskazać tematykę dotąd nieobecną w litera
turze dla dzieci (zespół Downa; wędrówka w po
szukiwaniu siebie);
□ udokumentować zmieniający się i wzboga
cający rynek wydawniczy utworów biblioterapeutycznych;
□ wykazać, że łNNł w toku swej aktywności
oswajają własny problem, zmieniają nastawienia,
wychodzą naprzeciw innym ludziom i zjednują ich
dla siebie.
Zwłaszcza to ostatnie przesłanie winno stać się
mottem do działań wokół lektury - działań biblioterapeutycznych.
ELŻBIETA SZEFLER
Bydgoszcz
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Z klasą po regionie świętokrzyskim. Region kielecki
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej

Edukacja regionalna to istotny element rzeczywi
stości społecznej, który rozwija poczucie tożsamości
lokalnej. Wiedza o historii regionu, zwyczajach i tra
dycji przodków oraz świadomość lokalnego dziedzic
twa umacnia związek z „małąOjczyzną”. W związku
z tym, że edukacja regionalna odgrywa ważną rolę
w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia rów
nież biblioteki pedagogiczne włączyły się w reałizację
jej założeń programowych.

56

Cele ogólne:
• poznanie regionu kieleckiego,
• promowanie historii i zabytków tego regionu,
• kształtowanie poczucia więzi z najbliższą
okolicą.
Cele szczegółowe:
• na poziomie wiadomości uczeń zna:
- legendę O powstaniu Kielc,

- herby wybranych miast regionu kieleckiego.
• na poziomie umiejętności uczeń potrafi:
- wymienić nazwę miasta prezentowanego her
bu,
- podać nazwę miejscowości, w której znajduje
się przedstawiony zabytek.

otrzymuje 4 pkt., druga - 3 pkt., trzecia - 2 pkt.,
ostatnia - Ipkt.
1. Chęciny

Metody pracy:
• aktywizujące:
- rozmowa kierowana,
- aktywna praca z materiałem,
• praktycznego działania;
• poglądowe.
Formy pracy:
• zespołowa,
• zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
• tekst legendy O powstaniu Kielc,
• polecenia do legendy,
• rebusy,
• krzyżówka,
• zdjęcia przedstawiające zabytki,
• plansza punktowa,
• herby.
Przebieg lekcji:
I. Podział klasy na czteiy grupy: żółtą, pomarań
czową, czerwoną i zieloną. Wyznaczenie liderów
grupy.
II. Wprowadzenie w temat zajęć.
III. Etap I - Legenda O powstaniu Kielc.
Prowadzący czyta legendę O powstaniu Kielc, na
podstawie której grupa musi odpowiedzieć na wylo
sowane pytanie. Liderzy grup kolejno losują cyfry, do
któiych przyporządkowane są pytania. Za poprawne
udzielenie odpowiedzi grupa otrzymuje 2 pkt.
Pytania:
1. .lak brzmiała nazwa osady w legendzie?
2. Kto przyśnił się Mieszkowi? (Na jego cześć
wybudowano kościół).
3. .lak nazwano strumień z legendy?
4. Kto jest założycielem osady?
IV. Etap II - „Zagaduj zgadula” .
Dzieci losują cyfry, którym przyporządkowane
są zdjęcia z regionu kieleckiego. Ich zadaniem jest
podanie miejscowości, w której znajduje się przed
stawiony na zdjęciu obiekt. Poprawne udzielenie
odpowiedzi - 2 pkt.
V. Etap III - Puzzle.
Zadaniem dzieci jest jak najszybsze ułożenie
herbów. Drużyna, która jako pierwsza ułoży herb

2. Bodzentyn

4. Kielce

VI. Etap IV - Rebusy.
Każda drużyna otrzymuje rebus zawierający na
zwę miasta z regionu kieleckiego. Jej zadaniem jest
jak najszybsze rozwiązanie rebusu. Grupa, która
jako pierwsza rozwiąże rebus otrzyma 4 pkt., ko
lejna 3 pkt., następna 2 pkt., ostatnia 1 pkt.
1. Chęciny
CHĘĆ
Ć=C

TMAL

2. Bodzentyn

CTAN

BA = E
TYN

3. Busko-Zdrój
#

rEfcKA=SKO

ZDROWŁE + OJ

ä

4. Kielce

■psZKK
VII. Etap V - Krzyżówka.
Dzieci rozwiązują krzyżówkę z głównym hasłem
- Region kielecki. Za każde poprawnie odgadnię
te hasło drużyny otrzymują I pkt. Drużyna, która
jako pierwsza rozwiąże całą krzyżówkę otrzymuje
bonusowe 3 pkt.
VIII. Podliczenie punktów i ogłoszenie zwy
cięzców.
IX. Wręczenie nagród i pożegnanie uczestników.
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KRZYŻÓWKA
2. Podaj nazwę miasta niżej
przedstawionego herbu.

1. Podaj nazwę
iiajpopiilaiiuejszej jaskini
w Górach Swictokrzs'skich.

8. Podaj nazwę stnunienia z legendę'.

6.
4. Podaj nazwę miejscowości,

''. I -

w której znajduje się niżej
pizedstawiony zamek

Z

~. Jak brzmiala nazwa
osadv w legendzie.
5. Podaj nazwę naszego
województwa.
13. Miizeiun Wsi Kieleckiej
znajduje się w ....

14. Podaj imię głównego bohatera legendy.

11.
9. Podaj nazwę miasta niżej

przedstawionego herbu.

13.
14.

EWELINA RACZYŃSKA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
Filia w Staszowie

Adaptacje filmowe literatury
Zestawienie tematyczne artykułów
z czasopism wydanych w latach 2004-2006 wraz z analizą (wybór)
1. Eilm czyta literaturę / Paulina Kwiatkowska
// „Dialog”. - R. 51, nr 7 (2006), s. 66-72 (analiza
omawiająca).
Adaptacja filmowa bardzo często opiera się na
prozie. Nie da się jednak szczegółowo oddać treści
utworu przekładając ją na język obrazów. Trzeba
wybrać najważniejsze rzeczy, które zamierza się
pokazać widzowi. Najważniejszymi dziełami prze
niesionymi na ekran są utwory Williama Szekspi
ra. Część filmów została odtworzona wiernie wg
książki, części reżyserom nie udało się osiągnąć
takiego efektu. Jednak nie tylko literatura obca jest
trudna w interpretacji. Reżyserzy polscy nie umie
ją poradzić sobie także z powieściami krajowymi.
Np. niewielu osobom udało się przenieść dzieła
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Witkacego na duży ekran. Większość ma problemy
z metaforycznością tekstów tego autora.
2. Kit Leonarda / Elżbieta Ciapara // „Film”. 2006, nr 5, s. 20-29 (analiza omawiająca).
Hollywood sięgało od bardzo dawna po tematy
religijne. Na nakręcenie „Kodu da Vinci” opar
tego na książce Browna Kod Leonarda da Kind
zdecydowano się po hicie „Pasja” Mela Gibsona.
Reżyserię powierzono Ronowi Howardowi, a sce
nariusz Akwinowi Goldmanowi. Cala produkcja
filmu była owiana tajemnicą. Miejsc, w któiych
realizowano film, pilnowali ochroniarze. Na czas
powstawania filmu nadano mu tymczasowy tytuł.
Sceny starano się nakręcać w oryginalnych miej

scach opisanych w książce, lecz do kościoła w Saint
- Suplice w Paryżu i Adminster Abeby w Londynie
ekipa nie została wpuszczona. W szechobecna
tajemnica i kontrowersyjność wokół książki spo
wodowały duże zainteresowanie filmem wśród
ludzi.
3. Nie ma pan coś innego... / Stanisław Ró
żewicz // „Twórczość” . - R. 62, nr 10 (2006),
s. 152-154 (analiza wskazująca).
Omówiono w jakich okolicznościach powstał
film ,,Ryś”, czyli filmowa adaptacja utworu Iwasz
kiewicza Kościół w Skaryszewie. Poinformowano
również, że decyzja o realizacji filmu należała nie
tylko do władz filmowych, ale także od władz ko
ścielnych.
4. Opowieści z szafy / Marcin Prokop // „Film”.
- 2006, nr 1, s. 38-41 (analiza omawiająca).
„Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara
szafa” to ekranizacja powieści Lewisa pod tym
samym tytułem. Został zrealizowany, gdyż „we
szła” moda na filmy fantazy. Ekranizacje z cyklu
„Harrego Pottera” oraz „W ładcy Pierścieni” od
niosły sukcesy. Film „Opowieści z N a m i...” kosz
tował 292 min nowozelandzkich dolarów. Zdjęcia
kręcono w Nowej Zelandii, Czechach i Polsce.
„Magiczne stwory” stworzono dzięki rozwiniętej
technice komputerowej. Film ma wątek religijny
i charakter kina familijnego. Został wyprodukowa
ny przez firmę Disney.
5. Tunia / Tadeusz Stefańczyk // „Twórczość”. R. 62, nr 4 (2006), s. 146-150 (analiza wskazująca).
Omówiono postać Zuzanny - najmłodszej boha
terki utworu Iwaszkiewicza Panny z łVi/ka. Zapre
zentowano także filmowy odpowiednik tej postaci
w adaptacji Andrzeja Wajdy.
6. Człowiek zamaskowany, czyli tajemnice
upiora opery / Grażyna Stachówna // „Studia
Filmoznawcze” - [T.] 26 (2005), s. 21 -34 (analiza
omawiająca).
Powieść Gaszona Lerouxa Le Fantem de l 'Ope
ra (1910) została zekranizowana na potrzeby kina
8 razy i telewizji 3 w latach 1925-1998. Poszcze
gólne ekranizacje dowolnie zmieniały oiyginal oraz
wzbogacały historię głównego bohatera - Erika.
Różny był też charakter adaptacji. Siedem ekrani
zacji to horrory, a jedna jest dramatem. Ważnym
elementem w tych adaptacjach jest maska, która we
wszystkich kulturach ma znaczenie symboliczne.

Przeniesiono także mit pięknej i bestii, który był
do tej pory obecny tylko w książkach.
7. Nad rzeką, której nie ma. Filmowe ada
ptacje prozy Stanisława Czycza / Łukasz Macie
jewski // „Dekada Literacka”. - R. 15, nr 2 (2005),
s. 98-100 (analiza wskazująca).
Przedstawiono adaptacje filmowe prozy Czyczyca. Zauważono, że jest ona nie filmowa i sprawia
trudności reżyserom. Stwierdzono także, że więk
szość filmów jego twórczości jest „klapą” .
8. Pamięć Prospera / Emilia Olechnowicz //
„Twórczość”. - R. 61, nr 11 (2005), s. 63-78 (ana
liza omawiająca).
Dramat Szekspira Burza został przeniesiony
na ekrany kin przez Greenawaya w 1991 r. pod
nazw ą „Księgi Prospera” . Stworzył on niezapo
mnianą adaptację, gdyż dzięki rozwiniętej technice
mógł oddać mroczny charakter oraz sprawić, że
wydarzenia rozgrywają się w wyobraźni Prospera.
Wszystkie obrazy, zjawy, duchy są jego dziełem.
Greenaway wymyślił, nazwał i opisał wszystkie
tomy ksiąg, które Prospero zabrał na wygnanie.
Poprzez 24 księgi ukazał alegorię znaczeniową po
szczególnych wydarzeń. Film został podzielony na
trzy wielkie, choć nierówne części: na przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. Każdy czas ma od
zwierciedlenie w pięciu aktach dramatu. Najważ
niejszym motywem filmowym jest wszechobecna
alegoria.
9. Ja was rozwolnię! / Łukasz Maciejewski //
„Dekada Literacka”. - R. 14, nr 2 (2004), s. 98-100
(analiza wskazująca).
Omówiono film Szulkina pod tym samym ty
tułem, który powstał na podstawie książki Ubu
Krói. Film jest utrzymany w charakterze komedii
i odbiega od lektuiy.
10. Transgresja unicestwiona: „Pornografie”
Gombrowicza i J. J. Kolskiego / Jerzy Brzozow
ski // „Dekada Literacka”. - R. 14, nr 3 (2004),
s. 70-75 (analiza wskazująca).
Omówiono adaptację filmową „Pornografii”
J. J. Kolskiego i porównano ją z dramatem Gom
browicza pod tym samym tytułem. Zauważono, że
ekranizacja znacznie odbiega od oryginału. Zosta
ła tylko akcja powieści i postaci. Wszystko inne
zmieniono.
PAULINA BARTOSIK
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Miron Białoszewski - 30. rocznica śmierci
Z e s ta w ie n ie

b ib lio g r a fic z n e

Poniższe zestawienie bibliograficzne sporzą
dzono z 16 tytułów wydawnictw zwartych
oraz 25 tytułów wydawnictw ciągłych, w tym
czasopism elektronicznych. Uwzględnia ono
pozycje bibliograficzne po 2000 r. Materiały
bibliograficzne w części przejęto z Bibliogra
fii Narodowej, a w części z katalogu biblio
tecznego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rybniku. Zostały one przej
rzane, uzupełnione i ujednolieone. Zestawienie
zawiera również opisy prymarne [wydawnictwa
zwarte; poz. 3, 4, 6, 11, 15, 16; wydawnictwa
ciągłe: 2, 10, 11, IS, 20, 23].

W 'S DAW NICTWA ZW ARTE
1. Białoszewskiego obroty rzeczy / Barbara
Sienkiewicz // W; Między słowem a ciałem:
materiały z łV Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden,
ale niejednolity”, Bydgoszcz 24-26 października
2000 / pod red. i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej.
- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego, 2001. - s. 115-131.
2. Człowiek Miron / Tadeusz Sobolewski. Kraków: Wydaw. Znak, 2012. - 285 [3] s.
3. Głosy, formy, światy: warianty poezji now’oczesnej / Piotr Michałowski. - Kraków: Towa
rzystwo Autorów' i Wydawców Prac Naukowych
„U niversitas”, cop. 2008. - s. 183-201; Poezja
jako poznanie (Bolesław Leśmian, Julian Przyboś,
Wisława Szymborska, Miron Białoszewski).
4. Kłopoty z Innością / Marian Bielecki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych „U niversitas”, 2012. - s. 103119: Wyjście z szafy [twórczość M. B. w kontekście
estetyki campu],
5. Literatura jako trop rzeczywistości: poe
tyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej
/ Ryszard Nycz. - Kraków: Towarzystwo Autorów
i Wydawców' Prac Naukowych „Universitas”,
cop. 2001. - s. 221-234: „Szare eminencje zach
wytu”; miejsce epifanii w poetyce Mirona Biało
szewskiego.
6. Maski Pana Boga: szkice o pisarzach i mi
stykach / Anna Sobolewska. - Kraków: Wydaw.
Literackie, 2003. - s. 132-168: Jak sen jest zrobi
ony?: poetycka materia snów [autorka śledzi topos
marzenia sennego w literaturze wybranych pisarzy,
w tym M. B.].
7. Miron Białoszew ski: Ballada od rymu / Liry
ka polska: interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Ja
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nusza Slaw'inkiego. - Gdańsk; Wydaw'. słowo /
obraz terytoria, cop. 2001. - s. 544-558.
8. M otywy muzyczne w pisarstwie Mirona
Białoszewskiego / Adam Poprawa // W; łntersem iotyczność: literatura w'obec innych sztuk
(i odwrotnie) / pod red. Stanisława Balbusa, An
drzeja Hejmeja, Jakuba Niedźw iedzia. - Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac N au
kowych „Universitas”, cop. 2004. - s. 319-327.
9. Od „Karm elickich plot” do wierszy me
dytacyjnych: Białoszewskiego „obroty tran
scendencji” / Piotr Sobolczyk // W: Doświadcze
nie religijne w literaturze XX w. / red. nauk. Adrian
Gleń, Irena Jokicl. - Opole: Uniwersytet Opoiski - Instytut Filologii Polskiej, 2006. - s . 143-166.
10. Odyseje nasze byle jakie: droga, przestrzeń
i podróżowanie w kulturze współczesnej Piotr
Kowalski. - Wrocław: Atla 2, 2002. - s. 75-86:
Białoszewskiego oswajanie miejskiej przestrzeni
i kultury.
11. Polska literatura nowoczesna: L,eśmian,
Schulz, W itkacy /Michał Paweł Markowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, 2007. - s. 71 -73 [doty
czy sposobów' interpretacji w'iersza. Zwuriowuiici
sprawa M. B.].
12. Problematyka religijna w późniejszej twór
czości Mirona Białoszewskiego / Adrian Gleń //
W: Doświadczenie religijne w literaturze XX w.
/ red. nauk. Adrian Gleń, Irena Jokiel. - Opole;
Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej,
2006. - s. 29-56.

13. Przypadki poezji / Janusz Sławiński. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych „U niversitas”, 2001. - s. 226235: Białoszewski: być sobie jednym.
14. Przypadki poezji/ Janusz Sławiński. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydaweów
Prac Naukowych „U niversitas”, 2001. - s. 251262: Miron Białoszewski: epigramaty na leżąco.
15. Sam w mieście innych: o późnej twórczości
Mirona Białoszewskiego / Adrian Gleń // W: Mia
sto: przestrzeń, topos, człowiek / red. nauk. Adrian
Gleń, Jaeek Gutorow, Irena Jokiel. - Opole: Uni
wersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2005.
- s . 31-48.
16. Teatra polskie: historie / Dariusz Kosiński.
- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010. s. 460-462.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. Białoszewski idylliczny / Marek Zaleski //
„Teksty Drugie”. - 2006, nr 5, s. 55-68.
2. „Białoszewski plays M ickiewicz” / Ag
nieszka Mirahina // W: dwutygodnik.eom [do
kument elektroniezny] / red. nacz. Tomasz Cyz.
- nr 105/ 2013. - Czasopismo elektroniezne. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny,
2011. - Ti-yb dostępu: http://www.dwutygodnik.
eom/artykul/3919-bialoszewski-plays-mickiewicz.
html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 2299
8128 [zawiera ree.: Miron Białoszewski plays
Adam Mickiewicz „Dziady” [CD]. - Warszawa:
Bólt Records, 2012].
3. Białoszewski pokazuje język / Piotr Sobolczyk // „Polonistyka”. - 2007, nr 6, s. 43-47.
4. Człowiek transu: magnetofonowe sesje
M irona Białoszewskiego / Jacek Kopciński //
„Teksty Drugie”. -2 0 1 1 , nr 4, s. 206-219.
5. Dziwność świata, dziwność doznań,
dziwność opisu / Piotr Michałowski // „Polonisty
ka”. - 2008, nr 4, s. 40-45 [omówienie wiersza
Przejście 2 M. B.].
6. Fiłmikowanie w twórczości Mirona Bia
łoszewskiego / Izabela Tomczyk. - Fot. // „Kwartal
nik Filmowy”. - 2003, nr 44, s. 176-194.
7. Hermetyczne pornografie Białoszewskiego
/ Piotr Sobolczyk // „Teksty Drugie”. - 2006, nr 6,
s. 165-181.
8. Ja-Gustaw, czyli Mickiewicz według
Białoszewskiego / Jacek Kopeiński. - Fot. // „Dia
log”. -2 0 0 1 , nr 5-6, s. 179-193.
9. „Ja: pole do przepisu”: Miron Białoszewski,
czyli literatura jako forma istnienia / Tomasz
Kunz // „Teksty Drugie”. - 2006, nr 5, s. 36-54.
10. Literatura od kuchni: pamiętnik
powstańczego podniebienia / Bogusław Deptuła

//W : dwutygodnik.com [dokumentelektroniczny]
/ red. nacz. Tomasz Cyz. - nr 10/2009. - „Czaso
pismo elektroniczne”. - Warszawa: Narodowy In
stytut Audiowizualny, 2009. - Tryb dostępu: http://
www.dwutygodnik.eom/artykul/373-literatura-odkuchni-pam ietnik-pow stanezego-podniebienia.
html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 2299
8128 [motywy kulinarne w Pamiętniku z powstania
warszawskiego M. B.].
11. Miron Białoszewski: Chamowo / Zofia Król
//W : dwutygodnik.com [dokumentelektroniczny]
/ red. naez. Tomasz Cyz. - nr 105/2013. - „Cza
sopismo elektroniezne”. - Warszawa: Narodowy
Instytut Audiowizualny, 2013. - Tryb dostępu:
http://www.dwutygodnik.com/artykul/357-mironbialoszewski-chamowo.html. - Tyt. z pieiAvszego
ek ran u .-IS S N 2299 8128.
12. Miron i Jadwiga / Marta Mizuro. - Fot. //
„Odra”. - 2006, nr 9, s. 65-66 [zawiera rec. filmu:
Parę osób mały ezas / reż. Andrzej Barański].
13. Mirona Białoszewskiego przypadki / Ed
ward Balcerzan. - Fot. // „Nowe Książki”. - 2012,
nr 6, s. 30-31 [zawiera rec. książek: Tajny dziennik
/ Miron Białoszewski. - Kraków: „Znak”, 2012;
Człowiek Miron / Tadeusz Sobolewski. - Kraków:
„Znak”, 2012].
14. M ylenie się duszy: o jednym wierszu
Mirona Białoszewskiego / Paweł Marcinkiewicz //
„Polonistyka”. -2 0 0 2 , nr 10, s. 597-600 [omówie
nie wiersza M. B. Wróciłem z Ameiyki}.
15. Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona
Białoszewskiego / Adam Poprawa // „Teksty Dru
gie” . - 2004, nr 3, s. 47-58.
16. Od Genesis do Apokalipsy: Miron Bia
łoszewski wobec wybranych aspektów biblijnej
Historii Zbawienia / Józefa Kunicka // „Ruch
Literacki” . - 2003, z. 2, s. 163-179.
17. Opowiedzieć powstanie, opowiedzieć sta
rość / Anna Śliwa // „Twórczość” . - 2009, nr II,
s. 115-117 [zaw'iera rec. książki: Chamowo / Miron
Białoszewski. - Warszawa: PIW, 2009].
18. Parę osób, mały czas: historia przyjaźni
Jadw igi Stańczakowej z Mironem Białoszew skim
/ Bartosz Żurawiecki. - Fot. // „Film”. - 2007,
111-4, s. 72-73.
19. Po co ten sekretariacik?! Po co te tele
fony?!: o filmie „Parę osób, mały czas” / Andrzej
Barański; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski. - Fot. //
„Kino”. - 2006, nr 2, s. 48-50.
20. Radość: sezon na pomidory / Zofia Król //
W: dw'utygodnik.eom [dokument elektroniczny] /
red. naez. Tomasz Cyz. - nr 76/2012. - „Czasopis
mo elektroniczne”. - Warszawa: Narodowy Instytut
Audiowizualny, 2010. - Ti-yb dostępu: http://www.
dwutygodnik.eom/artykul/3208-radosc-sezon-napomidory.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN
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2299 8128 [zawiera rec. książki: Tajny dziennik /
Miron Białoszewski. - Kraków: „Znak”, 2012],
21. Sławiński, Białoszewski, interpretacja !
Piotr Sobolczyk // „Teksty Drugie” . - 2011, nr 6,
s. 238-261.
22. Trzy polskie poetyki concrete versez
Drożdż, Grześczak, Białoszewski / .lacek Weso
łowski // „Odra”. - 2005, nr 3, s. 50-55 [twórczość
M. B. w kontekście poezji wizualnej].
23. Wiersze idą do słuchu / Maciej Byliniak //
W: dwutygodnik.com [dokument elektroniczny]
/ red. nacz. Tomasz Cyz. - nr 72/2011. - „Czaso
pismo elektroniczne”. - Warszawa: Narodowy In
stytut Audiowizualny, 2 0 1 1 .- Tryb dostępu: http://

w'ww.dwutygodnik.com/artykul/3003-w'iersze-idado-sluchu.html. -T y t. z pierwszego ekranu. - ISSN
2299 8128 [dot. nagrań magnetofonowych M. B.].
24. Wszystko dodane (przez) Białoszewskiego
/ Tomasz Mizerkiewicz H „Now'c Książki” . - 2009,
nr 11, s. 20 [zawiera rec. książki: Chuniowo / Miron
Białoszewski. - Warszawa: PIW, 2009].
25. „W ywiad” Mirona Białoszewskiego jako
„wiersz ostatni” ! Piotr Sobolczyk // „Ruch Lite
racki”. - 2002, z. 4-5, s. 475-484.

MONIKA CHYLiNSKA-M IJAŁA
oprać, na podstawie zbiorów PiMBP w Rybniku

Tuwim na Imieninach Jana Kochanowskiego
Ogród Saski w Warszawie, 22 czerwca od południa do północy
Imieniny Jana Kochanowskiego to organizowa
na przez Bibliotekę Narodową cykliczna impre
za czytelnicza, jakiej jeszcze nie było. W 2012 r.
bawiły się na niej tysiące warszawiaków. Pomysł
obchodzenia Imienin powstał w oparciu o postulaty
środowisk związanych z książką i rynkiem wydaw
niczym. Inicjatywa poparta jest statystykami przed
stawionymi przez Bibliotekę N arodow ą w ska
zującymi na niewielki udział polskiej literatury
w krajowej produkcji wydawniczej oraz wieloletni
niski poziom czytelnictwa.
Z okazji imienin Jana Kochanowskiego 22
czerwca br. od południa przez cały dzień w war
szawskim Ogrodzie Saskim trwało święto polskiej
literatury u gościnnego Mistrza z Czarnolasu. Ko
chanowskiemu towarzyszył gość specjalny - Julian
Tuwim.
Na czas Imienin park w centrum Warszawy za
mienił się w wielki salon literacki. Przy stoiskach
wydawnictw można było spotkać ulubionych
autorów i kupić ich książki z dużymi rabatami.
Tradycyjnie odbył się Mecz Poetycki - tym razem
bitwa między aktorami i dziennikarzami rozegrana
na deklamację wierszy Tuwima.
W tym roku zaproszeni mieli również niezwy
kłą przyjemność posłuchać rozmowy z wybitny
mi polskimi poetami - Julią Hartwig, Ryszardem
Krynickim, Jackiem Napiórkowskim i Jarosławem
Mikołajewskim. O twórczości Juliana Tuwima opo
wiadał Piotr Matywiecki. Obie rozmowy popro
wadził Jarosław Mikołajewski - kurator literacki
tegorocznych Imienin.
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Tuwimowski Bal w Operze - w formie pre
mierowej wideoinstalacji - wykonał Jan Peszek.
Punktem kulminacyjnym Imienin było wykonanie
Pieśni Świętojańskiej Jana Kochanowskiego przez
Stanisławę C elińską oraz klimatyczny dansing
w starym dobrym stylu z. udziałem zespołu Michała
Zadary „Ali Stars Dansing Band”. Zabawa trwała
aż do północy! Specjalne imprezy przygotowano
dla dzieci: podchody, warsztaty edukacyjne.
Honorowy patronat: Fundacja im. Juliana Tuwi
ma i Ireny Tuwim.
{na podstawie strony internetowej
Biblioteki Narodowej}

„Klub Podróżnika” - biblioteka bez granic
w dniu 15 czerwca 2013 r. odbyło się oficjal
ne otwarcie Wypożyczalni dla Dorosłych i Mło
dzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną, w nowej lo
kalizacji przy ul. Bielskiego 3 w Warszawie.
W uroczystości wzięli udział: Michał Szczer
ba - poseł na Sejm RP, który od lat wspiera dzia
łalność wolskich instytucji kultury, Elżbieta Stefańczyk - prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich oraz pełnomocnik dyrektora BN ds. współ
pracy z bibliotekami publicznymi, Ewa Statkiewicz - przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola,
Paweł Pawlak - wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola, Grażyna Orzechowska-Mikulska - zastęp
ca burmistrza Dzielnicy Wola, Hanna Kurnatowska - kierownik Zespołu Kultury w Dzielnicy Wola,
Sławomir Starzyński - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Grażyna Skrodzka - wielo
letnia dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, a także projektanei, inspektorzy i bibliotekarze.
Wypożyezalnia, której działalność zainaugurowano, spełnia standardy bibłioteki XXI w. Oprócz
liczącego ponad 45 tys. wol. zbioru książek beletrystycznych, książek popularnonaukowych, różnego
rodzaju poradników, skryptów dla uczniów i studentów oraz czasopism, ta nowo otwarta placówka ofe
ruje czytelnikom również publikacje o tematyce geograficzno-turystycznej. Oprócz wspomnień i bio
grafii znanych podróżników czytelnicy mają do swojej dyspozycji bardzo różnorodny zestaw poradni
ków i przewodników turystycznych, bogaty wybór przepięknie wydanych zbiorów albumowych, które
będą wzbogacane o nowe, ciekawe i warte przeczytania i obejrzenia publikacje.
Placówka jest także przyjaznym miejscem spotkań z podróżnikami i ludźmi ciekawymi świata,
którzy dzielą się doświadczeniami ze swoich wojaży. Poznanie różnych kultur i cywilizacji łączy lu
dzi z odległych krajów i kontynentów. Pozwala zdobywać wiedzę o różnorodności świata. Właśnie
ta ciekawość świata i chęć przybliżenia odległych miejsc przyświecała idei utworzenia wypożyczalni
o nazwie „Klub Podróżnika”. Ten pomysł jest także kontynuacją naszej misji „Biblioteka to możliwości
bez granic”.
Po uroczystym otwarciu nadszedł czas na pierwsze spotkanie w „Klubie Podróżnika”. Do krainy
dźwięków świata zabrali nas Katarzyna i Krzysztof Swidrakowie. Ich pasją są podróże, a swoje do
świadczenia dziennikarskie wykorzystują do pisania książek. Niezwykłe wspomnienia z licznych
podróży, przepiękne zdjęcia oraz wywiady ze znakomitymi ludźmi ze świata kultury stanowią treść
dwóch napisanych przez nich publikacji - Świat w zasięgu nosa oraz Ucho na świat. To właśnie ta
druga pozycja stanowiła kanwę opowieści prowadzonej w bibliotece. Uczestnicy spotkania unieśli
się wysoko w Himalaje aby usłyszeć dźwięk wiatiai, by następnie opaść i przyłożyć ucho do piasków
Sahary. „Ucho na świat” to także wystawa fotografii Pana Krzysztofa, która będzie prezentowana
w „Klubie Podróżnika” do końca czerwca br.
Na zmęczonych wirtualnymi podróżami po święcie czekała kulinarna podróż pod postacią tortu
oraz poczęstunku, który przygotowała Tawerna Żeglarska „Korsarz”. Tawernę założyli trzy lata temu
państwo Iga i Michał Witkowscy, którzy przy dobrej muzyce serwują swoim gościom niezwykle potra
wy: „Szalupę z poślizgiem”, „Pierś dziewicy” a nawet „Afrodyzjak z Atlantydy”. Podczas poczęstunku
rozmowom nie było końca.
„Klub Podróżnika” zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9”“-19*”’. Tawerna „Korsarz” zapra
sza codziennie od godz. 15'"’.
AGNIESZKA PROSZOWSKA
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WW - wiadomością wydarzenia
Dzień Biblioteki Narodowej. W 85. rocznicę jej powołania
W czwartek, 20 czerwca br. została uroczyście otwarta Nowa Polona Cyfrowa Biblioteka Narodo
wa. W konferencji prasowej udział wzięli: minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojew
ski oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski.
Polona to rewolucja w udostępnianiu zbiorów - opublikowane w niej najwyższej jakości cyfro
we kopie książek, czasopism, map, nut, fotografii i rycin można nie tylko oglądać, ale także pobierać
i dowolnie wykorzystywać - za darmo i bez ograniczeń. Portal przewiduje możliwość dzielenia się
oglądanymi zbiorami na portalach społecznościowych. Do końca roku liczba udostępnianych wolumi
nów sięgnie 300 tys.

20 min zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek nabór wniosków do 5 lipca 2013 r.
Nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydaw
niczych do bibliotek” trwać będzie do 5 lipca br. Budżet Programu na rok 2013 wynosi 20 min zl,
z czego co najmniej 1/3 przeznaczona jest na publikacje dla dzieci i młodzieży.
Podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych, zarekomendowany przez Zespół Steru
jący Programu, został zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do 5 lipca 2013 r. na adres Biblioteki Narodowej
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” .
Szczegółowe informacje o Programie, wykaz bibliotek z przyznanymi kwotami oraz formularz
wniosku znajdują się na stronie internetowej BN w zakładce Programy i usługi.

ZAPROSILI N A S...
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie na III Konferencję regio
nalną Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka
trzecim miejscem” . 7.02.2013 r.
• Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej na ob
chody Międzynarodowego dnia książki dla dzieci
pt. „Dla kogo Książka? Cenzura czy wolność czy
tania”. 4-5.04.2013 r.
• Miejska Biblioteka Publiczna im, J. A. i A.
S. Załuskich w Radomiu na 36 Radomską Wiosnę
Literacką. 13-18.04.2013 r.
• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Od
dział w Przemyślu. Przemyska Biblioteka Publicz
na im. 1. Krasickiego, Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich Okręg w Rzeszowie, Podkarpackie
Centrum Edukaeji Nauczycieli w Rzeszowie. Od
dział w Przemyślu na konferencję „Cyfryzacja oraz
w ydawnictwa elektroniczne a zbiory tradycyjne
w województwie podkarpackim”. 17.04.2013 r. Kon
ferencja pod patronatem prezydenta Przemyśla i Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
• Rada i Zarząd dzielnicy Ursus m.st. War
szawy, Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Ursusie
na uroczystość wręczenia nagród laureatom Mię
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dzynarodowego Konkursu „słoneczna zakładka”
edycja 2013 „Moja najpiękniejsza podróż”. 23.04.
2013 r.
• Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Za
rząd Główny i Zarząd Okręgu Mazowieckiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Koło SBP
przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie na
spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia
Bibliotek pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla
kreatywnych” . BUW 8.05.2013 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Lopacińskiego w Lublinie na obchody X Ogólnopol
skiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka
przestrzenią dla kreatywnych”. 8-15.05.2013 r.
• Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Bialej na Dzień Bibliotekarza 2013 w nowym
lokalu biblioteki. Bibliosfera. Filia os. Lany. 9.05.
2013 r.
• Starosta Bielski, Wójt Gminy Wilkowice,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział
w Bielsku-Białej i Książnica Beskidzka w Bielsku
Białej na Podsumowanie XIII edycji Konkursu na
N ajlepszą bibliotekę w 2012/2013 w powiecie
bielskim. 10.05.2013 r.
• Klasa 4 B Zespołu Szkół Plastycznych na
wystawę prac plastycznych inspirowanych poezją
Juliana Tuwima. 13.05.2013 r.

,Gdzie jest czytelnik":
Łukasz
Gołębiewski

■■■■■■■
Odzie
ie$t. ,

czytelnik

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

e-książka |book
Co stanie się z kulturą, kiedy straci swoją materialną formę i będzie
dostarczana odbiorcy niejako produkt, lecz jako usługa?
Co stanie się z książką, gdy 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?

ŚMIERĆ
KSIĄŻKI
tu h a s E O o tębieuishi

NOFUTURE

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