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Wzrastające zapotrzebowanie na szybki dostęp do źródeł informacji na temat regionu, powoduje
konieczność dostosowania oferty bibliotek do potrzeb i oczekiwań czytelników. Biblioteki
prowadzące działalność informacyjno-bibliograficzną stoją przed wymogiem podjęcia
niezbędnych prac organizacyjnych i metodycznych w zakresie określenia właściwego zasięgu
i podziału terytorialnego rejestrowanych bibliografii oraz zasad doboru, selekcji i klasyfikacji
materiałów w odniesieniu do danego typu bibliografii.

System Bibliografii Regionalnej
(bibliografia regionalna w hostingu)

został stworzony specjalnie dla bibliotek prowadzących działalność informacyjno-bibliograficzną,
wykorzystujących lokalne wydawnictwa oraz dokumenty życia społecznego i tworzących
w oparciu o nie kartoteki zagadnieniowe oraz tematyczne zestawienia bibliograficzne. System
umożliwia opracowanie rekordów bibliograficznych, które wzbogacone o pliki multimedialne
(m.in.. miniatury okładek, fotografie druków ulotnych lub strony tytułowe lokalnych czasopism)
zostaną udostępnione w serwisie internetowym i będą służyć promocji regionu oraz upowszechniać
działania związane z edukacją regionalną.

System Bibliografii Regionalnej może pracować niezależnie
od użytkowanego w bibliotece systemu bibliotecznego,
uzupełniając warsztat informacyjno-bibliograficzny.

Oprogramowanie funkcjonuje w usłudze hostingu i umożliwia użytkowanie baz danych
w trybie wielodostępu. Baza danych obsługująca centralny katalog bibliograficzny biblioteki jest
zainstalowana na serwerach firmy SOKRATES-software, która zapewnia rozwój i stałą
aktualizację oprogramowania oraz bezpieczeństwo danych bibliograficznych. Na stanowiskach
komputerowych w bibliotece lub filiach zainstalowane jest wyłącznie oprogramowanie użytkowe
(z płyty CD). Instalacja jest łatwa i nie wymaga obsługi informatycznej ze strony biblioteki.
System Bibliografii Regionalnej jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi normami
branżowymi (ISO 2709) i protokołem (Z39.50) umożliwiającym komunikację pomiędzy
systemami bibliotecznymi różnych producentów oraz standardami bibliotecznymi w zakresie
obsługi procedur katalogowania i autoryzacji rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21.
Oprogramowanie umożliwia tworzenie kartotek haseł wzorcowych, które ułatwiają wyszukiwanie
właściwych form haseł (odsyłacze) oraz rekordów definiujących schemat bibliografii.
System Bibliografii Regionalnej umożliwia wprowadzanie danych do katalogu oraz ich
prezentację w trybie on-line w Internecie. Czytelnik poprzez przeglądarki WWW może
samodzielnie dokonać wyboru interesujących opisów, a następnie wydrukować odpowiednie
zestawienia bibliograficzne. Bibliotekarz może pobierać gotowe opisy z kilkudziesięciu
udostępnionych serwisów bibliograficznych poprzez protokół komunikacyjny Z39.50.
Zestawienia bibliograficzne są redagowane automatycznie, zgodnie z konwencją stosowaną przez
użytkownika (np. dwie szpalty, sortowanie wg zaplanowanego schematu). Pozycje bibliograficzne
wchodzące w skład tzw. zrębu głównego zostają ponumerowane (odpowiednio do przyjętego
schematu) oraz tworzone są wpisy pełniące rolę odsyłaczy. System redaguje także wydruki indeksu
autorskiego, przedmiotowego i inne z uwzględnieniem numeracji użytej w zrębie głównym.
Zestawienia powstają w formacie RTF, który jest akceptowany przez powszechnie stosowane
edytory tekstu (np. MS Word) i mogą być gotowym materiałem do wydania bibliografii w wersji
książkowej lub elektronicznej.

www.sokrates.pl

Obserwując realia
P oprzednio pisałem o paradoksalnej sytuacji: z jed n ej strony - zw iększającej się bierności coraz szer
szych kręgów środow iska b ib liotekarskiego, a z drugiej - w zrastającego zainteresow ania tw órców , d zia
łaczy, polityków organizacji pozarządow ych oraz m ediów spraw am i bibliotek. O d daw na nie m ów iło się
z tro sk ą o bibliotekach tyle, co obecnie, i tym sam ym aż tyle o sób spoza zaw odu b ibliotekarskiego nie
starało się pom óc w unow ocześnianiu ich działalności i rozw oju. Takiej szansy d aw no nie było. N ieobec
ność m erytorycznych opinii b ib liotekarzy w treściach serw ow anych przez m edia je s t znam ienna i m oże
być szkodliw a w skutkach.
Pisałem też o obaw ach, że sw oistą próżnię po aktyw ności środow iska w ypełni grupa kolaboracyjno-oportunistyczna, która w co raz w iększym stopniu zaw łaszcza spraw y zarządzania bibliotekam i nie po
to, by je racjonalizow ać i doskonalić p ro pubU co bono, lecz w ykorzystyw ać dla innych celów . P odobnie
jak dzieje się to w innych sektorach, czeg o jask raw y m przykładem je s t kolej, a efektem w ostatnich
tygodniach bałagan na kolei. Z łożona w w iększości z jed n o stek o nieodpow iednich lub żadnych k w ali
fikacjach profesjonalnych tw orzy sw o istą barierę niem ocy i nie je s t zdolna uporać się ani z problem am i
zastarzałym i, których często nie dostrzega i nie rozum ie, ani now ym i w yzw aniam i. U lega natom iast
złudzeniom , że gadan ie o now ych w yzw aniach m oże stanow ić p rzykryw kę dla w łasnej niekom petencji.
Brak pom ysłów i inicjatyw zastępuje bełkotem o społeczeństw ie inform acyjnym , bezkry ty czn ie w y k o 
rzystując treści suflow ane przez osoby ze środow iska akadem ickiego.
N ic dziw nego, że w tych w arunkach to, co zostało po kom unie - scentralizow any system bibliotekar
stw a ogólnokrajow ego, który w ów czesnych w arunkach dość spraw nie funkcjonow ał, bo zapew niał m.in.
kontrolę i koordynację - uległ destrukcji. D ziś pozostała tylko nazw a ogólnokrajow ej sieci bibliotecznej
i ja k ie ś je g o strzępy, m .in. K rajow a Rada B iblioteczna, której d ziałalność je s t okryta tajem nicą, i naw et
nie w iem y, czy je s t ona za, czy przeciw nieodpow iedzialnym poczynaniom , np. łączeniu bibliotek z in
nym i instytucjam i.
T rudno o tym nie pisać, jeśli przyjrzym y się praktyce katalogow ania zbiorów bibliotecznych. U w y
pukliła to szefow a je d n ej z byłych w ojew ódzkich bibliotek publicznych podczas regionalnej k o nferen
cji dyrektorów tych instytucji. O tóż w je j b ibliotece pięć o sób (!) zajm uje się o p racow aniem now ych
książek, katalogują one ok. 95 % now ych nabytków . Pow ód jest prosty - w yjaśniła - tylko dzięki tem u,
że dużo kupujem y now ości (22,2 w ol. na 100 m ieszkańców ), szybko je opracow ujem y i udostępniam y
czytelnikom , udaje się nam nadążać za rosnącym i potrzebam i m ieszkańców m iasta (z biblioteki korzysta
ich 38% ). N ie m ożem y korzystać z gotow ych rekordów - m ów iła - bo są p ublikow ane z dużym , dla nas
zbyt dużym opóźnieniem . N a to nie m ożem y sobie pozw olić, bo utracilibyśm y zbyt w ielu czytelników !
Z bulw ersow any, zw róciłem się do pozostałych uczestników konferencji z pytaniem o procent o p ra
cow yw anych zbiorów w e w łasnym zakresie. W szyscy p o tw ierdzili, że katalo g u ją od 65 do 90 % now ych
nabytków z tych sam ych pow odów . To konieczność - d o daw ano - bo od lat postulow ane przez nas
zm iany zbyw ane są m ilczeniem .
M am y tu w ięc d o czynienia z m arnotraw stw em sit i środków w skali kraju, m arnotraw stw em
w ym uszonym konieczn o ścią sprostania potrzebom czytelniczym - z jed n ej strony, a z drugiej m arnotraw stw em , które je s t efektem braku um iejętności profesjonalnego rozw iązania tego pro b le
mu. Jeśli tak je s t w istocie, to podw aża to praw o do dobrego sam opoczucia osób o dpow iedzialnych
za w ytw arzanie i udostępnianie ak tualnych opisów publikacji krajow ych i zag ranicznych i spycha
nasz kraj na dalekie pozycje w rankingu b ibliotekarstw a europejskiego. S tagnacja w tym zakresie
i spóźnione publikow anie opisów katalogow ych now ych publikacji - jest m iarą zaściankow ości oraz
niew rażliw ości na fundam entalny problem w naszym b ibliotekarstw ie osób, które o tych spraw ach d e
cy d u ją i po n o szą za to o dpow iedzialność. Z aściankow ości tak m ocnej i w yrachow anej, że je s t w stanie
m askow ać się skutecznie g adaniną, przem ilczeniam i i digitalizacją.

Listy
W sprawie wspomnień
bibliotekarzy z lat 80. XX wieku
w dniu 18 listopada 2010 r. na Koszykowej od
było się kolejne spotkanie z cyklu „Sylwetki ludzi
książki”, organizowane przez Zarząd Okręgu Mazo
wieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę
Głów ną Województwa Mazowieckiego, zatytułowane
„Bibliotekarze warszawscy w okresie przełom u poli
tycznego 1980-1990”. Przedstawiono na nim m.in.
inicjatywę pracowników Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, rejestrujących wspomnienia bibliote
karzy warszawskich z okresu lat 80. ubiegłego wieku
(akcja wznowiona po latach).
W icedyrektor Biblioteki na Koszykowej, dr hab.
Katarzyna Materska, w podsumowaniu dyskusji
wspomnieniowej, zaapelowała do środowiska biblio
tekarzy warszawskich, by, nie czekając na pracowni
ków Muzeum, włączyli się w dokumentację z tam
tego okresu osobistych przeżyć i zdarzeń w swoich
bibliotekach. Pani Dyrektor uzasadniła swój apel nic
tylko nieubłaganie upływającym czasem, ale też i ża
lem, żc w czasie tego ważnego spotkania „na sali nic
ma młodzieży”.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jeszcze
przed ogłoszeniem tej inicjatywy podjęła własne dzia
łania. Od lipca 2010 r. (w II. rocznicę rozpoczęcia
przeprowadzki do nowego gmachu Biblioteki i jedno
cześnie na zakończenie obchodów jubileuszu 10-lccia
BUW na Powiślu) na stronic Biblioteki rozpoczęto
publikację opowieści w odcinkach Marka M ichalskie
go pod tytułem: P o c z ę ty te B ib lio te c e . H 'sp o m n ien ia
„ b a r m a n a ” z e s ta r e g o B l / l f ' http://www.buw.uw.cdu.pl/indcx.php?option=com _contcnt& task=vicw& id=978& ltem id=20 (ikona „W spom nienia o BUW ”).
A utor jest od 1999 r. informatorem w dziedzinie
P ra w o . N a u k i p o lity c z n e Oddziału Udostępniania

i Informacji Naukowej. Od 1980 r. do grudnia 1999 r.
pracował w Czytelni Głównej, miejscu centralnym
w życiu Biblioteki nu Krakowskim Przedmieściu.
W jego relacji odnajdziemy realia życia w PRL
i ich odbicie w pracy zawodowej bibliotekarza bezpo
średniej obsługi czytelników w bibliotece największej
uczelni warszawskiej. We wstępie autor mówi: „na
własnym bibliotekarskim przykładzie i po swojemu
starałem się wypełnić treścią zjawiska: i te zapewne
nieodwracalnie minione, i te, niestety, coraz rzadziej
praktykowane. W zamierzeniu będzie to opowieść
o: eodzienności bibliotecznej w PRL, zaufaniu spo
łecznym, tzn. o dobrowolnej i spontanicznej w spółpra
cy, tęsknocie za dem okracją i powolnym wychodzeniu
z kom unizmu”.
W tym osobistym zapisie pamięci przywołuje on
wydarzenia najważniejsze, w których uczestniczył,
jak uroczystości pogrzebowe kardynała Stefana Wy
szyńskiego, ostrzeliwanie przez oddział ZOM O dzie
dzińca uniwersyteckiego, zebrania solidarnościowe,
rewizje, wiece, strajki i demonstracje. Mimo to opo
wieść prowadzona jest w lekkiej formie, przeplatana
zabawnymi anegdotami z codziennej pracy bibliote
karzy. Przebija z. nich sylwetka autora przyjaznego lu
dziom , z którymi dane mu było spotkać się przelotnie
i tymi, z któiymi pracował dłużej.
Marek Michalski wspomina to, co zapamiętał,
ale zostawia otw artą furtkę dla następnych: „Gdyby
ktoś z lepszą pamięcią chciał uściślić, sprostować,
dodać - to z góry dziękuję. Ten tekst został napisany
po to, żeby ci, co pam iętają lepiej, „dołożyli swoje”.
Pierwszy odzew już. mamy - Ewa Bagieńska spisa
ła własne dośw iadczenia wieloletniej pracy w Biurze
Katalogowym BUW w czasach „przedkom puterowych”. Mamy nadzieję, żc w jej ślady pójdą też inni
bibliotekarze z naszej biblioteki, i nic tylko oni.

E lż b ie ta P e tr o v ic
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Szanownym czytelnikom

uprzejmie przypominamy, że wydajemy serię „Bibliotekarze
polscy we wspomnieniach współczesnych”.
Ukazało się w niej dotąd 11 tytułów. Najnowszy to „Bibliotekarze warszawscy” w cenie 30 zl. Oferujemy
także w promocyjnej cenie:
- 3 zł
„Bibliotekarze bibliotek specjalnych”
- 3 zł
„Zasłużeni dla SBP"
- 3 zł
„Kustosze zbiorów specjalnych”
- 3 zł
„Znawcy rękopisów”
Zapraszamy!

Wydawnictwo SBP

Pytania o komputeryzację bibliotek publicznych

Jan Wołosz

O realiach komputeryzacji próba podsumowania
Jak pisałem w lipcowo-sierpniowym nume
rze „Bibliotekarza” z ubiegłego roku, podczas
spotkania Sekcji Bibliotek Publicznych ZG SBP
w Łagowie w 2009 r. Adam Jeske, wiceprezes
firmy „Max Elektronik” - producenta syste
mu bibliotecznego PROLIB, skonstatował, że
„komputeryzacja bibliotek publicznych, prowa
dzona bez całościowego planu, głównie wedle
pomysłu poszczególnych bibliotek i na miarę
ich wiedzy i posiadanych środków, jest kosztow
na, prowadzi do wielu niepowodzeń i w gruncie
rzeczy przyczynia się do opóźnień w budowie
racjonalnej, a zwłaszcza ekonomicznej i efek
tywnej sieci współpracy bibliotek, na co pozwa
lają nowe technologie”.
Dziś, po serii wypowiedzi opublikowanych
na naszych łamach przez kilkunastu autorów,
a zarazem realizatorów odpowiedzialnych w swo
ich bibliotekach za komputeryzację, ta ówczesna
teza A. Jeskego nie budzi wątpliwości, wydaje
się oczywista i może służyć za lapidarne pod
sumowanie naszej dyskusji. Opublikowane ar
tykuły potwierdzają jej trafność i dodatkowo
oświetlają bardziej szczegółowe aspekty całego
zagadnienia.
Przypomnij my, że serię odpowiedzi na pyta
nia o komputeryzację bibliotek publicznych za
początkował artykuł A. Jeskego „Czas na zmia
ny. Na horyzoncie - model „cloud computing”,
w którym przedstawił możliwości wykorzy
stania nowych technologii informatycznych do
budowy sieci współpracy bibliotek publicznych
w środowisku lokalnym, regionalnym i ogólno
krajowym. Seria następnych wypowiedzi Kry
styny Brodowskiej, Wojciecha Kowalewskiego,
Lilii Marcinkiewicz, Danuty Sroki, Henryka
Hollendra, Aleksandra Radwańskiego, Andrzeja
Dominika Jagodzińskiego, Magdy Miller i Ma

riusza Gabrysiaka - osób odpowiedzialnych za
kierowanie procesami komputeryzacji w swoich
bibliotekach - przyniosła nam obraz zarówno
wielokierunkowych inicjatyw i przedsięwzięć
podejmowanych w bibliotekach publicznych,
jak i odniesienia do podstawowych tez zawar
tych w artykule A. Jeskego.
Nie będziemy tu szczegółowo omawiać do
tychczasowej dyskusji, ale zakładając, że spełni
ła ona swój cel bowiem ukazała różnorodność
inicjatyw, doświadczeń i dokonań bibliotek
i skłania do refleksji nad dalszą komputery
zacją bibliotek publicznych w warunkach no
wych możliwości technologicznych - wypada
ją zakończyć podsumowującymi uwagami. Co
nie znaczy, że będą one wyczerpujące i że re
zygnujemy z publikowania dalszych materia
łów na temat komputeryzacji, zwłaszcza gdy
będą one dotyczyć nowych pomysłów, inicjatyw
i przedsięwzięć.
Cóż więc z tej dyskusji wynika? Wypada naj
pierw potwierdzić oczywistości: rozwój nowych
technologii jest oszałamiająco dynamiczny,
możliwości ich wykorzystania w bibliotekach
ogromne, ale tylko teoretycznie, bo wątpliwe
jest czy przy braku polityki bibliotecznej w na
szym kraju będą one mogły być spełnione. Owe
warunki sprowadzają s ię -ja k pisze A. Radwań
ski - do „koordynacji, standaryzacji, rzetelnego
podejścia i pieniędzy. Tych ostatnich nic iniisiałoby być szokująco wiele, gdyby policzyć kosz
ty wszystkich nietrafionych projektów - może
by wystarczyło”. Większość autorów wypowie
dzi wydaje się zgadzać z tą opinią.
Część nowych technologii pojawi się w bi
bliotekach mimo braku spełnienia wymienio
nych warunków, jeśli tylko będąone osiągalne na
miarę możliwości finansowych poszczegól
nych bibliotek. I one będą wyznaczały tempo
unowocześniania naszych bibliotek. Tak jak
teraz wyznaczają je poszukiwania i dokonania
bibliotek publicznych w Sieradzu, Szczecinie,
Słupsku, przedsięwzięcia w Dolnośląskiem,
Małopolskiem.
Ogólnie rzecz biorąc, komputeryzacja bi
bliotek publicznych w naszym kraju to suma
indywidualnych, bardzo różnorodnych doko

nań poszczególnych bibliotek, funkcjonujących
w zróżnicowanych warunkach i stąd rozwijają
cych komputeryzację w różnych fazach jej roz
woju. Publikowany w tym numerze raport Kata
rzyny Winogrodzkiej w pełni to potwierdza.
Dyskusja dowodzi, że autorzy wypowiedzi
śledzą rozwój nowych technologii i potrafią
ocenić ich użyteczność w bibliotekach, a także
realne możliwości ich zastosowania. Nie wyklu
czają koncepcji wykupu usług do aplikacji i ich
funkcjonalności na zasadzie abonamentu, bez
konieczności kupowania serwerów i licencji na
system biblioteczny, czego konsekwencją może
być, jak to ujmuje A. Jeske, „przemieszczanie
zasobów danych, pamięci masowych i aplikacji
z wewnętrznych firmowych centrów danych do
ośrodków zewnętrznych”. Pierwociny realizacji
takiej koncepcji już są dostrzegane w budowie
lokalnych i regionalnych systemów biblioteczno-informacyjnych. Dynamiczny rozwój usług
outsourcingowych sprawił, że „mniej zasobne
biblioteki miały możliwość skorzystania z form
hostingu baz danych, (...) możliwość pracy bi
bliotek w modelu cloud computing wydaje się
być jak najbardziej uzasadniona, a nawet ko
nieczna” - ocenia W. Kowalewski. Szerszemu
i pełniejszemu wykorzystaniu modelu stoi na
przeszkodzie skromność środków i traktowanie
bibliotek przez organizatorów jako pojedyn
czych, niewspółpracujących z innymi bibliote
kami jednostek.
Jednocześnie przypominano trudności i ogra
niczenia komputeryzacji wynikające z bardzo
różnych powodów. Niektóre z nich trzeba tutaj
zasygnalizować:
• brak szerszej wizji funkcjonowania sieci bi
bliotek, która określałaby koncepcję i sche
mat funkcjonowania i tworzenia katalogów
bibliotecznych w skali powiatu czy regionu
(L. Marcinkiewicz),
• brak autorytatywnego serwisu bibliograficzne
go [autorytatywnego tj. „bezdyskusyjnie przyj
mowanego opisu bibliograficznego i haseł
wzorcowych, wynikające z zaufania do ich
jakości” (A. Radwański); „w kilka sekund
możemy mieć na własnym serwerze opis
z biblioteki odległej o tysiące kilometrów (np.
biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych),

ale nie autoryzowany opis tworzony przez
odpowiednią instytueję w Polsce” (L. Marcin
kiewicz); „pożądany stan; książka w dniu pre
miery ma już gotowy opis” (A. Radwański)],
• „brak konsekwentnej standaryzaeji” i „niezro
zumiałe kultywowanie <własnych tradycji>
lub <wlasnyeh rozwiązań> w zakresie in
wentarzy, ksiąg akcesyjnych i innych
dokumentów powoduje nicprzenośność da
nych pomiędzy systemami informatycznymi”
(A. Radwański),
• brak analizy błędów i propagowania optymal
nych rozwiązań oraz zero koordynacji (A. Ra
dwański), co się łączy z opinią H. Hollendra;
„Nic mamy dyskursu profesjonalnego, który
prowadziłby do stopniowego destylowania
prawdziwie przemyślanych rozwiązań, i nie
mamy środków (politycznych, administracyj
nych, edukacyjnych i finansowych), by takie
rozwiązania wdrażać” (H. Hollendcr),
• przy braku impulsów centralnych „indywi
dualne działania poszczególnych bibliotek
publicznych, realizujących własne projekty
związane z komputeryzacją, na miarę we
wnętrznych sił i środków, mogą generować
ogromne koszty i niekoniecznie skończyć się
sukcesem (...) Bez impulsu centralnego nastą
piło rozdrobnienie działań w poszczególnych
bibliotekach” (D. Sroka).
Z wypowiedzi wynika także generalny wnio
sek: niusimy liczyć koszty. Ale niewiele to da,
jeśli koszty będą liczone tylko w pojedynczych
bibliotekach, choć to też ważne. Liczone w skali
powiatu, regionu czy kraju z pewnością wykaza
łyby potrzebę wspólnych uzgodnień i planowa
nia, czego efektem byłyby większe możliwości
podejmowania i realizowania bardziej nowocze
snych i efektywnych projektów informatycznych.
Publikacja wypowiedzi na temat kompute
ryzacji bibliotek publicznych pozwala, mam
nadzieję, lepiej poznać stan, problemy, uwarun
kowania i dylematy komputeryzacji w bibliote
kach publicznych i, być może, skłonić do sko
rzystania z cudzyeh doświadczeń.
J u n fH /ł»xz
Rcil. naczelny ..Bibliotekarza”

Artykuły
Katarzyna Winogrodzka

Raport o stanie komputeryzacji
bibliotek publicznych 2010
Prezentowany raport został opracowany na
IX Ogólnopolską Konferencję nt. „Automatyza
cja bibliotek publicznych”, która odbyła się pod
koniec listopada 20 lO r.
Dane do raportu zostały zebrane metodą ba
dania ankietowego skierowanego do wszystkich
bibliotek wojewódzkich, które koordynowały
gromadzenie danych z bibliotek terenowych
i opracowały dane zbiorcze. Jest kontynuacją
raportów opracowywanych przez Komisję Au
tomatyzacji ZG SBP od 2000 r.
Poprzez powtarzalność badania, uzyskano
dane pozwalające na ocenę skali postępu kom
puteryzacji bibliotek publicznych w ostatnim
dziesięcioleciu.
Cezura czasu została ustalona, podobnie jak
w poprzednich latach, na dzień 30 czerwca 20 lO
roku. Zmiany w liczbie placówek uczestniczą
cych w komputeryzacji na przestrzeni ostatnich
10 lat przedstawiają dane w Tabeli 1.

Natomiast, od początku prowadzenia tych
badań nie podajemy definicji bibliotek „w trak
cie komputeryzacji”, wychodząc z założenia, że
jedynie bibliotekarze i instruktorzy terenowi są
w stanie ocenić stopień zaangażowania bibliote
ki we wdrażanie nowych technologii.
Z udzielanych odpowiedzi i rozmów telefo
nicznych z respondentami wynika jednak, że
w niektórych przypadkach kierowano się definicją
przyjętą przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w analizach corocznie kierowanych
do bibliotek wojewódzkich, z której wynika, że bi
blioteka „w trakcie komputeryzacji” to taka, która
ma co najmniej 1 komputer i program biblioteczny.
Jest to jednak definicja dalece niedoskonała, która
nie uwzględnia całego szeregu uwaninkowań or
ganizacyjnych i finansowych bibliotek.
Na przykład sytuacja, w której biblioteka
główna opracowuje zbiory filii i tworzy ich ka
talogi ze względu na centralizację opracowania
w ramach jednej instytucji i (tymczasowy) brak
środków na zakup programu bibliotecznego lub
jego licencji dla jednostek podległych.
Definicja ta nie uwzględnia też informaty
zacji, jakże ważnego, procesu informacyjnego
w bibliotekach, realizowanej dzięki dostępowi
do internetu i baz danych.

Tabela I.
Zmiany w liczbie bibliotek uczestniczących w komputeryzacji w latach 20(10-2010
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Liczba bibliotek publicznych
i ich filii

8946

8858

8663

8509

8429

8310

W tym skom puteryzowanych
i komputeryzujących się

831
(9,3%)

Skomputeryzowanych
w 100%

1336
2223
(15,08% ) (25,66%)

-

W ankiecie zdefiniowano biblioteki „skom
puteryzowane w l00% ” jako takie placówki,
które mają skomputeryzowane wszystkie
procesy biblioteczne (takie ja k grom a
dzenie i ew idencja, opracow anie, udo
stęp n ian ie) przy pomocy jednego systemu
bibliotecznego.

-

294
(3,39% )

3063
(36%)
380
(4,47% )

4043
5142
(48%) (62%)
679
(8%)

1074
(13%)

Sporadyczne stosowanie ministerialnej definicji
przez biblioteki wojewódzkie przy wypełnianiu
ankiety wpływa, niestety, na obraz komputeryzacji
w niektóiych województwach negatywnie, o czym
świadczą prezentowane poniżej dane i wykresy.
Jak wynika z Wykresu 1. w dwóch wojewódz
twach (lubelskie i kujawsko-pomorskie) nastą-

pił spadek liczby komputeryzowanych bibliotek
w okresie ostatnich dwóch lat. Prawdopodobnie wynika to ze zmiany interpretacji określenia ..bibliotcka komputeryzująca się”, ale uzyskano też dodatkową, bardzo niepokojącą informację z województwa
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lubelskiego, że ..zestarzały się” już pierwsze komputery dostarczone bibliotekom w ramach projektu
Ikonka i nie ma środków na ich wymianę,
Wykres 2. wyraźnie wskazuje na ogromne
dysproporcje pomiędzy województwami.

Wykorzystanie Internetu w bibliotekach pu
blicznych na przestrzeni ostatnich 8 lat prezen
tuje Tabela 2.
Tabela 2.
Wzrost wykorzystania Internetu
w bibliotekach publicznych
2(102

2004

2006

2008

2010

Liczba biblio
tek posiadają
cych dostęp do
intemetu

679
(7,7%)

1994
(23%)

3308
(39%)

4618
(55%)

6269
(75%)

Liczba biblio
tek udostępnia
jących internet
czytelnikoin

.356
(4%)

1556
(18%)

3049
(36%)

4170
(50%)

5758
(69%)

Liczba biblio
tek posiada
jących stronę
WWW

IR8
(2%)

235
(3%)

437
(5%)

763
(9%)

1015
(12%)

Biblioteki Wojewódzkie
Wojewódzkie biblioteki publiczne (wbp) to
grupa bardzo tiiidna do badania. Z osiemnastu
bibliotek wojewódzkich 11 ma status biblioteki
naukowej, 7 ma filie na terenie miasta i pełni zada
nia biblioteki miejskiej, 9 pełni dodatkowo zada
nia biblioteki powiatowej. Ich cechą wspólną jest
wypełnianie zadań biblioteki wojewódzkiej, określonych w ustawie o bibliotekach. Do tych zadań
m.in. należy opieka instnikcyjno-metodyczna nad
bibliotekami w terenie, w tym opieka metodyczna
związana z komputeryzacją bibliotek.

Za jeden z wyznaczników i mierników zaawan
sowania technologicznego wbp przyjęliśmy ocenę
stanu ich wyposażenia w sprzęt komputerowy.
W każdym badaniu pytaliśmy wbp o planowaną do
celową liczbę komputerów, która pośrednio wska
zuje jak zmieniają się potizeby i cele bibliotek.
Z ostatniego badania wynika, że liczba plano
wanego docelowo sprzętu komputerowego wzro
sła w 9 wbp w stosunku do planów deklarowanych
w poprzednim badaniu, od 32 do 100 komputerów.
Dwie wbp (Białystok, Warszawa) nie zmieniły
liczby planowanego docelowo sprzętu, a cztery
wbp zmniejszyły tę liczbę - Bydgoszcz (100),
Gorzów (5), Szczecin (40) i Zielona Góra (60).
Z powodu braku danych z badania w 2008 r. lub
2010 r. w trzech przypadkach (Toniń, Olsztyn, Po
znań) nie można było dokonać porównania.
Plan z 2008 r. dotyczący liczby posiadanych
docelowo komputerów osiągnęło, a nawet prze
kroczyło 9 wbp w następujących miastach:
Gdańsk (f29), Gorzów (|5), Katowice ('f'39),
Kiełce (t35). Lublin (t32). Łódź (t 12), Opole
(T29), Rzeszów (133), Wrocław (T26), średnio
o 27 jednostek. Aktualnie stan „nasycenia” sprzę
tem komputerowym wbp wynosi 90%, a w po
przednim badaniu 82%.
Istotna, dla oceny wyposażenia wbp w sprzęt
komputerowy, jest informacja o „wieku” posia
danych komputerów, co prezentuje Wykres 3.

Zestawienie wg "wieku" posiadanych komputerów
Ikupione d o

2 0 0 4 r. w łócznie

M kupione w latach 2 0 0 5 -2 0 0 7

Wykres 3

M kupione p o 2 0 0 7 r.

średnio komputery zakupione do końca 2004 r.
(czyli co najmniej 6-letnie) stanowią 28% ogó
łu komputerów posiadanych przez wbp. Kom
putery kupione w latach 2005-2007 stanowią
blisko połowę (47%) posiadanego przez wbp
sprzętu, a komputery „nowe” 25%. Aktualnie
w wbp nie ma już tak drastycznych sytuacji jak
w poprzednim badaniu, kiedy biblioteki posiada
ły nawet 93% 6-letnicgo sprzętu, ale 6 wbp (Zie
lona Góra, Wrocław, Szczecin, Łódź, Olsztyn.
Warszawa) ma w dalszym ciągu od 43% do 54%
„wiekowego” sprzętu. Dwie wbp (Bydgoszcz
i Zielona Góra) nie kupiły żadnych komputerów
od 2008 r. Biblioteka wojewódzka w Gdańsku
nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
Wszystkie biblioteki wojewódzkie udostęp
niają internet czytelnikom, większość z nich (16)
nie pobiera opłat. Jest to duża zmiana w stosun
ku do 2008 r., wówczas ta usługa była bezpłat
na w 11 wbp. Aktualnie opłaty pobierają jedynie
wbp w Katowicach (4 zł za godzinę) oraz wbp
w Opolu - dopiero od drugiej godziny korzysUtnia z internetu, pierwsza jest bezpłatna. Dostęp
bezprzewodowy do internetu dla czytelników
z własnymi laptopami jest w 11 wbp na 16, które
udzieliły odpowiedzi na to dodatkowe pytanie.
Biblioteki wojewódzkie używają wielu kom
puterowych programów bibliotecznych, jed
nakże wyraźnie widać, że nastąpiła już pewna
stabilizacja w użytkowaniu oprogramowania
bibliotecznego - 11 wbp nic wprowadziło zmian
w użytkowanych programach, 2 wbp wzbogaci
ły się o nowe programy biblioteczne - Gorzów
WIkp. (Prolib) i Olsztyn {MAK+), w 2 wbp na
stąpiły jedynie zmiany wersji oprogramowania
(Katowice, Poznań), wbp w Krakowie zarów
no nabyła nowe oprogramowanie (Sowa) jak
i zmieniła wersję stosowanego dotąd oprogra
mowania (Prolib M 2I), a wbp w Zielonej Górze
zrezygnowała z Sowy.
Podstawowe informacje o stopniu zaawanso
wania komputeryzacji procesów bibliotecznych
w wbp prezentuje Tabela 4.
W ramach współpracy przy tworzeniu baz da
nych o zasięgu lokalnym wbp wymieniły: kata
log bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecz
nego, kartotekę REGION (dolnośląskie), bazy
zintegrowane w FIDKARZE Małopolskim, bazę
przeglądów nowości (mazowieckie), bibliogra
fię regionalną (województwa mazowieckiego,
podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, Po
morza Gdańskiego, Warmii i Mazur), Multiopac
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Tabela 3.
Programy biblioteczne w bibliotekach
wojewódzkich
M ia s to sie d z ib a w b p

2010

2008

Białystok

MAK

MAK

Bydgoszcz

Prolib, MAK

Prolib, MAK

Gdańsk

Patron 3

Patron 3

G orzów

Sowa, Sowa 2

Sowa, Sowa 2,
Prolib

Katowice

Prolib,
Prom ax

Prolib M21,
Promax

Kielce

MAK,
FIDKAR,
W EBM AK,
MAK W W W

MAK, FIDKAR,
W EBM AK,
M AK W W W

Kraków

Prolib, MAK

Prolib M21,
MAK, Sowa

Lublin

Virtua, MAK

Virlua, MAK

Łódź

Horizon,
MAK, Sowa
TCP

Horizon, MAK,
Sowa

O lsztyn

MAK, ISIS

MAK, ISIS,
MAK+

Opole

SewąSoważ

Sowa, Sowa 2

Poznań

Scwa,Scwa2

ScwaTCP,Scwa2
TCP

Rzeszów

Sowa 2

Sowa 2

Szczecin

Aleph

Aleph

Toruń

Prolib, MAK

Prolib, MAK

W arszawa

Aleph,
MAK, Virtua
(klient)

Aleph, MAK,
Virtua (klient)

W rocław

Aleph

Aleph

Zielona Góra

Prolib, Sowa

Prolib

Pomorza, Słownik Pisarzy Wybrzeża, Pomorską
Sieć Informacji Regionalnej, Wielkopolską Bi
bliotekę Cyfrową, Rozproszony Katalog Biblio
tek RoKl^bi (zachodniopomorskie), Kujawsko-Pomorski Katalog Bibliotek Samorządowych.
W ramach współpracy przy tworzeniu baz
o zasięgu krajowym wbp wymieniały: NUKAT
(3 wbp), kartotekę JHP BN (1 wbp), bazę zawar
tości prasy BN (4 wbp), katalog książek zagra
nicznych w bibliotekach polskich BN (I wbp).
W ramach współpracy przy tworzeniu baz
o zasięgu międzynarodowym przykład podała
tylko wbp w Łodzi - bazę DISM ARC (Discove
ring Music Archives).

Tabela 4.
Zadania wykonywane w wbp za pomocą
komputerów
Liczba
wbp 2008

Liczba
wbp 2010

Tworzenie baz katalogowych

18

18

Tworzenie baz bibliograficznyeh

17

18

Przejmowanie danych z baz
Biblioteki Narodowej

Zadania

16

18

Przejmowanie danych z katalogu
NUKAT

II

12

Stosowanie formatu MARC 21

15

18

Kontrola kartotekami
wzorcowymi

17

17

Współtworzenie baz lokalnych

II

12

Współtworzenie baz krajowych

8

II

Współtworzenie baz
m iędzynarodowyeh

1

7

18

18

Udostępnianie własnych baz
katalogowych w intcmecie
Stosowanie komunikatorów
w działalności infomiacyinei

4

Biblioteki powiatowe
W strukturze administracyjnej Polski jest 379
powiatów, w tym 65 powiatów grodzkich. Dotych
czas utworzono 284 powiatowe biblioteki publiczne
(pbp) lub powierzono innym bibliotekom pehiienie
zadań biblioteki powiatowej. W dwóch powiatach
grodzkich (Kraków i Łódź) jest więcej niż I bi
blioteka powiatowa, to oznacza, że w 280 (74 %)
powiatach działają biblioteki powiatowe. Zmiany
w komputeryzacji tych bibliotek prezentuje Tabela 5.

Miejskie i wiejskie biblioteki
publiczne (miwbp)
W badaniu ankietowym dokonano podziału
bibliotek na miejskie i wiejskie na podstawie ich
lokalizacji, a nie podziału formalnego. Zgodnie
z takim podziałem, w Polsce jest 2818 placówek
bibliotecznych miejskich i od 2008 r. przybyło
5 oraz 5492 placówki biblioteczne wiejskie, od
2008 r. ubyło 124.
Rysuje się w tym zestawieniu pewna prawi
dłowość biblioteki miejskie w pierwszej kolej
ności komputeryzują swoją działalność, a udo
stępnianie internetu czytelnikom jest na dalszym
planie. Biblioteki wiejskie odwrotnie, przede
wszystkim udostępniają internet użytkowni
kom, a dopiero potem komputeryzują swoją
działalność.
Biblioteki miejskie są skomputeryzowane
od 65% do 96% w poszczególnych wojewódz
twach, a biblioteki wiejskie od 12% do 88% co
prezentują wykresy 4 i 5. Jedynie w wojewódz
twie wielkopolskim poziom komputeryzujących
się bibliotek wiejskich i miejskich jest taki sam
i wynosi 68%.

Programy biblioteczne
W omawianym badaniu uogólniono nazwy
programów do nazwy „rodziny” programów
bez dokładnego określania ich wersji, ponieważ
uznaliśmy, że zmiana wersji oprogramowania
Tabela 5.

Stan komputeryzacji w bibliotekach powiatowych
Biblioteki powiatowe
Liczba bibliotek powiatowych i pełniących zadania

2008

2010

272

284

Liczba bibliotek skomputeryzowanych i w’ trakcie komptitcryzacji

269
(99% )

278
(98%)

W tym liczba bibliotek powiatowych skom puteryzowanych w 100%

99
(36%)

117
(41%)

271
(99,6%)
264
(97%)

284
(100%)

Liczba bibliotek udostępniających bezprzewodowy internet
czytelnikom

96
(35%)

149
(52% )

Liczba bibliotek pobierających opłaty od czytelników za korzystanie
z internetu

77
(28% )

55
(19%)

Liczba bibliotek posiadających własne strony WWW

207
(76%)

243
(86%)

Liczba bibliotek powiatowych z dostępem do internetu
Liczba bibliotek udostępniających internet czytelnikom

278
(98%)

Tabela 6.
Stan komputeryzacji w bibliotekach miejskich i wiejskich
Biblioteki m iejskie
2008

2010

2008

2010

Liczba bibliotek skomputeryzowanych
i komputeryzujące się

2005
(71%)

2323
(82%)

2038
(36%)

2819
(51%)

Skomputeryzowane w 100%

560
(20%)

852
(30%)

119
(2%)

222
(4%)

Liczba bibliotek z dostępem do intemetu

1962
(70%)

2417
(86%)

2656
(47%)

3852
(70%)

1767’
(63% )

2192
(78% )

2403
(43% )

3566
(65% )

Liczba bibliotek posiadających stronę WWW

536
(19%)

650
(23% )

227
(4%)

917
(17% )

Udostępniające czytelnikom bezprzewodowy
internet

389
(14%)

561
(20% )

429
(8%)

365
(7%)

Liczba bibliotek udostępniających internet
czytelnikom

jest naturalną konsekwencją ich rozwoju, a nic
zmianą z wyboru. Z badania wynika, że polskie
biblioteki publiczne wykorzystują 37 różnych
programów bibliotecznych, a liczba bibliotek
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B iblioteki w iejskie

posiadających oprogramowanie biblioteczne od
2008 r. wzrosła o 392. Tabela 7 prezentuje zmiany
liczby użytkowników 10 najczęściej używanych
programów w okresie od poprzedniego badania.

Tabela 7.
Programy biblioteczne w bibliotekach publicznych
Nazwa programu

Liczba bibliotek
2010

Zmiana od
2008 r.

MAK

1482

-6

SOWA

1094

+103

LIBRA

391

+2

ALEPH

199

+99

PROLIB

189

-3

PATRON

145

+100

MATEUSZ

121

+65

M A K + (ver.test)

53

+53

KOBI

15

+15

LIBRARIUM

14

bz

Digitalizacja
Wydaję się, że największy postęp w okresie
od ostatniego badania nastąpił właśnie w dzie
dzinie digitalizacji zbiorów.
Generalnie biblioteki digitalizują zbiory
regionalne, zarówno historyczne, jak i współ
czesne, w tym dokumenty życia społecznego,
czasopisma, zbiory ikonograficzne, a także au
diowizualne. Wojewódzkie biblioteki poza zbio
rami regionalnymi digitalizują również posiada
ne starodruki, inkunabuły, wydawnictwa własne
oraz zbiory należące do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego.
Biblioteki cyfrowe tworzone przez wbp to:
Wrocławska BC, Kujawsko-Pomorska BC, Zie
lonogórska BC, Małopolska BC, Opolska BC,
Podkarpacka BC, Podlaska BC, Gdańska BC,
Śląska BC, Świętokrzyska BC, Wielkopolska
Tabela 8.

Digitalizacja w bibliotekach publicznych
Digitalizacja i tworzenie bibliotek
cyfrowych

PBP

W BP

MiWBP

2008

2010

2008

2010

2008

2010

Zbioiy digitalizują

15

17

40

59

22

27

Tw orzą bibliotekę cyfrow ą

10

14

16

32

10

14

11

BC oraz Zachodniopomorska BC „Pomerania”,
Cyfrowe Morze, Regionalia Ziemi Łódzkiej BC
i BC Varsaviana.
Biblioteki cyfrowe tworzone przez PBP to;
Jeleniogórska BC, Bialska BC, Nowohucka BC,
Tarnowska BC, Radomska BC, Krośnieńska
BC, Sanocka BC, Bałtycka BC, Wejherowska
BC, Iławska BC, Elbląska BC, Ostrowska BC
oraz Cyfrowy Dolny Śląsk, Cyfrowa Ziemia
Sieradzka, Lubelska Biblioteka Wirtualna, Kolbuszowska Biblioteka Internetowa.
Biblioteki cyfrowe tworzą również biblioteki
miejskie np. Tuchowska BC i Biblioteka „Redloviana”. Większość bibliotek cyfrowych jest
tworzona we współpracy z innymi bibliotekami
i instytucjami regionu.

Przeszkody w komputeryzacji
Przeszkody wymieniane przez biblioteki wo
jewódzkie, dotyczące także bibliotek niższego
stopnia:
• 18 wbp - wymieniło brak środków finanso
wych m.in. na: sprzęt ( łl) , na zatrudnienie
informatyków (7), oprogramowanie biblio
teczne (5), szkolenia (2), budowę i rozbudowę
lokalnych sieci komputerowych ( 1), podłącze
nie do intemetu (1)
• 16 wbp - trudności lokalowe, w tym: małą po
wierzchnię, szczególnie bibliotek gminnych
i ich filii - poprzednio 14
• 14 wbp - ograniczenia kadrowe-poprzednio 9
• 11 wbp - brak infrastruktury technicznej umoż
liwiającej instalację stałych łączy interneto
wych - poprzednio 9
• 7 wbp - brak pomocy infonnatyczncj, brak
możliwości zatrudnienia informatyków na
miejseu - poprzednio 10
• 5 wbp - wysokie eeny oprogramowania bi
bliotecznego i jego utrzymania - poprzednio 4
• 5 wbp - zbyt kosztowny dostęp do intemetu poprzednio 3
• 4 wbp - brak przygotowanych informatycznie
pracowników - poprzednio 6
• 3 wbp - brak zrozumienia ze strony władz sa
morządowych - tak jak poprzednio
• 3 wbp - łęk przed „nowym” u bibliotekarzy tak jak poprzednio
• 3 wbp - małą motywację bibliotekarzy do two
rzenia baz danych - poprzednio ł
• 3 wbp - brak bezpłatnych szkoleń - poprzed
nio 1
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• 3 wbp - przestarzały sprzęt - tak jak poprzed
nio
• 2 wbp - konieczność remontu np. instalacji
elektrycznych w lokalach bibliotek - poprzed
nio 3
• 1 wbp - brak ogólnopolskiego programu fi
nansowania komputeryzacji bibliotek publicz
nych - poprzednio 2
• 1 wbp - brak telefonu - tak jak poprzednio
• 1 wbp - zaniechanie dalszych prac nad MAK-icm
przez BN; uniemożliwia rozwój prac nad
współtworzeniem bibliografii regionalnej
• 1 wbp - problem z wyborem programu do pro
wadzenia bibliografii regionalnej wojewódz
twa (współtworzenie)
• 1 wbp dużą konkurencję przy wnioskowaniu
o środki pozabudżetowe
• 1 wbp - brak skuteczności pozyskiwania środ
ków
• 1 wbp - niedostateczne wsparcie bibliotek
wyższego szczebla
• I wbp - problemy w kontaktach z producen
tem oprogramowania (brak zrozumienia dla
potrzeb biblioteki)
• I wbp - czasochłonne tworzenie własnej bazy
katalogowej.
Dwie wbp wspomniały, że w ostatnim cza
sie nastąpiła duża poprawa sytuacji w zakresie
szkoleń, kosztów i możliwości przyłączenia do
intemetu dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek
i porozumieniu z TP S.A.
Katarzyna Winogrodzka je.il członkiem Komisji Aiilomatvzaeji ZG SBP i dyrekloivm Biblioteki Pnhiicznej
w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy.

Jan Ciechorski

Dopuszczalność łączenia
bibliotek publicznych z innymi
instytucjami kultury
Od dawna toczą się spory i dyskusje o moż
liwość dokonywania połączeń bibliotek publicz
nych z innymi instytucjami kultury, jednakże
niezależnie od tych debat w obecnym stanie
prawnym nie jest dopuszczalne łączenie tych
bibliotek z innymi instytucjami kultury. Takie

postępowanie w sposób rażący naruszałoby art.
13 ust. 7 ustawy o bibliotekach. N ad to -w moim
przekonaniu - byłoby to zaprzeczeniem samodziełności biblioteki jako osoby prawnej.
Zgodnie z art. 13 ust. ł ustawy o bibliotekach
organizator może dokonać połączenia utwo
rzonych przez siebie bibliotek. Z powyższego
przepisu organizatorzy wywodzą kompetencje
do prowadzenia biblioteki publicznej w struk
turach organizacyjnych innej instytucji kultury
(w szczególności dotyczy to domów kultury).
Takie działanie organizatora jest przede wszyst
kim motywowane zmniejszeniem kosztów dzia
łalności połączonych w ten sposób instytucji
kultury. Jako podstawy prawnej dopuszczalno
ści prowadzenia biblioteki w strukturze orga
nizacyjnej innej instytucji kultury wskazywano
art. 10 ustawy o bibliotekach, który umożliwia
prowadzenie biblioteki jako samodzielnej jed
nostki organizacyjnej albo jako wchodzącej w
skład innej jednostki. Powoływano się również
na art. 13 ust. ł przyznający organizatorowi
uprawnienie do łączenia bibliotek, a wreszcie na
art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 ze zm.), które to na mocy art. 2 miałyby
zastosowanie do bibliotek w zakresie nieuregu
lowanym ustawą o bibliotekach.
Ustawodawca ustawą z dnia 27 łipca 2001 r.
(Dz. U. Nr 129, poz. 1440) dokonał nowelizacji
ustawy o bibliotekach między innymi dodając
ust. 7 do art. 13 w następującym brzmieniu: „Bi
blioteki publiczne nie mogą być łączone z inny
mi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi
i pedagogicznymi”. Nowela ta weszła w życie
z dniem 31 grudnia 2001 r. W praktyce przyj
mowano, iż do tego dnia biblioteki publiczne
mogły funkcjonować w innej instytucji kultu
ry. jednakże wyrażany jest pogląd, że już przed
wprowadzaniem omawianego zakazu prawnie
niedopuszczalnym było funkcjonowanie biblio
teki publicznej jako jednostki niesamodzielnej,
wchodzącej w skład struktury organizacyjnej
innej instytucji kultury. Stanowisko takie pre
zentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lu
blinie w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r., sygn.
111 SA/Lu 11/08, w którym sąd administracyjny
stwierdził: „Dość powszechne łączenie bibliotek
z innymi instytucjami kultury, takimi jak miej
skie lub gminne ośrodki kultury już wcześniej

(przed nowelizacją - dopisek J. C.) było w świe
tle ustawy o bibliotekach patologią". Uzasadnia
jąc to dość radykalne twierdzenie sąd odwołał
się do wykładni systemowej przepisów ustawy
o bibliotekach oraz ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, stwier
dzając: „Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o bi
bliotekach, bibliotekami publicznymi są, zorga
nizowane w formie instytucji kultury. Biblioteka
Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu
terytorialnego. Oznacza to, że biblioteka gmin
na musi być zorganizowana w formie instytu
cji kultury, a tym samym wpisana do rejestru
prowadzonego przez organizatora, a wówczas
nabywa osobowość prawną i z tą chwilą może
rozpocząć działalność (art. 14 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul
turalnej). Zatem jeszcze przed wskazaną nowe
lizacją prowadzenie biblioteki gminnej w innej
formie, a więc w ramach innej instytucji kultury,
bez wyodrębnienia organizacyjnego dającego
bibliotece osobowość prawną, było sprzeczne
z art. 18 ust. 2 ustawy o bibliotekach”. Powyż
szy wyrok wpisuje się w dotychczasowy kieru
nek orzecznictwa sądów administracyjnych ak
centujących samodzielność biblioteki publicznej
jako instytucji kultury. Wskazać tu należy wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek
Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 4 kwietnia
2001 r., sygn. SA/Sz 2268/00, w którym stwier
dzono: „Regulacja prawna, kształtująca w spo
sób jednoznaczny powoływanie do życia jed
nostek kultury, ich status, funkcjonowanie oraz
finansowanie (art. 9-11, art. 13-14 i art. 27 usta
wy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej), odnosi się do bibliotek, domów
i ośrodków kultury prowadzonych przez jed
nostki samorządu terytorialnego”. Jeszcze wy
raźniej wypowiedział się Naczelny Sąd Admi
nistracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku
w wyroku z dnia 24 czerwca 2002 r., sygn.
I SA/Gd 479/02, w którym wprost stwierdzo
no: „Gminna biblioteka publiczna winna dzia
łać jako samorządowa jednostka funkcjonująca
w formie instytucji kultury, finansowana z bu
dżetu gminy jedynie za pomocą dotacji”.
Podzielając stanowisko uznające za obo
wiązkowe prowadzenie biblioteki publicznej
w formie samorządowej instytucji kultury,
nie sposób negować, iż w przepisach istniały
podstawy prowadzenia biblioteki publicznej
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w strukturze innej jednostki organizacyjnej, po
mimo iż takie funkcjonowanie biblioteki publicz
nej jest zaprzeczeniem istoty instytucji kultury.
Obecnie bezspornym jest, że biblioteka pu
bliczna musi być prowadzona jako instytu
cja kultury, czyli odrębna od organizatora
sam odzielna jednostka organizacyjna po
siadająca osobowość prawną. Przepis art. 13

ust. 7 ustawy o bibliotekach ma bowiem cha
rakter bezwzględnie obowiązujący, imperatyw
ny skierowany do organizatora. Redakcja tego
przepisu nic przewiduje żadnych odstępstw od
prowadzenia biblioteki publicznej jako instytu
cji kultury.
W praktyce powstały wątpliwości, czy zakaz
łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury
stanowi inaczej wyrażony nakaz prowadzenia
podmiotów jako samodzielnej jednostki organi
zacyjnej posiadającej osobowość prawną, a tym
samym, czy organizator po 2001 r. ma obowią
zek usamodzielnienia biblioteki, która funkcjo
nuje w ramach innej instytucji kultury?
W judykaturze występują orzeczenia kwe
stionujące obowiązek wyodrębnienia bibliote
ki publicznej ze struktur instytucji, w których
funkcjonowała przed 2002 r. Przede wszystkim
przytoczyć tu należy wyrok Wojewódzkiego.
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia
6 listopada 2007 r., sygn. 11 SA/Ol 730/07, w te
zie którego stwierdzono: „Z art. 10 i 11 ustawy
o bibliotekach wnioskować należy, iż bibliote
ki, które nie zostały wyodrębnione jako samo
dzielne jednostki organizacyjne mogą wchodzić
w skład innych instytucji kultury powołanych
do życia na podstawie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy
tej bowiem ustawy, zgodnie z art. 2 ustawy o bi
bliotekach, stosuje się odpowiednio w zakresie
nieuregulowanym tą ustawą”. W uzasadnieniu
do cytowanego wyroku Wojewódzki Sąd Ad
ministracyjny wywiódł: „zakaz ustanowiony
w art. 13 ust. 7 należy odnieść tylko do biblio
tek, które są samodzielnymi jednostkami orga
nizacyjnymi posiadającymi osobowość praw
ną”. Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku
z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. IV SA/GI 65/08,
w uzasadnieniu którego wskazano: „zamiesz
czony we wskazanym powyżej przepisie zakaz
łączenia bibliotek z innymi instytucjami obo
wiązuje dopiero od wejścia w życie tej ustawy.
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czyli od 31 grudnia 2001 r., natomiast wszelkie
połączenia bibliotek z innymi instytucjami, któ
re miały miejsce przed dniem wejścia w życie
wskazanej nowelizacji ustawy o bibliotekach
pozostają w mocy i nic naruszają postanowień
prawa. (...) Jak zostało powyżej zaznaczone no
welizacja ustawy o bibliotekach zakazała łącze
nia bibliotek publicznych z innymi instytucjami,
jednakże wskazany przepis nie zawiera żadnych
zakazów dokonywania jakichkolwiek zmian
w ramach już istniejących podmiotów, gdyż do
nich się nie stosuje”.
Uważam, że stanowisko prezentowane
w przytoczonych wyrokach jest tylko częścio
wo prawidłowe, niewątpliwie sądy orzeka
jące miały rację stwierdzając brak retroakcji
(mocy wstecznej) zakazu łączenia bibliotek
z innymi instytucjami kultury, jednakże w moim
przekonaniu nie w mocy wstecznej tkwi istota
problemu. W moim przekonaniu zagadnienie
stosowania zakazu łączenia bibliotek dotyczy
nie tylko przestrzegania tego przepisu w przy
szłości - co rozważały sądy administracyjne
w powołanych wyrokach - ale na dostosowaniu
stanu faktycznego do wprowadzonego przepi
su. Problem nabiera szczególnego znaczenia,
albowiem omawiana nowelizacja nie zawiera
przepisów intcrtcmporalnych (przejściowych,
dostosowawczych). Zauważyć należy, iż sąd
administracyjny w Olsztynie bezpodstawnie
zastosował przepisy ustawy o organizowaniu
1 prowadzeniu działalnośei kulturalnej, albo
wiem - na co sam zwrócił uwagę - zgodnie z art.
2 przepisy wskazanej ustawy mają zastosowanie
w przypadkach nieuregulowanych w ustawie
o bibliotekach. Z uwagi na fakt, iż zakaz łącze
nia bibliotek jest w sposób wyraźny i komplet
ny to na podstawie powołanego przepisu art.
2 ustawy o bibliotekach niedopuszczalne jest za
stosowanie ustawy o organizowaniu i prowadze
niu działalności kulturalnej. JeszCze raz należy
podkreślić, iż całkowicie błędne jest stanowisko
dopuszczające możliwość modyfikacji zakazu
zawartego w przepisie ustawy szczególnej Gaką
jest ustawa o bibliotekach) przez przepis ustawy
ogólnej Gaką jest ustawa o organizowaniu i pro
wadzeniu działalności kulturalnej). Zwłaszczajak już o tym była mowa - zakaz zawarty w art.
13 ust. 7 ma w sposób oczywisty bezwzględnie
obowiązujący charakter. Nadto sąd wywiódł, iż
zakaz z art. 13 ust. 7 dotyczy wyłącznie bibliotek

prowadzonych w formie samodzielnych jedno
stek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną. Ustawa nie przeprowadza w omawia
nym przepisie żadnego rozróżnienia między bi
bliotekami (fege non distinguente). Tym samym
trzeba przyjąć, iż wprowadzony zakaz dotyczy
wszystkich bibliotek publicznych.
Jednakże przede wszystkim podnieść na
leży, iż zaakceptowanie cytowanego wyżej
stanowiska prowadziłoby do utrzymania sta
nu, któremu prawodawca, wprowadzając do
art. 13 ust. 7, chciał zapobiec. Tym samym
doszłoby do sytuacji, w której kategorię bi
bliotek publicznych tworzyłyby zarówno sa
modzielne jednostki organizacyjne posiadają
ce osobowość prawną, jak i jednostki będące
niesamodzielnymi składowymi innych insty
tucji kultury. Uważam, iż niedopuszczalnym
jest zamieszczanie w ramach jednej kategorii
podmiotów o tak różnym statusie prawnym,
a jedyną przesłanką zakwalifikowania biblio
teki publicznej do osób prawnych byłaby data
rozpoczęcia funkcjonowania (przed albo po
31 grudnia 2001 r.). Powyższe stanowisko
znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódz
kiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. III SA/Lu 11/08,
w którym stwierdzono: „ustawowy zakaz od
dnia jego wejścia w życie dotyczy również dal
szego funkcjonowania bibliotek publicznych
w ramach innych instytucji kultury. Nie jest
to zakaz dokonywania przekształceń w przy
szłości, lecz nakaz prowadzenia od tej daty
bibliotek przez gminy w postaci odrębnych in
stytucji kultury, a więc w sposób zapewniający
im niezależność organizacyjną, własne środki
i osobowość prawną. Odseparowanie bibliotek
od innych struktur funkcjonujących w ramach
instytucji kultury, np. gminnych ośrodków kul
tury, ma zapewnić środki budżetowe na zaku
py, etaty, pomieszczenia itp. bezpośrednio dla
bibliotek i zapobiec dowolnemu przesuwaniu
środków przeznaczonych obligatoryjnie przez
samorządy na kulturę do wykorzystania w inny
sposób przez ośrodki kultury. Dajc to bibliote
kom większą niezależność i samodzielność”.
W pełni należy zgodzić się z twierdzeniami
zawartymi w cytowanym uzasadnieniu wyro
ku, jednakże z jednym zastrzeżeniem: zakaz
łączenia oddziaływuje - wbrew twierdzeniom
sądu - również na przyszłość. Na całkowitą

aprobatę zasługuje stanowisko Sądu, w którym
odwołuje się do zasady bezpośredniego działa
nia nowej ustawy (zasada ta polega na stosowa
niu nowych przepisów do stanów faktycznych,
stosunków prawnych powstałych pod rządami
starych przepisów, jeżeli trwają one po wej
ściu w życie ustawy nowej), a nie do retroakcji
jej przepisów. Tak też zasada bezpośredniego
oddziaływania nowej ustawy jest wykładana
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
np. w wyroku z dnia 2 marca 1993 r., sygn.
K 9/92 wskazał, iż bezpośrednie działanie no
wej ustawy „polega na tym, że od chwili wej
ścia w życie nowych norm prawnych należy
je stosować do stosunków prawnych (zdarzeń,
stanów rzeczy) danego rodzaju niezależnie od
tego, czy dopiero powstaną, czy też powstały
wcześniej przed wejściem w życie nowego pra
wa, lecz trwają nadal w czasie dokonywania
zmiany prawa". Powyższe nie ma nic wspól
nego z działaniem wstecznym przepisów, al
bowiem „Ustawa ma moc wsteczną, kiedy po
czątek jej stosowania pod względem czasowym
ustalony został na moment wcześniejszy, ani
żeli ustawa stała się obowiązująca (została nic
tylko uchwalona, lecz także prawidłowo ogło
szona w organie publikacyjnym)”. Jak słusznie
wskazał Sąd Administracyjny w Lublinie pro
blem z zastosowaniem omawianego przepisu
nie sprowadza się jedynie do stosowania zaka
zu łączenia bibliotek w przyszłości, ale na do
stosowaniu zastanego stanu do jego wymogów.
Przede wszystkim podnieść należy, iż zakaz
zawarty w tym przepisie należy wykładać nie
tylko jako nakaz niepodejmowania zakazanych
czynności (wąskie znaczenie zakazu), ale rów
nież (albo i zwłaszcza) nakaz przeprowadzenia
takich działań, których celem jest doprowadze
nie do zgodności stanu faktycznego z nowym
porządkiem prawnym (szerokie rozumienie
zakazu).
Reasumując powyższe rozważania, stwier
dzić należy, iż zakaz zawarty w art. 13 ust.
7 ustawy u bibliotekach ma charakter bez
względnie obowiązujący (zh.v cogens) tym
samym nie jest dopuszczalne po jego wejściu
w życie łączenie biblioteki publicznej z jaką
kolwiek instytucją kultury. Właściwa inter
pretacja tego przepisu prowadzi jednakże do
stwierdzenia, iż również nakazuje on dostoso
wanie funkcjonowania bibliotek publicznych
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do celu stawianego przez ustawodawcę, czyli
wyodrębnienia organizacyjnego i dalszego
prowadzenia w formie samodzielnej instytu
cji kultury.
.hm Ciechorski je s t pruwnikiem, współpracuje z Po
wiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Miejską
Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu SI.

Renata Ciesielska-Kruczek

Narodowa Biblioteka
Parlamentarna w Japonii
(National Diet Library)
I\ational Diet Library (Narodowa Biblio
teka Parlam entarna), [http://www.ndl.go.jp/],
jest największą biblioteką w Japonii zarówno
pod względem ilości zbiorów, zatrudnionych
pracowników, jak i otrzymywanego budżetu.
National Diet Library (NDL) została ustano
wiona biblioteką narodową w 1948 r. Status bi
blioteki został opracowany na wzór Biblioteki
Kongresu, na podstawie opinii specjalistów z bi
bliotek amerykańskich. Jest centralną biblioteką
państwa i jedną z najważniejszych narodowych
instytucji kultury w tym kraju.
Nadrzędnym zadaniem NDL jest gromadze
nie, przechowywanie i archiwizowanie publika
cji Parlamentu Japońskiego oraz dokumentów
tekstowych, graficznych, muzycznych, audiowi
zualnych i elektronicznych uznanych za dobro
kultury Japończyków. Nabywa wszystkie ma
teriały publikowane w kraju, a także gromadzi
najcenniejsze wydawnictwa zagraniczne w celu
udostępniania ich obecnym i przyszłym poko
leniom. NDL jest znaczącą placówką naukową
i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficz
nej o książce.
W zasobach NDL znajdują się publikacje
książkowe, czasopisma, dokumenty życia spo
łecznego, dokumenty graficzne, kartograficzne,
muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, a tak
że rękopisy, inkunabuły, stare dniki. NDL udo
stępnia swoje zbiory głównie naukowcom i ba
daczom, administracji rządowej, a także wszyst
kim zainteresowanym powyżej 18 roku życia.
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Struktura biblioteki
National Diet Library zapewnia sprawną
obsługę szerokiemu gronu odbiorców w trzech
ośrodkach:
1. Tokyo M ain L ib rary (Biblioteka Główna
w Tokio) - 12 min wol.
2. Kansai-kan of the National Diet Library
(Seika, Prefektura Kyoto) - 6 min wol.
3. The International Library of C hildren’s Li
terature ILCL (Międzynarodowa Biblioteka
Literatury Dziecięcej w Tokio) 0,4 min wol.
Zbiory podzielono w tych ośrodkach we
dług zakresu zadań. Biblioteka w Tokio przede
wszystkim obsługuje parlament i agendy rzą
dowe, biblioteka Kansai-kan prowadzi działal
ność informacyjną i informatyczną na potrzeby
czytelników, ze szczególnym wskazaniem na
obsługę środowisk akademickich, przy wyko
rzystaniu nowoczesnych technologii. Trzeci
oddział ILCL gromadzi światową literaturę
dziecięcą i opracowania krytyczne związane
z tą tematyką.
W skład struktury organizacyjnej wchodzi
również dwadzieścia sześć filii bibliotek znaj
dujących się w rządowych wydziałach władzy
wykonawczej i sądowniczej.

Tokyo Main Library

(Biblioteka Główna w Tokio)
NDL została otwarta w czerwcu 1948 r.,
a jej księgozbiór liczył wówczas około 100 tys.
wol. W 1961 r. ukończono pierwszy etap budo
wy gmachu biblioteki (usytuowanego w pobliżu
Pałacu Cesarskiego i Parlamentu), który został
ostatecznie oddany w 1968 r.

National Diet Library, Tokyo Main Library (Narodowa
Biblioteka Parlamentarna, Biblioteka Główna w Tokio)

Biblioteka charakteiyzuje się nowoczesną
bryłą budynku i aranżacji wnętrza, w którym
najważniejsze jest wykorzystanie specjalnych
wzmocnień zabezpieczających gmach przed
silnymi wstrząsami sejsmicznymi. Na parterze
biblioteki znajduje się hol z licznymi stanowi
skami komputerowymi. Obok przygotowana
jest dla czytelników specjalna „poczekalnia”,
wyposażona w ekran informujący, do którego
stanowiska należy się udać, by otrzymać zamó
wioną książkę. Do stanowisk podchodzi się wy
tyczonymi trasami. Taka organizacja specjalnie
nie dziwi, gdyż w całym społeczeństwie japoń
skim najważniejsze są ład, harmonia i porządek.
Wzrost łiczby książek i czasopism oraz usług
doprowadził do podjęcia decyzji o dobudowa
niu skrzydła. Aneksu, którego pierwszą część
otwarto w 1986 r., a całość ukończono w 1993 r.
Przylega on bezpośrednio do budynku głównego
od strony północnej, a został zaprojektowany ze
szczególnym uwzględnieniem naturalnego oto
czenia. Budynek ezęści dobudowanej jest ezteropiętrowy a jego cztery kondygnacje podziem
ne (magazynowe) zostały tak skonstruowane, by
dzienne światło mogło dotrzeć nawet w najgłęb
sze podziemne piętra. Taki projekt zapewnia na
turalne światło pracownikom magazynów.
Wschodnia, naziemna część budynku prze
znaczona jest na przestrzeń publiczną, zachodnia
zaś na biura. Powierzchnia czytelnicza dla użyt
kowników rozmieszczona jest dookoła atrium,
a światło dzienne dociera na wszystkie cztery
poziomy. W tej części budynku zorganizowano
też sałę wystawową i salę widowiskową.
Łączna powierzchnia tych dwóch budynków
wynosi 148 tys. m \ z czego 53% zajmują ma
gazyny. Budynki posiadają pionowy i poziomy
system przesyłania publikacji, co służy szybkiej
realizacji zamówień.
W budynku Tokyo Main Libraiy znajduje się
Czytelnia Biznesowa z wolnym dostępem do
książek dotyczących nauki i techniki, informa
torów dla przedsiębiorstw, danych statystycz
nych, roczników oraz baz danych i czasopism
elektronicznych. Czytelnia Humanistyczna
posiada książki i czasopisma z zakresu nauk
humanistycznych, w tym także bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej, które są dostępne
dla czytelników w formie wolnego dostępu do
półek. Zamawiać należy natomiast zgromadzo
ne tutaj zbiory ze specjalistycznych kolekcji, np.

Narodowa Biblioteka Parlamentarna, Biblioteka
Główna w Tokio.
Zdjęcie wykonane na najniższym poziom ie Aneksu. N ow o
czesna konstrukcja spełnia najwyższe wymogi bezpieczeń
stwa w przypadku zagrożenia trzęsieniami ziemi, a projekt
wnętrza zapewnia dotarcie światła dziennego nawet nu
najgłębsze podziemne piętra

Ashihara dotyczącej sztuki seenicznej, kolek
cji Kato Makoto zawierającej katalogi wystaw,
kolekcji Clapp posiadającej materiały o biblio
tekoznawstwie i kolekcji Nunokawa traktującej
o historii japońskiego wydawnictwa. W Pra
cowni Starych i Rzadkich Książek znajdują się
japońskie książki do epoki Edo, chińskie książki
do dynastii Qing, a także rzadkie starodruki zagranieznych książek i czasopism. Z materiałów
tych można skorzystać jedynie po otrzymaniu
specjalnej zgody. Dokumenty i książki, które
zostały zdigitalizowane lub posiadają wersję
w postaci mikrofilmu można przeglądać właśnie
w takich formach. Pracownia Kartograficzna
liczy ponad 440 tys. map wydanych w okresie
Meiji Era (po 1868 r.). Znajdują się tutaj mapy
topograficzne, geologiczne i wykresy hydrogra
ficzne. Biblioteka poszczycić się może także
znaczącą kolekcją atłasów, planów miast, map
turystycznych i map tematycznych. Czytelnia
Współczesnej Historii Politycznej Japonii
gromadzi materiały dotyczące politycznych wy
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darzeń. Znajdują się tu głównie pamiętniki, listy
i projekty, dokumenty osób prywatnych, a także
zbiory dokumentów dotyczące okupacji Japonii
przez Aliantów oraz materiały o japońskiej emi
gracji. Pozycje te wymagają specjalnego zama
wiania i są udostępniane do celów badań nauko
wych, akademickich oraz analiz urzędowych.
W Aneksie użytkownicy biblioteki korzystają
z Czytelni Multimedialnej, która gromadzi ma
teriały audiowizualne, zapisy fonograficzne, pły
ty CD, DVD, LDS, VHS, a także książki o muzy
ce i nuty. Czytelnia Zasobów Elektronicznych
gromadzi i udostępnia publikacje elektroniczne,
książki i czasopisma elektroniczne. Czytelnia
Dokumentów Parlam entu i Publikacji Rządo
wych z wolnym dostępem do półek oferuje do
kumenty parlamentarne, statuty, publikacje urzę
dowe i organizacji międzynarodowych, leksyko
ny, encyklopedie, katalogi, bibliografie prawne
i polityczne. Czytelnia Czasopism posiada 7500
tytułów japońskich czasopism i 1500 tytułów
czasopism zagranicznych. Jest wśród nich prasa
ogólnokrajowa, lokalna oraz fachowa (biznes,
sport, kultura). Forma ich przechowywania jest
różnorodna: w postaci papierowej, a także zdjęć,
mikrofilmów i mikrofisz.

Oddział: Biblioteka Kansai-kan

Biblioteka Kansai-kan posiada jedną czy
telnię o powierzchni 4500 m*. Zlokalizowano
w niej 350 stanowisk czytelniczych, w większo
ści wyposażonych w komputery. Funkcjonuje
tu wolny dostęp do ok. 90 tys. książek zbiorów
ogólnych, 30 tys. materiałów dotyczących Azji,
podręczników, czasopism, gazet oraz stanowi
sko informacji. Ze wszystkich materiałów zgro
madzonych w bibliotece korzysta się na miejscu.
Książki znajdujące się w magazynach czytelnicy
zamawiają, korzystając z katalogów w czytelni,
natomiast informacja o realizacji zamówienia
wyświetlana jest na ekranach (jeden znajduje się
również w kawiarni bibliotecznej).
Kolekcja Kansai-kan różni się od Tokijskiej
Biblioteki Głównej. Kansai-kan jako biblioteka
naukowa zaprojektowana została, by stworzyć
komfortowe warunki do pracy naukowej i ba
dawczej, posiada wolny dostęp do materiałów
źródłowych i dokumentów rządowych. Znajdu
je się tu 40 tys. tytułów czasopism japońskich
i około 44 tys. tytułów czasopism zagranicz
nych. Biblioteka posiada dysertacje doktorskie
nawet z 1923 r. Liczba prac doktorskich wynosi
480 tys. Jest jedyną organizacją, gdzie dostęp
nych jest większość prac doktorskich z uniwer
sytetów z całej Japonii.

(Seika, Prefektura Kyoto)

Oddział: Międzynarodowa Biblioteka
Literatury Dziecięcej

Biblioteka w Kansai-kan (500 kilometrów na
południowy zachód od Tokio) ulokowana jest na
terenie miejscowego kampusu uniwersyteckiego
w mieście Seika. Na czterech piętrach nadziem
nych i czterech kondygnacjach podziemnych
o łącznej powierzchni 60 tys. m’ zmagazynować
można ok. 6 min materiałów bibliotecznych.
Budynek Kansai-kan został otwarty dla użyt
kowników w 2002 r. Planowana jest również
jego rozbudowa. Architektura tego budynku
łączy przezroczyste tafle szkła z bujną roślin
nością, które harmonizują z otoczeniem. Dach
czytelni głównej pokrywają płyty, które od stro
ny północnej porasta trawa, zaś ich południowe
elementy wykonane są ze szkła, dzięki którym
rozproszone światło naturalne przedostaje się do
środka. Przed budynkiem znajduje się 230-metrowej szerokości wodospad zwany „Shukeidaki”. Czytelnicy mogą odpocząć, spacerując po
dziedzińcu obsadzonym ponad 100 drzewami,
w większości japońskimi dębami.

(The International Library of Children’s
Literature, ILCL)
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Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dzie
cięcej, [http://www.kodomo.go.jp/ ], została za
łożona 1 stycznia 2000 r. Budynek, w którym
mieści się ten oddział Biblioteki Narodowej,
jest zabytkowym gmachem. Wzniesiony został
w 1906 r., w zachodnim, renesansowym stylu
architektonicznym. Od samego początku prze
znaczony był na Bibliotekę Cesarską.
Biblioteka mieści się w centrum Tokio,
w Parku Ueno. Wnętrze zachwyca zachowanymi
z początku XX w. pięknymi, gipsowymi sztuka
teriami na ścianach i stropach oraz stylowymi
żyrandolami. Drewniane schody z żeliwnymi
poręczami stanowią element dekoracyjny wiel
kiej klatki schodowej, a ich kolorystyka współ
gra z orzechową stolarką okienną i drzwiową.
Biblioteka ta jest pierwszym przykadem bu
dynku w Japonii, gdzie w trakcie modemiza-

cji i zabezpieczenia przeciw trzęsieniom ziemi
zastosowano izolator sejsmiczny w budynku
o ścianach nośnych wykonanych z cegły.
Głównym zadaniem tego oddziału Biblio
teki Narodowej jest rozwijanie zainteresowań
czytelniczych dzieci. Gromadzi ona książki
i dokumenty literatury dziecięcej wydane w Ja
ponii i poza granicami kraju oraz tworzy na ich
podstawie specjalistyczne bazy danych. Posiada
cyfrowe archiwum i cyfrowe muzeum. Pierwsza
to ujednolicona bibliograficzna baza danych li
teratury dziecięcej, druga jest wirtualną kolekcją
ilustracji książkowych.
ILCL współpracuje z bibliotekami szkolnymi
i instytucjami związanymi z propagowaniem ksią
żek dla dzieci z całej Japonii. Organizując wystawy
i spotkania z autorami umożliwia małym czytelni
kom zapoznanie się ze światem książki. Oferuje
usługi mające na celu rozbudzenie w nich przy
jemności czytania oraz stwarza możliwość pozna
nia książek i bibliotek. Czytelnia „Poznaj świat”
gromadzi materiały na temat geografii, historii
i folkloru różnych krajów, co wzbogaca wiedzę
małych czytelników o świecie. Wydzielono rów
nież specjalną czytelnię, gdzie w weekendy odby
wają się spotkania czytelnicze. Dzięki katalogowi
dzieci uczą się samodzielnie wyszukiwać książki.
Zwraca uwagę kolorystyka wyposażenia
wnętrz. W czytelniach dla dzieci znajdują się me
ble z jasnego drewna, co sprawia, że pomieszcze
nia są wesołe i przyjazne. Natomiast pracownie
dla naukowców są wyposażone w meble wyko
nane z drewna i bejcowane na ciemnoorzechowy
kolor, nadające pomieszczeniu elitarny charakter.
Muzeum biblioteczne kilka razy w roku orga
nizuje wystawy literatury dziecięcej i jej krytyki.
Mediateka ofenije specjalne projekcje multime
dialne, a w holu mają miejsce programy eduka
cyjne oraz wykłady prowadzone przez pisarzy
literatury dziecięcej lub specjalistów w zakresie
bibliotek dla dzieci.
Czytelnie dla naukowców gromadzą literaturę
dla dzieci i materiały z nią związ.ane opublikowane
w Japonii, innych krajach azjatyckich oraz na świe
cie. Na półkach znajduje się literatura we wszyst
kich językach świata, m.in. są książki w języku pol
skim i ogólne opracowania krytyczne. Mogą z nich
korzystać osoby powyżej 18. roku życia.
Katalogi online i bazy danych w ILCL po
zwalają użytkownikom na wyszukiwanie infor
macji o literaturze dziecięcej zgromadzonej

Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziceięcej. Wnętrze
dostosowane dla małego czytelnika.

w zbiorach głównych japońskiej instytucji. Bi
blioteka cyfrowa literatury dziecięcej oferuje
zbiór japońskich publikacji dla dzieci, które
znajdują się w National Diet Library, w szcze
gólności opublikowanych przed 1955 r. Kolejna
baza zawiera informacje o japońskich książkach
dla dzieci, które zostały przetłumaczone na języ
ki obce i opublikowane poza Japonią.
W Narodowej Bibliotece Parlamentarnej Ja
ponii mieszczącej się w trzech wspaniałych bu
dynkach zostały stworzone doskonałe warunki
do pracy naukowej. Wypełnia ona podstawowe
zadania nałożone na bibliotekę narodową w za
kresie gromadzenia i zabezpieczenia dorobku
piśmienniczego narodu japońskiego. Jej inno
wacyjna działalność, tworzenie baz danych i
zasobów cyfrowych oraz współpraca między
narodowa stawia ją w światowych rankingach
bibliotek na jednym z czołowych miejsc.
Od autorki: Narodową Bibliotekę Parlamen
tarną Japonii zwiedziłam w trakcie mojej wyprawy
w 2010 r. do przyjaciół mieszkających w Tokio.
Kilkudniowe starania zakończyły się sukcesem
i w wyznaczonym temiinie została zorganizowana
dla mnie indywidualna wycieczka po bibliotece.
(Zdjęcia wykonała autorka artykułu [Red.])

Renata C iesielska-Kniczek Jest kierownikiem Biblio
teki Instytutu Neofilologii Sekcji Angielskiej Uniwer
sytetu Pedagogicznego u’ Krakowie.
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Jolanta Hys
Joanna Kwiatkowska

Zapis pionowy UKD
w „Przewodniku
Bibliograficznym”
Stosowany w „Przewodniku Bibliograficz
nym” („PB”) zapis poziomy UKD od stycznia
2011 r. został zamieniony na zapis pionowy
UKD. Taka organizacja pracy związana jest
z rozpoczętymi w Bibliotece Narodowej (BN)
pracami nad kartoteką wzorcową UKD. Przy
gotowaną adaptację formatu dla klasyfikacji dla
potrzeb tworzonej kartoteki wzorcowej UKD
w BN wysiano do firmy Innovative Interfaces
(dystiybutor systemu zintegrowanego INNOPAC). W przypadku pozytywnie przeprowadzo
nych testów kartoteka wzorcowa UKD zostanie
zaimplementowana do INNOPAC-a. W oczeki
waniu na pozytywne rozstrzygnięcia kartoteka
wzorcowa jest tworzona lokalnie w programie
MAK. Zmiany nic naruszają układu działowego
„PB”, który jest niezmieniony. Ograniczają się
do sposobu prezentacji symboli UKD.
Sukcesywnie będzie przeprowadzana zmiana
zapisu z poziomego na pionowy w zeszytach
„PB” z lat 2007-2010 (okres obowiązywania
tablic skróconych UDC-P058'). Nowy sposób
zapisywania symboli obowiązuje w „PB”, nato
miast dla innych bibliotek nie jest obowiązujący.
Ze względów praktycznych nie ma możliwości
przyjęcia jednego standardu zapisu symboli
UKD dla wszystkich bibliotek w Polsce.

Zapis pionowy - wprowadzenie
W systemach komputerowych dąży się do
tego, aby każdy symbol elementarny (prosty)
mógł stanowić wejście do systemu. W takich
przypadkach pole 080 w rekordzie bibliograficz
nym jest powtarzalne. Metoda ta nazywana jest
zapisem pionowym symboli.
Przystępując do prac, zanalizowano zapis
pionowy prezentowany w katalogach bibliotek
polskich i zagranicznych stosujących UKD.
Analiza wskazała na niejednolitą metodę po
stępowania, uzależnioną od możliwości sys
temów informacyjno-wyszukiwawczych oraz

20

specyficznych potrzeb określonych kategorii
bibliotek. Biblioteki pracujące w różnych sys
temach zintegrowanych w różnoraki sposób po
radziły sobie z prezentowaniem symboli UKD
w rekordach bibliograficznych. Przygotowany
z myśląo „PB” sposób prezentacji symboli UKD
jest jednym z możliwych zapisów. O jego sile
zdecyduje dobra korelacja symboli UKD w re
kordzie bibliograficznym z rekordami kartoteki
wzorcowej UKD.
Stosowany w „PB” zapis pionowy jest sko
relowany z kartoteką wzorcową. Oznacza to, że
wszystkie symbole widoczne na poziomie indek
su UKD są odzwierciedlone w kartotece wzor
cowej. W indeksie są prezentowane symbole
proste oraz w wybranych przypadkach symbole
rozwinięte i złożone. Rozbicie informacji przez
prezentację w osobnych polach tylko symboli
prostych powodować może szum informacyjny
i nie być w rezultacie satysfakcjonujące dla ko
rzystającego z indeksu UKD. Dlatego dokonano
wyboru symboli, które należy traktować jako
samodzielne klucze wyszukiwawcze. Zgodnie
z przyjętą metodą zarówno symbol prosty, np.
338 Gospodarka, jak i rozwinięty, np. 338(438)
Gospodarka polska mają szansę być wyszuka
ne z poziomu indeksu UKD. Symbole złożone,
np. 616.98:578.828 AIDS stosuje się zazwyczaj
tylko wtedy, gdy dane nierozdzielne pojęcie nie
może być wyrażone w inny sposób. Pojęcie re
prezentowane przez symbol złożony stanowi
całość znaczeniową, której nie należy odrywać
od jej kontekstu znaczeniowego. Tak zapisane
symbole nazywamy symbolami jednolitymi.

Zapis pionowy - prace przygotowawcze
Zmiany w zapisie symboli zapowiedziano
w referacie Zapis kolumnowy UKD w „Prze
wodniku Bibliograficznym" wygłoszonym na
warsztatach JHP BN i UKD 11 czerwca 2010 r.-.
W okresie lipiec-sieipień przygotowano dwie
alternatywne propozycje sposobów zapisu pio
nowego UKD, następnie umieszczono je na
stronie BN, podstronie UKD w Aktualnościach’.
Materiał przygotowano opierając się na do
świadczeniach w klasyfikowaniu dokumentów
na potrzeby „PB”. Dokonano uproszczeń i nie
licznych modyfikacji zapisu symboli UKD.
W dniach 16-17 września 2010 r. odbyło się
spotkanie Zespołu ds. UKD poświęcone obydwu
alternatywnym propozycjom dotyczącym zapisu

pionowego UKD w BN. Zasadnicza różnica po
między propozycją pierwszą i drugą dotyczyła
stosowania poddziału wspólnego miejsca oraz
rasy, narodowości i gnipy etnicznej.
W propozycji pierwszej poddział wspólny
miejsca oraz rasy, narodowości i gnipy etnicznej
dopisano bezpośrednio do symbolu 008 Kultura; a także symboli: w dziale 3 Nauki społeczne.
Prawo. Administracja: w dziale 7 Sztuka. Roz
rywki (z wyłączeniem 796/799 Sport); w dziale
8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Litera
tura piękna i 9 Archeologia. Prehistoria. Geo
grafia. Biografie. Historia.
W osobnych polach 080 są zapisane symbole
proste, rozwinięte i złożone, np.
Fizyka i chemia
080 %a 53
080 %a 54
Symbole poddziałów wspólnych są zapisywa
ne łącznie z symbolami głównymi (tworząc
symbole jednolite). Wyjątkiem jest zapisywany
w osobnym polu poddział wspólny fonny, np.
Podręcznik akademicki do historii literatury pol
skiej w 19 w.
080 %a 821.162.1(091)” 18”
080 %a (075.8)
W propozycji drugiej poddział wspólny
miejsca oraz rasy, narodowości i grupy etnicz
nej jest stosowany we wszystkich działach od
0 do 9. Z tym, że są one zapisywane w osob
nych polach. W propozycji tej wydzielono gru
pę tzw. symboli jednolitych z użyciem podzia
łu wspólnego miejsca oraz rasy, narodowości
i grupy etnicznej, np. 323.15(438) Mniejszości
narodowe w Polsce: 338.45(44) Przemysł we
Francji (ekonomika).
W osobnych polach 080 są zapisane sym
bole proste, rozwinięte i złożone oraz poddział
wspólny formy, poddział wspólny miejsca,
poddział wspólny rasy, narodowości i grupy
etnicznej, np.
Filozofia niemiecka
080 %a 1
080 %a (430)
W propozycji pierwszej poddział wspólny
miejsca oraz poddział wspólny rasy, narodo
wości i grupy etnicznej zastosowano w połą
czeniu z wybranymi działami. W propozycji
drugiej poddziały te uwolniono do stosowania

we wszystkich działach. W wyniku głosowania
Zespół ds. UKD zdecydował o przyjęciu pierw
szej propozycji.

Zapis pionowy - metoda „PB”
Symbole w zapisie pionowym są prezento
wane w kolejności ich wprowadzenia (logika
zapisu i metoda UKD). Pierwszy symbol decy
duje o układzie w „PB”. Odsyłacze są robione
od symboli występujących w kolejnych polach
080. Tylko symbole główne pełnią funkcję odsy
łaczy, z wyjątkiem poddziału wspólnego formy
(02.053.2) kierującego do działu Literatura po
pularnonaukowa dla dzieci i młodzieży.
Przyjęto ogólne zasady postępowania;
1. Umieszczone w tablicach skróconych UDC-

-P058 symbole poddziałów wspólnych są sto
sowane w wyborze. Stosowane są wszystkie
symbole proste z tablic skróconych. Symbole
rozwinięte i złożone w wybranych przypad
kach zostały zmodyfikowane.
2. Sym bole złożone UKD są zapisyw ane
w osobnych polach 080, np.
Kodeks kamy i cywilny
080 %a 343
080 %a 347
z wyjątkiem tzw. symboli jednolitych, np.
Robotyka
080 %a 007.5:681.5
3. Dwukropek podwójny :: nie jest stosowany.
4. Nawias kwadratowy [ ] nie jest stosowany.
5. Nie są tworzone symbole złożone z użyciem
kreski ukośnej /.
W zapisie pionowym są rozdzielane (zapisywa
ne w osobnych polach 080), np.
Historia Polski w latach 960-1763
080 %a 94(438).02
080 %a 94(438).03
080 %a 94(438).04
NU 94(438).Q2/.O4
Wyjątek stanowią symbole z kreską ukośną / za
pisane w tablicach UDC-P058.
6. Nie są tworzone symbole złożone z użyciem
plusa +. Wyjątek stanowią symbole tak zapi
sane w tablicach UDC-P058.
7. Podział A/Z nie jest stosowany.
Symbole główne z poddziałami wspólnymi for
my są zapisywane w osobnym polu 080. Są stoso
wane wybrane poddziały wspólne formy (0., .), np.
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Przewodnik turystyczny po Mazurach
080 %a 913(438)
080 %a (036)
Symbole główne z poddziałami wspólnymi
miejsca; rasy, narodowości, grupy etnicznej;
czasu; z kreską -02; -04; -05 są zapisywane
w jednym polu 080 (symbole jednolite).
Poddziały wspólne języka =... nic są stoso
wane. Służą tylko do rozbudowy symboli pod
działów wspólnych rasy, narodowości, grupy
etnicznej oraz symboli z działów 811 i 821.
Poddziały wspólne miejsca (1.../9...) oraz
poddziały wspólne rasy, narodowości i gru
py etnicznej (=...) są stosowane w dziale 008,
3, 7, 8, 9.
Poddziały wspólne czasu
są stosowane
tylko w dziale 8 i 9. Daty p.n.e. nie są stosowa
ne. Stosowane są stulecia „xx” (dla wyrażenia
historii literatury i historii powszechnej). Stoso
wane są daty roczne „xxxx” (dla wyrażenia wy
darzeń z historii Polski i historii 1 oraz II wojny
światowej).
Poddziały wspólne z kreską -02 Własności;
-04 Relacje, metody, działania; -05 Osoby są
stosowane w wyborze.
Poddziały wspólne z kreską -03 Materiały nic
są stosowane.
Stosowane są wszystkie symbole proste z ta
blic skróconych. Symbole z tablic skróconych
zostały zanalizowane pod kątem sposobu ich
prezentacji. Został on ściśle określony dla po
szczególnych symboli". W efekcie symbole roz
winięte i złożone są zapisywane w zależności od
przyjętej metody bądź jako jednolite, np.
Matematyka finansowa
080 %a 519.86:336
albo elementarne w osobnych polach 080, np.
Podręcznik fizyki i astronomii
080 %a 53
080 %a 520/524
080 %a (07)

Zapis pionowy - wybrane przykłady
Większość symboli złożonych z tablic skró
conych zapisuje się jako symbole jednolite, aby
pojęcia przez nie reprezentowane nie zatraciły
kontekstu pojęciowego, np.
Asertywność
080 %a 159.923:316.64
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Optoelektronika
080 %a 621.38:537.533
W pozostałych przypadkach symbole zapisy
wane są w osobnych polach, przez co stanowią
samodzielne klucze wyszukiwawcze, np.
Przemysł spożywczy jako dział gospodarki.
Ekonomika przemysłu spożywczego
080 %a 338.45
080 %a 664
Zapisanie w dwóch polach 080 umożliwia
dotarcie do symbolu 338.45 i 664.
Przez symbol 664 Przemysł spożywczy do
trzeć można zarówno do organizacji przemysłu
spożywczego, jak i do ekonomiki przemysłu
spożywczego.
Dodatkowy punkt dostępu zapewnia wydzie
lenie kategorii osób wyrażonych za pomocą
poddziałów wspólnych z kreską -05... w dzia
łach 159.9, 316, 616, 617. Są zapisywane w od
dzielnych polach 080, np.
Stres kobiet
080 %a 159.944.4
080 %a 159.9-055.2
Styl życia arystokracji
080 %a 316.728
080 %a 316.343-058.12
Choroby gardła u dzieci
080 %a 616.32
080 %a 616-053.2
W praktyce „PB” historia kultury, emigracji
i polityki wyrażona jest symbolem 94(4/9) i wła
ściwym symbolem 008, 314.15, 322, 323, 327,
328. W zapisie pionowym wyżej opisane sym
bole są rozdzielone (zapisywane w kilku polach
080), np.
łlistoria kultury polskiej w 19 w,
080 %a 94(438).07
080 %a 008(438)
Historia emigracji polskiej
080 %a 94(438)
080 %a 314.15-()26.49( - 162.1)
Mniejszość narodowa polska na Ukrainie w la
tach 1944-1956
080 %a 94(477)” 19”
080 %a 323.15(= 162.1)
Indeks UKD umożliwia wyszukiwanie za
pomocą symboli UKD oraz odpowiedników
słownych. Obok sposobu wyszukiwania z po

mocą kryteriów formalnych (np. autor, tytuł
itp.), przedmiotowych (hasła przedmiotowe)
pojawiła się również ta możliwość dodatko
wa. Zmiana w stosowanym zapisie powoduje
uproszczenie metody klasyfikowania i łatwiej
sze wyszukiwanie.
W stosowanym w Bibliotece Narodowej sys
temie zintegrowanym INNOPAC dopiero przej
ście z zapisu poziomego na pionowy umożliwia
skorelowanie pola 080 rekordu bibliograficznego
z polem 153 rekordu wzorcowego UKD. Wiąza
nie pola 080 z polem 153 pozwala na bezpośred
nie pobieranie klasyfikacji z rekordu wzorcowego
do rekordu bibliograficznego, wyeliminowanie
błędów, kontrolę i ujednolicenie rekordów.
D r Jolanta Hys je s t kierownikiem, a Joanna Kwiat
kowska pracownikiem Pracowni Uniwersalnej Klasy
fika cji D ziesiętnej Biblioteki Narodowej.

PRZYPISY:
' Uninvmalmi Klasyfikacja Dziesiętna. Publikacja nr UDC-PI>}S autaiyzaw ana przez Konsorcjum UKD nr licencji
UDC-2IH)5/I)6. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii
narodowej i bibliotek publicznych oprać. Teresa Turow
ska, Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska, Warszawa, 2006.
ISBN 83-7009-447-3.
’ HYS, J., KWIATKOWSKA, J. Zapis kolumnowy UKD
w „Przewodniku Bibliograficznym", Warsztaty JHP BN
i UKD [online].[Dostęp 13 października 2010]. Dostępny
w World Wide Web <littp://www.bn.org.pl/dla-bibliotckarzy/ukd/inaterialy-warszlatowe>
' BN/Dla bibliotckarzy/UKD/Aktualności UKD [online].
[Dostęp 13 października 2010]. Dostępny w World Wide
Web <http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aklualnosci-ukd>
■■ BN/Dla bibliotckarzy/UKD/Aktualności UKD - Zapis
pionowy UKD (po spotkaniu Zespołu ds. UKD w dniach
16-17 września 2010) [online], [Dostęp 13 października
2010]. Dostępny w World Wide Web <hltp://www.bn.org.
pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aklualnosci-ukd>

Porozmawiajmy o IVIAK-U+
Dlaczego MAK+ ???
Rodowód M A K a+jest, jak na system biblioteczny,
niezwykły. Znane mi systemy biblioteczne powstawa
ły w konkretnej bibliotece lub w ścisłej współpracy
z w ybraną biblioteką, która pierwsza wdrażała system,
testowała i ponosiła ryzyko. Dwa lata temu dyrektor
Biblioteki Narodowej na konferencji poświęconej au
tomatyzacji bibliotek publicznych tłumaczył zaprze
stanie prac nad unowocześnieniem systemu MAK
brakiem środków na wypłacanie „londyńskich pensji"
paru informatykom. Okazało się, że ten sam budżet,
z którego finansowana jest Biblioteka Narodowa,
może finansować „polskie płace” dla zespołu liczącego
25 osób.
Śledząc harmonogram prac nad MAK-icm+
i przysłuchując się w ypow iedziom jeg o autorów,
można dojść do wniosku, że w utworzonym przy
instytucie Książki zespole nie ma osób obeznanych
z innymi systemami bibliotecznymi i posiadających
elem entarną wiedzę o funkcjonowaniu bibliotek oraz
bibliotekarskich standardach. Zasadne wydaje się
też przypuszczenie, że o wielu funkcjach, które po
winien realizować nowoczesny system biblioteczny
i obowiązujących standardach zespół dowiadywał się
w trakcie realizacji projektu, a nic na etapie prac kon
cepcyjnych. Oto przykłady:

• MAK-t- nadal nic obsługuje kartotek haseł wzorco
wych i protokołu Z39.50. Kilka miesięcy temu szef
zespołu Tomasz Cieślik obiecywał, że te funkcje
zostaną uruchomione „w najbliższych dniach”. Nic
zostały do tej pory.
• Twórcy systemu założyli, że rekordy do katalogów
bibliotecznych będą pobierane z bazy „Przewodni
ka Bibliograficznego”, natomiast rekordy nowości
wydawniczych, których jeszcze nic ma w tej bazie,
będą tworzone przez wszystkie biblioteki uczestni
czące w systemie i w późniejszym czasie zastępowa
ne przez rekordy „Przewodnika Bibliograficznego”,
Poprawność tymczasowych rekordów ma weryfiko
wać Książnica Kopemikańska w Toniniu. Jak to za
danie może być realizowane przez bibliotekę, która
nie dysponuje egzemplarzem obowiązkowym?
• Nie wiadomo, czy placówki filialne będą mogły ob
sługiwać w ypożyczenia w przypadku awarii połą
czenia internetowego z m acierzystą biblioteką.
• Na stronie www.bibliotekaplus.pl można przeczy
tać, że w wersji z 20 grudnia 2010 r. m.in. „unie
możliwiono dodawanie do opisu książki pól for
matu, które nic dotyczą tej sekcji” oraz „uniem oż
liwiono dodawanie więcej niż jednego hasła z pól
IX X ”. Czy wcześniej to było możliwe?
Braki i niedoskonałości systemu są dostrzegane
przez bibliotekarzy podczas licznych prezentacji.
Niestety, zespół MAK-a+ próbuje przykryć proble
my agresywnym marketingiem i propagandą sukcesu.
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w „Sprawozdaniu z działalności Instytutu Książki
w 2009 r.” możemy przeczytać, że prace nad systemem
były audytowanc przez fimię konsultingową. Nie do
wiemy się jednak z tego sprawozdania, jaka to firma
i jakie ma kompetencje do oceny systemu bibliotecz
nego. Możemy za to przeczytać, że „otrzymano opinię
o zakończeniu planowanych prac nad systemem zgod
nie z przyjętym harmonogramem, co uprawnia do roz
poczęcia jego wdrażania”. Minął rok i MAK+ nadal nie
robi wszystkiego, co powinien robić.
Prezentacje przedstawiane przez Tomasza Cieślika
i jeg o współpracowników sprowadzają się głównie do
wielobarwnych slajdów, mapek z kolorowymi chorą
giewkami i latających kulek, które m ają obrazować
liczne wdrożenia i ogrom ne zainteresowanie syste
mem. Podawana jest liczba bibliotek, które zgłosiły
chęć nabycia lub przetestowania MAK-a+. Rzeczywi
stość już nic jest tak barwna. Na stronic MAK-a+ pre
zentowana jest mapka z naniesionymi bibliotekami,
które zainstalowały ten system. M ożna też uzyskać
informacje o wielkości baz katalogowych. W dniu
22 stycznia br. było tych bibliotek K6, z czego tylko
7 mogło się pochwalić bazami liczącymi ponad tysiąc
egzemplarzy. Rckordzistką jest Biblioteka Publiczna
Miasta i Gm iny w Słubicach, której baza liczyła „aż”
5913 egzemplarzy. Aż 34 umieszczone na mapce bi
blioteki miały puste bazy.
Podjęto też próbę dyskredytowania innych syste
mów bibliotecznych. Tomasz Cieślik podczas prezen
tacji na Uniwersytecie Warszawskim pokazał slajd, na
którym inne systemy były opisywane m.in. jako „ar
chaiczne”. Według niego np. SOWA i MATEUSZ to
systemy oparte na DOS-ie, chociaż SOWA od dawna

nie jest systemem dosowym, zaś MATEUSZ nic był
nigdy. Zla wola czy nieznajomość tematu? Skończyło
się na sprostowaniach.
Autorzy MAK-a+ traktują wymiennie pojęcia „in
stalacja” i „wdrożenie”. Wobec tego należy im uświa
domić, że o wdrożeniu systemu bibliotecznego można
mówić dopiero wtedy, gdy prawidłowo wykonuje on
wszystkie planowane funkcje zgodnie z obowiązują
cymi normami i procedurami. Takich wdrożeń MAK+
jcszczc nie ma.
Nabywanie Systemu MAK+ przypomina obecnie
opłacanie subskrypcji dzielą w ielotomowego - musimy przyjąć do wiadomości deklaracje wydawcy, nic
znając faktycznej zawartości nabywanego produktu.
Dlatego na postawione w tytule pytanie „dlacze
go MAK+?” mogę w tej chwili odpowiedzieć - nie
wiem. Być może za jakiś czas odpowiedź będzie inna.
Zdaję sobie sprawę, że zaawansowane systemy bi
blioteczne są dopracowywane przez wicie lat i cały
czas trzeba jc doskonalić, przystosowywać do zmie
niających się warunków. Nie powinno się jednak
prowadzić rozleglej dystrybucji systemu, który nie
został wszechstronnie przetestowany. Testy na bazach
liczących kilkadziesiąt rekordów nie pozw olą na wy
chwycenie wszystkich błędów i niedociągnięć. Może
dobrym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie dystry
bucji, dopracowanie systemu oraz pełne wdrożenie
w jednej bibliotece i przetestowanie na katalogu liczą
cym ponad 100 tys. rekordów i bazie ezytciników z co
najmniej kilkunastoma tysiącami wpisów.

Witold Przybyszewski

Nasi korespondenci informują
Zaproszenie do wspólnego
czytania w Jaworznie
Wiele mówi się ostatnio o spadku czytelnictwa
w Polsce. Problem ten, niestety, nic ominął również
mieszkańców Jaworzna. Miejska Biblioteka Publicz
na w Jaworznie postanowiła jednak stawić mu czoła.
26 stycznia br. w gmachu biblioteki odbyło się pierwsze
z cyklu spotkań wchodzących w skład projektu Cale
Jaworzno czyta dzieciom.
Nikt nie ma wątpliwości, że brak systematycznego
kontaktu z książką ujemnie wpływa na poziom wykształ
cenia. Jednak nikt też nie rodzi się czytelnikiem - by się
nim stać, potrzeba wielu lat pracy. MBP w Jaworznie sta
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ra się ułatwić ten wysiłek najmłodszym, nakierowując ich
na drogę czytelnictwa i aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym, m.in. poprzez wspólne czytanie.
Projekt Cale Jaworzno czyta dzieciom, wpisujący się
w ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI potl nazwą
Cala Pokka czyta dzieciom, ma na celu lozbud/ić w naj
młodszych z różnych środowisk pasje czytelnicze i po
znawcze, czyniąc książkę źródłem rozrywki i wiedzy. Stąd
imprezy kulturalne, których głównym bohaterem będzie
książka i głośne czytanie wzbogacone pedagogiką zabawy,
ale także spotkania edukacyjne propagujące myślenie czy
konkurs literacki na najciekawszą recenzję książki.
Na spotkaniach z cyklu Cale Jaworzno czyta dzieciom
zaproszeni goście - przedstawiciele władz miasta, nauki,
kultury, biznesu, polityki, jak również rodzice i starsze
rodzeństwo - czytają dzieciom swoje ulubione bajki.

Akademia Orange dla
jasielskiej biblioteki

wprowadzając jc w świat nowych wartości, wzbogacając
ich rozwój emocjonalny i wzmacniając więzi społeczne.
Głośne ezytanie podaje dzieciom propozycje interpreta
cji tekstu i zwalnia je z odcyfrowywania liter. Za pomocą
głosu i innych środków aktorskiego wyrazu można wy
dobyć większą wyrtrzistość, sugestywność - sprawić, że
słuchacz przeżywa tekst silniej, niż gdyby czytał go samo
dzielnie. Równocześnie, głośne czytanie rozbudza i pie
lęgnuje w dzieciach pojawiającą się chęć czytania, która
być może z czasem przekształci się w potrzebę.
Na spotkaniu 26 styeznia br. dyrektor biblioteki, Mo
nika Rejdych, czytała jedną ze swoich ulubionych bajek,
Pchb; Szachrajkę Jana Brzechwy. Uczestniczyli w nim
m.in. podopieczni Świetlicy pod Kolegiatą, Środowi
skowego Domu Samopomocy oraz dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 18. Dzieci wzięły udział w konkursie z na
grodami pod hasłem „Powtórka z bajki”, który sprawdzał
ich zainteresowanie jej treścią. Spotkanie zakoiiczylo się
wspólną zabawą. Uczestnicy utworzyli bajkowy pociąg
i zwiedzili bibliotekę, dodatkowo otrzymali pamiątkowe
zakładki do książek, kalendarzyki i naklejki, promujące
ogólnopolską kampanię Cala polska czyta dzieciom.
Patronat nad projektem objęli m.in. Prezydent Mia
sta Jaworzna i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
H a lin a R c c h u !

W 2010 r. M iejska B iblioteka Publiczna w Jaśle
przystąpiła do program u Fundacji O range A K A 
DEM IA O RA N G E DLA BIBLIOTEK. Program
ma na celu popularyzację internetu i now oczesnych
technologii inform acyjnych ja k o narzędzi eduka
cji. U zyskana dotacja w kw ocie 15635,89 z ł zosta
ła przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do
internetu w bibliotece głów nej i filiach biblioteki.
Dzięki udziałow i w program ie zw iększona zo sta
ła szybkość łącz w bibliotece głów nej (15 Mb)
i filiach (2M b) - mówi dyrektor M BP - M ałgorzata
Piekarska. W bibliotece organizow ane są w arsztaty
internetow e dla seniorów - eztery edyeje w ciągu
roku, prow adzona je s t także edukacja czytelnicza
i m edialna dla szkól podstaw ow ych, gim nazjalnych
i ponadgim nazjalnych z w ykorzystaniem inter
netu. W 2010 r. z bezpłatnych publicznych punk
tów dostępu do internetu w bibliotece skorzystało
25 629 osób. ( roma.sz K ulana}

Ważne dla autorów publikujących w „Bibliotekarzu”
Autorzy pragnący publikować swoje teksty w „Bibliotekarzu” proszeni są o:
1. Przysyłanie tekstów i ew entualnie materiałów ilustracyjnych w plikach na adres W ydaw nictwa SBP
lub bezpośrednio do redaktora naczelnego na adres: jan.wolosz(r()o2.pl. Teksty i fotografie pow inny być
podpisane.
2. Dołączanie do przysyłanych materiałów danych niezbędnych do wypłacenia honorarium oraz odprowa
dzenia podatku od honorarium do urzędu skarbowego. W tym celu oprócz imienia i nazwiska należy podać;
datę i miejsce urodzenia • imiona ojca i matki • adres domowy • PESEL • NIP • nazwę i adres właści
wego dla autora ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego • numer konta osobistego
w banku w celu przekazania honorarium • stopień lub tytuł naukowy oraz miejsce pracy i pełniona
funkcja do um ieszczenia w notce o autorze.
3. O świadczenie o zgodzie na bezpłatne publikowanie tekstu w intem ecie - w związku z digitalizacją
i publikowaniem „Bibliotekarza” w intemecie.
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Przegląd publikacji
Rynek książki w Polsce 2010 : wydawnictwa / Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk. - Warszawa ; Biblioteka Analiz, 2010. - 547 s . ; 23 cm. (Raporty ; t. 50)
Rynek książki w Polsce 2010 : dystrybucja / Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk ; współpr. Kamila Bauman. - Warszawa: Biblioteka
Analiz, 2010. - 363 s. ; 23 cm. - (Raporty ; t. 51)
Rynek książki w Polski 2010 : poligrafia / Tomasz Nowak, Ewa TenderendaO żó g ; współpr. Piotr D o b ro łęcki.-W arszaw a: Biblioteka Analiz, 2 0 1 0 .-2 7 0 s . ;
23 cm. - (Raporty ; t. 52)
Rynek książki w Polsce 2010 : papier ZPiotr Dobrołęcki; współpr. Daria Dobrołęcka. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2010. - 1 7 5 s . ; 23 cm. - (Raporty ; t. 53)
Rynek książki w Polsce 2010: who is who / Piotr Dobrołęcki, Ewa TenderendaOżóg. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2010. - 413 s . ; 23 cm. - (Raporty ; t. 54)
Książka jest najpierw ideą, pom ysłem . Powstaje
tekst. Potem ktoś musi j ą w ydać, ktoś inny - w y
drukow ać, a ktoś jeszcze - dostarczyć do czytelni
ka. Praw ie w szystkie etapy tej drogi przedstaw ia
m onum entalna, 5-tom ow a publikacja Rynek książki
H Polsce 2010.
Tom W ydaw nictw a jest podsum owaniem doko
nań branży w ydawniczej w 2009 i pierwszej połow ic
2010 r. N ajobszerniejszą, podstaw ow ą jeg o część
stanowi rozdział „N ajw iększe w ydaw nictw a książ
kow e w 2009 r.”, w przejrzystej formie prezentujący
oficyny w ydaw nicze —z W ydawnictwam i Szkolny
mi i Pedagogicznym i oraz N ow ą Erą na czele. Roz
dział zaw iera inform acje o wielkości produkcji wy
daw niczej, tabele i zestaw ienia oraz charakterystykę
i historię poszczególnych firm.
W tom ie tym znajdzicmy również „Najważniej
sze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim
w 2009 r.” w formie kalendarium.
A nalizę branży wydawniczej w minionym okresie
przedstawia rozdział „Główne trendy na rynku wy
daw niczym ”, gdzie czytamy m.in. Pomimo kryzysu
i obaw nie ograniczono liczby wydanych tytułów —
w 2009 r. ukazało się 22 460 pozycji, w tym 13 280
pierw szych edycji (...) Średnia cena książki w 2009 r.
wyniosła 32,50 z ł (wzrost o 2 proc.).
Z przyszłością książki zmierza się rozdział „Pro
gnozy dla rynku wydawniczego”. Autorzy podkreśla
ją postępującą cyfiyzację tekstu, w tym dynamiczny
rozwój oferty elektronicznej, multimediów i audiobooków, szczególnie w odniesieniu do literatury
fachowej: na rynku książek biznesowych ogromne
znaczenie ma oferta elektroniczna (...) dostarcza ona
ju ż p o n a d połow ę przychodów na rynku publikacji
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profe.fonałnych, a w przypadku treści adresowanych
do prawnikiiw i kadr zaiządzających je s t to ju ż p onad
60 proc.
Całość zamyka indeks finn omawianych w książce.
Tom D y stry b u cja pośw ięcony je s t segm entom
hurtowej, detalicznej i bezpośredniej sprzedaży
książek. Rejestruje pozytyw ne zm iany na rynku hur
towej dystrybucji książek; w 2009 roku obrót reali
zow any przez hurt księgarski w zrósł z 1565 młn z ł
do 1590 m łn zł, czyli o 1,6 proc. Ważnym instytu
cjonalnym klientem , realizującym swe zam ów ienia
w hurcie pozostają biblioteki i odbiorcy podręczni
ków. Rozdział w ieńczy przegląd najw iększych pol
skich hurtowni (z charakterystyką firmy i zestaw ie
niami tabelarycznym i).
Księgarstwo detaliczne w Polsce od kilku lat prze
żywa regres. Na sytuację tę wpływa m.in. rozwój
handlu elektronicznego: wyzwaniem trudnym do spro
stania pozostaje internet (...) gdyż na zamówieniach
w sieci korzystają głów nie duże firmy, które mogą
oferować szybką obsługę, liczne pro n u u je i wysokie
rabaty.
Pewne nadzieje branża detaliczna wiąże z w pro
wadzeniem wyższej stawki podatku VAT na sprze
daż książek, które nastąpi praw dopodobnie do koń
ca 2010 r. Rozdział kończy prezentacja polskich
księgarń.
Udział sprzedaży bezpośredniej w yniósł w 2009 r.
39 proc., p iz y 41 proc, m k wcześniej (...), co daje
spadek sprzedaży o 5,3 proc, ł f znacznym stop
niu spadek wiąże się z m alejącą sprzedażą klubów
i katalogów wysyłkowych, któtych czas zdaje się do
biega końca. Ich m iejsce z sukcesem zajm uje sprzedaż
online.

Tom zamyka omów ienie eksportu i importu ksią
żek oraz indeks.
Kondycja i kierunki rozwoju rynku poligraficzne
go są tem atem tomu Poligrafia. Kryzys ekonomiczny
ubiegłego roku, wysokie koszty energii i materiałów
spowodowały, że w grze pozostali najsilniejsi oraz
te zjawiska i technologie, które uzyskają wsparcie
inwestorów — uznane za perspektyw iczne i rozwojo
we. Szczególna rola przypadła roli druku cyfrowego
i rozwojowi książek elektronicznych. Najobszerniej
szy rozdział tomu zawiera ranking i prezentacje pol
skich drukarń. W tomie om ówiono też poligraficzne
imprezy i targi, nagrody i certyfikaty. Znajdziemy tu
rów nież w ykaz portali poligraficznych, stowarzyszeń
i organizacji branżowych oraz kalendarium najważ
niejszych wydarzeń i indeks.
O mówienie rynku papierniczego w Polsce i na
święcie oraz prezentacja głównych producentów
i dystrybutorów papieru - to wiodące tematy tomu
P apier. W osobnych rozdziałach przedstawione zo
stały instytucje, organizacje i czasopisma branżowe
oraz przydatne dane techniczne dotyczące papieru
drukowego. Jak i pozostałe, tom zawiera bibliografię
oraz indeks firm omówionych w książce.
Tom W ho is w ho to słownik biograficzny ludzi
polskiej książki. Publikacja z roku na rok zwiększa

sw oją objętość. Tegoroczna edycja zawiera 614 bio
gram ów osób związanych z rynkiem książki z infor
macjami o ich karierze, życiu osobistym i zaintere
sowaniach. Autorzy podkreślają otwarty eharakter
publikacji i zachęcają do nadsyłania materiałów do
kolejnych edycji. Na tom składają się rów nież roz
działy poświęcone targom książki (z przejrzystą cha
rakterystyką imprez), a także organizacjom i instytu
cjom branżowym oraz indeks.
Prezentowana publikacja jest nieocenioną pomocą
i lekturą obow iązkow ą dla każdego, kto w jakikol
wiek sposób związany jest z branżą wydawniczo-księgarską. Zamieszczone w niej rankingi i zesta
wienia, szczegółowe analizy i prognozy porządkują
wiedzę i ułatwiają pracę działającym podmiotom
i potencjalnym inwestorom.
Podkreślić należy staranne opracowanie edytor
skie poszczególnych tomów oraz otw artość twórców
publikacji na tematy nowe, aktualne, które przynosi
wciąż zmieniająca się rzeczywistość.
Rynek książki w Polsce jest pozycją atrakcyjną
zarówno dla osób długo działających w branży, jak
i nowicjuszy. Zawiera też informacje ważne dla bi
bliotekarzy.
D a n u ta U r b a ń s k a

Ryback, Timothy W. Prywatna biblioteka Hitlera: książki, które go ukształ
towały / Timothy W. Ryback ; z ang. przeł. Małgorzata Szubert. - Warszawa:
Świat Książki, 2010. - 316, [1] s . : il.
Nazwisko ..Hitler” przywołuje na pamięć II wojnę
światową, obozy koncentracyjne, ludobójstwo, których
głównym sprawcą byl człowiek je noszący. Był bar
dziej znany z palenia książek, niż z ich gromadzenia.
(Jłówną uwagę poświęcono tutaj jego bibliotece pry
watnej’. Publikacja, którą prezentuję, z dwóch powo
dów godna jest uwagi. Pierwszy, cechuje się określo
ną metodologią, poprawną pod względem naukowym
i dość oryginalną. Autor dokonuje w niej porównania
losów dwóch bibliotek: tej, która jest uwidoczniona
w tytule książki, z księgozbiorem piywatnym Wal
tera Benjamina, niemieckiego filozofa żydowskiego
pochodzenia, któiy wysoko cenił słowo pisane, dru
kowane i oprawione, kochał książki i je zbierał. Tkwi
w tym pewna symbolika. Biblioteka Hitlera reprezen
tuje świat władzy zbrodniczej, ta druga - ludzi prze
śladowanych, uśmiercanych. Drugi, opiera się na wy
jątkow o solidnej bazie materiałowej. Mimo niekom
pletności zbiorów, jakie autor opisywał, wykorzystano
katalogi, wywiady, korespondencję i liczne publikacje.
W sumie okazały się to źródła wyjątkowo obfite, w peł
ni umożliwiające analizę zbiorów.
Biblioteka Hitlera znajdowała się w czterech miej
scach; Brunatnym Domu głównej siedzibie NSDAP,

znajdującej się w Monachium, rezydencji przy Prinzregentcnplatz w Berlinie, Obersizbergu (Berghof)
i Kancelarii Rzeszy, umieszczonej w bunkrze w Ber
linie. Uległa rozproszeniu w czasie upadku imperium
faszystowskiego. Zaledwie niewielka część (1244
książki) znalazła się w dziale rzadkich książek i rękopi
sów Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. Jej katalog
sporządzili w formie obszernej publikacji The Hitler
Library Philipp Gassert i Daniel S. Mattcrn’. Frederick
Occhsner, berliński korespondent United Press Interna
tional, szacował pod koniec lat trzydziestych XX w., że
biblioteka Hitlera liczyła wtedy 16 300 tomów'. Dział
pierwszy obejmował militaria (około siedem tysięcy
tomów), drugi byl poświęcony sztuce, szczególnie
architekturze, malarstwu, rzeźbie i teatrowi, trzeci astrologii, spirytyzmowi, odżywianiu i dietom. Znajdo
wało się też w niej około czterysta książek o Kościele niemal wyłącznic katolickim, od ośmiuset do tysiąca to
literatura popularna, wiele z nich to zwykła szmira. Do
ulubionych książek Hitlera należał cały cykl opowieści
indiańskich Karola Maya. W bibliotece jest wiele prac
o tematyce społecznej. Przechowywane było dzieło
Mein Kampf. Przyniosło mu niesamowitą fortunę, sza
cowaną w niem ieckich kręgach bankowych na blisko
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50 milionów marek. Wśród książek Hitlera była jedna
poświęcona tematowi, który głównie go interesował,
a mianowicie studium z opisami dłoni wielu sław
nych osobistości historycznych. Co ciekawe, on sam
w dużym stopniu oceniał ludzi na podstawie ich rąk.
Walter Benjamin w kilka tygodni po dojściu Hi
tlera do władzy uciekł z Niemiec. Swój księgozbiór
przekazał sąsiadowi, który jego część przesłał do Da
nii, gdzie filozof zatrzymał się u dram atopisarza Bcrtolta Brechta. Stąd Benjamin wraz z księgozbiorem
przeprowadził się do Paryża. Pozostała część w Ber
linie została zniszczona. Po niemieckim najeździe na
Francję w 1940 r. został na krótko zatrzymany przez
władze francuskie. Zwolniony porzucił sw ą cenną bi
bliotekę i uciekł najpierw do Lourdes, następnie do
M arsylii, na końcu 27 września przekroczył granicę
z fliszpanią i gdy znalazł się w Portboii, został zatrzy
many przez policję hiszpańską. Obawiając się wyda
nia władzom francuskim, odebrał sobie życie.
Biblioteka Benjamina przetrwała. Skonfiskowana
w Paryżu przez Gestapo została odesłana do Berli
na. Stam tąd wraz z arm ią radziecką powędrowała do
Moskwy. Wróciła najpierw do Archiwum Theodora
A dom a we Frankfurcie nad Menem, potem do Ber
lina, gdzie została umieszczona w Archiwum Wal
tera Benjamina. Ryback nic pisze o zawartości jej
księgozbioru, co należy potraktować jak o pewną
wadę książki. Możemy się nieco zorientować w tej
zawartości dzięki poglądom samego filozofa na temat
bibliotek prywatnych. „Daty, miejsca, nazwiska, for
maty, poprzedni właściciele, oprawy i tym podobne
- twierdził - wszystkie te szczegóły m uszą coś ujaw
nić, nie jako suche, pojedyncze fakty, ale jak o har
monijna całość”. Zbieracza można poznać po jego
kolekcji, zaś zrozum ieć dopiero po śmierci. Ryback
pisze: „Benjamin sądził, że piyw atna biblioteka jest
niezm iennie wiarygodnym świadectwem charakteru
jej właściciela, co doprowadziło go do górnolotne
go stwierdzenia: grom adzim y książki przekonani, że
chcem y je zachować, ocalić, tymczasem w rzeczywi
stości to książki ocalają swoich zbieraczy . „To nie
one ożyw ają w nim. To on żyjc w nich” .
Ryback z nastawieniem wytyczonym przez Ben
jam ina podchodzi do księgozbioru Hitlera i stara się

z tego punktu widzenia analizować jeg o zaintere
sowania czytelniczą. Pisze, że czytał zachłannie co
najmniej jedną książkę co wieczór. Do najwybitniej
szych dzieł literatury światowej zaliczał Don Kichote,
Robinsona Crusoe, Chatę wuja Toma i Podróże Gu
liwera. Szekspira cenił wyżej niż Goethego i Schille
ra. Przejęty był Hamletem. Upodobał sobie Juliusza
Cezara. „Pierwszą książką Karola Maya, którą prze
czytałem, było Przez pustynię - wspominał kiedyś.
- Byłem zafascynowany. Natychmiast rzuciłem się
na inne jego książki, co niezbyt dobrze odbito się na
moich stopniach” .
Hitler znał dobrze Pismo Święte. W jego bibliote
ce znajdowała się antysemicka książka w przekładzie
na język niemiecki H enry'ego Forda The Internatio
nal Jew: The Worlds Foremost Problem (M iędzyna
rodowy Żyd; główny problem świata). Była też książ
ka o gazach trujących Cyklon B. Na stoliku nocnym
trzymał egzem plarz historyjki obrazkowej Wilhelma
Buscha Max i Moritz. Do jego codziennej lektury tuż
przed śm iercią należała książka Thomasa Carlyle’a
o Fryderyku Wielkim.
Najbardziej właściwą ocenę biblioteki Hitlera
można odnaleźć na łamach gazety „Suddeutsche Zeitiing” z 9 listopada 1946 roku: „Jest to biblioteka
człowieka, który nigdy nic dążył do zdobycia pogłę
bionej wiedzy w jakiejś dziedzinie. Całkowity brak
pozycji, których znajomość jest absolutnie niezbędna
przy podejmowaniu właściwych decyzji w chwilach
i sprawach ważnych dla państwa (z zakresu historii
powszechnej, historii sztuki wojennej, gospodarki,
geografii, polityki itd.), jest typowy dla reprezentowa
nego przez Hitlera poziomu wiedzy, na której podsta
wie podejm ował decyzje” .
Józ.ef S zo cki
PRZYPISY:
• RYBACK. T. W. P r v w a tn a b ib lio te k a H itle r a : k s iq żki, k tó r e f(o u k s zta lto w a lv . Warszawa: Świat Książki,
2010, 316 s. ISBN 978-83-247-1693-7.
■ GASSERT, P., M A T T E R N , D. S. The H itle r L ib ra ry :
A Bibliography, (ireenwood Press, Westport, Conn. 20t)l

’ RYBACK, T. W. Op. cit. s. 140.

Z OFICYNY WYDAWNICZEJ SBP
Jarosz, Dariusz. Dzieje książki w Polsce 1944-1989: wybór źródeł / Dariusz
Jarosz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - 330, [2] s. - (Nauka, Dydak
tyka, Praktyka ; 117).
w omawianej pracy zebrano i opracowano oraz opatrzono komentarzem najważniejsze dokumenty, pokazujące
różnorodne powiązania (głównie polityczne), w jakie była uwikłana książka w kraju po łl wojnie światowej. Wraz z pu
blikowanymi już w minionych latach aktami prawnymi jej zasadnicza część obejmuje dokumenty mało znane oraz po
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raz pierwszy wydane, odnalezione w zespołach archiwalnych. Stworzone przez odpowied
nie wydziały KC PZPR, przechowywane aktualnie głównie w Archiwum Akt Nowych
i Archiwum Zakładowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są od nie
dawna udostępniane badaczom. Ponieważ do KC PZPR trafiały dokumenty wytworzone
M rlB >a Ja n as
przez różnego typu instytucje, zajmujące się książką- publikacja pozwala spojrzeć szeroko
i głębiej na tytułowe zagadnienie. W wyborze znalazły się także materiały o charakterze
D s le je Ic e la A k l
l o ls c a 1 9 4 4 -1 9 0 9
publicystycznym, jak również relacje o zabarwieniu wspomnieniowym.
Vjb^r
W czterech rozdziałach, poprzedzonych krótkimi wstępami wprowadzającymi
w problematykę, znajdują się materiały źródłowe, dotyczące problemów legalnego ruchu
wydawniczego, księgarstwa i poligrafii, cenzury w czasach PRL, bibliotek i czytelnictwa
oraz publikacji drugiego obiegu.
W ybór źródeł, wzbogacony przypisami, wykazem podstawowej literatury do
dziejów książki Polski Ludowej, wykazem skrótów oraz indeksem nazwisk, jest
skierowany przede wszystkim do studentów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz fi
lologii polskiej i dziennikarstwa jak rów nież osób zainteresowanych historią kultury polskiej w okresie PRL.

Słownik pracowników książki polskiej: suplement III Z pod red. Hanny Tadeu
siewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Uniwersytet Łódzki. - W ar
szawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - 451,
[1] s. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 121).
Słownik pracow ników książki polskiej to publikacja znacząca na polskim ryn
ku wydawniczym, ujmująca biogramy przedstawicieli zawodów, które poprzez
swoje różne zadania są powiązane z książką polską - od czasów najdawniej
szych po współczesność. Na jego stronach uwieczniono sylwetki m.in. dru
SŁOWNIK
karzy, wydawców, ilustratorów, iluminatorów, introligatorów, kolporterów,
PRACOW NIKÓW KSIą ZKI
POL.SKIM
księgarzy, bibliofilów, bibliotekarzy, organizatorów bibliotek, bibliologów, bibliotekoznawców oraz innych badaczy, których działalność związała z książką
Suplement U !
polską w kraju i za granicą. W danych biograficznych jest zaznaczony wyraźnie
ten aspekt. Prace nad Słownikiem zapoczątkowane ju ż w pierwszej połowie lat
czterdziestych ubiegłego wieku doprowadziły do wydania Zeszytu próbnego
w 1958 r. oraz do publikacji w 1972 r. Kolejne Suplementy ukazały się w 1986 r.,
2000 r. i 2010 r.
Suplement III obejmuje 404 biogramy. Hasła przygotowało 198 autorów. Więk
szość haseł dotyczy osób zmarłych w latach 2000-2010. Dołączono także uzupełnienia wcześniejszych wydań.
Metoda opracowania tekstów pod względem merytorycznym oraz formalnym jest identyczna jak w poprzednich
suplementach. Również budowa indeksu nie uległa zmianie.

Kondek, Stanisław Adam. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie: skrypt /
Stanisław Adam Kondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warsza
wa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - 126, [10]
s. - (Propozycje i Materiały ; 82).
Prezentowana publikacja zawiera podstawowe wiadomości z dziedzin ruchu
w ydawniczego i księgarstwa, ujęte w sposób przystępny. Autor przedstawił własne
spojrzenie na cykl w ykładów na kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznaw
stwo, podkreślając ich bibliologicznc pochodzenie i charakter. Wykłady zawiera
j ą głównie treści teoretyczne. Po rozdziale wprowadzającym autor poddał anali
zie strukturę tekstow ą książki współczesnej na podstawie aktualnej normy PN-78
N-01222; Kompozycja wydawnicza książki. D alszą część skryptu poświęcił struktu
rze materialnej książki, procesom typograficznym (struktura użytkowo-estctyczna,
składanie, drukowanie i oprawianie książki) oraz specyfice produkcji wydawniczej.
Stosunkowo najmniej miejsca zajm ują zagadnienia księgarskie.
Powyższe treści, spisane rękąbibliologa, przystępnie opisują procesy produkcji
wydawniczej i dystrybucji książki.
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Stanisław Adam Kondek

Zagadnienia
wydawnicze i księgarskie |
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SYGNAŁY O NOWYCH PUBLIKACJACH
Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010: praca zbiorowa / pod red.
Zbigniewa Osińskiego. - Lublin: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej UMCS, 2010. - 296 s.: il.; 24 cm.
Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka,
Książka, Informacja i Internet 2010”, która odbyła się
w ub.r. w Lublinie.
Artykuły zaw ierają zarówno stan badań, jak i roz
wiązania praktyczne, dotyczą różnych aspektów dzia
łalności wyższych uczelni i bibliotek, nakierowanych
na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyj
nego. Ujęte zostały w trzech blokach tem atycznych
(Z działalności naukowej i dydaktycznej wyższych
uczelni; Przemiany w świecie książek, czasopism
i intem etu; Biblioteka w XXł w.). Pierwszy obejmuje
zagadnienia związane m.in. ze skutecznym wyszuki
waniem informacji dla historyka, edukacją brokerów
infonnacji na poziom ic akademickim (na podstawie
badań realizowanych w KBilN UŁ), dokum entacyjną
funkcją publikacji informacyjnych, repozytorium in
stytucjonalnym uczelni wyższych oraz bazą starodru
ków na przykładzie Biblioteki Księży Misjonarzy na
Stradomiu. Autorzy części następnej analizują przy
szłość e-booków, sytuację książki dziecięcej oraz pro
gram ów telewizyjnych promujących książki, konse

kwentnie budowany nowy wizerunek prasy, jak rów 
nież problem naruszania prawa autorskiego w internecic. Ostatni, obszerny fragment publikacji jest po
święcony bezpośrednio sprawom bibliotek. Zawiera
charakterystykę polskich serwisów internetowych
dla bibliotekarzy, katalogów OPAC w Web 2.0 oraz
zasobów bibliotecznych prezentowanych w intemecie, sposób wykorzystania możliwości wyszukiwaw
czych w katalogu online na przykładzie doświadczeń
BUŁ, prezentacje serwisu Elektronicznej Biblioteki
Pedagogicznej SBP, działań NUKAT-u, Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka USI.
i Ekonomicznej w Katowicach oraz podstawowe in
formacje o Programie Rozwoju Bibliotek. Ujmuje
ponadto zadania infonnatora i bibliotekarz.a dziedzi
nowego na przykładzie BG i Biblioteki Wydziału
Chemicznego Politechniki Warszawskiej, modele in
formatyczne na podstawie wdrożenia i wykorzystania
kartoteki haseł wzorcowych w bibliotekach użytku
jących PROLIB, a także przykład dostosowywania
działalności informacyjnej biblioteki akademickiej do
potrzeb społeczeństwa informacyjnego (BUŁ).

Bibliotekarz - zawód czy powołanie / pod red. nauk. Marcina Geryka. - Gdańsk:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010. - 290, [1] s.: il.; 24 cm.
Prezentowana publikacja jest pokłosiem ogólnopol
skiej konferencji naukowej „Bibliotekarz; zawód czy
powołanie”, zoiganizowancj jesionią 2009 r. przez WSZ
w Gdańsku. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed
pracownikami bibliotek nowe zadania. Rola bibliotekarza
i ranga tego zawodu jest często niedoceniana, a utrwalone
stereotypy dotyczące pracy w bibliotece nieadekwatne do
stanu faktycznego.
Autorzy tekstów (22) analizują specyfikę zarzą
dzania kadrami w bibliotekach (proces rekrutacji pra
cowników, rozwój kompetencji zawodowych kadry,
controlling personalny, kryteria oceny pracy w bi
bliotece). Charakteryzują wizerunek współczesnego

bibliotekarza, rozpatrując konkretne przykłady (pra
cownika biblioteki uczelni artystycznej, bibliotekarza
cyfrowego, bibliotekarza w społeczności akadem ic
kiej, w literaturze i filmie), rysują jeg o autoportret do
mniemany z wykorzystaniem narzędzi i technologii
Web 2.0. W skazują na nowe wyzwania w tym zaw o
dzie oraz zw racają uwagę na niektóre psychospołecz
ne aspekty zawodu bibliotekarza (m otywy wyboru,
stres, syndrom wypalenia zawodowego, koherencję,
dcontologię).
Książka zainteresuje wszystkich tych, którym jest nie
obojętny pozytywny i prawdziwy portret współczesnego
bibliotekarza: jego wiedza, kwalifikacje, osobowość.

Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicz
nych: materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej
przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-11 września 2009 /
pod red. Radosława Gazińskiego. - Szczecin: Książnica Pomorska im.
Stanisława Staszica, 2010. - 272 s., [4] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 24 cm. (Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”; t. 7)
O m aw iana publikacja to kom pendium m ate
riałów z konferencji naukowej pośw ięconej zbio
rom specjalnym i regionalnym znajdujących się w
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polskich bibliotekach naukow ych i publicznych.
Tematyka zbiorów specjalnych jest dla środowiska
bibliotekarzy źródłem wielu inspiracji naukow ych.

ale także obszarem ścierania się różnych w yobra
żeń dotyczących organizacji pracy w bibliotekach.
W pięciu sesjach przedstaw iono kolejno: znaczenie
zbiorów specjalnych dla nauki, stan przechow yw a
nia w konkretnych bibliotekach w kraju - rękopisów,
starodruków , ikonografii, afiszy, pam iętników oraz
prasę i w spółczesne formy zbiorów specjalnych.
A utorzy części pierwszej dow odzą, że w obliczu
szybkich przem ian technologicznych zbiory specjal
ne będą stanowiły o znaczeniu i roli bibliotek w śro
dow isku naukow ym . Przedstaw iono to zagadnienie
z perspektyw y historyka. Rękopisy, biografie, zbio
ry ikonograficzne czy kartograficzne zgrom adzone
w bibliotekach są - obok dokum entów przechow y
wanych w archiw ach - pełnow artościowym i źródła
mi um ożliw iającym i poznanie prawdy historycznej.
Również dokum enty korespondencyjne pracow ni
ków naukow ych, pozyskiw ane najczęściej w drodze
darow izny po zm arłych profesorach, stanow ią nie
zw ykle cenny m ateriał do badań biograficznych oraz
regionalnych.
N astępne części tom u do tyczą stanu oraz perspek
tyw ww. zasobów specjalnych przechow ywanych
w w ybranych polskich bibliotekach m.in.; Bibliotece
U niw ersyteckiej oraz Głównej Politechniki w War
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szaw ie, w e w rocław skich bibliotekach Akademii
Medycznej jak rów nież Uniw ersytetu Ekonom i
cznego, Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa
Naukowego Płockiego, Bibliotece Uniwersytetu Rze
szowskiego oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Po
znaniu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a także
Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
O statn ia część to arty k u ły d o ty czące p ra
sy oraz w sp ó łczesn y ch form zb io ró w sp e c ja l
nych. Przeprowadzono m.in. analizę „Pam iętnika
Towarzystwa Tatrzańskiego” i dw utygodnika spo
łeczno-kulturalnego „N adodrze” oraz zobrazow a
no, w jakim stopniu rozwój technologii przyczynił
się do procesu w ypierania książek przez materiały
m ultim edialne. Fakt ten skłania do refleksji na temat
w yznaczania zasad zaklasyfikowania nośników cy
frowych do grupy zbiorów specjalnych.
Teksty zaw arte w książce są głosem w ogólno
krajowych rozw ażaniach nad sensem i znaczeniem
grom adzenia pow yższych m ateriałów w dobie infor
matyzacji i cyfryzacji bibliotek.
M a rzen a P rzyb ysz
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Prawo biblioteczne
Nowy VAT na książki
i czasopisma
z końcem 2010 r. w ygasła podstaw a stosowania
stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostawy
(sprzedaży) książek i czasopism specjalistycznych,
ja k ą stanow ił par. 39 rozporządzenia m inistra finan
sów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie w ykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług (Dz. U. N r 224, poz. ł7 9 9 z póżn. zm.).
Po 1 stycznia 2011 r. dostaw a książek i czaso
pism specjalistycznych objęta je st podatkiem VAT
w w ysokości 5%, co w ynika z art. 41 ust. 2a ustawy
z dnia 11 m arca 2004 r. o podatku od tow arów
i usług (Dz. U. N r 54, poz. 535 z póżn. zm .) oraz
z pozycji 32-34 załącznika nr 10 do tej ustawy, do
danych przez je j now elizację z dnia 26 listopada
2010 r., opublikow aną w Dz. U. N r 238, poz. 1578.
N ow elizacja ta w prow adziła także do art. 2 pkt 27f)
ustaw y o podatku od tow arów i usług definicję cza
sopism specjalistycznych.
W rozum ieniu pow yższego przepisu czasopism a
specjalistyczne to drukow ane w ydaw nictw a perio
dyczne oznaczone sym bolem ISSN, objęte kodem
PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tem atyce szeroko po
jętych zagadnień odnoszących się do działalności
kulturalnej lub tw órczej, edukacyjnej, naukow ej lub
popularnonaukow ej, społecznej, zaw odowej i m eto
dycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przezna
czone dla osób niew idom ych i niedow idzących, pu
blikow ane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci
odrębnych zeszytów (num erów ) objętych w spól
nym tytułem , których zakończenia nie przewiduje
się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach
czasu w nakładzie nie w yższym niż 15 000 egz.,
z wyjątkiem ;
a) periodyków o treści ogólnej, stanow iących
podstaw ow e źródło inform acji bieżącej o ak
tualnych w ydarzeniach krajow ych lub zagra
nicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu
czytelników ,
b) publikacji zaw ierających treści pornograficz
ne, publikacji zaw ierających treści naw ołujące
do nienaw iści na tle różnic narodow ościow ych,
etnicznych, rasow ych, w yznaniow ych albo ze
w zględu na bezw yznaniow ość lub zniew ażające
z tych pow odów grupę ludności lub poszczegól
ne osoby oraz publikacji propagujących ustroje
totalitarne.
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c) w ydawnictw, w których co najm niej 33% po
wierzchni je s t przeznaczone nieodpłatnie lub od
płatnie na ogłoszenia handlow e, reklam y lub tek
sty reklam ow e, w szczególności czasopism inform acyjno-rcklainow ych, reklam ow ych, folderów
i katalogów reklam ow ych,
d) wydawnictw, które zaw ierają głównie kompletną
powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tek
stu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków
opatrzonych opisem lub nie,
e) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni
jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, za
gadki oraz inne gry słowne łub rysunkowe,
f) publikacji zawierających informacje popularne,
w szczególności porady, informacje o znanych
i sławnych postaciach z życia publicznego,
g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona
wysokość nakładu.
Przejściowo, ale tylko do końca marca 2011 r. odnośnie do dostawy książek oraz do końca lutego
2011 r. - odnośnie do dostawy czasopism specjali
stycznych, możliwe jest jednak stosowanie w drodze
wyjątku nadal stawki 0% podatku VAT, w przypadku
spełnienia warunków, określonych w par. 38 rozpo
rządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2 0 10 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów usta
wy o podatku od towarów i usług (Dz. U. N r 246,
poz. 1649).
C hodzi o ujęte czasow o w arunki, zw iązane
z dystrybucją książek i czasopism specjalistycz
nych, tzn. staw ka podatku VAT 0% m oże być za
stosow ana do dostaw y książek, je śli zostały one
przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia
2011 r. lub przez dokonującego ich dostaw y ujęte
w spisie z natury sporządzonym na dzień 3 1 gru d 
nia 2010 r. N atom iast stosow anie tej preferencyj
nej staw ki podatku VAT do dostaw y czasopism
specjalistycznych uw arunkow ane zostało rozpo
częciem dystrybucji nakładu num eru przed dniem
I stycznia 2011 r.
O tym zatem , czy do zakupu danej k siążki, zre
alizow anej do końca m arca 2011 r., m oże zostać
zastosow ana staw ka podatku VAT w w ysokości
0% , d ecydow ać b ęd zie w p rak ty ce to, kiedy zn ala
zła się ona w sprzedaży. Jeśli b yła w k sięgarni ju ż
w 2010 r. i nie zo stała d o końca tego roku sp rzed a
na, to d o je j sprzedaży np. w d rugiej p o łow ie m ar
ca 2011 r. b ęd zie m ożna zastosow ać staw kę VAT
0%. S przedaż takiej k siążki w kw ietniu 2011 r.
lub później, p o dobnie ja k książek, które w p ro 

w adzone zostały do sprzed aży po 1 stycznia
2011 r., obciążona b ędzie ju ż staw k ą p o datkow ą
w w ysokości 5%.
Rufa! Golul
Radca prawny w Departamencie Prawnym
Ministerwstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Usługa biblioteczna i „usługa
pocztowa”
O soby i instytucje korzystające z usług biblioteki
(np. z usługi inform acyjnej bądź też z w ypożyczeń
m iędzybibliotecznych) otrzym ują fakturę, która zo
bow iązuje do zapluty należności stanow iącej opłatę
za taką usługę. O płata ta nic m oże przekroczyć kosz
tów, ja k ie poniosła biblioteka w zw iązku z w ykona
niem określonej usługi. Jest spraw ą oczyw istą, że
w ccnicusługim ogąby ću w zg lęd n io n czaró w n o k o szty osobow e, jak i koszty rzeczow e, takie np. jak zakup
papieru kserograficznego, atram entu do drukarki,
a także znaczka pocztow ego. Nie w olno do liczać
kw ot, k tó re nie sta n o w ią re fu n d a c ji po n iesio n y ch
p rz e z b ib lio te k ę n ak ład ó w , je j w y d atk ó w zw iąza
nych z w y k o n an iem u sługi. N iedopuszczalne je st
doliczenie do tej ceny zysku, bow iem tego rodzaju
usługa nic m oże stanow ić przedm iotu d ziałalno
ści gospodarczej, kom ercyjnej. Tylko tak ustalona
kw ota, odpow iadająca kosztom w ykonania przez
bibliotekę usługi pozw ala na korzystanie z zerow ej
staw ki podatku od tow arów i usług (VAT).
U staw a przew iduje, że zero w ą staw k ą p o d at
ku od tow arów i usług o b jęte są usługi zw iąza
ne z k u ltu rą z w yłączeniem o płat „ w stępu oraz
w ypożyczania w ydaw n ictw (...) w za kresie using
św iadczonych p rze z b iblioteki, archiw a, m uzea
1 innych u sług zw iąza n ych z ku ltu rą (...) ". Z ero w ą
staw k ą podatku nic m ogą być o b jęte usługi, za
które pobierane są opłaty p rzek raczające koszt ich
w ykonania.
U staw a o bibliotekach (art. 14), odnosząca sw o
je przepisy do bibliotek, których organizatoram i są
m inistrow ie i kierow nicy urzędów centralnych oraz
jednostki sam orządu terytorialnego, w ylicza w ust.
2 pkt 1 i 2 usługi, za które m ożna pobierać opłaty
„za usługi inform acyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz w ypożyczenia m ięd zyb ib lio teczn e"
i „za w ypożyczenia m ateriałów a u d io w izu a ln ych ”,
a także stanow i, w ust. 3; ,. W ysokość opłat, o któ 
rych m ow a M- ust. 2 p k t / i 2, nie m oże przekraczać
kosztów w ykonania u sługi". Jednakże inne biblio
teki (np. biblioteki naukow e, m .in. biblioteki uczel
ni), biblioteki, których organizatoram i są organy
nicw ym icnione w art. 14 ustawy, pow inny kierow ać

się w tej spraw ie przepisam i statutu (art. 11 ustaw y
dot. bibliotek - sam odzielnych jed n o stek organiza
cyjnych) bądź też regulam inu organizacyjnego (art.
12 pow ołanej ustaw y dot. bibliotek w chodzących
w skład innych jednostek organizacyjnych). Te
przepisy (statutu, regulam inu organizacyjnego) po
w inny m.in. stanow ić o zasadach naliczania opłat
za usługi św iadczone przez biblioteki, o tym , że
opłaty takie m ogą być pobierane za w ykonyw anie
określonych w tych przepisach usług, ale także, że
opłaty te nie m ogą przekraczać kosztów w ykonania
usługi. W innej sytuacji będzie to działalność usłu
gow a, działalność odpłatna, opodatkow ana.
N atom iast każda działalność gospodarcza,
np. przew idziana w statucie uczelni (art. 7 usta
wy: Praw o o szkolnictw ie wyższym, prow adzona
przez uczelnię ir zakresie i fo rm a c h określonych
U’ sta tu cie) zobow iązuje św iadczeniodaw cę do pła
cenia podatku, najczęściej wg staw ki podstaw ow ej
(obecnie 23% ). Jeśli w ięc w bibliotece działa le
galnie (zgodnie z przepisam i) np. punkt św iadczący
odpłatnie, w celach zarobkow ych, usługi kserogra
ficzne, w ów czas nic m ożna uznać, że św iadczy on
usługę biblioteczną o bjętą zerow ą staw ką podatku
od tow arów i usług. Taki punkt ma obow iązek pła
cenia podatku wg stawki przew idzianej dla usług
kserograficznych, a także ma obow iązek w nosze
nia opłat przew idzianych w art. 20' ust. 1 ustaw y
o praw ic autorskim (P osiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prow adzą d ziałalność g o sp o 
darczą U’ zakresie zw ielokrotniania utw orów dla
w łasnego użytku osobistego osób trzecich, są obo
w iązani do uiszczania, za pośrednictw em organi
za cji zbiorow ego zarządzania p ra w a m i autorskim i
lub p ra w a m i pokrew nym i, opłat w w ysokości do
3% w pływ ów z tego tytułu na rzecz tw órców oraz
wydawców, chyba że zw ielokrotnienie odbyw a
się na po d sta w ie um ow y z upraw nionym . O ploty
te p rzypadają twórcom i w ydawcom te częściach
rów nych).
Przypomitiam o tych przepisach dlatego, że
ostatnio otrzym ałem rachunek od jednej z biblio
tek za jej ustawowo przew idzianą usługę, na któ
rym figurowała obok pozycji „usługa biblioteczna"
(z określeniem sym bolu PKWiU: 91.01,11.0),
pozycja „usługa pocztow a" (sym bole PKWiU:
53.10.11.0; 53.10.12.0; 53.10.13.0 lub 53.10.19.0;
to usługa św iadczona przez operatora publicznego).
Pragnę przede w szystkim zw rócić uwagę na to, że
biblioteki nic w ykonują usług pocztow ych (bądź
„kurierskich”), usług polegających na przyjęciu
przesyłki nadawcy, przetransportow aniu jej do m iej
sca działalności lub zam ieszkania adresata i w koń
cu na doręczeniu przesyłki adresatow i. Biblioteka
kupuje tylko znaczek pocztow y (lub uiszcza opłatę
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przew idzianą taryfą pocztow ą) i nadajc przesyłkę
na poczcie. Koszt znaczka pocztow ego, przesłania
przesyłki (opłata porto) to elem ent wydatków biblio
teki zw iązanych z w ykonaniem usługi.
U staw a o podatku od tow arów i usług przew i
duje, że zerow ą staw kę podatku m ożna zastosow ać
w yłącznic do usług św iadczonych przez pocztę
państw ow ą (zał. nr 4 do ustawy, poz. 2). U sługi qu
asi pocztow e, kurierskie itp. są objęte podstaw ow ą
staw ką podatku, ł dlatego do każdej tego rodzaju
usługi biblioteki [jeśli biblioteka rzeczyw iście zaj
m ow ałaby się taką, nic biblioteczną, ale kurierską,
działalnością (osobiście nic znam takiej biblioteki
i w ątpię, czy takie są )] należałoby doliczać poda
tek w w ysokości 23% .

Jeszcze raz podkreślam: biblioteki wykonu
ją tylko usługi bibiioteczne, usługi szczegółowo
określone w przepisach (ustawy, statutów, regu
laminów). I tylko opłaty za te usługi - obliczone
tak, by nie przekroczyły faktycznych kosztów
wykonania usługi, nie stanowiły przedmiotu
działalności gospodarczej, zarobkowej - ko
rzystają z zerowej stawki podatku ud towarów
i usług.

B o le s ła w H o w o r k a ,
emerytowany dyrektor Biblioteki
Akademii Medycznej w Poznaniu
i radca prawny

Z żałobnej karty
JOANNA LATAŁA
(29.01.1974-18.12.2010)

r
l
18 grudnia 2010 roku zmarła nagle Joasia Latała.
Miała 36 łat. Pozostawiła w szoku i bólu koleżanki
i kolegów oraz grono przyjaciół, którzy z niedowie
rzaniem przyjęli tę straszną wiadomość.
A b so lw en tk a histo rii na U n iw ersy tecie Ja 
g iello ń sk im . W 1999 r. zatru d n io n a zo stała
w D ziale U d o stęp n ian ia Z b io ró w W BP w K ra
k ow ie, g d z ie pod k ieru n k iem S tan isław y L a
sek ro z p o c z ę ła p ra k ty c z n ą n a u k ę z a w o d u .
P racu jąc, u k o ń czy ła stu d ia p o d y p lo m o w e z z a 
kresu in fo rm acji nauko w ej na UJ. W 2002 r.
p rzeszła do D ziału S zk o leń i P rom ocji W BP
w K rak o w ie, w którym praco w ała do 2005 r.
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Po reo rg an izacji D ziału, w tym że roku p rz e n ie 
sio n a zo stała do D ziału A d m in istracy jn o -G o sp o 
d arczeg o na stan o w isk o ds. p u b lic relatio n .
W 2006 r. rozpoczęła następny etap swojej
kariery zaw odow ej w B ibliotece G łów nej AGH.
N ajpierw jak o kierow niczka C zytelni C zaso
pism - w 2011 r. objąć miała now e prestiżow e
stan o w isk o ...
O grom nie trudno pisać o Asi w czasie prze
szłym . Straszne słowa; A si ju ż nic m a z nam i ...P ra
w a, solidna, rzetelna - zaw sze można było na Nią
liczyć. Z aw sze punktualna - m im o że dojeżdżała
do pracy spoza Krakowa. B yła naszą podporą, p ro
m ienna, pogodna i uśm iechnięta z b urzą pięknych
kasztanow ych włosów. N ie było dla Niej trudnych
w yzw ań - w rodzonym optym izm em zarażała nas,
koleżanki z Działu i realizow ałyśm y kolejne pro
jek ty : w ystaw y, konferencje literackie, szkolenia
i sem inaria. R eprezentow ała now e, m łode p okole
nie, które przez swój profesjonalizm i pasję stanowi
przyszłość naszego zaw odu.
Przez w iele łat Joasia pracow ała na rzecz S tow a
rzyszenia B ibliotekarzy Polskich, będąc w ielolet
nim skarbnikiem Koła G rodzkiego, inicjując liczne
działania krakow skiego Koła SBP.
Żegnaj Asiu. To niepraw da, że nie ma łudzi nieza
stąpionych. Zostaniesz w naszych sercach i pamięci.
W im ieniu K oleżanek i Kolegów
T eresa S z c z e r h iń s k a
Kierowniczka Działu Szkoleń i Promocji WBP
w Krakowie w I. 1998-2005

Ogólnopolski konkurs „Bibliotekarz
Roku”

Spotkanie z nowym dyrektorem
Wydawnictwa SBP

R ozszerzając działalność zarządów okręgów
i oddziałów S tow arzyszenia nad honorow aniem ty
tułem „B ibliotekarza Roku” cenionych koleżanek
i kolegów , na obszar całego kraju, ZG SBP w stycz
niu br. ogłosił now y konkurs. C elem konkursu jest
m .in. podniesienie prestiżu zaw odu bibliotekarza
w św iadom ości społecznej, upow szechnianie w ar
tości określających m isję społeczną bibliotekarzy
i ich odpow iedzialność oraz rozbudzenie aktyw 
ności zaw odow ej bibliotekarzy. Zorganizow anie
konkursu na szczeblu krajow ym , we w spółpracy
z okręgam i, oddziałam i i kołam i S tow arzyszenia
ma służyć um acnianiu roli bibliotekarzy i bibliotek
w rozw oju kultury, edukacji itp. Przebiegać będzie
dw uetapow o: w ybory B ibliotekarza Roku dane
go w ojew ództw a, przeprow adzone przez zarządy
okręgów ; głosow anie internetow e na nowym por
talu Stow arzyszenia.

Od stycznia br. Wydawnictwem SBP kieruje Dariusz
Kozłowski (absolwent IINiSB UW), posiadający
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wydaw
nictwu naukowego. Janusz Nowicki, dotychczaso
wy dyrektor Wydawnictwa będzie wspierał działal
ność wydawniczą Stowarzyszenia jak o konsultant
ds. wydawnictw. W dn. 11.01 odbyło się spotkanie
kierownictwa Wydawnictwa z redakcjami czasopism
Stowarzyszenia, podczas którego zostały zakreślone
plany działania na najbliższy rok.

Ogólnopolski konkurs „Mistrz
Promocji Czytelnictwa” 2010
ZG SBP w styczniu br. ogłosił edycję trzecią
konkursu „M istrz Prom ocji C zytelnictw a” na n aj
bardziej aktyw ną bibliotekę w kraju prom ującą
czytelnictw o w 20 lO r. K onkurs organizow any
jest przez SBP w ram ach przedsięw zięć K om ite
tu Porozum iew aw czego B ibliotekarzy, K sięgarzy
i W ydawców. C elem konkursu je s t popularyza
cja działań bibliotek na rzecz upow szechniania
czytelnictw a. U dział w konkursie następuje po
przez zgłoszenie na portalu sbp.pl a następnie d o 
starczenie dokum entacji konkursow ej w postaci
elektronicznej.

Oferta dla prenumeratorów
czasopism SBP
Dla now ych prenumeratorów, którzy zam ów ią
roczną prenum eratę m iesięcznika wydawanego przez
SBP („Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”)
została przygotowana specjalna oferta. Do rocznej
prenumeraty jednego tytułu jest dołączany pakiet 20
książek W ydawnictwa „Świat Książki”. Prenumera
tor, który zamówi dw a tytuły czasopism na 20 łl r.
otrzyma dodatkow o 30 książek tego Wydawnictwa.
Istotna jest kolejność zgłoszeń, gdyż oferta jest ważna
do w yczerpania zapasów.

Nowe formuły „Ekspresu”
i „Biuletynu Informacyjnego”
ZG SBP
Od stycznia br. miesięcznik elektroniczny „Eks
pres ZG SBP” przeszedł na formę newsiettera, który
będzie rozsyłany raz w miesiącu przez redakcję por
talu sbp.pl. „Biuletyn Informacyjny Zarządu G łów ne
go SBP” będzie publikowany na portalu www.sbp.pl
w module O SBP.

List otwarty w sprawie okresu
przejściowego, uchylającego 5% VAT
na książki i czasopisma specjalistyczne
w styczniu br. przedstawiciele organizacji bran
żowych (Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek, Izba Wydawców Prasy, Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izba Księgarstwa
Polskiego) wystosowali list otwarty do Kancelarii
Premiera oraz Ministra Finansów w sprawie tzw.
okresu przejściowego stosowania stawki 0% we
wszystkich ogniwach dystrybucji do dnia 30 kwietnia
2011 r. oraz kwestii ścisłego zdefiniowania „masy to
warowej”, której to rozwiązanie ma dotyczyć. Książ
ka objęta dostaw ą przez wydawcę z 0% VAT powinna
być sprzedawana z takim samym 0% VAT-cm.

Patronat SBP nad projektem „Całe
Jaworzno czyta dzieciom ”
Patronat nad projektem MBP w Jaw orznie „Całe
Jaw orzno czyta dzieciom ” objęło m.in. SBP. Pro
jek t, w pisujący się w ogólnopolską kam panię Fun
dacji ABCXXI pod nazw ą Cała Polska czyta dzie
ciom . m a na celu rozbudzić w najm łodszych pasje
czytelnicze i poznaw cze, czyniąc książkę źródłem
rozrywki i wiedzy. Aby ten cel osiągnąć, biblioteka

35

planuje organizow anie im prez kulturalnych, których
głów nym bohaterem będzie książka i głośne czytanie w zbogacone zabaw ą, ałc także spotkania eduka
cyjne propagujące m yślenie oraz konkurs literacki
na najciekaw szą recenzję książki.

CBR odznaczona medalem
„Bibliotheca Magna-Perennisque”
w dn. 15.01 br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej
odbyła się G ala z okazji 55-lccia istnienia Bibliote
ki, na którą została zaproszona rów nież przew odni
cząca SBP, Elżbieta Stcfańczyk. W części oficjalnej
uroczystości przew odnicząca Stow arzyszenia za
brała głos - zaakcentow ała działalność Jubilatki na
rzecz rozw oju bibliotekarstw a polskiego oraz pod
kreśliła jej zasługi dla SBP. N astępnie odznaczyła
CBR prestiżow ym m edalem „B ibliotheca Magna-Perennisque” a w icedyrektor Barbarę Barwiołek
oraz kierow nik Pracowni G rom adzenia, Ewiden
cji i Form alnego O pracow ania Zbiorów, M ariannę
O klińską medalam i „W dowód uznania”. W trakcie
uroczystości uhoronow ano Bibliotekę rów nież m e
dalem „Pro M asovia”.

Danuta Konieczna nagrodzona
statuetką św. Jakuba
w dn. 21.01 br. Danuta Konieczna, w ieloletnia
dyrektor, obecnie w icedyrektor. Biblioteki U niw er
sytetu W arm ińsko-M azurskiego w O lsztynie otrzy
mała statuetkę św. Jakuba - prestiżow ą nagrodę
Prezydenta O lsztyna Piotra G rzym ow icza w katego
rii Nauka. Danuta Konieczna była przew odniczącą
ZO SBP w latach 1985-1989, członek ZG (przew od
nicząca Komisji W ydawniczej), członek Komitetu

Redakcyjnego W ydawnictwa SBP (I9 9 2 -), członek
redakcji Roczników Bibliotecznych ( I997-), członek
Sekcji Komunikacji Naukowej PAN (2003-2006),
członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na
bibliotekarza dyplom ow anego przy M inistrze N a
uki i Szkolnictw a W yższego (I9 8 9 -), członek Rady
W ykonawczej K onferencji Dyrektorów Bibliotek
Akadem ickich Szkól Polskich (kadencja 2003-2006,
2006-2009).

Posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego SBP
w dn. 31.01. br. odbyło się posiedzenie Prezy
dium Zarządu G łów nego SBP, na którym om ów io
no najw ażniejsze działania ZG na przełom ie 2010
i 2 0 1 1 r., w tym zm iany w w ydaw nictw ie, urucho
m ienie portalu, rozliczenie grantów uzyskanych
w 2010 r., prace organizacyjne Forum SBP oraz
planow anych konferencji, w arsztatów i szkoleń,
ogłoszenie ogólnopolskich konkursów oraz przy
gotow ania do obchodów Św iatow ego Dnia Książki
a także udział SBP w XX Targach Książki łlistorycznej. Ponadto przedstaw iono projekt Planu pracy ZG,
dokonano oceny dotychczasow ej realizacji Strategii
SBP na lata 2010-2021. M ówiono także o sytuacji
finansowej Stow arzyszenia. Prezydium z upow aż
nienia ZG pow ołało Komisję ds. Edukacji Inform a
cyjnej (pierw sza nazwa: Komisja ds. A lfabetyzacji
Informacyjnej). Zaproszona na posiedzenie prze
w odnicząca tej kom isji, Ewa Rozkosz przedstaw iła
obecnym program , regulam in, plan pracy na 2 0 1 1 r.
oraz skład Zarządu Komisji.

Marzena Przybysz

\N kilku słowach
■ 21 czasopism naukowych PAN publikowa
nych w modelu Open Access

a docelow o planuje powiększyć tę liczbę do 500. Porozumie
nie między PAN a Versitą obejmuje publikację czasopism
z różnych dziedzin nauki, od biologii i weterynarii, po
przez psychologię, po nauki techniczne. Na podstawie
zawartej umowy, Versila wspierać będzie PAN od strony
publikacji elektronicznej, dystrybucji i marketingu, pozo
stawiając obszar pozyskiwania i redakcji manuskryptów
czasopism om PAN.

Niedawno PAN zdecydowała się na elektroniczną pu
blikację 21 czasopism naukowych w modelu Open A ccess
(z ang. o tw a r ty do stt^ i}, przy wykorzystaniu czołowych
światowych rozwiązań technologicznych. Versita (www.
versita.com ) została wybrana jako dostawca technologii
i usług wydawniczych dla tego projektu. 21 czasopism PAN
stanowi największą, jak dotąd, grupę czasopism przyjętych
jednorazowo do publikacji przez firmę Versita, będącą lide
rem na rynku wydawnictw naukowych w Europie Środkowej

■ Nagrody KSIĄŻKI ROKU wręczone w Biblio
tece Narodowej

i Wschodniej. Firma św iadczy usługi dla prawie 200 cza
sopism naukowych z lego regionu i z innych części świata.

Nagrody miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI"
- Książki Miesiąca oraz Książki Roku 2010 - dla wydaw
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finJormtKja przyslana przez Ewę CatinęJ

ców, autorów i tłumaczy - wręczono w środę, 26 stycznia
w Bibliotece Narodowej. Nagrody główne w postaci statu
etek przypadły następującym wydawcom:
• Wydawnictwo Literackie za: Dziennik. Tom I. I962-I96V
Sławomira Mrożka (kategoria „proza polska"),
• Wydawnictwo Muza za: D zicy detektywi Roberta Bołańo
w tłumaczeniu Tomasza Pindła (kategoria „proza obca"),
• Dom Wydawniczy Rebis za: Kiedy Bóg odwróci! wzrok
Wiesława Adamczyka w tłumaczeniu Ewy Ledóchowicz
(kategoria „wspomnienia”),
• Wydawnictwo Arkady za: Muzeum N arodowe «■ Krakowie
i Kolekcji; K sitp q t Czartory.ikieh (kategoria „albumy"),
• Wydawnictwo Naukowe PWN za: ITielki .ilownik nieiniecko~i>ol.\ki (kategoria „słowniki").
Tytuł Wydawcy Roku 2010 otrzymało Wydawnictwo Zysk
i S-ka „z.a przywrócenie blasku literaturze podróżniczej". Na
grodę za Wydarzenie przyznano Wydawnictwu „Świat Książ
ki" „za odwagę wydania i sukces rynkowy publikacji Artura
Domosławskiego Kapiaciiixki non-Jiction". Wyróżnienie spe
cjalne WYDAWCA DZIESIĘCIOLECIA 2001-2010 - otrzy
mało wydawnictwo Biały Knik „za największą w święcie po
pularyzację dzieła i osoby Jana Pawła Ił, promocję Polski i ro
dzimych autorów oraz szczególnie wysoki poziom edytorski".
Po laz pierwszy wręczono również Nagrody miesięcznika „No
tes Wydawniczy”: Wydawnictwu Znak - „za ponad półwicczne
konsekwentne promowanie literatury najwyższych lotów" oraz
Wydawnictwu Sonia Draga „za odważne rozszerzenie oferty
wydawniczej o ambitną i oryginalną literaturę”.
ŻrótHo: jsInMy

iv m i i * BN

■ Bestsellery empiku 2010
Opublikowane zostały przez empik wyniki największe
go plebiscytu dla publiczności w Polsce! Ponad 27 milionów
klientów, którzy dokonali zakupów w empiku w 2010 r., wy
brało bestsellery w poszczególnych kategoriach. Wydawcy
25 najpopularniejszych w ubiegłym roku produktów kultural
nych i rozrywkowych - książek, płyt, filmów, gier i programów
oraz kolekcji autorskiej odebrali statuetki bestsellera empiku
2010 podczas Gali w Warszawie.!...). Jeśli cliotłzi o książki,
bestsellerami okazały się w poszczególnych kategoriach:
Literatura polska
Zielone drzw i Katarzyny Grocholi.
Wydawnictwo Literackie
- Literatura zagraniczna - Zaginiony .symbol Dana Browna,
Wydawnictwo Sonia Draga/ Wydawnictwo Albatros
- Fantastyka - Misja .4inhasadora frudi Canavan, Wydaw
nictwo Galeria Książki
Książka dla dzieci
dkadcinia 2-latka Elżbiety Lckan.
Wydawnictwo Skrzat
Literatura młodzieżowa - P rzed .świtem Stephenie Meyer,
Wydawnictwo Dolnośląskie
- Biografie i literatura faktu - RoekMann. czyli ja k nie zostalem .sak.spjoni.stu Wojciecha Manna, Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak
- Nauki humanistyczne Bóg. Życie i tw órczość Szymona
Ilolowni, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
- Poradnik - Niepotrafii; schudnąć Pierre Dukana, Wydaw
nictwo Otwarte
- Audiobook - Pippi Pończoszanka Astrid Lidgren, czyta
Edyta Jungowska, Wydawnictwo Jung-Ofl-Ska
ŻrĆHlIo:

htip://k.'iiazkaonliHe.pPimte.\.php;2tlll tH/hestsellery-

empiku-2l>Ht-przyznane/

dobiegła końca. Za rok w ogóle przestaną się ukazywać.
Ich m iejsce zajmą elektroniczne dzienniki urzędowe.
Mak) kto wic, że w wersji elektronicznej, a więc nieba
wem w wersji jedynej, mają zniknąć numery „Dzienników
Ustaw”. Poszukując ustaw i rozporządzeń, konkretnych
przepisów, paragrafów, punktów i podpunktów, będziemy
się przedzierać już nie przez gąszcz numerów „Dziennika
Ustaw”, tylko przez gąszcz kolejnych pozycji poszczegól
nych dzienników urzędowych.
Cały artykuł Andrzeja Jankowskiego można przeczytać
w „Gazecie Prawnej" - Andrzej Jankowski: Koniec dziennikf>w ii.\taw na p a p ie r ze , dokument online:
hnp:'/prawo.g:izetaprawna.pl/koincnlarze/475S20.andrzei Jankow
ski koniec dzienników ustaw nu papicrzc.hiinl
Zrćidlo: Dziennik Internnniów. data ilnslypn tl4 .0t.20tl

■ Jak zbudować witrynę na Facebooku?
Marcin Wilkowski radzi jak stworzyć profil instytucji
kultury na portalu społecznośćiowym Facebook. W swoim
artykule przedstawił, w jaki sposób przygotować facebookową stronę muzeum, korzystając m.in. z m ożliwości, jakie
daje język FBML (Facebook Markup Language). Zachęca
my do tworzenia profili swoich bibliotek w portalu Facebo
ok. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem .lak zbudo
wać stronę na Facebooku?
[hllp://historiain)cd ia.o rg /2 010/11 /30/jak-zbudow ac-strone-nafacebooku/]
Źródło: Historia i M edia, data dostępn 2tl. 12.2011)

■ Zaprosili nas
B-ka Śl. na Obchody Chińskiego Nowego Roku w Biblio
tece Śląskiej i wernisaż wystawy „Drzewoiyty - talizmany
szczęścia” (4.01.11), inaugurację obchodów 200-lecia uro
dzin ks. Jana Dzierżona, poświęcone mu wystawy i pokaz fil
mowy ( 17.01.11), spotkanie z Michałem Jagiełłą (26.01. 11),
wystawę „Katowickie kabarety. 1955-1984” (26.02.11)
• BN na wręczenie nagród „Magazynu Literackiego Książ
ki" zai Książki Miesiąca i Roku 2010 oraz Wydarzenia Roku
i Wydawcy Roku (26.01.11) • BPMiG Radków nu wernisaż
wystawy .lany Wicnerowej (1 1.01.11) • Książnica Beskidz
ka na spotkanie z o. Leonem Knabitem (I.O I.II). wystawę
„Biennale ilustracji Bratysława 2009" (18.01.11), prelek
cje nt. 30. rocznicy strajku generalnego na Podbeskidziu
( 3 1.01. 11) • Sądecka B-ka Publ. na wernisaż wystawy „Tak
było Nowy Sącz 2010" (11.01.11), spotkanie z Jarosławem
Kretem (28.01.11) • W iM BPw Lodzi nu spotkanie „Domena
publiczna 2 0 1 1" (12.01.11) • W BP w Lublinie na otwarcie
wystawy „Bogu i Ojczyźnie
Rostworowscy” (I I .0 1 .II),
otwarcie wystawy fotografii prof. E. Niedzielskiego „Śladami
pamięci zeslań XLX wieku” (18.01.11), sesję naukową „Ar
chiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubel
skich instytucjach kulturalnych" (27.0 L II).

Publikacje otrzymane
■ Dariusz Szymikowski: Zrzesz Kaszebskó «■ latach 19331939. Bolszewo: Urząd Gminy Wejeherowo i BP Gminy
Wejherowo, 2010.
„Miesięcznik Prowincjonalny" nr 6/2010 (wydaje MBP
w Radomiu)

■ Koniec dzienników ustaw na papierze
Akty prawne mają być dostępne w yłącznie w sieci.
Era papierowych dzienników ustaw i m onitorów polskich
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AKTUALIA I
O to wynik badań, tzw. Eurohammctr. zasięgu książki (% populacji) w krajach Unii Europejskiej. Wniosek
pierwszy; przestańm y lamentować nad kryzysem czytelnictwa, bo go nic ma. W niosek drugi: może „ktoś”
(resort?) zechciałby sfinansować p o rząd n e b ad an ie obiegu książki w Polsce, na dużej, w iarygodnej próbie
- bo to, co jest dostępne, nie nadajc się do niczego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.

Szwecja 87%
Holandia 84%
Dania 83%
Czechy 82%
Zjednoczone Królestwo 82%
Niemcy 81%
Słowacja 80%
Estonia 79%
Austria 79%
Finlandia 79%
W ęgry 78%
Irlandia 75%
Łotwa 75%
Luksemburg 72%

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Słowenia 72%
Francja 71% > UNIA EUROPEJSKA 71%
Belgia 65%
Litwa 64%
POLSKA 64%
Włochy 63%
Grecja 59%
Hiszpania 59%
Bulgaria 58%
Rumunia 58%
Cypr 56%
Portugalia 50%
Malta 45%

A K T U A L IA H
Tak się ułożyło, że Pan Janusz Nowicki wypełni! ju ż sw oją misję jako dyrektor Wydawnictwa SBP, nadal
jednak pozostając w stałym kontakcie z oficyną, w charakterze doradcy. Z tym doradztwem to byl racjonalny
pomysł Szefowej Stowarzyszenia, bo na czas nadchodzący bardzo potrzeba takiej firmie mądrości oraz ener
gii, a tego Panu Nowickiemu nigdy nic brakowało.
Ani kiedy był dyrektorem departamentu w resorcie kultury, ani kiedy przejął Wydawnictwo SBP, w stanic
bardzo kiepskim. Dzisiaj to jest oficyna w pełni profesjonalna, sprawna i szanowana w kręgach bibliotekarskoinforinacyjno-bibliotekoznawczo-księgoznawczych. Żeby tak się stało, potrzebne były umiejętności i chęci
sprawnego organizatora, no i właśnie były. Został wykonany kawał znakomitej roboty.
Nic bez zasm ucenia dopowiem, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby Szanowne Kręgi okazały się na dodatek
zwolennikami czytania, ale nic należy żądać za dużo. Ze swej strony. Pan Janusz Nowicki oczywiście prze
czytał był wszystko, co oficyna wydała, więc niech nikt teraz nic mówi, że jakaś tamtcjsz.a książka nie miała
ż a d n e g o czytelnika. Miała.
Obecnie ukazują się tam książki dobre oraz bardzo dobre - wrodzona skromność nic pozwala mi przywo
łać tytułów - oraz są najwyżej punktowane czasopisma naukowe i rozumne periodyki fachowe. Tego nie spo
w odowały krasnoludki: są to wszak rezultaty wieloletniej pracy. Aktualne standardy są dobre i oby tak dalej.
Rzecz w tym, że dla małych wydawnictw wyspecjalizowanych czas nie musi być niekorzystny. Trzeba
tylko bacznie śledzić, co jest grane i stosownie reagować. O tóż do tego jest właśnie potrzebny doświadczony
P. T. Konsultant.
O raz delikatne postępowanie właściciela oficyny, którą należy traktować jak świnkę-skarbonkę. To zna
czy; nie tylko wyjmować z niej monety, ale sprawić, żeby najprzód one tani się znalazły.
J a c e k H a jc ie c lia w x k i

Prezentowany tom zawiera cenne materiały drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji
z cyklu „E-leam ing wyzwaniem dla bibliotek”, która odbyła się w dniach 14 - 15 wrze
śnia 2010 roku w gmachu Biblioteki Narodowej Warszawie.
M ateriały zaprezentow ane zostały w trzech grupach problem ow ych, zgodnych
z nazw am i bloków tem atycznych prow adzonych podczas konferencji przez prof,
d r hab. B ogum iłę Staniów, d r hab. Hannę B atorow ską i d r Barbarę Kam ińską-Czubałę, tj.: „E -leam ing - teoria, dydaktyka, m etodyka”, „M etody, techniki i narzę
dzia e-leam ingu” oraz „E -leam ing - przykłady dobrej praktyki”.

Wydawnictwo SBP
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RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2010
Najnowsza edycja w pięciu toniach:
* Wydawnictwa • Dystrybucja • Poligrafia • Papier • Who is who
Już wkrótce w sprzedaży. Premiera na Targach Książki w Krakowie!

w w w . r y n e k - k s ia z k i. p l
WYDAWNICTWA • DYSTRYBUCJA • POLIGRAFIA • PAPIER • WHO IS WHO

RYNEK KSIĄŻKI
W POLSCE

o dla SBP
kaPITalny wybór!
Czy warto przekazać 1% swojego podatku tam, gdzie ma szansę pracować
z korzyścią dla rozwoju bibliotek i bibliotekarzy?
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma przywilej być w elitarnym gronie organizacji
pożytku publicznego. A jest w tym gronie nieprzypadkowo - to dzięki Wam zawód
bibliotekarza i działalność Stowarzyszenia są postrzegane jako szlachetna służba
społeczeństwu. Oddając 1% podatku SBP macie pewność, że te środki zostaną
wykorzystane na pożyteczne cele. 1% przekazany nam ma szansę wrócić do Was,
pomóc w Waszej pracy!
Aby przekazać 1% podatku SBP wystarczy w rubryce 124 formularza PIT wpisać
nr KRS: 00000 81477
W portalu sbp.pl będziemy informować o wpływach w ramach akcji 1%. Tam także
znajdziecie inforrpacje e sposobie wykorzystania środków i pełne sprawozdanie
na ten temat.
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