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Od Redaktora
w Polsce mieszka ponad 5-milionowa populacja osób z różnymi niesprawnościami. Szanse
na aktywne uczestnictwo tej grupy łudzi w życiu społecznym i kulturalnym są dużo mniejsze.
Pomimo odpowiedniego ustawodawstwa gwarantującego prawo osób z niesprawnościami do
dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym,
kulturalnym, sportowym, życiu w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych (Karta Praw
Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm RP z 1.08.1997 r.) osoby niepełnosprawne
dzieli od pozostałej, znacznie większej części społeczeństwa wiele barier. Są to bariery typtu
fizycznego (architektoniczne, urbanistyczne, transportowe), najłatwiejsze do usunięcia w przy
padku odpowiednich funduszy, bariery mentalne (intelektualne, psychiczne), społecznokulturowe (brak odpowiedniego ustawodawstwa sprzyjającego potrzebom łudzi niepełno
sprawnych, przeszkody wynikające z organizacji życia społecznego związane z postawami
ludzi (edukacja nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak miejsc pracy,
utrudniony dostęp do kultury, brak systemu wspierania indywidualnego, utrzymywanie opieki
izolującej), bariery ekonomiczne (osoby niepełnosprawne należą do najsłabszych materialnie
grup). Owe bariery są w dalszym ciągu niedostatecznie rozumiane przez ogół społeczeństwa, a
próby ich stopniowego niwelowania nie są jeszcze powszechne. Kraje zachodnie z powodze
niem podjęły trud zmierzenia się z tymi przeszkodami, także w sferze zapewnienia szerokiego
dostępu do informacji, do biblioteki. ONZ i Unia Europejska przywiązują dużą wagę do wyrów
nywania szans tej kategorii społeczeństwa. Również i Polska podjęła już odpowiednie zadania
w tym zakresie. Nasze biblioteki (publiczne, naukowe) stają się coraz częściej placówkami
otwartymi dla czytelników niepełnosprawnych zarówno w kategorii odpowiedniego budownic
twa i wyposażenia lokali, jak i oferowanych zbiorów (alternatywnych) i współdziałania między
bibliotekarzem i czytelnikiem.
Problematyka osób niepełnosprawnych jest jednym z kierunków polityki społecznej Unii Eu
ropejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej (z dnia 3.12.2001 r.) rok 2003 ustanowiono Europej
skim Rokiem Osób Niepełnosprawnych, mającym na celu współpracę w zakresie niwelowania
barier w wielu płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, właściwą informację na temat
niepełnosprawności, wymianę doświadczeń oraz rozwój w sferach: edukacji i komunikacji.
Polskie biblioteki mogą pochwalić się już pewnymi osiągnięciami na rzecz czytelników nie
pełnosprawnych. Sprawnie działa Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP i
Książnicy Miejskiej w Toruniu pod wieloletnim kierownictwem Franciszka Czajkowskiego. W
wielu bibliotekach zbiory alternatywne udostępniają specjalne działy, obsługujące czytelnika
niepełnosprawnego. Sekcja Czytelnictwa ZG SBP od wielu lat organizuje konferencje, semina
ria, warsztaty z zakresu tych zagadnień, wydając „Biuletyn Informacyjny". Również i
„Poradnik Bibliotekarza" w miarę możliwości publikuje na swoich skromnych łamach artykuły
dotyczące problemu czytelników niepełnosprawnych. Numer 6 tegorocznego „Poradnika" doty
czy tych właśnie zagadnień. Czytelnikom czasopisma polecamy zwłaszcza pierwszą część
artykułu Franciszka Czajkowskiego pt. „Ku bibliotekom bez barier", w którym autor przedsta
wia zadania i cele Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych i udział Polski w tych obcho
dach w kontekście wejścia do UE, współczesną filozofię niepełnosprawności, je j definicję, kate
gorie. Kolejna część tego artykułu ukaże się drukiem w miesiącach powakacyjnych.
Tekst F. Czajkowskiego jest znakomitym wprowadzeniem do lektury pozostałych materia
łów dotyczących dysleksji, biblioterapii. Polecamy czytelnikom tekst Ewy Raczyńskiej o dysleksji; z tą przypadłością może spotkać się każdy bibliotekarz i wiedza na je j temat może okazać
się pomocna w kontaktach z młodym czytelnikiem. Rośnie w środowisku bibliotekarskim zna
czenie właściwej obsługi czytelników niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych. Temu
tematowi poświęcamy cały blok artykułów zamieszczonych w dziale <Biblioteka. Środowisko. >
Poznamy dokonania w tym zakresie kilku placówek bibliotecznych: Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Katowicach, Bibliotek w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, Filii nr 15 WiMBP w
Rzeszowie, zlokalizowanej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2, Punktu Wypożyczeń Książki Mówio
nej w Bibliotece Publicznej w Warszawie. Ideę Roku Niepełnosprawnych powinny przybliżyć
młodzieży lekcje biblioteczne. Tym razem proponujemy scenariusz lekcji dotyczący oczywiście
problemów niepełnosprawności.
Czytelników „Poradnika" czeka jak zwykle lektura stałych działów, cykli tematycznych i
rubryk, z którymi są związani. Z przyczyn technicznych (skład komputerowy, druk) „Poradnik"
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy „nabrał sporego opóźnienia”, za które przepraszamy Sza
nownych Czytelników, obiecując poprawę.
J A D W I G A C H R U Ś C IŃ S K A

W następnym numerze, m.in.:
• Jerzy Maj: Publiczne biblioteki samorządowe w Polsce u progu XXI w.
• Stanisława Niedziela: „Czytelnicy Roku", czyli o promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży.
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Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepelnosprawnościami
Refleksje na marginesie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych
C zę ść p ie rw s z a
FRANCISZEK CZAJKOWSKI
Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia
3 grudnia 2001 r., rok 2003 ustanowiono „Eu
ropejskim Rokiem Osób Niepełnospraw
nych”.
W uzasadnieniu tej decyzji przywołano dziesią
tą rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie ONZ
Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych oraz wiele rezołucji, traktatów,
dyrektyw unijnych postulujących realizację równych
praw dla wszystkich grup społecznych i zapobie
gających dyskryminacji w wielu płaszczyznach ży
cia politycznego, gospodarczego, społecznego i kul
turalnego. Władze unijne zalecająkrajom członkow
skim i kandydującym współpracę w rozwijaniu
i wspieraniu wszechstronnej strategii, aby zająć się
barierami społecznymi, architektonicznymi, właści
wą informacją na temat niepełnosprawności, wymia
ną doświadczeń, nadaniem rozmachu w zakresie
edukacji oraz integrowaniu społeczeństwa, zwłasz
cza uczniów i studentów.
Za główne cełe Europejskiego Roku Osób Nie
pełnosprawnych przyjęto między innymi:
1. Podniesienie świadomości o prawie osób niepeł
nosprawnych do ochrony przed dyskryminacją
oraz do pełnego i równego korzystania z ich praw.
2. Promowanie rozwiązań służących równaniu szans
i wymianie doświadczeń dotyczących dobrej
praktyki oraz skutecznych strategii opracowa
nych na szczeblu lokalnym, krajowym i europej
skim.
3. Pobudzenie współpracy między wszystkimi za
interesowanymi stronami, a mianowicie rządem,
partnerami społecznymi, organizacjami pozarzą
dowymi, służbami społecznymi, sektorem pry
watnym, grupami sektora wolontarystycznego,
osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,
4. Poświęcenie szczegółnej uwagi uświadomieniu
praw dzieci i młodych łudzi niepełnosprawnych
do równości w edukacji tak, aby zachęcać i wspie
rać ich pełną integrację w społeczeństwie oraz
promować rozwój europejskiej współpracy po
między fachowcami zaangażowanymi w eduka
cję dzieci i młodzieży.

5. Podniesienie świadomości o zróżnicowaniu wy
stępującym między osobami niepełnosprawnymi.
Treść proponowanych działań, zmierzających do
realizacji wytyczonych celów została moim zda
niem - spłycona poprzez sprowadzenie ich do kam
panii informacyjno-promocyjnej we wszystkich czę
ściach państw członkowskich, organizowania spo
tkań i imprez, współpracy z organizacjami nadaw
ców i mediów {broadcasting and media organisa
tions). Środowiska osób z niepełnosprawnościami
w krajach unijnych i kandydujących (do nich rów
nież adresowane są założenia roku) z omawianą tu
decyzją wiązały większe nadzieje. Oczekiwały na
konkretne rozwiązania legisłacyjne oraz takie pro
gramy, które by nie tylko w sposób czysto spekta
kularny (tworzenie honorowych komitetów obcho
dów Roku, wielkich gali integracyjnych, zapowie
dzi organizacji imprez widowiskowych), ale prak
tyczny i egzekwowalny rozwiązywały ich wielora
kie problemy związane z dyskryminacją na rynku
pracy, łamaniu barier architektonicznych, komuni
kacyjnych oraz utrudniających dostęp do informa
cji, kułtury, edukacji. Na marginesie podobszaru
„osoby niepełnosprawne”, wchodzącego w zakres
„Polityki społecznej i zatrudniania” Unii Europej
skiej, pojawiają się coraz częściej głosy krytyczne,
wycelowane w fakultatywny, często wręcz życzeniowo-utopijny charakter zapisów i programów.
Rośnie krąg zwolenników wprowadzania przejrzy
stych i uregulowanych prawnie rozwiązań. Wzrok
kierowany jest w stronę Stanów Zjednoczonych,
gdzie w 1990 r. uchwalono najlepszą w świecie
„Ustawę o Amerykanach z niepełnosprawnościa
mi” {The Americans with Disabilities Act, ADA),
a w jej następstwie - wiele aktów szczegółowych,
regulujących w sposób modelowy rozwiązania sto
sowane również w bibliotekarstwie specjalistycz
nym. Z krajów europejskich jedynie Wielka Bryta
nia wprowadziła Ustawę antydyskryminacyjną,
opartą na wzorcach zza oceanu.
Polska jako jeden z krajów kandydujących do
Unii Europejskiej, zainaugurowała obchody Wiel
ką Galą Integracji, zorganizowaną pod koniec ubie
głego roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Inte
gracji w Sali Filharmonii Narodowej. Powołano
wówczas Komitet Honorowy, który będzie czuwał
nad przebiegiem wszystkich wydarzeń. Honorowy
patronat nad obchodami Europejskiego Roku Osób

Niepełnosprawnych 2003 (ERON) objął prezydent
Aleksander Kwaśniewski. Aktywne podejście Pol
ski do inicjatyw wspólnotowych pozwoli polskie
mu społeczeństwu na przygotowanie się do przy
szłego, pełnego (miejmy nadzieję!) uczestnictwa
w życiu Europy zintegrowanej. Otworzy to również
drogę do korzystania ze środków unijnych, prze
znaczonych na realizację ustaleń. Zasady dostęp
ności do tych finansów ( 12 min euro) i ich przezna
czania przez różne podmioty na organizację mię
dzynarodowych, krajowych, regionalnych, lokal
nych programów czy imprez zostały określone
w stosownych dokumentach o zasięgu unijnym i kra
jowym. Programami unijnymi w Polsce dotyczący
mi polityki wobec osób niepełnosprawnych zajmu
je się Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnospraw
nych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz
nej : http://www/mpi.../osobyniepełnosprawne.
W następstwie skrótowego omówienia założeń
ERON-u powstająpytania odnośnie perspektyw ich
transferu na obszar bibliotekarstwa związanego
z obsługą bibłioteczno-informacyjną osób z różny
mi kategoriami niepełnosprawności i będącymi
w różnym wieku.
Jakie działania należałoby podjąć, by zgłębić
świadomość społeczną w zakresie funkcji bibliote
ki, czytania, nowocześnie podawanej informacji
w procesach usprawniania, edukacji, zacierania dys
proporcji w jakości usług? W jaki sposób wykorzy
stać swoje „pięć minut” - o których trafnie napisa
ła Jadwiga Chruścińska we wstępnym artykule do
„Poradnika Bibliotekarza” 2003 nr 2 - związanych
z szansą wejścia do Unii Europejskiej, gdzie istot
nie biblioteki publiczne odgrywają pozytywną rolę
w rozwoju gospodarki, kultury, edukacji.

Perspektywa wejścia do Unii
wymaga nie tylko zmian
organizacyjnych, ale przede wszystkim
przeobrażeń w mentalności samych
bibliotekarzy.
Spostrzeżenie to również - i przede wszystkim
- należy odnieść do sektora czytelnictwa specjali
stycznego - obszaru zaniedbanego, wręcz lekcewa
żonego przez zdecydowaną większość decydentów
i zarządzających bibliotekami. Istnieje społecznie
uzasadniona konieczność wykorzystania katalitycz
nej funkcji biblioteki w pokonywaniu dyskryminacji,
kreowaniu nowoczesnego podejścia w zaspokaja
niu informacyjno-czytelniczych potrzeb aktualnych
i potencjalnych użytkowników. Sformułowane w ten
sposób założenia korespondują z ogólnymi celami
Roku. Kształtowanie właściwej świadomości wzglę
dem osób starszych, chorych oraz osób z różnymi
niepełnosprawnościami (często sprzężonymi) wy
pływa z określonej filozofii i nabycia interdyscypli
narnej wiedzy niezbędnej do specjalistycznej pracy

bibliotecznej. Za gruntownym przemyśleniem pro
blematyki przemawia też liczebność wzmiankowa
nej populacji oraz odnotowywane tendencje do jej
wzrostu. Są one konsekwencją przedłużania się
przeciętnego wieku życia człowieka oraz ilościowe
go przyrostu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza
dzieci. Tłumaczyć to można zawrotnym rozwojem
cywilizacji, wyzwalaniem nerwic i stresów jej to
warzyszących.
Przyrostowi osób niepełnosprawnych nie od
powiada faktyczny wskaźnik czytelnictwa. We
dług badań przeprowadzonych przez sieć doskona
lenia PULMAN’a, na 10 procent Europejczyków
określanych osobami niepełnosprawnymi, z biblio
tek publicznych korzysta zaledwie 1 procent, co
wskazuje na fakt, że biblioteki publiczne w Euro
pie nie wypełniająjeszcze swojej roli społecznej pod
względem zapewnienia odpowiedniego dostępu oraz
usług dla osób niepełnosprawnych'.

Jak się kształtuje współczesna filozofia
niepełnosprawności?
Istotą jej jest postrzeganie człowieka jako zin
dywidualizowanego podmiotu, bytu uprawnionego
do równych praw, godności, szacunku. Każda oso
ba niezależnie od choroby, defektu fizycznego, dys
funkcji psychofizycznych, mikrouszkodzeń, staro
ści, zakłóceń w funkcjonowaniu intelektualnym, pozostaje zawsze równouprawnionym podmiotem.
Niepełnosprawność obraca się w sferze akcyden
sów, przypadłości i nie narusza w niczym podmio
towości i godności człowieka. A więc wartość czło
wieka tkwi w jego niepowtarzalności. Stwierdzenie
to stanowi osnowę dociekań zarówno filozofów, jak
i uczonych. „Każdy człowiek jest odrębny i odmien
ny od innego człowieka. Różnic tych nie dostrzega
ją tylko umysły pospolite.” (B. Pascal) „Chcąc żyć
między ludźmi trzeba więc zaakceptować każdego
człowieka takim, jakim jest w jego indywidualno
ści.” (A. Schopenhauer) „Osoba upośledzona - dla
Jana Pawła II - jest jednym z nas, jest uczestnikiem
tego samego człowieczeństwa. Uznając i popiera
jąc jej godność i prawa, uznajemy naszą własną
godność i nasze własne prawa”. Zrozumienie i za
akceptowanie człowieka z jego własną, określoną
niepełnosprawnością jest „conditio sine qua non”
osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów, obojętnie czy
będzie to dom rodzinny, szkoła, zakład leczniczy,
biblioteka. W kreowaniu odpowiedniej polityki spo
łecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami,
nie bez znaczenia pozostaje wrażliwość, czułość
(sensitivity) na ich potrzeby, określone gesty, za
chowania, ograniczenia. Medycyna współczesna
' Por. „Poradnik projektu Pulman”: D ostęp i usługi
dla osób niepełnosprawnych fizyczn ie oraz mających pro
blemy z czytaniem słow a dntkowanego: http://www.pulmanwcb.org/countrics/Poland.htm

obecnego millennium, zwana medycyną po geno
mie, w następstwie odczytania całego DNA w ko
mórce i odkrycia różnic pomiędzy zapisami gene
tycznymi człowieka, poszukuje skutecznego rozpo
znania przyczyn niesprawności i chorób oraz ich
leczenia w oparciu o zindywidualizowany kod ge
netyczny. To zindywidualizowane podejście do czło
wieka z nauk medyczno-psychologicznych przeno
si się na grunt bibliotekarstwa specjalistycznego. Po
twierdzeniem tego zjawiska są programy usług biblioteczno-informacyjnych oraz zajęć czytelniczo-terapeutycznych realizowane w wielu bibliotekach
Danii, Norwegii (w Polsce m.in. w Ośrodku Czy
telnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP-KK
w Toruniu) z uwzględnieniem indywidualnych moż
liwości i potrzeb użytkowników, np. dzieci ze zróż
nicowanym stopniem niepełnosprawności intelek
tualnej.
W formowaniu filozofii niepełnosprawności nie
sposób nie zauważyć prób kwestionowania przez
współczesny świat pojęć niewygodnych, związanych
z następstwami starości czy dysfunkcji. Mądrze i ku
rozwadze pisze prof. A. Szczeklik w ostatnio wyda
nej książce (Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natuty i sztuki}-. „Kult sukcesu nakazuje być wiecznie
młodym i zdrowym. Świat kultury masowej nie ak
ceptuje bólu ani cierpienia. Brzydzi się nimi”.
To wyznanie krakowskiego lekarza napawa nas
uzasadnionym niepokojem. Czy aby w pogoni za
komputeryzacją, urządzeniami teleinformatyczny
mi, digitalizacją, a z drugiej strony postępującą de
gradacją tradycyjnej książki, nie zagubiono istotnej
funkcji biblioteki publicznej jako placówki po
wszechnie dostępnej, służącej zaspokajaniu nie tyl
ko potrzeb informacyjnych, ale i również spełnia
niu funkcji kulturotwórczych, estetyzujących, relak
sujących, terapeutycznych. W tym kontekście my
ślowym, wspartym standardami i wskazówkami
IFLA’ nie można zaakceptować niektórych poglą
dów Andrzeja Ociepy, uważającego, że: „...o przy
szłości i miejscu biblioteki decydować będzie po
pulacja ludzi młodych, którzy oczekują nowocze
snej, skomputeryzowanej i zaopatrzonej w inny, niż
tradycyjny, księgozbiór biblioteki. Nieco ponad
9% stanowią ludzie po 60 roku życia, według któ
rych biblioteka stanowić ma oazę spokoju, skansen
w świecie nowoczesności’”. Czy istotnie tylko oso
by starsze upatrują w bibliotece publicznej „oazy
spokoju”? Czy autor szczęśliwie doczekawszy lat
60-ciu (czego Mu jak najserdeczniej życzę) chciałby uczęszczać do Książnicy, traktowanej jako „skan
sen”? Trzeba jasno powiedzieć, że biblioteka jest
- Por.: D ziałalność bibliotek publicznych. Standardy
m iędzynarodow e /DLA - UNESCO. Warszawa 2002;
Guidelines f o r Libraries Serving H ospital Patients and
the Elderly and D isabled In Long-Term Care Facilities.
IFLA Professional Report N o 16. The Hague 2000.
’ A. Ociepa: Biblioteka Publiczna ITroclawia na pro
gu XXI wieku. „Bibliotekarz” 2003 nr 1 s. 6.

placówką użyteczności publicznej i ma być dostęp
na „dla wszystkich członków społeczności bez
wzgłędu na rasę, narodowość, wiek, płeć, religię,
język, stan zdrowia (np. niepełnosprawność), sta
tus ekonomiczny czy pracowniczy i posiadane wy
kształcenie”.’ łnne podejście do biblioteki - to dro
ga do dyskryminacji i uprzywilejowania określonych
grup społecznych. Trzeba także zauważyć, że kon
takt z osobami niepełnosprawnymi, nacechowany
zrozumieniem i pełnąakceptacjądaje poczucie speł
nienia, uczy pokory, kształtuje wrażliwość na uni
wersalne wartości. Usprawnianie i łamanie wszel
kiego rodzaju barier w dostępie do dóbr i usług,
bazuje na założeniach filozoficznych i zdobyczach
współczesnej wiedzy, wzbogacanej coraz częściej
aktywnym współudziałem zainteresowanych środo
wisk i ich otoczenia. Problematyki dostępności do
biblioteki oraz do usług informacyjno-bibliotecznych przystosowanych do psychofizycznych moż
liwości użytkowników nie należy traktować jako sa
modzielnego i wyodrębnionego fenomenu. Wręcz
przeciwnie - jest ona jednym z ogniw procesów,
kształtujących koncepcję równoprawnego uczestnic
twa w życiu i wyznaczających warunki do samo
dzielnego egzystowania.
Społeczność osób z niepełnosprawnościami sta
nowi znaczącą część określonej populacji. Według
szacunkowych danych, w Stanach Zjednoczonych
wynosi - 21% ludności, w krajach Unii Europej
skiej - około 10%, w Połsce - wg GUS z 1996 r.
ł4,3%. Zauważalne różnice ilościowe wynikają
z odmiennego pojmowania określenia „człowiek
z niepełnosprawnością” oraz niejednolitego zakre
su grup wchodzących w obręb pojęcia. Na przykład,
zgodnie z Ustawą o Amerykanach z niepełnospraw
nościami, do obszaru tej populacji zaliczane są oso
by uzależnione (od alkoholu, narkotyków, leków),
będące w stadium leczenia lub rehabilitacji. W wy
padku krajów unijnych - odpowiednie regulacje
prawne zezwalają na przyjmowanie własnych defi
nicji, osadzonych często w polityce społecznej czy
edukacyjnej odnośnie osób odbiegających od nor
my zdrowotnej.

Czym zatem jest niepełnosprawność?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróż
nia: „uszkodzenie” (impairment) pojmowane w ka
tegoriach biomedycznych, „niepełnosprawność”
(disability) rozumianą jako ograniczenie w wyko
nywaniu pewnych czynności i „upośledzenie”’
(handicap) oznaczające niekorzystną dla danego
człowieka sytuację w relacji z otoczeniem. Karta
Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez
’ Por. D ziałalność bibliotek..., op.cit. s. 19.
’ Termin „upośledzenie” eliminowany jest ostatnio ze
słownictwa fachowego zc względu na negatywne skoja
rzenia i tzw. „ctykictyzowanic” człowieka.

Sejm RP (M.P. 1997 nr 50, poz.475) za niepełno
sprawne uznaj e „osoby, których sprawność fizycz
na, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzien
ne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych
zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i zwycza
jowymi”.
W ostatnich latach - i to głównie za sprawą Ame
rykanów - odstąpiono od stosowania takich termi
nów, jak: „upośledzenie”, „człowiek upośledzony”,
„kaleka”, „dziecko specjalnej troski”, „ślepy” etc.
Terminy te mają wydźwięk pejoratywny i traktowane
są, głównie przez środowiska osób z niepełnosprawnościami jako pogardliwa etykietka przypinana czło
wiekowi. A każde etykietyzowanie - deprymuje,
rodzi sprzeciw, budzi agresję. W ślad za międzyna
rodowymi trendami, Polski Zespół do Badań Na
ukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną
PAN, postanowił zrezygnować z wyrażenia „upo
śledzenie umysłowe”, zastępując je nowym okre
śleniem „niepełnosprawność intelektualna”. Zaape
lował też o zaniechanie używania terminu „oligo
frenia” jako nośnika anachronicznego, negatywne
go podejścia do problemu.
W populacji osób z niepelnosprawnościami
wyróżnia się osoby:
■ z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzenia
mi wzroku (niewidomi i niedowidzący), słuchu (głu
si i niedosłyszący), z niepełnosprawnością intelek
tualną, z zaburzeniami mowy,
■ przewlekle chore, z cechami autyzmu i z ze
społami psychozopodobnymi,
■ z trudnościami edukacyjnymi,
■ ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
■ niedostosowane społecznie.
W terminologii TFLA do charakteryzowanej tu
populacji zaliczane są także osoby starsze (według
WHO powyżej 65 roku życia; czasami granica ta
przesunięta jest aż do 85 roku i powyżej) oraz unie

ruchomione (nie opuszczające domów). Kwalifiku
ją się tu także jednostki o instytucjonalnie ograni
czonej swobodzie ze względu na przebywanie
w ośrodkach lecznictwa zamkniętego, zakładach pe
nitencjarnych, w domach pomocy społecznej.
W specjalistycznej literaturze bibliotecznej,
zwłaszcza w raportach przygotowywanych przez
sekcję TFLA: Section of Libraries for the Blind
i Section Libraries Serving Disadvantaged Person,
wprowadzono nazewnictwo nawiązujące do utrud
nień w dostępie do biblioteki i materiałów biblio
tecznych oraz czytania. Będą to osoby nie mogące
lub mające kłopoty z czytaniem tradycyjnych, czarnodrukowych tekstów (print handicapped), a więc
z dysfunkcją wzroku, z niektórymi zaburzeniami fi
zycznymi, osoby starsze, dla których obok kłopo
tów ze wzrokiem, samo trzymanie książki (nieraz
bardzo ciężkiej, niechlujnie wydanej) stanowi nie
mały kłopot.
Inną grupę stanowią osoby mające kłopoty
z samym czytaniem lub z czytaniem ze zro
zumieniem (disabled in reading). W jej zakres
wchodzą np. osoby z niepełnosprawnością intelek
tualną, z dysleksją, afazją, z cechami autyzmu,
mikrouszkodzeniami mózgu, prelingwalnie głusi,
głuchoniewidomi, niektóre osoby starsze.
Jest rzeczą oczywistą, że przytoczone tu rozwa
żania nie wyczerpują tematu. Rzutują one jednak
na kształtowanie pozytywnej świadomości o randze
zagadnienia i konieczności przyjęcia właściwej
strategii promującej bezbarierowy dostęp do
biblioteki, informacji, zbiorów bibliotecznych oraz
personel o odpowiednich kwalifikacjach (nie
koniecznie bibliotekarskich) i właściwych pre
dyspozycjach osobowościowych.
Zasygnalizowana problematyka oraz propozy
cje rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych zmie
rzających do poprawy sytuacji w bibliotekarstwie
specjalistycznym będą stanowić temat odrębnego
już artykułu.
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Dysleksja jest wszędzie
EWA RACZYŃSKA
w ubiegłorocznym wrześniowym numerze „Porad
nika Bibliotekarza” ukazała się reeenzja autorstwa
Franciszka Czajkowskiego', dokumentu wydanego
w formie raportu IFLA - „Wskazówki do obsługi biblioteeznej osób z dyslcksją”, opracowanego przez
Gyda Skat Nielsen i Brigittę Irvall-.
Publikacja ta ma pomóc bibliotekarzom w organi
zowaniu specjalistycznej obsługi informacyjno-bibliotcczncj, a także „przyspieszyć proces wykorzystywa
nia placówek bibliotecznych, materiałów czytelni
czych oraz sam ego czytania w eliminowaniu na
stępstw zaburzenia i równaniu szans”’ .

Zainspirowana tym artykułem, chciałabym przy
bliżyć bibliotekarzom problem dysleksji, który może
stać się dla nich wyzwaniem do rozwinięcia dzia
łalności na rzecz osób z tym zaburzeniem. Termin
dysleksja nie powinien być nam obcy.
Aby zrozumieć problemy i potrzeby osób z dysleksją oraz sprawić, by biblioteka była dla nich przy
jazna, bibliotekarze powinni posiadać wiedzę na jej
temat. Im więcej będziemy wiedzieć, tym skutecz
niej będziemy mogli pomóc i ułatwić korzystanie
z naszych usług tej grupie użytkowników.
Jak napisał Franciszek Czajkowski „w ostatnim
dziesięcioleciu w wielu krajach świata wzrosło za
interesowanie dysleksjąjako niesprawnością, któ
rej symptomami są specyficzne trudności w ucze
niu się”“*.
Również w Polsce coraz więcej i częściej mówi
się i pisze na ten temat. „Gazeta Wyborcza” dzień
18 kwietnia 2002 r. ogłosiła Dniem Dysleksji’. Ak
cja ta została zorganizowana przez Gazetę, Radio
stację i portal internetowy Gazeta.pl.
W jej programie znalazło się dyktando przygo
towane na podstawie książki Stanisława Lema Dyk
tanda*'. Na antenie Radiostacji odbyła się debata
o dysleksji ze specjalistami, a potem rozmowa z nimi
na czacie gazety. Również czasopisma ilustrowane
coraz częściej zamieszczają na swoich łamach arty' F. Czajkowski: D ysleksja je s t wszędzie. Co zatem
robi tw oja biblioteka? „Poradnik Bibliotekarza” 2002
n r 9 s . 15-17.
’ Guidelines j o r L ibrary Services to Persons with Dislex ia / G yda Skat Nielsen and Brigitta Irvall. Under the
auspices o f the Section o f Libraries Serving Disadvatag ed Persons. The Hague: IFLA Headquarters, 2001
(IFLA Professional Reports; 70).
' F. Czajkowski: Dysleksja.... op. cit. s. 16.
■*Tamże, s. 15.
’ D ziś D zień D ysleksji. „Gazeta Wyboreza” 2002
nr 91 s. 8.
*’ S. Lem: Dyktanda, czyli...w ja k i sposób wujek Sta
szek w ów czas M ichasia - dziś Michała - uczył pisać bez
błędów. Kraków 2001.

kuły dotyczące tego zagadnienia. Dysleksja staje się
problemem coraz bardziej dostrzeganym. Interesu
ją się nim nie tylko naukowcy czy profesjonaliści,
ale także znaczna część społeczeństwa.
Trudnościami w opanowaniu podstawowych
umiejętności szkolnych, jakimi są czytanie i pisa
nie, zajmowano się od bardzo dawna. Specyficzne
trudności w czytaniu stały się problemem badaw
czym od czasu, gdy „angielski okulista Pringle
Morgan opisał przypadek czternastoletniego chłop
ca, który nie mógł nabyć umiejętności czytania, po
mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, nie
zaburzonych zmysłów wzroku i słuchu. Zaburze
nie to nazwał „wrodzoną ślepotą słowną’” . Przed
stawił ten przypadek w „British Medical Journal”
z dnia 7 listopada 1896 r. Artykuł Morgana stał się
punktem zwrotnym w historii badań nad dysleksją.
W opracowaniach naukowych używa się termi
nów; dysleksja, dysortografia i dysgrafia. Termin
dysleksja stosuje się na określenie specyficznych
trudności w nauce czytania, dysortografia oznacza
specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej
pisowni, dysgrafia natomiast oznacza specyficzne
trudności w opanowaniu technicznej strony pisma.
Na oznaczenie specyficznych trudności w czyta
niu i pisaniu używa się terminu dysleksja rozwojo
wa, co oznacza, iż opisywane trudności występują
od początku nauki szkolnej, w odróżnieniu od dys
leksji nabytej (tj. utraty opanowanej już umiejętno
ści czytania, przeważnie przez osoby dorosłe po
przebytym uszkodzeniu mózgu). W odniesieniu do
dzieci z tymi problemami stosuje się termin dziec
ko dyslektyczne.
Dzieci dyslektyczne często mają poważne trud
ności nie tylko z pisaniem i czytaniem, ale również
z arytmetyką i algebrą. Taka niesprawność to dyskalkuHa, czyli specyficzne trudności z odczytywa
niem i pisaniem cyfr. Dyskalkulia w czystej posta
ci, przy braku innych objawów dysleksji występuje
rzadko. Specyficzne trudności w nauce czytania
i pisania rozpoznawane są u dzieci o prawidłowym
rozwoju umysłowym.
Definicje dysleksji zmieniały się wraz z po
stępem nauki i wiedzy na temat pochodzenia tych
trudności. Przytoczymy tu najnowszą, opublikowa
ną w 1994 r. przez Amerykańskie Towarzystwo
Dysleksji im. Ortona, która brzmi następująco: Dysleksja je st jednym z wielu różnych rodzajów trud
ności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburze
niem o podłożu językowym, uwarunkowanym kon
stytucjonalnie.
Charakteryzuje się trudnościami w dekodowa
niu pojedynczych słów, co najczęściej odzwiercie
dla niewystarczające zdolności przetwarzania fo’ H. Jaklcwicz: Dysleksja problem y medyczne. „Te
rapia” 1997 numer specjalny s. 17.

nologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedyn
czych stów są zazwyczaj niewspółmierne do wie
ku życia oraz innych zdolności poznawczych
i umiejętności szkolnych; trudności te nie są czyn
nikiem ogólnego zaburzenia rozwoju, ani zaburzeń
sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różno
rodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych
form komunikacji językowej; często oprócz trud
ności w opanowaniu sprawności w zakresie czyn
ności pisania i poprawnej pisowni
Przyczyn specyficznych trudności w czytaniu
i pisaniu jest wiele i nie są one do końca znane. Upa
truje się ich w dziedziczności, mikrouszkodzeniach,
niedokształceniu układu nerwowego w okresie
ciąży lub uszkodzeniach okołoporodowych łub za
istniałych w pierwszych miesiącach życia. Dzieci
dyslektyczne wykazują zaburzenia tempa i rytmu
rozwoju funkcji poznawczych, wzrokowych i słu
chowych. Zauważa się również zaburzenia laterałizacji i orientacji przestrzennej.
W praktyee wyróżnia się dysleksję i dysgrafię
„typu wzrokowego”, gdzie pojawiają się przede
wszystkim zaburzenia percepcji i pamięci wzroko
wej (trudności z zapamiętywaniem liter o skompli
kowanym kształcie, rzadziej występujących np.
H,Ł,F, mylenie liter podobnych pod względem kształ
tu lub identycznych, lecz położonych w przestrzeni
np. p-b, d-g, 1-ł, w-m, n-u, niepoprawne przepisywa
nie tekstu wg. wzoru (np. z tablicy czy książki).
Drugą postacią jest dysleksja i dysgrafia „typu
słuchowego”, u podstaw której leżą zaburzenia per
cepcji i pamięci słuchowej często powiązane z za
burzeniami językowymi (trudności z odróżnieniem
głosek zbliżonych fonetycznie, zwłaszcza różnią
cych się tylko jednącechą(np. dźwięcznością: z-s,
d-t, w-f, trudności w pisaniu ze słuchu, w naucze
niu się wierszyków). Dzieci opuszczają litery, po
dwajają, przestawiają.
Następnym typem dysleksji jest dysleksja integra
cyjna, którą rozpoznaje się wtedy, gdy rozwój funk
cji percepcyjnych badanych w izolacji zgodny jest
z wiekiem, natomiast zaburzony jest proces integro
wania bodźców docierających z różnych zmysłów.
Jeszcze inną typologię dysleksji przedstawił
D. Bakker. Wyróżnił dwa typy dysleksji: typ L (lin
gwistyczną) i P (percepcyjną). Według niego „nie
dostateczna aktywizacja lewej półkuli mózgu pro
wadzi do dysleksji typu P, powodującej zacinanie,
czytanie fragmentów wyrazów itp., a funkcjonalne
opóźnienie rozwoju półkuli prawej - do dysleksji
L, charakteryzującej się czytaniem dość szybkim,
lecz z błędami rzeczowymi”’ ,
* M. Bogdanowicz: Psychom etryczna czy kliniczna
diagnoza dysleksji? „Biuletyn Informacyjny Oddziału
Warszawskiego PTD” 1996 nr 6 s. 35.
’ H. Dąbrowiccka: Dysleksja, dysgrafia, dysortograjia , dyskalkulia. „Biuletyn Informacyjny Oddziału War
szawskiego PTD” 1997 nr 8 s. 35.
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Dyskusja nad liczbą i rodzajem typów dysleksji
nie jest jeszcze zakończona. Kolejne publikacje
przynoszą nowe ujęcie tego tematu i proponują dal
sze klasyfikacje. Każdy z wymienionych typów dys
leksji cechują określone objawy trudności w czyta
niu i pisaniu oraz wymagają różnych metod terapii.
Trudności w czytaniu i pisaniu najczęściej do
strzegane są dość późno, bo u dzieci na etapie na
uczania początkowego, a zdaniem M. Bogdanowicz
powinno się je zauważać w okresie przedszkolnym
i w klasie „0”, gdy dziecko rozpoczyna naukę czy
tania. Dobrze, gdy oznaki zwiastujące przyszłe trud
ności w czytaniu i pisaniu zauważymy przed roz
poczęciem nauki szkolnej.
Istnieje grupa dzieci przejawiających objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego, czyli opóźnie
nia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ru
chowych leżących u podstaw uczenia się czytania
i pisania, które określamy mianem dzieci ryzyka dys
leksji. Odnosić się to może również do dzieci po
chodzących z nieprawidłowej ciąży i porodu oraz
takich, w rodzinach których występowały podobne
zaburzenia.
U dzieci ryzyka dysleksji w wieku niemowlęcym
i poniemowlęcym dostrzec można opóźnienia
w rozwoju mowy i rozwoju ruchowym. Później niż
rówieśnicy wymawiająpierwsze słowa, zdania pro
ste i złożone. Z opóźnieniem zaczynają chodzić,
biegać, wykazują małą zręczność manualną, są nie
poradne w samoobsłudze (np. ubieranie się, mycie
rąk, jedzenie), nie próbują rysować.
W wieku przedszkolnym (3-5 lat) dzieci te od
znaczają się małą sprawnością ruchową całego cia
ła; mają kłopoty z utrzymaniem równowagi, unika
ją zabaw ruchowych. Nadał wykazują małą spraw
ność ruchową rąk podczas czynności samoobsłu
gowych, a ich rysunki są na słabym poziomie. Ob
jawiają opóźniony rozwój mowy, trudności z wy
powiadaniem złożonych słów i zapamiętywaniem
nazw lub szeregu nazw jak np. pór roku, posiłków.
U uczniów klasy „0” obserwuje się problemy
z odróżnianiem podobnych głosek, z dzieleniem
słów na sylaby i głoski oraz łączeniem ich w słowa.
Dzieci te przekręcają słowa, popełniają błędy gra
matyczne. Z trudem przychodzi im zapamiętywa
nie wierszyków i piosenek, układanie obrazków
z elementów według wzoru. Może występować też
oburęczność, mylenie prawej i lewej strony, niechęć
do rysowania.
W młodszym wieku szkolnym (I-III klasa)
utrzymują się powyższe objawy zaburzeń i trudno
ści w uczeniu się. Dzieci te nadal mają problemy
z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, szeregów nazw
(dni tygodnia, miesięcy), z przyswojeniem tablicz
ki mnożenia. Dużą trudność sprawia im opanowa
nie poprawnej pisowni, mylą litery podobne pod
względem kształtów (p-b-d-g, m-n, ł-ł, m-w), litery
odpowiadające głoskom dźwiękowo podobnych (d-t,
g-k, z-s), kłopotem jest pisownia zmiękczeń, gło-

sek nosowych. Często opuszczają, dodają, przesta
wiają litery.
W starszym wieku szkolnym (powyżej IV klasy)
może utrzymać się wolne tempo czytania, niechęć
do czytania, błędna pisownia. Dzieci nadal mogą
mieć trudności z zapamiętywaniem wierszy, termi
nów, nazw. Pojawiają się kłopoty z przedmiotami
szkolnymi wymagającymi dobrej percepcji wzroko
wej, przestrzennej i pamięci wzrokowej: z geogra
fią - zła orientacja na mapie, z geom etrią- rysunek
uproszczony, z chem ią- łańcuchy reakcji chemicz
nych.
Problemy są także z przedmiotami szkolnymi
wymagającymi dobrej percepcji i pamięci słucho
wej: z biologią- opanowanie terminologii, z histo
rią zapamiętanie nazw oraz z nauką języków ob
cych.
Porównanie objawów specyficznych trudności
dzieci dyslektycznych uwidocznia zmiany, jakie za
chodzą wraz z wiekiem i kształceniem się dziecka.
Niektóre zaburzenia ustępują, a w ich miejsce mogą
pojawić się inne.
Z badań krajowych i światowych wynika, że
2-4% dzieci w wieku szkolnym ma nasilone zabu
rzenia o charakterze dyslektycznym, a 10-15%
wykazuje zaburzenia o nasileniu umiarkowanym.
Znaczy to, że w każdej klasie można znaleźć co naj
mniej jedno dziecko ze specyficznymi trudnościa
mi w czytaniu i pisaniu.
Aby udzielić dziecku pomocy musimy rozpoznać
jego trudności. W tym celu należy dziecko ryzyka
dysleksji i dziecko dyslektyczne poddać badaniom
diagnostycznym, przeprowadzanym przez psycho
loga, logopedę i pedagoga w poradniach psycholo
giczno-pedagogicznych i poradniach zdrowia psy
chicznego.
Specjalistyczną pomoc udzielaną dzieciom ze
specyficznymi trudnościam i w czytaniu i pisa
niu określa się nazw ą terapii pedagogicznej.
Działania te mają charakter korekcyjno-kompensa
cyjny, co oznacza, że mają na celu usprawnianie
funkcji zaburzonych (korekcja) i wspomaganie
funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja),
które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych
lub w razie potrzeby zastąpić je.
Dzieci dyslektyczne zalicza się do grupy dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W Polsce opracowano pięciopoziomowy system
pomocy terapeutycznej (w zależności od stopnia
nasilania się trudności dzieci w czytaniu i pisaniu).
Pierwszy poziom, to pomoc udzielana dziecku
przez rodziców pod kierunkiem nauczyciela, wystar
czająca w przypadku dzieci mających stosunkowo
niewielkie trudności w nauce. Nauczyciel w opar
ciu o opinię z poradni psychologiczno-pedago
gicznej i zawarte w niej wskazówki dotyczące
terapii oraz sposobu postępowania z dzieckiem pro
ponuje wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w szko
le i w domu.

Drugi poziom, to zespół korekcyjno-kompensa
cyjny przeznaczony dła dzieci dyslektycznych ma
jących bardziej nasilone trudności.
Proponuje się im udział w zajęciach w zespole
korekcyjno-kompensacyjnym w szkole. Zajęcia te
powinny odbywać się w gabinecie terapii pedago
gicznej, prowadzone przez nauczyciela o specjali
stycznym przygotowaniu.
Trzeci poziom, to indywidualne ćwiczenia pro
wadzone w poradniach psychologiczno-pedagogicz
nych dla dzieci, którym nie wystarczają ćwiczenia
zespołowe.
Czwarty poziom, to klasy terapeutyczne, w któ
rych realizowane są autorskie programy dydaktycz
ne, które równolegle do obowiązującego programu
nauczania, zawierają elementy terapii pedagogicz
nej.
Piąty poziom, to stacjonarne oddziały terapeu
tyczne, w których przebywają dzieci potrzebujące
intensywnej i długotrwałej terapii - od kilku mie
sięcy do roku.
Uzupełniającymi formami pomocy są kolonie
i turnusy terapeutyczne dla dzieci dyslektycznych
oraz obozy dla młodzieży, organizowane przez od
działy Polskiego Towarzystwa Dysleksji i poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
W praktyce pięciopoziomowy system pomocy
dzieciom dyslektycznym nie funkcjonuje tak jak po
winien m.in. dlatego, że formy pomocy nie są do
stępne dla wszystkich.
Jak wykazuje praktyka, w Polsce pomocą tera
peutyczną objęte są głównie dzieci z klas I-III.
Istnieje zatem problem pomocy uczniom star
szym.
Terapią uczniów klas starszych i szkół ponad
podstawowych zajęła się Poradnia DiagnostycznoTerapeutyczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Gdańsku oraz niektóre oddziały PTD.
Aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi
uczniów z dysleksją są: Rozporządzenie MEN
z dnia 15 stycznia 2001 (D U. 2001 nr 13 poz. 110)
VI' sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Roz
porządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 (D. U. 2001
nr 29 poz. 323) w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Polskie Towarzystwo Dysleksji zabiega o to, by
poziom wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów
jej przezwyciężania stale się podnosił. Powstało ono
w wyniku inspiracji Europejskiego Towarzystwa
Dysleksji(EDA) oraz inicjatywie Marty Bogdano
wicz prof Uniwersytetu Gdańskiego, która od wie
lu lat zajmuje się problematyką dysleksji.
PTD rozpoczęło działalność w 1990 r. w Gdań
sku, gdzie znajduje się siedziba Zarządu Główne
go. Przewodniczącą PTD jest prof Marta Bogda

nowicz. Od 1991 r. PTD jest członkiem rzeczywi
stym Europejskiego Towarzyska Dysleksji (EDA).
Aby realizować swe cele Towarzystwo m.in.
upowszechnia wiedzę na temat specjalnych trudno
ści w czytaniu i pisaniu oraz sposobów ich prze
zwyciężania, prowadzi szkolenia dla profesjonali
stów, działalność wydawniczą - publikuje materiały
informacyjne dla rodziców, nauczycieli, przewod
niki do metod terapii, udziela pomocy diagnostycz
Statut PTD (wybrane fragmenty z komentarzem).
Informator Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Gdańsk
1992 z. 3.

no-terapeutycznej dzieciom i młodzieży mającej
specyficzne trudności w nauce, inspiruje i wspiera
działalność placówek oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczych w zakresie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci ze specjalnymi trudnościa
mi w nauce, zajmuje stanowisko i wyraża opinię
w sprawach dotyczących nauczania i pomocy dia
gnostyczno-terapeutycznej dzieciom ze specjalny
mi trudnościami w uczeniu się.
Ewa Raczyńska jest kustoszem w Bibliotece Publicz
nej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Wojewódz
twa M azowieckiego

Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia
czyli parę słów o biblioterapii
ALICJA LESNIAK
Czytamy książki, by’ odkryć kim jesteśmy.
To, co inni ludzie robią, myślą i czują
je st bezcennym przewodnikiem
w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim
możemy się stać.
Urszula K. LcGuin

R. J. Rubin definiuje biblioterapię jako: „program
aktywności oparty na interaktywnych procesach za
stosowania drukowanych i niedrukowanych mate
riałów zarówno wyobrażeniowych, jak i informa
cyjnych ułatwiających przy pomocy bibliotekarza
osiągnięcia wglądu w normalne lub dokonywanie
zmian w emocjonalnie zaburzonym zachowaniu”.
Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzial
ny za wykształcenie młodzieży i zachęcenie jej do
czytania książek.
Aby zbliżyć ucznia do książki ważny jest dobry,
partnerski, bezpośredni i miły stosunek nauczycie
la do ucznia. Bibliotekarz jest często powiernikiem
myśli, problemów, których uczeń aktualnie doświad
cza. Są to przeważnie problemy egzystencjonalne,
rodzinne, miłosne i te szkolne. Czasem nawet na
uczyciel bibliotekarz nie tylko doradza, ale i łago
dzi niektóre problemy. Ale nie zawsze to wszystko
da się tak od razu wyjaśnić i rozwiązać. Wtedy trze
ba „podsunąć” uczniowi odpowiednią lekturę - sto
sując przemyślane doradztwo czytelnicze. U nie
których uczniów istnieją silne depresje i negatywne
stany emocjonalne. Ważne są w tym przypadku in
dywidualne rozmowy z czytelnikiem.
Trzeba poprzez książkę zmienić postawę ucznia.
Trzeba czasem złagodzić agresję, pomóc pokonać
przeciwności losu i różne problemy życiowe. Do
bra książka może zmniejszyć strach, stres i lęk.
Pomaga zaakceptować swoją „inność” lub aktual
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ny stan, w którym się znajdujemy. To właśnie biblioterapia niesie ulgę w cierpieniu, pomaga
w procesie rozwoju, koryguje emocjonalnie za
burzone zachowania, pomaga samotnym, nie
śmiałym, zakompleksionym. Jeśli uczeń zwierzy
się bibliotekarzowi - ten nigdy nie może go zawieść.
Uczniowie z reguły nie boją się nauczyciela biblio
tekarza, gdyż nie stawia on ocen i nie wymaga zbyt
dużo. Daje to ogromny atut nauczycielowi bibliote
karzowi, gdyż może zbliżyć się do ucznia. Jest to
możliwe szczególnie na zajęciach dodatkowych, gdy
bibliotekarz może więcej czasu poświęcić czytelni
kowi, gdy pracuje z mniejszą grupą młodzieży.
Wychowanie poprzez książkę jest bardzo ważne,
gdyż wspomaga proces rozwoju i samorealizacji
ucznia. Biblioterapia pomóc może młodemu czy
telnikowi znaleźć swoje miejsce w otaczającym
świecie, pokochać książkę i życic. Może przygoto
wać ucznia do wyboru właściwych celów, norm
i wartości. Może zwiększyć efektywność jego dzia
łań i zachowań. Biblioterapia pomoże zaakcepto
wać siebie. To właśnie dzięki książce można doko
nać zmian w sferze emocjonalnej, eliminować złe
i niepoprawne stany psychiczne lub powstałe na
pięcia. Książka może ucznia wspierać i dodawać mu
otuchy. Dzięki książce poznajemy siebie, swoje ta
lenty i możliwości, poznajemy ludzi w ich wielko
ści i słabości. Dobrze dobrana pozycja pomoże czy
telnikowi odkryć możliwości zmiany w życiu, oswo
ić lęki i ograniczenia.
Biblioterapia uczy lepszego porozumienia się ze
sobą i z innymi, uczy osiągać więcej z radością
i entuzjazmem.
Z czasem można u ucznia wykształcić samodziel
ny, zgodny z zainteresowaniami dobór literatury
i rozwiązania za jej pomocą ważnych problemów
życiowych. Książka może ucznia wzmocnić psy
chicznie, pozwalając mu na eliminację lęków, obaw
lub innych męczących go problemów.

Jak wiemy, zadaniem nauczyciela bibliotekarza
jest wyrabianie i pogłębianie wrażliwości estetycz
nej czytelników. Jest to wychowanie „do sztuki”
i „przez sztukę”. Doznania estetyczne dzięki wy
wołanym przez nie wzruszeniom, fascynacjom i za
chwytom przyczyniają się do wyzwolenia i uze
wnętrznienia emocji. Przeżycia estetyczne płynące
z literatury i prezentacji sztuki kreują proces tera
peutyczny. Bezpośredni kontakt ze sztuką daje bo
wiem uczucie Katharsis - ważnego procesu biblioterapeutycznego. Wiadomo bowiem, że biblioterapia to również praca z materiałami alternatywnymi
np. wystawa czy przedstawienie teatralne, wieczo
rek poezji czy twórczość własna uczniów. Na zaję
ciach pozalekcyjnych łatwiej wyzwalać twórczość
własną młodzieży. Takie działania wzmacniają po
czucie wartości i podnoszą samoocenę ucznia.
Aktywna, pełna zaangażowania praca młodzie
ży jest formą biblioterapii. Biblioterapia bowiem to
również metody pracy inspirujące ekspresję, budzą
ce wyobraźnię i fantazję czytelników. Takie działa
nia wykorzystujące biblioterapię mogą przyczynić
się do integracji uczniów, służyć ich poznaniu oraz
pomóc im w rozumieniu własnych zachowań i spo
sobów reagowania na różne sytuacje. Praca np.
w Kole Miłośników Książki - pozwala zapomnieć
o problemach i zachęca do sięgania po wartościo
wą lekturę.

Wzrost wiary ucznia w swoje umiejętności jest
podstawą sukcesu. Terapia poprzez książkę, to waż
na sprawa, bo książka jest naszym przyjacielem
i nigdy nie zawiedzie.
Książki mogą dużo nauczyć. Mądrze wykorzy
stane dają dostęp do głębszej mądrości, przekazują
istotne wskazówki, zapewniają przewodnictwo. Nie
przynoszą one odpowiedzi na wszystkie problemy
życia. Nie obdarzają nas magiczną siłą. Oferują
natomiast drogowskazy kierujące nami na ścieżkach
życia.
Dla niektórych książki stają się tak samo niezbęd
ne jak oddychanie - bez nich nie można żyć. Dla
niektórych książki stają się nieodzowną jego czę
ścią - każda pora dnia jest dobra na czytanie i każ
de miejsce. Czytanie staje się jak uzależnienie, tyl
ko, że nie ma żadnych negatywnych skutków ubocz
nych. Książka wzbogaca, uczy, wychowuje, poma
ga zaakceptować i zrozumieć siebie.
John Kienan powiedział: „Jestem częścią wszyst
kiego, co kiedykolwiek przeczytałem”.

Alicja Leśniak
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Bydgoszczy
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Wiedza na krążkach (1)
MARIAN WALCZAK
Żyjemy w dziwnym stuleciu. Przez wieki bowiem
bogactwo narodów i jednostek ludzkich pochodzi
ło z tradycyjnych zasobów pracy, ziemi i pieniędzy.
W naszym stuleciu głównym czynnikiem spraw
czym wszelakiego bogactwa staje się wiedza i in
formacja. W tradycyjnym społeczeństwie kapitali
stycznym o zasobności ludzi decydowały: kapitał,
praca, bogactwa naturalne. W naszej cywilizacji
głównym czynnikiem sprawczym bogactwa są wy
kwalifikowani pracownicy, wykształceni praktycy,
a więc ludzie zdolni do innowacyjności we wszela
kich sferach ludzkiej aktywności. Rodzi się społe
czeństwo wiedzy i organizacji. Szkoła straciła mo
nopol na kształcenie. Wszelakie podmioty gospo
darcze i instytucje nastawione na zysk stają się
z konieczności instytucjami uczenia się i naucza
nia. Społeczeństwo, w którym o sukcesie ekono
micznym decyduje wiedza, wymaga ustawicznego
uczenia się przez całe życie. Są to tendencje ogól
noświatowe. Nic przeto dziwnego, iż ludzie poszu
kują coraz doskonalszych narzędzi wspomagających
edukację permanentną. Wciąż najbardziej istotnym

środkiem dukacji jest książka, gdyż dzięki niej może
funkcjonować szkoła, uczelnia, może rozwijać się
autoedukacja, skutecznie też nowa wiedza wypra
cowana przez poszczególne dziedziny nauki może
przenikać do społeczeństwa.
W Polsce transformacja społeczno-gospodar
cza zaznaczyła wyraźnie piętno na starcie do budo
wania postkapitalistycznego społeczeństwa wiedzy.
Złożyły się na to liczne zjawiska, takie jak: likwida
cja cenzury i reglamentacji papieru, decentralizacja
rynku wydawniczego, zmiany w dystrybucji książ
ki, nowa sytuacja prawna oficyn wydawniczych
oparta na prawie autorskim i podatku VAT, wolny
rynek oraz prywatyzacja, kształtujące dynamicznie
koszty produkcji wydawniczej, powstanie nowych
organizacji zrzeszających wydawców czy też nowe
zjawiska warunkujące czytelnictwo.
Wynikiem przeobrażeń ustrojowych i wpisanie
się w cywilizacyjny trend budowania społeczeństwa
opartego na wiedzy jest także masowe pojawienie
się książki elektronicznej i wydawnictw multime
dialnych. Ich dynamiczny rozwój został wymuszo
ny przez polską rewolucję edukacyjną, która w dzie
jach rodzimej historii wychowania i kształcenia jest
fenomenem epoki.
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Wiedza w formie tradycyjnej książki czy czaso
pisma, czyli jak się dzisiaj określa w wersji print.
jest coraz częściej uzupełniana lub zastępowana
przez elektroniczne formy publikacji, określane
pojęciami online lub offline. D okument w postaci
elektronicznej odgrywa już istotną rolę w komu
nikacji społecznej. Przewaga książki w wersji tra
dycyjnej wynika jedynie z przyzwyczajenia i małej
powszechności komputerów. Kolejne generacje mło
dych ludzi przylgnęły do ekranów monitorów i te
lewizorów. W zawrotnie szybkim tempie wolą one
też w coraz szerszym zakresie przy pomocy moni
tora dekodować teksty książek i artykułów. Dla
większości specjalistów, intelektualistów, badaczy,
najważniejszym źródłem wiedzy stają się produkty
elektroniczne. W polskich bibliotekach naukowych
zaczyna dominować prenumerata czasopism elek
tronicznych ze względu na mniejsze koszty, aktual
ność i szybkość kontaktu z tekstem, możliwość ko
rzystania przez użytkowników bez potrzeby wycho
dzenia z domu. Dzięki dokumentom elektronicznym
rodzą się szybko nowe technologie w dziedzinie in
formacji i komunikacji, które z kolei mająogromne
znaczenie dla dynamiki wzrostu gospodarczego,
konkurencji, nowych miejsc pracy i rynków zbytu.
Coraz częściej wydawcy sięgają po płyty CD-ROM,
które zastępują tradycyjną wersję książki czy cza
sopisma drukowane na papierze. Nic bowiem dziw
nego, jeśli przykładowo wielotomowa i bardzo
droga, konserwatywna, największa na świecie, en
cyklopedia Britannica, wydana na CD-ROM-ie za
wiera 400 tys. haseł, dwa i pół tysiąca ilustracji,
wiele fragmentów filmów animowanych i udźwię
kowionych. Ponadto poszukanie hasła w tej ency
klopedii zajmuje zaledwie kilka sekund a encyklo
pedia potrzebuje na domowej półce niewiele miej
sca. Na jednym krążku, który zawiera około 650-680
megabajtów informacji można pomieścić 300 tys.
stron maszynopisu. Druk takiej ilości tekstu zajął
by przynajmniej 20 kg najcieńszego papieru. Lawi
nowy przyrost wiedzy we wszystkich dziedzinach
i konieczność docierania do wielu informacji jed
nocześnie i szybko zachęcają wydawców do two
rzenia elektronicznych encyklopedii, słowników,
leksykonów, podręczników i kompendiów wiedzy.
W Polsce liczba publikacji elektronicznych każ
dego roku wzrasta dwukrotnie. Pochód publikacji
elektronicznych trwa nieustannie od 1994 r., a wła
ściwie dopiero od roku 1996, kiedy to pojawiła się
na polskim rynku wydawniczym Encyklopedia
Multimedialna PWN w nakładzie 30 tys. i bardzo
szybko doczekała się kolejnych trzech edycji.
W świecie technologie multimedialne znalazły sze
rokie zastosowanie w rozrywce, w komunikacji,
w symulacjach komputerowych (nanotechnologie),
reklamie, systemach nawigacyjnych, telewizji,
w produkcji i zarządzaniu, w nadzorze. Elektronicz
ne gry wideo i gry komputerowe towarzyszą nieustan
nie kolejnym już rocznikom dzieci i młodzieży.
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Najważniejsze jednak znaczenie posiadają elek
troniczne nośniki wiedzy w postaci programów mul
timedialnych, słowników, kursów językowych, które
pozwalają realizować w masowej postaci ideę
kształcenia siebie i najbliższych jako efektu utrwa
lania w polskim społeczeństwie świadomości trak
towania wiedzy jako przyszłościowej opłacalnej lo
katy.
O d 1996 r. trw a nieustannie w naszym kraju
inw azyjna działalność wielu oficyn wydawni
czych tworzących ju ż polski rynek publikacji
multimedialnych. Nie wszystkie firmy startujące
na rynku publikacji elektronicznych znalazły wła
sne miejsce i uznanie. Niektóre z nich jednakże
funkcjonująznakomicie i znajdują masowych użyt
kowników swoich produktów elektronicznych. Do
takich firm należy wydawnictwo Albion, wrocław
ska agencja operująca na rynku multimediów i re
klamy. Powstają w niej programy komputerowe
i wciąż zaskakujące oferty promocyjne firm, przed
siębiorstw i produktów. Firma Ambinet specjalizu
je się w oprogramowaniu multimedialnym i inter
netowym. Wydawnictwo CartaU funkcjonujące od
1994 r. w Łodzi wydaje mapy, encyklopedie i pro
gramy edukacyjne. Wiele z ofert tej oficyny multi
medialnej trafiło do rejestru Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu a produkty typu: Encyklope
dia dla dzieci. Słownik angielsko-polski czy An
gielski na CD żyjąjuż powszechnie własnym ży
ciem. Warszawska firma Edgard Multimedia spe
cjalizuje się w multimedialnym oprogramowaniu
edukacyjnym. W wyniku aktywności tej oficyny po
wstały ciekawe pakiety wspomagające naukę języ
ka angielskiego i języka niemieckiego. Tu powstał
medialny „Leksykon historyczny” i różne progra
my edukacyjne dla dzieci. Z kolei krakowska firma
Pogra produkuje profesjonalne wydawnictwa en
cyklopedyczne. Na krążki zostały wpisane różne no
winki techniczne. Przedsięwzięciem bezpreceden
sowym w działalności firmy było umieszczenie „En
cyklopedii multimedialnej” w Internecie. Funkcjo
nujący na polskim rynku mediów Optimus Pascal
Multimedia od 1996 r. na bazie firmy komputero
wej Optimus S.A. i Wydawnictwa Pascal oraz wy
kupionych licencji od brytyjskiego wydawnictwa
Darling Kindersley wydaje medialne publikacje
popularne dla przeciętnego polskiego użytkowni
ka. W wyniku takiej segmentacji użytkowników
powstały przeglądane w polskich domach strony
medialnych publikacji typu: Encyklopedia przyro
dy; Jak to działa; Nowe Horyzonty; Nowe Hory
zonty - Rzeczywistość Wirtualna. Większość tych
kompendiów została uznana przez MEN za dobre
pomoce naukowe w edukacji. Wydawnictwo PROmedia CD funkcjonujące od 1995 r. specjalizuje
się w wydawaniu książek na CD, programów mul
timedialnych, opracowywaniu programów. Do zna
czących osiągnięć tej firmy należy wydanie: Oksfordzkiej encyklopedii historii świata odprehisto-

rit do 1800 r. i jej kontynuacja w postaci Oksfordzkiej encyklopedii historii świata od 1800 r. po dzień
dzisiejszy. Bezprecedensowym przedsięwzięciem
okazało się wydanie elektronicznej wersji Słowni
ka wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Wła
dysława Kopalińskiego.
Obraz krótkiego z konieczności przeglądu ofi
cyn wydawnictw elektronicznych byłby niepełny
gdyby nie wymienić takiej instytucji jak Vulcan
Media. Ta firma założona przez Wydawnictwo Na
ukowe PWN i firmę Vulcan w 1997 r. stała się naj
poważniejszą oficyną wydawnictw elektronicznych
obsługujących polską edukację. Tu bowiem powstają encyklopedie, leksykony, programy do nauki
języków obcych.
Na rynku mediów edukacyjnych swoje miejsce
zaznaczyły także firmy wspomagające naukę języ
ków obcych, przedmiotów humanistycznych, przy
rodniczych i ścisłych, takie jak: Young Digital Po
land, Bellona, Megaron. Samson, Wiedza i Życie.
Dla szeregowego użytkownika mniej ważne są
oficyny wydawnictw elektronicznych niż ich pro
dukty elektroniczne z których może skorzystać
w każdej chwili. Do nich należą w pierwszej kolej
ności ogólne encyklopedie multimedialne i specja
listyczne encyklopedie multimedialne. Z nich bo
wiem korzystają w życiu zawodowym i prywatnym
pedagodzy, bibliotekarze, uczniowie, studenci, hob
byści i od czasu do czasu zwykli zjadacze chleba
dla zaspokojenia naturalnej ciekawości wynikają
cej z natury człowieka.
W ersja E ncyklopedii m ultim edialnej PW N
z 1999 r. zawiera 103 tys. haseł, prawie 6 tys. ilu
stracji, 800 interaktywnych map, 3 godziny nagrań
dźwiękowych i 100 filmów oraz animacj i. Encyklo
pedia... została zintegrowana z siecią Internet co
pozwala na nieustanną aktualizację haseł. Ostat
nia modyfikacja Encyklopedii z 2000 r. zawiera
jeszcze więcej haseł, ilustracji, filmów, nagrań
dźwiękowych, map oraz udogodnień ułatwiających
szybkie docieranie do potrzebnych informacji.
K onkurencyjny charakter posiada wydana
w 1997 i uzupełniona w 1998, a następnie w 1999 r.
przez krakowskie wydawnictwo Pogra Multime
dialna encyklopedia powszechna. Na płycie CD
znajduje się 68 tys. haseł a na dodatkowej płycie
CD-ROM trzy interaktywne prezentacje: Sztuka stamżytnego Egiptu, Ewolucja wszechświata i kos
mologii oraz Powstanie życia na Ziemi. W pięciu
blokach tematycznych Dziedzina, Położenie, Me
dia, Słowa, Czas można skutecznie i szybko trafić
do potrzebnej wiedzy. Wersja z 2000 r. nazwana
Multimedialną encyklopedią powszechną De luxe
2000 oferuje użytkownikowi już 72 tys. haseł, 3720
zdjęć, 885 rysunków i map, 180 minut muzyki
i dźwięków, 250 odgłosów zwierząt oraz 20 minut
filmów archiwalnych. Ponadto zawiera nową opcję
Konspekty przy pomocy której można tworzyć sa
modzielnie aplikacje multimedialne. Encyklopedia...

została wzbogacona o prezentacje multimedialne:
Kultura i sztuka staiożytnej Grecji oraz Multime
dialna historia matematyki.
Multimedialna encyklopedia powszechna De
luxe 2000jest ważną pomocą naukową dla polskiej
edukacji ułatwiającą wszechstronne wyszukiwanie
informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy i życia
społeczno-gospodarczego czy politycznego.
Na płycie CD znalazła się także elektroniczna
wersja przedwojennej, 22-tomowej Wielkiej ilustro
wanej encyklopedii powszechnej poznańskiego
Wydawnictwa Gutenberg. Mimo archaiczności ha
seł i rycin ta publikacja elektroniczna jest sympa
tycznym przeglądem stanu wiedzy i wyobrażeń
o świccie w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego.
Budowa encyklopedii ogólnej jest przedsięwzię
ciem czasochłonnym i kosztownym. Nic przeto
dziwnego, iż na rynku mediów funkcjonuje więcej
encyklopedii specjalnych poświęconych wybranym
dziedzinom wiedzy. Szczególnie atrakcyjne są eneyklopedie przyrodnicze, a jest ich sporo. Do nich
należy Encyklopedia zwierząt - ssaki. Przenosi ona
przeciętnego użytkownika w świat dżungli, w lasy
Amazonii, na pustynię lub na dno oceanów. Prze
szukiwać można owo kompendium wiedzy według
czterech kategorii: aktywności życiowej zwierząt,
środowisk życia ssaków, życia w grupach i sposo
bu odżywiania. Zdjęcia, filmy wideo, teksty, rysun
ki ułatwiają poznanie 103 grup ssaków w ich natu
ralnym środowisku. Podobny charakter posiada en
cyklopedia Zwierzęta świata - ssaki wyprodukowa
na przez wydawnictwo Albion.
Encyklopedia przyrody firmy Cartall zawiera
wiedzę o procesach biologicznych, budowie narzą
dów ludzkich i zwierzęcych, gatunkach zwierząt
i roślin. Kompendium pozwala zrozumieć las,
jezioro, tundrę, góry. Całość wiedzy została podzie
lona na cztery działy: kręgowce, bezkręgowce, ro
śliny i grzyby.
Pierwszy multimedialny produkt wydawnictwa
Optimus Pascal również nosi nazwęEncyklopedia
przyrody. Jest to jednak zupełnie inna encyklope
dia specjalna. Ideą twórców tego kompendium wie
dzy było pokazanie flory i fauny Ziemi. Zawarto tu
wiedzę o świecie zwierząt i roślin, o powstaniu ży
cia na ziemi i jego ewolucji, o zmianach klimatycz
nych, degradacji środowiska naturalnego człowie
ka. W Encyklopedii zostały sensownie poukładane
wiadomości o ssakach, płazach, gadach, bezkręgow
cach i wielu różnorodnych gatunkach zwierząt.
Świat przyrody widziany przez pryzmat encyklo
pedii unaocznia 700 ilustracji i zdjęć, setki aktyw
nych plansz, 70 animacji, 50 sekwencji wideo, 20
minut dźwięku. Encyklopedia... pozwala także na
znamienitą zabawę dzięki mikroskopowi z zazna
czonymi strefami klimatycznymi, księdze ginących
gatunków na ziemi, barometrowi, możliwości zwe
ryfikowania wiedzy użytkownika poprzez quiz
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sprawdzający wiedzę. Dla dociekliwych użytkow
ników twórcy Encyklopedii... zaprojektowali lupę
pozwalającą na oglądanie fragmentów ilustracji
w powiększeniu.
Firma Optimus Pascal zbudowała rewelacyjne
publikacje multimedialne w postaci Encyklopedii
ptaków. Encyklopedii kotów. Encyklopedii dino
zaurów w serii o nazwie Nowe Horyzonty.
Encyklopedia ptaków umożliwia podglądanie
różnych gatunków ptaków, ich życie, zwyczaje
i miejsce w otoczeniu człowieka. Podobnie Ency
klopedia kotów pozwala śledzić w sposób wirtual
ny życie kotów od narodzin do starości ze wszyst
kich zakątków świata.
Encyklopedia dinozaurów stanowi swoiste wir
tualne muzeum dzięki ilustracjom, aktywnym plan
szom, filmom wideo, różnym anirnacjom, maporn
i odgłosom.
Do serii przyrodniczych encyklopedii specjal
nych należy zaliczyć Encyklopedię roślin ozdob
nych wydaną przez multimedialne oficyny wydaw
nicze Archi-Studio i Pulsar. Ponad dwa tys. barw- i
nych fotografii zawierających wiedzę o dwóch i pół
tysiącach odmian rośłin pozwala na skuteczną in
formację o drzewach, krzewach, bylinach i ich
naturalnych warunkach rozwoju.
Polską edukację wspiera szereg historycznych ,
encyklopedii multimedialnych, encyklopedii multi
medialnych adresowanych do dzieci i szereg innych
dziedzinowych encyklopedii multimedialnych. Ich
budowa, zawartość, sposób korzystania, indeksy są
na tyle interesujące, iż godne są oddzielnego omó
wienia. Mogą być znamienitym narzędziem wspo
magającym i uatrakcyjniającym naukę w szkole,
w uczelni, w rozwijaniu zainteresowań hobbystycz

nych, w autocdukacji czy nawet w rozrywce i zaba
wie.
Pewnie wiedza na krążkach nigdy do końca nie
wyprze tradycyjnej encyklopedii, podręcznika, słow
nika, kompendium wiedzy czy nawet najprostsze
go skryptu ałe w dobie powolnego przechodzenia
ludzi z komunikacji symbolicznej opartej na tek
ście na komunikację wizualną opartą na obrazkach
multimedialne encyklopedie ogólne i specjalne sta
ją się coraz częstszym i wyrazistym sprzymierzeń
cem polskiego i nie tylko polskiego nauczyciela,
bibliotekarza, andragoga, rodzica, ucznia i studen
ta w codziennej edukacji w systemie instytucjonal
nym i w autocdukacji.
Warto może przeto mieć pewne rozeznanie na
którym krążku można znaleźć potrzebną w danej
sytuacji edukacyjnej lub życiowej odpowiednią wie
dzę ogólną lub s pecjalistyczną.
Źródła:
1. D anilowiczCz.: Dokumenty elektroniczne. „Zagad
nienia Informacji Naukowej” 1998 nr I s. 56 i nn.
2. Frołow J.: Perh’ i kamienie. „Notes Wydawniczy”
'1998 nr 4 s. 34.
3. Frolow }.: Rozmaitości. „Notes Wydawniczy” 1998
nr 2 s. 30 i nn.
4. Hutny E.: Multimedialne zwierzaki. „Enter” 1997
nr 5 s. 65 i nn.
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5. Rippcl R.: Nowe Horyzont. „Nowe Książki” 1997
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1997 nr U s. 67 i nn.

(-

'

Z 'r

RELACJE

___________

<

Ogólnopolska konferencja dyrektorów wojewódzkich
bibliotek pedagogicznych
w dniach 17-18 marca 2003 r. w Sulejówku od
była się kołejna Ogólnopolska Konferencja Dyrek
torów Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych
pod nazwą: „Wojewódzkie biblioteki pedagogicz
ne w systemie inform acji edukacyjnej”. Organi
zatorami spotkania był Centralny Ośrodek Dosko
nalenia Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Peda
gogiczna w Łodzi i Wojewódzka Biblioteka Peda
gogiczna w Warszawie.
Można wyróżnić kilka nurtów wśród porusza
nych zagadnień. Za oczywiste należy uznać poja
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wienie się problematyki Unii Europejskiej. M i
rosław Sielatycki - Dyrektor Centralnego Ośrod
ka Doskonalenia Nauczycieli przedstawił referat
pt.: „System informacji edukacyjnej w kontekście
wdrożenia dokumentu Unii Europejskiej <Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkołenia - współne cele do 2010 r.> Program prac
dotyczący przyszłych cełów systemów edukacji”.
Dokument ten zwany jest „Programem Barcelońskim”. Wyznacza trzy główne cele przed syste
mami edukacji:

1. Poprawa jakości i efektywności systemów edukaeji w UE (w świetle zadań społeczeństwa wie
dzy oraz zmieniającyeh się metod i treści naucza
nia i uczenia się).
2. Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów
edukacji (w świetle nadrzędnej zasady kształce
nia ustawicznego, działania na rzecz zwiększenia
szans zdobyeia i utrzymania zatrudnienia oraz roz
woju zawodowego, jak również aktywności oby
watelskiej, równości szans i spójności społecznej).
3. Otwarcie systemów edukacji na środowisko
i świat (w związku z koniecznością lepszego do
stosowania edukaeji do potrzeb pracy zawodo
wej i wymagań społeczeństwa oraz sprostania
wyzwaniom wynikającym z globalizacji).
Unia Europejska dąży do tego, aby systemy edu
kacyjne państw członkowskich były lepiej dostęp
ne, szerzej otwarte i bardziej efektywne.
Kolejna prezentaeja dotyczyła już gruntu polskie
go. Jo an na M ichalak - starszy specjalista w De
partamencie Kształeenia i Doskonalenia Nauczycieli
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wygło
siła referat na temat; „Biblioteki pedagogiczne i in
formacja edukacyjna w świetle nowych projektów
i przepisów”. Omówiła dwa nowe akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie ramowego statutu publicznej
biblioteki pedagogicznej.
Wywołały one burzliwą dyskusję, jak zwykle nie
wszystkim odpowiadały tak ujęte regulacje praw
ne. Biblioteki pedagogiczne jednak już od dawna
oczekiwały na pojawienie się aktualnych, dopaso
wanych do obecnych warunków aktów prawnych
dotyczących ich działalności.
J. Michalak wspomniała również o pracach nad
innymi ustawami dotyczącymi po części bibliotek
pedagogicznych m.in. Ustawie o systemie infor
macji oświatowej.
Wystąpienie Doroty Grabowskiej z Instytutu In
formacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych do
tyczyło rozważań nad systemem informacji eduka
cyjnej w Polsce. W swojej prezentacji doprecyzo
wała pojęcia: systemu, edukacji i informacji eduka
cyjnej, zwróciła uwagę na brak systemu informacji
edukacyjnej w Polsce. Przeanalizowała dotychcza
sowe modelowe rozwiązania, wskazując na zmia
ny, które zaszły i należy je uwzględnić w rozważa
niach o systemie edukacji w Polsce, np. zmiany
ustrojowe, m.in. reforma oświaty; prawne, m.in.
prawo autorskie, ochrona danych osobowych, po
wstanie niepaństwowych ośrodków np. Interklasa,
Instytut Badań Oświatowych firmy „Vulkan”,
Internet, który daje olbrzymie możliwości, a rów
nocześnie tworzy bariery. Zwróciła uwagę na do
świadczenia innych krajów, a równocześnie próby
współpracy między bibliotekami naukowymi i pu
blicznymi w naszym kraju. W Polsce jest dużo insty
tucji związanych z edukacją, nie ma powiązań mię
dzy nimi i uporządkowanej współpracy. Uczestnicy

konferencji posługując się analizą SWOT próbowali
wskazać mocne i słabe strony, bariery i perspektywy
poszczególnych komponentów systemu edukacji.
Referat Wandy Klenczon z Ośrodka Normaliza
cji Bibliograficznej Biblioteki Narodowej był poświę
cony: „Otwartemu systemowi współpracy bibliotek
pedagogicznych ze słownikiem haseł przedmioto
wych Biblioteki Narodowej”. Postulowała w nim
stworzenie wspólnego narzędzia opisu przedmioto
wego w bibliotekach pedagogicznych. Narzędziem
umożliwiającym ujednolicanie i uporządkowanie in
deksów przedmiotowych powinien być według niej
słownik języka haseł przedmiotowych (lub tezaurus)
dostosowany do opracowania przedmiotowego wy
szczególniającego. Wskazała na możliwe w tym
względzie kierunki działania i współpracy.
Po przerwie był czas na pochwalenie się własny
mi osiągnięciami. Wojewódzka Biblioteka Pedago
giczna w Lublinie podzieliła się swoimi doświadcze
niami we wdrażaniu i działaniu Systemu Zarządza
nia Jakością ISO 9001:2000, jak dotąd, jako jedyna
osiągnęła ten standard. Inne biblioteki również mia
ły swoje mniejsze i większe sukcesy.
W dalszej części konferencji odbyły się warszta
ty. Mottem ich była: „Współpraca wojewódzkich
bibliotek pedagogicznych w budowaniu jakościo
wego systemu informacji edukacyjnej”.
Sesja pierwsza dotyczyła: „Standardów jakości
w działalności informacyjnej bibliotek pedagogicz
nych”, prowadziła ją Ewa K ędracka - specjalista
ds. jakości - Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Sesję drugą prowadzili B arbara Czaj
ka i Jarosław Jedrych z Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej w Łodzi, dotyczyła ona: „Zadań bi
bliotek pedagogicznych w rozwijaniu słownika ha
seł przedmiotowych”.
Dzień zakończył się promocją filmu „Makroko
smos”.
Wtorek minął na pracach warsztatowych, celem
których było stworzenie założeń doskonalenia pra
cowników bibliotek pedagogicznych. Rozpatrywa
no dwa aspekty:
- doskonalenie kadry bibliotek do zadań zwią
zanych z informacją edukacyjną i promocją,
- działalność informacyjną w kryteriach awansu
zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
Konferencja zakończyła się ustaleniem zadań dla
pedagogicznych bibliotek wojewódzkich w społe
czeństwie wiedzy. Ukazano wyzwania, inicjatywy,
propozycje. Ustalono również harmonogram dal
szych działań.
Podsumowując należy stwierdzić, że konferencja
wskazała na priorytetowe problemy pojawiające się
przed bibliotekami pedagogicznymi, dała możliwość
podzielenia się własnymi osiągnięciami i problema
mi, stworzyła szansę na współpracę, czego najbar
dziej brakuje w polskim „systemie edukacji”.
DOROTA GRABOWSKA
Instytut Informacji Naukowej
i Studiów B ib liologiczn ych UW
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Bibliotece Narodowej
w dniu 6 maja odbyły się w Bibliotece Narodo
wej uroczystości związane z Dniem Bibliotekarza
i Bibliotek. W spotkaniu brali udział pracownicy
BN, bibliotekarze bibliotek warszawskich oraz za
proszeni goście. Dyrektor BN Michał Jagiełło na
wiązał w swoim wystąpieniu do ważnych wydarzeń
w dziejach istniejącej już 75 lat Narodowej Książ
nicy. Ministerstwo Kultury reprezentował wicemi
nister Rafał Skąpski kierując do uczestników słowa
podziękowania za codzienną pracę bibliotekarską,
służącą społeczeństwu w działalności informacyj
nej i edukacyjnej. Poinformował także o zamiarach
resortu przeznaczenia jeszcze w roku bieżącym
środków finansowych pozyskiwanych dla kultury
dzięki wejściu w życie ustawy o grach liczbowych,
na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek
a także na modernizację i automatyzację bibliotek
publicznych.
49 pracowników Biblioteki Narodowej otrzymało
odznaczenia państwowe i resortowe. Wśród odzna
czonych wielu z nich to także działacze i członko
wie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odzna
czenia otrzymali m.in. Krystyna Bieńkowska-Bober, Ewa Barteczko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Mariola Nałęcz, Elżbieta Stefańczyk, Maria Wró
blewska i Mirosława Zygmunt.
W trakcie spotkania miało miejsce wydarzenie
związane z uhonorowaniem osób projektujących
i budujących BN - medalem „Budowniczy Biblio
teki Narodowej”. Wśród nich znaleźli się m.in. Wi
told Stankiewicz (b. dyrektor BN), Stanisław Fi
jałkowski (główny architekt), Stanisław Czajka (za
stępca dyrektora BN) i Wanda Piusińska (b. zastępca

dyrektora BN). Pierwszą część uroczystości w Au
dytorium im. Stefana Dembego zakończyło odtwo
rzenie nagrań utworów C. K, Norwida ze zbiorów
dźwiękowych BN recytowanych przez T. Łomnic
kiego oraz śpiewanych przez W. Warską.
Spotkaniu towarzyszło otwarcie wystawy „Norwidiana”, prezentującej zbiory specjalne BN zwią
zane z twórczością C. K. Norwida - autografy,
akwarele, rysunki, grafika, fotografie, nagrania, rę
kopisy i druki utworów muzycznych do tekstów
Norwida.
Uczestnicy uroczystości byli świadkami odsło
nięcia przez S. Fijałkowskiego tablicy upamiętnia
jącej projektanta Biblioteki Narodowej. Tablica
znajduje się przy wejściu do Biblioteki Narodowej.
W Sali Darczyńców w obecności zaproszonych
gości dyrektor BN Michał Jagiełło wraz z darczyń
cami i sponsorami dokonali instalacji kolejnych ta
bliczek dla Przyjaciół i Mecenasów BN. Do Galerii
Darczyńców dołączyli - Poczta Polska, Telekomu
nikacja Polska, Krzysztof Dubiński, Grupa Doradz
twa Strategicznego, Fundacja na Rzecz Utrzyma
nia Spuścizny po Stefanie Żeromskim, Monika Że
romska, Rodzina Rubinsteinów i Wojciech Skalmowski.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem towarzy
skim uczestniczących bibliotekarzy, wspomniano
przeszłość Biblioteki Narodowej na przestrzeni
minionych lat, jej budowę, ale także to co czeka
NarodowąKsiężnicęw najbliższych latach, szcze
gólnie naglącą potrzebę, jej rozbudowę.
ELŻBIETA STEFAŃCZYK

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2002
14 kwietnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego, na którym
ezłonkowie w składzie: mgr Piotr Bierczyński, mgr Elżbieta Dudzińska, mgr Janina Jagielska, dr Artur Jazdon, dr
Jerzy Krawezyk, prof. Paulina Buehwald-Peleowa, dr Aleksander Radwański, dr Jadwiga Sadowska, prof Hanna
Tadeusiewiez (nieobeena p rof Barbara Sosińska-Kalata) w tajnym głosowaniu wskazali 4 publikacje do wyróż
nienia Nagrodą im. Łysakowskiego za rok 2002.
W k a te g o r ii prac t c o r c t y c z n o - m c t o d o lo g ic z n y c h :

Marta Skalska-Zlat
Bibliografia w P olsce 1945-1996: naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydaw. UWr. 2002,401 s.

Bożenna Bojar
Słownik encyklopedyczny informacji, języków i system ów informacyjno-wysziikiwawczych. Współpraca: Wie

sław Babik, Jarosław Bojar, Zina Jarmoszuk, Hanna Popowska, Jadwiga Sadowska, Barbara SosińskaKalata, Barbara Wereszczyńska-Cisło, Jadwiga Woźniak. Warszawa: SBP 2002, 364 s.
W k a te g o r ii prac d o k u m c n ta c y jn o -ż r ó d ło w y c h :

Katarzyna Janczewska-Sołomko
Dyskopedia poloników do 1918 roku. Warszawa: BN, 2002, T. 1-3, 118+1664 s.
W k a te g o r ii prac p r a k ty c z n o -w d r o ź c n io w y c h :

Ewa Chmielewska-Gorczyca
Praca: mikrotezaurus. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002, 226 s.
Prawo: mikrotezaurus. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002, 116 s.
Prawo kante: mikrotezaurus. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002, 108 s.
Rolnictwo: mikrotezaurus. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2002, 106 s.
Wręczenie medali i dyplomów nastąpi 11 czerwca br., podczas Piątej Ogólnokrajowej Narady Bibliografów.
JADWIGA SADOWSKA
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świat książki dziecięcej
Najbardziej łubiane książki
Małgorzaty Musierowicz

Małgorzata Musierowicz to autorka jednego
z najpopularniejszych w Polsce cyklów powieścio
wych dla młodzieży - <Jeżycjady>. Pisarka stwo
rzyła również kilkanaście książek dla mniejszych
i większych dzieci, jedną autobiografię - Tym ra
zem serio. Opowieści prawdziwe, dwie nietypowe
książki kulinarne: Łasuch literacki i Całuski pani
Darlin oraz zbiory felietonów - Frywolitki, czyli
ostatnio przeczytałam książkę i Frywołitki 2. Prze
tłumaczyła także na język polski Powiastki Beatrix
Potter.
Urodziła się w 1945 r., mieszka na poznańskich
Jeżycach. Z wykształcenia jest artystą grafikiem,
ukończyła PWSSP w Poznaniu. Debiutowała wier
szami i otrzymała nawet za nie nagrodę „Białego
goździka” lecz gdy jej twórczość wyśmiał młodszy
brat Stanisław Barańczak (obecnie znany poeta
i tłumacz) - zrezygnowała. Zaczęła więc pisać książ
ki dla dzieci i ozdabiać je własnymi ilustracjami',
które są w zgodzie z ich stylem, czyli pastelowe
i żartobliwe, realistyczne i bajkowe zarazem. Nato
miast w książkach dla młodzieży portrety jej nasto
latek skłaniają się raczej ku żartobliwej karykatu
rze.
W 1975 r. ukazała się pierwsza książka M. Mu
sierowicz, która nosiła tytuł Małomówny i ro
dzina. Autorka postanowiła wziąć udział w kon' GIB, M ałgorzata Musierowicz - biografia, http://
WWW. kultura org. pl/_[ 28.06.2002].

kursie na powieść młodzieżową ogłoszonym przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Książka ta nie
zdobyła nagrody, ale dostrzeżono autorkę i posta
nowiono wydać jej pierwsze dzieło ( wydawnictwo
„Nasza Księgarnia”). Rok później ukazała się pierw
sza część <Jcżycjady> - Szósta kłepka. Autorka nie
przypuszczała w najśmielszych snach i marzeniach,
że powstaną następne części a ona sama zyska tak
wielką popularność i uznanie.
Nazwę <Jcżycjada> wymyślił Zbigniew Raszew
ski, trochę żartobliwie, ale z ogromnym wyczuciem.
Poszczególne części cyklu łączy: miejsce akcji, czyli
poznańska dzielnica Jeżyce, bohaterowie, którzy
należą do sławnej rodziny Borejków lub są z nimi
zaprzyjaźnieni oraz fabuła, której tematem są prze
ważnie perypetie uczuciowe młodej dziewczyny.
14 tomów <Jeżycjady> jest napisane z poczuciem
humoru i ogromnym dystansem do rzeczywistości,
obejmuje swoją akcją przeszło 30 lat. Początkowo
M. Musierowicz pisała powieści raz na kilka lat.
Do 1990 r. ukazało się tylko sześć części cyklu a na
obecną dekadę przypada pozostałe siedem, to czas
wielkiej popularności autorki-. Chętnie czytana
i w minionej epoce, wydawana była - wedle ówcze
snego zwyczaju - w nakładach powodujących, iż
jej książki w księgarniach były niemal nieosiągal
ne. Zupełnie inaczej jest obecnie, gdzie autorka sie
dząc przy swojej maszynie do pisania czuje za sobą
niemal dosłowny oddech kochających ją i zniecier
pliwionych czekaniem czytelników. Na <Jeżycjadzie> wychowały się już niemal trzy pokolenia mi
łośników książek. Kolejne tomy stają się zapisem
przemian polskiej rzeczywistości, a nastoletni bo
haterowie pierwszych tomów doczekali się już wła
snych pociech.
M. Musierowicz adresuje swoje książki do mło
dych dziewczyn, jednak wśród jej zagorzałych czy
telników są również ich bracia, rodzice, dziadko
wie a nawet szanowani profesorowie. Fani <Jeżycjady> twierdzą, że przyciąga ich emanujące z kart
tych książek ciepło, znajdują w nich wizję prawdzi
wej, kochającej się i rozumiejącej rodziny, czyli to,
co potrzebne jest najbardziej. Autorka pisząc swo
je książki nie zamierzała czytelnikowi „niczego
narzucać, zmieniać czy agitować” ale chciała „ich
rozśmieszyć i pocieszyć..., doprowadzić do wybu
chu śmiechu” ’. Niewielu jest więc w książkach
- K. Biedrzycki: H erbatka krzepi, http://polityka.onct.pl-kultura [52/1999 (2225)].
’ 1. Tcssarowicz: Uśmieebnięle książki. „Nowe Książ
ki” 1981 nr 21 s. 54.
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M. Musierowicz bohaterów negatywnych, a ci po
zytywni tworzą jedną dużą literacką rodzinę, której
członkowie szanują się nawzajem, pomagają sobie
i... czytają. Kupują książki, gromadząje, rozmawiają
o nich, rozwiązują przy ich pomocy życiowe pro
blemy. Śmiało można powiedzieć, że również książ
ki pełnią w powieściach pisarki rolę bohaterów
pierwszoplanowych.
Iwona Tessarowicz - krytyk literacki nazwała
książki M. Musierowicz „uśmiechnięte” , gdyż jak
twierdzi ta utalentowana pisarka opisuje na wesoło
radości i smutki współczesnych nastolatków*.
W książkach Musierowicz wszelkie perypetie koń
czą się szczęśliwie a problem kompleksów wieku
dojrzewania autorka traktuje z przymrużeniem oka.
Nie znaczy to, że odnosi się do nich lekceważącodla wielu młodych ludzi jest to w końcu zagadnie
nie życiowe. Żartobliwe ujęcie tego tematu wynika
raczej z optymistycznej perspektywy widzenia ży
cia, dzięki której - choć dostrzegamy złe i ponure
strony naszej współczesnej rzeczywistości - tych
dobrych zawsze uda się zauważyć nieco więcej.
Może okazać się, że bywają wypróbowane sposo
by ratowania „brzydkich kaczątek” od duchowych
frustracji’ .
Najcenniejszym i najbardziej wzruszającym zja
wiskiem w prozie M. Musierowicz jest lansowanie
takiego modelu domu rodzinnego, jaki ma w pamięci
każdy posiadacz szczęśliwego dzieciństwa, a o ja
kim marzą młodzi ludzie, osaczeni obojętnością
najbliższych. Jest to rodzina silnie związana miło
ścią i autentyczną przyjaźnią, pozwalającą na tole
rancję wad i dziwactw najbliższych. O jej spokój
dba pracowita, wszystko rozumiejąca mama i pra
wy, mądry ojciec, posiadający obok poważnych
pasji także zabawne słabostki, a dzieci - na pozór
rozhukane i postrzelone - wprowadzają do domu
żywiołową radość życia. Autorka wskazuje jak wiel
kie znaczenie dla psychiki młodego człowieka ma
spokojny, rodzinny dom. Mając w pamięci ponure
obrazy rozbitych rodzin i nieszczęśliwych dzieci,
przeżywających w samotności własne dramaty,
z przyjemnością można poczytać w powieściach
Musierowicz o nastolatkach posiadających normal
ny dom, poczucie humoru i jakieś pomysły na ży
cie. Dom ten stanowi siłę i wartość, która czyni go
autonomicznym a ponadto charakteryzuje go non
szalancja wobec mody, dobrobytu, gonitwy za sto
pą życiową, awansem, rzeczą. Przeciwstawia im zaś
kult antyku i klasycznych cnót, przyjemność samo
dzielnego myślenia, szukania, intelektualnych dys
put i potyczek, luksus posiadania własnego zdania
i własnych poglądów na życie, związki miłości
i przyjaźni Dom ten nie jest bynajmniej zamknię
* Tamże, s. 55.
’ J. Maruszewski: Żyć uczciwie na wszelki wypadek.
„Nowe Książki” 1979 nr 17 s. 65-66.
*’ K. Biedrzycki: Małgorzata Musierowicz i Borejkowie:
krótki przewodnik p o Jeżycjadzie. Kraków 1999 s. 54.
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tą twierdzą, przeeiwnie jest on żywym ośrodkiem
promieniującym na zewnątrz. Przyciąga kolegów
i przyjaeiół, faseynuje tych, którzy pozornie hoł
dują wartościom ogólnie akceptowanym i przyję
tym.
Utwory M. Musierowicz są osadzone zawsze
w tych samych realiach, a postacie bohaterów przenikająz jednej książki do drugiej. Centralnym punk
tem tego świata jest stara, nieco zaniedbana, sece
syjna poznańska kamienica. Ofiarowuje ona miesz
kańcom swój niedzisiejszy wdzięk, dużo więcej kło
potów w organizowaniu codziennego życia i więcej
przestrzeni, na której życie to może się toczyć.
Z bohaterami <Jeżycjady> łatwo się utożsamiać;
są to postacie realistyczne, prawdziwe, bliskie czy
telnikowi. \\^darzenia opisane w książkach są rów
nież realistyczne, nie ma tam żadnych fantazji, któ
re nie mogłyby się zdarzyć w prawdziwym życiu.
Czytelnik takiej literatury błyskawicznie utożsamia
się z bohaterami. Krzysztof Biedrzycki pisze: „Re
alizm <Jeżycjady> jest tak sugestywny, że niektóre
czytelniczki, spacerując po Poznaniu, poszukują
prawdziwego mieszkania państwa Borejkóww ka
mienicy przy ulicy Roosevelta 5. A znaki wiarygod
ności opisu można mnożyć: sposób ubierania się
bohaterek, przygotowywane potrawy, pogoda wszystko to jest przedstawione dokładnie, z dbało
ścią o szczegóły... Na planie Poznania można bez
pomyłki zaznaczyć wszystkie miejsca, o które choć
by tylko zahacza akcja historii o dziewczętach
z Jeżyc’.
Realizm treści książek M. Musierowicz jest tak
ogromny, że są czytelnicy (i to nie tylko młode
dziewczyny lecz dojrzali mężczyźni i kobiety), któ
rzy nie przyjmują oczywistej prawdy, że Borejko
wie są tylko bohaterami literackimi. Odwiedzają oni
kamienicę przy ul. Rossevelta 5 w Poznaniu i roz
mawiają z jej mieszkańcami, oglądają mieszkanie.
Czytelnicy książek Musierowicz tak bardzo prze
siąkli literaturą, że - mimo zapewnień właścicielki
mieszkania opisanego przez M. M usierowiez
w <Jeżycjadzie> - odczuwają atmosferę panującą
w wyimaginowanej rodzinie. Wielbiciele odwiedzają
także inne poznańskie kamienice, w których autor
ka ulokowała swoich bohaterów.
Książki M. Musierowicz opowiadając przyjaź
ni i miłości, uczą życzliwości, tolerancji, zrozumie
nia i szacunku. Ci, którzy przeczytali wszystkie,
stale do nich wracają, by raz jeszcze przeżyć losy
ulubionych bohaterów. Przewracając kartki książek,
mamy okazję przypomnieć sobie, że każdy z nas
w sercu nadal nosi wrażliwość na piękno i dobro
a ponadto, nade wszystko pragnie miłości.
Obecnie autorka pracuje nad nową powieścią
i będzie to kolejny tom <Jeżycjady>. Na 14 tomie,
czyli Kalamburce miała zakończyć się saga poznań
skiej rodziny Borejków lecz autorka zdecydowała
’ Tamże, s. 54.

się na kontynuowanie cyklu po licznych interwen
cjach czytelników, którzy nie zgodzili się na rozsta
nie z ulubionymi bohaterami. Zatem z dużą niecier
pliwością czekam na kolejną książkę M. Musiero-

JULITA POSZWA
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Moje lektury

O Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że recenzowa
na publikacja była od lat oczekiwana przez środo
wisko bibliotekarzy dziecięcych. Od ukazania się
bowiem Nowego słownika literatury dla dzieci
i młodzieży (Wiedza Powszechna 1984) minęło 20
lat. Przez ten czas wiele wydarzyło się w dziecię
cym świecie literackim i czytelniczym. Dlatego z za
interesowaniem i nadzieją przyjęto w pierwszej
chwili Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży
Stanisława Fryciego i Marii Ziółkowskiej-Sobeckiej (WSP w Kielcach 1999). Niestety, oczekiwa
nia te nie zostały zaspokojone; w leksykonie brako
wało nazwisk pisarzy już od dawna funkcjonują
cych w życiu literackim, seniorom pisarstwa „urwa
no” dorobek na latach 80-tych, zdarzały się też błę
dy rzeczowe (wersje tytułów, pisownia nazwisk,
daty). Szczegółową recenzję tego leksykonu opu
blikowała Danuta
Świerczyńska-Jelonek („Guliwer”
2000/1).
Tymczasem, go
towy, opracowany
ju ż Słow nik literatiity dziecięcej
i młodzieżowej, bę
dący przedmiotem
niniejszej recenzji,
tułał się po wydawnictw ach, które
obawiając się ryzy
ka, albo niepewne
swej przyszłości.

kolejno odkładały decyzję o jego publikacji. Dopie
ro determinacja wydawnictwa „Ossolineum” spra
wiła, że słownik ujrzał światło dzienne.
Pisząc o zaletach tego słownika chcę podkreślić
przede wszystkim jego aktualność. Wydany w 2002 r.,
zawiera wiadomości do 2000 r. włącznie, a niekie
dy „z ostatniej chwili”. Kolejną zaletą, której bra
kowało w poprzedniej edycji, są liczne artykuły prze
glądowe, dotyczące np. strachu w literaturze, edy
torstwa książek, bibliotek dziecięcych czy literac
kiej twórczości dzieci i młodzieży. Oprócz haseł
osobowych mamy scharakteryzowane postacie ta
kie jak smok, czarodziej, czy królewna oraz waż
niejszych bohaterów literackich zarówno polskich.

Nagroda „Edukacja 2003’
jak i obcych (Krabat, Heidi, Pan Samochodzik).
W hasłach osobowych autorzy słownika odsyłają
do konkretnego, ważnego utworu, który jest omó
wiony osobno, jak np. Lindgren Astrid - Karlsson
z dachu. Dbając o aktualizację danych, nie zapo
mniano o autorach dawnych, od których literatura
dla dzieci bierze swój początek. Należą do nich: au
tor Przygód Telemaka, Francois Fenelon, Louis
Gallet (Kapitan Czart}, a z autorów polskich pa
miętano nie tylko o Stanisławie Jachowiczu, ale też
o Paulinie Krakowowej.
W zględy cenzury sprawiły, że w wydaniu
słownika z 1981 r. nie mogło się pojawić wiele
nazwisk pisarzy, a niektóre hasła były okrojone.
Teraz użytkownik może zapoznać się z bogatym
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dorobkiem Zofii Kossak-Szczuckiej, Bronisławy
Ostrowskiej, Fryderyki Lazarusówny i innych.
Ogółem zamieszczono ok. tysiąca haseł (wliczając
w to wspomniane artykuły przeglądowe) obejmują
cych prawie wszystkich współczesnych pisarzy
polskich oraz tych obecnych, których książki są lub
były dostępne na naszym tynku. Nie dopatrzyłam
się istotniejszych braków; mam jednak nadzieję, że
następne wydanie Słownika... zostanie uzupełnione
o nazwiska Grzegorza Kasdepke i Tomasza Tro
janowskiego. W poprzedniej edycji Słownika...
brakowało też obszerniejszego omówienia tak
ważnej formy promocji książki, jaką są nagrody
literackie. Obecnie hasła dotyczące tej działalności
są dokładne, obejmująnagrody polskie i obce (Car
negie Medal, Newbety Award), podano charakte
rystykę i zasady przyznawania, notkom towarzyszą
tabele chronologiczne i wykaz tytułów nagrodzo
nych, a tłumaczonych na język polski. Nie sposób
się tu oprzeć refleksji, jak szybko i sprawnie te książki
docierały do nas w czasach „żelaznej kurtyny”, co
było wielką zasługą Janiny Mortkowiczowej i Ste
fanii Wortman. Niestety, w dobie łntemetu i przy
swobodnym przepływie informacji nie korzystamy
w pełni z tych zdobyczy cywilizacji.
Książka dla dziecka to nie tylko twórczość, ale
i upowszechnianre. Stąd w słowniku wiele miejsca
poświęcono różnorodnym stowarzyszeniom, fun
dacjom icentrom kultury, zasłużonym w promo
waniu książki i czytelnictwa.
Patrząc na spis źródeł, z jakich korzystali re
daktorzy Słownika... zauważamy z niemałym
zaskoczeniem, że najbardziej aktualna bibliografia
literatury dla dzieci obejmuje lata 1945-1970.
Ogółem na liście źródeł jest dziewięć(!) pozycji.
Podobnie dostępne w Polsce słowniki i encyklopedie
ogólne, pochodzą z lat 1970-1980. Na tle tej ubogiej
bazy informacyjnej widać benedyktyński trud

autorów publikacji, słusznie uhonorowany już
Nagrodą IBBY i „Edukacja XXI”.
Największym mankamentem niniejszego słow
nika jest brak indeksów. Nowe wydanie powinno
koniecznie zostać wzbogacone. Potrzebna jest też
staranna korekta; nazwiska korektora nie do
patrzyłam się, znalazłam natomiast błąd w nazwisku
tłumaczki, Ireny Szuch-Wyszomirskiej (podano
wersję Szulc), Podobnie akcja Godziny pąsowej
róży toczy się w latach 80-tych, a nie 30-tych XIX
wieku.
Byłoby znakomicie, gdyby słownik wznowiono
w wersji dwutomowej; wtedy z pewnością znalazłoby
się miejsce dla większej liczby ilustratorów, zwłaszcza
tak zasłużonych jak Zdzisław Witwicki, twórca
postaci Wróbelka Elemelka i Krasnala Hałabały czy
Teresy Wilbik, której zawdzięczamy kreację Rokisia.
Przy haśle „czasopiśmiennictwo” chciałabym znaleźć
odsyłacz do „Pentliczka”, pisemka dla dzieci, które
wprawdzie zgasło w wieku pięciu lat, ale miało
wielkie zasługi w promowaniu debiutów literackich
i nowoczesnej grafiki książkowej. Kto wie, może
w stabilniejszej sytuacji wydawniczej i w ramach
dwutomowego wydania, można by zamieścić hasła,
charakteryzujące większe wydawnictwa („Lite
ratura”, „Ezop”), nie tylko te historycznie zasłużone,
jak wydawnictwo Michała Arcta? Może ktoś chciałby zgłębić tematykę Targów w Bolonii? Tyle pytań,
ile tęsknoty i pragnienia, aby następne edycje tego
naprawdę solidnego kompendium mogły jeszcze
lepiej służyć wszystkim zainteresowanym. Z pewno
ścią wiele osób może odczuwać niedosyt, kartkując
jego strony, choć z pewnością wszyscy się zgodzą,
że stanowi on ważny krok naprzód.

In memoriam Izabeli Nagórskiej

wanie publikacji. Książka pt. Pamięci Izabełi Na
górskiej ukazała się w rocznicę jej śmierci.
Materiały zamieszczone w książce dokumentują
cały dorobek życia i działalności Izabeli Nagórskiej.
Autorami poszczególnych esejów są osoby, które
miały z Panią łzą bliższy lub dalszy kontakt. Elż
bieta Pawlicka opisała jej drogę zawodową, Andrzej
Kempa podsumował jej dorobek naukowy, dydak
tyczny i popularyzatorski, Lucyna Sułkowska na
pisała ojej działalności w Stowarzyszeniu Biblio
tekarzy Polskich, natomiast bibliografię podmiotowo-przedmiotową, która liczy 475 pozycji opraco
wał Piotr Bierczyński. Najmłodszy z autorów Łu
kasz Grzejszczak opisał jej zamiłowanie do ksią
żek. Obszerny biogram I. Nagórskiej opracował
Jerzy Andrzejewski zarazem redaktor, pomysłodaw
ca i edytor książki. W publikacji jest również roz

w listopadzie 2001 r. zmarła Izabela Nagórska
- nestorka łódzkiego bibliotekarstwa - honorowy
członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Okręg Łódzki postanowił uczcić jej pamięć wy
daniem stosownej księgi pamiątkowej. Od począt
ku 2002 r. zbierano materiały i wspomnienia do pla
nowanej publikacji. Powstał zamysł, aby była ona
wydana wspólnie przez Wojewódzką i Miejską Bi
bliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego, Łódzkie
Towarzystwo Przyjaciół Książki i Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, czyli instytucje, z którymi
I. Nagórska była najbardziej związana.
Wystąpiliśmy o grant do Wydziału Kultury
i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi, który
przekazał niewielkie środki finansowe na sfinalizo
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MARIA KULIK
S ło w n ik łite r a iu r y d z ie c ię c e j i m ło d zie żo w e j. Pod
red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Wroclaw:
Zakład Naród, im. Ossolińskich. Wydaw., 2002 - 435 s.

dział wspomnieniowy traktujący ojej prywatnych
zainteresowaniach pt. „Rozmowy, wspomnienia.

29 stycznia 2003 r. w pięknych wnętrzach Pała
cu J. Kindermana odbył się wieczór poświęcony tej
barwnej postaci, zorganizowany przez Łódzkie To
warzystwo Przyjaciół Książki i Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi. Prowadził
go prof. Grzegorz Matuszak. Tytuł wieczoru „Przy
filiżance wspomnień” wcale nie był przypadkowy;
pani Iza zbierała porcelanowe filiżanki, talerzyki
i dzbanuszki. Wspominali ją autorzy esejów, a tak

że ci, w których życiu nieodżałowana Pani Kustosz
w jakiś sposób się zapisała.
Wydanie tej publikacji to poświadczenie przez łódz
kie środowisko ludzi książki, że nie zapomniało o uho
norowaniu Postaci, która całe życie poświęciła na do
kumentowanie działalności instytucji, koleżanek i ko
legów ze swojego kręgu. To także pokłon dla twórcy
współczesnego bibliotekarstwa polskiego.

GRAŻYNA RUROWICZ
Palnięci Izabeli Nagórskiej (1913-2001). Pod red. Je
rzego Andrzejewskiego. Łódź 2002. (Twórcy Współ
czesnego Bibliotekarstwa Polskiego).

Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!
Bogdan Klukowski: Książka w świecie współczesnym. Warszawa: Wydaw.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2003
—144 s.; il. <Biblioteka. Informacja. Komunikacja>.
Publikacja prezentuje w sposób przejrzysty i spójny zagadnienia funkcjonowa
nia książki na przełomie XX i XXI w. Książka została przedstawiona przez autora
dwojako: jako zjawisko społeczne, dobro kultury oraz towar, który podlega róż
nym procedurom, zwłaszcza ekonomicznym i handlowym. Współczesna książka
z powodzeniem egzystuje z elektronicznym przekazam i obie formy wzajemnie się
uzupełniają i będą koegzystować w przyszłości. Wokół książki zawsze dużo się
dzieje, zmiany następują szybko. Lektura tej interesującej publikacji wprowadza
czytelnika w problematykę rynku książki w wybranych krajach świata, działalno
ści wielkich koncernów wydawniczych i ich polityki, oferty tematycznej książek,
dróg docierania publikacji do odbiorcy, organizacji związanych z książką oraz pro
mocji książki, perspektyw ruchu wydawniczego w aspekcie koegzystencji k si^ k i
drukowanej z innymi mediami, zwłaszcza elektronicznymi. Autor przedstawił
współczesną działalność wydawniczą i księgarską w kontekście zjawisk eharakterystyeznych dla świata epoki rozwoju teehnologii cyfrowej. Ta szezcgólna na
rynku książki zawodowej (edukacyjnej) pozycja (nic było bowiem aktualnego opra
cowania na ten temat) powinna dotrzeć do szerokiego adresata: bibliotekarzy,
wydawców, księgarzy, hurtowników, słuchaczy szkół bibliotekarskich i studen
tów wydziałów bibliotckoznawczych.

Biblioteki szkolne. IPytyczne IFLA/ UNESCO. Opracowane przez Tove Pemmer Saetre i GIcnys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i
Centrów Zasobów Informacji. Tłum. E.B. Zybert, M. Kisilowska. Warsza
wa; Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2003 - 48 s. <NaukaDydaktyka-Praktyka> 60.
Manifest Bibliotek szkolnych U-LA/ UNESCO: biblioteka szkolna w procesie
nauczania i uczenia się - dla wszystkich (! 998) oraz Biblioteki szkolne. Wytycz
ne lELA/UNESCOmajunacclu podniesienie statusu bibliotek szkolnych we wła
snych szkołach, regionach, krajach oraz informowania władz lokalnych, narodo
wych na całym święcie oraz wspierania społeczności bibliotekarskiej i kierowa
nia nią. Wytyczne dotyczące bibliotek szkolnych omawiają takie problemy jak:
misja biblioteki szkolnej, zbiory, personel, programy i działalność, promocja bi
blioteki i modelowy program kształcenia umiejętności informacyjnych i ucze
nia się, który powinien być realizowany przez biblioteki szkolne. Polscy nauczy
ciele bibliotekarze i biblioteki szkolne nic dysponują wytycznymi jakościowymi
i ilościowym i - jako narzędziami w zarządzaniu tymi placówkami. Przygotowa
nie wskaźników jest pierwszym etapem w procesie tworzenia systemu mierzenia
jakości pracy biblioteki szkolnej. Niniejsza publikacja powinna przyspieszyć dzia
łania w tym zakresie, przyczyniając się w konsekwencji do przekształcenia bi
bliotek szkolnych w biblioteki jakości.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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BOGDAN KLUKOWSKI

Książnica Niemiecka
w Lipsku
w październiku 2 0 02 r. obchodzono w N iem 
czech 9 0 -lecie powstania K siążnicy N iem ieckiej
(D eutsche B ücherei) w Lipsku, która od początku
1913 r. do okresu II w ojny św iatow ej pełniła rolę
Biblioteki Narodowej. Postanow ienie o pow oła
niu K siążnicy podjęły w ów czas w ład ze Lipska,
jako miasta będącego ju ż w ażnym ośrodkiem w ie 
dzy o książce, w ład ze księstw a Saksonii i Z w iąz
ku K sięgarstwa N iem ieck iego. Zadaniem nowej
biblioteki było grom adzenie, katalogowanie i udo
stępnianie piśm iennictwa n iem ieck iego i obcego
ukazującego się w N iem czech oraz niem ieck ie
g o p iśm ien n ictw a u k azu jącego się za granicą.
W 1916 r. oddano do użytku znany byw alcom
budynek o fasadzie szerokiej na 120 metrów, ozdo
biony na froncie stylizow anym i m otywam i rene
san sow ym i, a w ca ło ści zbudow any i zdobiony
w charakterystycznym stylu secesyjnym . Budynek
do dziś sprawia w rażenie przyciężkaw ego, ale gdy
w ejd zie się do środka, zdum iew a ro zleg ło ścią
i funkcjonalnością.
W cza sie drugiej w ojny b yły bombardowania
Lipska, pożar biblioteki, k onieczność ewakuacji
1,6 min egzem plarzy zbiorów. K siążnicę urucho
m iono jesien ią 1945 r., ale po podziale N iem iec
na 4 strefy okupacyjne biblioteka lipska straciła
funkcję centralnej biblioteki archiwalnej i stała się
B ib liotek ą N arodow ą późniejszej N R D . Po po
w ołaniu w tzw. Trizonii, czyli w trzech zachod
nich strefach okupacyjnych. Biblioteki N iem iec
kiej w e Frankfurcie nad M enem , aż do zjednocze
nia N iem iec funkcjonow ały w dw óch państwach
n iem ieckich d w ie odrębne Biblioteki Narodowe.
R ów n o leg le w obydw u państwach ukazyw ały się
niem al identyczne bibliografie narodowe. Podzie
lon y został także w ażny dla książki niem ieckiej
Zw iązek K sięgarstwa N iem ieckiego; w schodnionicm iecki m iał siedzib ę w Lipsku, zachodnioniem iecki w e Frankfurcie a każdy z nich m iał swój
w ła sn y organ prasowy, tradycją i tytułem w sp ól
ny, bo ukazujący się o d 1836 r.
W okresie przed zjednoczeniem w 19 90 r. B i
blioteka N iem iecka w e Frankfurcie gromadziła pi
śm iennictwo niem ieckie, w tym także autorów em i
gracyjnych z lat 1933-1945.
K siążnica lipska przejęła w 1950 r. zbiory N ie
m ieckiego M uzeum K siążki i Piśm iennictwa a na
stępnie w łączon o d o niego d otychczas odrębne
M uzeum N iem ieck ieg o Papiernictwa.
O becnie ob yd w ie biblioteki oraz N iem ieck ie
Archiwum M uzyczne stanowią organizacyjnie jed 
ną instytucję państw ow ą o w spólnej nazw ie B i
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blioteki N iem ieck iej, która pełni funkcję B ib lio
teki Narodowej. Jej zbiory liczą obecnie blisko 20
min jednostek, z tego prawie 12 min przechow y
wanych jest w Lipsku, pozostałe w e Frankfurcie
i Berlinie. K ażdego dnia do lipskiej K siążnicy
w pływ a 1200 jednostek bibliotecznych.
Warto w sp om n ieć o niektórych dyrektorach
K siążn icy N iem ieck iej. Przez 30 lat
od roku
1924 do śm ierci w 1954 r. dyrektorem K siążnicy
był dr Heinrich LJhlendahl. P rzeżył trzy epoki po
lityczne, z których hitleryzm okazał się najbardziej
dla biblioteki dokuczliwym ; podporządkowano ją
urzędowi propagandy Rzeszy, zakazano gromadze
nia książek i informatorów o niem ieckich pisarzach
em igracyjnych, zakazano p ow szech n ego dostępu
do biblioteki i nakazano kierow nictw u kontrolę
lektur czytelników.
O d lat sześćd ziesiątych dyrektorem lipskiej
K siążnicy przez prawie 30 lat, aż do 1990 r. i do
późnej em erytury był H elm ut R ötzsch, zmarły
w 2002 r. Za jeg o dyrekcji trzeba b yło rozbudo
w yw ać dotychczasow e i budować n ow e p om iesz
czenia m agazynow e, poniew aż zbiory K siążnicy
w zrosły do blisko 4 ,5 min egzem plarzy, Lipsk stał
się także regionalnym centrum konserwacji zb io
rów, powołanym przez IFLA.
Teraz K siążn icąw Lipsku rządzą kobiety. Przy
stąpiły ju ż do czwartej w dziejach biblioteki roz
budowy, na którą konkurs w ygrała rów nież ko
bieta, ch oć architekt. W 1999 r. prasa niem iecka
z zadow oleniem i zdum ieniem zarazem odnoto
wała, że dyrektorem Biblioteki N iem ieckiej (czyli
N arodow ej) została kobieta. Jej zastęp czyn iąjest
rów nież kobieta. W ciągu najbliższych lat b iblio
tece przybędzie 11 tys. m- powierzchni, czyli mniej
w ięcej tyle, ile w Pałacu Kultury i Nauki w War
szaw ie zajmują w maju M iędzynarodow e Targi
Książki.
N ie ma nic dziw nego w tym, że jednym z głów 
nych inicjatorów i sw ego rodzaju sponsorów po
wstania i funkcjonowania dw óch w ażnych b ib lio
tek w ubiegłym w ieku był Zw iązek Księgarstwa
N iem ieck iego, do którego n ależą zarówno k się
garze, jak i w ydaw cy. Zw iązek m iał w yspecjali
zow aną służbę inform acyjną w postaci katalogów
składow ych, które łatw o przekształcono w kata
logi biblioteczne. O potrzebie dostarczania do bi
b liotek egzem p larzy ob ow iązk ow ych żad n ego
z w yd aw ców nie trzeba przekonywać. Z książką
i w ok ół książki organizuje się w N iem czech w iele
imprez.
W sam ym tylko Lipsku; drugie po Frankfurcie
targi książki, w y ższe i średnie uczeln ie i szkoły
przygotowujące księgarzy, poligrafów, w ydaw ców
i bibliotekarzy, w K siążnicy zaś c o roku organi
zuje się kilkanaście w ystaw ogóln ie dostępnych
i specjalistycznych. Że n ie w spom nę ju ż o siedzi
bach w ielu znanych oficyn w ydaw niczych i funk
cjonujących od kilkuset lat księgarń. ■

Działalność kulturalno-edukacyj na
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
oprócz statutowych zadań gromadzenia i udostęp
niania zbiorów uwzględnia potrzeby i oczekiwania
różnych grup społecznych, koncentrując swe dzia
łania nie tylko na książce lecz na wszystkim co dzieje
się i dotyczy jej otoczenia. W środowisku lokalnym
spełnia również rolę propagatora kultury, instytucji
oferującej bogatą gamę działań kulturalno-oświato
wych dla wszystkich, którzy chcąz niej skorzystać,
bez względu na narodowość, religię czy stopień nie
pełnosprawności.
Dostosowując się do najnowszych wymogów
standardów IFLA dla bibliotek publicznych doty
czących czytelnictwa specjalistycznego biblioteka
czyni wszelkie starania by osoby starsze, chore oraz
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności
miały jak najdogodniejszy dostęp zarówno do zbio
rów, jak i jej działalności kulturalno-edukacyjno-oświatowej. Mamy bowiem świadomość, iż nasza
działalność w środowisku ludzi niepełnosprawnych
pełni pozytywną funkcję nie tylko w edukacji czy
kulturze, ale również w procesie terapii i uspraw
nianiu.
Oferta organizowanych przez nas imprez skiero
wana jest do czytelnika dorosłego oraz dzieci i mło
dzieży. Od lat współpracujemy z ośrodkami wychowawczo-cdukacyjnymi, zdrowotno-opiekuńczymi,
szkołami specjalnymi, zakładami o profilu rehabilitacyjno-terapeutycznym. Domami Dziecka i Doma
mi Pomocy Społecznej. Wypracowane metody po
zwalają na zaproponowanie uczestnikom naszych
imprez różnych form zajęć i spotkań w oparciu
o książkę i słowo pisane.
W 2002 r. biblioteka była organizatorem wielu
interesujących i sympatycznych imprez. W ramach
cyklu spotkań pt. „Mistrz słowa” Oddział Książki
Mówionej zorganizował spotkanie autorskie z nie
widomą poetką Jolantą Kutyło, którego celem była
promocja czwartego tomiku wierszy: Malinowe
przedmieścia. Zaproszeni goście mieli okazję wy
słuchać recytowanych przez autorkę wierszy, peł
nych bogactwa wyobraźni, metaforyki, pobudzają
cych do zadumy oraz refleksji na temat jej twórczo
ści. Biblioteka gościła również Czesława Kwiatkow
skiego, kombatanta, ociemniałego autora książek:
Proponuję ci głodówkę. Urodziny. Spotkanie było
żywą lekcją historii, podczas której uczestnicy mo

gli wysłuchać wojennej opowieści, poznając losy
dziecka wysiedlonego na Sybir oraz jego powrót do
Polski jako uczestnika szlaku bojowego w czasie
Ił wojny światowej.
Niemałym przeżyciem było spotkanie z ociem
niałą autorką wierszy i aktorką Zofią Książek-Bregułową. W jej wykonaniu zobaczyliśmy monodram
Finn’a Methling’a: Podróż do zielonych cieni, hi
storię życia kobiety od momentu jej narodzin do
chwili śmierci. To przedstawienie dostarczyło wie
lu wzruszeń i na długo pozostanie w pamięci.
15 października w Międzynarodowym Dniu Bia
łej Laski biblioteka na prośbę czytelników zorgani
zowała spotkanie z popularnym spikerem PR i przy
jacielem niewidomych, Ksawerym Jasieńskim. Na
spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości, w tym
również niewidomi, którzy z książek korzystają za
pośrednictwem magnetofonu. K. Jasieński w swej
40-letniej pracy w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw
Polskiego Związku Niewidomych nagrał ponad 400
książek, które są najchętniej słuchanymi pozycjami
przez osoby z dysfunkcją wzroku, bowiem jak twier
dzą dyskretną interpretacją tekstu i subtelnością od
czytywania potrafi przekazać najważniejsze treści i
wartości, a jego głos jest balsamem dla duszy.
Bogatą ofertę „zabawy z książką” proponujemy
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. W zależ
ności od rodzaju niepełnosprawności i możliwości
percepcyjnych uczestników opracowujemy scena
riusz każdej imprezy dobierając i modyfikując od
powiednie teksty literackie i formę przekazu. Orga
nizujemy: konkursy literackie, plastyczne, quizy,
inscenizacje teatralne, gry i zabawy słowno-muzycz
ne. Jest to swoistego rodzaju terapia zajęciowa, która
aktywizuje, wymaga od uczestników zaangażowa
nia, pozwala uwierzyć we własne siły, możliwości,
uczy samodzielności. Imprezy odbywają się w na
szych filiach bibliotecznych, które w pełni przysto
sowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podjazdy, windy, odpowiednio wyposażone toalety
oraz przestronne hole, umożliwiają swobodne po
ruszanie się.
Do udziału w ogólnomiejskiej imprezie pt.
„W wierszykami Danuty Wawiłow” MBP zaprosi
ła dzieci i młodzież z ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz
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Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”. W konkur
sie na przedstawienie inscenizacji do wybranego
wiersza D. Wawiłow udział zgłosiło osiem ośrod
ków tj. około stu uczestników. Komisja konkurso
wa miała niemały problem, bowiem zaangażowa
nie i wkład pracy wszystkich uczestników był
ogromny. GRAND PRłX zdobył zespół „Słonecz
ka” z ZSzS nr 7 za przedstawienie inscenizacji
„Drzewo”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma
li wyróżnienia i nagrody.
„Świat piękny i różny” to impreza integracyjna,
na którą zaproszono młodzież. W lokalu Kawiarenki
Literackiej filii nr 32 młodzież z Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Katowicach prezentowała
swoje prace plastyczne wykonane różnymi techni
kami. Po zakończeniu wystawy można było je za
kupić. W części artystycznej młodzi aktorzy ze Sto
warzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju
„Unikat” wystąpili w przedstawieniu pt. „Władca
posępnego czerepu” zaś wokalno-instrumentalny
repertuar piosenek dziecięcych usłyszeliśmy w wy
konaniu zespołu „Żabki” z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. dr Marii Fajfrowskiej-Trzcińskiej.
Cała działalność biblioteki skoncentrowana jest
na pracy z książką, stąd też włączenie się do akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” było rzeczą natural
ną. Filie zapraszały dzieci ze szkół specjalnych,
ośrodków rehabilitacyjno-oświatowych, klas inte
gracyjnych na imprezy, w których teksty literackie
bajek, baśni, opowiadań, fragmentów z książek stały
się pretekstem do tworzenia ilustracji, zakładek, por
tretów bohaterów, rekwizytów, kukiełek czy pacynek.
Tradycją stały się organizowane dla uczniów
Szkół Specjalnych „Konkursy pięknego czytania”.
Udział w konkursach biorą dzieci nieprzystosowa
ne społecznie. Przygotowują proponowany przez bi
bliotekarza tekst bajki lub opowiadania. Uczą się
w ten sposób odwagi, nie są krytykowane czy wy
śmiewane, pokonują lęk, wzmacniają swoje poczu
cie wartości.
Nowym doświadczeniem dla dzieci widzących
było spotkanie z Jolantą Kutyło, która jest rów
nież autorką bajek dla dzieci. W tym spotkaniu
głównymi bohaterami była książka brajlowska,
z której autorka czytała swoje bajki oraz przyrządy
i urządzenia ułatwiające osobom niewidomym życie.
Z książką dotarliśmy również do Górnośląskie
go Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, gdzie w „Ty
godniu Głośnego Czytania” bibliotekarze odwiedzili
wszystkie oddziały szpitala by małym pacjentom
zaproponować zabawę z książką. W pomysłowo
skonstruowanych konkurso-zabawach dzieci poszu
kiwały bohaterów ulubionych książek, łączyły au
torów z tytułami, rozwiązywały quizy i zagadki li
terackie. Okazało się, że są doskonałymi znawcami
literatury dziecięco-młodzieżowej. Dzieci z Górno
śląskiego Centrum odwiedziliśmy ponownie latem
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Formy pracy i promocji książki
w środowisku osób niepełnosprawnych w 2002 r.
Ilość
spotkań

F rek 
wencja

Spotkania autorskie

6

177

Lekcje biblioteczne, wycieczki
do biblioteki

8

173

Pogadanki nt. uzależnień
i profilaktyki

F orm a

5

102

„Ulubieni bohaterzy naszych
książek” - spotkania dla dzieci
młodszych ze Szkoły Spe
cjalnej

22

649

bajką dookoła świata” czytanie bajek uczniom ze
Szkół Specjalnych

20

316

Cykliczne spotkania literacko-plastyczno-manualne dla
dzieci ze Szkoły Życia

49

563

Konkursy i quizy dla dzieci
z Pogotowia Opiekuńczego

44

432

Imprezy integracyjne z udzia
łem dzieci i seniorów Dzien
nych Domów Pomocy Spo
łecznej (małe formy teatralne)

18

486

„Konkurs pięknego czytania”
dla Szkół Specjalnych

1

20

Współudział w festynach
i dniach otwartych Ośrodków
Rehabilitacyjnych

2

„Zabawy z książką” - zajęcia
dla dzieci młodszych

13

227

cały rok

483

482

wypoży
czono
1660 wol.

„Kółko pomocy w nauce Piymus”
Odwiedziny chorych i niepeł
nosprawnych czytelników
w domu

w ramach organizowanej corocznie przez MBP ak
cji „Lato z Książką”. W lipcu bawiono się po kró
lewsku wraz z Królem Maciusiem Pierwszym.
W Sali Serca urządzono królewską komnatę, a dzieci
biorące udział w imprezie ubrano w dworskie sza
ty. Rozwiązanie królewskiej krzyżówki zadecydo
wało o wyborze wakacyjnego króla, zaś konkursy
wiedzy i sprawnościowe wyłoniły ministrów zaba
wy, wycieczek i słodyczy. Przy muzyce dzieci tań
czyły menueta i degustowały królewskie przysma
ki. Na zaproszenie dzieci i personelu medycznego
w sierpniu odwiedziliśmy Górnośląskie Centrum
z imprezą pt. „Dzień z Klu-Klu afrykańską przyja
ciółką Króla Maciusia”. Do Sali Serca wkroczyli
śmy w afrykańskich strojach, śpiewając i grając na
bębenkach i marakasach. Zaproszony na tę okazję
perkusista zaprezentował dzieciom afrykańskie in
strumenty, na których same mogły zagrać. Podczas

konkursów mogły udowodnić swoją zwinność i spo
strzegawczość, a rozwiązaniem literackich łamigłó
wek doskonałą znajomość literatury. Największą
nagrodą dla bibliotekarzy oiganizujących tę impre
zę był ich uśmiech na twarzy i to, że rozbawione nie
miały ochoty opuszczać sali, zapominając o swych
chorobach i dolegliwościach.
Również w sierpniu MBP była organizatorem in
tegracyjnej wycieczki do Istebnej, na którą pojechała
młodzież ze Stowarzyszenia Wspomagania Twór
czości i Rozwoju „Unikat”. Naszym przewodnikiem
był Józef Broda - folklorysta, pedagog i muzyk.
Dzieci podziwiały piękno beskidzkich krajobrazów,
wstąpiły do góralskiej zagrody, wysłuchały gry pana
Józefa na ligawce - wielkiej drewnianej tubie, któ
rej dźwięki rozchodziły się ponad szczytami, wy
słuchały góralskich gawęd. Punktem docelowym
było schronisko na Pietraszonce, gdzie na zmęczo
nych i zgłodniałych turystów czekało swojskie cia
sto i placki ziemniaczane.
Na imprezę integracyjną, kończącą ubiegłorocz
ną akcję „Lata z książką” zaprosiliśmy naszych nie
pełnosprawnych przyjaciół z ośrodków rehabilitacyjno-oświatowych oraz Stowarzyszenia „Unikat”.
W Wielkiej Zabawie u Dzikiego Bum-Druma
wszystkie dzieci przybyły we własnoręcznie wyko
nanych afrykańskich strojach. Odbyła się wielka
parada dzikusów, której towarzyszyły szalone tań

ce i afrykańskie przyśpiewki. Czynny był kącik afry
kańskich fryzur oraz pracownia murzyńskiego ar
tysty. Na asfalcie rysowano portrety króla i królew
ny, a uczta, na której zajadano arbuzy i banany za
kończyła zabawę.
Bibliotekarze organizując w oparciu o teksty li
terackie wspólne zajęcia dla dzieci i młodzieży zdro
wych i niepełnosprawnych są świadomi, że przyno
si to pożytek obydwu grupom. Dzieci niepełno
sprawne czują się równoprawnymi czytelnikami
współpracującymi na równi ze swoimi zdrowymi
rówieśnikami. Dzieci zdrowe uczą się tolerancji,
zrozumienia i szacunku dla sprawnych inaczej.
Rok 2003 ogłoszony przez Unię Europejską Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych sta
wia przed nami nowe wyzwania. W opracowanym
ramowym planie działalności m erytorycznej
uwzględniono m.in. szereg ciekawych i interesują
cych imprez, konkursów, zajęć integracyjnych, wer
nisaży i spotkań, promujących twórczość osób nie
pełnosprawnych, Mamy nadzieję, że nasi wspaniali
niepełnosprawni czytelnicy jak zawsze skorzystają
z naszych propozycji.

BOŻENA PRZYDACZ
instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Katowicach

„Książka leczy” - biblioterapeutyczne działanie książki
„Biblioterapia rozumiana jako dyscyplina zajmu
je się badaniem funkcjonowania człowieka chore
go, niepełnosprawnego jako czytelnika oraz bada
niem jego związków z różnego rodzaju tekstami
upowszechnianymi za pomocą słowa drukowanego
lub przekazu mówionego. A także zajmuje się ich
wpływem na psychiczny stan chorego, na jego po
stawy”'.
Prawdziwą terapię prowadzi chory sam, czyta
jąc wyzwala w sobie życiodajną siłę. Rolą bibliote
karza jest zaś pomoc w wyborze właściwej lektury
- takiej, która pozwoli zapomnieć mu o chorobie
i utwierdzi go w przekonaniu o jego podmiotowym
funkcjonowaniu w społeczeństwie-. Pierwsze
wzmianki dotyczące terapeutycznego wpływu lite
ratury na życie człowieka znajdujemy już w staro
żytności.
W średniowiecznych szpitalach dbano by cho
rzy czytali książki religijne, a w XIX wieku wpro
wadzono teksty świeckie.
' Cyt. za I. Borecką; Biblioterapia: teoria i praktyka.
Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. <Propozycjc i
Matcriały>. 46, s. 13.
’ Zob.; Książka w służbie chorych: biblioteki szpital
ne za granicą, nr 1(22), Warszawa 1968.

Szersze zastosowanie literatury w procesie le
czenia szpitalnego obserwujemy w XX wieku.
W 1903 r. B. Leukter w Wiesbaden stworzył
pierwszy szpitalny katalog biblioteczny, w którym
podzielił zbiory na trzy działy: „książki odwracają
ce uwagę pacjenta od choroby uspokajające i zwra
cające uwagę pacjenta na to, co go otacza”’.
Po raz pierwszy termin biblioterapia pojawił się
we wrześniu 1916 r. w Atlantic Month, a w 1923 r.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Amerykańskich wy
dało instrukcję dotyczącą selekcji zbiorów dla pa
cjentów szpitali. W Europie zaczęto upowszechniać
biblioterapię w 60. latach XX w.
Polskie biblioteki szpitalne działają w oparciu
o Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.
2000 r. w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej
w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współ
działania bibliotek publicznych w wykonaniu tej
obsługi. Bibliotekę szpitalną stanowi świadomie
gromadzony księgozbiór dla określonego celu. Peł
na biblioteka szpitalna powinna mieć dwa oddzia
ły: naukowy dla lekarzy (z księgozbiorem facho
wym dla personelu pielęgniarskiego) i właściwą bi’ Cyt. za; 1. Borecka; Biblioterapia..., op. cit., s. 10.
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bliotekę dla pacjentów i pracowników^, „Prace bi
bliotekarza w bibliotece szpitalnej można podzielić
na kilka etapów. Do pierwszego należy zaliczyć
wszelkie prace techniczne związane z doborem, za
kupem i opracowaniem książek tj. do chwili, kiedy
zostaną oddane do rąk pacjentów. W drugiej kolej
ności wchodzi w grę propagowanie książek i cza
sopism oraz urządzenia, które zapewniają pacjen
towi wygodny sposób czytania. W trzecim etapie
chodzi o właściwą pracę z książką wśród pacjen
tów od chwili przyjścia chorego do szpitala aż do
czasu, kiedy opuści jego mury”’.

Filia nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie mieści się w Szpitalu Wo
jewódzkim nr 2, który działa od 1991 r. Szpital za
trudnia 1687 pracowników na 17 oddziałach (703
łóżka). Liczba rocznych hospitalizacji wynosi
29 355. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelni
ków dorosłych i dzieci przebywających w szpitalu
oraz personelu szpitala. Biblioteka szpitalna znaj
duje się w nowym, jasnym pomieszczeniu (zajmuje
56 m’), a lokal ten szpital udostępnia nieodpłatnie.
Filią kieruje Maria Szostkiewicz, która pracuje
na pełnym etacie. Biblioteka jest czynna od ponie
działku do piątku w godzinach od 9-12. Prowadzą
ca filię bibliotekarka obsługuje nie tylko osoby przy
chodzące do biblioteki, czyli pacjentów i personel
medyczny ale dostarcza również książki na oddzia
ły osobom obłożnie chorym. Na księgozbiór biblio
teki składa się: księgozbiór nieistniejącej filii w Wikowyji, zakup bieżący prowadzony przez Bibliote
kę Wojewódzką oraz dary. Czasopisma i gazety,
z których można korzystać z czytelni to: „Nowi
ny”, „Super Nowości”, „Przyjaciółka”, „Claudia”,
„Pani Domu”.
Księgozbiór biblioteki stanowi 8196 wol. Prze
waża w nim literatura piękna oraz popularnonau
kowa. Literaturę piękną podzielono na literatury po-

szczególnych krajów (w obrębie, których książki
szeregowane są alfabetycznie): angielską, amery
kańską, czeską, niemiecką, rosyjską, francuską, wło
ską, węgierską, skandynawską oraz literaturę pol
ską współczesną. Książki popularnonaukowe zaj
mują trzy regały i uszeregowano je wg działów
UKD. Oddzielne miejsce zajmują najczęściej czy
tane książki z literatury pięknej, popularnonauko
wej, fantastyki, kryminałów oraz księgozbiór pod
ręczny. Lektury szkolne podzielone są wg przezna
czenia do poszczególnych klas.
W wyborze książek pomocne są:
-katalog alfabetyczny: autorski i literatury,
-katalog systematyczny,
-katalog alfabetyczny literatury dla dzieci.
W 2002 r. odnotowano 5480 odwiedzin, 717 czy
telników wypożyczyło 12 933 wol. Czytelnię od
wiedziły 404 osoby, którym udostępniono 1137 cza
sopism. Odnotowano 76 porad bibliotecznych.
Biblioterapia - jak twierdzi I. Borecka - nie jest
nastawiona na leczenie, ale jest to forma psychicz
nego wsparcia. Jest rodzajem oparcia w procesie
osiągania przez osobę wspieraną poczucia bezpie
czeństwa. A to poczucie - podczas pobytu w szpi
ta lu -je st bodaj najważniejsze.
LITERATURA
1. Biblioteka szpitalna dla pacjentów: porad
nik. 'f/żasiawz 1984.
2. Biblioteki w służbie regionu: materiały z XV
Spotkań Regionalnych. Rzeszów - Boguchwała
26-28I X 1996. Ciechanów 1997.
3. Książki, które pomagają żyć: rewałiadacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach
opieki zdrowotnej i społecznej. Materiały z Ogól
nopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawadzie
7-8 V I1999. Warszawa 2000.
AGNIESZKA ZYCH
Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

RENATA TUK
' Zob. Książka iv służbie chorych...
’ Cyt. za: tamże, s. 31.

Biblioteka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Rzeszowskiego

Biblioteki w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach
w Laskach pod Warszawą znajduje się Zakład
dla Niewidomych, który sięga swoją historią do
1911 r. kiedy to powstało Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi. Założycielką Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi była Matka Elżbieta - Róża
Czacka. Stworzyła ona również Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które słu
ży niewidomym od samego początku istnienia.
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Dzieci z reguły trafiają do Zakładu w wieku
przedszkolnym, aby móc przygotować się do nauki
szkolnej i do samodzielnego funkcjonowania na
miarę swoich możliwości. Najtrudniejsze są pierw
sze dni. Dzieci zostawione w przedszkolu są zmu
szone rozstać się z rodzicami. Z początku jest to
duży problem, gdyż dzieci płaczą z tęsknoty za do
mem i nie chcą zaakceptować nowej sytuacji. Ale

z czasem oswajają się z nową sytuacją i zaczynają
się uczyć i cieszyć się swymi sukcesami. Duży na
cisk kładzie się na wyćwiczenie dotyku, który jest
podstawowym zmysłem dla człowieka niewidome
go. Każdy dzień ma swój ustalony porządek. Dzie
ci wstają, ubierają się samodzielnie lub z pomocą
wychowawców, jedzą śniadanie, a następnie mają
zajęcia w grupach. Dzieci podzielone są na trzy gru
py: maluchy, średniaki i starszaki. Grupa maluchów
jest bardzo specyficzna gdyż znajdują się w niej je
dynie dzieci niewidome z dodatkowymi uszkodze
niami, a w szczególności z upośledzeniem umysło
wym. Wszystkie te dzieci po ukończeniu przedszko
la trafiają do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych z Lekkim Upośledzeniem
Umysłowym w Rabce.
Poza zajęciami grupowymi każde dziecko jest
objęte indywidualnym programem rehabilitacji.
W zakres procesu rewalidacji wchodzą takie zaję
cia jak: nauka trudniejszych czynności życia co
dziennego, orientacja przestrzenna, rehabilitacja
wzroku dla dzieci z resztkami wzroku, logopedia,
hipoterapia i gimnastyka korekcyjna.
Po ukończeniu przedszkola starszaki idą do Szko
ły Podstawowej. Nauczanie początkowe trwa czte
ry lata i rozpoczyna się klasą wstępną. Okres ten
jest poświęcony na realizację programu pierwszych
trzech klas masowej szkoły podstawowej. W na
uczaniu niewidomych szczególnie ważna jest indy
widualizacja procesu nauczania i dlatego też klasy
liczą nie więcej niż dziesięciu uczniów.
Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci idą do
trzyletniego gimnazjum, a następnie do liceum za
wodowego lub zasadniczej szkoły zawodowej.
Wszystkie te placówki znajdują się na terenie za
kładu co daje uczniom poczucie bezpieczeństwa,
stwarza warunki do nawiązywania trwałych przy
jaźni, jak również zaoszczędza stresu związanego
ze zmianą otoczenia i kolegów. Jedynie uczniowie
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych z Lekkim Upośledzeniem Umysło
wym zmieniają otoczenie gdyż gimnazjum i zasad
nicza szkoła zawodowa dla tych uczniów znajduje
się w Laskach.
W procesie nauczania pierwszym etapem jest
nauka brajla. Jest to pismo wypukłe oparte na sześciopunkcie. Każda litera jest inną kombinacją tych
punktów. Do pisania brajlem służy tabliczka braj
lowska na której litery pisze się dłutkiem, lub ma
szyna brajlowska, w której każdy klawisz jest od
powiedzialny za inny punkt.
Przy omawianiu różnego typu problemów w pro
cesie nauczania biologii, historii i geografii bardzo
istotne są mapy i rysunki. Niestety dla osób niewi
domych rysunki, które my oglądamy są niedostęp
ne i dlatego konieczne jest przygotowywanie rysun
ków brajlowskich tzw. brajlonów. Mapy również
przygotowywane są w wersji wypukłej, lecz nieste
ty wciąż pomocy tego rodzaju jest zbyt mało.
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Innym sposobem przybliżenia otaczającej nas
rzeczywistości są modele różnego rodzaju budowli
pojazdów czy brył. Wyobrażenia, które powstają
w wyniku bezwzrokowego poznania przedmiotów
nie odpowiadają wyobrażeniom widzących, ale po
winny być zgodne z rzeczywistością. Wyobrażenia
jakości wzrokowych nie mogą być adekwatne i dla
tego są nazywane zastępczymi lub surogatowymi.
Przeważająca część uczniów mieszka w interna
cie. Przedszkolaki mają internat w budynku przed
szkola, natomiast dzieci ze wszystkich szkół miesz
kają w dwóch oddzielnych internatach. Jeden prze
znaczony jest dla dziewcząt, a dwa dla chłopców.
W młodszych grupach dzieci uczone są podstawo
wych czynności z życia codziennego, a w starszych
duży nacisk kładzie się na przygotowanie młodzie
ży do samodzielnego życia. Wszyscy wychowawcy
starają się zapewnić podopiecznym poczucie bez
pieczeństwa i stworzyć atmosferę domową. Jest to
bardzo istotne szczególnie dla najmłodszych dzie
ci, które w wielu przypadkach z powodu dużej od
ległości jeżdżą do domu tylko na święta. Warunki
panujące w internacie dziewcząt są dosyć trudne
i dlatego rozpoczęto budowę nowego domu dziew
cząt, którego powstanie jest możliwe jedynie dzięki
ofiarodawcom prywatnym jak również firmom, któ
re wykonują swoje usługi za darmo.
W Zakładach dla Niewidomych w Laskach ist
nieje kilka bibliotek. Są to: biblioteka brajlowska,
biblioteka czamodrukowa, biblioteka kasetowa, bi
blioteka tyflologiczna i biblioteka publikacji multi
medialnych. Każda z nich gromadzi zbiory innego
rodzaju i pełni różnorakie funkcje. Biblioteka braj
lowska gromadzi książki napisane w brajlu i jest
przystosowana do potrzeb czytelnika niewidome
go. Katalog kartkowy jest w całości napisany w braj
lu co umożliwia uczniom samodzielne wyszukiwa
nie książek. W zbiorach tej biblioteki znajdują się
lektury szkolne i popularnonaukowe, podręczniki
i wybór literatury pięknej i dziecięco młodzieżowej.
Niestety wciąż książek tych jest za mało gdyż kosz
ty wydrukowania takiej książki są bardzo wysokie.
Inną alternatywą dla ucznia niewidomego jest
Biblioteka kasetowa. Wszystkie książki w niej
zgromadzone są nagrane na kasetach magnetofo
nowych. Umożliwia to korzystanie z jednej książki
kilku uczniom, co jest szczególnie istotne w przy
padku tytułów, których najbardziej brakuje.
Jeszcze inna jest Biblioteka czam odrukow a,
gdzie gromadzone są lektury, podręczniki, encyklo
pedie i książki młodzieżowe w czarnym druku. Jest
wykorzystywana przez czytelnika niewidomego
szczególnie w takich sytuacjach, gdy trzeba znaleźć
informacje na jakiś konkretny temat. Bardzo chęt
nie korzystają ze zbiorów tej biblioteki również na
uczyciele.
Kolejna biblioteka to Biblioteka tyflologiczna.
Gromadzi ona zbiory z zakresu pedagogiki, psycho
logii, a w szczególności książki dotyczące proble
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matyki osób niewidomych i pedagogiki specjalnej.
Czytelnikami jej są pracownicy Zakładów dla Nie
widomych w Laskach, studenci Akademii Pedago
giki Specjalnej, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i wszystkich kierunków pedagogicz
nych w Polsce. Wielu studentów korzystających ze
zbiorów tej biblioteki pisze prace dyplomowe z za
kresu pedagogiki niewidomych, a potem przekazu
je je do księgozbioru. Trzeba zwrócić uwagę na to.
że w bibliotece gromadzone są nie tylko materiały
opublikowane, ale również maszynopisy co bardzo
wzbogaca zbiory szczególnie z zakresu pedagogiki
niewidomych.
Ostatnia biblioteka to Biblioteka publikacji
multimedialnych. Otwarcie jej nastąpiło 3 kwiet
nia br. Jest to biblioteka nastawiona na ułatwienie
dostępu ludziom niewidomym do literatury w sze
rokim znaczeniu tego słowa. Aby z niej skorzystać
wystarczy wejść do Internetu otworzyć stronę bi
blioteki, a następnie wyszukać interesującą nas po
zycję. Przy odpowiednim oprzyrządowaniu kompu
tera osoba niewidoma jest w stanie zupełnie samo
dzielnie skorzystać z jej zbiorów.
W lutym br. Zakład dla Niewidomych w Laskach
odwiedzili bibliotekarze z Zaocznego Studium Bi
bliotekarskiego w Centrum Edukacji Bibliotekar
skiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Mieli oni
możliwość dowiedzieć się jak funkcjonują dzieci
w przedszkolu, jak mają zorganizowany czas i jak
przebiega ich proces rehabilitacji. Następnie zwie
dzili bibliotekę brajlowską, czamodrukową i multi
medialną. Później zwiedzali Centrum Rehabilitacji
Zawodowej, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda pra
ca w dziewiami i w pracowni ceramicznej. Najwięk
szą radość sprawiła możliwość zakupienia pamią
tek w postaci prac wykonanych przez uczniów. Na
koniec odbyło się spotkanie z kierowniczką Biblio
teki Tyflologicznej - Elżbietą Więckowską, która
mówiła o historii Zakładu.
Myślę, że wycieczka pozwoliła wielu osobom
zdać sobie sprawę ze specyfiki pracy z osobami nie
widomymi, a także z ich możliwości życiowych
i zakresu potrzebnej im pomocy.
BEATA HERMANOWICZ
Biblioteka Tyflologiczna w Laskach

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
prosi o wsparcie finansowe budowy nowe
go internatu. Wpłaty na konto: TONO
Bank BRE SA w Warszawie 11401010-000439958 - PLN - CURR 06-37 z dopi
skiem „Nasz Dom”.

Książka mówiona dla dyslektyków
w „Poradniku Bibliotekarza” nr 9/2002 zamiesz
czono artykuł zatytułowany Dysleksją je s t wszędzie.
Co zatem ro b i tw o ja biblioteka. Zdecydowałam
się przedstawić autorowi Franciszkowi Czajkow
skiemu i Szanownej Redakcji moje starania w tej dzie
dzinie.

Od niecałych 2 lat prowadzę Bibliotekę
Publiczną dla Dzieci i Młodzieży w War
szawie, przy ul. Suwalskiej 11. Pod tym
samym dachem mieści się Biblioteka dla
Dorosłych, w której to od lat funkcjonuje
punkt wypożyczeń książki mówionej dla
osób niewidzących.
Jeden z moich czytelników - dyslektyk
- uczeń gimnazjum, zaczął py
tać o lektury na kasetach ma
gnetofonowych. Pochwalił mi
się, że wypożycza książkę mó
wioną w bibliotece przy ul. Ko
szykowej i w ten sposób wspo
maga sam siebie w radzeniu so
bie z czytaniem. Jednocześnie
przeczytałam o takiej formie te
rapii dyslektyków w serii wydawniczej
Gdańskiego Towarzystwa Psychologiczne
go dla tych, którym czytanie sprawia trud
ności - wydawanej przez Gdańskie Towa
rzystwo Psychologiczne. Postanowiłam w
swojej placówce stworzyć punkt wypoży
czeń książki mówionej, przeznaczonej dla
dzieci z wadami wzroku i dla dzieci z dysleksją.
Najpierw z pomysłem zwróciłam się
do Dzielnicowej Poradni Pedagogicznej
przy ul. Bartniczej, która diagnozuje i obej
muje opieką dyslektyków w naszej dzielni
cy, a następnie przedstawiłam go swoim
zwierzchnikom i otrzymałam zgodę na jego
realizację. Zwróciłam się do Zakładu Wy
dawnictw i Nagrań Polskiego Związku Nie
widomych w Warszawie, chcąc zakupić
u nich pewną liczbę lektur szkolnych na
granych na kasetach magnetofonowych.
I tu zaczął się problem, przy naprawdę do
brej woli Zakładu Nagrań. Otóż jedna ka
seta kosztuje nieco ponad 5 zł. Cena jest
tak niska, ponieważ aktorzy, którzy czyta
ją nagrywaną 1iteraturę robią to bezpłatnie,
wiedząc że przeznaczona jest ona dla osób
niewidomych. Tylko oni mogą być odbior
cami książki mówionej. Nikt nigdy nie
chciał kupować kaset dla dyslektyków i nie
od razu chciano mi je sprzedać, wiedząc że

będą przeznaczone dla osób z dysleksją.
Oficjalnie dokonałam zakupu kaset na po
trzeby dzieci z wadami wzroku, a nie ofi
cjalnie również dla dyslektyków.
Przez kilka miesięcy zgromadziłam 69
tytułów lektur do szkoły podstawowej i do
gimnazjum; obecnie czekam na następną
partię książki mówionej. Bardzo ważna jest
tu kwestia finansowa, chcąc kupić kasety
muszę zrezygnować z zakupu książek. Od
pół roku wypożyczam książkę mówioną,
bezpłatnie.
Mam już pewne spostrzeżenia dotyczą
ce całego problemu. Bardzo ważne jest
doinformowanie okolicznych
szkół - polonistów, biblioteka
rzy i pedagogów szkolnych o tej formie terapii i o placówce
oferującej książkę mówioną.
Nie wszyscy z ww. osób wierzą
w sens terapii, niektórzy o ta
kiej formie książek nie słyszeli.
Drugą ważną kwestiąjest szyb
kość czytanego tekstu. Uważam, że na ka
secie przeznaczonej dla dyslektyka tempo
czytania powinno być wolniejsze, spokoj
niejsze. Utwór literacki przedstawiony
w formie słuchowiska radiowego (np. „Ze
msta”) pełen dynamiki i efektów dźwięko
wych nie spełnia należycie oczekiwań dys
lektyka. Dobrze by było, aby powstawały
„legalne” kasety dla dyslektyków, z odpo
wiednim tempem czytania. Ja na dzień dzi
siejszy nie wiem czy taka książka mówio
na jest gdzieś dostępna. Kto miałby się
ewentualnie zająć produkcją książki mó
wionej dla dzieci, którym czytanie sprawia
trudności i kto powinien o to zabiegać?
Czyje działanie mogłoby do tego dopro
wadzić? Jak mogę jeszcze jako kierownik
jednej z bibliotek publicznych przysłużyć
się całej tej potrzebnej sprawie?
Jestem gorącą zwolenniczką tego, aby
biblioteki wychodziły naprzeciw wyzwa
niom współczesnej rzeczywistości, a jed
nym z takich wyzwań jest przystosowanie
naszych usług i zbiorów do potrzeb każ
dego użytkownika. Uważam, że bez przy
stosowania naszych usług do oczekiwań
wszystkich, nie może być mowy o skutecz
nym szerzeniu czytelnictwa.
HANNA WORONKA
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WARSZTATY CZYTELNICZE
Niepełnosprawni we współczesnym świecie
Lekcja biblioteczna
dla V i VI klasy szkoły podstawowej
Nie ma kaleki, je s t człowiek
(Maria Grzegorzewska)

Czas trwania
90 min.

wrodzonych itp. — Słownik współczesnego Języka Pol
skiego. Red. B. Dunaj.
Pojęcia pokrewne; inwalida, upośledzony, kaleka (za
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy so
cjalnej. Red. D. Lalek i T. Pilch).

Cele lekcji
• Zdobycie wiedzy o niepełnosprawności w opar
Znaczną część naszego społeczeństwa stanowią
ciu o zbiory biblioteczne,
osoby niepełnosprawne. Nieoficjalnie mówi się, że
•Zapoznanie uczniów z rodzajami niepełno
sprawności oraz podniesienie świadomości o pra ■co dziesiąty Polak jest niepełnosprawny. Przez wiele
lat osoby te były spychane na margines życia spo
wach osób niepełnosprawnych.
łecznego. Obecnie zmienia się sposób myślenia
• Prezentacja prawidłowych postaw wobec róż
o niepełnosprawnych, np. poprzez likwidowanie ba
nych grup niepełnosprawnych oraz promowanie
pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej. | rier architektonicznych, czy też przyjmowanie od
powiednich postaw.
• Likwidowanie uprzedzeń i stereotypów.
• Kształtowanie u uczniów postawy empatii
3. Rodzaje niepełnosprawności
i tolerancji wobec niepełnosprawnych.
Nauczyciel mówi, że niepełnosprawność może
dotyczyć braków fizycznych, zmysłowych i psy
Pomoce
chicznych lub przewlekłej choroby.
-wystaw a publikacji oraz motto przewodnie Mc
Plansza z przygotowanym podziałem na; upośle
ma kaleki, je st człowiek,
dzenia
fizyczne, zmysłowe, psychiczne i przewle
- plansze i pisaki,
kłe choroby. Uczniowie podają przykłady niepełno
- wydawnictwa periodyczne i zwarte o niepeł
nosprawnych i dla niepełnosprawnych,
£ sprawności a nauczyciel zapisuje je na planszy:
- fizyczne (np. bez ręki, porusza się na wózku),
- kartki z poleceniami dla grup.
- zmysłowe (np. głuchy, niewidomy, niedowi
Metody
dzący),
• Rozmowa kierowana
- psychiczne (np. upośledzony umysłowo, ma
• Burza mózgów
nerwicę),
• Drama
- choroby przewlekłe (np. wada serca, AIDS).
Nauczyciel mówi o etykietkach - różnych okre
Plan lekcji
śleniach osób niepełnosprawnych. Uczniowie po
I
1. Prezentacja wystawy publikacji o niepełno
dają przykłady a nauczyciel zapisuje na planszy.
spraw nych
Wulgarne, uwłaczające godności wykreśla (np. de
bil, ślepiec, mongol). Słowa Marii Grzegorzewskiej
2. Rozmowa kierowana
- „Nie ma kaleki, jest człowiek” uczą nas jak nale
Co jest tematem wystawy? Krótka informacja na
ży traktować niepełnosprawnych. Słowa - niewi
temat ogłoszenia w UE 2003 roku - Europejskim
domy, głuchy, upośledzony należy traktować jako
Rokiem Niepełnosprawnych. Jakie zbiory zapre
skróty myślowe sformułowań: osoba z brakiem
zentowano? Jakie znacie rodzaje zbiorów biblio
wzroku lub słuchu, osoba z upośledzeniem umy
tecznych? - uporządkowanie dotychczasowej wie
słowym.
dzy na ten temat. Kogo nazywamy osobą niepełno
sprawną?
4. Krótka historia niepełnosprawności
Uczniowie odpowiadają a nauczyciel zapisuje
Stosunek do niepełnosprawnych zmieniał się wraz
wypowiedzi na planszy. Dodatkowo odszukanie ter
z rozwojem cywilizacji. Wyznaczały go poglądy filo
minu w słownikach. Przypomnienie o żywej paginie.
zoficzne i społeczne, wierzenia religijne, zwyczaje
i obyczaje. Nauczyciel przedstawia w jaki sposób trak
Zapisanie w zeszycie.
towano niepełnosprawnych w przeszłości:
Niepełnosprawny to taki, który pozbawiony jest peł
- Starożytna Grecja,
nej sprawnośei fizyeznej lub psychicznej wskutek wad
- Średniowiecze - chrześcijaństwo,
wrodzonych, choroby, wypadku itp. —Praktyczny Słow
- Renesans,
nik IVspôlczesnej Polszczyzny. Red. H. Zgółkowa, t. 23.
-Oświecenie,
N icpełnosprawny - pozbawiony pełnej sprawności fi
zycznej lub psychicznej wskutek choroby, wypadku, wad
- Współezesność (wiek XX/XXI).
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5. Praw a niepełnosprawnych - Prawo do pełne
go uczestnictwa w życiu społecznym.
Uregulowania prawne dotyczące niepełnospraw
nych.
Praca w grupach z:
- Konwencją Praw Dziecka,
- Kartą Praw Niepełnosprawnych,
- Konstytucją RP.
Kartki z poleceniami - załącznik nr 1.
Omówienie praw - nauczyciel zwraca uwagę, że
są szczegółowe regulacje, zawarte w prawie cywil
nym, rodzinnym i karnym.
6. Postawa wobec niepełnosprawnych:
Stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące w społe
czeństwie na temat osób odbiegających od normy
są główną przyczyną trudności w akceptacji i ada
ptacji społecznej do niepełnej sprawności. Idea in
tegracji, czyli włączenia niepełnosprawnych w ży
cie społeczne wymaga zmiany tych postaw.
Zapoznanie się w oparciu o źródła z terminem
integracja - wspólne życie społeczne pełnospraw
nych i niepełnosprawnych. Czemu służy integracja?
Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Róż
ne jej formy maja na celu korzystny rozwój osobo
wości każdego dziecka i zapewnienie mu później
szego udziału w życiu społecznym.
Zapis na planszy postaw z podziałem na:
- negatywna (np. litość, lęk, ironia, wyśmiewa
nie),
- pozytywna (np. tolerancja, współdziałanie, ak
ceptacja, pomoc).
Omówienie przez nauczyciela reakcji właściwych
i niewłaściwych z punktu widzenia osoby niepełno
sprawnej. Wyjaśnienie, że złe zachowania wynika
ją czasami nie ze złej woli, lecz z niewiedzy.
7. Ja k kształtować tolerancję wobec osób nie
pełnospraw nych?
Praca twórcza w 4 grupach. Każda opracowuje
np. dekalog traktowania niepełnosprawnych.

Załącznik nr 1
Prawa niepełnosprawnych
Grupa 1
Przedstaw, co mówi o niepełnosprawności arty
kuł 32,64,68 i 69 Konstytucji Rzeczypospolitej.
Grupa 2
Kto i kiedy uchwalił Kartę Praw Niepełnospraw
nych? Co ona obejmuje?
Grupa 3
Znajdź w Konwencji Praw Dziecka artykuł 23
i przedstaw co on zawiera.
Grupa 4
W oparciu o 25 rozdział książki Dziecko i jego
prawa - prawo dziecka niepełnosprawnego - przed
staw o czym mówi konwencja o prawach dziecka nie
pełnosprawnego?
Wykorzystane źródła:
1. Florek A.: \ntegracja dzieci spra\mych iniepełnospraw
nych. „Edukacja i Dialog” 1999 nr 2 s. 3-6.
2. Karta Praw Osób Niepelnosprcnrnych. „Monitor
Polski” 1997 nr 50 poz. 475.
3. Konstytucja RP z 2.04.1997 r.
4. Krasiejko 1.: Tolerancja wobec niepełnosprawnych.
„Edukacja i Dialog” 2000 nr 8 s. 31 -35.
5. Łopatka A.: Dziecko: je g o praw a ja k o człowieka.
Warszawa 2000.
6. Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Red.
H. Zgółkowa, t. 23. Poznań 1999.
7. Sękowski A.: Postayry wobec osób niepełnospraw
nych. „Psychologia Wychowawcza” 1999 nr 3 s. 237-246.
8. Słownik Współczesnego Języka Polskiego. Red.
B. Dunaj. Warszawa 1996.
9. Tarczyńska ].:N ie można czekać z integracją. „Edu
kacja i Dialog” 1999 nr 2 s. 3-6.
10. W tę samą stronę: antologia tekstów dla nauczycieli
i uczniów do lekcji wychowawczych. Red. M. Braun-Gałkowska, A. Gutowska. Warszawa 1994.

BEATA WALCZAK

Pożegnanie maturzystów
(Program rozpoczyna się wybranym utworem muzycz
nym np. „Hcllo Dolly”)

Recytator 1
Czy twój ojciec pali fajkę?
Tak, mój ojciec pali fajkę
Yes, my father smokes the pipe
powtórz to zdanie
otworzy ci ono
Okno na świat
Gdy będziesz siedział na Broadwayu
w barze piękniejszym niż oczy szatana

a.x'-'ä

spytają Cię niezawodnie
Czy twój ojciec pali fajkę
wtedy odpowiesz z uśmiechem
Yes, my father smokes the pipe
Widzisz
jak to będzie cudownie.
(wybrany utwór muzyczny - np. fokstrot)

Recytator 2
Tak wygląda mój wielki maturalny sen:
siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem.
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za oknem fruwa niebo
i kąpie się morze.
Zdaję z historii ludzi.
Jąkam się i brnę.
Małpa, wpatrzona we mnie, ironicznie słucha,
druga niby to drzemie a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brząkaniem łańcucha.
Narrator 1
Szkoła dlatego bardzo jest podobną do teatru, że tu
i tam bez podpowiadania daleko się nie zajdzie.
Toteż gdyby jakim cudem można było wykorzenić
w szkole podpow iadanie, musiano by szkołę
zam knąć, bo najbardziej mądry profesor nie
dogadałby się z niemową i myślę, że nawet w szkole
głuchoniemi w jakiś sposób muszą sobie pod
powiadać na lekcjach.
Narrator 2
Podpowiadanie jest instytucją dostojną, szanowną
i tak starą, jak szkoła; nie ma człowieka, który by
sam kiedyś nie podpow iadał i którem u nic
podpowiadano, inaczej bowiem nikt by dotąd szkoły
nie skończył i bardzo brodaci chodziliby do niej
ludzie. Dla tej dobroczynnej instytucji mają niejaki
szacunek i sami profesorowie, z tego prostego
względu, że i oni kiedyś chodzili do budy; byle
podpowiadać w miarę i nie bezczelnie, na to
w łaściw ie godzi się machnięciem ręki każdy
profesor.
(wybrany utwór muzyczny

np. „Serenada” - Szuberta)

Narrator 1
Chociaż w tym cielęcym wieku mieliśmy inne,
poważniejsze niż miłość kłopoty jednak mieliśmy
czas i na takie śmieszne bzdurstwa, jak miłość do
kobiety.
W iedzieliśmy już wtedy, że miłość jest prze
kleństwem człowieka, przed którym nie ujdzie,
rozumniej więc było nie walczyć z przeznaczeniem,
lepiej poddać się od razu;
Recytator 2
Chciałabym Ciebie w moich kapciach
i siebie w twojej koszuli
pijących naszą herbatę z potłuczonej filiżanki
Chciałabym Twoje dłonie w moich włosach
i moje oczy w Twych ramionach
na kolejnym wspólnym szczycie
wśród gorąca słonecznych promieni
a najbardziej bym chciała
gdzieś Ciebie i siebie na zawsze.
Narrator 2
Dziwne te słabe stworzenia przywiązane są do
miłości, dziwnie. Człowiek ma zmartwienia, musi
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walczyć w szkole i walczyć poza szkołą, musi
przeczytać wszystkie książki, musi pisać wiersze,
musi chodzić do teatru, musi być codziennie w stu
miejscach.
To też nic dziwnego, że nieco lekceważąco odno
siliśmy się do kobiet.
(wybrany utwór muzyczny

np. „Feeling”)

Recytator 3
Nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne
do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz.
(utwór muzyczny np. „Łza” - M. Musorgskiego)

Recytator 4
Odeszła! Jak ta pierwsza wiosna
Odeszła nie mówiąc ani słowa
Ani kawałka... nie zostawiając
Tak po prostu powiedziała
Jest dobrze
N ie ważne słone łzy
Życia najwspanialszy kawałek...
Przyjaźń odeszła bez pożegnania...
(utwór m uzyczny - np. Fryderyk Chopin - Koncert
fortepianowy c-moll fragment)

Recytator 5
Magiczne słowa
widzialną pisane ręką
do nicsłyszących uszu
nadsyłane kochającym jeszcze sercem
zapuchnięte powieki
do wyschłych dawno oczu tęsknią
magiczne słowa
a usta wątpią czy się otwierać
za przykładem duszy.
Sumienie spać nie daje
z miliona co najmniej powodów
i nie szczęście nie gorące czyjeś uczucie
ani brak trosk i kłopotów
w rachubę wchodzi...
a Życie.
Narrator 1
Życie to ciągłe stwarzanie siebie i świadomość
równoczesnego formowania nas przez innych.
Recytator 5
Ta jedna chwila dziwnego olśnienia

kiedy ktoś nagle wydaje się piękny
bliski od razu jak dom, kasztan w parku
łza w pocałunku
taki swój na co dzień
jakby mył włosy z nim w jednym rumianku
ta jedna chwila co spada jak ogień
nie chciej zatrzymać
rozejdą się drogi Samotność łączy ciała a dusze cierpienie
ta jedna chwila
nie potrzeba więcej
to co raz tylko - zostaje najdłużej
(wybrany utwór muzyczny - „Oda do radości”
L. V Bcthovcna)

Recytator 1
Zapragnąłem wyczytać w zodiaku
swoje losy i dolę żywota

Pożegnania
MARIA ZGOLINSKA
(1947-2002)

Maria Zgolińska - magister bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej, dyrektor Raszkow
skiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza
oraz dyrektor miejsko-gminnego Ośrodka Kul
tury w Raszkowie. 27.11.2002 r. na cmentarzu
parafialnym w Raszkowie pożegnaliśmy na za
wsze naszą Koleżankę i Przyjaciela.
Maria Zgolińska z domu Wabińska urodziła się
6.08.1947 r. w Raszkowie z ojca Romana i matki
Wandy z domu Gulcz. Po ukończeniu szkoły pod
stawowej w Raszkowie kontynuuje naukę w III LO

Alem nigdy nie otrzymał znaku,
czy się spełni dni moich tęsknota
Po minionych złych deszczach i burzy
Powracająburze i złe deszcze,
Ale ciągle nadzieja mi wróży,
że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze.
W scenariuszu w ykorzystano teksty: Kornela Ma
k u szyń sk iego, ks. Jana T w ardow sk iego, W isław y
S zym b orsk iej i w ie r sz e w ła sn e m atu rzystów
z roku szk. 98/99 LO nr 14 przy Zespole Szkół nr 3
w S zczecin ie - Iw ony C h m ielew sk iej, M agdaleny
Lisowskiej oraz Arkadiusza Hrycyka.

M ARIA JAREM EK
nauczyciel bibliotekarz
w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie

w Ostrowie Wlkp., które kończy świadectwem doj
rzałości w 1965 r.
Pracę zawodową rozpoczęła ł .02.1966 r. w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Raszkowie na stano
wisku kierownika. W 1973 r. uzyskuje wykształce
nie średnie bibliotekarskie a w 1981 r. dyplom ma
gistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Na
ukowej naUAM w Poznaniu.
W początkowym okresie swej pracy szczególną
uwagę zwraca na rozczytanie środowiska poprzez
organizację pełnej sieci filii oraz punktów biblio
tecznych, uzupełnianie zbiorów pod kątem potrzeb
mieszkańców oraz młodzieży uczącej się. Starania
te kończy sukcesem. Na początku lat 70. zakupy
nowości wynoszą powyżej 20 wol. na 100 miesz
kańców, liczba czytających ponad 25% a średnia
wypożyczeń wynosi powyżej 700 wol. na stu miesz
kańców. Biblioteka kierowana przez Marię Zgolińską wzbogaca się o wspaniały księgozbiór z róż
nych dziedzin wiedzy a szczególnie o pozycje do
księgozbioru podręcznego oraz literaturę potrzeb
ną uczącym się.
Biorąc udział we współzawodnictwie wiejskich pla
cówek kultury z okazji 10-lecia Ustawy o bibliotekach
(1978) Biblioteka w Raszkowie zdobywa I miejsce
w województwie kaliskim, w nagrodę otrzymała piani
no Kalisia, a pracownicy nagrody pieniężne.
W 1998 r. - Roku Mickiewiczowskim Bibliote
ka obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia, z tej oka
zji staraniem Marii Zgolińskiej Rada Miasta nadaje bibliotece imię Adama Mickiewicza, która przyj
muje nazwę: Raszkowska Biblioteka Publiczna im.
Adama Mickiewicza w Raszkowie. Uroczystość ju
bileuszową uświetniła wystawa pt. „Adam Mickie
wicz w ekslibrisie”, na której prezentowane były
również dzieła poety.
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Zarząd miasta i gminy 7.02.1991 r, powołuje Ma
rię Zgolińską na stanowisko dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publieznej
Miasta i Gminy w Raszkowie - funkcję tę pełni do
końca swego życia zawodowego. Przyjmując funk
cję dyrektora MGOK z pasją zaczyna organizować
i reaktywować życie kulturalne w mieście i gminie.
Maksymą życiową Marii Zgolińskiej była praca na
rzecz środowiska-swojej „małej ojczyzny” -zawsze
pełna zapału i pomysłów organizowała wycieczki do
teatrów, zapraszała artystów estrady polskiej.
Wyniki jakie osiągała Maria Zgolińską zawdzię
czała swemu urokowi, zaangażowaniu współpra

O

Listy i opinie

„Bibliografia Ziemii Lubuskiej”
W 4 numerze „Poradnika Bibliotekarza” ukazał
się artykuł Elżbiety Stefańczyk Bibliografie regio
nalne w bibliotekach publicznych w ostatnich la
tach. Jesteśmy zaskoczeni, że nie ma w nim infor
macji o „Bibliografii Ziemi Lubuskiej”, opracowy
wanej w WiMBP w Zielonej Górze. W latach 2000-2003 wydaliśmy w postaci CD-ROM-u roczniki

Wi@domości
Na rzecz osób niepełnosprawnych
• Po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna w Świ
noujściu swoją galerię wypełniła pracami uczniów Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-W ychowawczego im. Marii
K o n o p n ic k iej. O tw arcie w y sta w y m iało m iejsce
2.04.2003 r. Zorganizowano ją z okazji: Europejskiego
R oku O sób N iepełnospraw nych. Dzięki współpracy
Ośrodka (dyrektorką jest Monika Lech) z Miejską Biblio
teką Publiczną (dyrektorką jest Lilianna Ryttcl), pod
opieczni placówki prezentowali już swoje prace w dwóch
cyklach tematycznych; „Latarnie polskiego wybrzeża”
(marzec - czerwice 2001 r.), „Cztery pory roku” (maj czerwice 2002 r.). Trzecia wystawa powstała z myślą, żc
każdy człowiek bez względu na sytuację w jakiej się znaj
duje ma pełne prawo i szansę do realizacji marzeń na miarę
swoich możliwości. Organizatorzy stawiają sobie za cci
kreowanie pozytywnego wizerunku osób upośledzonych
umysłowo, chcąc zwiększyć świadomość i poszerzyć wie
dzę społeczeństwa na temat ich potrzeb i możliwości. Jest
to cenna inicjatywa, oby było ich więcej.
(D.G.)
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cowników oraz wspaniałej współpracy z miejsco
wymi instytucjami, zakładami pracy, szkołami, sto
warzyszeniami oraz mieszkańcami Raszkowa. Za
swą pracę otrzymywała liczne nagrody i odznacze
nia.
Maria Zgolińską do końca swej pracy zawodo
wej była czynnym członkiem Związku Zawodowe
go Pracowników Bibliotek Publicznych oraz Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Zmarła 23 listopada 2002 r.

W ŁADYSŁAW BURDOSZ

1996-1998, egzemplarze obowiązkowe wysłaliśmy
do Biblioteki Narodowej.
Ponadto od 3 lat baza bibliograficzna jest dostęp
na przez Internet (www.wimbp.zgora.pl). Baza ta
obejmuje obecnie lata 1995-2003 i liczy ponad
36 tys. opisów bibliograficznych. Systematycznie
wprowadzane są do bazy opisy z tradycyjnej karto
teki z lat poprzednich (obecnie 1994 r.) oraz opisy
bieżących publikacji.
Prosimy o uwzględnienie naszej bibliografii w
publikacjach dotyczących bibliografii regionalnych.
M ARIA WĄSIK
dyr. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zielonej Górze

Komputery dla niepełnosprawnych
• W grudniu 2002 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku zakupiła dwa
zestawy komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Sta
nowiska dla osób niewidomych i niedowidzących są w y
posażone w specjalistyczne programy: rozpoznający zna
ki, powiększający, udżwiękawiający i syntezator mowy.
Umożliwiają udźwiękowienie posiadanych zbiorów, do
stęp do katalogu biblioteki oraz Internetu. Realizacja za
dania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych. Została przełamana bariera dostępu osób nie
widomych i słabowidzących do źródeł informacji.
Kornelia Delowicz
zastępca dyrektora ds. merytorycznych PiMBP
w Rybniku

Puhłic relations:
hihiioteki, wydawnictwa, informacja
• Pod takim tytułem Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zor
ganizował w dniach 2-3.06.2003 r. konferencję zlokali
zowaną w nowoczesnym i przestrzennym obiekcie uni-

wcrsytcckim - na obrzeżach Krakowa, W czasach współ
czesnych każda biblioteka musi dbać o swój wizerunek
w środowisku. Od dobrych relacji biblioteki z innymi in
stytucjami. od umiejętności stwarzania przyjaznej atmos
fery wokół placówki bibliotecznej, szybkiego reagowa
nia na krytyką, utrzymywania dobrych kontaktów z me
diami i kształtowania nowoczesnej wizji zawodu, zależy
jakość jej działania. Na czerwcowym spotkaniu w pod
wawelskim grodzic uczestnicy konferencji zapoznali się
z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakre
sie public relations w bibliotekach krajów rozwiniętych
oraz z działaniami podejmowanymi w Polsce. Dyskusja
dotyczyła możliwości wdrożenia najnowszych rozwiązań.
Jednym z celów tej konferencji było wypracowanie spo
sobu przygotowania bibliotekarzy do podejmowania dzia
łań z obszaru public relations oraz refleksja nad roląośrodków kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa i infor
macji naukowej w kształtowaniu opinii publicznej i bu
dowie prestiżu zawodu. (J. Ch.)

Kurs internetowy dla bibliotekarzy
• Dnia 8 maja br. miała miejsce inauguracja kur
su internetowego dla bibliotekarzy pod nazwą „BIBW EB”, Organizatorami kursu są: Fundacja Bcrtclsmanna, serwis informacyjny EBIB i Biblioteka Uni
wersytecka w Warszawie. Uczestnictwo w kursie po
zwoli na poszerzenie wiedzy na temat Internetu, jego
funkcji i praktycznej użyteczności.
Zapisy na kurs odbywają się w BUW-ic: ul. Dobra
56/66,00-312 Warszawa; tek; (0-22) 55-25-650, fax;
(0 -2 2 ) 5 5 -2 5 -6 5 9 ; c-m a il: b ib w cb (g m a il.m a il.uw.cdu.pl

Konkurs na ekslibris biblioteki
* Konkurs na ekslibris biblioteki Szkoły Podstawowej
nr 1 w Klobudzku został zorganizowany w 2002 r. przez
nauczyciela bibliotekarza w e współpracy z nauczycielem
sztuki. Został skierowany do uczniów klas 1V-V1, co ozna
cza, iż nic było to łatwe zadanie. Konkurs został poprze
dzony cyklem zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela
bibliotekarza oraz nauczyciela sztuki - Barbarę Zielonkę,
dotyczących informacji związanych ze znakiem własno
ściowym książki, jeg o zawartością oraz technikami przy
wykorzystaniu których można wykonać ekslibris. W bi
bliotece, dzięki wystawie różnych ekslibrisów oraz infor
macjom na ich temat, uczniowie mogli zgłębiać swoją
wiedzę. Spośród wszystkich prac wybrano kilka, którymi
obecnie oznacza się wszystkie nowe nabytki. Autorzy tych
prac otrzymali nagrody, które pozyskały organizatorki
konkursu (dzięki uprzejmości sponsorów), a biblioteka
wzbogaciła się o nowe pieczątki ze wspaniałymi ekslibri
sami.
Agnieszka Sieja
nauczyciel bibliotekarz

Nowy „Informator MiPBP w Bełchatowie”
• Ukazała się drukiem kolejna edycja Informatora
2002 M iejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Beł
chatowie. W formie skrótowej informacji ukazuje on ca
łoroczną aktywność biblioteki w różnych jej aspektach;
upowszechnianie czytelnictwa, komputeryzacja, admini

stracja biblioteczna, działalność kulturalno-cdukacyjna,
wystawiennicza, dane dotyczące nowego budynku, wyni
ki ankiety czytelniczej i inne materiały. Informator adre
sowany jest nic tylko do czytelników, ale przede wszyst
kim do instytucji działających na terenie miasta, powiatu
i szkół, W 2002 r. sfinalizowano długo oczekiwaną budo
w ę nowego gmachu biblioteki. Bibliotekę zwiedził m.in.
premier RP - Leszek Miller.
Informator 2002. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Bełchatowie. Red. Wanda C erklewicz, Sylw ia Madalińska
i zespół. Bełchatów 2002 - 58 s.; il.

ZAPROSILI NAS...
• Pedagogiczna Biblioteka Województwa Zachodniopo
morskiego im. Heleny Radlińskiej na otwarcie wysta
w y Unia Europejska. 27.02.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spotkanie
z Dorotą Terakowską. 5.03.2003 r.
Spotkanie zorganizowane przy finansowej pomocy tygodnika
„Wprost" przy współpracy z Polską Izbą Książki i Porozumie
niem Wydawców - „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”.

• Dyrektor Biblioteki Narodowej na otwarcie wystawy
„Z Biblioteką do Unii Europejskiej” - pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Alek
sandra Kwaśniewskiego. 13.03.2003 r.
• Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na ogól
nopolską konferencję dyrektorów wszystkich woje
wódzkich bibliotek pedagogicznych pt. „Wojewódzkie
biblioteki pedagogiczne w systemie informacji eduka
cyjnej”. 17-18.03.2003 r.
• Biblioteka Narodowa, Duński Instytut Kultury w Pol
sce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na konfe
rencję „Samorządy i biblioteki” poświęconą zobowią
zaniom samorządów wobec bibliotek publicznych oraz
pożądanym formom współdziałania Ministerstwa Kul
tury z samorządami w tym zakresie. 28.03.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spotkanie
z Adamem Czerniawskim. 29.01.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu P isarzy na spotkanie
z Waldemarem Michalskim, Bogusławem Wróblew
skim i Bohdanem Zadurą z redakcji kwartalnika lite
rackiego „Akcent”. 27.02.2003 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskicgo na uroczystość z okazji urodzin Józefa Czechowi
cza. 17.03.2003 r.
• Galeria pod Plafonem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio
teki Publicznej we Wrocławiu na otwarcie wystawy
„Moje Miasto” . Wrocław w rysunku studentów Pra
cowni Profesora Leszka Mickosia i Adiunkta Anny
Kram-Tołłoczko. 20.03.2003 r.
• Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Do
kumentacyjnej na seminarium nt. „Opracowanie rze
czowe piśmiennictwa” połączone z promocją książki
Adama Stopy pt. O treści książek. Opracowanie rze
czowe piśmiennictwa. 26.03.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu P isarzy na spotkanie
z Mazllumcm Sancją. 31.03.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu nadaw ców na spot
kanie z wydawnictwem Słowo/obraz, terytoria. 2.04.
2003 r.

35

• Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Świnoujściu na otwarcie wystawy plastycznej
zorganizowanej z okazji „Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych”. 2.04.2003 r.
• Biblioteka Narodowa na spotkanie z profesor Elżbietą
Sm ułkową zorganizowane z okazji opublikowania
książki Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społe
czeństwie wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego. 3.04.2003 r.
• Miejska Biblioteka Publiczna na X Jubileuszową uro
czystość wręczenia nagród i promocję książki K rajo
brazy słowa. W programie spektakl słowno-muzyczny
„Bój się Boya” 4.04.2003 r.

t Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Biblio
teki Głównej Województwa Mazowieckiego na otwar
cie wystawy „Polskiego Ekslibrisu Dzień Wczorajszy”.
8.04.2003 r.
• Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie na
finał Konkursu Czytelniczego „Najlepsi z najlepszych
- Unia Europejska”. Miejski Ośrodek Kultuiy w Prusz
kowie. 9.04.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spotkanie
z Wandą Chotomską. 17.04.2003 r.

Za zaproszenia dziękujemy!

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
im. Heleny Radlińskiej w Warszawie

Informacja dla kandydatów
do Pomaturalnego Studium Zawodowego Zaocznego!
Kierunek; BIBLIOTEKARSTWO
• Forma kształcenia: zaoczna; 4 semestry nauczania.
• Absolwent uzyskuje tytuł bibliotekarza.

• Możliwość kontynuacji na studiach licencjackich (3-ietnich) w Instytucie
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskie
go, a dla najlepszych absolwentów - w formie intensywnych studiów indy
widualnych.
• Program: nowoczesne zarządzanie i kierowanie biblioteką, podstawowe proce
sy biblioteczne (zbiory tradycyjne i elektroniczne), komputeryzacja i automaty
zacja biblioteki, źródła informacji i działalność informacyjna, działania biblioteki
na rzecz środowiska, psychologia, pedagogika, literatura, czytelnictwo, książka
dawna i współczesna.

Zasady i tryb rekrutacji w roku szkolnym 2003/2004
Nabór słuchaczy prowadzony jest w Warszawie i w 13 filiach (Białystok, Gdańsk,
Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań. Rzeszów, Szczecin,
Toruń, Zielona Góra). Filie znajdują się przy W ojewódzkich Bibliotekach Publicz
nych.
• Termin składania dokumentów - do 20 sierpnia 2003 r.
• W ym agane dokumenty: świadectwo dojrzałości, podanie o przyjęcie do Stu
dium. dwie fotografie 37x52 mm bez nakrycia głowy.
• Dowód wpłaty na koszty organizacyjno-administracyjne za 1 sem estr - 200 zł.
Szczegółowe informacje: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Doku
mentacyjnej. 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1. tel. (0-22) 822-43-49, wew.
19. 16
e-mail: cebid@ supermedia.pl lub na stronie internetowej: www.cebid.edu.pl

36

Nowa seria Wydawnictwa SBP
BIBLIOTECZKA
Poradnika Bibliotekarza
Obejmuje publikacje metodyczne przeznaczone do wykorzystania w praktycznej działalno
ści bibliotekarza, zwłaszcza w bezpośredniej pracy z dziećmi. Prezentuje materiały nowe,
nie zamieszczane na łamach ,,Poradnika”. Autorami serii są bibliotekarze praktycy.
•
•
•
•

Scenariusze wystaw 1.1 - Celina Markowiak-Luty. Cena 12 zł
Praca z aktywem bibliotecznym t. 2 - Izabela Żukowska. Cena 5 zł
Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej t. 3 - Krystyna Barańska. Cena 22 zł
Edukacja czytelnicza i medialna t. 4 - Jadwiga Andrzejewska. Cena 9,50 zł

W p rz y g o to w a n iu :
• Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów (tyt. roboczy)

B IB U O T E C Z K A

B fB U O TG C ZK A
' Poradnika
BibJiotekarza

Rłtadnika
Bibliotekarza?
i______♦_____
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Poradnik

BIBLIOTEKARZA

Miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Ukazuje się od roku 1949
Komitet Redakcyjny: Elżbieta Barbara Zybert (przewodnicząca), Mirosława Majewska (sekretarz),
Sylwia Błaszczyk, Wiesława Borkowska-Nichthauser, Andrzej Kempa, Bogdan Klukowski, Grażyna
Lewandowicz, Robert Miszczuk, Anna Skubisz, Barbara Stępniewska
Redaktor naczelny: Jadwiga CHRUŚCIŃSKA tel. (22) 822-43-49, 0505-078-945,
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Nowości Wydawnictwa Biblioteka Analiz
Hfydawn/ctwa, ,
BAZA ADRESOWA

W msce

Baza elektroniczna „Wydawnictwa w Polsce”:
a k tu a ln e Inform a cje p 40CfÖ firm , mozliwpś)$
wyszukiwania firm po numerach ISBN, NIF^^rhożliwość prowadzenia ewidencji handlowej, tworzenia
list wysyłkowych^; nadrukowywania ich na koper
tach lub naklejkach. Cena programu —3 5 0 zł + VAT

Michał Zając „Raport o książce dla dzieci i młodzieży"
Pierwsza analiza sektora książki dziecięcej i młodzieżowej. Autor opisu
je zarówno fenomen Harry’ego Pottera’ jak i ofertę wydawnictw dla dzięcl w wieku przedszkolnym, pisze 0 książkach edukacyjnych, książkachŚabawkąch, lekturach szkohych; rkolejno przedstwia najważniejsze
wydawnictwa. Cena 15 zł

lAp-»J
I «ukch

Marcin Świtała „Zachowania konsumentów i marketing
na rynkü książki”
Autor przedstawią badania préfeténcji pólskich czytelników i opisuje
najskuteczniejsze działania marketingowe promujące książkę.
Cena 19 zł

AciwMMia

„Rozmowy o lynku książki cz. 2 ”
Na zbiór składają się wywiady drukowane w 2002 roku na łamach
dwutygodrfika „Biblioteka Analiz” . Blisko 300 stron prognoz j enaliz
wypowiadąnyćh przez fachowców.; Cena 32 żł

I
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Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Przewodnik pó nowościach wydawniczych. W każdym numerze recęnzujemy lOG tytułów, piszemy o wydarzeniach na rynku wydawnicżcPksięgarskim, odnotowujemy najciekawsze inicjatyv\^ edytorskie i akcje promo
cyjne. Źarnieszczamy listę bestprinterów, bestsellerów, Mnąlizę poziomu
Cęn książek w różnych kanałach dystrybucji.

BiUiotelaw
Książki można kupić w redakcji Biblioteki Analiz
ul.iMazowiecka 2 ^ ,;p o k . I W , 0 0 0 4 8 Warszawa, dostępne śą również
w sprzedaży wysyłkowej. Tel. (0-22) 828 36 31
www.bibioteka-analiz.pl, e-mail; redakcja@bibioteka-analiz.pl

BOOKS-irł-PRINT
DLA NOWYCH CZYTELNIKÓW

B E Z P Ł A T N IE !
PŁYTA C D Z ZESTAW EM KSIĄŻEK W YDANYCH
V.
w ROKU 2002 Z LISTY NOW OŚCI
O T E S tU ^ D A lfiN IS E G O ”
'«dl*M

PROSTA OBSŁUGA
WYGODNA INSTALACJA

Przy zaiTiówieniLi p re n u m e ra ty na rok 2003 tę w y jq tk p w q
p u b lik a c ję otrzymasz bezpłafniel W ystarczy, że złożysz
stosownè za m ó w ie n ie d o 31 c z e rw c a 2003 faksem , p o c z tq
e ie ktro riiczn q lub p o d adresem re d a k c ji.

„Notes W ydownlc^”

UI, Ókrężnd 3, Ö2-916 W at^awa
lei, (D-prefiks-22>Ó< 2^Z66, M 6 ^ fax#prefiks-2^ 642 96 63
redakcja@eNöt^.pl; www,eNotes.pl
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Naszą najważniejszą serią wydaw niczą jest
„NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA”
Nauka-Dydaktyka-Praktyka jest najdłuższą serią bibliologiczną, jaka kiedykolwiek uka
zywała się w Polsce (61 tomów). W ostatnich latach wydaliśmy w jej ramach książki cie
szące się dużą popularnością nie tylko w środowisku bibliotekarskim.

Polecamy m.in.:
1. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych, t. 32 (IV Forum SBP, Warszawa
15-17.10.1998). Cena 25 zł
2. Bibliografia. Metodyka i organizacja, t. 38 (red. Z. Żmigrodzki; 2000). Cena 47 zł
3. Praca z użytkownikiem w bibliotece, t. 41 (J. Wojciechowski; 2000). Cena 30 zł
4. Biblioteka w otoczeniu społecznym, t. 40 (red. E.B. Zybert; 2000). Cena 33 zł
5. Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu, t. 43 (D. Nicholas; 2001).
Cena 29 zł
6. Biblioteki publiczne końca XX w., t. 44 (L. Biliński; 2001). Cena 44 zł
7. Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych (dla bibliotekarzy), t. 45
(B. Orłowski; 2001). Cena 15 zł
8. Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, t. 46 (D.Grygrowski; 2001). Cena 39 zł
9. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, t. 50 (M. Drzewiecki;
2001). Cena 41 zł
10. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, t. 49 (red. E. B. Zybert; 2002).
Cena 32 zł
11. Wstęp do bibliotekoznawstwa, t. 51 (J. Ratajewski; 2002). Cena 41 zł
12. Klasyfikacja. Struktury nauki, piśmiennictwa i zbiorów informacyjnych, t. 52
(B. Sosińska-Kalata; 2002). Cena 41 zł

13. Działalność bibliotek publicznych. Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO,
t. 55 (red. M. Kisilowska; 2002). Cena 15 zł
14. Słownik encyklopedyczny terminów i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
t. 56 (B. Bojar; 2002). Cena 45 zł
15. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce,
t. 53 (A. Firlej-Buzon; 2002). Cena 33 zł
16. Idee a rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, t. 54 (J. W ojciechowski;
2002). Cena 22 zł
Oto najnowsze pozycje z tej serii:
17. Poeci na tułaczce, t. 57 (W. J. Podgórski; 2002). Cena 38 zł
18. Katalog przedmiotowy, t. 58 (A. Łysakowski; 2002). Cena 30 zł
19. Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, t. 61 (D. Kuźmina;
2002). Cena 23 zł
20. Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA-UNESCO, t. 60. Pr. zbiorowa (red. E.B.
Zybert; 2003). Cena 10 zł
21. Książka multimedialna w Polsce, t. 59. (B. Taraszkiewicz; 2003). Cena 32 zł
22. Drukowany świat, t. 63. (J. Kołodziejska; 2003). Cena 29 zł
Adres: Wydawnictwo SBP. ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa
Dział Promocji i Sprzedaży, 02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213
Zamówienia:
telefon:
fax:
e-mail:

(0-22) 825-50-24
(0-22) 825-53-49
wyd.sbp-portal@wp.pl
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SBP JEST DLA WAS

Warunki prenumeraty
Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza'
„RUCH” S.A.
Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne. Cena prenumeraty krajowej na II
kwartał 2003 r. wynosi 24 zł, a cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100 % wyższa
od krajowej.

1. Prenumerata krajowa:
• Przedpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe dla
miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczą do
5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
2. Prenumerata zagraniczna:
• Wpłaty przyjmuje jednostka „RUCH” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto:
PKO S.A. IV O/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 łub kasa Oddziału.
• Informacji o warunkach prenumerty udziela ww. Oddział - 01-248 Warszawa, ul. Jana Ka
zimierza 31/33. Tel: (prefiks) (0-22) 53-28-731, 53-28-816, 53-28-819, 53-28-820,
• infolinia 0-800-1200-29, w Internecie http://www.ruch.pol.pl
• Adres do korespondencji: „RUCH” S.A. O .K D .P., ul. Jana Kazimierza 31/33,01-248 War
szawa.
POCZTA POLSKA
1. Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych
w całym kraju w terminach:
do 25 listopada - na prenumeratę realizowaną od ł stycznia następnego roku,
do 25 lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
do 25 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
do 25 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania łub siedziby prenumeratora
przyjmują przedpłaty odpowiednio:
a. do 30 listopada - na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
b. do końca lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 31 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 31 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
• Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób niepeł
nosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek gdzie do
stęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.
• Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kwartalne.
• Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku
wypełniania blankietów wpłat.
• Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub
jego siedziby bez pobrania dodatkowych opłat.
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Prenumeratę można również zrealizować w Dziale Promocji i Sprzedaży Biura ZG SBP,
Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel: (prefiks) (0-22) 825-50-24.

Cena zł 8,00 (w tym VAT 0%)

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
NOWOŚĆ
Krystyna Długosz-Kurczabowa
NOWY SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY JĘZYKA POLSKIEGO
Wyd. 1, słownik, ark. wyd. 48, opr. twarda, 16,5x24 cm
ISBN 83-01-14008-9

Słownik objaśnia pochodzenie ok. 12 000 wyrazów zestawionych w ok. 1000 artykułów hasłowych.
Dzięki układowi gniazdowemu wyrazy ujmowane są na szerszym tle językowo-kulturowym niż
w słownikach stricte alfabetycznych. Słowa pozornie odległe okazują się spokrewnione, a ich liczne
rodziny rysują się wyraziściej. Przydaje to słownikowi walorów edukacyjnych. Aby ułatwić znalezienie
wyrazu w słowniku, zostaje on wyposażony w obszerny indeks odsyłający czytelnika do poszczegól
nych gniazd.

NOWOŚĆ
UNIWERSALNA ENCYKLOPEDIA SZKOLNA PWN
Praca zbiorowa pod red. Edyty Banaszkiewicz-Zygmunt
Wyd. 1, encyklop., s. 648, opr. twarda, 20,3x29,5 cm
ISBN 83-01-13995-1

Uniwersalna encyklopedia szkolna PWN to książka przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży.
Napisana przez polskich nauczycieli i wykładowców akademickich, dostosowana do wymogów
współczesnegoszkolnictwa, wprowadza wiedzę encyklopedycznąoPolsceiświeciewsposób prosty
i przystępny. Szczególną uwagę autorzy poświęcili zagadnieniom omawianym w programach
nauczania. Encyklopedia nie zastępuje podręcznika szkolnego, ale pomaga sprawdzić, utrwalić lub
poszerzyć wiedzę nabytą w szkole. Uczy samodzielnej pracy. Uniwersalna encyklopedia szkolna
PWN zawiera: 8 tys. haseł, 1500 ilustracji, 50 tabel i schematów, 80 map.

NOWOŚĆ
LITERATURA I NAUKA O JĘZYKU
Encyklopedia szkolna PWN
Wyd. 1, encyklop., s. 616, opr. twarda, 20,5x29,5 cm
ISBN 83-01-13998-6

Kolejna, obok Biologii, Geografii oraz Historii publikacja z serii Encyklopedia szkolna PWN.
Literatura to encyklopedia przedmiotowa obejmująca swoim zakresem dzieje literatury polskiej
i światowej, zawierająca również podstawowe informacje z dziedziny sztuk plastycznych, muzyki,
teatru i filmu oraz językoznawstwa. Treść ponad 100 artykułów spełniających rolę przewodnika po
historii literatury i sztuki (epoki, cywilizacje, kultury, kierunki, style, procesy i zjawiska) wzbogaca ok.
5000 haseł szczegółowych (biogramy, pojęcia i terminy, wydarzenia) oraz liczne ilustracje i ze
stawienia tabelaryczne.
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