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Od Redaktora
Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania literaturą i książką dla dzieci. Przyczyny
wzmożonej popularności tego zjawiska są z pewnością dogłębne i wielorakie. Do najbardziej
powszechnych przyczyn zalicza się wzrost analfabetyzmu (w tym również wtórnego) i jedno
czesny spadek czytelnictwa wobec ekspansji multimediów. Odpowiedzią na ten stan rzeczy są
różnego rodzaju inicjatywy społeczne, mające na celu upowszechnienie czytania książek,
zwłaszcza w wieku dziecięcym. Dobra passa dla czytelnictwa dziecięcego zaczęła się od mo
mentu pojawienia się w księgarniach na całym świecie pierwszego tomu cyklu powieściowego
J. K. Rowling o Harrym Potterze. Edycja poszczególnych tomów (niedawno ukazał się tom pią
ty) od lat wzbudza ogromne napięcie u dziecięcych odbiorców, tym bardziej, że wydarzenia te
nagłaśniane są medialnie. Również i w Polsce książka, i literatura dziecięca ma się coraz lepiej,
zwłaszcza od kiedy stała się ona obiektem zainteresowania mediów.To dzięki nim udało się
upowszechnić na terenie całego kraju kampanię czytelniczą pt. „Cała Polska czyta dzieciom"
i zaangażować do niej aktorów, przedstawicieli władz samorządowych, świata kultury
i oświaty. Duży rozgłos zdobyła akcja „Kanon książek dla dzieci i młodzieży", zainicjowana
przez Polską Izbę Książki. W plebiscycie „Gazety Wyborczej" uczestniczyło ponad 8,5 tys. osób.
W tym roku szumnie obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin Koziołka Matołka - bohatera książki
Kornela Makuszyńskiego, przybywając do Pacanowa w Małopołsce na europejskie spotkanie
z bajką. Biblioteki organizują imprezy poświęcone 50. rocznicy śmierci Kornela Makuszyńskiego
i 100. rocznicy urodzin najstarszej, niedawno zmarłej pisarki - Ireny JurgielewiczoweJ. Ten
trend jest zgodny ze społecznymi odczuciami potrzeby przywrócenia należnego miejsca kultury
literackiej w życiu dzieci i młodzieży. Rok 2003 ogłoszony przez ministra kultury - Waldemara
Dąbrowskiego rokiem książki dla dzieci i młodzieży przyniósł wiele pozytywnych inicjatyw,
czego przykładem są: udany udział Polski jako gospodarza w Targach Książki dla Dzieci
w Bolonii, dobre tempo kampanii „Cała Polska czyta dzieciom", akcji wydawniczej „Kanon
Książki dla Dzieci i Młodzieży", w której uczestniczą najwięksi wydawcy, nagroda Edukacja
dla Słownika literatury dla dzieci i młodzieży. Poznańskie Spotkania Targowe pt. „Książka dla
dzieci i młodzieży", spotkania i konferencje poświęcone temu tematowi organizowane przez
Ministerstwo Kultury i Bibliotekę Narodową. A przed nami jeszcze całe następne półrocze
z nowymi inicjatywami. Pewną szansę na rozwój czytelnictwa najmłodszych rokuje program
ministerialny. Jego pierwsza część dotyczy promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży. Pod tym
szerokim hasłem kryją się m.in. propozycje wyprawki książkowej dla każdego niemowlaka,
akcje promujące czytelnictwo, konferencje poświęcone problematyce książki dziecięcej. Na razie
są to tylko symptomy poprawy tego zjawiska. Ogólnie wiadomo, że rozwój czytelnictwa uwa
runkowany jest dobrą kondycją bibliotek. Warto zatem lekturę numeru wakacyjnego „Poradni
ka" rozpocząć od artykułu Jerzego Maja pt. „Publiczne biblioteki samorządowe w Polsce
u progu XXI wieku". Autor przybliża czytelnikowi ideę kształtowania się bibliotek samorządo
wych w Polsce, koncentrując się na problemach współczesnego funkcjonowania tych placówek.
Omawia stan i strukturę sieci, proces organizacji bibliotek powiatowych, zasoby księgozbiorów
bibliotecznych i czytelnictwo. Wskazuje, iż koncepcja przekazania bibliotek publicznych w ge
stię samorządów jest opcją słuszną i z pewnością po upływie kilku (kilkunastu!) lat sprawdzi
się i w Polsce. Autor widzi bibliotekę jako element sieci informacyjnej i komputerowej współ
działającej z innymi instytucjami. Redakcja „Poradnika" starała się nadać temu numerowi
charakter wakacyjny. Czytelnik znajdzie w nim różnorodne treści. Wakacje kojarzą się na ogół
z turystyką. Zatem i my zapraszamy Szanownych Czytelników na wycieczki krąjoznawczo-zawodowe po Polsce i po świecie. W trakcie lektury odwiedzimy MBP w Sopocie i w Oświęci
miu, zapoznając się z działalnością pedagogiczną tych placówek, poznamy zbiory muzyczne
WÏMPB w Łodzi, udamy się za granicę do Francji i USA, poznając tamtejsze biblioteki i ośrodki
kultury.
Bibliotekarzowi nieobce są wizyty na targach książki, w ich problematykę wprowadzi nas
felieton B. Klukowskiego „Ach, te targi" oraz artykuł A. Walendzik pt. „Święto książki dziecię
cej w Bolonii". Zwiedzając warszawskie Międzynarodowe Targi Książki trzeba sobie uświado
mić, iż na świecie organizuje się w ciągu roku ok.100 międzynarodowych imprez targowych
i nasza impreza jest tylko jedną z nich i pod względem liczby odwiedzających sytuuje się na
średnim poziomie, podobnie jak targi w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie. Niestety wyprzedza
nas wiele krajów. Jak zwykle polecamy materiały metodyczne, które tym razem są związane
z obchodami Roku I. K. Gałczyńskiego, konkursem pięknego czytania i spotkaniem z uroczym
Kubusiem Puchatkiem — w konkursie czytelniczym dla młodszych czytelników.
Życzymy Państwu dobrego odpoczynku na łonie przyrody i ponownego spotkania przy lek
turze „Poradnika".

JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

Razem stwórzmy KANON polskiej literatury XX wieku
„Tygodnik Solidarność” podjął próbę stworzenia KANONU polskiej literatury minio
nego wieku w oparciu o ankiety nadsyłane do redakcji przez Czytelników. Popierając
inicjatywę zapraszamy do powszechnego udziału w nim naszych Czytelników, a więc
pracowników bibliotek. A oto credo KANONU polskiej literatury XX wieku przedsta
wione przez redakcję „Tygodnika Solidarność”.
KANON, zgodnie z wykładnią encyklopedyczną, oznacza m.in. spis ksiąg uznanych
za natchnione. Nam wystarczy, że b ^ z ie to spis ksiąg ważnych. Ważnych dla polskiej
literatury, dla jej historii, ale - może uda się wskazać i takie pozycje - ważnych także dla
jej przyszłości. Proponujemy stworzenie listy dwudziestu utworów powstałych w XX
wieku (wydanych pomiędzy 1 stycznia 1901 r. a 31 grudnia 2000 r.). Powstałych pod
zaborami, w dwudziestoleciu międzywojennym, w PRL lub na emigracji (w języku pol
skim). Nie interesuje nas miejsce powstania utworów. Ważne jest ich miejsce w naszej
pamięci, w hierarchii jaką każdy z nas ustala dla samego siebie.
Dajemy sobie na to czas do końca roku, do 31 grudnia 2003. Apelujemy o nadsyłanie
owych spisów ksiąg ważnych dwudziestego, polskiego stulecia. Propozycje te mogą być
(ale nie muszą) opatrzone krótkimi komentarzami. Listy z dopiskiem „Kanon” należy
kierować na adres redakcji: 00-332 Warszawa, ul. Oboźna 7/55 lub e-mail; redakcja@tygodniksolidamosc.com
Jednocześnie ze zbieraniem Waszych wypowiedzi przeprowadzamy podobną ankietę
wśród pisarzy, krytyków, literaturoznawców ale też i tzw. ludzi sztuki (reżyserów, akto
rów, plastyków). Nie zważamy na podziały polityczne, światopoglądowe. Wypowiedzi
te, w miarę swych możliwości, zamieszczamy na łamach „Tygodnika”. Będzie ich wię
cej. Pojawią się także i - co ciekawsze —Wasze, czytelnicze.
Po upływie terminu, czyli w nowym roku 2004, przedstawimy rezultat naszej akcji,
czyli KANON polskiej literatury XX wieku. KANON niewątpliwie skonstruowany sta
tystycznie. Podkreślamy to tym bardziej, zachęcając Was do udziału. Bo oto macie moż
liwość osobistego zbudowania listy zawierającej najważniejsze polskie książki minione
go stulecia.
Wyniki zostaną skomentowane przez specjalnie do tego celu zaproszonych krytyków,
znawców literatury. I właściwie, na tym akcja się skończy. Ale - być może - dzięki tej
poważnej zabawie, my —uczestnicy, zobaczymy też i... siebie. Siebie uformowanych
w minionych latach przez —oto nagle uświadomionych, przy okazji zastanowienia nad
swą „listą” - konkretnych twórców, ich dzieła. Będziemy mogli ocenić swój gust, sys
tem ocen, sposób wartościowania. Być może, głębiej ujrzymy siebie drepczących już
w wieku XXL
KANON, generalnie, ma być próbąprawdziwego, rzetelnego zapisu kondycji polskiej
literatury minionego stulecia.
„Tygodnik Solidarność” rozpoczął akcję KANON 11 kwietnia br., w maju dołączyła
Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Tygodnik

<

PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
Publiczne biblioteki samorządowe w Polsce
u progu XXI wieku
JERZY MAJ

Wstęp
Idea sieci samorządowych bibliotek publicznych
w Polsce pojawiła się zarówno w teorii, jak i w prak
tyce na przełomie lat 20. i 30. XX w. w wyniku sta
rań grupy wybitnych działaczy oświatowych i biblio
tekarzy. Lansowany przez nich model sieci opierał
się w zasadniczym stopniu na rozwiązaniach za
czerpniętych z duńskiej ustawy o bibliotekach
z 1920 r., przystosowanych do odmiennych tradycji
kulturowych, wielonarodowej struktury ludności oraz
znacznie trudniejszych warunków społeczno-poli
tycznych i ekonomicznych niedawno odzyskanej pań
stwowości polskiej. Mimo licznych prób, nie udało
się, niestety, doprowadzić przed II wojną światową
do uchwalenia polskiej ustawy bibliotecznej '.
Ocalałej z wojennej zawieruchy grupce bibliote
karzy i działaczy oświatowych udało się doprowa
dzić w niespełna rok po zakończeniu
działań wojennych w Europie, bo już
17 kwietnia 1946 r. do uchwalenia
przez ówczesne władze Dekretu o bi
bliotekach i opiece nad zbiorami bi
bliotecznymi. Dokument ten, w którym zawarto większość treści przed
wojennych projektów ustawy biblio 8000
tecznej, stworzył formalnoprawne
podstawy do podjęcia odbudowy sie
ci powszechnych bibliotek samorzą
dowych i umożliwił utworzenie w cią
gu zaledwie pięciu lat ponad 4 tys. 4000 ; 32
bibliotek i filii, czyli niewiele mniej
niż połowy obecnej ich liczby^.
Gwałtownie postępujący proces
stalinowskiego zniewolenia Polski
szybko doprowadził do likwidacji
i tak niewielkich uprawnień samorząisso
du terytorialnego sprowadzając tzw.
rady narodowe do roli jednego z og
niw biurokracji realizującej polecenia monopartii
' J. Kołodziejska: Publiczne biblioteki sam orządowe
» ’ okresie międzywojennym. Warszawa 1967.
- T. Zarzębski; D ekret w dziejach polskiego bibliote
karstwa. W: P ółw iecze Dekretu o bibliotekach i opiece
nad zbioram i bibliotecznymi. Warszawa 1996.

komunistycznej. Biblioteki publiczne wprawdzie
nadal istniały i stale rosła ich liczba, ale tylko for
malnie były one podległe atrapom organów samo
rządowych i jak wszystkie instytucje publiczne były
finansowane i zarządzane centralnie, i całkowicie
ubezwłasnowolnione.
Dopiero zasadnicze zmiany ustrojowe
przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia
spowodowały m.in. przekazanie samorządom
lokalnym utrzymywanie i zarząd bibliotek
publicznych stopnia podstawowego.
W kilka lat później samorządy przejęły finansowa
nie także bibliotek wojewódzkich, co oznaczało cał
kowitą już decentralizację sieci. Efekty społeczne
i kulturowe tych zmian były bardzo różne i niejed
noznaczne.

Zmiany w stanie i strukturze sieci
Najwyższą liczebność bibliotek publicznych
w Polsce, tj. 10 313 bibliotek i filii, odnotowano
Rys. 1.

P laców k i b ib lio teczn e
w m iastach i na w si 1989-2002

miasta B w ieś Bogółem [

w ostatnim roku istnienia ancient regime. Od tego
czasu stale ubywało zarówno jednych, jak i drugich,
średnio po ok. 1,2-1,5% rocznie. 1 tak na rok 2002
łączny ubytek bibliotek filii wyniósł ok. 1500, czyli
prawie 15% stanu z 1989 r. Dokładne dane zawiera
rys. 1.

Na wsi straty placówek bibliotecznych były
większe i wynosiły 15,5% w miastach tylko 11,5%
stanu z 1989 r.
Charakterystyczne zmiany następowały także
w strukturze sieci. Do 1989r. liczba bibliotek rosła
nieznacznie, w niektórych latach nie zmieniała się,
przybywało natomiast wiele filii (zob rys. 2).
W związku z tym proporcja liczby bibliotek do
liczby filii stale przesuwała się na korzyść tych
ostatnich i pod koniec lat 80. sięgnęła 3,3 filii na
1 bibliotekę.

Bibliotekarze z wieloletnim stażem w biblio
tekach publicznych wiele nadziei wiązali z usta
wowym wprowadzeniem w 1998 r. bibliotek po
wiatowych. Pamiętali je bowiem sprzed 1975 r.’ ,
jako bardzo ważne ogniwo sieci, organizujące pracę
bibliotek i filii, zwłaszcza na wsi. Niestety, nadzieje
te nie spełniły się.
Organizowanie bibliotek powiatowych
idzie bardzo opornie.

Po 5 latach od ich ustawo
wego powołania powstały one
w mniej niż co drugim powie
B ib lio tek i i filie
cie, przy tym część z niech nie
w latach 1980-2002
prowadzi praktycznie żadnej
działalności, a kilka procent po
upływie roku uległo likwidacji.
Nie wypracowano też nowego
modelu takiej biblioteki, do
8000
stosowanego do obecnych wa
runków ustrój owych i oczeki
6000
wań społecznych, a próby
wzorowania się na rozwiąza
4000niach organizacyjnych sprzed
ponad ćwierćwiecza i z innej
formacji ustrojowej nie zdały
2000
egzaminu. Propozycje nowych
rozwiązań, opartych na wyko
rzystaniu nowoczesnych tech
nologii informacyjnych i uw
zględniające rozbudowane po
13biblioteki Ofilie □ ogółem
trzeby informacyjne masowo
kształcących się Polaków
przyjm ują się z trudem, natrafiając na bariery
Od 1990 r. sytuacja zmieniła się diametralnie.
psychologiczne, ale przede wszystkim na trudności
Monotoniczny dotychczas trend przyrostu placówek
ekonomiczne. Rozwiązania takie, aczkolwiek na
został zastąpiony przez równie systematyczny, ale
szybszy trend spadkowy, przy tym filii zaczęło
dłuższą metę wysoce opłacalne, w fazie wdrażania
ubywać szybciej niż bibliotek; na wskutek tego
są bardzo kosztowne. Są też jednak zarazem pilne
przeciętna liczba filii na 1 bibliotekę wynosiła
i konieczne. Bez organizatorskiej roli bibliotek
w 1999 r. ju ż tylko 2,1.
powiatowych, wspomaganej nowoczesną technologią
informatyczną chaotyczna redukcja sieci bibliotek
Tak liczne, że aż zauważalne w statystyce
publicznych grozi doprowadzeniem do całkowitej
ogólnokrajowej zmiany proporcji bibliotek i filii
wynikały głównie z dążenia bibliotekarzy, zwłaszcza
afunkcjonalności rozproszonych, autarkicznych
na wsi i w małych miastach, do zmiany statusu filii
placówek, zwłaszcza na wsi i tzw. prowincji.
na bibliotekę, w dość naiwnym przekonaniu, że
„bibliotekę trudniej zlikwidować, bo nie pozwala
Księgozbiory bibliotek publicznych
na to ustawa o bibliotekach”. Istotnie, ustawa
z 1997 r. wymaga, aby „w każdej gminie istniała co
Sprawa księgozbiorów bibliotek publicznych
najmniej jedna biblioteka”, ale tylko tyle. Toteż
często pojawia się w wypowiedziach bibliotekarzy
w latach 1999-2000, w związku z wprowadzeniem jako bodaj najbardziej dramatyczny skutek tzw.
pow iatów i trójstopniow ej struktury adm ini
usamorządowienia bibliotek. Do 1990 r. zbiory
strowania krajem, zlikwidowano ok. 200 bibliotek
biblio tek publiczn y ch ro sły z roku na rok
(zob. rys.2), na ogół nie naruszając litery prawa.
w regularnym, chociaż powoli malejącym tempie 16
do 12 wol. rocznie na 100 mieszkańców i dopływie
nowości wydawniczych rzędu 23-18 wol. na 100
’ D o czasu tzw. reformy administracyjnej Edwar
da Gierka w 1975 r. likwidującej powiaty, struktura
osób. Wskaźnik zasobności księgozbiorów pod
administracyjna Polski była trójstopniowa, pod względem
koniec dekady lat 80. sięgał 3,5 wol. na 1 miesz
formalnym zbliżona do obecnej.
kańca. Jednak w obiegu czytelniczym fiinkcjoRys. 2.
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nowało nie więcej niż 30% zasobu literatury dla
dorosłych i ok. 60-70% literatury dla dzieci
i młodzieży. Była to głównie klasyka rodzima,
kanoniczne tytuły literatury rosyjskiej i - nieliczne
- radzieckiej, część dopuszczonej przez cenzurę
literatury zachodniej, zwłaszcza klasyki. Tak więc
efektywny potencjał zbiorów polskiego biblio
tekarstwa publicznego wynosił niewiele ponad
1 wol. na 1 mieszkańca, czyli ok. 5 wol. na
1 czytelnika. Sytuacja nieco poprawiła się dopiero
w latach 70., gdy w wyniku poluzowania cenzury
literatura zachodnia, także współczesna, stanowiła
ju ż znaczący odsetek rynku wydawniczego i w mniejszym stopniu, bo niskie nakłady - zbiorów
bibliotek, zwłaszcza wielkomiejskich. Nadal jednak
księgozbiory były obficie zaśmiecone zarówno
indoktrynacyjną beletrystyką, jak przesyconą
prymitywnym „marksizmem” literaturą popular
nonaukową.
Powyższe okoliczności pozwalająwe właściwych
proporcjach postrzegać fakt, iż u progu lat 90. stan
księgozbiorów sięgnął 137 min. wol., jak również
spojrzeć z właściwej perspektywy na to, co działo
się z nimi w latach następnych aż po dziś. Jak wynika
z rys. 3 i 4 zarówno stan, uzupełnianie, jak i selekcja
księgozbiorów ulegały po 1990 r. wahaniom, ale per
saldo księgozbiory zm niejszyły się w ciągu
kilkunastu lat ledwie o 1%, a więć o kilkanaście razy
mniej niż liczba bibliotek i filii. Ubytki tylko
w niektórych latach nieznacznie przewyższały
bardzo małe przecież zakupy nowości (zob. rys. 4).
Rys. 3.

Stan i przyczyny księgozbioru 1990-2002

Rys. 4.

Zakupy now ości i ubytki 1990-2001

Przy tym ta nikła redukcja księgozbiorów wy
nikała głównie ze skreśleń z ewidencji zbiorów
likw idow anych bibliotek oraz tzw. ubytków
technicznych, a nie z selekcji merytorycznej; która
stanowiła tylko kilkanaście procent z 1 min 350 tys.
książek usuniętych w latach 1990-2002. W wielu
bibliotekach na tzw. prowincji 30 do 50% księ
gozbiorów to nadal pozycje nigdy nie wypożyczane,
ale mimo to nie usuwane. Ostrożność w selekcji
wynika z obawy, że usuwanie większej liczby
książek przy drastycznie niskim, niekiedy wręcz
zerowym, dopływie nowości, zagrozi egzystencji
placówki. „Lepiej mieć książki przestarzałe niż
żadne” - to opinia wypowiadana nieoficjalnie, ale
rozpowszechniona i niepozbawiona podstaw. Od
dawna uzupełnianie księgozbiorów jest drama
tycznie niskie i stale spada, od lat stale zmniejsza
się bowiem realna wartość dotacji przeznaczonych
na ten cel, bo wzrost dotacji jest zawsze poniżej
wskaźnika inflacji. W 2001 r. na 1 mieszkańca
wydano na zakup książek 1 zł 7 gr (równowartość
ceny 3 jajek lub połowy biletu na tramwaj). Bi
blioteki wydają obecnie średnio na 1 książkę ok. 19
zł, gdy jej średnia cena rynkowa (bez albumów
i encyklopedii) przekracza 35 zł. Stąd w zakupach
bibliotecznych tak znaczny udział tanich romansów,
kryminałów, podrzędnej literatury fantastycznej itp.
Tak niskie finansowanie zakupów powoduje, iż
dokumenty audiowizualne stanowiąw bibliotekach
publicznych tylko 1,6% ogółu zbiorów, dokumenty
elektroniczne zaś niespełna 0,5%.
Uzupełnianie księgozbiorów w granicach
5 wol. na 100 mieszkańców nie zapewnia
nawet odtwarzania naturalnych strat
technicznych i grozi bibliotekom publicznym
rodzajem uwiądu starczego.
Wobec dramatycznej sytuacji w zakupach bledną
wszystkie inne kwestie organizacyjne. Szczególnie
groźne jest ograniczanie dopływu nowej, atrakcyjnej
książki dla dzieci. Plastycznąpsychikę dziecka łatwo
wdrożyć w nawyk czytania, ale jeszcze łatwiej do
książki zniechęcić, dając mu pozycję nieatrakcyjną
wydawniczo, podniszczoną i brudną. Entuzjastom
zastąpienia książki tradycyjnej przez Internet
(Narodowca Biblioteka Internetowa itp.) wypada
zwrócić uwagę, że te formy przekazu także wy
magają umiejętności czytania ze zrozumieniem
i odrobiną wyobraźni.

Czytelnictwo

Wol. na 100 mieszkańców
[E liib ytŁ l P z « Ł u p i ~ |

Publiczność korzystająca z sieci bibliotek
publicznych w 2002 r. to prawie 7,5 min osób. Na
tys. 5 można zauważyć gwałtowny spadek korzy
stających z bibliotek w 1991 r, i dalszy, nieco mniej
szy, w 1992 r. To skutek m.in. emocji pierwszych
lat transformacji ustrojowej, zwiększonej aktyw

ności społecznej, politycznej i ekonomicznej,
nieskrępowanego dostępu do telewizji satelitarnej,
zakazanej dotychczas literatury zachodniej, w tym
sensacyjnej, szpiegowskiej, political fiction, ro
mansów i erotyki. Dokładna analiza statystyczna
wskazuje jednak, że główną przyczyną regresu
liczby czytelników w bibliotekach publicznych był
upadek prawie 3/4 tzw. punktów bibliotecznych. Jest
tym bardziej godne podkreślenia, że już w 1993 r.
spadkowy trend liczby czytelników odwrócił się
i od tego czasu mamy do czynienia z przyrostem,
aż do osiągnięcia w 2001 r. liczby o kilkadziesiąt
tysięcy wol. wyższej niż w 1990 r. i to pomimo tego,
iż liczba punktów bibliotecznych spadła do śladowej
liczby ok. 2000. Rosły nie tylko bezwzględne liczby
czytelników: tzw. wskaźnik społecznego zasięgu
czytelnictwa także wzrastał, aż do osiągnięcia
poziomu 19,2 czytelników na 100 mieszkańców,
nieznacznie niższego niż w 1990 r. (19,4). To, iż
nadal rośnie liczba czytelników korzystających
z bibliotek, mimo ich pogłębiającej się degradacji
organizacyjnej i nikłego zaopatrzenia w nowości
wydawnicze jest swoistym fenomenem kulturowym.
Rys. 5.
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głównie likwiduje się placówki biblioteczne, 2) na
wsi też jest najgorsza sytuacja w zakresie uzu
pełniania księgozbiorów (wiele bibliotek wiejskich
od kilku lat nie zakupiło żadnej nowej książki).
Dobitnym świadectwem, iż zainteresowanie ko
rzystaniem z bibliotek publicznych w Polsce nie
tylko nie spada, ale nawet rośnie, jest stały od kilku
lat wzrost średniej liczby czytelników na 1 placówkę
biblioteczną. Jak wynika z lys. 6 zwiększyła się ona
w ciągu dekady o 163 osoby, tj. o prawie 1/4.
W ostatnich 2 latach lekki wzrost tego wskaźnika
zaznaczył się nawet w kategorii „wieś”.
Zarazem jednak od 5 lat spada liczba wypo
życzeń zarówno w liczbach bezwzględnych, jak
i na mieszkańca i czytelnika. Główną przyczyną jest
starzenie się księgozbiorów, inną przesuwanie się
zainteresowań czytelniczych w kierunku książki
niebeletrystycznej, czytanej w celach edukacyjnych
i dostępnej przeważnie w czytelniach, o czym
świadczy stały i szybki wzrost udostępnień prezencyjnych. Od 1990 r. liczba książek, czasopism
i zbiorów specjalnych udostępnianych na miejscu
wzrosła z 16 min 134 tys. do prawie 41 min, a więc
ponad 2,5-krotnie. Wykorzystanie miejsc w czy
telniach wzrosło prawie czterokrotnie, pomimo
dość znacznej rozbudowy czytelń w wielu bi
bliotekach. Nie ma w Polsce czytelni, która świe
ciłaby pustkami.
To wszystko nie w pełni jednak objaśnia zjawisko
spadku wypożyczeń do domu, toteż wypada zgodzić
się z dr. Grażyną Straus’ , że - oprócz przyczyn
organizacyjnych-powodem spadku intensywności
czytania są zmiany w stylu czytania, traktowanie
książki nie jako szczególnego, a tylko jednego
z wielu aktów uczestnictwa w kulturze, cze
goś zarazem „powszedniego i powszechnego” .
Upraszczając nieco można by rzec, że czyta coraz
więcej osób, ale każda z nich czyta tylko od czasu
do czasu, co w statystyce przejawia się wzrostem
kręgu publiczności bibliotecznej, przy równoległym
spadku liczby wypożyczeń na 1 czytelnika.
Pewien wpływ na modyfikację zachowań
czytelniczych ma zapewne konkurencyjność
telewizji, wideo i Internetu,

Niepokoi jednak, że wszystkie wskaźniki wzrostu
zainteresowania bibliotekami i czytaniem zawdzię
czają swoją dynamikę przyrostom czytelników
i wypożyczeń w bibliotekach miejskich. Na wsi
obserwujemy spadek zarówno w danych bez
względnych, jak i wskaźnikowych. Dodajmy, że
wcześniejsze analizy jednoznacznie wskazują, iż
degresja wyników pracy bibliotek poza miastami
wynika z dwóch głównie przyczyn; 1) to na wsi

ale w świetle przedstawionych tu fragmentarycznie
analiz statystycznych, powtarzana w mediach teza
o kryzysie czytelnictwa w Polsce, wynikającego
jakoby z powszechnego spadku zainteresowania
książką,nie znajduje potw ierdzenia w faktach.
Należy mówić raczej o kryzysie dostępu do książek,
wynikającego z jednej strony z powodu ich relatywnie
b. wysokich cen, a z drugiej - o utrudnieniach
w korzystaniu z bibliotek publicznych, których
liczba stale się zmniejsza, i które mają zdecydowanie
“ G. Straus; Powszechność i pow szedniość lektury.
Warszawa 1993.

niedostatecznie i często niewłaściwie zaopatrzone
księgozbiory, nie mówiąc już o ich z reguły ar
chaicznych, manualnych warsztatach informa
cyjnych, braku katalogów centralnych w skali miasta
czy powiatu itd.

Zakończenie
■ Wieloletnie przekroje danych z oficjalnej sta
tystyki bibliotek publicznych sugerują, iż przejęcie
przez samorządy lokalne w 1990 r. pieczy nad
bibliotekami publicznymi było punktem krytycz
nym, od którego zaczął się ich upadek. Istotnie, wiele
danych i wskaźników wykazuje ostre załamanie
w pierwszych latach 90. Sprawa jednak nie przed
stawia się tak jednoznacznie. Po pierwsze, jak
wykazano wyżej, wiele parametrów po 2-3 latach
zaczęło rosnąć i niektóre z nich osiągnęły poziom
wyjściowy lub się do niego bardzo zbliżyły. Po wtóre
- nie wolno zapominać, że dane z lat 90. przy
równujemy do statystyk z innej formacji politycznej,
o różnej - co autorowi tego tekstu szczególnie
dobrze wiadomo - wiarygodności. Wiele danyeh
sprzed 1990 r. było „retuszowanych”, przy tym
zniekształcano nie tylko dane statystyczne, lecz
i opisywaną przez nie rzeczywistość. Klasycznym
przykładem takiej manipulacji są wspomniane już
punkty biblioteczne, z których 2/3 działało tylko na
papierze.
■ Sieć bibliotek publicznych w Polsce przed
1990 r. należała do najgęstszych w Europie:
1 biblioteka lub filia przypadała na niewiele ponad
3000 mieszkańeów, ale zarazem była chaotyczna,
nie dostosowana do struktury osadnictwa. Toteż
powinno nas dziś martwić nie tyle to, że część
bibliotek i filii ulega likwidacji, lecz to, że ten proces
jest równie chaotyczny i nieracjonalny, jak było ich
zakładanie. Następuje niepokojąca stratyfikacja
sieci: ogólnie w miastach, zw łaszcza dużych,
częściej powstają nowe biblioteki, powiększają się
istniejąee, ich księgozbiory są lepiej uzupełniane,
a warsztaty informacyjne na ogół skomputeryzo

wane; na wsi natomiast likwiduje się wiele pla
cówek, a w iększość pozostałych w egetuje na
poziomie minimum finansowania. Także na wsi
najczęściej dokonuje się nieprzemyślanych fuzji
bibliotek i filii z różnymi innymi instytucjami
(szkoły, świetlice, nawet poczty i bufety).
■ Koncepcja przekazania bibliotek publicz
nych w gestię samorządów jest opcją słuszną,
która spraw dziła się w wielu k rajach europej
skich. Biblioteka publiczna jest bowiem instytucją
kultury lokalnej i tylko na tym szczeblu zarządzania
może optymalnie przystosować swoje zasoby
i organizację do potrzeb miejscowej społeczności.
Dlatego należy pozostawić w gestii samorządów
lokalnych odpowiedzialność za biblioteki publiczne,
stanowiące niezbędne wsparcie wszelkich działań
w zakresie kultury i edukacji, zwłaszcza na wsi.
Jednakże współczesna biblioteka publiczna nie
może sprawnie działać jako jednostka autarkiczna,
wyobcowana z całego systemu biblioteczno-informacyjnego w kraju. Takie rozwiązanie jest
niefunkcjonalne i nieekonomiczne. Dopiero biblio
teka powiązana skomputeryzowaną siecią informa
cyjną i organizacjąwypożyczania z innymi biblio
tekami może sprawnie i efektywnie zaspokajać
różnorodne potrzeby czytelnieze i informacyjne
zarówno pojedynczych osób, rodzin, jak też orga
nizacji i instytucji lokalnych. Jednakże samorządy
lokalne, nawet przy najlepszej woli i wysiłkach, nie
będą w stanie - z natury rzeczy - zadbać o funk
cjonalną spójność całości sieci bibliotek publicznyeh, ieh integralność programową i teehnologiczną, zwłaszcza w zakresie komputeryzaeji
i uzupełniania kanonicznych pozycji lekturowych
oraz podręcznych księgozbiorów informacyjnych.
W tej sytuacji niezbędny wydaje się wyważony, ale
efektywny interwencjonizm odpowiedniej agendy
rządowej, wspomagającej finansowo wartościowe
i zgodne z założeniami modelu inicjatywy lokalne.
dr Jerzy Maj jest kierownikiem Zakładu Biblioteko
znawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa BN

Metody i formy pracy pedagogicznej
z najmłodszymi użytkownikami
VIOLETTA TRELLA
KATARZYNA W OJCIECHOW SKA
Publikacje analizujące działalność bibliotek pu
blicznych podnoszą często tezę o konieczności wy
pracowania nowego modelu funkcjonowania współ
czesnej książnicy, która powinna zapewniać dostęp
do bieżącej, szeroko pojętej informacji (także za
pośrednictwem Internetu) oraz spełniać funkcję edu

kacyjną i ogólnokulturalną. Weryfikacja dotychcza
sowych form i metod pracy pedagogicznej z czytel
nikami, wyjście bibliotek publicznych poza trady
cyjne udostępnianie książki, stosowanie niekonwen
cjonalnych form upowszechniania wiedzy i kultury
staje się dziś konieeznością, a co najważniejsze jest
zgodne z oczekiwaniami młodzieży'.
'Badania empiryczne na temat oczekiwań młodzieży wo
bec funkcjonowania bibliotek publicznych om ówiono
w: K. Materska: Edukacyjna funkcja biblioteki publicz
nej w życiu młodzieży. Warszawa: Wydaw. SBP, 1993.

Pracownicy sopockiej książnicy rozpoczęli reali
zację tego zadania już kilka lat temu, opracowując
projekt „Biblioteka bez granic”^, a zebrane w tym
zakresie doświadczenia dowodzą, że związek po
między nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie pe
dagogiki bibliotecznej a poszerzeniem zasięgu od
działywania biblioteki jest oczywisty.
Od kilku lat w Bibliotece Głównej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
funkcjonuje oddział dziecięcy połączony
w sensie organizacyjnym i przestrzennym
z wypożyczalnią dla dorosłych użytkowników.
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzie
ży udostępnia zbiory w czterech salach:
• centralnie usytuowanym informatorium z księ
gozbiorem popularnonaukowym,
• pomieszczeniu z kącikiem czytelniczym i zbio
rami beletrystycznymi dla użytkowników dorosłych,
•wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, w której
znajduje się „Kącik Malucha” z książkami-zabawkami i grami planszowymi,
• pracowni komputerowej dla najmłodszych użyt
kowników.
W informatorium, z którym są połączone pozo
stałe sale, znajduje się kartoteka czytelników doro
słych i najmłodszych użytkowników, katalogi oraz
księgozbiór podręczny. Dzieci, których zaintereso
wania wykraczająpoza standardy wynikające z wie
ku, mogą przy pomocy bibliotekarza odnaleźć ma
teriały na poszukiwany temat w zbiorach dla doro
słych. Pracownicy z przygotowaniem pedagogicz
nym stają się przewodnikami w świecie książek: są
znani dzieciom od ich najmłodszych lat, towarzy
szą im przy przechodzeniu od księgozbioru dzie
cięcego do zbiorów przeznaczonych dla młodzieży
i dorosłych.
W oczekiwaniu na zarezerwowane stanowisko
w pracowni komputerowej dzieci spędzają czas
w usytuowanej obok wypożyczalni, sięgają tam po
czasopisma i książki, często wypożyczają je do
domu, by dokończyć lekturę. Kolorowe meble, do
stosowane rozmiarami do wieku młodych użytkow
ników oraz kosze z książeczkami dla najmłodszych
umożliwiają w każdej chwili wygospodarowanie do
datkowej przestrzeni i dostosowanie sali do reali
zacji zajęć integracyjnych, pacynkowych przedsta
wień teatralnych w wykonaniu bibliotekarzy, pro
jekcji bajek.
Pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych, Dzie
ci i Młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sopocie organizują dla młodych użytkowników
integracyjne spotkania edukacyjne, które ze wzglę
du na formę i przekazywane treści wykraczająpoza
standardowe lekcje biblioteczne. Realizowane są
- Twórcami projektu „Biblioteka bez granic” są autor
ki niniejszego artykułu.

z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. Jest
to symboliczna nazwa poszukiwań metodycznych
ułatwiających proces uczenia się. W grupie prowa
dzonej tą metodą, wspieraną dodatkowo arteterapią, muzykoterapią, warsztatami twórczego myśle
nia i biblioterapią, praca staje się bardziej efektyw
na i przyjemna.
Jedna z definicji określa biblioterapię jako za
mierzone działanie przy wykorzystaniu książki lub
materiałów nie drukowanych (obrazów, filmów itp.)
prowadzących do realizacji celów rewalidacyjnych,
resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwo
jowych’. Adresatem tak rozumianej terapii poprzez
książkę nie jest wyłącznie osoba chora czy niepeł
nosprawna. Może być nim człowiek zdrowy w sen
sie medycznym, potrzebujący jednak psychicznego
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Do tej
kategorii uczestników procesu biblioterapeutycznego należą osoby, które pozostająw zasięgu oddzia
ływania każdej biblioteki: dzieci i młodzież z ro
dzin rozbitych, z rodzin niedostosowanych społecz
nie, wychowankowie domów dziecka.
Przy występującej już w wieku przedszkolnym
apatii, izolowaniu się od życia społecznego, nasile
niu agresji i utraty wiary w siebie, terapia stosowa
na w czasie zajęć organizowanych przez bibliotekę
spełnia swą funkcję odciążająco-spoczynkową po
przez wyciszanie agresji, stanów nerwicowych, znie
chęcenia do życia. Aktywizująca rola terapii wyko
rzystującej tekst literacki spełnia się poprzez bu
dzenie wiary we własne możliwości, aprobatę sie
bie i swej ułomności.
Spotkania edukacyjne nie dotyczą
wyłącznie zasad korzystania z biblioteki,
Jej zbiorów i katalogów.
Tematy ustalane sąprzez przedstawicieli placówek
kształceniowych i adaptacyjnych, mogą być zwią
zane z tem atam i realizow anym i w szkołach
i przedszkolach, w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych (edukacja czytelnicza, medialna informacyj
na, regionalna, ekologiczna). Bibliotekarze z peda
gogicznym przygotowaniem tworzą plany meto
dyczne i mapy dydaktyczne zajęć, w których cen
tralnym punktem jest książka, traktowana jako źró
dło nie tylko wiedzy, ale i inspiracji, a przede wszyst
kim terapii.
W pracy z dziećmi i młodzieżą podczas spotkań
integracyjnych stosowana jest metoda Ruchu Roz
wijającego Weroniki Sherborne’. Podstawowe za
łożenia tej metody to rozwijanie przez ruch świado
mości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
’ I. Borecka: Bibliolerapia. Warszawa: Wydaw. SBP,
2001 s. 14.
’ Weronika Sherbome (1922-1990) —pedagog angiel
ski. Wypracowała system ćwiczeń ruchowych D evelop
mental Movement.

świadomości przestrzeni i działania w niej, dziele
nie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania
z nimi bliskiego kontaktu. Celem zabaw ruchowych
w grupie jest zachęcanie do nawiązywania pozytyw
nych kontaktów z innymi osobami, opartych na
wzajemnym poznaniu, zrozumieniu potrzeb innych
i wzajemnym zaufaniu^
W trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą wykorzy
stywana jest również metoda metaforyczna Milto
na H. Ericksona'’. Metafora stosowana w formie
przypowieści, bajki, alegorii i mitu, ułatwia prze
kazywanie wiedzy na temat wewnętrznych proble
mów człowieka i ich możliwych rozwiązań. W spo
sób subtelny i ukryty, zapewnia potrzebną dziecku
edukację moralną. Podczas warsztatów biblioterapeutycznych dzieci tworzą metafory artystyczne (ry
sunki, modele itp.), na podstawie tekstów literac
kich wykonują zadania o charakterze metaforycz
nym z wykorzystaniem przedmiotów-symboli repre
zentujących coś lub kogoś.
Praca pedagogiczna z młodymi użytkownikami
sopockiej biblioteki wspomagana jest dodatkowo
dramą edukacyjną, metodą dydaktyczno-wycho
wawczą angażującą w działanie dziecka całą jego
wiedzę o świecie, tworzącą nowe jakości w związ
ku z wykorzystywaniem wyobraźni, emocji, zmy
słów i intuicji. Podstawą dramy jest rozgrywanie
w różnych możliwych rolach nowych, nieznanych
wcześniej, nieraz bardzo trudnych sytuacji, w celu
ich zrozumienia, uwewnętrznienia, zdobycia bądź
pogłębienia wiedzy o świecie, o innych ludziach’.
W zajęciach w formie dramy, w improwizacji dzie
ci na temat utworu literackiego lub opowiadania
tworzonego w trakcie gry pomysłów, wykorzysty
wane są techniki teatralne ułatwiające kreatywny
rozwój dziecka. Drama, w przeciwieństwie do
teatru zainteresowanego komunikacją pomiędzy ak
torami a publicznością, jest przede wszystkim do
świadczeniem osób w niej uczestniczących, prze
kraczającym zakres zwykłej informacji, wzbogaca
jącym wyobraźnię, poruszającym uczucia.
Przekazywanie informacji z różnych dziedzin
wiedzy oraz przysposobienie do percepcji literatu
ry pięknej i popularnonaukowej w oparciu o twór
czą improwizację dzieci odbywa się w formie inte
raktywnych zajęć praktycznych i warsztatów teatral’ M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska: Metoda
liem n iki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju
dziecka. Wyd. 2, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedago
giczne, 1992.
'■Milton H. Erickson (1901-1980)-am erykański psy
chiatra i psycholog, twórca oryginalnego kierunku psy
choterapii opartej o tezę, że w procesie udzielania pomo
cy istotne jest nic tylko szukanie rozwiązań i ułatwianie
zmiany, ale leż ukazywanie m ożliwości tkwiących w e
wnątrz każdej osoby.
' Podstaw y dramy edukacyjnej om ów ione zostały
W': K. Pankowska; Pedagogika drainv. Warszawa; „Żak”,
2000.
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nych z uwzględnieniem partycypacji głosowej i ru
chowej dzieci.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie na stro
nach WWW oraz poprzez różnorodne formy poglą
dowe na temat oferty terapeutycznej i pedagogicz
nej zachęca przedszkola, szkoły i ośrodki adapta
cyjne do udziału w wyżej opisanych spotkaniach
edukacyjnych. Oferuje przy tym możliwość realizo
wania tematów na zamówienie oraz podaje przykła
dy zajęć już przeprowadzonych. W ten sposób so
pocka biblioteka wpisuje się na trwałe w system
edukacji równoległej jako ważny element wspiera
jący działania kształcąco-wychowawcze szkół i pla
cówek adaptacyjnych. Tylko w 2002 r. z oferty edu
kacyjnej Wypożyczalni skorzystało blisko 700 dzieci
w wieku do lat piętnastu, zaś liczba dzieci korzysta
jących ze zbiorów wzrosła dwukrotnie w stosunku
do poprzedniego roku.
Częstym zjawiskiem obserwowanym przez bi
bliotekarzy jest zakładanie karty czytelnika przez
dzieci, które uczestniczyły w wyżej opisanych zaję
ciach. Równie optymistyczny jest fakt pierwszego
wypożyczenia książki, która nie jest obowiązkową
lekturą szkolną przez dzieci uczestniczące w zaję
ciach biblioterapeutycznych, zaliczane do grupy czy
telników opornych.
Urozmaicenie metod, stosowanie synkretycznych form pracy pedagogicznej oraz ciągłe poszu
kiwanie twórczych i innowacyjnych rozwiązań
w zakresie pedagogiki bibliotecznej, staje się dziś
standardem w pracy sopockich bibliotekarzy. For
my pracy z użytkownikiem w bibliotece, różnią się
od siebie atrybutami ze względu na okoliczności od
bioru (indywidualne, zbiorowe, zespołowe). Nie ist
nieją jednak żadne formy optymalne o uniwersal
nym charakterze, dlatego też w trakcie zajęć warto
stosować formy kompilacyjne, aby uruchomić moż
liwie wszystkie kanały komunikacji: werbalne, wi
zualne i medialne.
W zasięgu oddziaływania sopockiej biblioteki
znajdująsięuczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego, podopieczni Dziennego Oś
rodka Adaptacyjnego, fundacji opiekujących się
dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi i ro
dzin rozbitych, świetlic socjoterapeutycznych, sto
warzyszeń profilaktyki uzależnień. Uczestnikami
spotkań edukacyjnych są również wychowankowie
domów dziecka, dzieci autystyczne i dyslektyczne.
Biorąc pod uwagę wyniki naukowych, specjalistycz
nych badań w odniesieniu do dzieci i młodzieży
z lekkim upośledzeniem umysłowym, zespołem Do
wna oraz dotkniętych chorobą sierocą, badań po
twierdzających tezę o terapeutycznym wpływie in
tegracyjnych zajęć także z wykorzystaniem kompu
terów, oferta sopockiej biblioteki może stać się pod
stawą społecznie pożytecznych działań inicjowanych
przez jej pracowników.

Współczesna biblioteka publiczna, a szczegól
nie biblioteka dla dzieci, powinna być; placówką
gromadzącą i udostępniającą książki oraz inne do
kumenty biblioteczne, ośrodkiem usług informacyj
nych oraz miejscem wspomagającym proces edu
kacji czytelniczej i informacyjnej dzieci i młodzie
ży. W pracy biblioteki standardem staje się wyko
rzystanie technologii informacyjnej.
W lutym 2001 r. przy Wypożyczalni dla Doro
słych, Dzieci i Młodzieży powstała pracownia kom
puterowa. Dofinansowanie z Urzędu Miasta w So
pocie oraz fundusze pozyskane z Open Society In
stitute umożliwiły realizację autorskiego projektu
„Biblioteka bez granic”, który między innymi, za
kładał zapewnienie młodym użytkownikom dostę
pu do komputerów i programów oraz pomoc przy
ich obsłudze w trakcie zajęć indywidualnych i inte
gracyjnych organizowanych dla szkół oraz innych
ośrodków edukacyjnych i adaptacyjnych.
Pracownia wyposażona jest w pięć komputerów
klasy PC, drukarkę laserową oraz urządzenie wie
lofunkcyjne (skaner, drukarka i kserokopiarka)
i projektor multimedialny. Pozyskane pieniądze po
zwoliły na zakup nowoczesnego oprogramowania;
programów graficznych (Adobe Photoshop 6.01,
Jasc Paint Shop Pro 7, Corel Draw 9), biurowych
(MS Office XP), aplikacji służących do tworzenia
stron internetowych (Macromedia Flash 5, Xara,
Swish) oraz kilkudziesięciu tytułów programów
multimedialnych. Do dyspozycji użytkowników jest
bogaty księgozbiór z zakresu informatyki oraz kil
ka tytułów czasopism komputerowych (Chip, Inter
net, Digit, Komputer Świat, Enter, PC Format). Ko
rzystanie z komputerów, oprogramowania oraz In
ternetu (stałe łącze) jest bezpłatne. Każdy czytelnik
biblioteki, który nie ukończył osiemnastego roku
życia może zarezerwować sobie czas (jedna godzi
na dziennie) przy komputerze.
Pracownia Komputerowa usytuowana została
przy wypożyczalni dla dzieci, aby użytkownik ko
jarzył ją z biblioteką, a nie z kawiarenką interneto
wą. W jednym miejscu ma zagwarantowany dostęp
do książek, czasopism, programów multimedialnych
i użytkowych oraz Internetu. Ma możliwość i wa
runki do efektywnej pracy i zabawy.
W pracowni komputerowej
organizowane są różnorodne spotkania
edukacyjne dla dzieci i młodzieży
z sopockich przedszkoli, szkół podstawowych, gim
nazjalnych i średnich. Prowadzone są zajęcia indy
widualne i grupowe umożliwiające;

• zdobywanie kompetencji w zakresie korzy
stania z komputera,
• naukę samodzielnego korzystania z katalogu
elektronicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sopocie,
• wyszukiwanie informacji w Internecie za po
mocą popularnych portali i wyszukiwarek,
• obsługę urządzeń peryferyjnych,
• korzystanie z poczty elektronicznej,
• tworzenie własnych stron internetowych,
• pracę z różnorodnym i program am i; MS
WORD, POWER POINT, EXCEL.
Komputery i oprogramowanie wykorzystywa
ne sąjako narzędzia wspierające różnorodne formy
pracy z młodym użytkownikiem sopockiej biblio
teki poprzez;
• udostępnianie edukacyjnych programów mul
timedialnych, z uwzględnieniem książek elektronicz
nych dla dzieci słabo widzących i dyslektycznych,
• projekcje bajek wideo-CD, traktowane jako
podstawa do terapeutycznych rozmów na temat we
wnętrznych problemów dzieci (np. jako źródło in
spiracji do samodzielnego tworzenia innego zakoń
czenia utworu literackiego),
• udostępnianie komputerów z zainstalowany
mi aplikacjami (m.in. edytorami grafiki i tekstów)
jako narzędziami pomocnymi w wyrażeniu emocji i
uczuć (np. samodzielnego tworzenia przez dzieci i
młodzież ilustracji i tekstów dotyczących proble
mu omawianego w trakcie zajęć terapeutycznych),
• wykorzystanie komputerowych urządzeń pe
ryferyjnych (projektora multimedialnego, drukarki,
skanera) w celu uatrakcyjnienia lekcji bibliotecznych
(np. do wydruku prac samodzielnie wykonanych
przez uczestników biblioterapii).
Wspomagane komputerowo nauczanie, wycho
wanie i terapia, radość z pracy w grupie, wyzwala
nie indywidualnych i nieskrępowanych zachowań
oraz przełamanie zahamowań, to tylko niektóre ko
rzyści płynące z realizacji zajęć wspomagających
rozwój dziecka. Pozwalająone uczestnikowi prze
żyć sytuacje, których istotą jest współdziałanie
w grupie, nawiązywanie przyjaźni, podwyższanie
niskiej samooceny i wyzbywanie się nieśmiałości.
Dzięki łączeniu różnych form działalności zaanga
żowany jest nie tylko umysł, ale również ciało
i emocje, a biblioteka publiczna, w której biblioterapia jest wspomagana technologią informacyjną,
staje się miejscem przyjaznej inicjacji czytelniczej,
miejscem otwartym dla wszystkich kategorii pu
bliczności czytającej.
Violetta Trclla i Katarzyna Wojciechowska
są starszymi kustoszam i w M iejskiej Bibliotece
Publicznej w Sopocie

W następnym numerze m.in.:
• Aneta Firlej-Buzon: Jak wygląda bibliotekarka?
• Cezary Dziułka: Obsługa informacyjna użytkownika w dużych bibliotekach miejskich
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Płytoteka WiMBP w Łodzi
URSZULA PIÓRKOWSKA
Według stanu na 31.12.2001 r. w Dziale Zbio
rów Muzycznych WiMBP w Łodzi jest 11 651 płyt,
w tym 1926 dysków kompaktowych.
Kompletowanie płyt rozpoczęto w latach sześć
dziesiątych XX w. Przez czterdzieści lat zbiór był
sukcesywnie wzbogacany o pozycje dostępne
w sprzedaży. Stanowi więc swoistą kronikę fono
grafii i kultury muzycznej tego okresu. Po 1989 r.
zmniejszyła się liczba zakupów płyt analogowych
na rzecz kompaktów. W ciągu ostatnich lat płyty
analogowe otrzymujemy tylko z darów - kupujemy
wyłącznie kompakty.
Zawartość treściowa zbioru płyt, podobnie jak
nut jest przekrojem przez historię muzyki we
wszystkich jej rodzajach i formach, wzbogacona
o artyzm wykonania, indywidualność dyrygentów,
niepowtarzalne brzmienie głosów i zespołów mu
zycznych.
Historię muzyki w naszych zbiorach otwierają na
grania odtwarzane ze starożytnych zapisów z II i III
wieku p.n.e., na przykład „Musique de la Grece an
tique”, „Cant de la Sibil.la”.
Bogato reprezentowana jest muzyka średnio
wieczna. Oprócz wspomnianych już pieśni Sybilli,
które powstawały do VI w., można tu również zna
leźć inne świeckie utwory z tego okresu. Na płycie
„Troubadours” surowe w warstwie muzycznej pie
śni Peirola, Bertranta de Ventadom i innych XIIwiecznych poetów-tycerzy śpiewa zespół „Clementic Consort”. Podobny, choć szerszy repertuar znajdziemy na płycie „Dekameron, czyli historia miło
ści średniowiecznej” wydanej przez firmę DUX.
Zawiera ona utwory trubadurów, truwerów i minnesingerów z XII-XIV w. Są wśród nich Raimbault
de Vaqueiras, Donatus de Florentia, Oswald von
Wolkenstein czy W idaw z Rugii. Polski zespół
„Dekameron” gra ich utwory na fidelu, cytrze bearneńskiej oraz na instrumentach przywożonych wów
czas z wypraw krzyżowych - mandorze, rebeku
i afrykańskich bębenkach.
Wyprawy krzyżowe, będące istotną częścią śre
dniowiecznej rzeczywistości Europy zostawiły rów
nież swój ślad w muzyce. Przedstawia go płyta
„Musie o f Crusades”. Znajdujące się na niej utwo
ry z XII-XIV w. wykonuje kameralny zespół wo
kalno-instrumentalny „Early Music Consort of Lon
don”.
Zasadniczy trzon muzyki zachowanej z okresu
średniowiecza stanowią utwory religijne. Znajdziemy tu płytę „Alleluias et offertoires des Gaules” za
wierającą chrześcijańskie utwory galijsko-frankoń
skie z 1V-VI w., wydaną w serii Musique d ’Abord
przez firmę Harmonia Mundi. Płyta „Chant byzan
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tin” przenosi nas na Bliski Wschód. Mieszczą się
na niej pieśni pasyjne i rezurekcyjne z okresu Bi
zancjum wykonywane przez Marię Keyrouz, libań
ską zakonnicę o fascynującym głosie, śpiewającą
w językach greckim i arabskim.
Około X wieku w kręgu kultury żydowskiej po
wstał zapis nutowy do płyty „La musique de la Bi
bie révélée: notation millénaire...”, również z serii
Musique d’Abord.
Średniowiecze przynosi monumentalne śpiewy
gregoriańskie. Z licznych posiadanych przez nas fo
nogramów z utworami tego rodzaju wymienię tu pły
tę „Noël - messe de minuit et messe de jour”. Za
mieszczone na niej dwie msze z ok. IX w. są wyko
nywane przez chór Opactwa św. Piotra w Solesmes.
Do ciekawych płyt z muzyką średniowieczną moż
na zaliczyć „Cantigas de Santa Maria” z utworami
Alfonsa X Mądrego, XII-wiecznego króla Kastylii.
Polskie średniowiecze znajdziemy w naszych
zbiorach w serii Antiquae Poloniae Opera Musica,
np. na płycie „Polska w muzyce chorałowej” zawie
rającej utwory z terenu naszego kraju z XI-XV w.,
w większości anonimowe, wykonywane przez Ze
spół Madrygalistów Capella Cracoviensis.
Odrodzenie niesiejuż ogromny materiał muzycz
ny i bardzo dużo utworów z tego okresu znajduje
się w naszych zbiorach. Do ciekawszych można
zaliczyć płyty: „Stabat Mater: motets” Josquina
Desprez, nagrane przez La Chapelle Royale pod dyr.
Philippa Herreweghe, czy innego przedstawiciela
szkoły flamandzkiej Orlanda di Lasso „Missa osculetur me”. Nie brakuje w naszych zbiorach płyt
z twórczością Carla Gesualdo di Venosa, kompo
zytora madrygałów o miłości i śmierci na płycie
„Madrigaux” w wykonaniu Les Art. Florissant.
Rzadko nagrywane są utwory Renesansu iberyjskie
go, my mamy płytę „Musie o f the Spanish Renais
sance”. Bogato reprezentowane w nagraniach jest
odrodzenie w muzyce polskiej. Posiadamy płyty
z serii <Musica Antiqua Polonica>, takie jak: „Mu
zyka na zamku wawelskim” zawierająca w więk
szości utwory świeckie, czy „Motety renesansowe”
z utworami religijnymi. Doskonały organista Jo
achim Grubich gra na organach we Fromborku XVIwieczne kompozycje polskie na płycie „Polska mu
zyka organowa”. Muzykę tego rodzaju, choć nie
tylko renesansową zawiera również holenderska
płyta „Orgelkunst in Polen”. Nagrane na niej utwo
ry wykonywane są m.in. na organach łódzkich ko
ściołów św. Teresy i ewangełickiego św. Mateusza.
Następne okresy w historii muzyki rozwinęły
wielkie bogactwo treściowe, formalne i równie wiel
kie możliwości wykonawcze. Trudno wybierać
wśród tysięcy płyt zawierających arcydzieła wyko
nywane przez mistrzów. Np. płyty doskonałych ka
meralistów Academy of St. Martin in the Fields,

prowadzonych przez sirNeville’a Marrinera. W ich
wykonaniu mamy m.in. symfonie Josepha Haydna,
Mszę Requiem W. A. Mozarta, cały cykl,,Die Kunst
der Fuge” J. S. Bacha czy „Festival klassischen
Gitaren” z pięknym „Concierto de Aranjuez” Joaquina Rodrigo. Ten 3-płytowy album został nagra
ny przy współudziale gitarzystów Pepe i Angela
Romerów.
Znaczną część zbioru płytowego stanowi woka
listyka. Są tu pieśni, arie i całe opery w wykonaniu
najznamienitszych głosów XX w. Mamy płyty z za
pisem monumentalnego basu Fiodora Szaljapina
i dźwięczne tenory Enrica Caruso i Benjamina Gi
gli. 5-płytowy album „Gwiazdy polskiej opery” pre
zentuje nam m.in. głosy Adama Didura, Stanisława
Gruszczyńskiego czy znakomitych śpiewaczek Ja
niny Korolewicz-Waydowej, Ady Sari, Marceli Sembrich-Kochańskiej, Wandy Wermińskiej i in.
Wracając do współczesności, wymienię kilka łe- '
dwie z bardzo wielu doskonałych nagrań w naszych
zbiorach zawierających całe opery w najlepszych
wykonaniach. Znajdują się tu m .in.,,Don Giovani”
W. A. Mozarta z udziałem Elisabeth Schwartzkopf
i Joan Sutherland, „La Gioconda” A. Ponchielliego
z Marią Callas i Fedorą Barbiéri. W „Balu masko
wym” G. Verdiego - Placido Domingo, Renato Bruson i Katia Ricarelli śpiewają z zespołem Orchestra
del Tcatro della Scala pod dyr. Claudia Abbado.
Birgit N ilsson i Francowi Corelli w „Aidzie”
G. Verdiego towarzyszą orkiestra pod dyr. Zubina
Mehty. Wiedeńscy filharmonicy prowadzeni przez
Herberta von Karajana nagrali „Madame Butterfly”
G. Pucciniego z udziałem Mirelli Freni i Luciano
Pavarottiego. K ażdą z oper mamy w różnych
wykonaniach: np. w „Łucji z Lammermooru” G. Donizettiego wydanej przez EMI śpiewają między
innymi Maria Callas i Bernard Ładysz. W tejże ope
rze nagranej przez firmę Philips występują Monserrat Caballé i José Carreras.
Oprócz płyt zawierających całe opery jest rów
nież mnóstwo fonogramów będących składnikami
arii i pieśni w wykonaniu najlepszych śpiewaków.
Zaliczyć do nich można 12-płytowy album Marii
Callas czy „Opera Gala” z udziałem Joan Suther
land, Kiri Te Kanawa, Monserrat Caballe, Luciana
Pavarottiego i in. Te same arie można wysłuchać
np. w perfekcyjnym wykonaniu Joan Sutherland
i pełnym ekspresji Marii Callas. Zderzenia osobo
wości, tembru głosu i interpretacji - to prawdziwa
uczta dla ducha.
Podobną wszechstronność, różnorodność i ma
estrię wykonań przedstawia zbiór płyt zawierający
muzykę instrumentalną. Znajdą się tu „Dzieła
wszystkie” Fryderyka Chopina w wykonaniu pia
nistów polskich takich jak: Ignacy Jan Paderewski,
Artur Rubinstein, Halina Czemy-Stefańska, Barbara
Hesse-Bukowska. Wśród znakomitych pianistów
nie braknie nazwisk Marthy Argerich, Glenna Gou
lda czy Ivo Pogorelića, grającego wspaniałe sonaty

Domenico Scarlattiego. Krystian Zimerman gra na
naszych płytach m.in. koncerty Fryderyka Chopina
jako kilkunastoletni laureat Konkursu Chopinow
skiego i po latach, będąc już sławnym pianistą. Oba
wykonania są wspaniałe, ale jakaż różnica w doj
rzałości artystycznej. Ciekawym fragmentem na
szych zbiorów jest 13-płytowy album, zawierający
wszystkie koncerty fortepianowe W. A. Mozarta
w wykonaniu Murraya Perahii.
„Sämtliche Violinsonaten” to album składający
się z 4 płyt, na których sonaty skrzypcowe L. van
Beethovena wykonuje Yehudi Menuhin. Wśród in
nych znamienitych skrzypków, których nagrania
posiadamy w naszych zbiorach wymienić można
Davida i Igora Ojstrachów, Anne Sophie Muther
czy kontrowersyjnego, żywiołowego Nigela Kenne
dy, grającego m.in. koncert skrzypcowy Edwarda
Elgara z orkiestrą filharmoników londyńskich.
Nie jestem w stanie przedstawić tu wszystkich
doskonałych nagrań, które posiadamy. A są wśród
nich ciekawostki np. X Symfonia Ludwiga van
Beethovena dokończona po śmierci kompozytora
z pozostawionych przez niego zapisków. Wszyst
kie symfonie tego kompozytora mamy w wykona
niu orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej pod dyr.
Herberta von Karajana i inne nagrane przez Gewan
dhaus-Orchester prowadzonej przez Franza Konwitschnego.
Piszę tu dotychczas tylko o muzyce poważnej,
a przecież posiadamy tysiące płyt zawierających mu
zykę lekką, rozrywkową czy ludową. Ta ostatnia jest
specjalnością naszego Działu. Oprócz bogatych
zbiorów muzyki ludowej z terenów Polski, w tym
mniejszości narodowych, posiadamy muzykę ze
wszystkich niemal kontynentów. Wiedzą o tym użyt
kownicy naszych zbiorów i przyjcżdżająpo nią cza
sem z odległych miejscowości. U nas mogą posłu
chać muzyki Aborygenów z płyty „Australia: Abo
riginal music” wydanej przez Auvidis Unesco.
W naszych zbiorach mamy muzykę arabską. Są
tu płyty z typową muzyką tamtych stron, ale rów
nież „Musique Arabo-Andalouse”, bardzo ciekawe
utwory arabskie z silnymi wpływami hiszpańskimi.
Jest „Musique classique Arabe” zawierająca kom
pozycje z wieków VII-XIX. Posuwając się w głąb
kontynentu znajdziemy na płycie „Under arfican
skies” pieśni i tańce z Ghany, Togo, Tanzanii, Ugan
dy i in. „Tambour du Burundi” przeniesie nas
w świat afrykańskich instrumentów perkusyjnych.
„Missa Luba: an african mass and 10 kenyan folk
melodies”, „Senegal”, „Anthologie de la musique
du Niger” to tylko niektóre z tytułów płyt z muzyką
afrykańską. Utwory te kryją czasem niespodzianki,
np. szum zenitalnego deszczu, który spadł w czasie
wykonywania piosenki.
Bogato reprezentowany jest folklor muzyczny
Ameryki Łacińskiej. „Musiques des Andes” to
utwory w wykonaniu zespołu Bolivia Manta. Zna
ny zespół Calchakis m.in. na płytach „Entre vallées
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et montagnes” czy „Flûtes de terre Incas” gra i śpie
i wielu innych. Powodzeniem cieszy się muzyka
wa muzykę ludową Peru, Ekwadoru i in. „Misas y
francuska, oprócz 3-płytowego albumu „The french
fiestas mexicanas” to świat żywiołowej religijności
collection” zawierającego najsłynniejsze nazwiska,
Indian i Kreolów. Z tego samego kręgu kultury po
posiadamy osobne płyty z piosenkami w wyko
chodzi piękna „Misa criolla” Ariela Ramireza.
naniu Juliette Greco, Charlesa Aznavoura, Joe
Dużą popularnością cieszy się od wielu lat mu
Dassina czy Edith Piaf oraz francuskojęzycznego
zyka azjatycka. „Chine: musique classique” czy
Jacquesa Brela.
„Classical Chinese pipa” to płyty zawierające mu
W 2000 r. nasz Dział był sponsorowany przez
zykę chińską od I w. do współczesności. Bliski
firmę fonograficzną POMATON-EMI. Otrzyma
Wschód reprezentująpłyty „Musique iranienne” czy
liśmy od nich w darze ponad sto płyt z najnowszymi
„Oriental dream: Iran-Turquie”. Największym za
przebojami polskich i zagranicznych piosenkarzy.
interesowaniem cieszy się muzyka Dalekiego
Pojawiają się tu nowe trendy muzyki rozrywkowej
Wschodu. „Great masters o f shakuhachi”, „Japon:
typu hip-hop, jest także seria <Złota Kolekcja>
satsuma biwa” to tradycyjna muzyka japońska wy
zawierająca najbardziej znane piosenki wyko
konywana na oryginalnych instrumentach, której
nawców polskich z ostatniego czterdziestolecia.
chętnie słuchają użytkownicy naszych zbiorów.
Dużym powodzeniem wśród użytkowników cieszy
Równie często korzystająz muzyki indyjskiej, z ta
się obszerny zbiór z muzyką filmową, np. 2 płyty
kich płyt jak np. „Great masters of the rudra ve<Muzyka z polskich seriali> czy utwory Zbigniewa
ena”, „Master drummer o f India”, „North India in
Preisnera pisane do filmów K. Kieślowskiego,
strumental music” i in. Do celów medytacyjnych wy
muzyka z filmu „Matrix”, „Titanic”, „Quo vadis”
korzystywana jest muzyka mnichów tybetańskich
np. na płycie „Tibet: musiques sacrées”.
| i wiele innych.
Posiadamy również bogaty i różnorodny zbiór ' Bez przesady można powiedzieć, że muzyka
muzyki żydowskiej. Nieustannym zainteresowaniem
występuje w naszych zbiorach płytovvych w całym
cieszą się płyty „Prayers for(...) Yom Kipur”, „Yid
swoim bogactwie i różnorodności. Mamy płyty
dish songs” i in. Simcha Keller, kantor łódzkiej
w wykonaniu najlepszych światowych solistów
synagogi, podarow ał nam płytę „Szabat” we
wokalistów i instrumentalistów, orkiestr i zespołów.
własnym wykonaniu. Bardzo ciekawą muzykę
Dotyczy to zarówno muzyki poważnej, jak i roz
Żydów sefardyjskich zawiera płyta „Sephardic ro
rywkowej.
mances: traditional jewish music from Spain” i nie
Są tu oratoria J. S. Bacha i płyty rapetów, muzyka
mniej interesującą „Musique judeo-baroque”.
'
elektroniczna i renesansowe motety, jazz, rock, disco
Równie bogato przedstawia się oferta euro
i wycyzelowane muzycznie utwory Scarlattiego czy
pejskiej muzyki ludowej. Znajdziemy tu pozycje
Mozarta, patetyczne symfonie i rubaszne przyś
zawierające folklor irlandzki, szkocki, holenderski,
piewki ludowe. Twórcze i odtwórcze bogactwo
hiszpańskie flamenco i czeskie polki. Od biblio
ludzkości.
tekarzy z Tampere otrzymaliśmy dar w postaci płyt
Nie tylko muzyka jest treścią naszych fono
z muzyką fińską, w tym również ludową. Mamy
gramów.
Posiadamy również płyty zawierające
muzykę wschodniej i południowej Europy, a przede
dźwięki przyrody. Znajdziemy tu głosy ptaków,
wszystkim polską: tańce, pieśni i przyśpiewki
zwierząt, owadów; przejmujące grozą wycie wilków
z większości regionów naszego kraju, na różne
w kanadyjskiej puszczy na płycie „Loups en liberté”
okazje, ilustrujące różne obrzędy, święta i sytuacje.
i kojący szum deszczu na płycie „Sound of the tropi
Ogromną część naszych zbiorów stanowi muzyka
cal rain forest”; pohukiwanie puchacza, godowy zew
rozrywkowa. Znajdziemy tu piosenki śpiewane
przez Mirę Zimińska, Hankę Ordonównę, Euge jelenia i słodkie trele słowika na płycie „Chant des
niusza Bodo i innych idoli pierwszej połowy XX w.
4 saisons”.
Płyty z ostatnich pięćdziesięciu lat przypominają
Gromadząc płyty przez kilkadziesiąt lat, staramy
nam piosenki w wykonaniu Janusza Gniatkow
się najpełniej zaspokoić potrzeby korzystających
skiego, Nataszy Zylskiej lub Marty Mirskiej. Wielu
z niego osób, utrzymując jednocześnie wysoki
użytkowników ze wzruszeniem słucha przebojów
poziom, mimo coraz skromniejszych środków
swojej młodości z lat 50-70. śpiewanych przez
finansowych. A ponieważ potrzeby te są bardzo
Sławę Przybylską czy Jerzego Połomskiego. Posia
różnorodne, stąd różnorodność i bogactwo naszej
damy płyty z piosenkami Czerwono-Czarnych,
płytoteki.
Niebiesko-Czarnych, Czerwonych Gitar, Perfektu,
Kombi, Budki Suflera z najnowszymi przebojami,
niemal cały dorobek płytowy Czesława Niemena
i Karela Gotta. Można u nas posłuchać prawie
Urszula Piórkow ska j e s t kierow n ik iem D ziału
wszystkich utworów zespołu The Beatles. Mamy
Zbiorów Muzycznych WiMBP w Łodzi
wiele płyt z utworami Eivisa Presleya, w tym bardzo
ciekawych graficznie zespołów Queen, Nirvana
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świat bibliotek

Polskie placówki kultury w Chicago
ANDRZEJ KUBRAK

w tym artykule chciałbym przedstawić ow oc mo
jego pobytu w Muzeum Polskim w Chicago. Dla mnie
jest to początek drogi w poznawaniu zainteresowań
i potrzeb starej i nowej emigracji, historii kultury pol
skiej na obczyźnie. Zasadne wydajc się przedstawie
nie instytucji, której zadaniem jest zapoznać środo
wisko amerykańskie z bogactwem kulturowym, hi
storycznym i religijnym Polaków, wkładem polskich
imigrantów w rozwój Ameryki.
Dzisiejsze Muzeum Polskie tworzą trzy człony: Ga
leria Sztuki i sale muzealne; Biblioteka; Archiwum.
W takiej kolejności chciałbym przedstawić zbiory
muzealne, biblioteczne i archiwalne.

Obecność sztuki i literatury polskiej w Stanach
Zjednoczonych jest w Polsce mało znana, a zwłasz
cza instytucji gromadzących zbiory polskie, których
na kontynencie amerykańskim jest wiele.
Największym skupiskiem polonijnym i najbar
dziej polskim miastem w Ameryce było i jest Chi
cago. Tutaj wydawanych jest najwięcej tytułów pra
sy polskojęzycznej, tu znajdują się największe i naj
ważniejsze organizacje polonijne; Kongres Polonii
Amerykańskiej, Zjednoczenie Polskie RzymskoKatolickie, Związek Narodowy Polski, Związek
Polek i szereg innych. Język polski, polska kultura,
polskie obyczaje nie są obce mieszkańcom metro
polii chicagowskiej.
W 1881 r. wydano w Chicago pierwszą polską
książkę. Był to tom poezji polskiej zebranej przez
Pawła Sobolewskiego, uczestnika powstania listo
padowego. W latach następnych ukazały się kolej
ne książki polskie, a wśród nich wiersze Szczęsne
go Zahajkiewicza (1861-1917) oraz prace Anny
Wyczółkowskicj z dziedziny psychologii". Właśnie
w tym mieście 15 października 1935 r. utworzono
Archiwum i Muzeum Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko-Katolickiego na bazie istniejącej od
1915 r. biblioteki i czytelni ZPRK. Powstało ono
dzięki staraniom ówczesnego prezesa ZPRK - Jó
zefa Kani, a pierwszym kustoszem był Mieczysław
Haiman, znany historyk polonijny, autor ponad 200
prac dotyczących historii polskiej emigracji i jej
udziału w tworzeniu historii Stanów Zjednoczonych.
Zaczątkiem były zbiory M. Haimana przekazane
przez niego na użytek Archiwum i Biblioteki.
' L. Pastusiak: Chicago p o rtret m iasta. Warszawa
1997, s. 191.

Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 stycznia 1937 r.
Powstanie Muzeum Polskiego było dopełnieniem
wielkiego zaangażowania środowiska polonijnego
w utrzymaniu swoich korzeni na obczyźnie. Aktyw
ność ówczesnej Polonii amerykańskiej może nas
zadziwić dzisiaj swoją aktywnością i rozmachem.
Biblioteka była uważana za największą tego typu
placówkę polską na świecie. Głównym jej celem
było zachowanie książek dla przyszłych pokoleń Po
laków jako dowodu polsko-amerykańskiej przeszło
ści; spełniła swe zadanie znakomicie’.
Zbiory Muzeum
Dużą trudność w przedstawieniu całości zbiorów
muzealnych nastręcza fakt, że wiele eksponatów nie
zostało dotychczas skatalogowanych. Ograniczę się
więc do przedstawienia najciekawszych kolekcji
muzealnych. Dużą część zbiorów stanowią ekspo
naty z Pawilonu Polskiego, z wystawy światowej
w Nowym Jorku, w 1939 r. Na wystawie prezento
wano polskie malarstwo, grafikę, rzeźbę i rzemio
sło artystyczne. Po wybuchu II wojny światowej,
eksponaty nie mogły powrócić do kraju. Ówczesny
prezes ZPRK Józef Kania rozpoczął starania o prze
kazanie ich do Muzeum Polskiego w Chicago. Część
eksponatów została zakupiona na własność Mu
zeum, część przekazano w darze. 3 maja 1941 r.
oficjalnie otwarto wystawę eksponatów z Pawilonu
Polskiego, prezentowaną do dnia dzisiejszego.
W największej i głównej sali Muzeum wystawio
ne są stałe ekspozycje. Prezentowany jest obraz Batowskiego „Pułaski pod Savannah”, wyroby ręko
dzielnicze, zbiory militarne, wyroby i stroje ludo
we. Na uwagę zasługuje kolekcja oryginalnych ko
stiumów H. Modrzejewskiej, zakupiona w 1945 r.
Ważne miejsce stanowi kolekcja 73 oryginalnych
listów i pamiątek po Tadeuszu Kościuszce, głów
nie dotyczących jego udziału w Rewolucji amery
kańskiej i drugiego jego pobytu w Ametyce; 87 li
stów pisanych do Kościuszki lub dotyczących Ko
ściuszki, lub Polski’. Kolekcja Kościuszkowska jest
największym zbiorem pamiątek po wybitnym Po
laku poza granicami kraju.
Sala Paderewskiego otwarta została 3 listopa
da 1941 r. Na całość ekspozycji składa się wypo^Muzeum Polskie i Biblioteka w Am eryce (Chicago).
„Pamiętnik Literacki” T. 13. Londyn 1988, s. 20.
’ W. Wożnicka: Muzeum Polskie w Am eryce (praca
magisterska). Uniwersytet A. M ickiewicza w Poznaniu,
Zakład Wychowania Plastycznego. Kalisz 1992, s. 58.

15

sażenie pokoju z Buckingham Hotel w Nowym Jor
ku wraz z innymi cennymi pamiątkami; łóżko na
którym zmarł, ostatni fortepian, krzesło koncerto
we, złote pióro, którym podpisał Traktat Wersal
ski, zegarek, biżuteria, ubrania, książki, rękopisy,
programy koncertów itp. Sala ta cały czas jest uzu
pełniana o pamiątki po Ignacym Paderewskim. Ga
leria obrazów, galeria rzeźb, sala marynistyczna
i Pokój Królewski są uzupełnieniem całości Mu-

Biblioteka
Najstarsza i największa biblioteka polska na kon
tynencie amerykańskim została założona w 1913 r. ;
w skład Muzeum Polskiego weszła w 1935 r. Jej
księgozbiór liczy ponad 60 000 woluminów, z cze
go ponad 38 000 jest już skatalogowanych. Więk
szość księgozbioru stanowią książki w języku pol
skim. Przede wszystkim są to książki dotyczące hi
storii Polski, historii literatury polskiej od czasów
najdawniejszych do najnowszych. Pokaźny zbiór
stanowią wydawnictwa albumowe przedstawiające
polskie malarstwo, architekturę i przyrodę. Wyod
rębnioną kolekcję stanowią książki wydawane poza
zasięgiem cenzury PRL. Jednak od początku istnie
nia gromadzono przede wszystkim książki o Polo
nii, zwłaszcza Polonii Stanów Zjednoczonych za
równo w języku polskim, jak i angielskim. Użyt
kownikami biblioteki są przede wszystkim;
• Amerykanie polskiego pochodzenia nie znają
cy języka polskiego, poszukujący swoich związków
z Polską.
• Polacy i Amerykanie przygotowujący prace
naukowe dotyczące Polski i Polonii.
• Nauczyciele i uczniowie polskich szkół sobot
nich, elementarnych i średnich.
• Polacy przebywający w Stanach Zjednoczo
nych na stałe lub czasowo, poświęcający swój wol
ny czas czytelnictwu książek w języku polskim.
• Amerykanie pochodzenia żydowskiego, ukra
ińskiego, litewskiego, białoruskiego i niemieckiego
szukający kontaktów z polską kulturą.
W bibliotece ma swoją siedzibę Polsko-Amery
kańskie Towarzystwo Genealogiczne, posiadające
w swoich zbiorach ponad 12 tys. kart, umożliwia
jących osobom poszukującym swoich przodków,
kontakt z innymi osobami, które zainteresowane
były lub są daną rodziną.

16

Archiwum
Nie można mówić o całości kolekcji archiwal
nej, która w większości nie jest skatalogowana.
Zbiory uznane za archiwalne, przemieszane są
z prasą i drukami Polonii, fotografiami, wycinkami
prasowymi, wydawnictwami jubileuszowymi waż
niejszych polskich parafii. W zbiorach zgromadzo
no dokumentację związaną z istnieniem i działal
nością Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolic
kiego (ZPRK). Dużą kolekcję stanowią materiały
dotyczące wybitnych działaczy polonijnych, m.in.
Mieczysława Haimana, Wacława Gawrońskiego,
generalnego konsula RP w Chicago przed II wojną
światową oraz p ro f Olgierda Terleckiego, Osatyńskiego i innych. Duże znaczenie dla badań histo
rycznych ma część archiwum armii Hallera z okre
su jej organizacji; są to tysiące ankiet personalnych
ochotników spośród Polaków zamieszkałych poza
granicami kraju. Na uwagę zasługuje archiwum
Rady Polonii Amerykańskiej oraz Dziennika Chi
cagowskiego wydawanego w latach 1890-1970.
Ciekawy jest także zbiór map polskich, z których
najstarsza pochodzi z XV w., całość liczy około 250
map. Cenną kolekcją są starodruki XVI1-XVIIIwieczne. Bardzo ważne miejsce zajmują pamiątki
po Ignacym Paderewskim, obejmujące listy, foto
grafie, nuty, manuskrypty. Dużą kolekcję stanowią
fotografie i pamiątki po Helenie Modrzejewskiej
oraz Marcelinie Sembrich-Kochańskiej. Osobną
część stanowi archiwum fotograficzne obejmujące
fotografie XIX i XX-wieczne. Część tej kolekcji była
przed laty prezentowana przez Muzeum Historycz
ne w Warszawie pod nazwą „Stare polskie Chica
go”. W archiwum przechowywane są również pol
skie periodyki i gazety codzienne wydawane w Sta
nach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Ameryki
Południowej, jest ich około 1500 tytułów.
Ważne miejsce w zbiorach archiwalnych zajmuje
kolekcja książek polskich wydanych w Stanach Zjed
noczonych przez Władysława Dyniewicza, braci Jó
zefa i Szczepana Warzałłów oraz Antoniego Pary
skiego zwana roboczo „Wydawcy polscy w Amery
ce”. Wszyscy wymienieni należą do prekursorów
i najważniejszych wydawców polskojęzycznych na
kontynencie amerykańskim, a których działalność
postaram się przybliżyć przy nadarzającej się okazji.
Andrzej Kubrak jest nauczycielem bibliotekarzem
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcą
cych nr 6 w Łomży

w blasku lampy naftowej,
czyli co o Ignacym Łukasiewiczu
współczesna młodzież wiedzieć powinna?
LUCJAN BILIŃSKI
Przeglądając kiedyś przedwojenne podręczniki
języka polskiego zwróciłem uwagę, że wśród tek
stów ukazujących dokonania Polaków, ważne miej
sce zajmowały ogromne zasługi dla nauki, oświaty
i gospodarki Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy
lampy naftowej. Było to w pełni uzasadnione, po
nieważ wtedy prawie każde dziecko mieszkające na
wsi lub w małych miastach, jeszcze w okresie mię
dzywojennym, korzystało z blasku lampy naftowej
w czasie odrabiania lekcji. Począwszy od jesiennych
wieczorów, poprzez długie zimowe noce aż do wio
sny, lampa naftowa towarzyszyła nauce i życiu ro
dzinnemu w polskich domach, a do prac gospodar
skich i odbywania podróży zastępowała ją latarnia
naftowa. Dziś możemy je spotkać, najczęściej jako
ozdobę, w domkach letniskowych lub jako pamiąt
kę z odległej przeszłości. Lampa i latarnia naftowa
stanowią już produkt przemysłu pamiątkarskiego.
Współcześni użytkownicy oświetlenia przy za
stosowaniu elektryczności, traktują lampę naftową
jako symbol zacofania. Zdarza się, że nasza telewi
zja chcąc pokazać skrajną biedę, przedstawia ludzi
nie mających dostępu do elektryczności, którzy posługująsię lampą lub latam iąnaftową Tacy mieszkańcy znajdują się obecnie na skraju współczesnej
cywilizacji.
Oderwijmy się jednak na chwilę od współczesno
ści aby docenić wynalazek wtedy, kiedy się on po
jawił w życiu naszych przodków.
Okazję ku temu stwarza obchodzona w 2003 r.
150. rocznica powstania światowego przemysłu
naftowego i gazowniczego, którego pionierem był
Ignacy Lukasiewicz, wielki Polak, wynalazca, prze
mysłowiec i działacz gospodarczy.

Z okazji tej rocznicy. Senat Rzeczypospolitej Pol
skiej podjął w dniu 19 lutego 2003, uchwałę w spra
wie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łu
kasiewicza, pioniera światowego przemysłu naf
towego i gazowniczego (Monitor Polski N r 12,
poz. 161).
W uchwale podkreślono, że Ignacy Lukasiewicz
jest wynalazcą i konstruktorem lampy naftowej, or
ganizatorem kopalni i destylami ropy naftowej oraz
twórcą metody jej destylacji, a także autorem uda
rowej metody wierceń naftowych.
Warto więc na łamach „Poradnika Bibliotekarza”,
miesięcznika poświęconego popularyzacji książki,
zwrócić uwagę na literaturę popularnonaukową.

przybliżającą nam sylwetkę Ignacego Łukasiewicza.
Przypomnijmy sobie, że jemu zawdzięczamy nie
tylko wynalazek lampy naftowej, ale także szereg
pionierskich przedsięwzięć gospodarczych, społecz
nych i oświatowych. Urodził się 8.03.1822 r. w Zadusznikach w pow. mieleckim w rodzinie o silnych
tradycjach patriotycznych, jego ojciec był powstań
cem kościuszkowskim. W latach 1832-1836 uczęsz
czał do gimnazjum w Rzeszowie. Przerwał naukę
szkolną aby rozpocząć praktykę farmaceutyczną
w aptece w Łańcucie. Po złożeniu w 1840 r. egza
minu na pomocnika aptekarskiego podjął pracę
w aptece obwodowej w Rzeszowie. Pracę tę przer
wało aresztowanie Ignacego Łukasiewicza, po ujaw
nieniu jego współpracy z Towarzystwem Demokra
tycznym Polskim. Wcześniej związany był ze Sto
warzyszeniem Ludu Polskiego, z którego wyłoniła
się Konfederacja Powszechna Narodu Polskiego.
W więzieniu przebywał od maja 1947 r. do grudnia
1948 r.
Po wyjściu na wolność podjął pracę w jednej
z największych i najlepszych aptek we Lwowie.
W 1950 r. opracował cenny almanach wiedzy far
maceutycznej, a następnie podjął studia z tego za
kresu na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak za
kończył je na uniwersytecie wiedeńskim, gdzie uzy
skał magisterium z farmacji.
Od 1852 r. jego praca badawcza koncentrowała
się na oczyszczaniu ropy naftowej. Zainteresował się
przede wszystkim wykorzystaniem ropy naftowej dla
celów oświetleniowych. Musiał przed tym dokonać
destylacji ropy naftowej podgrzanej do 200".
Była to pierwsza metodyczna destylacja ropy na
świecie. W 1853 r. Ignacy Lukasiewicz skonstru
ował prototypową lampę, w której płomień podsy
cało powietrze od dołu, poprzez ażurowy palnik.
Oszczędność spalania nafty zapewniał porowaty
knot, a równy i silny blask płomienia kominek
z miki.
Pierwsza lampa naftowa zapłonęła w marcu
1853 r. w aptece Milolascha we Lwowie, a 31 lipca
tego samego roku oświetlała lwowski szpital po
wszechny, gdzie przy jej blasku dokonano operacji
chirurgicznej.
Ignacy Lukasiewicz nie ogłosił drukiem swego
odkrycia, co spowodowało, że przez dłuższy czas
za wynalazcę uważany był B. Silliman z Yale Col
lege, który dokonał destylacji nafty dwa lata póź
niej.
Dla rozwinięcia prac nad otrzymywaniem nafty,
I. Lukasiewicz przeniósł się bliżej terenów ropono-
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Pomnik Ignacego Łukasicw ic z a przed budynkiem
Urzędu M iejsk iego, wyk.
w 1932 r. według projektu
rzeźbiarza Jana Raszli
Lam py n aftow e sto ło w e
z przełomu XIX/XX w. ze
zbiorów Muzeum Okręgo
wego w Krośnie

śnych, osiedlając się z początkiem 1854 r, w Gor
licach, gdzie przejął w dzierżawę miejscową apte
kę. Wkrótce stał się wspólnikiem kopalni ropy na
terenie Bóbrki. Tu powstała w 1854 r. pierwsza
w Polsce i na świecie kopalnia ropy naftowej. I. Lu
kasiewicz założył pierwszą na świecie rafinerię nafty
w Ulaszowicach pod Jasłem. Prowadzenie na skalę
przemysłową rafinerii było nie tylko kosztowne, ale
także niebezpieczne ze względu na dość częste po
żary. Wydatki związane z prowadzeniem rafinerii
przewyższały jego możliwości finansowe, chciał
więc dalej prowadzić aptekę.
Wydzierżawienie apteki utrudniały mu władze ad
ministracyjne z uwagi na jego aktywną działalność
polityczną. W 1858 r. stanął do konkursu na otwar
cie nowej apteki w Brzostku, co zostało uwieńczo
ne pozytywnym skutkiem. Aptekę tę prowadził za
ledwie kilka miesięcy, a następnie sprzedał ją,
ponieważ zainteresował się wydobyciem ropy na
większą skalę w Klęczanach (w Nowosądeckiem)
i poważnym zamówieniem na naftę w celu oświe
tlenia dworców w Wiedniu i na Kolei Północnej.
Ignacy Lukasiewicz może być przykładem dla
innych, którzy pragną swoje umiejętności i pracę
kontynuować, pomimo licznych niepowodzeń,
a były to w jego przypadku dość częste pożary rafi
nerii, przekreślające cały dorobek życia. Był bliski
załamania i wycofania się z czynnego życia w prze
myśle naftowym, a to z powodu śmierci jedynej
córki Marianny w 1859 r. Ignacy Lukasiewicz był
żonaty ze swoją siostrzenicą Honoratą ze Stacherskich, która w 1876 r. założyła w Chorkówce szko
łę koronkarską. W tym celu sprowadziła instruk
torkę z Poznania, a sama zajęła się organizacją
i prowadzeniem szkoły.
Ignacy Lukasiewicz - to nie tylko wynalazca lam
py naftowej, ale wybitny działacz społeczny, poli
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tyczny oraz gospodarczy, zasługuje więc na tym
większą uwagę, bo takich ludzi zawsze w Polsce
brakowało. Był on w latach 1877-1881 posłem na
Sejm Krajowy, reprezentując okręg gmin wiejskich:
Krosno-Dukla-Żmigród. Należał do klubu lewicy
demokratycznej. Z jego inicjatywy zmieniono usta
wę o kopalniach, co umożliwiło zaangażowanie pry
watnych kapitałów w rozwój tego nowego wówczas
przemysłu. W 1880 r. na jego wniosek sejm krajo
wy przyznał pierwsze poważne subwencje na wier
cenia poszukiwawcze, na opracowanie map geolo
gicznych Galicji, a także subwencji na stypendia
z zakresu górnictwa i technologii nafty oraz utwo
rzenie Wydziału Naftowego w krakowskiej Akade
mii Technicznej.
Wielokrotnie wypowiadał się za rozbudową szkół
w sprawie podniesienia poziomu podręczników gim
nazjalnych. Sam wcześnie utracił wraz z czworgiem
rodzeństwa ojca, co spowodowało, że szczególnie
wrażliwy był na sierocą dolę. Zainicjował w związ
ku z tym stworzenie ochrony prawnej sierot chłop
skich.
Jako członek rady wydziału powiatowego w Kro
śnie, bez głośnych obecnie winiet i dopłat do pali
wa, doprowadził do tego, że w całym powiecie były
najlepsze drogi i mosty. Propagował sadownictwo,
drogi publiczne obsadził drzewami owocowymi,
w całym regionie krośnieńskim finansował zakła
danie sądów chłopskich. Zasłużyłby obecnie na sło
wa uznania ze strony prof Szczepana Pieniążka.
Do działalności Ignacego Lukasiewicza powinien
nawiązywać resort pracy i spraw społecznych, po
nieważ on już w 1866 r. założył „Kasy Brackie” instytucje ubezpieczeniowe dla robotników, wypła
cając im zasiłki chorobowe, wypadkowe, renty in
walidzkie. Walcząc z lichwiarzami założył dla udzie
lania krótkoterminowych bezprocentowych poży

czek kasy gminne (powstało ich wiele we wsiach
powiatów Krosno, Sanok, Jasło i Brzozów).
Dla robotników w Bóbrce i w Chorkówce pobu
dował łaźnie, ochronki, zakład kąpielowy jodowobromowy. W Chorkówce zbudował szkoły: po
wszechną oraz koronkarską. Dom Łukasiewiczów
był schronieniem dla powstańców 1863 r., którzy
w pierwszej kolejności znajdowali zatrudnienie.
Ignacy Lukasiewicz zasługuje na tym większe
uznanie, ponieważ był człowiekiem bardzo skrom
nym i z zażenowaniem przyjmował zaszczyty i uzna
nia, a otrzymał ich wiele, np. szambelanię papie
ską, złoty medal od przemysłu naftowego galicyj
skiego w 25-lecie zapalenia pierwszej lampy, au
striacki Order Żelaznej Korony i papieski św. Grze
gorza i inne. Otrzymał obywatelstwo honorowe
miast Jasło i Krosno. Dodać należy, że właśnie Kro
sno postawiło Ignacemu Łukasiewiczowi pomnik,
wykonany w 1932 r. według projektu Jana Raszli.
W tym miejscu bardzo dziękuję pani Teresie Le
śniak, dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
za udostępnienie kart pocztowych z owym pomni
kiem oraz stołowymi lampami naftowymi ze zbio
rów Muzeum Okręgowego w Krośnie.

Zainteresowanych działalnością gospodarczą
i społeczną Ignacego Łukasiewicza odsyłam do bo
gatej bibliografii, zamieszczonej na końcu biogra
mu Ignacy Lukasiewicz, opracowanego przez Sta
nisława M. Brzozowskiego (Polski Słownik Biogra
ficzny. T. XVIII. Wrocław-Warszawa-Kraków. Za
kład Narodowy im. Ossolińskich 1973 s. 520-523).
Z uwagi na to, że artykuł ten ukazuje się w „Po
radniku Bibliotekarza”, nie mogę pominąć lektur
przeznaczonych dla szerokiego odbiorcy, a w szcze
gólności młodzieży, przypominam o dostępnych w
bibliotekach dawniej wydanych popularnych pracach
o Ignacym Łukasiewiczu. Są to następujące pozycje:
1. Bonusiak Włodzimierz: Życie i działalność Ignace
go Łukasiewicza. Rzeszów : Wydaw. Towarzystwa Na
ukowego, 1985. - 132, [3] s.
2. Przyrowski Zbigniew: Światło z ziemi: opowieść
o Ignacym Łukasiewiczu [Wyd. 4] Warszawa: „Nasza
Księgarnia”, 1984. -1 7 6 , [4] s.
3. Sikora Jerzy: Ignacy Lukasiewicz. Katowice: „Śląsk”,
1 9 7 8 .-3 2 6 , [5] s.
4. Zdzienicki Maciej; O d lampki oliwnej do lampy naf
towej: w stulecie śm ierci Ignacego Łukasiewicza. War
szawa: Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1 9 8 3 .- 104,[4]s.,
[16] s.

Wiedza na krążkach (2)
M ARIAN WALCZAK
Wiedzy we wszystkich dziedzinach i dyscypli
nach przybywa z każdym rokiem i tygodniem lawi
nowo. Pełne rozeznanie w jakiejkolwiek dziedzinie
nawet dla specjalistów nie jest już do końca możli
we. Powstaje szereg dyscyplin nowych wprowadza
jących do dorobku myśli ludzkiej własne pojęcia
i terminy. Coraz trudniej o komunikację w obrębie
jednej dziedziny. Przeciętny człowiek poszukuje
wiedzy uproszczonej i skondensowanej. Kompen
dia wiedzy zawierające syntezy z danej dyscypliny
stały się bazą dla edukacji, badaczy i użytkowni
ków dla własnej ciekawości poszukujących infor
macji zawierających minimum wiedzy z danej dys
cypliny. Nic przeto dziwnego, iż nieustannie poszu
kuje się narzędzi ułatwiających skuteczne i szybkie
docieranie do wiedzy dziedzinowej. Takiemu też
celowi służą multimedialne encyklopedie specjal
ne. Ich krótki, aczkolwiek burzliwy już rozwój,
świadczy o wzrastającym zapotrzebowaniu na elek
troniczne encyklopedie. Po kilku latach niedosko
nałych, spolszczonych wersji obcojęzycznych publikacj i multimedialnych na polskim rynku pojawiły
się dobre produkty rodzimej produkcji. Zjawiskiem
pozytywnym jest także wyraźna dominacja multi

medialnych encyklopedii, słowników i kursów ję 
zykowych nad grami komputerowymi.
Polska rewolucja edukacyjna kieruje
zainteresowania i preferencje użytkowników
w kierunku publikacji informacyjno-edukacyjnych.
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Ograniczeniem w masowym korzystaniu z wy
dawnictw multimedialnych nie są już krążki CD
a częściej ograniczenia materialne w dostępie do do
brego sprzętu komputerowego z czytnikami płyt CD,
gdyż dla wielu rodzin dotkniętych bezrobociem
w różnych regionach kraju wciąż jest to znaczący
wysiłek w wydatkach budżetów domowych. Zmniej
szenie bezrobocia i nawet niewielka poprawa eko
nomicznego bytu wielu rodzin polskich błyskawicz
nie może zwiększyć dostęp do Internetu i publikacji
elektronicznych. Oferta wydawnicza płyt CD-ROM
rozszerza się z każdym rokiem o nowe, atrakcyjne
pozycje, co wskazuje na szybki i masowy rozwój
multimediów, tym bardziej, iż ich opracowanie me
rytoryczne i jakość techniczna w niczym już nie od
biegają od produktów oferowanych w krajach bo
gatszych o ustabilizowanym rynku multimediów.
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Polacy w odróżnieniu od innych nacji są naro
dem lubującym się w historii i oglądaniu się wstecz.
Zapewne zadecydowały o tym narodowe doświad
czenia historyczne, ale i specyficzny, nieco cierpięt
niczy charakter narodowy. Przekłada się to również
na masowe zainteresowania i preferencje użytkow
ników zarówno publikacji tradycyjnych, jak i elek
tronicznych. N a polskim rynku mediów pojawi
ło się w krótkim okresie czasu sporo historycz
nych encyklopedii multimedialnych, które wy
chodzą naprzeciw polskim zainteresow aniom
problem atyką historyczną.
Encyklopedia wydana przez łódzką oficynę wy
dawniczą „Cartall” pod nazwą Historia powszech
na zawiera opracowania dotyczące następujących
epok historycznych: Starożytność, Średniowiecze,
Czasy nowożytne oraz Dzieje współczesne Polski
i świata. To elektroniczne kompendium wiedzy hi
storycznej obejmuje ponad 700 obszemyeh artyku
łów, kilkaset haseł, 425 życiorysów postaci histo
rycznych, 16 godzin komentarzy słownych, 650 ilustracji, 50 filmów z wydarzeń historycznych, 120
animacji, 280 map. Jest to znamienity przewodnik
po historii poszczególnych epok i wydarzeniach hi
storycznych w skali świata i Polski.
Oksfordzka encyklopedia świata jest kalką tego
wydawnictwa z języka angielskiego poszerzonego
o informacje dotyczące Polski. Łódzkie wydawnic
two ,æRO-MEDI A CD” zdecydowało się na tę edy
cję encyklopedii historycznej, gdyż zawiera ona wie
dzę z zakresu historii świata do 1800 r. w tomie
pierwszym i od 1800 r. do współczesnośei wtórnie
drugim. Kompendium to łącznie obejmuje ponad
5 tys. artykułów tekstowych, 800 ilustracji, filmy,
muzykę, wiele map, nagrania głosów wielkich lu
dzi, komentarze. Przeszukiwanie jest możliwe po
przez różne opcje i filtry, w szczególności poprzez
filtry geograficzne i tematyczne a także poprzez
opcję szperaczy, czyli wyszukiwanie poprzez ciągi
liter przez całą encyklopedię.
Historia świata firmy „Optimus Pascal” to ko
lejna historyczna encyklopedia multimedialna z fil
mami wideo, rysunkami, fotografiami, mapami,
schematami, komentarzami, militariami. I mimo, iż
encyklopedia jest tłumaczeniem z języka angielskie
go wydawca zadbał o dołożenie wielu informacji
z historii Polski.
Firma „Optimus Pascal” jest wydawcą encyklo
pedii Dzieje cywilizacji opartej na 20-tomowej en
cyklopedii Gallimarda-Larousse’a i na czterech
płytach CD w dwóch częściach; prezentuje dzieje
Ziemi od początku do końca wieku XVIII w częśei
pierwszej a w drugiej części —od Wielkiej Rewolu
cji Francuskiej po czasy współczesne. Tysiące ko
lorowych ilustracji, kilka godzin dźwięków i filmów,
setki zdjęć, animacji i rozbudowanych haseł teksto
wych sprawiają, iż encykłopedia jest znamienitym
przewodnikiem po różnych meandrach historycz
nych dziejów ludzkich.
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Ta sama oficyna wydawnicza jest też sprawcą
wyjątkowo ciekawej encyklopedii o cywilizacjach
starożytności. Chodzi oczywiście o multimedialną
encyklopedię Starożytny Bliski Wschód. Jest to
barwny i wyjątkowo atrakcyjny przewodnik medial
ny po dziejach Starożytnego Egiptu, Mezopotamii,
Anatolii, Syrii, Palestyny.
Starożytność jest zawsze wdzięcznym przedmio
tem wszelakich publikacji encyklopedycznych. Wy
dawnictwo „Fogra” wybrało kultury starożytne za
przedmiot poszczególnych encyklopedii multime
dialnych. Cykl otwiera Wielka encyklopedia kultur
starożytnych - Egipt, czyli kompendium wiedzy
wykorzystującej wszystkie techniki medialne aby in
formować o bogach egipskich, budowlach, pirami
dach, świątyniach, sztuce egipskiej. Ta sama oficy
na wydawnicza wydała drugą encyklopedię multi
medialną z tego samego cyklu pn. Wielka encyklo
pedia kultur starożytnych — Grecja.
Wydawcy publikacji elektroniczrrych są zain
teresowani również problem atyką historii naj
nowszej. Na rynku funkcjonuje już encyklopedia
multimedialna Historia Europy międzywojennej
i kampania wrześniowa. Problematyka encyklope
dii obraca się wokół wydarzeń pierwszej wojny
światowej, zamachu majowego, faszyzmu włoskie
go i remiłitaryzacji Nadrenii. Encyklopedia Niemiec
kie zwycięstwa 1939-1941 pokazuje pogrupowane
chronologicznie wydarzenia od kampanii wrześnio
wej poprzez atak Japonii na Pearl Harbour do kontr
ofensywy Armii Sowieckiej pod Moskwą w 1941 r.
Liczne biografie, akcje militarne, fragmenty kronik
wojennych czynią z tej publikacji dobiy przewod
nik medialny dla osób szczególnie interesujących
się wydarzeniami drugiej wojny światowej. Szerszy
zakres wydarzeń historyeznych obejmuje multime
dialna eneyklopedia wydawnictwa „Edgard” pn.
Wojny światowe. Multimedialna historia świata
i Polski. 1914-1948.
Drugą dziedziną wzbudzającą zawsze ludzką cie
kawość jest geografia. Wydawcy encyklopedii mul
timedialnych nie pominęli oczywiście w planach
wydawniczych i elektronicznych publikacji geogra
ficznych. Najbardziej znaczącym produktem w tej
materii jest seria „Encyklopedie Świata” wydaw
nictwa „Nexus”. Cykl otwierana dwóch płytach CD
encyklopedia/(»leiyZra Południowa. Egzotyka kon
tynentu zostałapokazana w czasie 45 minut filmów,
poprzez 800 zdjęć, muzykę Indian, opisy hasłowe,
opowieści Tony Halika, mapy, informacje geogra
ficzne, histoiyezne i kulturalne o poszczególnych
regionach kontynentu. Podobny charakter posiada
druga encyklopedia z tego cyklu/lm eiyto Północ
na. Wiedzę o kontynencie można przeszukiwać po
przez indeksy plemion, miast, parków narodowych,
postaci historycznych. Wiedza zawarta w encyklo
pedii dotyczy historii, bogactw naturalnych, krajo
brazów, gospodarki, przemysłu i kultury poszcze

gólnych krajów i narodów kontynentu. Po kosmo
sie oprowadza użytkownika Encyklopedia kosmo
su.
Gdańska firma „Nexus” na bazie podobnej an
glojęzycznej encyklopedii specjalnej zawiera wie
dzę o dziejach podboju kosmosu od 1957 r.,
o wszechświecie i gwiazdach. Stacja kosmiczna pro
wadzi poprzez działy: Kosmiczne ABC, Bibliote
ka, Św iatow e program y kosmiczne, Z bliska
i z daleka. Chronologia podboju kosmosu i Tech
nika kosmosu. Oficyna wydawnicza „Optimus
Pascal” wyprodukowała Encyklopedię wszechświa
ta. N a tym dysku została zgromadzona wiedza
o astronomii, budowie Układu Słonecznego, teorii
powstania i ewolucji wszechświata, planet, komet
i galaktyk. Wydawnictwo „Impresja” jest twórcą en
cyklopedii Ziemia we wszechświecie. W pięciu
rozdziałach: Wszechświat, Gwiazdy i materia mię
dzygwiezdna, Układ Słoneczny, Ziemia oraz Instru
menty astronomiczne prezentuje aktualny stan wie
dzy astronomicznej. Zdjęcia, grafiki, wykresy,
filmy, tabele, rysunki i ciekawie opracowane hasła
tekstowe pochodzące z Obserwatorium Astrono
micznego UAM w Poznaniu tworzą kompendium
wiedzy o wszechświecie. Ta sama firma w encyklo
pedii Ziemia. Wyprawa do wnętrza Ziemi poprzez
znamienitą wizualizację zawiera bogactwo wiedzy
z dziedziny geologii, geofizyki, mineralogii, wulkanologii i tektoniki. Podobny charakter posiada
elektroniczna encyklopedia Budowa i ewolucja zie
mi firmy „Impresja”.
Wyjątkowo wdzięcznymi i ciekawymi wszyst
kiego użytkownikami są dzieci. Do nich też są ad
resowane encyklopedie multimedialne dla dzieci.
Encyklopedia dla dzieci wydawnictwa „Cartall” po
przez zdjęcia, rysunki, filmy, animacje, mapy, quiz,
grę logiczną i proste artykuły zawiera wiedzę za
wartą w 32 działach z zakresu muzyki, historii, bu
dowli, energii, liczb i figur, języka, społeczeństwa
i sztuki. Znakomitym kompendium wiedzy jest też
Encyklopedia dla dzieci wydawnictwa „Albion”.
W trybie alfabetycznym, tematycznym i zakładko
wym encyklopedia zawiera ogromną wiedzę ujętą
w formie pojęć, udźwiękowionych definicji, filmów,
ilustracji, dźwięku, zabaw edukacyjnych, efektów
dźwiękowych podzielonych na 21 dziedzin takich
jak: Człowiek, Zwierzęta, Szkoła, Rośliny, Polska,
Muzyka, Pożywienie, Narzędzia, Architektura. Po
wszystkich cennych informacjach oprowadza dzie
ci duszek-przewodnik, który w zależności od po
trzeby otwiera kolejne komnaty zamku z różnymi
skarbami. Poszukiwaniom towarzyszy radosna
muzyka, ciekawostki, gry, kolorowanki, kreskówki
i quizy. Firma „Optimus Pascal” wydała również
własną wersję Encyklopedii dla dzieci. Program
prowadzi użytkowników w sposób niezwykle pla
styczny w fazę powstawania Ziemi, w podróż po
Egipcie, po laboratorium chemicznym i dziełach
sztuki. Ponad 500 sekwencji zawiera wiedzę adre

sowaną w sposób komunikatywny z historii, kultu
ry, nauki, przyrody i geografii. „Optimus Pascal”
wydał też ciekawą Encyklopedię małego człowie
ka. W ciekawej formie wizualnych zabiegów ency
klopedia opowiada o anatomii człowieka. Ten krą
żek CD jest adresowany do dzieci w wieku od 4 do
10 lat. Dla starszych, od 10 do 14 lat, jest adreso
wana multimedialna encyklopedia pt. Jak to dzia
ła? Sympatyczny mamut oprowadza młodego czło
wieka poprzez najważniejsze ludzkie odkrycia cy
wilizacyjne. Cała wiedza została podzielona na dzia
ły: Urządzenia, A-Z, Działy nauki. Historia wyna
lazków i Sylwetki wynalazców.
Wydawcy publikacji elektronicznych pamiętali
również, iż dzieci i młodzież nie tylko mogą się ba
wić ale muszą się przede wszystkim uczyć. Dla ce
lów edukacyjnych służą dydaktyczne encyklopedie
multimedialne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz
ne opracowały i wydały program pomagający zro
zumieć zawiłości algebry, geometrii, arytmetyki,
analizy matematycznej, logiki, teorii mnogości, sta
tystyki i informatyki. Jest to Encyklopedia szkolna
- matematyka. Wszechstronnym źródłem wiedzy
medycznej jest Encyklopedia zdrowia przygotowa
na w wydawnictwie „Optimus Pascal”. Podobnie
organizm człowieka wszechstronnie ilustruje we
wszelakich aspektach Encyklopedia zdrowia tej
samej firmy.
Wdzięcznym obszarem zainteresowań produ
centów encyklopedii multimedialnych ze wzglę
du na ogromne możliwości wizualizacji są pu
blikacje elektroniczne poświęcone sztuce. Do naj
ciekawszych należy Historia sztuki firmy „Cartall”.
Publikacja ta prezentuje wszystkie epoki i prądy ar
tystyczne w architekturze, malarstwie i rzeźbie od
okresu sztuki prehistorycznej do I poł. XX w. Na
płycie mieści się poza hasłami tekstowymi i anima
cjami 20 najsławniejszych budowli, kilkaset zdjęć
i 12 godzin komentarza lektora opowiadającego
o treściach obrazów. Encyklopedia została zbudo
wana na zasadzie zwiedzania muzeów.
Przewodnikiem po literaturze jest multimedial
na encyklopedia Literat 2-0-multimedialna ency
klopedia literatury. Jest to kompendium wiedzy
o epokach literackich, twórcach, dziełach, ugrupo
waniach literackich i adaptacjach filmowych litera
tury. Wiedzę można przeszukiwać poprzez opcje:
Galeria autorów. Galeria utworów. Spis haseł.
Leksykon, Gałeria filmów.
Przewodnikiem po osiągnięciach naukowych
ludzkości jest Encyklopedia nauki wydawnictwa
„Optimus Pascal”, w której została zgromadzona
wiedza z matematyki, fizyki, chemii, biologii i ich
szczegółowych dyscyplin. Podobnie jak inne me
dialne encyklopedie prezentacja odbywa się przy
pomocy filmów, animacji, kolorowych zdjęć, dźwię
ku, modeli przestrzennych i haseł tekstowych.
Wydawcy multimedialnych encyklopedii zwra
cają uwagę w pierwszej kolejności na praktycyzm
opracowywanych produktów elektronicznych i się
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gają do dziedzin stanowiących szczególny przed
miot zainteresowań masowego użytkownika.
Takim obszarem zainteresowań jest sam ezłowiek.
Wychodzą temu zainteresowaniu naprzeciw Ency
klopedia człowieka firmy „Optimus Pascal” i en
cyklopedia Leki współczesnej terapii. Mimo, iż je 
dynie ten produkt elektroniczny autorstwa Jana
K. Podlewskiego i Alicji Chwalibogowskiej-Podlewskiej wydany przez firmę „KamSoft” pracuje
w środowisku DOS i mieści się aż na 12 dyskiet
kach cieszy się powodzeniem, gdyż pozwala bły
skawicznie przeglądać wielkie ilości substancji i pre
paratów, ich składu i dawkowania. Jest to jedyne
źródło elektroniczne umożliwiające szybkie wyszu
kiwanie i porównywanie właściwości wielu leków,
a zatem jest nieocenioną pomocą w pracy lekarzy
i farmaceutów.
Firma „Cartall” przygotowała Encyklopedię
sportu, czyli elektroniczne kompendium wiedzy
o historii, zasadach i osiągnięciach w stu dyscypli
nach sportowych.
Nie zapomniano w opracowywaniu specjalnych
encyklopedii multimedialnych o hobbystach i dzie
dzinach specyficznych w ludzkiej aktywności. Do
takich wydawnictw medialnych należą: Encyklope
dia broni, czyli multimedialny przewodnik po mili
tariach firmy „Cartall”, Encyklopedia samochodów.
Multimedialna encyklopedia lotnictwa cywilnego
firmy „Andromedia Interactive” czy Multimedial
na encyklopedia lotnictwa wojskowego „Domu
Wydawniczego Bellona i Vulcan Media”.
Skarbnicą wiedzy o Piśmie Świętym jest Wielka
Encyklopedia Biblii katolickiego wydawnictwa
„Samson”.
Turystów po górach może wszechstronnie opro
wadzić Wielka encyklopedia tatrzańska dzięki in
deksom pogrupowanym według działów: biografie,
przyroda, etnografia, turystyka tatrzańska i galeria
fotografii.
Firma „Cartall” odrębną publikację multimedial
ną poświęciła życiu seksualnemu człowieka. Jest nią
Encyklopedia seksu składająca się z czterech czę

ści: Rozwój człowieka. Sztuka kochanie, Poradnik
i Leksykon. Jest to kompendium nauko ve bez śla
dów pornografii i informuje przy pom< icy dostęp
nych technik werbalnych i wizualnych o rozwoju
kobiet i mężczyzn, zapłodnieniu, ciąży iporodzie.
W krótkim przeglądzie trudno o wye terpanie li
sty znaczących encyklopedii, leksykonów i progra
mów specjalistycznych na polskim rynku wydaw
nictw multimedialnych. Każda bowiem profesja ezy
dziedzina posiada pomoce w postaci znaczących
poradników i kompendiów. Oferty adresowane
do polskiego odbiorcy pochodzą często od wydaw
nictw zagranicznych. Tak się dzieje w przypadku
oferty znamienitego niemieckiego Wydawnictwa
„C. H. Beck”. W Polsce najbardziej prężnie rozwi
ja się przede wszystkim elektroniczne poradnictwo
biznesowe i prawnicze.
W porównaniu z innymi krajami zamożniejszy
mi nasz rynek wydawnictw multimedialnych nie
należy do bogatych. Nowe encyklopedie multime
dialne, leksykony, poradniki są jednak sygnałem
funkcjonowania nowych technologii w dziedzinie in
formacji i komunikacji. Od nich zaś w pierwszej
kolejności zależy dynamika wzrostu gospodarezego, konkurencji, rozwoju nowych miejsc pracy i ryn
ków zbytu.
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RELACJE
świat bibliotek

Organizacja i zarządzanie bibliotekami we Francji
w dniach 10-17.05.2003 r. odbył się wyjazd
szkoleniowy dla nauczycieli i bibliotekarzy do Fran
cji. Było to kolejne szkolenie z cyklu wyjazdów stu
dyjnych organizowanych przez Unię Europejskich
Federalistów - Oddział Polska oraz Centrum Edu
kacji Bibliotekarskiej, Informaeyjnej i Dokumenta
cyjnej . Miało ono na celu zapoznanie się z systema
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mi edukacyjnymi oraz metodami organizacji i za
rządzania bibliotekami w krajach Unii Europejskiej.
W szkoleniu uczestniczyło 45 osób: kierownicy
i nauczyciele PSZZ w systemie Centrum Edukacji
Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej,
pracowniey Instytutu Informacji Naukowej i Stu
diów Bibliologicznych oraz kierownicy i bibliote

karze bibliotek szkolnych i publicznych. Głównym
celem wyjazdu było zwiedzenie bibliotek w Lyonie,
mieśeie położonym w Dolinie Rodanu, popularnym
wśród turystów dzięki ciekawym muzeom, zabyt
kom, wydarzeniom kulturalnym oraz tętniącym ży
ciem uliczkom.
System edukacji i biblioteki szkolne
W czasie wyjazdu mieliśmy okazję gościć w jed
nej z największych szkół w Lyonie jaką jest Kato
lickie Stowarzyszenie Szkół „La Favorite St The
rese” gdzie zostaliśmy bardzo eiepło przyjęci przez
dyrektora generalnego - Jeana Pierra Dufour, kie
rownika adm inistracyjnego Joannę Bonnard Polkę z poehodzenia oraz dwie bardzo sympatyezne bibliotekarki.

ki: Martine Chatel oraz Sylvie Michel na temat hi
storii bibliotekarstwa we Franeji i ewolucji zawodu
bibliotekarza. Obecnie we Francji bibliotekarz to
nauczyciel - dokumentalista, który musi posiadać
lieenejat z zakresu bibliotekarstwa, orientować się
w nowoezesnych technikach informatycznych oraz
stanąć do konkursu, w wyniku którego dostaje pra
cę w bibliotece. Biblioteka we Francji nosi nazwę
Centrum Dokumentacji i Informacji. CDI Katolic
kiego Stowarzyszenia Szkół obsługuje uczniów gimnazjum, szkoły średniej i wyższej. Dzieciom ze szko
ły podstawowej udostępniają książki nauezyeiele.

Bibliotcka uniwersytecka w Lyonie
Uniwersytet w Lyonie

Jest to szkoła prywatna, która ma podpisanąumowę z państwem. Do zespołu szkół, na który składa
j ą się; szkoła podstawowa, gimnazjum, lieeum
i szkoła wyższa uczęszcza 1700 uczniów różnych
wyznań. Głównym zadaniem ciała pedagogiczne
go, liczącego 140 nauezycieli i 60 osób personelu
dodatkowego jest wspieranie uczniów oraz częsty
kontakt z rodzicami a także umożliwienie uczniom
odnalezienia sensu życia, kształtowanie umiejętno
ści współżycia z ludźmi, otwartości wobec innych.
W szkole nie stosuje się ostrej selekeji, przyjmu
je się wszystkich uczniów, którzy przeszli z klasy
do klasy bez względu na wyniki. Nauczyciele sąjednak bardzo wymagający jeżeli ehodzi o dyscyplinę
oraz przestrzeganie regulaminu szkoły. Jednocze
śnie staraj ą się aby atmosfera panuj ąca w placówce
gdzie spędzają prawie eały dzień była miła i przyja
zna. Taka polityka prowadzenia szkoły owoeuje
bardzo dobrymi wynikami w nauce osiąganymi
przez uezniów. Maturę zdaje 85-95% młodzieży
kończącej szkołę. Dyrekcja zainteresowana jest
współpracą ze szkołami polskimi. Dobrze byłoby
gdyby nasi uczniowie mogli kontynuować naukę we
Franeji po maturze oraz starać się o pracę w tym
kraju i odwrotnie. Niestety jednym z problemów
stojąeych na drodze owej wymiany jest bariera ję
zykowa.
Podczas wizyty w szkole mieliśmy okazję wy
słuchać wykładu przygotowanego przez bibliotekar

W CDI praeują dwie bibliotekarki i jedna sta
żystka. Zgromadzono tam 4800 pozycji. Istnieje
wolny dostęp do wszystkieh dokumentów (nie ma
magazynu) oraz dostęp do Internetu. Karty wypo
życzeń wypełniane są komputerowo. Selekcja zbio
rów jest przeprowadzana co 2 lata i ma na celu za
trzymanie jedynie najnowszych czy też najczęściej
wypożyezanyeh pozycji.
CDI aktywnie uczestniczy w procesie przybliża
nia kultury dzieciom i młodzieży. Pracownicy orga
nizują wystawy i wycieczki do muzeów oraz galerii
a także rozdają bony umożliwiające skorzystanie
z repertuaru kin czy teatrów.
Podczas wyjazdu mieliśmy również okazję spo
tkać się z pracownikami Bibliothèque de la Manu
facture —Biblioteki Uniwersyteckiej, która mieści
się w budynku dawnej fabryki. Muszę podkreślić
fakt, że przyjęcie nas było podwójnie miłe gdyż jed
na z bibliotekarek mówiła w języku polskim a poza
tym pracownicy przyszli do pracy aby się z nami
spotkać mimo tego iż w tym dniu miał miejsce strajk
sektora publicznego i biblioteka była zamknięta dla
czytelników.
Biblioteka została otwarta w 1996 r. Obecnie ko
rzysta z niej 10 636 osób - głównie studentów
i nauczycieli. Zajmuje 4500 m’, liczy 107 585 zbio
rów i zatrudnia 36 osób. Finansowana jest przez
Ministerstwo Edukacji, ale za korzystanie z biblio
teki płacą studenci (23 euro rocznie).
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w bibliotece Uniwersytetu Lyon 3 można zna
leźć głównie materiały z zakresu prawa i ekonomii
(stosownie do profilu tego wydziału). Pomieszcze
nia biblioteczne są widne i przestronne a większość
książek jest dostępnych na regałach. Jest to rów
nież sala multimedialna wyposażona w 10 stano
wisk komputerowych, ponadto w każdej sali istnie
je możliwość podłączenia własnego laptopa (ser
wis komputerowy znajduje się na miejscu).
Grupa bibliotekarzy z Polski była także gościem
w Szkole Międzynarodowej, w której mieści się
szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Zostali
śmy przyjęci tam przez kierownika CDI Claude Byk
oraz przez kolejną Polkę spotkaną we Francji Elż
bietę Blacharz.

miczne przez co najmłodsi z ochotą uczyli się ba
wiąc.
W bibliotece widoczna jest nowa tendencja po
legająca na tym, że dokumenty znajdujące się na
różnych nośnikach rozmieszczenia zbiorów doty
czące tego samego tematu udostępniane są w jed
nym miejscu.
N a półkach znaleźć można najnowsze i najczę
ściej używane pozycje - łącznie 738 908 pozycji.
Pomimo obowiązującego w każdej bibliotece obo
wiązku zachowania ciszy w Bibliotece la Part-Dieu
wyczuwa się bardzo przyjazną atmosferę sprzyja
jącą częstym odwiedzinom. Oglądając pomieszcze
nia biblioteczne miałam wrażenie, że jestem w cen
trum rozrywki, gdzie przychodzą całe rodziny aby
miło spędzić czas.

Biblioteki publiczne
Zabytki Francji
Mieliśmy także przyjemność obejrzenia pracy
głównej biblioteki publicznej w Lyonie Bibliothèque
Municipale de la Part-Dieu, po której oprowadziła
nas Martine Chatel. Oprócz tej biblioteki w Lyonie
funkcjonuje 14 mniejszych placówek. Budynek bi
blioteki liczy 17 pięter oraz magazyn. Śmiało moż
na powiedzieć, że w tym wypadku wielkość idzie
w parze z jakością o czym może świadczyć długa
kolejka, która ustawiła się przed biblioteką pół go
dziny przed jej otwarciem.

Wnętrze Biblioteki Publicznej

Szczególną uwagę zwróciliśmy na pomieszcze
nia dla najmłodszych. Są to przestronne sale z ko
lorowymi meblami gdzie dzieci mogą swobodnie się
poruszać i wybierać książki, płyty, kasety wideo
i korzystać z nich na miejscu wraz z rodzicami.
Mieliśmy również okazję obejrzeć znajdującą się
na terenie biblioteki wystawę dla dzieci dotyczącą
alfabetu. Głównymi eksponatami były wielkie lite
ry z wbudowanymi szufladami, półeczkami i mnó
stwem innych zakamarków, w których znajdowały
się przedmioty związane z daną literą. N a wystawie
prezentowane były prace graficzne liter wykonane
przez dzieci. Elementy wystawy były bardzo dyna
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W czasie wyjazdu mieliśmy okazję poznać kul
turę Francji, zwyczaje miejscowej ludności oraz
zobaczyć wiele ciekawych miejsc będących punk
tami charakterystycznymi Lyonu i Avignionu. Jed
nym z nich jest muzeum drukarstwa. Z tej profesji
Lyon słynął w latach 80. XV w. Tu mogliśmy po
dziwiać m.in. pierwsze egzemplarze drukowanych
ksiąg w tym stronę z Biblii Gutenberga. Poza tym
dane nam było poczuć specyficzną atmosferę lyońskich uliczek i podziwiać odrestaurowane średnio
wieczne i renesansowe budynki Starego Miasta. Po
dziwialiśmy wzgórze Fourviere - Bazylikę teatr sta
rożytny, katedrę św. Jana oraz przepiękny ogród ró
żany. Mieliśmy również okazję gościć w średnio
wiecznym miasteczku Perouges oraz w Orange
gdzie znajduje się jeden z najlepiej zachowanych
teatrów z dawnego cesarstwa rzymskiego, łuk trium
falny - symbol zwycięstw Juliusza Cezara i wiele
innych obiektów wartych obejrzenia. Zwieńczeniem
naszej „wędrówki” po południowej Francji była
wizyta w Avignion —słynnym mieście Prowansji
uznawanym za ośrodek kultury i sztuki. Niezapo
mnianych emocji dostarczył widok z mostu St-Benezeta. Pałac Papieży, Katedra Notre-Dame-desDoms oraz piękny i kolorowy rynek Starego Mia
sta.
wyjazd był okazjądo podpatrzenia pracy biblio
tekarzy francuskich, poznania systemu funkcjono
wania szkolnictwa i bibliotek a także do wymiany
doświadczeń oraz nawiązania ciekawych znajomo
ści. Mam nadzieję, że kolejny planowany wyjazd
studyjny dla bibliotekarzy, tym razem do Danii, or
ganizowany jak zwykle przez CEBID oraz UEF bę
dzie równie atrakcyjny jak dotychczasowe.

SYLWIA KAMIŃSKA
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej
Informacyjnej i Dokumentacyjnej
w Warszawie

Książki, które pom ogą w pracy, które warto przeczytać!
Beata Taraszkiewicz: Książka multimedialna na CD-ROM w Pol
sce (do 2000 roku). Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich, 2003 - 218 s. ; il. <Nauka. Dydaktyka. Praktyka>. 59.
w latach 90. XX wieku na polskim rynku książki, obok książki trady
cyjnej (papierowej) pojawiły się pierwsze wydawnictwa multimedialne.
Ich sukces i szybko ugruntowana pozycja były odpowiedzią na zapotrze
multi
bowanie społeczeństwa poszukującego szybszego i łatwiejszego dostępu
wPotso*
do informacji i skrócenia cyklu wydawniczego. Problematyka książki
multimedialnej nie doczekała sięjeszcze w Polsce kompleksowego, syn
tetycznego opracowania. Niniejsza pozycja wypełnia lukę w tym zakre
sie. Ma na celu uświadomienie szerokiemu kręgowi czytelników skali
i charakteru zjawiska, jakie stanowi książka multimedialna. Lektura tej
interesującej publikacji pozwoli na zapoznanie się z terminologią, pro
blemami związanymi z kształtowaniem się rynku książki multimedialnej
w Polsce, jej rozpowszechnianiem i odbiorem. Praca składa się z 5 roz
działów; pierwszy omawia historię płyty CD-ROM, terminologię, dru
gi - kształtowanie się rynku książki multimedialnej, rozpowszechnianie
wydawnictw multimedialnych w Polsce; trzeci - przegląd i charakterystykę najważniejszych wydawców
publikacji multimedialnych (dobór wg kryterium wielkości produkcji i oceny walorów wydawniczych);
czwarty - recepcję wydawnictw multimedialnych w kontekście różnic i podobieństw pomiędzy książką
tradycyjną i multimedialną; piąty - przegląd wydawnictw multimedialnych. Czytelnik tej pozycji znaj
dzie odpowiedź na pytania dotyczące cech i wspólnych funkcji książki tradycyjnej i multimedialnej, wpły
wu tego typu książki na jej odbiór czytelniczy, korzyści, zmian i zagrożeń wynikających z dostępu do tych
wydawnictw, miejsca i roli książki multimedialnej na polskim rynku wydawniczym. Wydawnictwa mul
timedialne coraz częściej wchodzą w skład zbiorów każdej biblioteki, zatem ta pozycja wydawnicza speł
nia z powodzeniem funkcję niezbędnego kompendium wiedzy i praktycznego przewodnika po bogatym
i złożonym świecie wydawnictw multimedialnych.

Grażyna Lewandowicz: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce. Ra
port z badań. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2003 - 92 s. Biblio
teka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa BN. <Materialy In
formacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa>. 35.
Książka jest podsumowaniem badań dotyczących organizacji i wypo
sażenia bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce przeprowadzonych przez
Instytut Książki i Czytelnictwa BN w latach 2000-2001. Głównym celem
owych badań była ocena aktualnego stanu sieci bibliotek publicznych dla
dzieci w porównaniu z rokiem 1985 - w zakresie aspektów ilościowych:
liczby placówek, użytkowników, wielkości księgozbiorów i ich wykorzy
stania oraz jakościowych; funkcje społeczne placówek, charakter i roz
miary kontaktów ze środowiskiem lokalnym, wpływ reform ustrojowych
i administracyjnych na dokonane przekształcenia organizacyjne i funk
cjonalne. W Polsce jest obecnie 1127 bibliotek obsługujących najmłod
szych czytelników; w porównaniu z 1985 r. (1300 bibliotek) ta liczba
systematycznie spadała. Sytuacja bibliotek dla dzieci nie jest korzystna,
pogarsza się dostęp dzieci i młodzieży do książek. Prześledzenie rezulta
tów badań przedstawionych przez autorkę publikacji pozwoli na postawienie rzetelnej i dogłębnej dia
gnozy, i dostarczy argumentów postulujących szybkie zmiany w bibliotekarstwie, zwłaszcza w sieci
bibliotek, której zadaniem jest wczesna inicjacja czytelnicza.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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Ach, te targi
48 Międzynarodowe Targi Książki (15-18 maja
2003) mamy już za sobą. Nazbierało się wiele nagród
i nominacji do następnych, pracowicie podpisywali
sw oje książki liczni autorzy, zorganizowano dużo
imprez branżowych z dziedziny zarówno bihliologii,
jak i praktyki wydawniczej i księgarskiej. Razem od
było się w czasie targów 420 różnych imprez. Liczby
wystawców krajowych i zagranicznych oraz zwiedza
jących były na poziomic kilku lal poprzednich; odpo
wiednio 514 i 30 tys. osób. Gościem honorowym tar
gów byli w tym roku wydawcy hiszpańscy, którzy słu
żyli nam radą i pomocą w postępowaniu w bliskiej
strukturze Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć,
że wszystko odbyło się w normie. Jedni byli zadowo
leni, inni narzekali.
Spróbujmy jednakowoż obejrzeć siebie nic tyle
oczami innych co umieścić targi warszawskie obok
innych imprez targowych w święcie. Odbywa się ich
dużo, samych międzynarodowych laigów książki jest
w roku ponad sto. Lubimy się zestawiać z Frankfur
tem, przez lata mówiliśmy, że Warszawa to drugie targi
w Europie. Statystyki m ówią jednak gorzką prawdę:
frankfurckie są pod każdym względem o 10 razy więk
sze. Ale jakby tak wychylić nos trochę dalej, to okażc
się, że zbliżone do naszych pod względem choćby licz
by wystawców targi w 3 miastach Ameryki Południo
wej gromadzą dziesięciokrotnie więcej zwiedzających,
a targi w Buenos Aires mają ponad m ilion zwiedza
jących. Targi w Hawanie gromadzą trzysta tysięcy
zwiedzających. Wszystkie targi w Ameryce Południo
wej są otwarte dla publiczności w tym znaczeniu, że
są one przez organizatorów i publiczność traktowane
jako święto książki. Dobra pogoda pozwala na orga
nizowanie kiermaszów i wielu imprez o charakterze
rozrywkowym na świeżym powietrzu. Uczestniczą
w nich całe rodziny, a targi trwają znacznie dłużej i to
jedyne dla nas usprawiedliwienie.
N o to spróbujmy przenieść się bliżej. W tureckim
Istambule na trzykrotnie mniejszej od naszej po
wierzchni i na imprezach towarzyszących odnotowu
je się 10 razy więcej uczestniczącej publiczności. Sta
tystyka turecka bierze pod uwagę wszystkich uczest
ników, także imprez poza terenem targów. Niem cy we
Frankfurcie z kolei liczą każde wejście na targi przy
pomocy czytników elektronicznych bez względu na
to ile razy dana osoba wchodzi na teren taigów. A są
przecież wystawcy, bibliotekarze, księgarze i agenci
literaccy, którzy chodzą na targi co najmniej raz dzien
nie. Targi odbywające się wczesną wiosną w Lipsku
odwiedza ponad dwa i pół raza więcej osób niż targi
warszawskie. Wrześniowe targi w M oskwie wypeł
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nia publiczność dziesięć razy liczniejsza od warszaw
skiej. Jakby jednak nic liczyć, to bez większej pomył
ki można powiedzieć, że nic należymy do gigantów.
Ale żeby jeszcze bardziej przejrzeć się w lustrze
innych zajrzyjmy do krajów, z któiymi łączy nas są
siedztwo i podobne losy powojenne, czyli życic w blo
ku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tu aż się
roi od międzynarodowych targów książki, salonów
i festiwali książkowych. Podobną powierzchnię i licz
bę w ystaw ców co w arszaw skie grom adzą targi
w Belgradzie, ale odwiedza je czterysta tysięcy osób.
27 kwietnia 2003 r. zakończyły się międzynarodo
w e imprezy targowe w Pradze i Budapeszcie. Czesi
mieli podobną liczbę wystawców i zwiedzających co
my w Warszawie, choć była to dopiero dziewiąta edy
cja tej imprezy. Ponieważ od kilku lat wydawcy cze
scy są największymi w św iccic klientami licencji od
wydawców niemieckich, na targach m cldująsię zna
ni edytorzy niemieccy z ofertami i programami w y
dawniczymi. Ich zbiorowe stoisko było największym
spośród stoisk zagranicznych. Kilka lat temu Niemcy
tak samo intensywnie zabiegali o nasze względy, gdyż
wówczas myśmy byli przodownikiem w tej dziedzi
nie. Można się tylko pocieszać, że za kilka lat w y
dawcy niem ieccy obdarzą interesownym uczuciem
swoich kolegów z innego kraju. Tymczasem w Pra
dze tematem głównym była Afryka, a najważniejszym
wydarzeniem było wręczenie renomowanej nagrody
afrykańskiej N O M A , którą otrzym ał wydawany
w Afryce uczony egipski Hamdi Sakkut.
Podobną do Warszawy powierzchnię zajął i podob
ną liczbę uczestników zgromadził jubileuszowy, dzie
siąty międzynarodowy festiwal książkowy w Buda
peszcie. Imprezę odwiedziło dwa razy więcej uczest
ników niż targi warszawskie. Związek miejscowych
księgarzy i wydawców poinformował, że w 2002 r.
branża książkowa odnotowała 17-proccntowy wzrost
obrotów a sprzedaż książek ubiegłorocznego noblisty
Imrc Kcrtèsza wyniosła 450 tys. egzemplarzy. Go
ściem honorowym imprezy była Francja, wydawcy
z tego kraju przywieźli do Budapesztu 14 znanych
autorów francuskich.
Wkrótce po zakończeniu targów warszawskich od
były się targi książki w rumuńskim Bukareszcie.
W targach uczestniczyli wydawcy z największych kra
jów europejskich a gościem honorowym, podobnie jak
w Warszawie, była Hiszpania. Targi zgromadziły po
nad 300 wystawców a odwiedziło ich dwa razy w ię
cej gości niż targi w Warszawie.
Przepraszam za te nudne w lekturze wyliczanki,
ale tylko przy ich pomocy można dowieść, że war
szawskie MTK należą do tzw. średniaków i najwyż
sza pora przekonać się, że nic jesteśm y jakimś tam
liderem. Jest to impreza potrzebna i branży, i zwy
kłym miłośnikom książki, ale nic przechwalajmy się
nadmiernie, bo świat i tak mówi o wygórowanej sa
moocenie Polaków. ■

święto książki dziecięcej w Bolonii
w dniach 2-5 kwietnia 2003 r. odbyły się 40 Mię
dzynarodowe Targi Książki Dziecięcej w Bolonii
zorganizowane przez Bologna Fiere SpA. Ekspo
zycja podzielona została na cztery sektory: książki
dla dzieci i młodzieży, podręczniki, multimedia oraz
wystawa ilustratorów książek dla dzieci (wystawcy
z 70 krajów),
Polska uczestniczyła w targach jako gość ho
norowy.
Polska ekspozycja składała się z dwóch części:
wystawy ilustratorów i wystawy narodowej polskich
wydawców.
W ramach stoiska narodowego ilustratorzy za
prezentowali archiwum 112 artystów, publikacje
elektroniczne „CD - Ilustratorzy” oraz katalogi cy
klicznych konkursów Związku Artystów Plastyków
(Współczesna Polska Sztuka Książki i Pro Bolo
nia), książki będące dobrym przykładem współpra
cy literata, ilustratora i wydawcy.

- Poznań, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
S.A. - Warszawa, Wydawnictwo Wilga - Warsza
wa,' Wydawnictwo Zielona Sowa - Kraków, Sto
warzyszenie Wydawców Katolickich,

Targi Bolonia 2003. Stoisko Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej (Warszawa)

Lokomotywa J. Tuwima - motyw przewodni
polskiego stoiska narodowego na Targach w Bolonii

Wystawa narodowa polskich wydawców obej
mowała 25 wydawnictw:
Akapit Press - Łódź, Bajki Grajki - Warszawa,
Dom Wydawniczy Bellona Warszawa, Edycja Św
Pawła - Częstochowa, Grafag - Warszawa, Granna - Warszawa, Kurtiak i Ley -Wydawnictwo Ar
tystyczne - Koszalin, Media Rodzina Poznań,
Oficyna Wydawnicza G & P - Poznań, SIW Znak Kraków, Świat Książki - Warszawa, Wydawnictwo
Debit - Bielsko-Biała, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, Wydawnictwo Elżbiety Jarmołkiewicz Zielona Góra, Wydawnictwo Europa - Wrocław,
Wydawnictwo Literatura - Łódź, Wydawnictwo
Muchomor - Warszawa, Wydawnictwo Muza S.A.
Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN - War
szawa, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i S-ka

Inne inicjatywy związane z książką dła dzie
ci, które zaproponowała Polska:
- Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI
- Warszawa z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódz
ką w Warszawie.
- Poznańskie Spotkania Targowe - Książka dla
Dzieci i Młodzieży.
- Fundacja ABC XXI Program Zdrowia Emo
cjonalnego - Cała Polska czyta dzieciom.
- Porozumienie Wydawców Kanon Książek dla
Dzieci i Młodzieży.
- Instytut Adama Mickiewicza - Centrum Mię
dzynarodowej Współpracy Kulturalnej.
- Polska Izba Książki.
- Biblioteka Analiz - Centrum Badań nad Ryn
kiem Książki,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (z War
szawy) uczestniczyła w targach dzięki uprzejmości
organizatora ogólnopolskich Targów Książki Edu
kacyjnej w Warszawie „Edukacja XXl”. Dzięki
wspólnej inicjatywie przedstawiliśmy kolekcję ksią
żeczek wymyślonych i wykonanych przez dzieci
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w ramach 10 edycji konkursu „Wydajemy własną
książkę”. Książeczki te niekonwencjonalne pod
względem edytorskim, pełne wyobraźni, o oryginal
nej formie i wymowie literackiej, spotkały się z cie
płym przyjęciem i pochlebnymi ocenami również
w śród zagranicznego środow iska związanego
z książką.
PBW wspólnie z Młodzieżowym Domem Kul
tu ry M uranów W arszawa realizuje program edu
kacyjny promujący rozwój czytelnictwa i dziecięcą
twórczość literacką, plastyczną i edytorską. W ra
mach edukacji kulturalnej, językowej oraz współ
pracy zagranicznej, PBW chciałaby rozpropagować
konkurs „Wydajemy własną książkę” również w in
nych krajach. W związku z tym, specjalnie na targi
bolońskie przygotowaliśmy broszurę w wersji pol
skiej i angielskiej na temat konkursu oraz ulotkę
w jęz. angielskim i jęz. włoskim zachęcającą szkoły
do współpracy zagranicznej z nami.

Targi Bolonia 2003. Stoisko polskich ilustratorów

Poza tym zaprezentowaliśmy plakaty laureatów
oraz osób wyróżnionych w konkursie plastycznym
pt. „Najlepsza książka jaką znam”. Wśród wybra
nych tytułów królowały - Baśnie Andersena,
Baśnie braci Grimm, Dzieci z Bullerhyn, Kubuś Pu
chatek, Akademia Pana Kleksa. Władca Pierście
ni. Harry Potter, Pinokio, Każdy pies ma dwa koń
ce, Przygody Filonka Bezogonka, Czerwony Kap
turek. Różnorodne techniki oraz niezwykła inter
pretacja dziecięcych bestsełłerów przyciągały uwa
gę zwiedzających. Nasze stoisko odwiedzili m.in.
minister kultury Waldemar Dąbrowski, dyrektor
Instytutu Polskiego w Rzymie Małgorzata Furdal
oraz dyrektor Targów Książki w Bolonii Elena Passoli.
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Po powrocie z tej wielkiej światowej imprezy. Pe
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała
wystawę informacyjną pt. „40 Międzynarodowe
Targi Książki Dziecięcej Bolonia 2003” a szczegól
nie polskiej prezentacji i swojego stoiska. \\\sta w a
cieszyła się zainteresowaniem wśród naszych czy
telników, nauczycieli oraz młodzieży.
Ciekawymi polskimi propozycjam i okazały
się :
■ K anon Książek dla Dzieci i Młodzieży wy
dawany przez 24 polskie oficyny wydawnicze (Po
rozumienie Wydawców) - to 50 tytułów wyłonio
nych w plebiscycie czytelników oraz wybranych
przez twórców literatury dziecięcej. Wśród autorów
znaleźli się: H. Ch. Andersen, bracia Grimm,
A. Lindgren, A. A. Milne, J. Brzechwa (Pan Kleks),
J, Tuwim (Lokomotywa), K. Makuszyński (Kozio
łek Matołek), I. Jurgiclcwieżowa, L. J. Kem (Ferdy
nand Wspaniały), K. Kotowska (Jeż), M. Musiero
wicz (Szósta klepka), E. Niziurski (Sposób na Alcy
biadesa), F. Onichimowska (Dobry potwór niejest
zły), K. Siesicka (Chwileczkę, Wałerio), M. Woj
tyszko (Bromba i inni). W kanonie znalazło się też
5 książek z Francji, Izraela, Kanady, Słowacji i USA,
które będą przetłumaczone na jęz. polski.
■ Alfabet Europy wydawnictwa Europa (Wro
cław) to projekt nowej multimedialnej serii eduka
cyjnej prezentujący wiedzę o krajach członkowskich
i kandydujących do Unii Europejskiej wg kryteriów
- historia i geografia, kultura i obyczaje, baśnie
i legendy (dla dzieci w wieku 6-12 lat).
Polskie propozycje zmierzają do stworzenia sys
temu wymiany informacji o programach promocji
czytelnictwa w krajach europejstóch, a także syste
mu szkolenia osób zajmujących się tym zagadnie
niem - w formie międzynarodowych warsztatów.
Zaproponowano również, aby stworzyć wspólną,
europejską serię książek dla dzieci i młodzieży, do
której swoje tytuły zgłaszałyby poszczególne kraje
uczestniczące w nowym projekcie.
Specjalne polskie publikacje wydane na targi to:
— Almanach ilustratorów oprać, przez OW
ZPAP
—Katalog wydawców (w jęz. ang.) oprać, przez
Polską Izbę Książki
— Katalog - oferta praw autorskich (w jęz. an
gielskim i włoskim) oprać, przez Oddział Krakow
ski lAM.
W Targach Książki Dziecięcej w Bolonii uczest
niczyli polscy autorzy książek dla dzieci - Lilia
na Bardijew ska, A nna Onichimowska i Maciej
Wojtyszko, którzy spotkali się z dziećmi w szko
łach włoskich.
Motywem przewodnim polskiego stoiska była
Lokomotywa j. Tuwima w kilku wersjach graficz
nych i językowych.
Na Targach szczególnym uznaniem cieszyły się
podręczniki „eduRO M ” dla szkoły podstawowej
i gimnazjum wydawnictwa gdańskiego Young

Digital Poland. Wydawnictwo to otrzymało nagrodę
za innowacyjność w podejściu do edukacji. Są to jed
ne z pierwszych tego rodzaju publikacji na świecie.
Na targach odbyły się trzy sem inaria:
■ poświęcone twórczości Józefa Wilkonia,
z udziałem artysty oraz Janine Despinette i Anny
Sędziwy
■ o promocji czytelnictwa dła dzieci - propozy
cje współpracy międzynarodowej
■ poświęcone życiu i twórczości Janusza Kor
czaka, zorganizowane we współpracy z Włoskim
Towarzystwem Korczakowskim.

szawa, Związek Polskich Artystów Plastyków - Od
dział Warszawski, Polska Izba Książki.
M edia; Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A.,
„Gazeta \\yborcza”, „Rzeczpospolita”, portal księgarski
www.ksiazka.nct.pl.
Artykuł przygotowano na podstawie materiałów z tar
gów, „Kuriera Bolońskiego PIK” www.pik.oig.pl, serwi
su P olskiego M inisterstwa Kultury w w w .bolonia.pl,
www.bookfair.bolognaficro.it, wywiadów z polskimi w y
stawcami.

ANNA WALENDZIK

O rganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Instytut Ada
ma M ickiewicza - Kraków, Fundacja Kultury — War

nauczyciel bibliotekarz PBW

Świat książki dziecięcej
■ Baśniowe piekło: dom
Trudno uwierzyć, ale tak właśnie jest naprawdę;
baśniowy dom bywa piekłem. Tu rodzi się ból, po
czucie osamotnienia, krzywdy, odtrącenia. Tu mło
dy bohater doznaje upokorzeń, tu cierpi z braku
miłości. Baśniowa rodzina jest bowiem szczegól
na: brakuje w niej bezpieczeństwa i spełnienia.
Baśniowy dom sytuuje się w opozycji do tego, co
w kulturze pożądane, jest domem kalekim, bez mi
łości i bez szczęścia. Źródło zła tkwi w braku mat
ki, a to właśnie ona w baśniowej topice uosabia mi
łość, dobro, akceptację. Więc baśnie mówią o pie
kle życia bez matki - tej, której obecności po pro
stu się nie zauważa.
Przyjrzyjmy się kilku utworom. W Jasiu i Mał
gosi ojciec wyprowadza dzieci do lasu, kierując się
poleceniem swej żony. Coś w tym domu było nie
tak; słaby ojciec, brak troskliwej matki (macocha
to przecież wcielenie zła), w końcu niedostatek (dła
wszystkich nie starczy jedzenia). W baśni Ośla
skórka król-wdowiec dochodzi do wniosku, że je 
dyną kandydatką na nową żonę jest... jego własna
córka, która od tej pory będzie zmuszona do uciecz
ki przed erotycznymi umizgami ojca - i posunie się
aż do samookaleczenia: ucieknie z pałacu zeszpe
cona, odziana w tytułową oślą skórkę. Zła królowa
każę zabić Śnieżkę i na dowód wykonania rozkazu
przynieść jej serce. Ojciec nie wierzy w mądrość
i dobroć najmłodszej z sióstr lub najmłodszego
z braci, wyśmiewanego przez starszych, uważane
go za głupka. Przyrodnie siostry gnębią niewinne
go Kopciuszka, a mała dziewczynka o imieniu Czer
wony Kapturek zostaje zgwałcona w babcinej cha
łupce zagubionej w gęstwinie lasu (las to symbol
zagrożeń - tu przecież mieszkają wilki i zbójcy!).
Nic dziwnego, że baśniowi bohaterowie porzu
cają swe domy i wędrują w świat. Rozpoczyna się
żmudna, pełna niebezpieczeństw droga ku dojrza

łości. Śnieżka zamieszkuje w skromnej chatynce kra
snoludków - warunkiem szczęścia jest przyjęcie niełedwie franciszkańskiej postawy: poprzestawanie na
małym i życie w harmonii z przyrodą. Kopciuszek
porzuca dom macochy, by odnaleźć szczęście
w pałacu królewicza - pałac, jak i wszelkie bogac
twa materialne mają tu specyficzną symbolikę: ob
razują wewnętrzne bogactwo człowieka. Także ubo
gi młynarczyk dzięki pomocy Kota w Butach może
porzucić nędzną chatę zmarłego ojca i zamieszkać
w pałacu. Otwiera się perspektywa nadziei, jasna
droga życia, które teraz będzie już płynęło „długo
i szczęśliwie”. Gwarantami szczęścia są zarówno
dostatek, jak i dojrzałość, zapewniająca zachowa
nie porządku aksjologicznego, porządku wartości.
Szczęśliwi mogą być tylko wielcy duchem, mądrzy
sercem, prawi i prości. Mądrość jest i źródłem,
i warunkiem szczęścia. Po tę mądrość bohater wy
ruszał w świat, jej szukał, w końcu dzięki niej zwy
ciężał. Obrzęd inicjacyjny został zakończony. Moż
na stawiać własny dom, zamieszkać we własnym
pałacu.
Są i tacy bohaterowie, którzy do domu powraca
ją, ale gdy baśń opowiada o powrocie, jest jakby
bliżej mitu, bo zamyka się tu koło czasu i dopełnia
ludzki los. Powracają do domu Jaś i Małgosia, po
wracają siostry z urokliwej baśni Pani Zima, bracia
z Trzech piórek. Takie powroty są zawsze znamien
ne: dom ulega przemianie, znikają przeszkody unie
możliwiające pełną w nim egzystencję. Zaczyna
panować ład, homeostaza, szczęście. Trzeba było
porzucić dom, by odnaleźć go w zupełnie nowej po
staci, w nowej roli, pokonać przeszkody, którymi
były niedostatek materialny i własna słabość, ale
w równej mierze brak miłości i akceptacji. Jaś i Mał
gosia dzięki wzajemnej solidarności pokonująBabę
Jagę, spalają ją w piecu - jest to śmierć ostateczna,
po takiej śmierci nie działa żadna woda życia;
z popiołów wskrzesić człowieka niepodobna (mo-
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tyw Feniksa przynależy do porządku mitologiczne
go). Teraz można wrócić do domu. Jaś i Małgosia
zabierają z chaty Baby Jagi kosztowności - oto do
wód, że nędza, która niegdyś nakazała ojcu wypro
wadzić dzieci do lasu, nigdy nie powróci. Ośla Skór
ka przybywa do domu ojca znalazłszy oparcie w na
rzeczonym, który obdarzyłjąprawdziwą miłością.
Baśń nie oszukuje dziecka, że życie nie wymaga
ofiar, że jest pasmem przyjemności, radosnego le
nistwa duchowego, że ludzki los nie zna niebezpie
czeństw. Przeciwnie: pokazuje, że wzrasta się we
wnętrznie poprzez cierpienia, zmagania z sobą
i otoczeniem. Świat ma co prawda jednoznaczne ob
licze moralne (zbójcy mają czarne brody, mieszka
ją w lesie i są źli, nieskalana piękność Śnieżki sym
bolizuje jej dobro), ale jest wewnętrznie niejedno
rodny. Kto chce żyć prawdziwie i w pełni, musi zdo
być się na wysiłek i odwagę ryzykowania. Można
wszystko stracić, ale i wszystko zyskać. Taka jest
kolej rzeczy; „Opuszcza człowiek ojca swego i mat
kę swoją”. Bo w pewnej chwili dom staje się wię
zieniem, a świat zewnętrzny niesie wyzwolenie
i bogactwo. Więc wszyscy bohaterowie baśni po
rzucają dom.
Dojrzałość można osiągnąć jedynie samotnie,
i jedynie w przestrzeni wolności.
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej UW,
historyk literatury, krytyk literaeki

■ Harry Potter w świetle informacji
prasowych i recenzji
Kariera Joanne Kathleen Rowling, brytyjskiej pi
sarki, to jedno z najbardziej zdumiewających zja
wisk współczesnej literatury - pisze W. Orliński'.
Pisarce udało się zapędzić fanów wideo i gier
komputerowych do czytania książek. Jej mały bo
hater zawojował cały świat. Książki o przygodach
Harty’ego Pottera okrzyknięto bestsellerem wszech
czasów.
J. K. Rowling „Harry’ego Pottera wymyśliła cze
kając na opóźniony pociąg. Już wtedy wiedziała, że
będzie to seria 7 książek, bo tyle trwa nauka w Hogwarts - szkole magii i czamoksięstwa, do której
wysłała swojego bohatera”’. Jedni uważają (wg
W. Orlińskiego), iż powieść jest zbyt skompliko
wana dla nastolatków. Zdaniem innych pomysł roz
poczęcia akcji od śmierci rodziców głównego bo
hatera dyskwalifikuje powieść jako powieść dla
dzieci. Pierwsza część cyklu - Harry Potter i Ka
mień Filozoficzny wbrew kanonom literatury dla
' W. Orliński; Joanna igiercownicy. „Gazeta Wybor
cza”, dod. „Wysokie Obcasy” 2000 nr 30.
’ M. Rozmarynowska: M agia H arry'ego P ottera.
„Viva” 2000 nr 20.
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dzieci zaczyna się właśnie od morderstwa. Później
mały chłopiec dostaje wezwanie do szkoły magii
i czamoksięstwa i jednocześnie zachętę, by opuścił
świat Mugoli, czyli wszystkich tych, którzy nie mają
wyobraźni. „Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów
sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to
niezawodny znak, że jesteś Mugolem!”’.
Zdaniem lim a Bouqueta - autora artykułu za
mieszczonego na łamach „Reader’s Digest” - Row
ling udało się zachęcić do czytania więcej małola
tów, niż jakiemukolwiek żyjącemu pisarzowi.
Annie Williams, zastępca dyrektora szkoły pod
stawowej Kościoła Chrystusowego sądzi, że to, co
brakuje innym pisarzom to; „mikstury, intrygi i ma
gii. Od powieści J. K. Rowling nie można się ode
rwać. Szekspir stosował podobne metody”**.
Ale czy Harry Potter jest fajniejszy od Alicji
w krainie czarów, czy książek Tolkiena? - pyta
E. Wieczorek.
Wojciech Orliński dodaje, iż J. K. Rowling pod
biła serca miłośników gier metodą kija i marchew
ki. Nazywa ich w swym artykule „giercownikami” .
Marchewkąj est opis magicznej rzeczywistości skro
jony na miarę wyobraźni gracza. Ale jest też i kij.
Nikt przecież nie chce być uważany za Mugola.
W potocznym angielskim oznacza mniej więcej „tu
mana”.
„Już teraz Harry’ego Pottera porównuje się do
takiej klasyki dziecięcej jak Alicja w krainie cza
rów czy Czarnoksiężnik z krainy O z\ „Świat osza
lał na punkcie baśniowej historii o Harrym Potte
rze. .
„Książki Rowling zyskały miliony czytel
ników wśród najmłodszych Amerykanów wycho
wanych w kulturze obrazkowej”’.
Zdaniem M. Rozmarynowskiej czytelnicy poko
chali Harry’ego, a także całe mnóstwo cudownych
istot z jego świata: sowy, które dostarczają pocztę,
koty, które potrafią wyczuć kłamstwo czy jednoroż
ce, w których płynie srebrna krew. Ale to byłoby
zbyt ładne. Autor artykułu ukrywający się pod pseu
donimem R. R. pisze; „Setki postaci, ciotka Petu
nia, Jęcząca Marta, potwory, żli czarownicy, zamor
dowane koguty, miecze, różdżki,.
Zdaniem P. Czaplińskiego powieści Rowling nie
tylko nie przygotowują do lektury ambitniejszej, ale
nawet nie odciągają od komputera. Kto nie przepa
da za czytaniem wystarczy, że zagra w grę (są już
dwie, tyle, ile filmów i pod tym samym tytułem),
a zostanie zauroczony przez Harry’ego. Autor przyznaje jednak, że książki Rowling to rzemiosło wy
sokiej klasy. Pisarka świetnie konstruuje postacie.
’ „Time” 1999 z dn. 4.10.
* T. Bouquet; H arry P otter podbija świat. „Reader’s
Digest” 2001 nr 2.
’ „Polityka” 1999 z dn. 18.12.
‘ „Polityka” 2000 z dn. 31.09.
’ „Wprost” 2000 z dn. 30.07.
" R. R.; L epszy od „aliansów". „Gazeta Wyborcza”
2001 z dn. 1.02., s. 3.

Zawsze trzyma jakąś tajemnicą w zanadrzu wcią
gając nas w grą pozorów i rozwiązań. Jednym sło
wem konstrukcja jej powieści jest na poziomie czy
tadła bezbłądna. Ale najważniejszą zaletą jest po
budzanie wyobraźni poprzez umiejątne dawkowa
nie wiedzy, zawieszanie opisu bądź akcji. Dlatego
kolejne historie czyta sią jednym tchem, mając żal
do książki, że dobiegła końca. „Autorka jest panią
myśli i uczuć swojego czytelnika’”.
O ile jednak każda powieść kończy sią efektow
nym i zwyciąskim pojedynkiem z czarną magią,
o tyle sposobu na zło codzienne nie ma - to najwiąkszy zarzut, jaki stawia P. Czapliński powie
ściom Rowling. Wielkie dobro zwyciąża we wspa
niałym stylu pokonując włochatego pająka, bestią,
czy mrocznego ksiącia podziemi Woldemorta, na
tomiast małe dobro - odwaga, mądrość - ponosi do
tkliwą kląską w starciu z normalnością. P. Czapliń
ski podsumowując swój artykuł pisze, że to, co ofe
ruje pisarka, w gruncie rzeczy jest harlequinem dla
dzieci, czyli typową książką frustracyjną, taką, która
frustracją podtrzymuje, a zaraz potem ją leczy.
Joanna Papuzińska, autorka książek dla dzieci
Nasza mama czarodziejka mówi, iż cykl przygód
H any’ego Pottera jest uszlachetnioną wersją takich
horrorków, jak Czarna magia w szkole. Szkoła przy
cmentarzu, czy Czarny księżyc, itp. Ale w odróż
nieniu od swoich poprzedników, J. K. Rowling ma

barwną wyobraźnią i takież poczucie humoru oraz
świetnie buduje fabułą spod znaku „zabili go, i
uciekł”'".
Ksiądz Arkadiusz Nowak, kamilianin mówi, co
do krytyki Pottera, że jest ona w pewnym sensie
zrozumiała, bo obracamy sią tutaj w świecie magii.
Ale satanistycznych efektów nie dopatrzył sią. Uwa
ża zakaz czytania baśni za absurdalne nieporozu
mienie. Tytus Hołdys - syn lidera Perfectu, wielki
miłośnik Harry’ego, pomysłodawca Warszawskie
go Zlotu Magicznych Ludzi, założyciel fan-klubu,
w wywiadzie udzielonym K. Klejnockiej i E. Wie
czorek (zamieszczonym w „Wysokich Obcasach”
nr 5/2001 ) mówi, że Harry Potter powinien być je
dyną lekturą szkolną.
Potteromania poszła dalej. Podzas, gdy czytelni
cy - młodzież i nie tylko - wyrywają sobie z rąk
kolejne cząści Harry’ego Pottera, angielski reżyser
Chris Collumbus przeniósł na ekran już drugącząść
przygód „chłopca z blizną w kształcie błyskawicy”.
Do tej poty ukazało siąpiąć cząści powieści. Czy
telnicy z niecierpliwością oczekująna kolejne przy
gody.
A zatem do zobaczenia w magicznym świecie
Harry’ego Pottera!
JADWIGA HYZIŃSKA

’ P. Czapliński: Harlequin dla dzieci. „Gazeta Wy
borcza” 2001 z dn. 11.03., s. 16.

“J. Berent, M. Hanäkc: M agia w kadrze. „Viva” 2001
nr 10.

nauczyciel mianowany
w Zespole Szkół Samorządowych w Andrychowie

Pacanów - europejska stolica bajki
Do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” włą
czył się minister kultury Waldemar Dąbrowski, który na spotka
niu bajek w Pacanowie czytał Lokomotywę Juliana Tuwima.
Siedemdziesiąte urodziny Koziołka Matołka - bohatera książki
Kornela Makuszyńskiego obchodzono w czerwcu br. w Paca
nowie niezwykle uroczyście. Ta mała miejscowość w Małopolsce przeżywała najazd dużych i małych wielbicieli samego Ko
ziołka i innych bajek. W trakcie spaceru po Pacanowie można
było spotkać bajkowe postaci z całej Europy: Smerfy, Czerwo
nego Kapturka, Fizię Pończoszankę. Uczestnicy festynu z przyjemnością obejrzeli wystawę
dziecięcych rysunków, uczestniczyli w bajkowej olimpiadzie, konkursie talentów oraz w obra
dach Koziej Rady Pacanowa. Urodziny sławnego Koziołka Matołka stały się pretekstem do
popularyzacji czytelnictwa, nie tylko twórczości Kornela Makuszyńskiego. (J. Ch.)
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.w
„Czytelnicy Roku’

czyli o promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży
Wirtualna rzeczywistość, możliwości elektronicz
nych nośników informacji stwarzająpozoiy, iż nad
chodzi zmierzch epoki książki i czytania. Ogólno
światowe tendencje i działania zmierzajądo budo
wy i rozwijania globalnego społeczeństwa infor
macyjnego. W takim społeczeństwie na pierwszy
plan wysuwa się informacja, komputery i technolo
gie komunikacyjne.
Niewątpliwym symptomem, iż społeczeństwo
polskie staje się informacyjnym, jest coraz liczniej
sza obecność komputerów w instytucjach, urzędach
i szkołach. Systematycznie zwiększa się dostępność
do Internetu.
Dla bibliotek wszelkiego typu oznacza to zmia
ny natury technologicznej i organizacyjnej. Rozwo
jowi społeczeństwa informacyjnego służyć ma re
forma edukacji oraz współdziałanie bibliotek szkol
nych i publicznych w zakresie rozwijania umiejęt
ności korzystania z informacji i wiedzy zdobywa
nej w szkole.
'
Dla bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży
oznacza to przygotowanie młodego pokolenia do
życia w społeczeństwie informacyjnym i nie tylko.
Placówki te zobligowane są do promowania czytel
nictwa, rozwoju zainteresowań czytelniczych,
kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem,
zapewnienia bardzo wczesnego kontaktu małego
dziecka z książką. Jak sobie radzą z tymi proble
mami niektóre biblioteki wykażę w poniższym tek
ście, w którym pragnę podzielić się z czytelnikami
„Poradnika Bibliotekarza” doświadczeniami z pro
mocji wartościowej literatury dla dzieci i młodzie
ży i rozwijania aktywności czytelniczej w środowi
sku lokalnym.
* * *
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Gór
nickiego w Oświęcimiu proponując bogatą ofertę
dla mieszkańców wprowadza swoistą „modę na czy
tanie” w swoim mieście, a poprzez filię specjali
styczną dla dzieci i młodzieży aktywizuje czytelni
cze wszystkich członków rodziny w cyklicznych
działaniach takich jak: „Godziny dla Rodziny”,
„Czwartkowe Bajania”, „Pisarze dzieciom i mło
dzieży”, „Prezentacja kultur innych krajów”, „Edu
kacja czytelnicza, medialna i regionalna”. Realizu
jąc akcję „Wędrujące wystawy” przyczynia się po
średnio do zainteresowania literaturą obcojęzyczną
niemal w całej Polsce.
Formą promującą czytelnictwo i wartościową
literaturę jest coroczna uroczystość „Czytelnicy
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Roku”, która cieszy się ogromną popularnością
i realizowana jest od 1994 r. Na taką uroczystość przy
gotowujemy okolicznościowe dyplomy i nagrody.
Początkowo były to imprezy we własnym gro
nie. Na pierwszym spotkaniu obecna była 15 oso
bowa grupa najlepszych czytelników, którzy wypo
życzyli ponad 50 książek. Nagrodziliśmy ich dy
plomami i folderami o Oświęcimiu. Gospodyniami
spotkania były Wolumin ki. Prezentowały ulubio
nych bohaterów literackich, a w trosce, by nie zma
lał „apetyt na książki” wyróżnionych czytelników,
serwowały im ulubione smakołyki.
Gabrysia Borejkówna upiekła swojego wspania
łego murzynka i wszystkim zainteresowanym po
dawała przepis. Kubuś Puchatek obdzielał znako
mitymi pierniczkami, „mjut” zachowując dla sie
bie. Ania z Zielonego Wzgórza przygotowała zło
ciste biszkopty zamiast tortu z walerianą. Udało się
dotrzeć do nas Robinsonowi Cruzoe, który dostar
czył owoce zwane pomarańczami, a które odkrył na
swojej wyspie.
Nad całą imprezą czuwał Chochlik Drukarski,
który wylosował nagrodę specjalną - stuletni ka
lendarz ks. Jana Twardowskiego „Dzień po dniu”.
Począwszy od 1996 r. specjalnym dodatkiem
stał się udział ulubionego, współczesnego pisarza
dla dzieci i młodzieży, docenianego również przez
krytyków, literaturoznawców i bibliotekarzy.
Spotkanie, którym „debiutowaliśmy” uświetniła
swoją obecnością Beata Ostrowicka, również de
biutująca i urocza pisarka z Krakowa. Woluminki
przywitały ją bardzo serdecznie, o czym wspomniała
sama pisarka... Najmilej wspominam spotkanie w
bibliotece oświęcimskiej. Dzieci poprzebierane za
postaci z bajek odgrywały scenki z moich książek...
(„Naj” nr 16/1998). Potem odbyła się prawdziwa
konferencja prasowa z pisarką. Grupa najaktyw
niejszych czytelników występując w roli dzienni
karzy i reporterów interesowała się warsztatem pi
sarskim, życiem i planami autorki na przyszłość.
Marta Fox i jej książki były wspaniałym prezen
tem dla najlepszych czytelników 1997 r. W trakcie
tej uroczystości zainaugurowaliśmy „Literackie
Dysputy”, czyli spotkania dyskusyjne poświęcone
problemom współczesnej literatury młodzieżowej.
Najtrudniejsze, najbardziej problemowe pytanie
według pisarki nagradzane było książką z dedy
kacją.
Ewę Nowacką która była gościem „Czytelników
Roku 1998” Woluminki przywitały „kwiatem lilii
leśnej”, (chociaż był to środek zimy) i recytacjami

fragmentów jej najpopularniejszych książek, m.in.
Śliczna Tamil, Małgosia contra Małgosia, Bożęta
i my, Emilia z kwiatem lilii leśnej.
Spotkanie z gawędziarsko i niezwykle barwnie
opowiadającą pisarką, dostarczyło uczestnikom
wielu interesujących przeżyć, okazji do refleksji nad
powinnościami autorów piszących dla młodego
pokolenia.
Z upływem lat nasze doświadczenia były coraz
bogatsze, a spotkanie „Czytelnicy Roku” stało się
wydarzeniem wpisanym w ogólnomiejski kalendarz
imprez kulturalnych. Postanowiliśmy wzbogacać te
uroczystości wystawą książek. Dokładaliśmy sta
rań, by wystawy były ciekawe, a ich otwarcie prze
biegało w niekonwencjonalny sposób. W związku
z tym członkowie Klubu Miłośników Książki i ze
spół Woluminki przygotowują okolicznościowy
program artystyczny.
Dla uhonorowania najlepszych czytelników roku
1999 wykorzystaliśmy osobę znakomitego grafika
Bohdana Butenki. Artysta powitany został w na
szej bibliotece specjalnym programem opartym na
jego twórczości. Specjalnie skomponowana na cześć
gościa piosenka „Czy spotkaliście Donga” bardzo
go wzruszyła, czemu dal wyraz wpisując się w kro
nice bibliotecznej.
Czy spotkaliście Donga, który rozbawił was?
Dong śmiesznie wygląda i rozświetla nosem
świat.
Skąd miałby tyle wdzięku, gdyby nie pan Bu
tenko.
Chcemy się wybrać z Panem w niezwykły świat.
Otwarcia wystawy „Butenko pinxit” dokonał
sam artysta mający do dyspozycji różne narzędzia
pozwalające unieszkodliwić „diabelski ogon” bro
niący wstępu do sali ekspozycyjnej. Wystawa, na
którą złożyła się część ilustratorska, którą otrzy
maliśmy z Warszawy i książki, które napisał i ilu
strował artysta po prezentacji w Oświęcimiu, wę
druje po bibliotekach szkolnych i publicznych
w całej Polsce. Była nawet na Zaolziu, w Czeskim
Cieszynie.
Interesującą częścią uroczystości były zajęcia
artystyczne dla najlepszych czytelników. Wszyscy
świetnie się bawili „rysując w ciemno” z zawiąza
nymi oczyma, poprawiając i uzupełniając rysunki
pana Butenki. Czas „rysowania” autografów mi
nął dla zainteresowanych bardzo szybko. Młodsi
czytelnicy otrzymali w nagrodę za aktywność książ
kę Pyś - albo wiadukt nad chaszczami, starszych
bardzo ucieszyła książka Edmunda Niziurskiego
Biała noga i Dong co ma świecący nos ilustrowa
na przez gościa biblioteki. Przemyślne czytelniczki
poprosiły o autograf na koszulki.
Wszystkim poczynaniom patronował oczywiście
Gapiszon, którego podarowali Bogdanowi Butence czytelnicy na pamiątkę pobytu w naszym mie

ście. Rok jubileuszowy dostarczył nam nowych do
świadczeń i zdecydowanie większej liczby aktyw
nych czytelników, szczególnie w młodszej grupie
wiekowej. Był to efekt zajęć animacyjno-czytelniczych prowadzonych w bibliotecznym Kąciku Ma
lucha. „Czytelników Roku 2000” promowaliśmy
na dwóch spotkaniach, dla młodszych - uczniów
klas II-V i klas VI oraz gimnazjalnych.
Grupa starszych aktywnych czytelników spotkała
się z Krzysztofem Petkiem, który otwierając wy
stawę Z przygodą za pan brat musiał wspólnie
z czytelnikami pokonać „mroczny labirynt”. Pisarz
zafascynował czytelników opowieścią o tym, w jaki
sposób powstają jego książki, kim są bohaterowie
jego książek, czego można nauczyć się w szkole
przetrwania i na warsztatach dziennikarskich. Pre
zentował różne rekwizyty potwierdzające autentycz
ność niektórych przygód i wydarzeń. Autografy,
z których każdy zawierał osobiste przesłanie auto
ra, stanowiły dla czytelników cennąpamiątkę. Wielu
z nich, głównie chłopców, którzy czytali wyłącznie
fantastykę, z wielkim zainteresowaniem sięga teraz
po książki przygodowe.
Z czytelnikami w wieku 9-12 lat spotkała się prof
Joanna Papuzińska, autorka zaprzyjaźniona z biblio
teką. Woluminki przedstawiły inscenizację utworu
Agnieszka opowiada bajkę i podarowały wielkie
czarodziejskie pióro, które czeka na kolejny przy
jazd pisarki do naszego miasta. Gdy wyczerpało
się „Sto pytań do...”, zaczęły się wspólne rymowanki
i zgadywanki zachęcające do samodzielnej twórczo
ści literackiej. Skrzydlatek, Rokiś, Mali wędrowcy.
Stare i nowe wierszyki domowe, Agnieszka opo
wiada bajkę wraz z autografem pisarki były powo
dem do dumy i zadowolenia młodych czytelników.
Program spotkania „Czytelnicy Roku 2001” dla
grupy młodszej obejmował: wręczenie nagród i dy
plomów, otwarcie wystawy i spotkanie z Kazimie
rzem Szymeczką - autorem książki Historia Pol
ski M’ opowieściach.
Wystawę książek Historia, baśniowość i fanta
zja w literaturze dla dzieci i młodzieży przygoto
wano pod kątem uroczystych spotkań najlepszych
czytelników roku 2001. W otwarciu wystawy po
magali autorowi: Żaczek - Szkolaczek, Wróżka oraz
Pan Kleks z Adasiem Niezgódką. Żaczek-Szkolaczek powołał się na samego Biernata z Lublina,
stwierdzając „iż ci, którzy przebywają z księgami,
nie będą nigdy sami”. Wróżka zaprosiła wszystkich
do Krainy Baśni, a Pan Kleks z pomocą Adasia Niezgódki dostarczyli klucza do odpowiedniej furtki,
którą otworzył K. Szymeczko. Autor był przewidu
jący i miał ze sobą pęk kluczy na wypadek, gdyby
zawiódł otrzymany z Akademii Pana Kleksa.
Wszystko odbyło się zgodnie z planem i autor do
konał otwarcia wystawy, a następnie „furtki” z opo
wiadaniami historycznymi. Najlepsi czytelnicy
otrzymali autografy na książkach i dyplomach. Au
tora obdarowali materiałami historycznymi zwią
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zanymi z Oświęcimiem, by miał pomysły do kolej
nych opowieści oraz „długopis o czarodziejskich
mocach”, który pozwoli na dalsze pisanie baśni
i prawdziwych historii.
Z Dorotą Terakowską spotkali się starsi czytel
nicy - uczniowie klas VI i gimnazjaliści. Woluminki
zaprezentowały scenki z poszczególnych powieści
Doroty Terakowskiej, powitały pisarkę również pio
senkami i popularnym Krakowiakiem. Spotkanie
było nader interesujące, pisarka ciekawie opowia
dała o swojej twórczości, rodzinie i domowych zwie
rzakach. Była też mile zaskoczona, że prawie wszy
scy zebrani przedkładają książkę nad telewizję. Spo
tkanie zakończyło się wywiadem udzielanym przez
pisarkę redakcji gimnazjalnej gazetki „Graffiti”. Na
pamiątkę pobytu w naszym grodzie pisarka otrzy
mała kota. Innego niż ten którego opisała w powie
ści, odmiennego od jej domowych.
Uważamy, że ten rodzaj promocji aktywizuje czy
telnictwo. Rywalizacja w pozytywnym aspekcie
mobilizuje wielu czytelników. Ich nazwiska poja
wiają się na czołowych stronach lokalnej prasy,
w kronice bibliotecznej, w różnych wypowiedziach.
Najlepsi czytelnicy są bohaterami informacji tele
wizyjnych i radia lokalnego. Dumni z ich osiągnięć
są rodzice i nauczyciele.
Połączenie kilku form podczas jednego spotka
nia zawiera ogromny ładunek poznawczy. Czytel
nik poznaje interesującą osobę, dowiaduje się o wie
lu ciekawych książkach, do których jeszcze nie do
tarł.
Wystawy książek towarzyszące spotkaniom mają
zawsze opracowany fołder, w którym staramy się
przekazać wiele informacji o prezentowanej litera
turze. To poszerza wiedzę literacką, rozwija zainte
resowania i zachęca do czytania.
Odnośnie wystaw książek warto wiedzieć, że
nasza placówka ma stały harmonogram urządzanych
ekspozycji.W lutym i marcu eksponujemy literatu
rę związaną z twórczością pisarzy odwiedzających
bibliotekę! „Czytelników Roku”.

W kwietniu, maju i czerwcu organizujemy wy
stawę związaną z obchodami Międzynarodowego
Dnia Książki Dziecięcej. Charakter tych wystaw do
stosowany bywa do hasła, które obowiązuje w da
nym roku.
W miesiącach wakacyjnych przybłiżamy czytel
nikom literaturę geograficzną, podróżniczą i tury
styczną.
W związku z obchodami Dnia Miasta Oświęci
mia, począwszy od 3 września do końca listopada
prezentujemy książki, foldery, materiały ikonogra
ficzne związane z miastem i najbliższą okolicą.
Wystawa jest permanentnie wykorzystywana w tym
czasie do edukacji regionalnej.
Od grudnia do stycznia udostępniamy ekspozy
cję o tematyce bożonarodzeniowej. Wystawa towa
rzyszy rodzinnemu noworocznemu spotkaniu i pre
zentacji jasełek w bibliotece.
Zaprezentowane powyżej formy stanowią nie
wielki wycinek naszej działalności upowszechnie
niowej. Dokładamy wielu starań, by sprostać rosną
cym wciąż potrzebom czytelniczym środowiska,
inicjujemy formy zachęcające do czytania mniej ak
tywnych, pozyskujące tych, którzy do biblioteki nie
należą.
Biblioteka nie stoi w opozycji do pozostałych
mediów i elektronicznych źródeł informacji. Posia
damy stanowiska internetowe. Tworzona jest kom
puterowa baza danych o naszych zbiorach. Jednak
pierwszoplanowym zadaniem przyjętym przez ze
spół biblioteki jest rozwijanie zainteresowań i kom
petencji czytelniczych oraz edukacji czytelniczej
i medialnej. Przywiązujemy wagę do wczesnych
i atrakcyjnych kontaktów z książką i biblioteką, edu
kacji rodziców i opiekunów jako najskuteczniejsze
go sposobu wychowania czytelnika na całe życie.
„Czytelnicy Roku 2001” są ewidentnym tego przy
kładem. Wyrośli bowiem w naszym bibliotecznym
Kąciku Malucha. To można uznać za sukces i wska
zówkę do dalszej pracy.
STANISŁAWA NIEDZIELA

Morąski zasiew optymizmu

acji prężnie działające koło jest nam bardzo potrzeb
ne. Zwłaszcza jako nieodzowny sojusznik wszyst
kich kierownictw bibliotek, mądiy rzecznik intere
sów zawodowych i społecznych środowiska biblio
tekarskiego oraz swych czytelników - czynnych
i potencjalnych. Wielokrotnie przekonałam się o tym
sama jako szefowa biblioteki miejskiej, nierzadko
odczuwająca osamotnienie, np. w kontaktach z wła
dzami łokalnymi - zwierzała się w rozmowie.
Tylko jak to zrobić, od czego zacząć - stawiała
pytania natury prakseologicznej i pedagogicznej.
Jako doświadczona bibliotekarka z praktyką nauczy
cielską postawiła na szkolenie i o pomoc w jego prze
prowadzeniu zwróciła się do ZO SBP w Olsztynie.

Najwięcej zależy od nas samych - powiedziała
Elżbieta Rzepka, kiedy jako przewodnicząca Zarzą
du Koła SBP w Morągu zastanawiała się - w kon
tekście Listu ZG SBP - nad wyrwaniem swej orga
nizacji z niepożądanego stanu bierności. Drzemią
w nim bowiem duże możliwości. Trzeba więc je
z tego uśpienia wyzwolić. Nastały wszakże lata trud
ne dla bibliotek i bibliotekarzy oraz całej społecz
ności czytelniczej. Pogłębiające się niedofinansowanie naszych książnic - dodała - to proces groź
ny, ponieważ zagraża nie tylko nam, ale i kulturze
społeczeństwa. W takiej więc niekorzystnej sytu
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I w taki oto sposób w dość krótkim czasie jej ambit
ny zamiar udało się wspólnymi siłami nie tyle zre
alizować, co sensownie zapoczątkować. Bo już
19.02.2003 r. odbyła się narada szkoleniowa
uwzględniająca w swym programie dwa wystąpie
nia. Pierwsze, traktujące o integracji zawodowej
morąskiego środowiska bibliotekarskiego przygo
towała Elżbieta Rzepka, natomiast drugie, ukazują
ce Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dzia
łaniu - dziś i jutro, Marian Filipkowski. Istotnym
wzbogaceniem tych wystąpień była bardzo intere
sująca dyskusja i wnioski do pracy.
W tej „minidebacie” uczestniczyło zaledwie 7
spośród 11 członków. Warto więc w tym miejscu
odnotować ich z imienia i nazwiska, a mianowicie;
Irena Dziubińska, Krystyna Mederska, Elżbieta
Rzepka - reprezentujące biblioteki publiczne, Elż
bieta Janiak - bibliotekę pedagogiczną, Iwona Domarecka, Agnieszka Ignaciuk - biblioteki szkolne
oraz Jadwiga Niedorezo emeryt, kierowniczka bi
blioteki pedagogicznej, notabene matka I Wicemiss
Polski z połowy lat 80. Reszta członków pozostała
w pracy, by nie zamknąć bibliotek dla czytelników.
Jak widać, kolo jest niewielkie. Ale jego plusem
jest zakorzenienie się we wszystkich bibliotekach
środowiska. Nadto, jego członkowie reprezentują

wszystkie pokolenia i są od dawna znani z bogate
go doświadczenia fachowego, umiłowania naszego
zawodu i autentycznie motywowanej przynależno
ści do SBP. Tylko, jak w każdej grupie, tak i w tym
kole, potrzebny jest wyrazisty lider, a w okresach
szczególnie trudnych - osoba przejmująca na sie
bie główny ciężar obowiązków i odpowiedzialno
ści. Takiej właśnie roli podjęła się Elżbieta Rzepka.
Dobry to omen dla morąskiego SBP.
Już sam początek był wręcz wymarzonym wpro
wadzeniem do części merytorycznej szkolenia. Gdy
na wstępie E. Rzepka, stwierdziła nieco zmartwio
nym głosem, że jest dziś nas bardzo mało, to na
tychmiast została pocieszona przez tę garstkę sym
patycznych bibliotekarek, które zgodnym chórem
rzekły, że ,jiie liczy się ilość, lecz jakość”. Wtedy
i ja, w takiej atmosferze szczerości, wtrąciłem swo
je trzy grosze - mówiąc, że uwierzę w tę jakość,
gdy stanie się ona elementem rozwoju kola. I ku mo
jemu zadowoleniu zauważyłem, że rzucone ziarno
jakby padło na podatny grunt. Praktyka najbliższych
miesięcy i lat zapewne pokaże, czy i jakie owoce
ono wydało.
MARIAN FILIPK O W SK I
ZO SBP Olsztyn

„Złota Dwudziestka Bestsellerów Nastolatków”,
czyli co czytają uczniowie szkół średnich
w związku z propagowaniem kultury czytelni
czej oraz popierając ideę popularyzacji książek Rada
Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich przeprowadziła w roku
szkolnym 2002/2003 - plebiscyt „Złota Dwudziest
ka Bestsellerów Nastolatków” w szkołach ponadgimnazjalnych i średnich Krakowa oraz okolic.
Był on kontynuacją zorganizowanego w roku
szkolnym 2001/2002 w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych plebiscytu „Bestsellery nastolat
ków”. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się
w dniu 9.04.2003 r. W plebiscycie udział wzięło
7946 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych
i średnich z Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Dobczyc,
Trzebini, Olkusza, Myślenic, Niepołomic. Każdy
z uczestników mógł oddać głos na przygotowanych
kartach na trzy, najciekawsze jego zdaniem książki.
Komisja złożona z członków Towarzystwa Na
uczycieli Bibliotekarzy Szkół Polski - organizato
rów tego plebiscytu, w osobach: Małgorzata Chamielec, Marta Gdańska, Dorota Kalfarska, Jolanta
Kustra, Danuta Madeja, Jadwiga Reczek, Elżbieta
Wróbel, Dagmara Wysocka dokonała podliczenia
wszystkich oddanych głosów, W efekcie powstała
lista 130 tytułów, które zdaniem uczestników ple

biscytu zasłużyły na miano najlepszych. Dwadzie
ścia pozycji, na które oddano największą liczbę gło
sów trafiło na listę „Złotej Dwudziestki Bestselle
rów Nastolatków” . Wśród nich na pierwszym miej
scu, z przytłaczającą przewagą głosów znalazła się
trylogia J. R. R. Tolkiena Władca Pierścieni. Popu
larność tej książki wśród młodzieży zbiegła się z po
jawieniem na ekranie filmowych adaptacji dwóch jej
części. Wydaje się, że sugestywnie pokazane na ekra
nie losy bohaterów znakomicie pobudziły umysły
młodych czytelników. Na drugim i trzecim miejscu
wśród najpopularniejszych książek znalazły się My
dzieci z dworca ZOO F. Christine oraz Pamiętnik
narkomanki B. Rosiek. Fakt, iż obie te książki po
ruszają problem narkomanii wśród młodych ludzi
może świadczyć, że młodzież nie pozostaje obojęt
na wobec spraw trudnych. Harry Potter J. K. Row
ling uplasował się dopiero na piątym miejscu, za?(/chemikiem P. Coelho.
Organizatorzy plebiscytu są przeświadczeni, iż
tego typu akcje pozwolą na podejmowanie działań,
które skutecznie zwiększą czytelnictwo wśród mło
dzieży pochłoniętej dziś przez telewizję. Internet
i gry komputerowe. Pomogą podnieść aktywność
czytelniczą młodzieży i w popularyzacji czytelnic
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twa. Każdy pozytywny szum wokół książek i czy
telnictwa jest bardzo ważny. Każda pozytywna in
formacja, która dotrze dziś do młodzieży może ju 
tro powiększyć grono czytelników, a być może
w dalszej przyszłości grono zagorzałych miłośni
ków książek. Stworzony ranking najpoczytniejszych
książek wśród młodzieży będzie z pewnością wska
zówką dla bibliotekarzy przy zakupie nowych po
zycji do bibliotek. Kultura czytelnicza młodzieży to
ważny element naszej kultury narodowej. Ogrom
na więc odpowiedzialność ciąży na wszystkich, któ
rzy ją tworzą. Wśród nich poczesne miejsce zajmu
ją nauczyciele - bibliotekarze noszący w sobie prze
świadczenie, że czym skorupka za młodu nasiąk
nie... Dlatego też przeprowadzona w dwóch ostat
nich latach szkolnych akcja zostanie na pewno po
wtórzona.
MAŁGORZATA CHAMIELEC
Zespól Szkół Zawodowych w Wieliczce

JOLANTA KUSTRA
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie

ZłOTA DWUDZIESTKA
BESTSELLERÓW NASTOLATKÓW
1. J. R. R. Tolkien: Władca P ierścieni- 1816 głosów
2. F. Christine: My, dzieci z dworca ZOO 1094
3. B. Rosiek: Pamiętnik narkomanki - 980
4. P. Coelho: Alchemik - 820
5. J. Rowling: Harry Potter - 684
6. A. Sapkowski: Saga o Wiedźminie - 608
7. P. Coelho: Weronika postanawia umrzeć - 422
8. J. R. R. Tolkien: Hobbit - 362
9. A. dc Saint-Exupéry: Mały Książę - 337
10. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - 328
11. M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata - 306
12. H. Sienkiewicz: Quo vadis - 293
13. F. Dostojewski: Zbrodnia i kara - 2SI
14. H. Fielding: Dziennik Bridget Jones - 240
15. W. Wharton: P tasiek - 220
16. M. Musierowicz: Jeżycjada (cykl) - 184
17. B. Prus: Laika - 151
18. S. Żeromski: Przedwiośnie, A. Kamiński: Kamienie
na szaniec - 136
19. P Cochlo: Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i
płakałam, G. Orwell: Rok 1984 - 124
' 20. K. Siesicka: Jezioro osobliwości - 120

I_______________________________________________ I

Druga biblioteka w Polsce otrzymała imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Jest na Podlasiu, w powiecie lubartowskim, wio
ska Białobrzegi, położona niedaleko od Kocka, cza
sy świetności ma już za sobą. Przed wojną była to
duża wieś gminna w powiecie łukowskim licząca
ponad 1000 mieszkańców. Stąd w 1920 r., z Kocka
i Białobrzegów rozpoczęła się zwycięska ofensywa
wojsk polskich przeciwko Armii Czerwonej. Wieś
w okresie II Rzeczypospolitej wyróżniała się aktyw
nością społeczną i kulturalną. Już na początku lat
30. XX w. działała tam biblioteka, prowadzona
przez Koło Młodzieży Wiejskiej im. Gabriela Na
rutowicza. Jedynym dowodem na to jest bibliotecz
ny znak własnościowy na powieści Mieczysława
Smolarskiego Gwiazdy Werny. Do miejscowych
działaczy bardziej „przemawia” data 19.02.1937 r.,
pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej Gmin
nej Biblioteki. Z tym też rokiem zapewne należy
wiązać nadanie jej imienia Józefa Piłsudskiego.
Kiedy to nastąpiło, nie udało się ustalić. Pierwszą
bibliotekarką była miejscowa nauczycielka Stefa
nia Zającówna.
Wojna i okupacja przerwały działalność biblio
teki. Jako Gminna Biblioteka Publiczna wznowiła
pracę w 1946 r. Była wtedy jedną z pierwszych bi
bliotek gminnych w województwie. Imienia Piłsud
skiego już nie nosiła, to nie były czasy gloryfikują
ce Marszałka.
Początkowo losy biblioteki były typowe dla po
wojennych czasów: częste zmiany miejsca, powol
ne powiększanie księgozbioru, wzrastająca liczba
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czytelników, jakieś formy pracy kulturalno-oświa
towej.
Nowy etap w życiu kulturalnym Białobrzegów
i biblioteki nastąpił w 1965 r., kiedy kierownictwo
placówki objęła Maria Kowalewska, nb. pracująca
tam do chwili obecnej. Biblioteka zdynamizowała
swoją działalność, co wyraziło się głównie w boga
tej pracy środowiskowej. Częstsze były lekcje bi
blioteczne, konkursy i quizy czytelnicze, imprezy
biblioteczne. Biblioteka żywo współpracuje z miej
scową Szkołą Podstawową (aktualnie biblioteka
mieści się w szkole) i Zespołem Śpiewaczym Koła
Gospodyń Wiejskich. Zbiory biblioteki wzrosły do
9 tys. wol., a liczba czytelników oscyluje w grani
cach 550.
22.03.2003 r. w Białobrzegach odbyła się pod
niosła uroczystość - nadanie Filii bibliotecznej imie
nia Józefa Piłsudskiego. Organizatorzy postanowi
li zaprosić rodzinę Marszałka. Stosowne zaprosze
nie skierowane zostało do Warszawy. Choroba prze
szkodziła przyjazdowi córki Marszałka, Jadwigi
Jaraczewskiej. Dziękując za zaproszenie, w imie
niu Rodziny, napisała: przesyłamy serdeczne życze
nia dalszego pomyślnego rozwoju Biblioteki i łą
czymy się myślami z Obecnymi.
W spotkaniu wzięły udział władze miasta i gmi
ny Kock, na czele z burmistrzem Stanisławem Jeśkiewiczem, grono radnych, nauczyciele miejscowej
szkoły, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich i wie
lu mieszkańców wsi. Wśród zaproszonych gości był

dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Lubelskie
go Urzędu Wojewódzkiego - Stanisław Dąbrow
ski, wicedyrektor WBP - Zdzisław Bieleń i dyrek
tor WDK - Józef Obroślak.
Uroczystość rozpoczął burmistrz Stanisław Jeśkiewicz, który jako gospodarz terenu powitał gości
i wyraził swoją radość z tak doniosłego wydarze
nia. Po nim kierowniczka Filii Maria Kowalewska
przedstawiła krótko historię Białobrzegów i biblio
teki. Kulminacyjnym punktem programu było od
czytanie przez nauczycielkę Renatę Czajkę Aktu
nadania przez Radę Miasta i Gminy Filii Biblio
tecznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dalszej części spotkania wyróżniono upomin
kami książkowymi około 40 najwierniejszych i naj
aktywniejszych czytelników. Goście „lubelscy”
pogratulowali mieszkańcom i władzom wspaniałej
uroczystości, podkreślając aktywność kulturalną
środowiska. Wręczyli, na ręce bibliotekarki, oko
licznościowe adresy i upominki książkowe. Podzię
kowanie za piękną współpracę złożyła Marii Ko

walewskiej także Katarzyna Nicpoń, dyrektorka
miejscowej szkoły.
Uświetnieniem uroczystości był występ Zespołu
Śpiewaczego KGW, ubranego w stroje ludowe, który
odśpiewał własnej kompozycji historię wsi, biblio
teki i laudację bibliotekarki. Bardzo się to podoba
ło. Następnie kierowniczka Filii M. Kowalewska
przedstawiła biografię Patrona biblioteki. Najważ
niejsze fakty z życia Piłsudskiego były eksponowa
ne stosownymi wierszami i piosenkami recytowa
nymi i śpiewanymi przez zespoły młodzieżowe
z gimnazjum w Kocku i szkoły podstawowej
w Białobrzegach.
Na zakończenie wszyscy spotkali się na gościn
nej biesiadzie, w czasie której można było pogawę
dzić, cieszyć się z uroczystości, ocenić występy ar
tystyczne i chwalić znakomitą kuchnię.
ZDZISŁAW BIELEŃ
zastępca dyrektora WBP
w Lublinie

Książnica Kopernikańska w Toruniu
nagrodzona certyfikatem zgodności systemu
zarządzania jakością ISO 9001
Naczelnym celem Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej - Książnicy Kopemikańskiej w Toruniu jest
uzyskanie pełnego zadowolenia oraz satysfakcji na
szych Klientów. Zaufanie do nas budujemy poprzez
zagwarantowanie wysokiego standardu usług, speł
niających oczekiwania i potrzeby klientów oraz po
zwalającego utożsamić działalność Książnicy Ko
pemikańskiej z najwyższą jakością. Bez zapewnie
nia dobrego i nowoczesnego Systemu Zarządzania
Jakością realizacja zadań biblioteki nie będzie za
dowalająca, a jej pracownicy nie będą mogli w peł
ni wykazać się zaangażowaniem i kreatywnością.
Oprócz zapewnienia jakości zarządzania i świad
czonych usług spełnienie wymagań normy ISO 9001
daje też prestiż i preferencje wynikające ze zdoby
cia certyfikatu. Ma to znaczenie zwłaszcza dla part
nerów Książnicy Kopemikańskiej z krajów Unii Eu
ropejskiej. Kolejną korzyścią płynącą z wdrożenia
normy ISO 9001 jest ustanowienie nowoczesnych
metod nadzom i systematycznej kontroli.
2 1.06.2002 r. została ustanowiona Polityka Ja
kości Książnicy Kopemikańskiej deklarująca stałe
dążenie do osiągnięcia satysfakcji naszych klientów
z usług biblioteki. 29.10.2002 r. dyrektor WBP-KK
zstwietAńi Księgę Jakości, której przedmiotem jest
opis opracowanego i wdrożonego w Książnicy Ko
pemikańskiej Systemu Zarządzania Jakością. Uzu
pełnienie Księgi Jakości i jej integralną część sta

nowią procedury operacyjne, których wykaz rów
nież ona zawiera.
W dniach 20-21.03.2003 r. został przeprowadzo
ny w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książ
nicy Kopemikańskiej w Toruniu - przez dwoje auditorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
w Warszawie zewnętrzny audit. Audit certyfikujący
zakończył się pełnym sukcesem Książnicy Kopernikańskiej.
Książnica Kopernikańska zdobyła certyfikat ISO
9001 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Cer
tyfikacji w Warszawie i międzynarodową sieć jako
ści - IQNet (The International Certification Ne
twork). PCBC jest największą krajową jednostką
certyfikującą powołaną do działania ustawą pań
stwową z 3.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Od 1997 r. PCBC jest pełnoprawnym członkiem
IQNet-międzynarodowej organizacji zrzeszającej
najważniejsze jednostki certyfikujące systemy za
rządzania z poszczególnych krajów. Połowa certy
fikatów jakości na zgodność z normą ISO 9001 na
całym świecie została wydana przez firmy certyfi
kujące zrzeszone w IQŃet. Certyfikat PCBC jest
równoważny certyfikatom przyznawanym przez te
jednostki i jest przez nie uznawany. Wraz z certyfi
katem i znakiem jakości PCBC wydaje się również
certyfikat i znak jakości IQNet.
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o trzy m an ie certyfikatu ISO 9001 uświetniło
80. rocznicę utworzenia Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej - Książnicy K opernikańskiej w To
ru n iu (1923-2003). Uzyskanie certyfikatu ISO
9001 potwierdziło prestiż, reputację i renomę bi
blioteki oraz otworzyło Książnicy Kopernikańskiej
drogę do szerokiej promocji. Uroczyste wręczenie
certyfikatu dyrektorowi WBP - Książnicy Koper
nikańskiej w Toruniu - Teresie E. Szymorowskiej -

nastąpiło 8.05.2003 r. w urzędzie marszałkowskim
województwa kujawsko-pomorskiego w obecności
marszałka województwa, prezydenta miasta Toru
nia, radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych rady
miejskiej, przedstawicieli świata biznesu, lokalnej
prasy, radia i telewizji.
GRZEGORZ BARECKI
pełnomocnik ds. SZJ

Aaaaby zostać nowoczesnym bibliotekarzem
Co potrzebne? Na dobry początek zapał do na
uki i trochę samodyscypliny. Przyda się też kompu
ter z dostępem do Internetu oraz trochę gotówki.
Potem już tylko kontakt z administratorami progra
mu i j uż możemy zaczynać kurs internetowy dla bi
bliotekarzy. Od początku maja tego roku taką usłu
gę, pod nazwą bibweb, oferuje Biblioteka Uniwer
sytecka w Warszawie we współpracy z EBIB-em
oraz Fundacją Bertelsmanna - pomysłodawcą pro
jektu. Za pośrednictwem Internetu pracownicy bi
bliotek otrzym ują dostęp do składającego się
z trzech modułów kursu, którego celem jest przy
swojenie przez uczestnika praktycznej wiedzy na
temat wykorzystania Internetu w pracy biblioteki.
Kurs podzielony jest na część ogólną, zawierają
cą omówienie zagadnień dotyczących Internetu oraz
część specjalistyczną, poświęconą wykorzystaniu
fachowej wiedzy bibliotecznej. W części specjali
stycznej omówiono np. rozwój technologii multi
medialnych, które można zastosować w bibliote

kach, a także strategie umożliwiające systematycz
ne wdrażanie i wykorzystywanie mediów elektro
nicznych w pracy bibliotecznej. Ponadto uczestni
cy kursu mają okazję zapoznać się z metodami
motywowania pracowników biblioteki w obliczu
wyzwań związanych z rozwojem techniki oraz wy
pracować argumenty pomocne przy pozyskiwaniu
inwestorów samorz^owych. Konkretne przykłady
i ćwiczenia, kontrola procesu nauki, zadania egza
minacyjne i informacje o uzyskanych wynikach słu
żą ugruntowaniu zdobytej wiedzy. Jak zapewniają
autorzy programu ,/iie chodzi przy tym tylko o przy
swojenie faktów, lecz przede wszystkim o wypra
cowanie metod i zdobycie wiedzy mającej zastoso
wanie w praktyce”.
Brzmi zachęcająco. Bibliotekarze wszystkich
miast i wsi łączcie się... z www.pbi.edu.pl
HANNA OCHMAŃSKA
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie

WARSZTATY CZYTELNICZE
Gawęda o życiu i twórczości K. I. Gałczyńskiego
S c e n a r iu s z im p re z y
Montaż przeznaczony jest dla uczniów szkoły pod
stawowej. Wykorzystano w nim wiersze, które zosta
ły wyróżnione w 11 edycji Białostockiego Konkursu
Poetyckiego „Ocalić od zapomnienia” . Polegał on na
przygotowaniu parafrazy „Kroniki olsztyńskiej”
i przebiegał pod hasłem „Jutro popłyniemy daleko... ”

Celem spotkania Jest:
• przybliżenie twórczości patrona szkoły,
• postrzeganie poety jako twórcy wciąż ważne
go i aktualnego,
• zachęcenie uczniów do aktywności i inwencji
twórczej.
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Imprezę uatrakcyjnił występ chóru szkolnego pod
kierunkiem Jolanty Gwiazdowskiej.
GAWĘDA O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się
23.01.1905 r. w Warszawie. Państwo Gałczyńscy
mieszkali wtedy w samym centrum miasta, w domu
nr I ł przy ulicy Mazowieckiej. Pan Konstanty,
ojciec poety, pracował jako technik kolejowy.
Matka zaś - Wanda z Łopuszyńskich, była córką
właścicielki warszawskiej restauracji „Wróbel” .

Pierworodny syn na chrzcie otrzymał imiona Kon
stanty Ildefons. Z czasem Kostek tak o tym pisał:
Moje pierwsze imię je st cesarskie,
drugie niebiańskie
Chciałbym zwrócić waszą uwagę surowi krytycy
l
łaskawi Czytelnicy,
Na to, że urodziłem się w IVarszawie
W ponurej czynszowej kamienicy.
Czas szybko mijał i we wrześniu 1912 r. chło
piec rozpoczął naukę w szkole przy ulicy Chmiel
nej, Jak się uczył? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że
miał swój świat, w którym potrafił się zamykać, gdy
tego wymagały okoliczności. A jedyną bliską mu
duszą był jego młodszy brat Mietek, i tylko on miał
prawo wstępu do stworzonego przez Kostka ma
gicznego azylu, który dawał pokój babki. Nauka
w szkole kolejowej trwała zaledwie dwa lata. Wy
buchła I wojna światowa. Rodzina Gałczyńskich
wyjechała z Warszawy, po długiej podróży wresz
cie przybyli do Moskwy. Kostek podjął przerwaną
naukę w ewakuowanym z Warszawy Gimnazjum
Władysława Giżyckiego.
Wykładało tu wielu wybitnych profesorów, jed
nym z nich był Józef Grabowski, ukochany nauczy
ciel Kota. To właśnie on zabrał się za gruntowną
edukację chłopca, to on podsuwał mu lektury, któ
re w latach pobytu w Moskwie stały się wielką,
prawdziwą miłością przyszłego poety. To właśnie
wtedy zaczął się jego trwający przez całe życie po
dziw dla klasyki rosyjskiej. Inną wielką zasługą pro
fesora i jego żony było obudzenie muzycznych za
interesowań chłopca, ujawnienie jego niemal abso
lutnego słuchu. Od tej pory skrzypce towarzyszyły
K. ł. Gałczyńskiemu przez całe życie. Jednym
z pierwszych zakupów po powrocie do Polski z poobozowej wędrówki był właśnie ten instrument. Nie
grał już na nich, ale je miał. Tę niezwykle cenną
rzecz trzymał w pudle, a pudło w szafie. Gdy
w domu zapadała w wyniku nieporozumień zło
wróżbna cisza (czego nie znosił) ~ wyjmował je
z pudła i zaczynał stroić. Żona kapitulowała, sytu
acja domowa wracała do normy, skrzypce do pu
dła, pudło do szafy... Owe skrzypce podarował po
eta synkowi dozorcy, Józiowi Pawoniakowi.
Jak Kot był postrzegany przez kolegów? Jeden
z nich Jan Hoppe napisał: Dwunastoletni Kostek
zawsze był nie z tej ziemi. Przez wszystkich łubia
ny, ale w gruncie rzeczy sam. Sam dlatego, że zu
pełnie inny. Nasze zainteresowania i rozrywki nu
dziły go. Nie biegał z nami na wycieczki. Nawet
narty nie porywały go. Na piłkę patrzył obojętnie.
Wołał czytać. Zawsze miał duże uzdolnienia recy
tatorskie, piękny głos i poczucie humoru. Często
wskakiwał na ławkę czy katedrę, bo lubił przema
wiać z wysoka, a młody ludek sztubacki słuchał
zawsze chętnie.

A co na to rodzina ~ ciotki, wujowie, kuzynki?
Traktowali go z całkowitym lekceważeniem: Skąd
wśród nas taki odmieniec? Ze wszystkiego kpi, pisze jakieś głupie kawałki... Więc skąd się wzięła ta
jego wielka muzykalność i wyrafinowany smak?
Ta potrzeba opanowywania języków? Stałego ucze
nia się w ogóle? Poszukiwania wciąż nowych
lektur? Skąd to nieomylne wyczucie plastyczne?
Potrzeba pogłębiania raz zdobytej wiedzy? Prze
konanie o konieczności codziennej pracy? Taka
niewiarygodna wręcz muzykalność?
A młody Kostek ponad wszystko uwielbiał sa
motne wędrówki po mieście, a najpiękniejszym dla
niego miejscem był most Kamienny, płynąca dołem
rzeka Moskwa, znad której patrzył i patrzył w nie
zliczone złote kopuły cerkwi... Uwielbiał też teatr.
W 1918 r. Gałczyńscy wracają do Warszawy.
Konstanty uczy się w gimnazjum w Wierzbnie.
W 1923 r. zdaje maturę i rozpoczyna studia na wy
dziale filologii angielskiej Uniwersytetu Warszaw
skiego. Równocześnie studiuje filologię klasyczną
i doskonali niemiecki. W tym samym roku, w maju.
Kostek po raz pierwszy w swym krótkim życiu wi
dzi własne nazwisko pod własnym wierszem w naj
prawdziwszej, czytanej przez tysiące ludzi gazecie
- „Rzeczpospolitej” . Wiersz nosi tytuł Szturm.
Jego koledzy z tamtych lat stwierdzają że Ko
stek to najciekawsza indywidualność w studenckim
zespole rówieśników. Nadawał ich życiu ton, jak
i fason. Wszyscy oni pozostawali pod jego wpły
wem. Do legendy przeszła długa do ziemi peleryna,
z którą młody poeta nie rozstawał się nawet w upal
ne dni. Dodawała czegoś niepowtarzalnego i jego
wierszom, i jemu samemu. Nikt z grupy rówieśni
czej Kocia nie miał podobnych pomysłów. Już wte
dy Kostek pisał: Ja wiem, ja wiem, że przyjdzie
dzień i cały świat zapłonie od mych gorących słów.
I nie pomylił się, bo już w 1929 r. w Klubie Arty
stycznym miał miejsce pierwszy indywidualny wie
czór autorski poety. W 1930 r. Gałczyński bierze
ślub z Natalią Awałow. W swojej późniejszej twór
czości pisze wiersze poświęcone żonie, zaś uroczy
stość ślubną utrwalił w Balladzie ślubnej I:
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A może rzeczywiście wszystko się
nam przyśniło:
stangret, kareta, wieczór, mój fra k
i twój tren,
i nasze życie twarde i słodkie ja k sen.
Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie
nasza miłość.
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Nł sierpniu 1939 r. Gałczyński otrzymał powo
łanie do wojska. 17 września tego samego roku do
stał się do niewoli. Więziony był w Altengrabow.
W przeddzień niewoli napisał wiersz pt. Pieśń
o żołnierzach z Westerplatte. Utwór wywołał wzru
szenie, dodawał otuchy i niósł nadzieję.
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w 1946 r. poeta powrócił do kraju. Początek lat
pięćdziesiątych był trudnym okresem w jego życiu.
Na zjeździć Związku Literatów Polskich skrytyko
wano jego twórczość, redakcje nie chciały druko
wać utworów poety, nie pozwolono mu organizo
wać spotkań autorskich. W tych ciężkich chwilach
Gałczyński znalazł ukojenie w mazurskiej leśni
czówce Pranie. Napisał tu między innymi; Kronikę
olsztyńską i cykl Pieśni. "W utworach tych pragnął
ocałić to, co najcenniejsze.
Zmarł 6 grudnia 1953 r. Miał zaledwie czterdzie
ści osiem lat. Urządzono cichy i skromny pogrzeb.
Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach.
Posłuchajmy jak uczniowie naśladują poezję
Mistrza.
Podróż

Ze sobą weźmiemy niewiele
Umysł otwarty i serce szczere
Garść dobrych uczynków - na chwilę
Na każdy dzień i na niedzielę?
Jutro popłyniemy daleko
Po drodze spotkamy poetę
Jego przyjaciół spytamy wraz
Gdzie mamy szukać „Harry Pottera ".
Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Wyspy
szczęśliwe” .
Piękno M azur

Jutro popłyniemy daleko
Odkryjemy piękno Mazur
Nacieszymy się przyrodą
Obejrzymy nieba lazur.

Gdy zegar staruszek północ wybije
A mrok rozpuści czarne warkocze
Otworzę okno i popłynę daleko
Zwiedzać nieznane krainy ze snu

Zachwycimy się łąkami
Nazrywamy żółtych kwiatów
Posłuchamy żab rechotu.
Śpiewających w górze ptaków

Przez księżycową bramę przejdę ostrożnie
I ogród ujrzę magiczny ja k z bajki
Na drzewach lustra porozwieszane
Na złotych gałęziach liście - motyle.

Zobaczymy piękne knieje
Popływamy po jeziorze
Obejrzymy zachód słońca
O wieczornej letniej porze.

IV szkatułkach z muszelek marzenia schowane
Na srebrnych skrzypeczkach zawodzi wiatr
Pod baldachimem z jedwabnej mgiełki
Zaczarowane miasteczka z zapałek.

Zatańczymy przy ognisku
Nasze pieśni wszystkim znane
Upieczemy na patyku
Te kiełbaski tak łubiane.

Latarnie ja k gwiazdy pozapalane
Na błękicie tęcza niby kot się pręży
Tuż obok grają pegazy skrzydlate
Pod nimi malutkie pałace z pajęczyn
A ju ż jutrzenka rozwiewa ten cudowny
świat.
Szkoda, bo czarownic w nim było
Popłynę do niego następnej północy
Gdy tylko... pogrążę się we śnie.
W srebrnym jeziorze

Rozsławiany przez poetów
Ten przepiękny polski kraj
Tu się każdy czuje dobrze.
To je st nasz prawdziwy raj.
Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Jutro
popłyniemy daleko” .
Daleko
Jutro popłyniemy dałeko
Tam gdzie będziemy szczęśliwi
Gdzie nas nic a nic
Nie może zadziwić.

Jutro popłyniemy daleko
W tę dał poprowadzi nas echo
Popłyniemy przez morze radości
Gdzie miłość i szczęście gości.

Do łódki starej wsiądziemy
Ufni je j sterom ja k nikt.
Do wyspy nieznanej dobijemy
Tu nie odkryje nas nikt.

Jutro popłyniemy daleko
Przez zatokę magii, krainę cieni
By łowić gwiazdy w srebrnym jeziorze
I liczyć i czekać, a może...

Przez piasek gorący na plażę
Dobrniemy padając z nóg.
Aż granice naszych marzeń
Rozgrzeje słońca złocisty próg.

40

Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego pt: „Ile
razem dróg przebytych”.

Dalej niż mgła
Jutro popłyniemy daleko
Jeszcze dalej niż mgła zachodzi.
Spotkamy nowych przyjaciół
Poznamy ciekawych łudzi
Trzciny wysokie nas ukołyszą
Do snu letniego o słońca zachodzie
Wśród toni głębokiej, toni przejrzystej
na tafli jeziora w srebrzystej wodzie
Jutro popłyniemy daleko
Jeszcze dalej niż mgła zachodzi.
Dotrzemy ku nowym brzegom
Odkryjemy, co piękne w przyrodzie.

KRYSTYNA CHOIKO
nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 28
im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku
Bibliografia:
1. Borkowska J.: O poetach i pisarzach inaczej. Płock:
„Korepetytor”, 1977.
2. Gałczyńska K.: Konstanty syn Konstantego. Warsza
wa: NK , 1990.
3. Gałczyńska K.: Zielony Konstanty. Warszawa: „Książ
ka i Wiedza”, 2000.
4. Kulawik A.: Konstanty Ildefons Gałczyński. Wrocław:
Ossolineum, 1977.
5. Wakuluk H.: Jutro popłyniem y daleko. Białystok: „Bi
blioteka Szkolna”, 2002.

Przyjemne z pożytecznym
S c e n a riu s z k o n k u rs u
Dzień 29 września 2001 r. obchodzony był z ini
cjatywy Polskiej Izby Książki jako ogólnopolski
dzień głośnego czytania. Z tej okazji przygotowa
łam imprezę „Przeczytaj i Ty”*. Zachęcona jej suk
cesem postanowiłam, że odtąd już co roku na prze
łomie września i października organizować będę im
prezę czytelniczą związaną z głośnym czytaniem.
Początek jesieni wydaje się być ku temu najodpo
wiedniejszą porą. Po długiej wakacyjnej przerwie
dzieci potrzebują specjalnej zachęty do pracy umy
słowej, do czytania, a tego typu imprezy znakomi
cie służą realizacji takiego celu. Może z czasem sta
nie się to w naszej szkole tradycją.
W bieżącym roku jesienna impreza przybrała
formę konkursu pięknego czytania - „Czytaj z ra
dością, słuchaj z przyjemnością”. Był on przezna
czony dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.
Finał odbył się 4 października. Finalistki-dziew 
czynka z kl. IV, trzy z kl. III i jedna z kl. II - wyło
nione zostały w drodze eliminacji.
Finał posiadał odpowiednią oprawę. Tworzyły ją
krótkie przerywniki w wykonaniu uczniów kl. IIIVI: zagadka o książce^, teksty podkreślające zna
czenie czytania w życiu człowieka’ oraz piosenka
„Książki, książki”'*, śpiewana z towarzyszeniem pia' Relacja z imprezy „Przeczytaj i Ty” oraz jej scena
riusz opublikowane zostały w „Poradniku Bibliotekarza”
2001 nr 12 s. 29-30,
’ J. Kicrcz: Baw się wierszykami. Kielce: DCF, 1999
s. 21.
’ C ała Polska czyta dzieciom [Dokument elektronicz
ny]: kampania społeczna / projekt i wykonanie Ł. Kosz.
[Online], Tryb dostępu: http://www.calapolskaczytadzicciom.pl/indcx.htm [2002-09-04].
■*J. Kossakowska: Sięgnij p o książkę', [scenariusz im
prezy]. „Poradnik Bibliotekarza” IW 6 nr 5 s. 28.

nina. W roli akompaniatora wystąpiła uzdolniona
muzycznie uczennica kl. V. Imprezę otworzyła wer
sja instrumentalna jednej zwrotki wspomnianej pio
senki. „Książka: uczy rozumieć innych, jest towa
rzyszem w samotności, pobudza wyobraźnię, bu
duje pomost między pokoleniami”’ głosiły hasła
umieszczone na ścianie obok plakatu ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”’ .
Finalistki czytały siedząc przy jednym z dwóch
ustawionych na środku sceny stoliczków. Wspaniale
przygotowane i odświętnie ubrane robiły niezwy
kłe wrażenie. Wytworzył się niepowtarzalny nastrój.
Nic dziwnego, że niemiecki pisarz Günter Grass laureat literackiej Nagrody Nobla w 1999 r., napi
sał w jednym ze swoich felietonów: „Nie ma pięk
niejszego widoku niż widok czytającego dziecka’”
Książki, z których pochodziły czytane fragmen
ty, dziewczynki wybrały samodzielnie. Dwie uczen
nice skorzystały z propozycji nauczyciela bibliote
karza. Wszystkie występujące dzieci używały mi
krofonu.
Ku radości występujących uczniów i mojej dopi
sała publiczność. Przyszły nawet całe rodziny. Dzie
ci i rodzice mogli się dowiedzieć o przygotowywa
nej imprezie już wcześniej. Odpowiednie informa
cje rozpowszechnione zostały w formie pisemnej na
plakatach, a w formie ustnej w poszczególnych kla’ Siedem naście zalet książki dla dzieci. „Biblioteka
w Szkole” 2002 nr 2 s. 22.
’ Kampania społeczna na rzecz głośnego czytania pod
hasłem „Cała Polska czyta dzieciom” została zainauguro
wana przez Fundację ABC XXI - Program Zdrowia Emo
cjonalnego 1.06.2001 r.
’ G. Grass: Drukowane słow o będzie górą. „Forum”
1999 nr 51-52 s. 1.
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sach podczas wywiadówki. Dodatkowo jeszcze ro
dzice klas I-IV otrzymali indywidualne zaprosze
nia. Z myślą o wygodzie rodziców wybrany został
termin finału, tzn. piątkowe popołudnie (godz. 16’“).
Podczas, gdy zgromadzona publiczność słucha
ła piosenki „M agiczna siła wyobraźni” z filmu
„Triumf Pana Kleksa”, jury w składzie: polonista,
pedagog logopeda, nauczyciel bibliotekarz - odby
ło sw oją naradę. Najlepiej zaprezentowały się;
czwartoklasistka, która przeczytała fragment P/nokia C. Collodiego oraz uczennica z kl. III prezentu
jąca urywek powieści A. Lindgren Dzieci z ulicy
Awanturników. Wręczenie nagród zakończyło część
konkursową spotkania.

Przygotowując finał postanowiłam połączyć
przyjemne z pożytecznym. Do współpracy zapro
siłam naszego szkolnego pedagoga i logopedę
Lidię Sławińską. Drugą część spotkania wypełnił
przygotowany przez nią specjalnie dla rodziców wy
kład na temat; „Specyficzne trudności w czytaniu przyczyny, objawy, pomoc”. Wystąpienie uroz
maiciły fachowe materiały filmowe oraz starannie
wykonane, czytelne tablice. Aby umożliwić udział
w spotkaniu wszystkim osobom zainteresowanym
problematyką dysleksji, informacja o wykładzie
opublikowana została na łamach lokalnej prasy.
Całość przebiegła w niezwykle miłej atmosferze.

„Czytaj Zradością, słuchaj z przyjemnością”
Konkurs pięknego czytania dla uczniów kl. II-1V szkoły podstawowej
W stęp: instrumentalna wersja jednej zwrotki
piosenki „Książki, książki”.
O soba I: Rozpoczniemy nasze spotkanie za
gadką dla publiczności. Oto ona;
Ta rzecz ma kartki, strony, okładkę... jest Ci po
trzebna do czegoś stale, no i posiada sto innych zalet.Ta rzecz to ... (książka).
Piosenka: I zwrotka: Tyle jest ciekawych ksią
żek, że czasami martwię się, kiedy je przeczytać
zdążę książki, książki te.
Osoba I: Prosimy pierwszego uczestnika kon
kursu. X przeczyta nam fragment książki...
Uczeń 1: czyta
Osoba II: Czytanie rozwija język, język z kolei
stanowi podstawę myślenia, w tym także matema
tycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy
ludzkiej myśli i wiedzy.

sza ich zdolność uwagi i koncentracji. Wiele pro
gramów telewizyjnych wywołuje u dzieci lęki i
niepokój oraz znieczula na przemoc. Głośne czy
tanie im książek chroni je od telewizji i przejmo
wania z niej antywartości. Uczy ono nieagresyw
nych sposobów rozwiązywania problemów i kon
fliktów, ponieważ stymuluje rozwój emocjonal
ny, rozwija wrażliwość i empatię.
Osoba I: Ź- czwarty finalista zaprezentuje nam
fragment...
Uczeń IV: czyta
Piosenka: III zwrotka:
Gdy urosnę tak, jak mama, będę czytać całe dnie.
Jeszcze raz przeczytam sama książki, książki te.
Osoba I: Jako piąty finalista przeczyta nam swój
fragment Ż. Fragment pochodzi z ...
Uczeń V: czyta

Osoba I: Jako drugi zaprezentuje się Y. Usły
szymy fragment...
Uczeń II: czyta

Osoba IV: Naród, który nie czyta, mało wie. Na
ród, który mało wie, podejmuje złe decyzje. Te de
cyzje odbijająsię na całym narodzie.

Piosenka: II zwrotka:
Mama czasu ma niewiele, ale mama kocha mnie!
Chętnie czyta mi w niedzielę książki, książki te.

O brad y ju ry - Publiczność słucha piosenki
z filmu „Triumf Pana Kleksa”: „Magiczna siła wy
obraźni”.

Osoba I; Trzeci uczestnik finału - Z - przeczyta
fragment...

Ogłoszenie w erdyktu ju ry

Uczeń III: czyta
Osoba III: Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej.
Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i zmniej
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Mowa organizatora: Wszyscy chcemy, by na
sze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych, szczęśli
wych ludzi, którzy potrafią odnaleźć swoje miejsce
w otaczającym świecie. By tak się stało, należy je
odpowiednio do tego przygotować. Do zakresu pod

stawowych, niezbędnych w życiu umiejętności na
leży niewątpliwie czytanie. W cywilizacji obrazko
wej pomniejsza się rolę czytania. Jest to zgubne, bo
przy coraz większym zalewie informacji i coraz po
wszechniejszym zastosowaniu komputerów, znacze
nie tej umiejętności będzie, wbrew pozorom, rosło.
Wiele osób zdaje już sobie z tego sprawę. Stąd też
w ostatnim dziesięcioleciu wzrasta zainteresowa
nie dysleksją, jako niesprawnością, której symp

tomami są specyficzne trudności w uczeniu się.
Dysleksją dotyka ok. 8% światowej populacji. Pra
gnę zatem zaprosić Państwa na przygotowany
przez mgr Lidię Sławińską- pedagoga i logopedę referat przybliżający problem dysleksji oraz spo
soby postępowania w przypadku jej wystąpienia.
BEATA PARTYKA
nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy

Kubuś Puchatek i jego przyjaciele
K o n k u r s c z y t e l n i c z y d la k la s II
12.04.2002 r. spotkanie z sympatycznym misiem
zorganizowałyśmy w formie konkursu czytelniczego.
Udział w nim wzięli uczniowie klas drugich. Kon
kurs ogłosiłyśmy z miesięcznym wyprzedzeniem.
Kubuś Puchatek
Milne jest lekturą szkol
ną omawianą w klasie II. Wychowawcy po elimina
cjach klasowych wytypowali po 3 osoby z klasy,
które utworzyły zespoły. Przed ogłoszeniem kon
kursu opracowałyśmy scenariusz, zaproponowały
śmy skład jury (zał. nr 2), ustaliłyśmy regulamin
(zał. nr 3) i punktację poszczególnych konkurencji
(zał. nr 5). W przypadku remisu przygotowałyśmy
pytania dodatkowe (załącznik nr 4).
Miejscem konkursu była biblioteka szkolna dla klas
I - III zaopatrzona w sprzęt nagłaśniający, odpowied
nią dekorację, miejsce dla uczestników konkursu,
członków jury i publiczności (uczniowie klas II).
Konkurs prowadzony był przez uczennice z kla
sy III należące do aktywu bibliotecznego. Imprezę
rozpoczęto tańcem Kubusia Puchatka i pszczółek,
które po każdej konkurencji zadawały pytanie pu
bliczności. Za prawidłową odpowiedź uczennica
przebrana za Kubusia Puchatka częstowała cukier
kiem. Konkurencje przeplatane były piosenkami
(z bajki muzycznej „Kubuś Puchatek”). W czasie
obrad jury, uczennice z klasy Ila zaprezentowały cie
kawą choreografię utworu Wiosna z „Czterech pór
roku” A. Vivaldiego.
Konkurs miał charakter wewnątrzszkolny. Zada
nia konkursowe były urozmaicone. Składały się na
nie; chm urki, czyli Zgadnij, kto to powiedział (za
łącznik nr 6), test (zał. nr 7), krzyżówka (zał. nr
8), fragm ent bajki i załączone do niej pytania, czyli
Słuchaj uważnie... oraz m ruczanka dla misia (zał.
nr 9). Zwycięskim drużynom wręczono nagrody
książkowe - dalsze przygody misia Chatka Puchat
ka, dyplomy i podziękowania.
Informację na temat przebiegu konkursu zamieszczo
no w pisemku szkolnym „Małe Orly”, a także w „Gaze
cie Samorządu Miasta Ciechanów” 2002 nr 5.

zał. nr 2

Scenariusz konkursu
Cele:
- rozbudzenie zainteresowań
twórczością A. A. Milne;
- sprawdzenie stopnia znajo
mości książki Kubuś Puchatek:
- kształtowanie umiejętności przekazywania
przez dzieci zapamiętanych faktów;
- ćwiczenie sprawności działania i komuniko
wania się w grupie.
1. Przygotowanie ogłoszenia dla klas II.
2. Przygotowanie oprawy plastycznej.
3. Przygotowanie zadań konkursowych.
4. Opracowanie regulaminu konkursu.
5. Ocena poszczególnych etapów konkursu ustalenie punktacji.
6. Powołanie jury.
7. Wyznaczenie osób prowadzących (uczniowie
z klasy III b).
8. Przygotowanie dyplomów i nagród dla zwy
cięzców.
9. Podsumowanie przebiegu konkursu i wręcze
nie nagród.
zał. nr 3

Regulamin
1. Organizatorami konkursu są; nauczyciel bi
bliotekarz i nauczycielki nauczania zintegrowane
go dla klas I-III.
2. Konkurs ma zasięg wewnątrzszkolny obejmu
jący chętnych uczniów (z każdej klasy drugiej ze
spół 3-osobowy).
3. Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej.
4. Uczestnikami i odbiorcami będą przedstawi
ciele klas II wraz z wychowawcami.
5. Zadania konkursowe dotyczą lektury dla kla
sy II pt. Kubuś Puchatek
A. Milne.
6. Każda drużyna przygotowuje rekwizyty zwią
zane z lekturą, które będą oceniane.
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7. Powołane jury dokona oceny.
8. Zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podzię
kowania.
zał. nr 4

Pytania dodatkowe
(dogrywka)
1. Jak nazywa się autor książki Kubuś Pucha
tek? (Alan Aleksander Milne}.
2. W jakim drzewie mieszkał Prosiaczek? (buk).
3. Czyje ślady tropili Puchatek z Prosiaczkiem
w Wielkim Lesie? (swoje własne).
4. Gdzie mieszkała Sowa Przemądrzała? (pod
kasztanowcem w Stumilowym Lesie).
5. Gdzie Puchatek znalazł ogon Kłapouchego?
(u Sowy - byl sznurkiem u dzwonka przy drzwiach).
6. Jak wyglądał statek Pływający Miś? (byl to
garnek od miodu należący do Puchatka).
7. W jakiej książce znajdziemy dalsze dzieje Ku
busia Puchatka? (Chatka Puchatka).
8. Co mówi zawsze Puchatek, gdy się rano obu
dzi? (Co też będzie na śniadanie?).
9. Kogo nazywano Tomaszem Nieboraczkiem?
(Pmsiaczka).
10. Co oznaczają skróty opisujące Kubusia Pu
chatka?
a) PP (Przyjaciel Prosiaczka)
b) TK (Towarzysz Królika)
c) PK (Pocieszyciel Kłapouchego)
d) ZO (Znalazca Ogona)

zał. nr 6

Startuje 8 drużyn: A, B, C, D, E, F, G, H.
Przed nami 5 zadań konkursowych. A więc za
czynamy!
Oto zadanie pierwsze: CHM URKI, czyli Zgad
nij, kto to powiedział? (na podstawie książki Gra
żyny Szczepańczyk: Zabawy z lekturą dla uczniów
klas II).
Każda grupa wylosuje teraz chmurkę z wypowiedziąjednej postaci. Waszym zadaniem będzie odgad
nąć, czyje są to słowa? Imię postaci wpisz na chmur
ce. Wpisz też nazwę literową swojej drużyny.
„Ktoś zabrał mi ogon!” - Kłapouchy
„Jestem mądra i doświadczona i potrafię czytać, pi
sać i sylabizować swe własne imię.”- Sowa
„Maleństwo kochane, jeszcze tylko jeden skok,
a potem musimy już iść do domu”. - Kangurzyca
„Popatrzcie, jak ja skaczę! Popatrzcie, jak ja skaczę!” - Maleństwo
„To jest tylko trochę Niemiłe być Bardzo Małym
Zwierzątkiem Zewsząd Otoczonym Wodą”. - Pro
siaczek
„Najlepiej będzie jak porwiemy Maleństwo i ukry
jemy je. Obmyśliłem już plan działania.” - Królik

zał. nr 5
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Test

Krzyżówka,

uważnie...**
. . 0 - 4 ....

JMbrucżOd
„0 -3

Ogólne
ważenie
10 -3

Ogólna
punktacja.
0 ,1 8

Podatkowe
p'ytîmia-,,

„Wyruszamy wszyscy na wyprawę. Wyruszamy na
odkrycie Bieguna Północnego.”- Krzyś
„Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi
miód.”- Puchatek
zał. nr 7

Każda grupa otrzyma TEST (na podstawie pod
ręcznika dla klasy II Moja szkoła - „MAC” SA).
Z dwóch odpowiedzi należy wybrać jedną prawi
dłową i wyraźnieją zaznaczyć.
Drużyny pracują samodzielnie, cicho, bez poro
zumiewania się.
1. Prosiaczek mieszkał
a) w samym środku wielkiego dębu
b) w samym środku wielkiego buka
2. Klapouchy obchodził
a) urodziny
b) imieniny
3. Kubuś dał Kłapouchemu w prezencie
a) baryłkę z miodem
b) pustą baryłkę z pięknym napisem
4. Prosiaczek podarował Kłapouchemu
a) nadmuchany balonik
b) pęknięty balonik
5. Kubuś chciał dostać się do miodu, aie spadł
z drzewa prosto w krzaki
zi)jałowca
b) malin
6. Krzyś strzelił do balonika z
a) łuku
b) /«z7i

Leonardzie Szubzda

zał. nr 8

A teraz będziecie rozwiązywać krzyżówkę. Każ
da grupa wylosuje numer swojego hasła. Odgadnięty
wyraz należy wpisać poziomo do krzyżówki.
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1. Mały przyjaciel Kubusia.
2. Mama w Stumilowym Lcsic.
3. Piosenki Puchatka.
4. Imię osiołka.
5. Naczynie na miód.
6. Dziecko Kangurzycy.
7. Jak nazywa się Sowa?
8. Chłopiec, opiekun misia.
zał. nr 9

„Słuchaj uważnie...”
Za chwilę usłyszycie fragment książki Kubuś Pu
chatek. Po wysłuchaniu otrzymacie pytania, na które
będziecie pisemnie odpowiadać. Słuchajcie uważ
nie! (Po wysłuchaniu fragmentu każda grupa otrzy
mała 4 pytania).
Mruczanka dla misia
Kubuś Puchatek bardzo lubi śpiewać mruczanki.
Niestety, zabrakło mu pomysłów. Waszym zadaniem
będzie teraz ułożenie i zaśpiewanie mruczanki dla
misia.
EWABYSTREK
BOŻENA MARGIEL
ZOFIA REJMAN
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie

Z twórczości bibliotekarzy

Wakacje
wzetknięciu się miękkich linii
jeziornych
z ciężką chmurą burzy
pławieniu dzikości
i zaciekawienia
przywoływaniu i obłaskawianiu
przestrzeni
Od tajemnej głębi jezior
po czubki stuletnich sosen
aż po słodko-mdławy smak malin
i rozkosz jaką daje nieustanne wędrowanie
przed siebie
i w głąb siebie
W tym wszystkim w czym
wyrasta z kokonu dziecięctwa

niespokojny człowiek
W tym wszystkim przywołuję was
stracone i zyskane dni
i godziny
nieopatrznie spięte klamrą wiersza
przez które ja k przez odrę i świnkę
przechodzi każdy
ale nie każdy zdrowieje
Przywołuję was na wakacyjnych
przystankach zapatrzona
w wodę i żegłarkę balansującą
na krawędzi surfingowej deski
i niczym ona zmagam się
z przestrzenią otwierającą się
wewnątrz mnie
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za każdym słowem
i przypomnieniem każdym
Głębiną z której wyratować może
jedynie to samo słowo
które mnie topi
i bół zadaje nie mniejszy rozdarcia piorunem

W i@ d o m o ś c i
Ministerialny pomysł
na ratowanie czytelnictwa
• Waldemar Dąbrowski
minister kultury udzielił
„G azecie Wyborczej” (z dn. 11.06.2003 r.) wywiadu pt.
„Groźba plastikowej kultury”. Wśród wielu pytań zada
nych panu ministrowi dwa ostatnie dotyczyły pomysłu
na ratowanie w Polsce czytelnictwa. Ministerstwo Kultu
ry pracuje nad 3-lctnim programem działań. Pierwszym
elementem ow ego planu będzie odbudowanie pozycji
książki w rodzinie, drugim - odtworzenie sieci biblio
tecznej i kolejnym -podniesienie jakości księgozbiorów
(poprzez zdobycie funduszy na zakup książek i informa
tyzację bibliotek). W oparciu o Zespół Literacki Instytutu
Adama Mickiewicza powstanie prawdopodobnie Insty
tut Promocji Książki i Czytelnictwa; jego celem będzie
nic tylko promocja polskiej literatury za granicą, ale tak
że propagowanie czytelnictwa w kraju. Potrzebne są tak
że nowe relacje miedzy książką a edukacją. Jednym
z ważnych elementów ratowania czytelnictwa jest wpro
wadzenie w życic inicjatywy fundowania przez resort no
worodkom 5 książek do czytania. W skali państwa bę
dzie to wydatek niewielki, kwota będzie oscylowała w gra
nicach 3,5 min zł, a fundusze nic będą pochodziły z bu
dżetu kultury. Gra warta świeczki, bowiem wczesna ini
cjacja czytelnicza zwiększa szansę rozwoju czytelnictwa
o 30%.
(Oprać. J. Ch. na podstawie wywiadu z Waldemarem Dąbrow
skim. Rozm ow ę przeprowadził Cezary Polak „Gazeta Wybor
cza” z dn. 11.06.2003 r. s. 13).

Biblioteka Narodowa na rzecz rozwoju
czytelnictwa najmłodszych
• Biblioteka Narodowa realizuje program promocji
czytelnictwa dzieci i młodzieży. Na jesieni ubiegłego roku
zostało podpisane porozumienie między BibliotckąNarodową a Polską Izbą Książki w sprawie objęcia przez Bi
bliotekę specjalnym patronatem programu Kanon Ksią
żek dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Narodowa organi
zuje regularnie spotkania z twórcami literatury dla dzieci
w Salonie P isarzy, m.in. z Anną Onichimowską, Toma
szem Trojańskim, Grzegorzem Kasdcpkc, Dorotą Tcrakowską i Wandą Chotomską. W maju bywalcy Salonu
spotkali się z Joanną Papuzińską. Dyrektor Biblioteki
Narodowej - Michał Jagiełło jest gospodarzem spotkań
integrujących specjalistów zajmujących się książką dla
dzieci. W czasie dwóch spotkań z udziałem specjalistów
ds. literatury dziecięcej i bibliotekarzy rozważano możli
wość utworzenia w ramach struktury Biblioteki Narodo
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i rozkosz obiecuje pełniejszą
niżu smak malin
Tylko sięgać w głąb niego i brać garściami
— a strach że aż zgina
do stóp sosny
JÓZEFA DROZDOWSKA

wej Centrum Informacji o Książce dla Dzieci oraz podję
to decyzję w sprawie corocznego organizowania konfe
rencji poświęconych problematyce książki i literatury dla
dzieci i młodzieży.

Uroczysta promocja
w PBW w Warszawie
• 6 czerwca 2003 r. w Pedagogicznej Bibliotece Woje
wódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
odbyła się uroczysta promocja nowej książki prof. Stani
sława Fryciego pt. M ałgorzata Musierowicz. Jest to ko
lejna pozycja z serii <Portrcty literackie autorów lektur
dziccięcych> wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedago
giczną TWP w Warszawie pod redakcją Profesora. W spo
tkaniu prowadzonym przez Roberta Miszczuka - dyrek
tora Biblioteki, uczestniczyli bibliotekarze i poloniści. Syl
wetkę twórczą Stanisława Fryciego, obchodzącego w tym
roku swoje siedemdziesiąte urodziny, przedstawili: prof
Witold Nawrocki, literaturoznawca oraz prof Włodzimierz
Goriszowski, pedagog. Obaj naukowcy zrcccnzowali
z uznaniem książkę poświęconą Małgorzacie Musiero
wicz. O walorach serii <Portrcty literackie autorów lektur
dziccięcych> oraz o promowanej książce m ówiła także
Ewa Gruda, która na prośbę profesora zaprezentowała przy
okazji działalność Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki
Publicznej m. st. Warszawy, (eg)

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Łodzi
• W tym roku to szczególne dla bibliotekarzy święto
było obchodzone jak zwykle bardzo uroczyście. W obcho
dach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorzą
dowych, którzy mieli okazję zapoznać się z problemami
-bibliotek. Bibliotekarze otrzym ali odznaczenia pań
stwowe, resortowe, dyplomy i nagrody pieniężne. W sali
konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu.bliczncj w Łodzi zorganizowano uroczystość dla bibliote
karzy całego województwa łódzkiego. Zgodnie z progra
mem miały miejsce wystąpienia marszałka województwa
oraz władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W cza
sie tego spotkania, tradycyjnie już wręczono tegoroczne
„Złote Ekslibrisy” Biblioteki Wojewódzkiej za najlepszą
książkę o Łodzi i Ziemi łódzkiej w 2002 r. Jury Nagrody
przyznało „Złoty Ekslibris” w kategorii najlepsza książka
popularnonaukowa o Łodzi w 2002 r. Andrzejowi Kempie
i Markowi Szukalakowi za k s ią ż ę Żydzi dawnej Łodzi
wydanej w Oficynie Bibliofilów. Dzień Bibliotekarza połą
czono z uroczystością zakończenia pracy zawodowej przez
Elżbietę Pawlicką - dyrektora Biblioteki, (j. Ch.)

Namaluję Ci szczęśliwego motyla
• Mieszkańcy Warszawy a także turyści odwiedzający
stolicę mają możliwość do 14.08.2003 r. obejrzeć w Bi-

bliotccc Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej
Województwa M azowieckiego interesującą wystawę po
św ięconą ilustracjom w polskiej książce dla dzieci. Wy
stawa zorganizowana z w ielką pieczołow itością przez
Muzeum Książki Dziecięcej pokazuje dorobek polskich ilu
stratorów książkowych specjalizujących się w literaturze
dla najmłodszego czytelnika (ok. 156 osób). Zwiedzając
ekspozycję można obejrzeć najstarsze ilustrowane książki
z kolckeji biblioteki, ilustracje reprezentujące tzw. szkołę
polską, dzieła artystów współezesnych, a także piękne,
często nagrodzone książki. Na wystawie znalazły się tak
że prace najmłodszych ilustratorów i edytorów. Autorem
scenariusza wystawy i katalogu jest Ewa Gruda. Obcowa
nie z piękną książką dziecięcą jest szczególnie ważne
w dobie podjęeia działań w zakresie promocji i rozwoju
czytelnictwa najmłodszych. (J. Ch.)

•

•

•

•

Potteromanii ciąg dalszy
• 21.06.2003 r. - w sobotę, tradycyjnie minutę po pół
nocy, rozpoczęła się sprzedaż piątego tomu cyklu Joanne
K. Rowling pt. H arry P o tter i Zakon Feniksa. Aby kupić
pierwsze egzemplarze dostarczone do księgarń prosto
z drukami trzeba było stać w kolejce już od piątku (sprze
dawano ją w tempie prawdziwie ekspresowym - 8 ksią
żek na minutę!). Na razie wydrukowano 13 min. egzem
plarzy i tylko w wersji angielskiej. Zainteresowanie mło
dych czytelników jej lekturą jest ogromne. Na świecie
sprzedano już 200 min książek o Harrym Potterze. Po
dobnie jak wydawca, księgarze, zadowolona jest także
autorka, której udało się utrzymać w tajemnicy treść no
wej powieści do chwili rozpoczęcia jej sprzedaży.

•

•

•

ZAPROSILI NAS...
• Dyrektor Biblioteki Narodowej na uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Bibliotekarza. 6.05.2003 r.
W programie m.in.: Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza.
W ręczenie pracownikom BN odznaczeń państwowych i re
sortowych. Otwarcie w ystaw y „Norwidiana ze zbiorów spe
cjalnych Biblioteki Narodowej. O dsłonięcie honorowych ta
bliczek w Galerii Darczyńców.

• Burmistrz Brodnicy i Starosta Brodnicki na sejmik kultu
ry „Europa ojczyzn” pod patronatem Danuty Hübner sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.7.05.2003 r.
• Biblioteka Narodowa do Salonu P isarzy na spotkanie
z Joanną Papuzińską. 7.05.2003 r.
• Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Zarząd Od
działu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ra

•

dom iu na uroczyste spotkanie z okazji Dnia B i
bliotekarza i Bibliotek. 13.05.2003 r.
Dyrektor i uczniowie Samorządowej Szkoły Podsta
wowej w Gościcinic do grodu Wejhera na uroczystą
prezentację tomiku utworów literackich autorstwa
dzieci poświęconych miastu. Muzeum Piśm iennic
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero
w ie. 19.05.2003 r.
Biblioteka Narodowa. Okręg Warszawski ZPAP na
otwarcie wystawy książki artystycznej „Wędrówka”
zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Festi
walu Sztuki Książki. 20.05.2003 r.
Biblioteka Narodowa do Salonu Hodowców na spotka
nie z wydawnictwem Kurtiak i Ley Wydawnictwo Ar
tystyczne. 21.05.2003 r.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Do
kumentacyjnej, Centrum Informacji o Książce Niemiec
kiej BIZ i Przedstawicielstwo Frankfurckich Targów
Książki na promocję książki Bogdana Klukowskicgo
pt. Książka w św iecie współczesnym. Warszawa. Pa
łac Kultury i Nauki. 21.05.2003 r.
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW na konferencję naukową z okazji 50-lccia
d ziałaln ości naukowej i dydaktycznej Instytutu.
26-28.05.2003 r.
Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spotkanie
z Michałem Komarem oraz na prezentację Jego książ
ki Bestariusz codzienny wydanej przez Wydawnictwo
W.A.B. 28.05.2003 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.
Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na uroczystość Dnia Bibliotekarza w Województwie
Łódzkim. 26.05.2003 r. W programie m.in. Wręczenie
„Złotych Ekslibrisów” Biblioteki Wojewódzkiej za
najlepszą książkę o Łodzi i Ziemi Łódzkiej w roku
2002; Uroczyste pożegnanie Dyrektora Biblioteki mgr
Elżbiety Pawlickiej z powodu zakończenia pracy za
wodowej.
Burmistrz Miasta Zakopane. Dyrektor Biblioteki Na
rodowej na otwarcie wystaw „Zakopane i Tatry w pi
śmiennictwie polskim na przełomie tysiącleci”, „Tatry
i Podhale w malarstwie Anny Miszalskicj-Gąsicnicy
i Jerzego Miszalskicgo, „Zbójnicy na szkle malowani
Mieczysława Kołodziejczyka”. 29.05.2003 r.
W programie koncert kapeli góralskiej oraz degustacja po
traw regionalnych.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2003 r. w wieku 76 lat zmarł
JÓ ZEF LEWICKI
pułkownik Wojska Polskiego, bibliotekarz, społecznik, propagator i animator kultury.
Swoją ponadpięćdzicsięcioictnią pracę zawodową poświęcił kształceniu kadr dla kultury - na forum
w ojskow ym i cyw ilnym . Wicedyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w latach 1976-1984. W ice
przew odniczący ZG S tow arzyszenia B ibliotekarzy Polskich w latach 1981-1989. Przew odniczący
K om itetu R edakcyjnego „Poradnika B ibliotekarza” (przez 20 lat). W latach 1986-1997 dyrektor
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń biblioteka
rzy. Człowiek prawy, o ogromnym sercu, wrażliwy na problemy ludzkie, wiecznie służący radą, pomo
cą, przyjacielskim wsparciem.
Rodzinie i Jego Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Wydawnictwo SBP i Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”
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Program „Kultura 2000”
Program „Kultura 2000” ustanowiony został na mocy decyzji Rady i Parlamentu Europej
skiego na okres pięciu iat (1 stycznia 2000 r.-31 grudnia 2004 r.). Głównym celem programu
są badania wyodrębnionej, wspólnej przestrzeni kulturowej narodów Europy. W tym kontek
ście program wspiera projekty współpracy pomiędzy podmiotami kulturalnymi z krajów człon
kowskich UE. innych krajów uczestniczących w programie oraz wspólne projekty realizowane
w ramach europejskich sieci współpracy kulturalnej.
Adresatem Programu są instytucje i organizacje sektora publicznego i pozarządowego (po
siadające osobowość prawną), jak również prowadzące działalność w dziedzinie kultury. Uczest
niczyć w nim mogą m.in.: stowarzyszenia, fundacje, muzea, biblioteki, teatry, filharmonie,
opery, galerie, centra kultury, uczelnie wyższe oraz gminy, powiaty i miasta.
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w programie są przede wszystkim
dodatkowe środki finansowe, jakie można uzyskać ze strony Komisji Europejskiej na realizację
przedsięwzięć kulturalnych, a także nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi krajami człon
kowskimi i stowarzyszonymi w UE. Program umożliwia poznanie nowych form organizowania
i finansowania przedsięwzięć kulturalnych oraz wymianę doświadczeń w różnych sferach twór
czości.
W ramach powyższego programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć
kulturalnych, w takich dziedzinach, jak: sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika
itp.): sztuki performatywne (teatr, taniec, muzyka, opera, cyrk itp.). dziedzictw o kulturow e
(m.in. archiw a, b ib lio te ki); książka i czytelnictw o, których realizacja winna się odbywać
w określonych ramach czasowych kilku lat bądź jednego roku.
Warunki uczestnictwa w kolejnych edycjach programu są corocznie określane przez Komi
sję Europejską. W każdej edycji ustalona jest dziedzina priorytetowa, uzyskująca preferencje
w postaci większej ilości grantów. Sektorem priorytetow ym w Program ie „K u ltu ra 2000” ,
realizow anym w 2004 r. je s t dziedzictw o kulturow e.
W celu ułatwienia prac koncepcyjnych, informacji o projektach, a także pobudzenia inicjatywności polskich środowisk naukowo-twórczych, w Ministerstwie Kultury powołano profesjo
nalny Punkt Kontaktowy, wspomagający wszystkich, których zainteresowania ogniskują się na
różnych dziedzinach kultury i sztuki, w tym bibliotekach i czytelnictwie.
Ważnym czynnikiem podejmowanych działań jest ich międzynarodowy kontekst. Podobnie
jak inne programy unijne, również i ten wymaga zaangażowania wyspecjalizowanych instytucji
państw UE. Dlatego jednym z zadań Punktu Kontaktowego MK jest ułatwienie nawiązywania
internacjonalnych więzi tych zespołów, które zgłaszają tożsamą bądź zbieżną problematykę
badawczą realizowaną we współpracy ponadnarodowej.
Jak podkreśla Luiza Drela - koordyn ator Program u „K u ltu ra 2000” , w n io ski o przyzna
nie gra ntó w w spom agających badania z dziedziny bibliotekarstw a i czytelnictw a, m ogą
obejm ow ać: konserw ację zbiorów , prom ocję czytelnictw a, d ru k p ub lika cji i in. Nie m ogą
obejm ow ać natom iast zakupów now ości w ydaw niczych.
Projekty realizowane w ramach Programu winny charakteryzować się kreatywnością i inno
wacyjnością oraz efektywną współpracą między partnerami i współorganizatorami projektu.
Podjęte przedsięwzięcia muszą posiadać perspektywy wykraczające poza lokalne, regionalne
a nawet narodowe interesy oraz cele rozwoju na poziomie europejskim. Oceny projektów do
konuje Komisja Europejska, w porozumieniu z przedstawicielami komitetu zarządzającego
państw członkowskich UE. Wymogi Komisji Europejskiej dotyczące przygotowania projektu,
jak i wypełniania formularzy są bardzo restrykcyjne. Wniosek aplikacyjny musi zawierać wszystkie
wymagane przez Komisję Europejską załączniki oraz spełniać konkretne wymogi techniczne.
Dla zainteresowanych programem „Kultura 2000” wszystkie informacje, dokumenty i formu
larze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury. Z pobieżnego przeglądu zreali
zowanych lub realizowanych nadal tematów i wspomagających badania grantów, wynika nikły
udział polskich bibliotek w wykorzystaniu unijnych funduszy. Czas więc, aby intensywniej ko
rzystać z szans i możliwości, choć wiadomo, że ograniczają je wymogi formalne i finansowe.
Informacje dotyczące programu „Kultura 2000” można uzyskać pod adresem: internetowa strona
Ministerstwa Kultury: www.gov.pl/pkk: punkt kontaktowy ds. kultury: Departament Współpracy Między
narodowej i Integracji Europejskiej w MK. ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel./
fax: (22) 828-37-91, e-mail: pkk.kultura@mk.gov.pl
Koordynator programu: Luiza Drela, e-mail: ldrela@mk.gov.pl
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LICENCJAT BLIŻEJ
Kurs dla absolwentów pomaturalnych i policealnych szkół bibliotekarskich
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie organizuje kolejną edy
cję kursu dla abso lw en tów pom aturalnych i policealnych szkół bibliotekarskich, którzy legitymują się
świadectwem dojrzałości i ukończyli naukę przed 1995 r.
Celem kursu jest aktualizacja wiedzy zgodna z obowiązującym programem kształcenia CEBID. Program
nauczania przewiduje realizaqę 140 godzin zajęć dydaktycznych wykładów i ćwiczeń w ciągu dwóch seme
strów. Kurs rozpoczyna się w październiku 2003 r. i będzie trwał do czerwca 2004 r. Zajęcia odbywają się raz
w miesiącu: sobota - niedziela.
A bsolw enci Kursu o trzym ują zaśw iadczenie firm o w ane przez C EB ID , na podstaw ie którego m ają
m ożliw ość ubiegania się o przyjęcie na zintensyfikow ane studia licencjackie w Instytucie Inform acji
Naukow ej i S tu diów Bibliologicznych Uniw ersytetu W arszaw skiego.
Opłata za jeden semestr nauki wynosi 600 zł. Możliwe jest uregulowanie odpłatności w dwóch ratach po
300 zł.
W ym ag ane dokum enty:
• podanie o przyjęcie na kurs;
• dyplom ukończenia 2-letniego studium bibliotekarskiego lub dyplom ukończenia półtorarocznego studium
bibliotekarskiego wraz z zaświadczeniem ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekarskiego ewentual
nie Kwalifikacyjnego Egzaminu Bibliotekarskiego;
• świadectwo dojrzałości;
• potwierdzenie wpłaty.
Zgłoszenia prosim y n adsyłać do 15 w rześnia 2003 r. na adres:
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej. Informacyjnej i Dokumentacyjnej 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1.
Szczegółowe informacje; CEBID. Danuta Kurach tel. 822-43-49 wew. 16 e-mail: cebid@supermedia.pl

PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
Wychodząc naprzedw potrzebom środowiska Instytut Informacji Naukowej i Studiów Biblioiogicznych Uni
wersytetu Warszawskiego zapewnia możliwość podnoszenia i uzupełniania formalnych kwalifikacji bibliote
karskich osobom zatrudnionym w różnego typu bibliotekach w ramach Podyplomowych Studiów Biblioteko
znawstwa.
Studia trwają 2 semestry odbywają się w trybie 3-dniowych sesji (piątek-sobota-niedziela) 12 razy w roku.
Ich zadaniem jest zapewnienie osobom zatrudnionym w różnego typu bibliotekach aktualizacji wiedzy w za
kresie współczesnego bibliotekarstwa.
Program realizowany jest w 3 wariantach:
1. biblioteki w systemie szkoły i oświaty (daje możliwość uzyskania drugiej specjalności nauczycielskiej;
270 godz. zajęć).
2. biblioteki w systemie nauki (kurs podnoszący kwalifikacje; 180 godz. zajęć).
3. biblioterapii (daje możliwość uzyskania drugiej specjalności nauczydelskiej; 270 godz. zajęć).
Zajęcia prowadzone s ą w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz ćwiczeń terenowych w wiodących
bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związa
nymi z zawodem bibliotekarskim. Studia kończy egzamin.
Rekrutacja odbyw a się w edług kolejności zgłoszeń.
D okum enty m ożna składać do 15 w rześnia 2003 r. osobiście lub w ysłać na adres:
Podyplom ow e Studia B ibliotekoznaw stw a lINSB UW
ul. N ow y Św iat 6 9 ,0 0 -9 2 7 W arszaw a
Dyżury Sekretarza Studiów (mgr Robert Brzóska) oraz szczegółowe informacje: w każdy piątek w godz.
14.00-16.00 w pok.311 na III piętrze, ul. Nowy Świat 69, tel. 55-20-250, w terminach; do 30 czerwca 2003 r.
i w dniach 01-15 września 2003 r. oraz codziennie w Sekretariacie lINSB U W (pok. 321, tel. 826-85-69)
w godz. 9.00-14.00 (oprócz sierpnia 2003 r.).
Koszty: cena semestru 1100 zł; 75 zł postępowanie kwalifikacyjne; 20 zł świadectwo końcowe.
Kom plet dokum entów obejm uje:
1. jedna fotografia 37x52 bez nakrycia głowy.
2. podanie z prośbą o przyjęcie kierowane do Dziekana Wydziału Historycznego UW.
3. wypełniony kwestionariusz osobowy.
4. odpis dyplomu magisterskiego bądź poświadczona kopia.
5. dowód wpłaty manipulacyjnej w wys. 75 zł za postępowanie kwalifikacyjne na konto;
lINSB Uniwersytet Warszawski: BBG S.A. I/O W arszawa, nr 6 7 1 16 0 2 2020000000060849541,

z zaznaczeniem: opłata manipulacyjna.
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Pedagogika w zakresie informacji naukowej
bibliotekarstwa i animacji kulturalnej
Inform acja dla kandydatów na studia licencjackie i m agisterskie
w U niw ersytecie im. Adam a M ickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kali
szu ogłasza nabór na studia licencjackie zaoczne (2-letnie) dla absolwentów policealnych
i pomaturalnych studiów bibliotekarskich i animacji kulturalnej na kierunku: „Pedagogika w
zakresie informacji naukowej, bibliotekarstwa i animacji kulturalnej".
Studia wyposażają absolwenta w kompetencje pedagogiczne i bibliotekarskie lub w zakre
sie animacji kulturalnej, gdyż funkcjonują dwie specjalizacje: „bibliotekarstwo i informacja na
ukowa” o ra z ,,animacja kulturalna". Po skończonym licencjacie można uzupełniać wykształce
nie do stopnia magistra na 1,5-rocznych studiach zaocznych magisterskich.
Warunkiem przyjęcia na studia jest poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej w zakresie głów
nych problemów wiedzy o literaturze i kulturze. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony 27
czerwca 2003 r. D rugi w e w rześniu br.
Zajęcia konsultacyjne będą realizowane w Jarocinie.
Dokumenty przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału:
62-800 Kalisz, ul. Nowy Św iat 28/30
tel. (062) 767-07-41 (p. K rystyna Jochan)
Studia są realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej
i Dokumentacyjnej.

KONKURS DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

BIBLIOTEKA ~ LOKALNE CENTRUM INFORMACJI,
KULTURY I EDUKACJI
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa, Polska Izba Książki oraz tygo
dnik „Przegląd” organizują konkurs dla miejskich i miejsko-gminnych bibliotek publicznych pod
hasłem: ,,Biblioteka - Lokalne Centrum Informacji, Kultury i Edukacji”.
Celem konkursu jest promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych
i prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. W konkursie mogą brać udział
miejskie i miejsko-gminne biblioteki zgłoszone przez ich użytkowników, organizatorów (samo
rządowców), instytucje współpracujące (np. szkoły, domy kultury itp.).
Komisja reprezentująca organizatorów, na podstawie wniosków zgłaszających biblioteki do
konkursu, wyłoni te, których praca na rzecz lokalnego środowiska będzie najbardziej aktywna,
uwzględniająca najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z życia kulturalnego i politycznego
kraju, regionu, a także działania prowadzone dla szerokiego kręgu odbiorców, oparte na współ
pracy z licznymi instytucjami, regionami (np. w ramach programów euroregionów), partnerami
zagranicznymi.
Wnioski zgłaszające biblioteki do konkursu można nadsyłać od 15.09. do 31.10. br.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w połowie grudnia 2003 r.
Nagrodą dla najlepszej biblioteki będzie reportaż o jej działalności w tygodniku „Przegląd"
oraz jego roczna prenumerata. Wyróżnione biblioteki otrzymają komplety nowości wydawni
czych.
Wnioski wraz z uzasadnieniami uprzejmie prosimy przesyłać na adres: Biuro ZG SBP, Al.
Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą bibliotekę”.
W sprawie konkursu informacji udziela: Dział Prezydialny Biura ZG SBP, tel. 825-83-74,
825-97-05. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszenia można uzyskać w serwisie
informacyjnym SBP: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp
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Nowa seria Wydawnictwa SBP
WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

BIBLIOTECZKA
Poradnika Bibliotekarza

UJ

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 w ysta w 1 .1 —Celina Markowiak-Luty. Cena 12 zł
• Praca z aktyw em bibliotecznym t. 2 - Izabela Żukowska. Cena 5 zł
• U ro czystości szkolne w edukacji hum anistycznej t. 3 - Krystyna Barańska. Cena 22 zł
• Edukacja czytelnicza i m edialna t. 4 - Jadwiga Andrzejewska. Cena 9,50 zł
W p r z y g o to w a n iu :
• Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów (tyt. roboczy)
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Nowości Wydawnictwa Biblioteka Analiz
Wytiawnictwą, ,
BAZA ADRESOWA

IV

POlSCB

Baza elektroniczna „Wydawnictwa w Polsce”:

aktualne informaçÿe o 40p0 firirii mo^iwośc
wyszukiwania Tirrń po numerach ISBN, NIP, rtiożli“
wość prowaclzenia ewidencji handlowej, tworzenia
'list wysyłkowych, nadrukowywania ich na koper
tach lub naklejkach. Cena prc^rarnu -- 350 zł + VAT

Michał Zając „Rairart b książce dla dzięcij: młodzież^'
Pierwsza analiza sektora książki dziecięcej i młodzieżowej. Autor opisu
je zarówno fenomen Harry’ego Pottera" ja k i ofertę wydawnictw dla dzie
ci w wieku, przedszkolnymi pisze o książkach edukac\inych, Książkach-zabawkach, lekturach szkonych, kolejno przedstwia najważniejsze
wydawnictwa, Cena 15 zł

»

Marciii Świtała, ^Zachowania konsumentów i nw rketiî^
na rynku książld”
Autor Ęx^edstawia badania prefereöcji polskich czytelników i opisuje ;
nalskuteczniejsze działOrita marl$etingÓwę promujące książkę.
Cena 19 zł

„Rozmowy o rynku ksiazid cz. 2 ”
Nifl zbiór składają się wywiady drukowane w 2002 roku na łamach
dwutygodnika „Biblioteka Analiz” , Blisko 300 stron prognoz i analiz
wypowiadanych przez fachowców. Cena 32 zł

Miesiętsmik Magazyn Literacki KŚlAjŻKI
Przewodriik po nowościach wydawniczych. W każdym numerze recenzu
jemy 100 tytułów, piszerny o lAydarzehiaeh ha rynku wydawniczo-księgar
skim, odnotowujemy najciekawsze Inicjatywy edytorskie i akcje promo
cyjne. Zamieszczamy listę bestprinterów, bestsellerów, analizę poziomu
cen książek w różnych kanałach dystritjuęji.

A ,
Książki można kupić w redakcji Biblioteki Anaté
ul. Mazowiecką 2H » pok, 1 1 6 ,0QO48 Warszawa, dostępne są również
w sprzedaży wysyłkowej. Teł. (0-22) 828 36 31
www.bibioteka-analiz.pl, e-mail; redakcja@bibioteka-anałiz.pl
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Cena zł 16,00 (w tym VAT 0%)

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
NOWOŚĆ
Anna Karmańska
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA UBEZPIECZYCIELA
Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań
Seria: RRR
Wyd. 1, podr. ak., ark. wyd. 24, opr. miękka, 16,5x24 cm
ISBN 83-01-13983-8

Praca jest kompletnym, dogłębnym opracowaniem koncepcji, z którą wiąże się przyszłość
rachunkowości zarządczej. Dotyczy przystosowania rachunku kosztów działań do zarządzania
firmami finansowymi w nowych warunkach gospodarki polskiej, a przede wszystkim zakładami
ubezpieczeniowymi. Przedstawiony przez autorkę modei rachunku kosztów działań w odniesieniu do
ubezpieczycieli jest unikatowy w literaturze i praktyce krajowej, aie również zagranicznej. Autorka
przygotowuje również zbiór zadań z rachunkowości ubezpieczeń jako element obudowy.
Cena 49 zł

NOWOŚĆ
David Luenberger
TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH
{Investment Science)
Tłum. Kamilla Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak
Seria: Przedsiębiorczość
Wyd. 1, podr. ak., ark. wyd. 40, opr. miękka, 16,5x24 cm
ISBN 83-01-13968-4

Praca jest świetnie skonstruowanym podręcznikiem, przeznaczonym dla średniozaawansowanego czytelnika, z zakresu teorii inwestycji finansowych, głównie z zakresu teorii portfela. Praca
zbudowana jest w sposób linearny, tzn. zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach mają
swoje podstawy teoretyczne we wcześniejszych partiach książki. Dzięki temu student pracujący
systematycznie może opanować stosunkowo łatwo nawet trudniejszy materiał. Bardzo ważnym
elementem książki są znakomicie opracowane ćwiczenia kończące każdy z rozdziałów, zhar
monizowane z przykładami w tekście podstawowym.
Cena 65 zł

Lubow Kłobukowa, Irina Michałkina, Serafima Chawronina, Bożena Dereń,
Jadwiga Tarsa, Franciszka Witkowska-Lewicka
JĘZYK ROSYJSKI W SFERZE BIZNESU
Wyd. 1, podr. ak., ark. wyd. 17, opr. miękka, 16,5x24 cm
ISBN 83-01-14029-1

Podręcznik języka rosyjskiego dla studentów ekonomii, zarządzania itp. Jest to polska wersja
podręcznika opracowanego przez Centrum Języka Rosyjskiego w Sferze Biznesu Uniwersytetu irn.
Łomonosowa w Moskwie i wydanego również w USA. Polska wersja powstała na Uniwersytecie
Opolskim, gdzie prowadzone są zajęcia wg programu Centrum. Podręcznik jest nowoczesny,
zawiera liczne autentyczne teksty, kopie dokumentów itp. oraz dużą liczbę ćwiczeń leksykalnych,
wdrażających i kontrolnych.
Cena 39 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A.
00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10
Dział Dystrybucji Wysyłkowej Prenumerat, 00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10
tel. 0-801-351-929, fax: (0-22) 695-41-79
(od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-18°°)
Zapraszamy do naszych księgarń własnych i promocyjnych na terenie całego kraju,
w których można kupić wszystkie pubiikacje naszego Wydawnictwa

