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Dwudziestowieczny (niestety) sposób bycia
RYSZARD TURKIEWICZ
Jeszcze niedawno przymiotnik „dziewięt
nastowieczny” odnosiliśmy do postaw i za
chowań tradycyjnych przejawiających się
w kultywowaniu dawnych metod, zacho
wań, słowem dziewiętnastowieczne ozna
czało „nienowoczesne”. Już za kilka lat
nienowocześni będziemy my - dwudziesto
wieczni.
Codzienna obserwacja i lektura pism
bibliotekarskich przynosi smutną konstata
cję, że bibliotekarze w dobie ekspresowej
i powszechnej informacji, a także rozwoju
rozmaitych jej form mozolnie „robią swoje”
ufając, że książce w jej dotychczasowej po
staci nic poza skąpymi samorządami, bez
czelnymi kierownikami hurtowni i brakiem
sensownej ustawy o bibliotekach nie grozi.
Życie bibliotek biegnie jakby
dwoma nurtami
W jednym pomieścić można to wszystko,
co usiłuje dotrzymać kroku wyzwaniom
współczesności, rozumianej zresztą głównie
jako wpasowanie się w zdobycze krajów,
w których rok 1989 zdarzył się kilkadziesiąt
albo nawet kilkaset lat wcześniej. Różnej
rangi narady, sympozja i sesje usiłują okre
ślić aktualny stan bibliotekarstwa, ustalić
dystans od pożądanych standardów i wska
zać drogę do scalenia się z wyśnioną Euro
pą. Te spotkania bibliotekarzy, często mię
dzynarodowe, mają na ogół charakter informacyjno-rozpoznawczy, a za temat ak
tualne tendencje w bibliotekarstwie świato
wym, takie jak coraz powszechniej infor
macyjny zakres działalności biblioteki czy
coraz silniej podkreślana konieczność zaspo
kajania potrzeb środowisk lokalnych i regio
nalnych. Usiłuje się nadążyć za potrzebami
bibliotekarzy w zakresie dostarczania odpowiednich wydawnictw na temat marketingu,
automatyzaqi procesów bibliotecznych czy
pracy bibliotek w nowych strukturach społeczno-administracyjnych.

Omawiany nurt to również ambicje po
szczególnych ośrodków i kierowników ze
społów pragnących unowocześnić korzy
stanie ze zbiorów poprzez wprowadzenie
mediów elektronicznych. Zdecydowanie
najgorzej postępowy nurt radzi sobie z legi
slacją, często nie ze swojej winy. Nie udaje
się „wypocić” w miarę nowoczesnej usta
wy o bibliotekach, nie będącej makijażem
poprzednich, co dopiero mówić o niższej
rangi aktach prawnych, które jako pod
stawowy instrument pracy kontrolerów
odnoszą się na ogół do stanu sprzed 15-20
lat.
Nurt drugi to codzienny byt bibliotek
publicznych czy szkolnych.
Im ińżej schodzimy po drabinie form
organizacyjnych placówek bibliotecznych,
tym lepiej widać, jak wielki dystans dzieli
pracowników książnic bywających na
wspomnianych sesjach i praktycznie odra
biających zaległości wobec europejskiej czy
światowej czołówki od tych, którzy rńe
zawsze w ciągu roku mogą sobie pozwolić
na zakup kilkunastu nowości dla swoich
czytelników. I jak mało jest tych pierw
szych, a jak liczna armia drugich.
Postawy większości bibliotekarzy deter
minują łatwo rozpoznawalne czynniki: nie
dostatek środków materialnych w każdej
dziedzinie działalności bibliotecznej, nacisk
bezpośrednich przełożonych na ekonomiza
cję działań, co w praktyce oznacza likwida
cje konkretnych placówek i etatów i ze
pchnięcie działalności kulturalnej na mar
gines gminnego życia. Koncepcja biblioteki
jako miejsca spotkań ludzi spokojnych
i kulturalnych i wypożyczania przedmiotów
zaspokajających potrzeby duchowe wciąż
pokutuje w lokalnych społecznościach i wo
bec agresywności różnych form społecz
nych, mnożenia i upadania podmiotów go
spodarczych, czyni je bytami marginalnymi
i dla wielu zbędnymi.
Droga życiowa większości pracujących
jeszcze bibliotekarzy, czy może precyzyjniej

bibliotekarek idzie w parze z takim oglą
dem. Od pracy nad ocaleniem lub mnoże
niem tuż po wojnie polskich książek, po
przez słuszne skądinąd mniemanie o wiel
kiej roli książki w historii narodu, po długo
letni monopol tego środka przekazu myśli
ludzkiej w obiegu społecznym. Upowszech
nienie się telewizji w latach sześćdziesiątych
wywołało falę niepokoju w odbiorcach sło
wa drukowanego, czym było jednak to
zagrożenie wobec dzisiejszej inwazji me
diów elektronicznych we wszystkich dzie
dzinach życia?
Wymienione okoliczności postaw biblio
tekarskich są obiektywne i zrozumiałe. Dla
odpowiedniego znalezienia się w tyglu
współczesnych przeobrażeń
decydujące znaczenie ma świadomość tego
co mamy i co nas czeka
i to w odniesieniu tak do szeregowych pra
cowników bibliotek, jak i kierowników
zespołów. Bibliotekarki są skromne i su
mienne, jeśli nawet zyskują jakieś dobra
dla bibliotek, w których pracują, to dzięki
kobiecej wytrwałości i przebiegłości, nie zaś
dlatego, że przedstawiły logiczne argumenty,
a decydujący o środkach uznali je. Wyraźnie
też trzeba powiedzieć, że rzetelność biblio
tekarska sprawdza się zawsze tam, gdzie
reguły są ustalone, a zadania jasno wytyczo
ne. Stąd nie na miejscu jest np. zdziwienie
autorów książki o marketingu w bibliotekar
stwie, że nie wywołała ona rezonansu. M ar
keting z założenia postulujący działania ak
tywne czy wręcz agresywne, nakazujący bez
ustanne rozpoznawanie zmieniających się
warunków jest mentalnie obcy pracowni
kom naszych bibliotek. Nie dlatego, że nie
potrafiliby dostosować się do takiego sposo
bu działań. Po prostu wyedukowano ich
zupełnie inaczej. Reklama, szczególnie zaś
autoreklama, jeden z kardynalnych warun
ków marketingu to w pojęciu jednostkowe
go bibliotekarza grzech samochwalstwa. Je
śli jesteś dobry — znajdą cię, tak długo
wychowywano nie tylko kobiety. Technika
w bibliotekach w ciągu kilkudziesięciu lat
była na ogół łatwa do opanowaińa. Maszyna
do pisania, powielacz spirytusowy, potem
woskowy, odkurzacz i żelazko do zgrzewa
nia okładek, czasem lutownica, radio, telewi
zor, magnetofon. Czy można dziwić się za
trwożeniu, a nawet panice wielu star

szych pracownic, kiedy nagle zaczęto im
mówić i pokazywać urządzenia oparte na
zupełnie innych zasadach, kiedy trzeba było
wyobrażać sobie katalogi i podkatalogi za
wieszone w jakiejś niewyobrażalnej prze
strzeni, a istniejące wewnątrz urządzenia
wielkości kilkunastu centymetrów?
Przyzwyczajeni do „kroplówek nowości
książkowych” bibliotekarze w większości nie
mogą poradzić sobie z dysproporcją ilości
wydawnictw jaka istnieje na rynku, a ograni
czonymi środkami, techniczne nowinki wy
dają im się sprawą nieco przyszłościową. Na
razie ponaglani przez decydentów rozmyś
lają, jakimi sposobami wyłudzić od czytel
ników dobrowolne datki na uzupełnienie
zbiorów, nie będąc przy tym w sprzeczności
z zasadą bezpłatności dostępu do książek,
jak namówić znajomego właściciela punktu
rzeczy używanych (czyli sponsora) do zaku
pu kilku nagród rzeczowych.
Nie jest jednak tak, że bibliotekarze nie mogą
podołać nowym narzędziom pracy.
Z łatwością można zaobserwować, że ani
wiek ani wykształcenie nie są barierą wszę
dzie tam, gdzie kierownicy bibliotek sami
zaangażowali się w unowocześniarńe biblio
tek, a co więcej zapewnili środki materialne
z tym związane. Zdecydowana większość
kadry kierowniczej nawet jeśli doprowadza
do zakupu czegoś tak nowoczesnego (a w is
tocie standardowego) jak PC, myśli ciągle
dawnymi kategoriami. Nie tylko w odniesie
niu do nowych narzędzi pracy w bibliotece,
ale i samego czytelnictwa, roli biblioteki
wobec innych mediów, poziomu biblioteka
rzy. Postawa defensywna wobec władz sa
morządowych i państwowych, często brak
oporu wobec pomysłów najgłupszych. O ile
można zrozumieć lęk przed utratą pracy,
często u jej schyłku, trudniej zgodzić się
z zachowaniami na polu czysto zawodowym.
Lansuje się, niestety również w „Poradniku”
zaiste gejzery pomysłowości w zbieraniu ru
pieci książkowych, by sprzedać te rupiecie
na kiermaszach bibliotecznych za grosze
i okropnym wysiłkiem na końcu tego łań
cucha gospodarności kupić średniej jakości
książkę. I jeszcze opracować tę książkę, wy
produkować odpowiednie karty katalogowe,
wprowadzić do inwentarza, a po roku,
jak książka rozpadnie się, zrobić wszystko
w odwrotnej kolejności (protokół, księga

ubytków itd.). Kierownik dużej biblioteki
cieszy się, że zaradne bibliotekarki pomalo
wały stare biurka i te wyglądają jak nowe,
że bronią nieomal własną piersią książek,
których już nikt nie przeczyta, lecz które
może się przydadzą lub też są wartościowe,
że skrupulatnie prowadzą zeszyciki ujmują
ce życie biblioteczne na różne sposoby.
Część bibliotekarzy z pewnością zapoznaje się z wynikami skromnych ilościowo
badań czytelniczych, które potwierdzają
procesy spotykane we własnych placów
kach: odrzucenie literatury ambitnej na
rzecz rozrywki na różnych poziomach
i skierowanie się czytelników na informację
użytkową, potrzebną natychmiast, najlepiej
wykonaną przez bibliotekarza w postaci
gotowego spisu lektur lub abstraktu treści.
Do niewielu dociera fakt, że powszechne
czytelnictwo w kształcie, jaki rozwinął się
nie bez intensywnej pomocy państwa przed
rokiem 1989, praktycznie skończyło się.
Utrzymanie ilościowego poziomu czytelni
ków lub nawet jego wzrostu w poszczegól
nych bibliotekach nie jest, jak sądzą nie
którzy, dowodem na ciągłą popularność,
lecz po prostu pauperyzacją sfery budżeto
wej — wraz z emerytami i bezrobotnymi.
Jak wielu kierowników bibliotek wyciąga
z tego wnioski dla przyszłości swojej pla
cówki? Jest więcej rozterek przy zakupie:
czy kupować to, co w istocie ciągle jeszcze
zapewnia frekwencję, czyli czytadła, czy też
pozycje wybitne, ale mało konsumowane?
N a tych rozterkach kończy się w istocie
funkcja przystosowania biblioteki do no
wych czasów.
Wszystko idzie starym trybem
— lekcje biblioteczne (chociaż są i lekcje
o komputerach), wystawki, konkursy (ale
teraz o ekologii), spotkania (mało pisarzy,
więcej seksuologów i polityków). Tej inercji
sprzyja coraz bardziej pogłębiająca się
atomizacja struktur bibliotecznych, coraz

większa zależność od bezpośrednich decy
dentów. Tak zwana „opieka merytoryczna”
bibliotek wyższego szczebla jest najczęściej
fikcją, jest sformułowaniem w statucie.
Obserwacja pracy bibliotek wykazuje, że
wszędzie tam, gdzie we władzach samo
rządowych znaleźli się ludzie prawdziwie
nowocześni i prawdziwie otwarci kierow
nicy placówek, tam znajdujemy biblioteki
dobrze wyposażone i autentycznie dostoso
wujące się do nowych uwarunkowań spo
łeczno-gospodarczych. Lecz takich biblio
tek jest bardzo mało, najczęściej w mniej
szych ośrodkach, gdzie liczba placówek kul
turalnych nie jest zbyt duża. I to raczej
splot okoliczności, przypadkowe spotkanie
właściwych ludzi dało dobry efekt, nie wy
nik pracy systemowej.
Istnieje ogromny dystans między świado
mością całkowitej zmiany pracy bibliotek
publicznych, a pomysłami i możliwościami
realizacyjnymi nowego modelu. Właśnie —
modelu. Bo oczywiście reforma administ
racyjna wymusi konieczność przystosowa
nia pracy bibliotek do owych struktur
i w całej Polsce ta „administracyjna” konie
czność oddali myślenie o czymś dużo waż
niejszym niż zakres pracy biblioteki powia
towej czy samorządowej wojewódzkiej.
Przesuwanie biurek i zmiana pieczątek za
stąpią szukanie odpowiedzi na pytania,
czym ma być biblioteka w nowym wieku,
kto z niej będzie korzystał, w jakiej propor
cji należy zapewnić książkę kodeksową
a w jakiej źródła multimedialne, czy biblio
tekarz ma być sentymentalnym osobnikiem
lubiącym czytać książki, czy sprawnym
choć trochę anonimowym przewodnikiem
po morzu informacji?
N a razie wraz z XX wiekiem flegmatycz
nie przechodzimy w kategorie historyczne.
Autor jest dyrektorem
Rejonowej Biblioteki Publicznej
im. Andrzeja Struga
we Wrocławiu
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Działalność wychowawcza bibliotekarza,
czyli o możliwościach wykorzystania dialogu i dramy
w bibliotece dla dzieci
Motto:

N ie uczy się ludzi być ludźmi
tylko wszystkiego innego,
ale dla nich wszystko inne
nie jest ważne ja k to,
by byli ludźmi.
Blaise Pascal

IZABELA KULA
Już od dawna biblioteki dla dzieci dy
sponują szeroką ofertą kulturalno-oświato
wą, dzielnie wspierając działalność dydak
tyczno-wychowawczą szkół. Warto się za
stanowić nad tym, kim są dzieci, które
przychodzą do biblioteki, przyjrzeć się ich
zachowaniom, zachodzącym między nimi
relacjom. Spora ich część to dzieci pragnące
po prostu miło spędzić wolny czas. Czę
stymi gośćmi są dzieci z rodzin dobrze
sytuowanych materialnie, którym rodzice
z racji wykonywanego zawodu nie poświę
cają zbyt wiele czasu. Dzieci te często prze
jawiają zaburzenia w zachowaniu, bywają
agresywne, popisują się swoimi ciuchami,
drogimi zabawkami, które bardzo często są
jedynym świadectwem miłości rodziciel
skiej. Największą jednak liczbę stanowią
dzieci z rodzin patologicznych, samot
ne, opuszczone, zaburzone emocjonalnie
i z trudnościami w nauce. Ich twarze, imio
na i problemy są bibliotekarzom dobrze
znane, gdyż przychodzą niemal codziennie,
znajdując u nich namiastkę domu. U tych
dzieci, zwykle brudnych, niechlujnie ubra
nych, moralnie zaniedbanych (tzw. trud
nych) bardzo często pojawia się problem
odmienności, wyniesiony już najczęściej ze
szkoły. Nietrudno dostrzec niechęć przeby
wającej w bibliotece grupy do takiego dziec
ka. Zachowywanie dystansu, szydercze
uśmiechy, pogardliwe spojrzenia wywołują
u niego sztywność nastawień, brak plastycz
ności, nieumiejętność przystosowania, a bar
dzo często są przyczyną złośliwości i za
chowań agresywnych. Te z kolei podsycają

wrogość, niechęć dzieci do niego i ugrun
towują ich w przekonaniu, że nie zasługuje
na ich przyjaźń. Tworzy się swoiste błędne
koło. Nie ma wątpliwości, że każde z tych
dzieci potrzebuje pomocy.
Trzeba pamiętać, że
biblioteki, podobnie jak inne instytucje kul
tury, wchodzą w skład tzw. systemu
wychowania równoległego,
którego zadaniem jest wspieranie działalno
ści wychowawczej szkół. Bibliotekarz staje
się dziś wychowawcą w szerokim tego sło
wa rozumieniu, a jego możliwości — o ile
tylko zechce — mogą być nieograniczone.
W swych działaniach skierowanych na dzie
ci i młodzież powinien wykorzystać wszyst
kie dostępne sobie środki i metody, winien
stać się kreatorem sytuacji wychowaw
czych.
Podstawową formą oddziaływań wycho
wawczych dla bibliotekarza powinien być
dialog, zwany przez pedagogów personal
nym. W takim dialogu nikt nie narzuca
nikomu swojego punktu widzenia, wysłu
chuje uważnie i z szacunkiem odmiennych
poglądów. Taki dialog zbliża, prowadzi
przez różnorodność myśli ku jedności
serc.
Sytuacją wyjściową winna być pełna ak
ceptacja dziecka polegająca na przyjęciu go
jako partnera w dialogu, bez żadnych wa
runków wstępnych, tzn. z jego wadami,
często przejawami agresji, wrogości w za
chowaniu i sporym bagażem doświadczeń.
Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga od
bibliotekarza przyjęcia postawy dialogu,
czyli gotowości otwarcia się na rozumienie,
zbliżenie i współdziałanie z otoczeniem.

w niektórych bibliotekach dla dzieci
prowadzone są zajęcia teatralne. Obejmują
one najczęściej przygotowanie przedstawie
nia, czyli wybór sztuki, dyskusje nad jej
walorami estetycznymi i artystycznymi, wy
bór kostiumów, ustalenie scenografii i cho
reografii, próby aktorów i wreszcie wysta
wienie sztuki przed widzami. Forma ta
posiada niewątpliwie ogromne wartości wy
chowawcze. Stworzenie klimatu harmonij
nej współpracy, aktywne przeżywanie wido
wiska teatralnego sprzyja uspołecznieniu
dziecka, daje mu możliwość społecznego
wyżycia się w pracy twórczej. Chciałabym
jednak zainspirować bibliotekarzy do korzy
stania z innej, niekonwencjonalnej formy
rozwiązań wychowawczych, jaką jest drama.
Słowo drama pochodzi od starogreckiego
„drao”, co oznacza „działam, usiłuję”. W ję
zyku greckim słowo „drama” używane było
również na oznaczenie czynności lub akqi.
„Drama polega na stwarzaniu sytuacji, zary
sowaniu problemów i próbie rozwiązywania
ich przez aktywne wchodzenie w role” *.
Podstawą dramy jest więc wchodzenie w ro
le i odgrywanie określonych sytuacji. Jednak
drama nie jest teatrem, ponieważ teatr jest
formą komunikacji pomiędzy widzem a ak
torem.
W dramie nie ma podziału na widzów i ak
torów,
tam każdy widz musi w końcu stać się
aktorem. Drama nie jest spektaklem, mimo,
że wykorzystuje słowo, gest, ruch czy re
kwizyty. Improwizowane dramatyzacje są
strukturami maksymalnie otwartymi, umoż
liwiającymi włączanie nowych treści i działań
oraz wielość interpretacji. Drama nie jest też
aktorstwem. „Uczestnik dramy nie gra kogoś,
lecz jest sobą w nowych, nie zawsze doświad
czanych na co dzień sytuacjach W dramie nie
istnieje pojęcie prób w sensie teatralnym.
Wszystko dzieje się jedyny raz i jest wynikiem
akcji improwizowanej” Podstawowym ce
lem dramy jest realizowanie celów związa
nych z rozwojem człowieka.
Doskonałą inspiragą do tworzenia impro
wizacji dramatycznych są teksty literackie,
których w bibliotekach jest pod dostat
’ K. P a n k o w s k a ; Edukacja przez dramę. War
szawa 1997, s. 30.
Tamże, s. 31,

kiem. Mogą to być np. baśnie Andersena,
braci Grimm, Perraulfa, przygody sympa
tycznych Muminków opisane przez T. Jan
sson czy dzieciaków z Bullerbyn, umie
szczone przez A. Lindgren w realnej rzeczy
wistości. Ważne jest, by
tekst literacki dobrać odpowiednio do kon
kretnej sytuacji wychowawczej.
Tworząc dramę można celowo nie koń
czyć czytanych czy opowiadanych dzieciom
bajek, przygód czy historyjek, dając im
szansę samodzielnego rozwiązania sytuacji
problemowej. Myślę, że improwizowana
przez bibliotekarza dramatyzacja, podejmo
wane dialogi i dyskusje z dzieckiem, a zwła
szcza jego życzliwa i pełna zrozumienia
postawa pomogą mu złagodzić istniejące
w środowisku dzieci antagonizmy, wyciszyć
spory, walczyć z takimi negatywnymi uczu
ciami jak pogarda, złośliwość, zarozumia
łość, szyderstwo, które być może z winy nas,
dorosłych zakorzeniły się w sercach i umy
słach dzieci. W nowej rzeczywistości polity
cznej i ekonomicznej problem stratyfikacji
społecznej w Polsce nasila się. Dziecko
wzrasta w atmosferze podziałów, hierarchii
podsycanej jeszcze przez środki masowego
przekazu, gdzie tworzy się świat iluzyjny,
upozorowany, zatracając związek z rzeczy
wistością. Specjaliści od spraw reklamy
wprowadzają obsesję bycia pięknym, zgrab
nym, szczęśliwym i bogatym. Technokraty
czny charakter społeczeństwa, instrumen
talne traktowanie człowieka, konsumpcyjne
nastawienie do życia powinny mobilizować
bibliotekarza do podejmowania dyskusji
z dzieckiem na temat godności ludzkiej, celu
i sensu życia, do wspólnego zastanowienia się,
„czy rzeczywiście jest tak, jak to się zwykle
zakłada, że ci < wyżej > nie chcą mieć do
czynienia z tymi < niżej > , czy może wina jest
obustronna, bo ci skromniejsi, biedniejsi,
nieuprzywilejowani boją się narzucać, nie
chcą się czuć intruzami”
Bibliotekarz winien zaszczepić w dzieciach ma
rę i odpowiedzialność za drugiego cdowieka
i traktować je jako wartości podstawowe.
Wychowanie człowieka empatycznego, re’ S, G a r c z y ó s k i: Potrzeby psychiczne. Niedosyt
i zaspokojenie. Warszawa 1972, s. 81.

agującego na innych ludzi, wrażliwego i ot
wartego — to jedno z Równych działań
wychowawczych współczesnej biblioteki.
Doskonałym sposobem podejścia do tema
tu i przełożenia go na wiedzę najbardziej
osobistą wychowanka jest wykorzystanie
tekstów literackich. „Teksty literackie, które
bardzo często stanowią bogate źródło wie
dzy o człowieku, można wykorzystać do
improwizacji angażując ruch, gest, mowę,
myśl i emocje dziecka” **. Dzięki takim
działaniom bibliotekarz jako wychowawca
„przekracza zakres zwykłej informacji,
wzbogaca wyobraźnię i porusza serce i du* K. P a n k o w s k a : Op. cit., s. 91.

szę tak samo jak umysł”
Poprzez im
prowizację, a więc wychowanie przez prze
żywanie, bibliotekarz w dyskretny sposób
może przyczynić się do budowania w dzie
ciach poczucia wiary w siebie i harmonii
współistnienia z otoczeniem. Działania te
winien podejmować wytrwale, z pełnym
zaangażowaniem i nadzieją na wywołanie
pożądanych zmian w osobowości dziec
ka — wychowanka — czytelnika.
’ B, W ay: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Warszawa 1995, s. 18.
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Blaski i cienie komiksu
w aspekcie czytelnictwa dziecięcego
TERESA F IG IE L
Wokół komiksu i jego miejsca w literatu
rze dziecięcej wśród znawców, krytyków
i recenzentów tego gatunku literackiego
p o jaw iło się wiele kontrowersji.
Nie dziwi zatem, że komiks i jego per
cepcja przez czytelnika zarówno dorosłego,
jak i dziecięcego stała się tematem licznych
publikacji w literaturze fachowej, ale i przed
miotem sporów i różnorakich opinii bib
liotekarzy, nauczycieli i samych czytelników.
W wyniku różnorodnych postaw i za
chowań wobec komiksu, a także często
skrajnie odmiennych poglądów przedstawi
cieli tych środowisk — swego czasu —
określony został stereotyp postaw wobec
komiksu, w którym to zarysował się dosyć
wyraźny podział na jego zwolenników
i przeciwników oraz na tych, którzy re
prezentują grupę pośrednią, czyli ambiwa
lentną, inaczej tych, którzy „nie rozdzierają
szat ani nie przejawiają szczególnego entuzjazmu — traktując komiks... jako jeszcze
jeden produkt kultury masowej naszych
czasów” *.
’ G. L e w a n d o w ic z : Komiks i jego odbiorcy. „Bib
lioteka w Szkole” 1995 nr 9 s. 1-2.

Niezależnie od sporów i polemik, tych
publikowanych i nie publikowanych, ar
tykułowanych w zaciszu zapleczy biblio
tecznych, w szkołach czy też domu rodzin
nym czytelnika — komiksy na trwałe zado
mowiły się na półkach bibliotecznych,
a tym samym w literaturze dziecięcej i mło
dzieżowej, a co najistotniejsze -— mają
swoich odbiorców.
„Komiksy lubią zarówno czytelnicy naj
młodsi, jak i dorastająca młodzież, czytają
je i dziewczęta i chłopcy” \
Okazało się również, że wbrew nie naj
lepszą opinii bibliotekarzy na temat ko
miksu, ale przecież nie tylko ich, bo i rodzi
ców o wydawnictwach tego typu, popular
ność komiksu wśród dzieci w różnym wieku
była ogromna i wykazywała tendencję ro
snącą ’.
Choć doniesienia te pochodzą z 1992 r.,
kolejne lata były tego potwierdzeniem.
W 1994 r. komiksy były wymieniane
jako jedne z najpopularniejszych lektur
dzieci w 31 analizowanych bibliotekach *.
Obserwacje własne zachowań tej katego
rii czytelników, poparte analizą wypoży
D. Ś w ie r s z c z y ń s k a - J e lo n e k : Co dzieci czyta
ły w 1991 roku? „Guliwer" 1992 nr 2 s. 49.
’ Tamże, s. 49.
* Tamże, a. 34.

czeń kilkunastu tytułów (serii) komiksów
cieszących się największą popularnością
w jednej z placówek dziecięcych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, po
twierdziły dużą popularność tych wydaw
nictw w latach 1990-1995.
Okres 1996-1998, biorąc pod uwagę po
wyższe kryterium, czyli liczbę wypożyczeń
w poszczególnych latach, świadczy o stop
niowym spadku zainteresowania czytelni
czego komiksem. O ile bowiem średnio
liczba wypożyczeń w latach 1990-1995 wa
hała się od kilkunastu do kilku rocznie, to
w latach 1996-1998 daje się zaobserwować
wyraźny spadek liczby wypożyczeń od kil
ku do pojedynczych w 1998 r. w odniesieniu
do tego samego egzemplarza.
Taka analiza nie daje jeszcze podstaw do
wysuwania daleko idących stwierdzeń, ale
wydaje się, że falę ogromnej fascynacji wy
dawnictwami komiksowymi wśród dzieci
i młodzieży mamy już za sobą.
To zjawisko dało się zaobserwować nie
tylko w badanej bibliotece, ale i w innych.
Zmniejszyło się też zainteresowanie czytel
ników dziecięcych komiksami w wielu bib
liotekach a to potwierdzałoby tendencję
spadkową jego popularności wśród czytel
ników. Mimo, że komiks zdaje się tracić na
popularności, to nie da się zaprzeczyć, że
nadal w bibliotece dziecięcej stanowi jedną
z poczytniejszych lektur. W porównywalnej
liczbie wypożyczeń rocznych zajmuje on
wyższą lokatę niż np. książka czy opowia
danie historyczne, po które czytelnik sięga
sporadycznie, chyba, że jest to lektura obo
wiązkowa, jak Krzyżacy czy Uczniowie
Spartakusa, ale generalnie — niższą niż
w przypadku książek z innych działów
literatury pięknej; baśni, powieści czy
książki popularnonaukowej, która cieszy
się coraz większym powodzeniem.
I jeżeli najbliższe lata ten trend potwier
dzą, to obawy, że „byle jaki komiks w ręku
dziecka może wygrać konkurencję z lekturą
wartościowej literacko książki” i cała ta
wrzawa wokół komiksu, nie wyłączając
z tego głosów bibliotekarzy, może okazać
się przysłowiową burzą w szklance wody.
Warto też pamiętać, że zainteresowania
czytelnicze nie są czymś stałym i niezmie’ M . G r o d z ic k a : Aktualna sytuacja bibliotek pub
licznych dla dzieci (na przykładzie wybranych woje
wództw) „Poradnik Bibliotekarza” 1998 nr 11 s. 11.
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nialnym ®, mogą mieć charakter krótkolub długofalowy, a komiksy nie są tu za
pewne wyjątkiem.
Przeprowadzając w grudniu 1998 r. bada
nia ankietowe wśród czytelników jednej z pla
cówek dziecięcych próbowałam określić ak
tualny zasięg i rozmiary czytelnictwa komik
sów przez dzieci i dorastającą młodzież oraz
ocenić stopień zaspokojenia ich potrzeb w za
kresie struktury ilościowej i tematycznej po
siadanych przez bibliotekę zasobów tej litera
tury. Badaniem objęto 80 czytelników w wie
ku 11-13 lat (45 dziewcząt i 35 chłopców).
Z uzyskanych danych wynika, że 22%
spośród nich nie czyta komiksów w ogóle.
78% przyznaje się do kontaktu z lekturą
tego gatunku literackiego. Z tego 65% de
klaruje, że „czyta je od czasu do czasu”,
9% — że często, a tylko 4% stwierdziło, że
„poza lekturą czyta wyłącznie komiksy”.
Respondenci, którzy nie czytają komik
sów w ogóle lub rzadko, jako przyczyny
wskazują: — brak czasu — 15%; tyleż sa
mo jest zdania, że jest „to literatura dla
mało ambitnych”; 10% uważa, że „komiksy
niczego nie uczą, może tylko bawią”; 20%
uznało, że w wolnym czasie woli obejrzeć
telewizję lub przeczytać inną książkę.
Czytelnicy, którzy zadeklarowali większe
zainteresowanie komiksem, czytają je głów
nie dlatego, że sprawia im to przyjem
ność” — 26%; są ciekawe — 21%; a 16%
spośród nich uważa, że rozwijają wyobraź
nię, uczą i bawią; 8% czyta je, gdyż „są
łatwiejsze do czytania niż inne książki”.
Reasumując: około 3/4 badanych przeja
wia zainteresowanie komiksem. Choć z po
zoru to duża grupa odbiorców, fakt, że
z tego ponad połowa sięga po komiks „od
czasu do czasu” wskazuje na umiarkowany
poziom zainteresowania tego rodzaju litera
turą. Zagorzali jej miłośnicy to niewielki
odsetek (4%). Przeciwnicy lub co najmniej
obojętni — to ok, 1/4 badanych.
Z przeprowadzonego sondażu wynika
również, że prawie połowa badanych uzna
ła, że ,jest ich w bibliotekach wystarczająca
ilość”; 26% uważa, że winno ich być mniej,
a więcej np. lektur i innych książek; 25%, że
więcej niż dotychczas.
Świadomość potrzeby okresowej weryfi
kacji i aktualizacji oferty tytułowej posiada® B. B ia łk o w s k a : Biblioteka publiczna dla dzieci.
Wybrane zagadnienia. Warszawa 1980, s. 147.

nych zasobów bibliotecznych pod kątem
oczekiwań czytelnika legła u podstaw zapy
tania o najchętniej czytane aktualnie ko
miksy.
Największy krąg odbiorców w badanej
grupie wiekowej mają serie Asterixa —
36% oraz Kaczora Donalda — 34%. Choć
wypożyczenia wskazują na spadek zaintere
sowania, to nadal chętnie czytaną przez
chłopców lekturą jest Spiderman — 21%;
Batman — 16%; Superman — 10%; tyleż
samo — Mickey Mouse; Thrtles — 6°/o.
Natomiast zdecydowanie spadła popular
ność Tytusa, Romka i A ’Tomka — sięga po
nie ok. 5% czytelników; Thorgala — 2%;
Kajko i Kokoszą — tyleż samo.
Niewielkim zainteresowaniem, w porów
naniu do lat ubiegłych cieszą się takie
komiksy jak: G.J.G., Tom i Jerry, Transfor
mers, The Punisher. Ich zwolennicy to 2%
ogółu; Różowej Pantery — 1%.

kiego wśród dzieci i młodzieży jest nadal
zjawiskiem powszechnym, to fala ogromnej
fascynacji komiksem, tak wyraźnie odczu
walna przez bibliotekarzy w pierwszej poło
wie lat dziewięćdziesiątych, stopniowo opada.
Dostrzegalne stają się symptomy pewnego
nasycenia i znużenia tego rodzaju lekturą.
„Jeżeli ktoś przeczyta dwa lub kilka komik
sów, a może do woli, to tak jakby przeczy
tał wszystkie”, „mam dość komiksów, fle
można tego czytać” — to przykłady opinii
zasłyszanych od czytelników.
Pozytywnym zjawiskiem wydaje się na
tomiast, że czytelnik dziecięcy, uznawany
na ogół za czytelnika literacko mało wyro
bionego, nie pozostaje bezkrytyczny wobec
pierwszego lepszego komiksu, oferowanego
przez rynek wydawniczy czy też za pośred
nictwem biblioteki, z jej zasobami w prak
tyce rzadko aktualizowanymi pod kątem
jego potrzeb.

Konkludując, można powiedzieć, że:
aczkolwiek percepcja komiksu jako spe
cyficznego w swej formie gatunku literac

Autorka pracuje
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Filia nr 3
w Skierniewicach

RELACJE

Oczekiwania i rzeczywistość bibliotek powiatowych
KRYSTYNA KUŹM IŃSKA
Tematem spotkania dyrektorów obecnych
i byłych wojewódzkich bibliotek publicznych,
które odbyło się 18 marca 1999 r. w sali od
czytowej Zamku Królewskiego, była wymiana
doświadczeń związanych z przejmowaniem bib
liotek przez samorządy wojewódzkie i powiatowe
oraz omówienie sytuacji organizacyjno-prawnej
i finansowej nowo utworzonych samorządowych
instytucji kultury.
Spotkanie prowadził podsekretarz stanu
MKiS Jacek Weiss. Uczestniczyli w nim przewo
dniczący Krajowej Sekcji Pracowników Bibliotek
Publicznych NSZZ „Solidarność” oraz Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Kultury
i Sztuki, kierownictwo i pracownicy D e
partamentu Edukacji i Animacji Kulturalnej
MKiS.

W wyniku reformy administracji 31 wojewó
dzkich bibliotek publicznych zostało przejętych
przez samorządy powiatów i miast na prawach
powiatów, stosownie do zapisu w Ustawie z dnia
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administra
cji publicznej — w związku z reformą ustrojową
państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668).
Art. 145 Powiaty i miasta na prawach powiatu,
z zastrzeżeniem ust. 2 przejmują z dniem I stycznia
1999 r. od wojewodów do prowadzenia, jako zada
nia własne, instytucje kultury wpisane do rejestru
prowadzonego przez wojewodę i działające na
terenie danego powiatu lub miasta na prawach
powiatu.
Byłe biblioteki wojewódzkie w Ciechanowie,
Pile i Sieradzu są w gestii powiatów ziemskich
(miasta te zrezygnowały z utworzenia powiatów
grodzkich), pozostałe 28 bibliotek podlega or
ganom samorządowym miast na prawach po
wiatu.
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Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (art. 19) powiały są zobo
wiązane do utworzenia co najmniej jednej powiato
wej biblioteki publicznej. Zadania powiatowej bib
lioteki publicznej może wykonywać na podstawie
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka
publiczna, działająca i mająca swoją siedzibę na
obszarze powiatu. Jednak władzom samorządo
wym (starostom) nie spieszy się z tworzeniem
bibliotek powiatowych, ponieważ nie mają na to
stosownych środków finansowych, po wtóre
utworzenie bibliotek powiatowych, na hazie obe
cnych placówek miejskich, nie wpłynie na ob
sługę czytelników w mieście. Zaś koncepcja bib
liotek powiatowych, ich funkcje i zadania, daty
utworzenia są niewystarczająco klarowne, wg
opinii środowiska bibliotekarskiego, mimo po
stanowień ustawowych.
Ustawa określiła dla powiatowej biblioteki
publicznej zadania podobne jak dla biblioteki
wojewódzkiej, a więc bardzo ambitne. Zdaniem
dyrektor WBP w Lublinie, obecne biblioteki
miejskie nie spełniają warunków, aby w oparciu
o ich zasoby, kadrę, lokale tworzyć „model bib
lioteki powiatowej”. Dlatego też tworzenie no
wych bibliotek powiatowych może potrwać 2-3
lata, a w niektórych powiatach przez całą kaden
cję obecnych władz.
Przeszkodą w organizacji nowego ogniwa po
wiatowego jest także powiązanie organizacyjne
wielu bibliotek miejskich z centrami i ośrodkami
kultury.
Pojawiają się, na szczęście nieliczne, propozy
cje powierzenia zadań bibliotek powiatowych b.
wojewódzkim bibliotekom pedagogicznym (w
województwach mazowieckim i warmińsko-ma
zurskim). Należy wspomnieć, że resort oświaty
nie przyjął rozwiązań dotyczących restrukturali
zacji byłych wojewódzkich bibliotek pedagogicz
nych. Niektórzy starostowie rozważają możli
wość tworzenia bibliotek powiatowych poza by
łymi bibliotekami wojewódzkimi, np. w gminach
pod Skierniewicami czy Elblągiem. Za kuriozalne
można uznać tworzenie namiastek bibliotek po
wiatowych z jednym pracownikiem, przy urzę
dach powiatowych.
W nielicznych województwach władze powia
towe przygotowują się do utworzenia nowych
bibliotek powiatowych, np. w województwie
wielkopolskim i świętokrzyskim.
Większość b. bibliotek wojewódzkich nie ma
zatwierdzonych statutów i ustalonych nazw in
stytucji. Termin realizacji zobowiązań władz
w tym zakresie niejednokrotnie trudny jest do
ustalenia.
Problemem, który dotychczas nie został roz
strzygnięty w skali kraju, są niedobory finansowe
nowo powstałych powiatów i trudności z utrzy
maniem z dochodów własnych przejętych in
stytucji kultury, w tym bibliotek. Powiaty otrzy
mały z Ministerstwa Finansów Zestawienia wy
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datków na 1999 r. w dziale 83 —kultura i sztuka
możliwe do sfinansowania w budżetach samorzą
dów powiatów, przygotowane na podstawie zło
żonych w ubiegłym roku planów dochodów
i wydatków. Jednak ustalenie nakładów na bib
lioteki zależy od przyjęcia priorytetów w wydat
kach na „kulturę”, co potwierdzą uchwały budże
towe.
N a tym tle plany budżetowe niektórych bib
liotek przedstawiają się następująco: np. biblio
teka publiczna w Ciechanowie otrzyma na cało
roczną działalność kwotę 170 tys. złotych od władz
powiatowych i ISO tys. z miasta; biblioteka
w Ostrołęce nie ma żadnych informacji odnośnie
budżetu na 1999 r.; biblioteka w Sieradzu otrzyma
60% planowanego budżetu; biblioteka w Jeleniej
Górze — 50%; w Zamościu środki zaplanowane
w budżecie pokryją 50% potrzeb; biblioteka
elbląska otrzyma 51,9 dotacji z ubiegłego roku.
W Koninie na potrzeby biblioteki przyznano jedy
ne 130 tys. d ; w Lesznie uchwalono połowę kwoty
niezbędnej do funkcjonowania miejskiej biblioteki;
w Skierniewicach plan biblioteki powiatowej prze
widziany jest na ok. 0,3 budżetu ubiegłego roku.
Korzystniejsza sytuacja finansowa klaruje się
w b. bibliotekach wojewódzkich w Chełmie,
Pile, Wałbrzychu. Stan ten może się zmienić
w najbliższych dniach, ponieważ w większości
powiatów zostaną uchwalone budżety. Decyzje
dotyczące finansowania bibliotek będą znane
w n kwartale roku.
Zmniejszone, w porównaniu z 1998 r., budżety
bibliotek, niekiedy do połowy, implikują redukcję
etatów pracowniczych (np. w b. WBP w Łomży
z 39 do 15 osób), likwidację filii w miastach,
zmniejszenie środków na zakup książek i prenu
meratę czasopism, zaniechanie rozwoju kompu
teryzacji, a nawet dostępu do Internetu (naj
dotkliwiej odczuwają obecną sytuację biblioteki
w Jeleniej Górze, Kaliszu, Sieradzu, Tarnobrze
gu, Włocławku).
Istnieje obawa, że na skutek niedoborów bu
dżetowych zostaną zminimalizowane niektóre za
dania, jak: udzielanie pomocy instrukcyjno-meto
dycznej, organizowanie doskonalenia zawodowe
go, opracowanie bibliografii regionalnych, ob
sługa czytelników specjalnej troski w szpitalach,
domach opieki społecznej (zagrożenia zgłosiły
WBP w Piotrkowie Tryb., Siedlcach).
Przykładem pozytywnych rozwiązań organi
zacyjno-finansowych jest utworzenie i finansowa
nie Biblioteki Powiatowej w Pile przez starostwo
i władze miasta.
Minister Finansów przyznał, w dużej mierze
dzięki staraniom kierownictwa MKiS, dotację
z rezerwy budżetu państwa na zrównoważenie
w 1999 r. budżetów samorządów województw i po
wiatów w dziale kultura i sztuka, w wysokości
128.7 tys. złotych. O podziale środków na in
stytucje kultury, w tym na biblioteki, decydują
samorządy. Rezerwa ta, przekazywana w mie

sięcznych ratach, jest podstawą finansowania
części bibliotek powiatowych, do czasu uru
chomienia środków z dotacji samorządo
wych.
Odrębnym problemem, który niepokoi wszy
stkie instytucje kultury, jest zapis art. 19, ust. 10
w Ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014) stanowią
cy, że łączne dotacje dla zakładu budżetowego nie
mogą przekroczyć 50% jego dochodów własnych.
Projektowane zawieszenie tego przepisu do koń
ca roku (vacatio legis) nie rozwiązuje sprawy.
Kierownictwo MKiS, a także przedstawiciele
związków zawodowych, starają się o wyłą
czenie z wymienionego przepisu — instytucji
kultury.

PROPOZYCJE I WNIOSKI
Dyrektorzy b. wojewódzkich bibliotek i obec
ni na konferencji przedstawiciele związków
zawodowych przedstawili szereg propozycji
w wypowiedziach oraz w mini raportach
przekazanych Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Reakcją na niestabilną sytuację i stan „zapa
ści” finansowej niektórych byłych bibliotek woje
wódzkich jest zapowiedziane przez Sekcję Krajo
wą Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ
„Solidarność” wniesienie do Komisji Sejmowych
projektu podwyższenia wskaźnika dochodów po
wiatów uzyskiwanych z podatków od osób fizy
cznych do 0,02 i ustalenia wskaźników dotacji na
kulturę. Rozważane jest także złożenie w Komi
sjach Sejmowych projektu ustalenia terminu
przekształcenia b. bibliotek wojewódzkich w bib
lioteki powiatowe do końca II kwartału br. oraz
tworzenia nowych bibliotek powiatowych do
końca 2000 r.
Przewodniczący Federacji Związków Zawo
dowych Pracowników Instytucji Kultury mówił
o konieczności ochrony pracowników i zasobów
materialnych, którymi dysponują b. biblioteki
wojewódzkie. Zachęcał do rozważenia koncepcji
tworzenia bibliotek regionalnych. (Jednak roz
wiązanie to nie jest przewidziane w ustawie
o bibliotekach — podkr. autorki). Stwierdził, że
system bibliotek powiatowych może być nieak
tualny wobec przewidzianego zmniejszenia liczby
powiatów.
Przykład racjonalnych działań przedstawiła
dyr. WBP w Lublinie; w raporcie Biblioteki
publiczne w systemie samorządowym zostały
omówione koncepcje reorganizacji sieci, warianty
organizacyjno-merytoryczne bibliotek powiato
wych, zaproponowano wskaźniki dotyczące
kształtowania sieci, wymogów lokalowych, zaku
pu zbiorów, zatrudnienia pracowników oraz pro
gram integracyjny w zakresie komputeryzacji
bibliotek. N a naradzie starostów woj. lubelskiego
zgłoszono propozycję podejmowania przez rady

powiatowe uchwał określających terminy tworze
nia bibliotek powiatowych oraz ich status, struk
turę, potrzebne środki.
Dyrektorzy postulowali podanie do wiadomo
ści wielkości środków przeznaczonych na biblio
teki powiatowe w ramach rezerwy budżetu pań
stwa na zrównoważenie budżetów samorządów
wojewódzkich. Niezbędna jest klarowna i wy
czerpująca informacja (autoryzowana przez
MKiS) na temat subwencji i dotacji państwo
wych (dyrektor b. WiMBP w Słupsku). Jednak
oczekiwania nie mogą zostać spełnione, ponie
waż podział środków na instytucje kultury jest
dokonywany przez samorządy.
Zaproponowano wprowadzenie ustawowych
zapisów umożliwiających byłym i obecnym bib
liotekom wojewódzkim kontynuowanie zadań
ponadlokalnych na terenie dawnych województw
i finansowania tej działalności ze środków pań
stwowych (b. WBP w Łomży).
Proponuje się „wydanie rozporządzeń okre
ślających termin powołania bibliotek powiato
wych zarówno grodzkich, jak i ziemskich”
(WiMBP w Bydgoszczy).
Propozycje wyposażenia b. bibliotek wojewó
dzkich w uprawnienia dotyczące objęcia opieką
instrukcyjno-metodyczną kilku powiatów, np.
w zakresie komputeryzacji, działalności informa
cyjnej, doskonalenia zawodowego pracowni
ków — pojawiły się w wypowiedziach dyrekto
rów bibliotek z Bielska-Białej, Białej Podlaskiej,
Chełma, Krakowa, Sieradza, Siedlec.
Usankcjonowanie zadań ponadlokalnych wy
magałoby wpisania w art. 19 lub 20 Ustawy
o bibliotekach możliwości zawierania przez po
wiaty umów o wspólnym prowadzeniu biblioteki
powiatowej dla 2 i więcej powiatów oraz moż
liwości zawierania umowy o realizacji zadań
biblioteki powiatowej z inną biblioteką publicz
ną, nie mającą siedziby na terenie powiatu (dyr.
WBP w Kielcach). Rozwiązanie to obowiązywa
łoby do czasu utworzenia i umocnienia się biblio
tek powiatowych. Niektóre funkcje mogą być
prowadzone bez zmiany obowiązujących przepi
sów, na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o biblio
tekach: Biblioteki samorządowe mogą zawierać
za zgodą organizatora porozumienia z innymi
bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego
prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych
obszarów i środowisk (art. 19 ust. 5). Powyższym
rozwiązaniom sprzyja także art. 5 ust. 2 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato
wym (Dz. U. nr 91, poz. 576); Powiat może
zawierać porozumienia w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych z jednostkami
lokalnego samorządu terytorialnego, a także
z województwem, na którego obszarze znajduje się
terytorium powiatu.
Rozważania na temat sytuacji bibliotek
w samorządach terytorialnych były kontynu
owane na spotkaniu przedstawicieli Sekcji
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Bibliotek Publicznych Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich w Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy, 29 marca 1999 r. Podsumowaniem
przemyśleń i wypowiedzi przedstawicieli środo

wiska bibliotekarskiego będzie opracowanie pt.
„Możliwości funkcjonowania bibliotek samorządo
wych w warunkach reformy administracyjnej kraju
(propozycje rozwiązań wariantowych)”.

TWÓRCZOŚĆ BIBLIOTEKARZY

Kazimiera Nowak
Czuję Cię życie
Czuję Cię życie w każdej tkance
ciała szarpanego przez lata
mackami istnienia.
Czuję Cię życie
w pulsowaniu tętna
w przyspieszonym rytmie
zmęczonego serca
Czuję Cię życie
w konturach obrazów
oglądanych oczami
z łez wypłukanymi

Czuję Cię życie w snach
pełnych koszmarów
po trudzie dnia
co obezwładniają
Czuję Cię życie
jak się ukradkiem wymykasz
choć drzwi życia
na spusty zamykam
Czuję Cię życie i widzę
jak w pędzie
dom mój już omijasz...

Ukazuje się od maja 1992 r.
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KOMUNIKATY

EOUKACYJIME
P A K IE T Y
M U L T IM E D IA L IM E
U L A IJCZ(\UÓW . IM A L irZ Y rW U I R O O Z K Ö W

Pakiety multimedialne POW SZECHNEJ WIDEOTEKI E D U 
KACYJNEJ obejmują łącznie 1235 programów wyemitowanych
w Telewiqi Edukacyjnej w latach 1990-1998.
Pakiety są zgrupowane w siedmiu edukacyjnych działach tematy
cznych.

I. SPOŁECZEŃSTWO
n . JĘZYK OJCZYSTY
n i. HISTORIA
IV. EDUKACJA
V. SZTUKA
VI. TECHNIKA
V n . PRZYRODA
Udostępnianie programów telewizyjnych na kasetach VHS, które stanowią element pakietów
multimedialnych Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej jest rezultatem porozumienia podpisanego
pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Polską Telewizją SA, realizującego art. 25 Ustawy
o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. i ma na celu dostarczenie nauczycielom nowoczesnych
pomocy naukowych oraz zachęcenie społeczeństwa do zapoznania się z problematyką nauczania
szkolnego.
Pakiet składa się z dwóch kaset VHS (najczęściej po 180 min. każda) z zapisem programów Powszechnej
Wideoteki Edukacyjnej z lat 1995-1998. Towarzyszy im przystępnie napisany poradnik zawierający
wszystkie niezbędne informacje o zawartości kaset oraz wskazówki dotyczące posługiwania się tymi
materiałami. Odbiorca znajdzie tu również wiele informacji uzupełniających, które nie zmieściły się na
kasetach.
Każdy multimedialny pakiet poświęcony jest dyscyplinie objętej szkolnym kanonem programowym na
poziomie podstawowym i średnim. Zawarte w nim treści z języka polskiego, historii, nauki o społeczeń
stwie, biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, muzyki, plastyki itp., wykorzystując najbardziej
atrakcyjne możliwości filmowego i telewizyjnego przekazu, oddziaływują na intelekt, wyobraźnię
i wrażliwość.
Miejscem udostępniania pakietów multimedialnych Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej są biblioteki
szkolne, biblioteki pedagogiczne i uniwersyteckie oraz wszystkie placówki, które zajmują się upowszech
nianiem kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.
W ramach Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej będą także wydawane pakiety, upowszechniające
szeroko rozumianą edukację i kulturę.
W przygotowaniu kolejne pakiety multimedialne.
BARBARA PUSZCZEWICZ
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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RECENZJE
Nowy „Wykaz działów katalogu rzeczowego
dla bibliotek dziecięcych”
BARBARA BIAŁKOWSKA
Na przełomie roku 1998/99 ukazało się —
staraniem Instytutu Książki i Czytelnictwa Bib
lioteki Narodowej — trzecie, poprawione i roz
szerzone wydanie Wykazu działów katalogu rze
czowego w bibliotekach publicznych dla dzieci
i młodzieży. Nową, uaktualnioną wersję opraco
wała Grażyna Lewandowicz, opierając się na
nowych ogólnych tablicach U K D , zachowując
ideę i układ wcześniejszych edycji (opracowanych
i modyfikowanych przez niżej podpisaną).
Sprawdziła się w praktyce formuła elastycznego
układu szczegółowego ujęcia klasyfikacji książek
dla dzieci i młodzieży (zarówno beletrystyki, jak
i literatury popularnonaukowej), dająca biblio
tekom możność decyzji w zależności od zasobno
ści księgozbiorów oraz lokalnych zainteresowań
i potrzeb czytelników.
Od poprzedniego wydania Wykazu w 1991 r.
minęło jednak parę lat i bardzo ważkich zmian
na rynku księgarskim, co spowodowało potrzebę
pilnych zmian w klasyfikacji zarówno pewnych
rodzajów literatury pięknej, jak zwłaszcza nie
których symboli klasyfikacyjnych literatury po
pularnonaukowej. W tej ostatniej niezbędne oka
zały się modyfikacje związane z ustaleniami mię
dzynarodowego konsorcjum U K D , które wpro
wadziło szereg nowych symboli i zmieniło zakres
niektórych dotychczasowych. Wszystkie te zmia
ny, które są k o n ie c z n e do wprowadzenia, tzn.
wymagają przeklasyfikowania tych grup książek,
wyraźnie zasygnalizowała autorka opracowania
we „Wskazówkach metodycznych” stanowiących
wprowadzenie do „Schematu klasyfikacji lite
ratury popularnonaukowej” (s. 21-22 Wykazu}.
Zmiany te są różnego rodzaju. Oczywiście nie
zbędne było wprowadzenie nowego działu 004
INFORMATYKA I TECHNIKA KOM PUTE
ROWA wobec tak szybkiego rozwoju tej dziedzi
ny, jej popularności wśród młodych użytkow
ników oraz szerokiej oferty publikacji dotyczą
cych tych zagadnień. Niektóre zmiany wprowa
dzone w ogólnych Tablicach U K D PO22 są
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raczej natury kosmetyczno-graficznęj np. Histo
ria Polski z 943.8 zmieniono na 94(438). Inne
wydają się bardziej komplikować postać cyfrową
np. Historia literatury polskiej z dawnego
884(091) otrzymała symbol 821.162.1 (091). N a
dal pozostała wolna 4, ale Językoznawstwo zmie
niło symbol z 80 na 81. Były to jednak decyzje
obowiązujące w aktualnych tablicach klasyfika
cyjnych UKD.
W Wykazie dla bibliotek dla dzieci wprowa
dzono nowe możliwości rozbudowy niektórych
działów, np. możliwość wyodrębnienia szczegóło
wego poddziału 061.1 UNESCO.NATO.UE lub
351.761 WALKA Z NAŁOGAMI czy wyodręb
nienie w dziale 61 M EDYCYNA symboli ozna
czających książki z zakresu wychowania seksual
nego i aids. Jest to związane zarówno z rozwojem
oferty księgarskiej, jak i z potrzebami programów
edukacyjnych współczesnej szkoły oraz zaintere
sowaniami czytelników.
Skreślenie działu 681.3 i przeniesienie techniki
komputerowej do INFORMATYKI 004 dało
też — jak widać w schemacie Wykazu — moż
liwość wygodnego i stałego miejsca na dyskietki
komputerowe z symbolem 086 0.034 w dziale 086
DOKUM ENTY NIEKSIĄŻKOWE. Szkoda
tylko, że autorka nie zasygnalizowała tego we
„Wskazówkach metodycznych”.
A więc pewne zmiany w dotychczas przyjętych
oznaczeniach są niezbędne — i należy je prowa
dzić mimo, że wymaga to reklasyfikacji oraz
zmian w katalogach i na półkach — a inne są
tylko możliwością stworzoną bibliotekom, jeśli
będą widziały taką potrzebę. „Konieczne jest
jednak konsekwentne przestrzeganie przyjętej za
sady” — jak słusznie pisze we wstępie autorka
opracowania G. Lewandowicz. Zresztą wydaje
się, że przestrzeganie tej zasady zawsze jest w bib
liotekach niezbędne, jak również stale wzbogaca
nie zasobów niebeletrystycznych w bibliotekach
obsługujących dzieci i młodzież, gdyż są to użyt
kownicy o dużych potrzebach poznawczych.
Nowe wydanie ü^kazu działów katalogu rze
czowego w bibliotekach publicznych dla dzieci
i młodzieży również przypomina o możliwości

wydzielenia książek poznawczych dla najmłod
szych i ustawienia ich obok literatury pięknej
I i II poziomu.
Ta możliwość była zaproponowana już po
przednio (w wyd. 2 z 1991 r.) i wydaje się, że
dobrze służy bibliotekom w rozwijaniu zaintere
sowań poznawczych młodszych czytelników,
zwłaszcza, że lata dziewięćdziesiąte przyniosły
bardzo bogatą i różnorodną ofertę książeczek
tego typu (przeznaczonych już dla dzieci 3-6
letnich), po które chętnie sięgają najmłodsi czy
telnicy.
Rozwój i różnorodność literatury pięknej dla
dzieci wymagały też zmian i modyfikacji klasyfi
kacyjnych. Bezdyskusyjna jest potrzeba wprowa
dzenia odrębnego symbolu na książki zabawki
(KZ dla najmłodszych) i na Literaturę w językach
obcych LO, które ze względu na swoje walory,
zapotrzebowania czytelników oraz bogatą ofertę
wydawniczą, w większym zakresie weszły do
bibliotecznych księgozbiorów. Możliwość roz
dzielenia N Książeczki dla najmłodszych na
dwie podgrupy: Nw Wierszyki dla najmłodszych
i N b Bajeczki dla najmłodszych — jest uzasad
niona, jeśli spowodowana rzeczywiście rozras
tającym się zasobem, choć wiadomo, że wiele
bajeczek dla najmłodszych ma formę wierszo
waną, stąd kłopot przy klasyfikacji bardziej roz
drobnionej, ale jest to pozostawione do decyzji
bibliotek.
Wprowadzenie nowego symbolu F FANTA
SY wiąże się natomiast z kierunkami rozwoju
współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Jest
to typ utworów wyraźnie różny od gatunku SF
science fiction i dobrze, że zyskuje swoje odrębne
miejsce w klasyfikacji bibliotecznej, nie tylko ze
względu na poczytność (m.in. książek Tolkiena),
ale i na coraz częstsze korzystanie autorów
z takiej formuły literackiej (np. cykl o Conanie
czy książki A. Sapkowskiego). Proponowany za
kres symbolu FANTASY F obejmuje też hor
rory, które na nasz rynek wydawniczy wprowa
dziły takie wydawnictwa jak Siedmioróg i Am
ber, przekładając z języka angielskiego całe serie.
Wydaje się, jakby „moda” na horror została
trochę narzucona czytelnikom przez takie kilkunastotomikowe seriale, jak Krąg ciemności
I. R. Blacka czy Szkoła przy cmentarzu Toma B.
Stone. Są one istotnie przeznaczone dla czytel
nika z III poziomu. Czy jednak w ogóle utwory
sięgające do demonologii, magii i parapsycholo
gii są naprawdę adresowane do czytelników mło
dzieżowych czy właściwie do dorosłych? Przecież
Graham Masterton (reprezentatywny dla tego
gatunku) czy Andre Norton z serią Świat cza

rownic to autorzy literatury popularnej dla doro
słych. Czy ten typ utworów jest niezbędny w bib
liotekach dla dzieci i młodzieży? Może są to
skrupuły staroświeckich pedagogów, ale myślę, że
niezależnie od mody wydawniczej i reklamy, warto
zastanowić się, czy wszystkie rynkowe „hity” mamy
propagować w ofercie bibliotecznej. Ale to oczywi
ście może być tematem ogólniejszej dyskusji.
Ja natomiast chciałabym rozważyć propono
wane w nowym nakazie modyfikacje w zakresie
symboli P POWIEŚĆ i Prz PRZYGODA. Roz
szerzenie zakresu działu Prz o powieści kryminal
ne, detektywistyczne i sensacyjno-awanturnicze
z pewnością jest wyjściem naprzeciw potrzebom
praktycznym bibliotek, ale równocześnie po
przednio przyjęty zakres symbolu Prz Powieść
przygodowo-podróżnicza wydawał się być bar
dziej przejrzysty rodzajowo, bo przecież sam
element przygody cechuje również inne gatunki
w literaturze dla dzieci i młodzieży (np. w utwo
rach historycznych, fantasy czy science fiction,
jak i w powieści obyczajowej), na co wskazuje też
sama autorka. Czy więc obecne Prz Powieści
przygodowe, kryminalne nie zagubią swej
egzotyki i fascynacji odkrywaniem nieznanego?
Czy nie staną się zbiorem książek wprawdzie
chętnie czytanych dla swojej atrakcyjnej fabuły,
ale niewiele różniących się od współczesnych
powieści obyczajowych ukazujących perypetie
młodych bohaterów w znanych sobie realiach
życia? Wszystko będzie zależało oczywiście od
tego, jakie konkretnie utwory pojawiać się będą
i czy dla współczesnego młodego czytelnika,
który ogląda telewizję satelitarną oraz korzysta
z Internetu, egzotyka ma jeszcze walor
atrakcyjności? Niestety ciągle brak nam badań
czytelniczych, które określałyby preferencje
i upodobania współczesnych, młodych czytelni
ków.
Natomiast proponowane zmiany w symbolu
P POWIEŚCI, a zwłaszcza zakresie jego stoso
wania w układzie poziomowo-działowym, wyda
ją się nie do końca przemyślane. Proponowane
w poprzednim wydaniu Wykazu (z 1991 r.)
poddziały powieści były ofertą do wyboru dla
bibliotek. Jeśli praktyka wykazała, że istnieje
tylko potrzeba wyodrębnienia w powieściach
dwóch poddziałów — Pb Powieści biograficzne
i Pf Powieści fantastyczno-realistyczne, to scale
nie reszty (Po i Pp) w jednym symbolu P jest
oczywiste. Jeśli jednak biblioteka skorzystała
z możliwości wydzielenia poddziału Pf Powieści
realistyczno-fantastyczne, to zlikwidowanie dzia
łu Ill/P f (patrz s. 9 Wykazu z 1998 r.) byłoby
błędem, bo przecież wymienianych przykładowo
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przez autorkę opracowania utworów E. Nesbit,
P. Travers czy innych tego typu nie można
zaklasyfikować do II poziomu trudności. Nie są
to również utwory, które weszłyby do nowo
wprowadzonego w III poziomie działu F Fan
tasy. Dlatego myślę, że zlikwidowanie działu Pf
w III poziomie nie byłoby słuszne i biblioteki,
które dotychczas te książki wyodrębniały
w układzie poziomowo-działowym, powinny
przy tym systemie klasyfikowania pozostać.
Natomiast z oczywistych powodów trzeba
zlikwidować dział IV/B jeśli nie jest potrzebny
oraz poddziały Po i Pp, zostawiając sam sym
bol P.
Trzeba jednak przyznać, mimo tych krytycz
nych uwag i refleksji, że należy przyjąć z dużym

c

I

zadowoleniem nowe, poprawione i rozszerzone
wydanie Wykazu działów katalogu rzeczowego
w bibliotekach publicznych dla dzieci, gdyż jest to
niezbędna pomoc przy opracowaniu księgozbio
rów, zmieniających swoją zasobność i charakter,
ale zawsze służących rozwijaniu potrzeb i zainte
resowań młodych czytelników.
Autorka jest byłym pracownikiem naukowym
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN

Grażyna Lewandowicc Wykaz działów katalogu rze
czowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i mło
dzieży. Wyd. 3 popr. i rozsz. Warszawa; BN, 1998
s. 66.

CENTRUM USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY
W WARSZAWIE
In fo r m a c ja d la k a n d y d a tó w
do Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego

Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie rozpoczyna nabór do
Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w roku szkolnym 1999/2000.
Warunki przyjęcia:
D o Studium przyjmowani są bibliotekarze posiadający minimum roczny staż pracy
w bibliotece oraz świadectwo maturalne, szczególnie uzdolnieni kandydaci mogą być przyjęci
bez wymaganego stażu pracy.
Kandydaci do PSBZ przyjmowani są na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Należy złożyć następujące dokumenty:
— podanie, ankietę ze skierowaniem biblioteki (instytucji), świadectwo dojrzałości (oryginał
lub uwierzytelniony odpis), 2 fotografie.
Nabór do PSBZ prowadzony jest w Warszawie i Filiach CUKB.
Podania o przyjęcie do Studium w Warszawie należy składać do dnia 15 sierpnia 1999 roku.
Nauka w PSBZ trwa 2 lata (4 semestry).
Opłaty wynoszą; wpisowe w kwocie 25 zł oraz 100 zł na koszty organizacyjno-administracyj
ne w każdym semestrze.
W roku szkolnym 1999/2000 proponowane będą słuchaczom Pomaturalnego Studium
Bibliotekarskiego Zaocznego dwie specjalizacje zawodowe: biblioteki publiczne i szkolne.
Kontynuacja kształcenia na poziomie akademickim
Od roku 1998/1999 najlepsi absolwenci Studium mogą kontynuować naukę w Instytucie
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW na studiach licencjackich i magisterskich.
Absolwenci Pomaturalnych Studiów Biblitotekarskich Zaocznych prowadzonych przez
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, którzy po roku 1995 uzyskali dyplom tej
szkoły z wynikiem minimum 5,0 oraz średnią ocen z całego toku studiów minimum 4,5
i pomyślnie przeszli przez postępowanie kwalifikacyjne na I roku licencjackich studiów
zaocznych w IINSB, mogą ubiegać się o prawo realizacji tych studiów w formie intensywnych
studiów indywidualnych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęć do PSBZ, na I i II rok studiów oraz
licencjat uzyskać można w Centrum te ł 822-43-39 lub 822-43-46.
Dokumenty przesyłać należy na adres:
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
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Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

IV POliVM S lip

OCHRONA
I KONSERWACJA
ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH

n iłA K n k ïF K A K m c A

M lii

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogól
nopolskiej konferencji. Warszawa 15-17 października 1998 r.
Red. merytoryczna Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-MusiaL Warszawa: Wydawn. SBP, 1998 s. 224, iL Nau
ka - Dydaktyka - Praktyka. 32.
Książka dokumentuje konferencję poświęconą ochronie i kon
serwacji zbiorów — problematyce szczególnie cennej dla bib
liotekarzy — po dotkliwych stratach zbiorów w bibliotekach
polskich w trakcie powodzi w 1997 r. Prezentowane w wydaw
nictwie referaty pokazują bibliotekarzowi, jak wiele jest do
zrobienia w naszym kraju w zakresie ochrony zbiorów i jaki
dystans dzieli nas jeszcze od świata. Zbiory, stojąc na półkach
ulegają biodegradacji, a bibliotekarze pozostają na ogół obo
jętni wobec tego dramatu. Treści książki aktywizują biblio
tekarzy do działań ochronnych w stosunku do gromadzonych
w różnych bibliotekach zbiorów a także wskazują, jak należy
ochraniać dobra kultury na wypadek katastrof i szczególnych
zagrożeń.

Anna Maria Krajewska, Grażyna Lewandowicz: Miłośnicy ko
miksów. Czytelnictwo komiksów w bibliotekach publicznych dla
dzieCL Biblioteki dla dzieci w Polsce i we Francji. Warszawa:
Biblioteka Narodowa, 1997 s. 112. Materiały Informacyjne 30.
Publikacja zawiera trzy odrębne opracowania poświęcone
kontaktom dziecka z książką. Dwie pierwsze części dotyczą
problemów recepcji komiksów w bibliotekach dla dzieci i ich
poczytności wśród młodych czytelników. Trzecie z kolei opra
cowanie prezentuje porównawczo biblioteki publiczne dla dzie
ci we Francji i w Polsce — w aspekcie organizacji, zbiorów,
informacji i czytelników.

Łucjan Biliński: Biblioteka Narodowa w opinii absolwentów
pomaturalnego studium bibliotekarskiego. Warszawa: Centrum
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999 s. 44, iL War
sztaty Dydaktyczne 1.
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W inauguracyjnym tomiku nowej serii CUKB autor dokonał
dogłębnej analizy jednego z pytań na egzaminie dyplomowym
w pomaturalnym studium bibliotekarskim zaocznym dotyczą
cego oceny dorobku Biblioteki Narodowej w okresie jej 70lecia. 244 odpowiedzi słuchaczy studium podzielono na na
stępujące części: historia Biblioteki Narodowej, struktura or
ganizacyjna, główne cele i zadania, gromadzenie, udostępnianie
zbiorów, prace naukowo-badawcze, komputeryzacja i działal
ność informacyjna, działalność wydawnicza, usługi BN i ogólna
działalność biblioteki. Analiza odpowiedzi dostarcza wielu
interesujących spostrzeżeń nŁ wiedzy uczących się biblioteka
rzy o Bibliotece Narodowej, potrzeb programowych i dydak
tycznych w tym zakresie. Cennym uzupełnieniem broszury jest
tekst statutu Biblioteki Narodowej.
oprać. Jadwiga Chruścińska
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KSIĄŻKA

Świat książki dziecięcej
LID IA BŁASZCZYK
EW A G RUD A
R E C E N Z JE
■ Kanon literacki dla dzieci
Adaptacje klasycznych dzieł literackich prze
znaczone dla dzieci nie są niczym nowym. N a 
uczyciele zawsze stawali przed trudnym do roz
wiązania problemem: jak zapoznać uczniów
z wielką literaturą w taki sposób, by przekazać
możliwie najwięcej z jej wartości, a jednocześnie
nie zniechęcić do samodzielnej lektury w przy
szłości?
Rozwiązania bywały różne; już to skracano
zbyt obszerne powieści, już to usuwano partie
zbyt rozbudowane bądź „nie dla dzieci”...Przerabiano też ochoczo co się dało, toteż sam autor nie
poznałby nieraz swego dzieła.
Innym pomysłem adaptatorów jest przetwa
rzanie bohaterów-ludzi w zwierzęta; stąd biorą
się w adaptacjach liczni psi i koci detektywi,
podróżnicy czy rycerze. Czy to się sprawdza?
Jeśli mam być szczera, tego typu przeróbek
wyjątkowo nie lubię, ale ostatecznie liczy się
opinia dziecięcych czytelników, a im się to na
ogół podoba. Jednak z dużą rezerwą brałam do
ręki książki z serii o psie Wishbone. Jeszcze jeden
zwierzak-przewodnik po świecie wielkiej prozy!
Wishbone był w swoim czasie bohaterem serialu
telewizyjnego, a stworzono go po to właśnie, by
przybliżał dzieciom utwory należące do kanonu
literatury pięknej.
Pierwsza z adaptacji. Terier z Notre Dame, nie
zachwyciła mnie zbytnio. Zupełnie niepotrzebnie
wprowadzano do niej wątek współczesny, jak
gdyby autor Michael Jan Friedman nie wierzył
w atrakcyjność nieśmiertelnej opowieści Wiktora
Hugo o pięknej Esmeraldzie i szlachetnym gar
busie. N o i ten Wishbone - Quasimodo! To
już doprawdy przesadne „udziecinnianie” tekstu.
Toteż bez entuzjazmu sięgnęłam po dwie następ
ne. Jednak Don Kichote i Frankenstein — obie
autorstwa Michaela Burgana — okazały się du
żo lepsze. Skróty tych słynnych powieści są
inteligentne i sensowne, a wytłuszczonym dru
kiem oznaczono objaśnienia trudniejszych słów,
bardziej skomplikowanych sytuacji, itp. Autor
najwidoczniej chciał przewidzieć pytania młode
go czytelnika i od razu udzielał na nie od
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powiedzi; przy czym zręcznie wplatał je w tekst,
by nie zakłócać dziecku lektury.
Dużym plusem adaptacji z serii o psie Wish
bone są życiorysy sławnych twórców tych dzieł;
Miguela Cervantesa, Wiktora Hugo i Mary
Shelley oraz omówienie czasu i miejsca akcji,
a także krótka charakterystyka bohaterów. I tu
taj, co prawda, najsłabiej wypada Terier z Notre
Dame; wygląda to tak, jak gdyby koncepcja serii
nie była wcześniej przemyślana i zawartość każ
dego tomiku zależała wyłącznie od jego autora.
N o i ten Wishbone! Bywa narratorem, komen
tuje wydarzenia, czasem wciela się w jednego
z bohaterów, ale doprawdy, ten pies nie jest
najlepszym pomysłem, bo tylko luźnym łącz
nikiem całej serii. A seria musiała zapewne po
wstać, bo tak podpowiadają wydawcom prawa
rynku; jeśli już ktoś kupił książkę z jakiejś serii,
to jest duże prawdopodobieństwo, że kupi i na
stępne. Być może powstało więcej adaptacji lite
rackich pod życzliwym patronatem psa Wish
bone. Wydawca jednak nic o nich nie wspomina,
nie wiem więc, czy należy spodziewać się dalszego
ciągu. A byłby on mile widziany i pożyteczny
zarówno dla młodych czytelników, jak również
dla nauczycieli i bibliotekarzy. Miejmy nadzieję,
że inne adaptacje jednak powstały i że bliższe są
raczej Frankensteinowi i Don K ichoteowi niż
Terierowi z Notre Dame.
(Lidia Blaszczyk)

• Don Kichote Miguela de Cerraotesa — opowiedziany
przez Michaela Burgana. Gdańsk: Jednorożec i Sło
wo/Obraz Terytoria, 1998
• Terier z N otre D am e poffieść Wiktora H ago — opowiedriana przez Michaela Jana Friedmana. Gdańsk:
Jednorożec i Slowo/Ohraz Terytoria, 1998
• Frankenstein M ary Wollstonecraft Shelley — opowie
dziany przez Michaela Burgana. Gdańsk: Jednorożec
t Słowo/Obraz Terytoria, 1998

■ Znowu lato w Osadzie
Pejzaż sentymentalny. Zastanawiam się, czy
ktoś z bohaterów Zapałki na zakręcie powiedział
by tak o Osadzie. Chyba nie. Tamten czas był
porą żywiołowej radości, entuzjazmu, szczenię
cych uniesień pierwszych uczuć, nie za bardzo
jeszcze uporządkowanych, trochę jakby na wy
rost. To na pewno nie był czas melancholii, choć
każda z postaci przeżywała przecież swoje smuteczki. Po trzydziestu z górą latach Krystyna
Siesicka powróciła do swych bohaterów. Są
teraz rówieśnikami ówczesnych czytelników

Zapałki, urodzonych gdzieś w latach pięćdziesią
tych, a więc obecnie trochę po czterdziestce. Sami
mają dzieci u progu dojrzałości i — wydawałoby
się — najważniejsze decyzje życiowe poza sobą.
A jednak Osada w przedziwny, magiczny sposób
połączy dawno rozerwane więzi. Tak więc, koń
cząc lekturę Pejzażu sentymentalnego oddychamy
tą samą nadzieją, która towarzyszyła nam przy
czytaniu pamiętnego zakończenia Zapałki na za
kręcie:
Nad ranem szczupła ręka fakira lekko pogładzi
ła moje ramię i starsza pani powiedziała z łagod
nym uśmiechem.
- N ie jesteś zły, Marcinie...
A więc jednak wyjęła z mojej kieszeni to, co tak
bardzo chciałem w niej mieć.
Główną bohaterką Pejzażu jest córka Mar
cina. N ie dlatego, by jej losy były tu najważniej
sze, tak z pewnością nie jest. Raczej dlatego, że
przyjęła na siebie rolę sędziego dorosłych, g ó w 
nie Mady, stając się zarazem swoistym spiritus
movens akcji, mistrzem gry, jak powiedzielibyśmy
dzisiaj. Bo też Martyna prowadzi grę (ma ku
temu predyspozycje, gdyż sposobi się do zawodu
aktorskiego). Gra obejmuje kilka osób, któ
re — chcąc nie chcąc — stają się marionetkami
w tym okrutnym i zarazem niebezpiecznym
teatrze. Martyna nie wie, że niebezpiecznym prze
de wszystkim dla niej i jej ukochango chłopaka.
N a szczęście w powieści znaczącą rolę odgrywają
rodzice, bo też i o nich jest ta historia. Sportretowano ich najprostszymi środkami. Ani Ma
da, ani Marcin nie zostali tu pogłębieni psycho
logicznie. Także ich dojrzałe życie poznajemy
zaledwie z okruchów wspomnień. W powieści są
przede wszystkim rodzicami — przyjacielskimi
i czuwającymi. To czytelnik, znając swych boha
terów z lat ich młodości, a także mając świado
mość ran, jakich zaznali od siebie i losu, przeczu
wa, że ci ludzie, subtelni i wrażliwi, są także
bogaci wewnętrznie. Trochę może żal, że stępił się
ostry język Mady, będący w Zapałce głównym
źródłem powieściowego humoru.
Autorka sama zauważa, że Pejzaż sentymen
talny jest powieścią trochę inną niż Zapałka.
Istotnie, bardziej przypomina najnowsze książki
Krystyny Siesickiej i jest to chyba całkiem zro
zumiałe. Zmienił się świat, zmieniła Osada (jak
wszędzie, krzyczą tu neony: DYSKOTEKA,
FAST FO O D, czy CHEZ SOPHIE, na przy
kład), urośli bohaterowie, a także wzbogaciło się,
wręcz rozkwitło pisarstwo Pani Krystyny. Kiedyś
lubiłam w nim zręczne i mądre dialogi, trafność
obserwacji psychologicznych, refleksyjność, hu
mor. Teraz dorzucę jeszcze wspaniały klimat
powieści, misterne piękno dekoracji tworzonych
słowem, pedantyczną wręcz dbałość o godny
zapamiętania szczegół. N a temat roli takich
drobnych okruchów piękna, nie tylko w powieści,
ale przede wszystkim w życiu, miała swoje zdanie

niezapomniana babcia Emilia, cytowana także
w Pejzażu sentymentalnym:
Moja babcia Emilia lubiła dostawać bezużyte
czne prezenty, cieszyły ją bardziej niż te, które
zaspokajały nawet najpilniejszą potrzebę, bo uwa
żała, że pochodzą z serca, a nie z rozumu. Sama
również obdarowywała nas przeróżnymi rupiecia
mi, które nadawały się wyłącznie do kochania.
Wyłącznie do kochania nadaje się również
większość sympatycznych rytuałów, takich jak na
przykład celebrowany w powieści zwyczaj picia
herbaty o piątej po południu. Przestrzega go
Mada, wozi nawet ze sobą w tym celu ulubione
filiżanki, przestrzega go także uroczy Achmed,
marokański przyjaciel Marcina. To on, z kolei,
zatroszczy się nie tylko o szczęście zakochanych
dzieciaków, ale także o szansę dla ich poranio
nych rodziców. Może tym razem naprawdę od
najdą siebie?
Tak, powrót do Osady zaiste okazał się sen
tymentalny, także dla czytelników.
(Ewa Gruda)
Krystyna Siesicka: Pejzaż seotymentalay. Łódź: Akapit
Press, 1999
Autorki pracują
w Muzeum Książki Dziecięcej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
— Biblioteki Głównej

MAŁGORZATA KISIŁOWSKA
■ Książki dla dzieci — oferta
wydawnictwa „Wilga”
Wśród kilkunastu wydawców kierujących swoje
publikacje do czytelnika dziecięcego (czy może
raczej do rodziców dzieci młodszych) bardzo
atrakcyjnie prezentuje się oferta Wilgi. Wydaw
nictwo to funkcjonuje na rynku już szósty rok
(powstało w 1993), choć początkowo działało
tylko jako biuro tłumaczeń kanadyjskiego „Torfnont Publications Inc.” na kraje Europy Środ
kowej i Wschodniej. Obecnie publikuje już około
100 tytułów własnych rocznie.
W księgarni książki dziecięce Wilgi wyróż
niają się przede wszystkim oryginalną, nietuzin
kową formą, połączeniem tradycyjnej wersji tek
stowej z zabawkami czy modułami elektronicz
nymi. Dzięki temu budzą zainteresowanie dzieci,
przyciągają uwagę, łatwiej je polubić — a dzięki
nim polubić także czytanie, liczenie, naukę. Od
mienność i różnorodność, o których za chwilę,
wzmacniają siłę przekazu i pozwalają literaturze
wygrać z telewizją lub komputerem, przełamać
stereotyp postrzegania książki.
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Odmienność ta przejawia się — jak wspo
mniano — w formie, najpierw tej całkiem ze
wnętrznej. Książeczki są np. pakowane w in
trygujące kuferki (bajki J. Ch. Andersena i J. la
Fontaine’a) lub walizeczki. Po ich otwarciu na
trafiamy na niespodzianki — w walizce z baj
kami o trzech małych świnkach lub o Złoto
włosej i trzech niedźwiedziach dzieci znajdą —
oprócz książeczek — pluszowe maskotki (odpo
wiednio: świnki lub misie). Trzem książeczkom
z opowieściami na dobranoc towarzyszy pudełko
w kształcie księżyca, z migającymi gwiazdkami,
w którym ukryta została pozytywka z kołysanką.
Dwie pluszowe myszki schowano w pudełku
w kształcie sera, obok książeczki M ysz wiejska
i mysz miejska. Czarnoksiężnik z krainy Oz uzu
pełniony jest maskami: Stracha na Wróble,
Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala.
Inny intrygujący przykład to książeczki z m o
dułem dźwiękowym (Przygoda w dżungli, Zabawa
na wsi, Naprawy - zabawy), w których po przyci
śnięciu guzika w odpowiednim kształcie można
usłyszeć dźwięki zwierząt, pojazdów i narzędzi.
Poza czytaniem i rozpoznawaniem dźwięków
można też rozwijać umiejętności matematyczne,
dzięki takim wydawnictwom jak Kalkulatoromania (kalkulator do rozwiązywania ciekawych za
gadek i robienia sztuczek). Książka z kalkulato
rem dla dzieci i Kombimania (gry, sztuczki,
kombinacje). W świat zagadek geometrii wprowa
dza Geomania — szesnastoczęściowa układanka
pozwalająca tworzyć niezliczone ilości figur geo
metrycznych, rozwijająca umiejętność obserwacji
i koncentracji.
Dla młodszych dzieci proponuje się serię ksią
żeczek Poznaj kolory. Poznaj liczby i Poznaj kształ
ty, po których można pisać i rysować ścieralnym
mazakiem, a przy okazji uczyć się rozpoznawać
odpowiednie cechy przedmiotów.
Pomysłów jest wiele. Kolejny przykład to Przy
gody kaczorka Kubusia — książka z telefonem,
przez który można porozmawiać z bohaterami,
wybierając
ich
numery.
Inny — Nasze
zabawy — to wielka elektroniczna księga, uczą
ca dzieci, w jaki sposób można wesoło i bezpiecz
nie bawić się z przyjaciółmi, czyli m.in. nawiązy
wać kontakty, uczyć się właściwych relacji z innymi.
Gier jest zresztą wiele, np. Wielkie poszukiwanie
skarbów. Światowe wyścigi samochodowe. Wielka intergalaktyczna księga gier. Dla cierpliwych są także
książki z puzzlami (Radosny rejs. Podwodna podróż],
układanymi na stronach książeczek.
Wydawnictwo oferuje też baśnie w formie
tradycyjnej, są. to m.in. Alicja w krainie czarów,
Aladyn, Ali Baba, Najpiękniejsze baśnie świata.
Brzydkie kaczątko, Pinokio, Czerwony Kapturek,
zawsze w twardej okładce, z kolorowymi ilustra
cjami, na wysokim poziomie edytorskim.
Wilga proponuje także książki dwujęzyczne,
polsko-angielskie lub polsko-niemieckie, pomocne
dzieciom w nauce języka, których bohaterami są
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ich rówieśnicy lub zwierzątka. Dla rozpoczyna
jących naukę języka oprócz opowiadań dostępne
są Ilustrowany słownik angielsko-polski dla dzieci
i Słownik angielsko-polski. 1351 ilustrowanych
słówek.
Produkcja wydawnicza Wilgi ma więc dzieci nie
tylko bawić, ale uczyć, rozbudzać wyobraźnię,
motywować do dalszej zabawy, nowych pomysłów.
Z powodzeniem mogą z niej korzystać nauczyciele,
pedagodzy, bibliotekarze i wszyscy zajmujący się
pracą z najmłodszymi czytelnikami, kształtowa
niem ich osobowości i umiejętności. Trzeba tu
odnotować, że pracom nad treścią i formą książki
przyglądają się i udzielają porad fachowcy, np.
z poradni psychologiczno-pedagogicznej, metody
cy, nauczyciele szkół wyższych.
Dorosłym wydawnictwo proponuje bestselle
rowy już Słownik współczesnego języka polskiego
oraz Wielojęzyczny słownik wizualny języków pol
skiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
W ofercie książek przyrodniczych znajduje się
trylogia sir Davida Attenborough Życie na Ziemi,
Żyjąca planeta i Na ścieżkach życia, przedstawia
jąca dzieje ewolucji świata przyrody i dogłębny
opis królestwa zwierząt. Wreszcie — jako pro
pozycja z literatury pięknej — wydawana jest
seria Biblioteka Japońska, z tytułami tak znanymi
jak Kobieta z wydm. Złota pogoda. Przygoda
z owcą.
Środowisko księgarsko-wydawnicze kilkakrot
nie już doceniło staranność, rzetelność i nowa
torstwo Wilgi. W 1997 r. tomiki serii dziecięcej N a
Łące, otrzymały wyróżnienie Polskiego Towarzy
stwa Wydawców Książek w konkursie na najpięk
niejszą książkę roku, a Przygoda z owcą Muraka
mi Haruki (seria Biblioteka Japońska) wyróżnie
nie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w dziedzi
nie literatury pięknej za rok 1995. Słownik współ
czesnego języka polskiego stał się bestselle
rem — przez czternaście tygodni znajdował się na
liście księgarskich notowań „Rzeczypospolitej”.
Wilga ma własną sieć dystrybucji w całym
kraju, podzielonym według okręgów. Dystrybuto
rzy kontaktują się już bez pośrednictwa hurtowni
z księgarniami i innymi punktami sprzedaży deta
licznej. Jej przedstawicieli można również spotkać
na targach, a niedługo zapewne udostępni czytel
nikom swoją ofertę w sieci internetowej.

KALEJDOSKOP
BO G DAN KLUKO W SKI
J a k Z c z ło w ie k a
r o b i s ię p is a r z a
Nie mogę powstrzymać się od poin
formowania Szanownych Czytelników
o próbach robienia interesu na organi
zowaniu szkół pisania. Amerykanie ro
bią to od kilkudziesięciu lat, gdyż tam
wszystko da się skomercjalizować. Od
działywanie tych szkół pisarskich widać
w tym, iż literatura amerykańska jest
łatwo rozpoznawalna przez znakomitą
organizację tzw. materiału literackiego,
dobór bohaterów i swego rodzaju sche
matyzm końcowych rozwiązań. Kiedy
autor zdecyduje, że to za mało, dodaje
jeszcze sosu w dużym stopniu zerotyzowanego lub naeiąga czytelnika na nie
zwykłości z dziedziny ezoteryki. Przy
tym oświadczam od razu, że ani ero
tyzm, ani też ezoteryzm nie są czymś
odpychającym i do natychmiastowego
usunięcia na żądanie „prawdziwych czy
telników”, upatrujących wszędzie wpły
wów diabła lub scjentologa.
Szerzej o amerykańskich szkołach dla
pisarzy informował znający Amerykę
i Kanadę Andrzq Brycht dziesięć lat
temu w warszawskim dwutygodniku
„Świat Książki”. Szkoły pisania próbuje
się także organizować u nas, ale czynią
to uniwersytety, nawet tak szacowne jak
krakowski UJ. N a razie jest to podej
ście profesorskie, zbyt tradycyjne; bo
któż to słyszał, by w szkołach dla no
wych Kraszewskich i Norwidów uczyć
historii i teorii literatury i o horribile
dictu — pisowni, ortografii i gramatyki
wraz z prawidłami skutecznego używa
lna przymiotników i czasowników?
W kraju mającym tak praktycznych
obywateli jak Niemcy, też próbuje się
tworzyć szkoły dla pisarzy, szczególnie
dla poetów. Tradycyjną metodę kształ
cenia prowadzi Instytut Literacki w Lip
sku. Uczy kandydatów na przyszłych
pisarzy tak, jak inne wyższe uczelnie
kształcą przyszłych kompozytorów czy

malarzy. Od 1995 r. można w Lipsku
uzyskać tytuł dyplomowanego pisarza.
Jednak i tu dotarła moda na ekspery
mentowanie, traktowanie pisania jako
terapii, jako sposobu na samopoznawanie. Prowadzi się warsztaty z estetyki
literackiej, ale sala seminaryjna nie jest
zbyt wypełniona
Wykładowcy zdają sobie jednak spra
wę z tego, że do pisania można człowieka
przygotować, można dać mu odpowied
nią ilość ogólnej wiedzy humanistycznej,
ale samego pisania, traktowanego jako
rzemiosło, nauczyć jednak nie można.
Można natomiast rozwijać wrażliwość na
słowo pisane, można wskazać na źródła
inspiracji. Jeden z profesorów lipskiego
instytutu mówi, że placówka ta nie jest
i nie będzie kuźnią talentów, ale można ją
traktować jako katalizator, który pozwoli
na rozpoczęcie procesu twórczego.
Inną placówką kształcenia pisarzy jest
Dom Literatury w Monachium. Odby
wają się tu poważne imprezy promocyj
ne, spotkania autorskie, które można
znaleźć w kalendarzu ogólnoniemieckim i nazwać wydarzeniami kultural
nymi. Niejako na uboczu tej działalności
w Domu Literatury prowadzone jest
dwuczęściowe seminarium dla autorów
powieści. Seminarium trwa rok i w tym
czasie autorzy przedstawiają swoje pro
jekty, dyskutują i nawzajem sobie dora
dzają. Dyskusje są jednak na poziomie
zbyt abstrakcyjnym: koledze z grupy nie
mówi się, że jego tekst jest kiepski, tylko
że czytelnik zgadza się z autorem
w pryncypiach, a różni się w szczegó
łach. Często radą dla kolegi z grupy jest
zdanie; Musisz to jeszcze raz przemyśleć.
Bierze się tu na warsztat powieści
z dorobku autorów uznanych, ale trak
tuje się je jako artefakty psychologiczne
lub ciekawą rozrywkę. W zajęciach ucze
stniczą redaktorzy ze znanych wydaw
nictw, które przysyłają tu swoich pra
cowników po to, by nabyli rozeznania
w nowych trendach w literaturze. Re
daktorzy stają się często partnerami dla
osóh prowadzących zajęcia indywidual
ne z seminarzystami, gdyż ich atutem
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jest znajomość segmentu literackiego
rynku książki.
W każdym razie kształcenie w M ona
chium ma charakter bardziej warsztato
wy, pozbawione jest balastu teorii, tak
chętnie uprawianej przez Instytut Litera
tury w Lipsku.
Jeden z prowadzących zajęcia mówi,
że praca własna pisarza to nie obróbka
tekstu tylko praca nad samym sobą.
Radzi swoim studentom, by zawsze nosi
li ze sobą notes, w którym mogą zapisy
wać wszystko. Wszak może się zdarzyć,
że z jednego zdania rozwinie się cała
powieść, jej przesłanie, ale też i pojedyn
cze sceny, biografia bohaterów, ważne
zdarzenia, dialogi.
W Wiedniu natomiast znajduje się
szkoła poezji, gdzie rozpatruje się tematy
zupełnie abstrakcyjne, takie jak np. zale
żność poezji od grzybów halucynogen
nych. Stosuje się zasadę, że inspiracja
przychodzi przed koncepcją. Psychote
rapeuci zachęcają uczestników do zajęć
w wodzie nazwanych „pisanie w wo
dzie — poezja i medytacja”. Kąpiele ter
miczne mają działanie synchronizujące
wobec wszystkich funkcji organizmu,
szczególnie zaś bodźców odbieranych
przez wszystkie zmysły.
Po pięciominutowej medytacji kur
sanci są wzywani do zespołowej zabawy.
Polega ona na tym, że wszyscy trzy
mając się za ręce schodzą do środka
i potem znów odchodzą od siebie. Pro
wadzący zajęcia łatwo dostrzega, kto się
z zabawy wyłamuje i myśli na przykład
o tajemnicach uniwersum. Potem znowu
medytacje — tym razem mające przy

nieść efekty w postaci prozy. Przy peł
nym rozluźnieniu można usłyszeć, jak
z niektórych ust dobywa się melodia
z filmu o Pszczółce Mai, inni pilnie
notują przy pełnym zanurzeniu, jeszcze
inni piszą na wcześniej zadany temat:
„Piszę w wodzie, ponieważ...”. Potem
jeszcze ćwiczenia ze światłoczułym pa
pierem, by zapisać na nim swoje myśli
i można kończyć zajęcia.
Przedstawione w skrócie szkoły pisa
nia mają jedną wspólną cechę: przygoto
wują nie tyle pisarzy, co ludzi, którzy
chcą podnieść swoją sprawność wypo
wiedzi językowej. Jak wiele zajęć niety
powych, które zostały wymyślone nie
dawno, mają swoich zwolenników
i przeciwników. Ponieważ jednak wy
dawcy i agencje reklamowe wysyłają na
te zajęcia swoich pracowników i płacą za
to, można być pewnym, że fundując im
zajęcia w formach zabawowych, będą od
nich oczekiwać większej skuteczności
działania.
M oda na zaskakujące w treści i for
mie zajęcia nie rozpowszechniła się je
szcze w praktyce bibliotekarskiej, ale
uczestnicy kursów dla menedżerów biorą udział w wielu spotkaniach, które
z kierowaniem nie mają pozornie wiele
wspólnego, natomiast ich celem jest
zwiększenie poziomu myślenia o charak
terze twórczym.
(Informacje o formach kształcenia pisarzy
w Niemczech zaczerpnięto z reportażu Stefa
na Boyse drukowanego w magazynie ilu
strowanym — dodatku do tygodnika „Die
Zeit” 1999 nr 5)

Jaki jest świat mediów dziecka
postrzegany w perspektywie wartości edukacyjnych oraz destruktywnego doświadczenia,
jak radzić sobie z przemocą w telewizji i w innych mediach, jaka jest percepcja mediów
przez dzieci, jaki jest stan mediów w polskich bibliotekach — odpowiedzi na te i na inne
pytania otrzymają czytelnicy publikacji.

Dzieci a mass media
M ateriały z Ogólnopolskiego Seminarium. Zielona G óra, 22-23.10.1998 r.
Warszawa: CUKB, 1999. Edukacja Permanentna 2
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B iblioteka N arodowa

Salon P isarzy
TADEUSZ RÓŻEWICZ
W Salonie Pisarzy Biblioteki Narodowej

2 marca 1999 roku

Cykl spotkań Salonu Pisarzy gromadzi coraz większe grono publiczności. Coraz częściej też nie są
to już tylko osoby zawodowo związane z życiem literackim i wydawniczym, ale także młodzież, która
chętnie poznaje autorów swoich lektur. Dzięki takim kontaktom zapewne łatwiej im potem zrozumieć
zapisany w tekstach przekaz.
Jak podkreślił Marian Grześczak, który wspólnie z dyr. Michałem Jagiełłą p ow ita Gościa,
Różewicz stworzył całkiem nowy gatunek poezji, który można by nazwać „opukiwaniem.przez słowa
tego, co nazywamy milczeniem”. Mówienie milczeniem przy minimalnej ilości słów — do tego dąży
każdy poeta pracujący w warstwie słownej, a udało się to właśnie Różewiczowi.
Autor pozwolił najpierw zebranym poznać trochę swojej prywatności, atmosfery tworzenia. Wbrew
ideom, proces ten bardzo ściśle zależy od wydarzeń świata, pogody, nastroju. Poeta prosto, ale pięknie
i dowcipnie opowiadał o swoich rankach i popołudniach. Przeczytał także najnowszy swój
utwór — Gawędę o spóźnionej miłości.
Ze względu na miejsce spotkania mowa była także o pierwszej pamiętanej bibliotece, o najważniej
szych tytułach (Tiyiogia, Chłopi), wreszcie o prywatnym księgozbiorze — najpierw niewielkim,
zajmującym trzy półki etażerki, obecnie ogromnym, pozostającym w chaosie nie do ogarnięcia.
Nostalgicznie i refleksyjnie — a dla grona młodszych słuchaczy także ku przestrodze — zabrzmiały
uwagi o wiecznej młodości bohaterów literackich i dość krytyczne — o trudnej umiejętności
interpretacji tekstu poetyckiego czy dramatycznego. Pamiętajmy o nich, czytając bądź prezentując
utwory literackie.
M AŁGORZATA KISIIDW SKA

BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO

Biblioteki publiczne
w obchodach 200. rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza
L U C JA N BILIŃSKI
W publicystyce kulturalnej przedstawiana
jest opinia, iż duże instytucje kultury z Biblio
teką Narodową i Teatrem Narodowym włącz
nie, nie zaistniały znacząco w obchodach Ro
ku Mickiewicza. Natomiast wielkie czytanie
Pana Tadeusza przez najlepszych polskich ak
torów, relacje z kręcenia filmu „Pan Tadeusz”
Andrzeja Wajdy, były wydarzeniami roku.
N a przełomie 1998/1999 r. ukazał się
Mickiewicz w multimedialnej pigułce ’ —
’ Mickiewicz. Almanach multimedialny. Oprać, zbiór,
pod redakcją Mariana Ursela. Katowice: Wyd. Dolno
śląskie i VULCAN MEDIA, 1998.

almanach zawierający wybór dzieł Mickie
wicza, recytacje utworów, filmy, insceniza
cje teatralne, animowane eseje, parafrazy
utworów, słownik romantycznych utworów
literackich, ponad 700 ilustragi, gry i quizy.
Almanach ten, jak oceniają recenzenci, jest
rezultatem kompromisu pomiędzy multi
medialną encyklopedią mickiewiczowską
a publikacją popularną, uproszczoną i za
wężoną
Miłośnicy poezji Adama Mickiewicza
w bieżącym roku będą mogli do niej wracać
poprzez nagrania na płytach kompaktoLech A. M erg ler : Mickiewicz multimedialny.
„Kurier Czytelniczy" 1999, nr 51 s. 8.
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wych PûKû Tadeusza, oglądając film An
drzeja Wajdy oraz sygnalizowany almanach
multimedialny. Ale nie tylko to nam pozo
stało z obchodów Roku Mickiewicza. Aby
nie umknęło naszej pamięci ogromne zaan
gażowanie wielu bibliotek publicznych
w uświetnianiu ubiegłorocznych obchodów
200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza,
przypomnieć należy ważniejsze przedsięw
zięcia jubileuszowe. Być może, okaże się
wówczas, że czego nie zrobiły narodowe
instytucje kultury, wykonały regionalne, lo
kalne i środowiskowe placówki kulturalnooświatowe, w tym biblioteki.
N a podstawie sprawozdań można stwier
dzić, że właściwie nie było w Polsce pla
cówki kulturalnej i oświatowej, w której nie
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odbyłaby się, chociaż jedna, impreza zwią
zana z Rokiem Mickiewicza.
Twórczość poety przedstawiano w róż
nych odcieniach emocjonalnego zaanga
żowania: od patriotycznej, poważnej reflek
sji, poprzez doznania baśniowe do ujęć
kabaretowych włącznie. Egzemplifikują tę
opinię konkretne imprezy, np. sesje nauko
we oceniające wkład Adama Mickiewicza
w literaturę polską i światową, wieczory
baśni i bajek dla dzieci, spektakle kabare
towe, np. „Wieszczoł, czyli przerabianie po
ety”, prezentowany w Szczecinie. Pogłębio
ne spojrzenie na twórczość Adama Mic
kiewicza dały sesje naukowe i popularno
naukowe, organizowane głównie przez wo
jewódzkie biblioteki publiczne, z udzia

łem pracowników naukowych wyższych
uczelni.
Do interesujących sesji i konferencji na
ukowych oraz popularnonaukowych na
leżały:
Sesja literacka w Bystrej, zorganizowana
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Bielsku-Białej; sesja popularnonaukowa
„Od Mickiewicza do niepodległości” w Czę
stochowie; sesja naukowa poświęcona twór
czości Adama Mickiewicza w Jeleniej Gó
rze; konferencja naukowa w Opolu pt.
„W ojczyźnie serce me zostało”; sesja popu
larnonaukowa „Adam Mickiewicz w Wielkopolsce” — zorganizowana w Pile; sesja
poświęcona życiu i twórczości Adama
Mickiewicza w Suwałkach.
Wśród różnych form upowszechniania
wiedzy o życiu i działalności Adama Mic
kiewicza oraz popularyzujących jego twór
czość, najwięcej było konkursów i turnie
jów. Ważne miejsce w tej grupie imprez
zajmował XLIII Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski, ukierunkowany w Roku
Mickiewiczowskim na najlepszą prezentację
poezji autora Pana Tadeusza. Były także
konkursy o zasięgu regionalnym i lokal
nym. Artystyczne uzdolnienia młodzieży
wyrażały się również w pracach plastycz
nych, odtwarzających postacie lub treść
utworów wieszcza. Uczestniczyła w nich
głównie młodzież szkół podstawowych,
skupiona wokół bibliotek publicznych,
które konkursy te organizowały. Kończyły
się one często wystawami prac nagrodzo
nych.
Uczniowie nie posiadający uzdolnień ar
tystycznych mogli się wykazać wiedzą o ży
ciu i działalności autora Pana Tadeusza,
uczestnicząc m.in. w następujących impre
zach, zwanych konkursami wiedzy:
„Adam Mickiewicz — życie i dzieło” —
wojewódzki konkurs czytelniczy (woj.
ostrołęckie)
„Adam Mickiewicz — życie i twór
czość” — konkurs wojewódzki (Chełm)
„Bajki i baśnie A. Mickiewicza” — kon
kurs czytelniczy (Legnica)
„Bliżej Mickiewicza” — wojewódzki kon
kurs adresowany do młodzieży szkolnq (Ko
szalin)
„Czy znasz utwory Adama Mickiewi
cza?” — konkurs radiowy (Ostrołęka)
„Konkurs dla Szperaczy” — wielki kon
kurs wiedzy (Wałbrzych)

„Mickiewicz znany i nieznany” — kon
kurs na temat życia i twórczości wieszcza
(Legnica)
„Mickiewicz znany i nieznany” — kon
kurs przeprowadzony w następujących ka
tegoriach: wiedzy, recytacji, plastyki
(Siedlce)
„Moje fascynacje czytelnicze” — kon
kurs na recenzję (Elbląg)
„Życie i twórczość Adama Mickiewi
cza” — konkurs wiedzy (Piła)
Drugą pod względem popularności for
mą uczestrńctwa w Roku Mickiewicza były
spektakle teatralne, recitale, montaże
poetycko-muzyczne, a głównymi ich or
ganizatorami były domy i ośrodki kul
tury, przy współudziale bibliotek publicz
nych.
Ubiegły rok upłynął pod znakiem pere
grynacji zespołów aktorskich po całej
Polsce — z repertuarem mickiewiczow
skim. Obok znanych aktorów (Adam H a
nuszkiewicz, Daniel Olbrychski, Ignacy Go
golewski, Wojciech Siemion, Jerzy Zelnik),
występowały zespoły amatorskie.
Prawie w każdej bibliotece publicznej
zorganizowano okolicznościową wystawę
(jeśli tylko pozwalały na to warunki lokalo
we), poświęconą życiu i twórczości Adama
Mickiewicza. Biblioteki pokazywały rzad
kie wydania jego dzieł, reprodukcje tłuma
czeń na języki obce, recenzje. Do ciekaw
szych ekspozycji należały:
„A. Mickiewicz w ekslibrisie” — wystawa
w WBP w Częstochowie
„Adam Mickiewicz — wieszcz Narodu Pols
kiego” (Elbląg)
,Adam Mickiewicz w zbiorach WBP w K o
szalinie”
„Adam Mickiewicz” (Elbląg)
„Ballady i romanse” — wystawa ilustracji Ar
tura Grabowskiego (Tarnów)
.Jlustracje do dzieł Adama Mickiewicza”
(Legnica)
„Ilustracje do utworów Adama Mickiewi
cza” — wystawa pokonkursowa prac plastycz
nych wykonanych przez dzieci (Koszalin)
„Młodości podaj mi skrzydła” (Elbląg)
„My z niego wszyscy” — ekspozycja wydaw
nictw związanych z twórczością Adama Mic
kiewicza (Piła)
„Na rydwanie sławy. Osobliwości z lamusa
mickiewiczowskiego kultu” — wystawa (Wał
brzych)
„Pan Tadeusz — epopeja narodowa” wysta
wa pierwszych wydań książkowych, w tym ob
cojęzycznych (Ostrołęka)
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„Słowo i czyn” (Elbląg)
„Typograłia i ilustracja Mickiewiczowska”
(Bydgoszcz)
„Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał
Mickiewicz" — wystawa (Wałbrzych)
„Wystawa fotografii obrazujących działalność
Adama Mickiewicza oraz kserokopii dokumen
tów i pierwszych wydań utworów wieszcza
(Ostrołęka)
„Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki arty
stów z Wilna, dla których inspiracją był Mic
kiewicz (Elbląg)
„Wystawa o życiu i twórczości Adama Mic
kiewicza (Siedlce)
„...żeś znad Niemna, żeś Polak, żeś Europej
czyk” (Elbląg)

Dla niektórych bibliotek publicznych
Rok Mickiewiczowski był okazją do uzu
pełnienia brakujących utworów wieszcza
lub najnowszych prac oceniających jego
twórczość. A oto przykłady: do zbiorów
WBP w Siedlcach zakupiono jubileuszowe
wydania dzieł Adama Mickiewicza; Woje
wódzka Biblioteka Publiczna w Suwałkach
zakupiła na kwotę ponad 7 tys. zł wydaw
nictwa książkowe i multimedialne związane
z Adamem Mickiewiczem; dla bibliotek sa
morządowych woj. tarnowskiego zakupio
no brakujące egzemplarze Pana Tadeusza,
Ballad i romansów. Dziadów; zbiory Woje
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. T. Mikulskiego we Wrocławiu wzboga
cono o 167 pozycji dzieł A. Mickiewicza.
Biblioteki starały się ponadto rozszerzyć
wśród czytelników informację o posiada
nych zbiorach utworów Adama Mickiewi
cza. W tym celu Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we
Wrocławiu zorganizowała stanowisko mul
timedialne z bazą danych o Mickiewiczu.
W Roku Mickiewicza biblioteki opraco
wały i wydały okolicznościowe publikacje.
Ich nakładem ukazały się m.in. następujące
pozycje: Adam i Ewa. Rzymska miłość Mic
kiewicza — publikacja Wojewódzkiej Bib
lioteki Publicznej w Tarnowie; Adam Mic
kiewicz - w zbiorach WiMBP we Wrocła
wiu — katalog (Wrocław); Adam Mickie
wicz i jego dzieło — katalog konkursu pla
stycznego (Limanowa); Kalendarz życia
i twórczości Adama Mickiewicza, wydała
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedl
cach; Mickiewicz - Rok Mickiewiczowski
1998 — grafika wydana przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze;
O Mickiewiczu w Suwałkach. Materiały z se
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sji — publikacja Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Suwałkach.
Niektóre biblioteki interesowały się,
w jaki sposób organizowane na tak dużą
skalę obchody 200. rocznicy urodzin Ada
ma Mickiewicza wpłynęły na wzrost zainte
resowania twórczością wieszcza. W związku
z tym w 30 bibliotekach publicznych woj.
siedleckiego przeprowadzono badania poczytności dzieł A. Mickiewicza.
Biblioteki publiczne organizowały prele
kcje i pogadanki na temat życia, działalno
ści Adama Mickiewicza i jego twórczości.
Organizowano wycieczki na ciekawsze im
prezy mickiewiczowskie.
Rok Mickiewiczowski przybliżył ponad
to, głównie młodzieży, kraj sąsiedni, tak
bardzo z Mickiewiczem związany — Litwę.
Nie wszyscy przecież wiedzą, że dla mie
szkańców Wilna Mickiewicz był i jest także
wieszczem narodowym. Pani Małgorzata
Sawicka-Kujawa z Regionalnego Ośrodka
Kultury w Łomży przypomniała zebranej
tu młodzieży, że kiedy w Wilnie organizo
wano słynne środy literackie i pojawił się na
jednym ze spotkań młody, zbuntowany po
eta z Warszawy, wszyscy czekali czy będzie
on mówił o Mickiewiczu, spodziewając się,
niestety, niepochlebnych recenzji o dziełach
Wieszcza. Tymczasem ów poeta rozpoczął
swój występ od wyrecytowania z pamięci
Stepów akermańskich, a skończył na stwier
dzeniu, że Mickiewicz jest dla niego świąty
nią. W ten sposób podbił on serca wilnian
i zyskał ich głęboką sympatię, a poetą tym
był... Konstanty Ildefons Gałczyński.
Imprezy mickiewiczowskie organizowane
w bibliotekach publicznych pokazały do
robek wieszcza w sposób niekonwencjonal
ny, odbiegający od programu szkolnego.
W wielu przypadkach nie było to bierne,
lecz bardzo aktywne uczestnictwo młodzie
ży w poszukiwaniu piękna poezji Adama
Mickiewicza. Świadczy o tym liczny jej
udział w konkursach, turniejach, imprezach
artystycznych inspirowanych twórczością
wieszcza.
Zaraz po zakończeniu obchodów 200.
rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, bib
lioteki publiczne przystąpiły do opracowy
wania programów związanych z przypada
jącym w 1999 r. Rokiem Juliusza Słowac
kiego i Fryderyka Chopina oraz pozyskiwa
nia środków na realizowanie planowanych
zamierzeń. Pomysły i ubiegłoroczne do

świadczenia już są, gorzej jednak będzie ze
środkami finansowymi, co może wydatnie
ograniczyć skalę przedsięwzięć związanych
z tegorocznymi jubileuszami. Dodać należy,
że tak szeroki i bogaty program obchodów
Roku Mickiewiczowskiego mógł być zreali
zowany dzięki dotacji z rezerwy celowej
budżetu Państwa w wysokości 1 470 000,00 A,

z czego biblioteki publiczne otrzymały 600
tys. zł, a wojewódzkie domy kultury 870 tys.
zł. Obecnie zobaczymy, czy organizatorzy
bibliotek publicznych — władze samorzą
dowe znajdą środki i wykażą zrozumienie
dla realizacji coraz ciekawszych inicjatyw
bibliotecznych. A może najcenniejsze przed
sięwzięcia wspomoże program AUGUST?

WARSZTATY CZYTELNICZE

Różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal
Scenariusz pożegnania uczniów klasy VIII
KRYSTYNA BARAŃSKA
Uroczystość zaczynamy odśpiewaniem pio
senki „Dzień błękitny...” — na melodię piosenki
harcerskiej „Płonie ognisko”.
Dzień błękitny żegluje po niebie,
idzie słońce drogą swą.
Twoja ziemia chce liczyć na ciebie,
przecież rosłeś razem z nią.
Kraj pięknieje, w którą spojrzeć stronę,
kwitną kwiaty białe i czerwone,
A dookoła jak Polska szeroka
płoną ognie młodych serc.
Recytator I
Po raz ostatni woła nas dzwonek —
Śpiew, oklaski i wrzawa.
A potem nagle się wszystko zapada
W ciszę tak wielką,
że tylko słychać, jak brzęczy za szybą
samotnej muchy skrzydełko.
1 już po wszystkim. I już składamy
pióra, zeszyty i książki.
Więc żegnaj, szkoło. Już milczy teraz
klasa i pusty korytarz.
Szkoło, już nigdy nas nie powitasz!

kończy się pewien etap w naszym życiu. Przed
nami nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele,
nowe problemy. Musimy opuścić na zawsze kolo
rową krainę dziecięcych marzeń i wchodzić
w świat dorosłych. Czekaliśmy na ten moment.
A jednak serce tak dziwnie uderza, mgła jakaś
oczy zasłania. Pojawia się tęsknota za tym, co
minęło, bo... .jróżne są rzeczy ukryte w króciutkim
wyrazie żal".
Recytator II
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy.
Żaden dzień się nie potworzy.
N ie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Konferansjer
A jednak pozwolimy sobie cofnąć wskazówki
zegara w czasy wczesnego dzieciństwa...
Recytator III
Jako często płosząc podstępne cienie
Myślą powracam w lata najmłodsze
Gdy świat był jasny jak przebudzenie
A kwaśne jabłka były najsłodsze.
Konferansjer

Przewodniczący klasy:
Panie Dyrektorze!
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, pracow
nicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice, koleżanki
i koledzy.
W imieniu uczniów kl. VIII witam wszystkich
na dzisiejszej akademii. Ma ona wyjątkowy cha
rakter. Jest to nasz ostatni dzień w szkole.
Spędziliśmy tu razem osiem lat. Tu przeżywali
śmy radość sukcesów i gorycz porażek. Dziś

W tych latach najmłodszych czuwali nad nami
rodzice.
Recytator IV
Przebudzili się oboje o świcie,
nasłuchując dziecka oddechu —
niespokojny był przed północą.
Urywany, świszczący z pośpiechu.
Synek równo wdycha powietrze
i rączkami bębni po kołderce —
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każde drobne piąstki uderzenie
strąca jeden kamyk z ich serca.
Recytator V
Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat
Osłaniały pieszczące, ciepłamiane cienie
Nieśmiałe i lękliwe było me spojrzenie
1 stawiając krok cudzych czepiałem się szat.
Konferansjer
Odsłaniamy powoli zasłonę dzieciństwa —
powraca ona.
Ta co mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg
na świerkach i pierwszy deszcz.
Recytator VI
Zasłona dzieciństwa
ręce pełne miłości
które zawieszają pierwszą zasłonę
ręce matki
podają chleb i mleko
wywołują ogień z drewna
otwierają światła.
Recytator V n
Wszystkie twarze w jednej twojej
Ta zaciszna — świata powiew,
I ta czujna w niepokoju
Łzo cierpliwa
I bezsenna
Jesteś domem
Trwasz niezmienna — progu wiemy,
W tobie czas i obrót ziemi.
Przebaczenie, krok mój pierwszy.
Recytator V n i
Pod twoim wzrokiem matko
Jak pod wielkim cieniem
Za który oddam chłody całej flory świata
Wyrasta moja miłość i w ciebie się wplata
Jak drzewa w głąb ziemi idące korzeniem
Pierś moja się podnosi wraz
z twoim westchnieniem
Â z twoim niepokojem sen z powiek mych
wzlata
Tak oto co dni wzięły oddają nam łata.
Konferansjer
Czy też pamiętasz, stary mój zegarze.
Jak w słońcu twojej tarczy patrzył żak
I marzył o tym, o czym ja dziś marzę?
Pamiętasz jeszcze?
O tak, o tak, o tak!
Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze
na złotej monecie, która dźwięczy czysto.
Recytator IX
Nadszedł dzień, kiedy powoli uchyla się przed
nami;
Zasłona młodości
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z błyskawic i chmur
ze szkłanych gór
zamków na lodzie
z tańczących czerwonych serc
z płonących głów
odkrycie świata.
Recytator X
Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawę zarosła na poły.
Przez gaj dębowy co kwitnąć zaczyna.
Dzieci wracają do domu ze szkoły.
W piórniku, który na wskos się otwiera.
Chrobocą kredki wśród okruchów bułki
I grosz miedziany, który każdy zbiera
N a powitanie wiosennej kukułki.
Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzecząc po gałęziach łata
I długie chmury nad drzewami płyną.
Konferansjer
I tak oto szybko w nasze życie wkroczyli
szkoła i nauczyciel.
Stary mój zegarze
...raz jeszcze przypomnijmy wzloty.
Wracamy myślą na gwiaździsty szlak!
Cofnij wskazówki i lećmy w wiek złoty...
Niech żyje młodość!
O tak, o tak, o tak!
Piosenka „Tak jak w szkole nigdy potem ci nie
będzie”.
Tak jak w szkole nigdy potem ci nie będzie.
Choćbyś zjeździł za przygodą cały świat,
jeśli wszystko poznasz i zdobędziesz,
nie zapomnisz nigdy smaku szkolnych lat.
Recytator XI
On mnie nauczył pierwszych liter
On księgę otworzył
i zobaczyłem,
jak gorące, burzliwe
były dzieje ojczyste
On mi pokazał
piękno krajobrazów
On mnie nauczył wypowiadać słowa
o miłości,
dobroci,
o krainie słońca.
Recytator X n
Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików, trójkącików i kółek
Nauczyli mnie nieskończoności.
Konferansjer
A za każdym krokiem w tajniki stworzenia
coraz się bardziej dusza rozprzestrzenia
i większym staje się Bóg.

I cała ziemia jest niby poemat
A słońce nad nią przedstawia artystę.
A wszystkie rzeczy...
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
Recytator X n i
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie.
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy.
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie.
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy.
Ptak mu i drzewo mówią; przyjacielu.
Recytator XIV
A kiedy minie czas i miną lata,
i nie wiem ile lat upłynie nawet...
Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę
wrócą do nas słowa pośród ławek.
Recytator XV
A kiedy staniemy u rozstaju dróg
i ciężko nam będzie w niejednej chwili
zrozumiemy, że spłacać trzeba wielki dług,
I wytrwamy — jak ci, co kiedyś nas uczyli.

Za to mnożenie należy im się
podziękowanie.
Recytator XVIII
Mikołaj Rej powiedział pierwszy —
inni powtarzają
że Polacy nie gęsi i swój język mają.
Świat większy jest niż Polska, a z tego wynika,
że warto i obcego uczyć się języka.
Recytator XIX
Garniemy się do muzyki
Muzyka to jest nasz festyn
Kochamy trąby i smyki.
Recytator XX
Podróżowałem po wielu morzach
zwiedzałem obce porty i kraje
Potrafię drogę odnaleźć wszędzie
ale na pewno bym nie potrafił, gdybym
nie uczył się geografii.
Recytator XXI
Co się w świecie działo przed wiekami,
jakie były ludy i jacy królowie
To historia nam opowie...

Recytator XVI
Podmiot i przedmiot
Ciężar i kolor
Sens pracowity
Jak plaster miodu
Wszystko zbadano
Za dnia i w nocy
Zimą i latem
Rzeczownik przyroda
A ja wciąż myślę
Co tu ludzkiego
Co najważniejsze
W tym wielkim kręgu
I z całej mowy
Wybieram jeden
Rzeczownik — nauczyciel
Jak pszczoły królowę.
Piosenka: „Niechaj w dobrym zdrowiu...” (refren)
Niechaj w dobrym zdrowiu
płyną wasze dni,
niech się staną jawą
wasze piękne sny.
Niechaj trud wasz zawsze
plon obfity da,
niechaj wartość waszą
cała Polska zna.
Recytator X V n
Co to jest algebra? Pewno ktoś zapyta.
Po prostu rachunki lub matematyka.
Chociaż dzielenie ogromnie cenię
ja — znak Mnożenia — wolę mnożenie
Nauczyciele...
wciąż pomnażają nasz zasób wiedzy.

Recytator XXII
Biologia, fizyka, chemia, technika...
Te rozprawy o „cudach przyrody”
„życie w kropli wody", kanały na Księżycu
Różne rzeczy do głowy mi wkuli
Tumanili naukę daremną
I nic nie wiem, i nic nie rozumiem
1 wciąż wierzę biednymi zmysłami
Że ci ludzie na drugiej półkuli
Muszą chodzić do góry nogami.
Recytator XXIII
Był sobie pewien malarz artysta,
co namalował obrazów trzysta.
Wszystkie te dzieła, płótno za płótnem... były
i tylko jedno było wesołe,
smutne
bo namalował tam swoją szkołę.
Recytator XXIV
Lubimy biegać, grać w piłkę, skakać
A jednak nie dla nas olimpiada.
N a próżno trenują codziennie od nowa
dwie dzielne mistrzynie — szermierkę na słowa.
Nie pojedzie też strzelec, bo ma złe wyniki:
przy tablicy strzela same byki.
Konferansjer
I tak o szkole można mówić w nieskończoność,
wesoło i poważnie... Zawsze w tych
wspomnieniach
będzie nauczyciel...
Ten od pierwszych liter, świata poezji i prozy,
techniki, cyfr i wzorów, ojczystych dziejów,
wędrówek
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po mapie, obcych języków, dźwięków
i obrazów,
cudów przyrody, teorii względności,
wieku atomów i religii.
Recytator XXV
N ic mnie nie załamało
ani pustka po życzliwym spojrzeniu
ani obawa, że nie dam rady nie dojdę
wywrócę się jeszcze przed płotem Królestwa
Niebieskiego
nic mnie nie załamało
bo wciąż widzę Ciebie Matko Najświętsza
zamiast berła — trzymasz kłębek włóczki
cerujesz teologię.
Piosenka „Miły dziś dzień...”
Miły dziś dzień, wesoły dzień,
więc niech się serca weselą,
miasto i wieś niech śpiewa pieśń
szkole i nauczycielom,
niech zabrzmi hymn, że dzięki nim
co dzień jesteśmy mądrzejsi.

szkoły, władzom gminy za to, że starali się zrobić
wszystko, aby szkoła stała się naszym drugim
domem.
Proszę o wprowadzenie pocztu sztandarowe
goNadszedł moment rozstania. Za chwilę stanie
my się absolwentami Publicznej Szkofy Pod
stawowej w ................................................................
D o ślubowania!
ślubujemy Ci szkoło strzec wiernie twego hono
ru, a dalszą pracą i nauką rozsławiać twoje imię.
Ślubujemy ci szkoło.
Pożegnanie kl. V il. Przemówienie przewod
niczącego.
Przewodniczący kL VIII
DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Od tego momentu jesteście najstarszą klasą
w szkole. Mamy nadzieję, że będziecie godnie
reprezentować społeczność uczniowską.
Przemówienie dyrektora szkoły i wychowawcy
Przewodniczący

Przewodniczący
Człowiek z wolna mądrzeje... gdy
wstecz się popatrzy,
to widzi, jakie błędy popełnił co kroku.
Zbyt wiele naszych sprawek uszło nam
na sucho,
niejedna do rodziców nie dotarła skarga
Wybaczcie nam Drodzy Nauczyciele, że czasami
byliśmy nieznośni.
Bo jak mawiał Jan Kochanowski.
„Rozum przy młodości - nigdy takiej obfitości".
Konferansjer
Taka jest już młodość...
Dzikie porywy i zapędy
Zuchwałość butna i wyniosła...
Wreszcie manowce, winy, błędy
I połamane leżą wiosła.
A jednak;
„coś w szaleństwach jest młodości
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumie
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu.
Piosenka: „Do widzenia wychowawco”
Przewodnicząca
Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom od
przedszkola do ósmej klasy za trud włożony
w nasze wychowanie i wykształcenie. Bez Was
bylibyśmy ludźmi bez przyszłości. Dziękujemy
Panu Dyrektorowi, wszystkim pracownikom
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Zbliżamy się do momentu rozdania świadectw.
Żegnaj Szkoło!
__
Byłaś mi wierna i wiele dobrego dla mnie
zrobiłaś
Jestem twym przyjacielem, a przyjaźń to wielka
siła.
Uczyłaś mnie świata i życia, jakie ma człowiek
'
zadania.
Co rozum ma do zdobycia, a serce
do ukochania.
Za wszystko dziękujemy. Kwiaty, które chcemy Wam ofiarować niech będą skromnym sym
bolem naszej wdzięczności.
N a zakończenie wszystkim dedykujemy pio
senkę „Lato, lato...”.
W montażu wykorzystano utwory poetyckie i pio
senki z Pegazem przez rok szkolny. Warszawa 1982 oraz
następujące utwory;
1. Kijanka T.: Do matki.
2. Różewicz T.: Z o ^ n y , Kasztan.
3. Szymborska W.: N ic dwa razy.
4. Gałczyński K I.: Spotkanie z matkg. Pieśni
[fragm.].
5. Staff L.; Curriculum vitae. Znad ciemnej rzeki.
Młodość. Jak często....
6. Makuszyński K.: Rozmowa z zegarem o bez
grzesznych latach.
7. Jerzyna Z.: Nauczyciel.
8. Ficowski J.; Kwinty dla nauczycieli.
9. Tuwim J.: Nauka.
10. Chotomska W.: K to nie pojechał na olimpiadę?
11. Miłosz Cz.: Droga. Słońce. Nadzieja. Miłość.

ASERTYWNOŚĆ W BIBLIOTECE

LIDIA BIT

Tajemnica
lewej kieszeni
Bardzo dużo mówi się i pisze na temat
wagi poczucia własnej wartości. W wielu
poradnikach psychologicznych zagadnienie
to znajduje centralne miejsce.
A przecież poczucie własnej wartości jest
dane każdej ludzkiej istocie. Człowiek posia
da wartość sam z siebie, dlatego „że jest”.
Mówią o tym wszystkie wielkie religie świata.
D la cywilizacji nie dotkniętych zachodnio
europejską, a zwłaszcza amerykańską kultu
rą, poczucie własnej wartości jest czymś tak
naturalnym, jak oddychanie.

Ja k bardzo albo jak mało cenisz siebie
Ale nie dla człowieka żyjącego w stech
nicyzowanym, pozbawionym sacrum świecie
XX wieku. On nie wierzy, że jest istotą
wartościową, stąd musi udowadniać sobie
i innym — przez ciężką pracę i dążenie do
osiągnięć zawodowych, sukcesów osobi
stych — że jest coś wart. Stąd tak duża popu
larność poradników mówiących o tym, jak
odnieść sukces.
Innym źródłem tego stanu rzeczy jest zła,
nieludzka, toksyczna pedagogika, która po
nad sto lat decydowała o wychowaniu dzieci.
Jest ona do dzisiejszego dnia źródłem fał
szywych przekonań i informacji na temat
świata i ludzi. T o ona jest odpowiedzialna za
rygorystyczne wychowanie oparte na krytyce,
wytykaniu błędów, dostrzeganiu tylko nega
tywnych stron wszystkich i wszystkiego. Opar
ta na stałym poniżaniu i deprecjonowaniu
drugiej osoby, nierealistycznych, perfekcjoni
stycznych wymaganiach, jest źródłem negaty
wnej samooceny i często samoodrzucenia. To
właśnie „ten wewnętrzny krytyk”, przenoszo
ny z pokolenia na pokolenie nie pozwala nam
cieszyć się sobą i innymi, utrudnia samo
akceptację i dostrzeganie tego, co dobre w nas
i innych. Krytyk ten powoduje, że nasza
uwaga staje się wybiórcza, a obraz siebie
fałszywy. To z jego powodu niektórzy ludzie
nie potrafią powiedzieć ani jednego dobrego
zdania o sobie, a jeśli je słyszą od innych po
prostu nie wierzą i nie przyjmują ich do
wiadomości.

Najlepszy przyjaciel czy najgorszy
wróg?
A co Ty mówisz do siebie? Co mówisz gdy
nie uda ci się zrealizować planów, co mówisz
w chwilach trudnych, co widzisz w okół siebie?
N a ogół każdemu z nas bardzo łatwo przy
chodzi krytyka samego siebie, złość na siebie,
wytykanie sobie błędów i niedociągnięć. N a
domiar złego samokrytyka jest powszechnie
akceptowana i dobrze odbierana. Mało kto
sprzeciwia się, gdy mówisz głośrfo: „nic nie
potrafię robić dobrze”, „brzydko dziś wy
glądam”, „zawaliłem sprawę”, „znowu się wy
głupiłem”.
Ale... To, co człowiek o sobie myśli decy
duje o tym, kim się staje i niepostrzeżenie
zaczynamy być dla siebie swoimi najwięk
szymi wrogami, żyjąc w piekle negatywnych
przekonań na temat swojej osoby, koncen
trując się przede wszystkim na słabościach,
wadach i ograniczeniach, a nie na sile, zale
tach i mocnych stronach.
Mówimy do siebie; Jestem nudna, głupia
i egoistyczna”, „nie mam nic ciekawego do
powiedzenia”, ,jestem za słaba, aby się podjąć
tego zadania”. Przypominamy sobie negatyw
ne doświadczenia i na nich skupiamy uwagę,
zapominając lub nie zwracając uwagi na po
zytywy; „zawsze muszę coś zepsuć”, „nikt
mnie nie lubi”, „nic mi się nie udaje”. Katastrofizujemy i zanim podejmiemy działanie,
już widzimy jego negatywne skutki; „nie po
wiedzie mi się”, „wszyscy będą się ze mnie po
cichu wyśmiewać” itp. Stawiamy sobie wygó
rowane wymagania, nierealistyczne oczekiwa
nia i tym samym torpedujemy własne aser
tywne zachowanie; „zachowam się stanowczo,
gdy będę w lepszej formie psychicznej”, „po
wiem mu o mojej złości, gdy będę całkowicie
spokojny”.
Utrudniamy sobie działanie i realizację
swoich zamierzeń przywołując ograniczające,
sztywne normy i powinności; „powinienem
być zawsze uprzejmy”, „nie powinienem od
mawiać, gdy ktoś mnie o coś prosi”. Karzemy
samych siebie, gdy coś nam nie wyjdzie;
,jestem do niczego, bo nawet nie potrafiłem
się obronić”, „takiemu zeru jak ja nigdy nic
nie wyjdzie”. A potem dziwimy się, że ciężko
nam się żyje i że nic nas nie cieszy. Robimy
więcej i więcej i mimo, iż inni mówią nam, że
świetnie zrobiliśmy jakąś rzecz, że podoba im
się w nas to i tamto, stale czujemy się niedo
cenieni, a pochwały wystarczają na krótki
czas.
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Bo tak naprawdę liczy się przede wszyst
kim to. co Ty mówisz do siebie.

Stwórz dla siebie niebo
Następnym razem, kiedy zauważysz przy
pływ negatywnych, katastroficznych myśli,
zatrzymaj myślenie słowem: „stop”, zmień
pozycję ciała i powiedz sobie coś dobrego
o sobie, coś o czym wiesz, że jest prawdą: ,jest
we mnie wiele dobroci”, jestem silny”. Przy
pomnij sobie ostatnie dobre doświadczenie
„Marek mnie lubi”, „są osoby, które chętnie
słuchają tego, co mam do powiedzenia”. D o 
ceń swój wysiłek: „wiele mnie to kosztowało,
ale jednak powiedziałem swoje zdanie”. Przy
pomnij sobie swoje prawa: „mam prawo do
popełniania błędów”, „mam prawo przedsta
wić innym swoje zdanie, niezależnie od tego
czy umiem ładnie mówić”.
Pomyśl, jakie cechy swego ciała i umysłu
szczególnie lubisz (.»bardzo lubię u siebie...”);
przypomnij, w jakich trudnych sytuacjach
poradziłeś sobie („poradziłem sobie...”), co
potrafisz zrobić lepiej niż inni („potrafię świet
nie...”), z czego jesteś najbardziej dumny („cie
szę się z...”), co świadczy o Twojej wyjątkowo
ści („o mojej wyjątkowości świadczy...”). Mów
do siebie przyjaźnie, bądź dla siebie serdecz
ny. Wyrób sobie nawyk prowadzenia cichych

Z żałobnej karty

AN NA BEDNAROWSKA
1906-1998

*

Dnia 7 grudnia 1998 r. zmarła przeżywszy 92
lata kol. Anna Bednarowska zwana u nas po
wszechnie Panią Anią. Zawsze życzliwa, uśmiech
nięta, znajdująca czas na wszystko i dla wszyst
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rozmów z samym sobą, by w trudnych chwi
lach podnieść się na duchu.

Jesteś najlepszym sobą jakiego masz
Pozytywne nastawienie do siebie jest ko
nieczne do tego, by dobrze żyć z sobą i in
nymi. Zauważanie i docenianie dobra w sobie
i innych, zalet, umiejętności, potencjałów i za
sobów, jest podstawą twórczego i aktywnego
życia, pomaga podejmować trudne decyzje
i odnajdywać sens naszych działań.
Źródłem poczucia własnej wartości jest
samoocena, czyli to jak dobrze lub jak źle
o sobie myślisz. Ludzie, którym udało się
wytworzyć w sobie nawyk odrzucania fał
szywych i ograniczających przekonań o sobie
i o świecie i mówić sobie rzeczy konstruktyw
ne, pokonali jedną z największych przeszkód.
Najważniejsze jest to, co Ty mówisz do siebie.
Tym, którzy obawiają się, że miłość własna
doprowadzi ich do samouwielbienia i egoizmu,
przypomnę radę Rabbiego Bilnama. Kazał on
swoim uczniom, by w prawej kieszeni nosili
kartkę ze słowami: .Jestem pyłem i prochem”,
a w lewej — „Dla mnie stworzono świat”.
Autorka pracuje
w Państwowym Pomaturalnym
Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy we Wrocławiu

kich, była osobą łubianą w bibliotekarskim śro
dowisku Opola. Urodzona 22 lipca 1906 r. w Założcach (pow. Tarnopol) w inteligenckiej rodzi
nie. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie
w Brodach i pierwszą pracę rozpoczęła w Szkole
Miejskiej w Jazłowcu, w której pracowała do
wybuchu II wojny światową (1926-1942). Po
włączeniu Brodów do Ukraińskiej SRR przenio
sła się wraz z mężem do Krosna, od 1945 r.
mieszkała na Opolszczyźnie, gdzie osiadła cała ją
rodzina. Początkowo mieszkała w Pruszkowie
pod Opolem, gdyż mąż objął tam posadę. Po jego
nagłą śmierci przeniosła się do Opola i roz
poczęła pracę w Czytelni Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej. Był rok 1955. Szybko zauważono
solidną pracę Pani Ani, umiejętność nawiązywa
nia kontaktów z czytelnikami i zaproponowano
jej ukończenie Kursu Bibliotekarskiego pierw
szego, a potem drugiego stopnia w Jarocinie. Po
uzyskaniu kwalifikacji bibliotekarskich została
w 1956 r. kierownikiem Działu Udostępniania.
Podlegała jej wypożyczalnia, czytelnia, oddzi^
dziecięcy, filie na terenie miasta i sieć punktów
bibliotecznych w zakładach pracy. Niewykwalifi
kowane pracownice, duża fluktuacja kadr, nie
zbyt odpowiednie lokale czyniły pracę w biblio
tece niezwykle ciężką. Oddana bez reszty powie

rzonym jej placówkom, sumienna, pracowita,
dokształcała, organizowała nowe lilie, zaprowa
dzała wszędzie wzorową dokumentację biblio
teczną. Samotna, nie obarczona rodziną, mająca
niezbyt korzystne warunki mieszkaniowe (sub
lokatorski pokój) nie liczyła godzin pracy.
Wspomnienie z tych trudnych początków opi
sała w kwartalniku „Pomagamy Sobie w Pracy”
(1961 nr 3).
Sieć miejska WBP, a później WiMBP pod
legała mgr Halinie Gąszczyńskiej, ówczesnej wi
cedyrektor, z którą wspólnie wprowadzały nowa
torskie jak na owe czasy formy pracy z czytel
nikiem. Już w tych latach aktorzy opolscy na
grywali na taśmę magnetofonową fragmenty no
wości książkowych, które nadawano w wypoży
czalni, organizowano spotkania autorskie, wpro
wadzono zeszyt zamówień na książki bardziej
poszukiwane. Niekończąca się praca w filiach,
gdzie nie wystarczał instruktaż, a wystawy książ
kowe były codziennością! Po uzyskaniu więk
szego lokalu i wyprowadzeniu się z Ratusza do
lokalu po Szkole Muzycznej przy PI. Armii
Czerwonej (obecnie Mikołaja Kopernika), zaczęła
organizować dyskusje o książkach, założyła Koło
Przyjaciół Biblioteki, od początku była czynnym
członkiem SBP, Związku Zawodowego Pracow
ników Kultury, współzałożycielką Kasy Zapomo
gowo-Pożyczkowej. Pełniła także funkcję członka
Komisj Socjalnej przy ZG Zw. Zaw. Prac. Kultury.
Dział Udostępniania zorganizował pod jej
kierownictwem jedną z pierwszych wypożyczalni
płyt w Polsce. Każdy, kto pracował w tamtych
latach, wie ile wysiłku i trudu osobistego wyma
gała praca w największym i najbardziej odpowiedziałnym dziale tj. w udostępnianiu. Skontra,
przeprowadzki, zdobywanie pieniędzy, remon
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Prawo
biblioteczne

Co korzystający z komputerów wiedzieć
powinien?
Od czasu pojawienia się w bibliotekach komputerów
kierowane były do różnych instytucji, a w tym i do
Ministerstwa Kultury i Sztuki, zapytania jakie dodat
kowe prawa i cweptualne przywileje należą się ich
użytkownikom. Chodziło przede wszystkim o dodat
kowe wynagrodzenie za pracę przy komputerze, względ
nie o przysługujący czas wolny po przepracowaniu
określonych godzin. Wszyscy wskazywali na to, że
komputer to urządzenie konieczne do wielu czynnośó
bibliotecznych, ale praca przy nim nie jest obojętna dla
zdrowia. Kwestiami tymi zajmowali się specjaliści od
bezpieczeństwa i higieny pracy, wydając na ten temat
bardzo różne opitiie.

ty! Niezapłacona praca, często przypłacana zdro
wiem. Cyfry, statystyki, osiągnięcia czytelnicze
pozostały w sprawozdaniach — ale za tym był
człowiek.
Po przejściu na emeryturę w 1968 r. pracowa
ła jeszcze Pani Ania do 1991 r. na 1/4 etatu
w Oddziale Dziecięcym. Dopiero będąc na eme
ryturze uzyskała małe, samodzielne mieszkanie
po usilnych staraniach ZO SBP i Związków
Zawodowych. To była jej i nasza radość, gdyśmy
ją tam przeprowadzali.
N ie była samotna. Odwiedzano ją, a Kole
żanki z oddziału dziecięcego załatwiały jej
wszystkie bieżące sprawy i pomagały do końca
w sprawach dnia codziennego. W ciągu lat swojej
pracy otrzymała kilka nagród, wyróżnień i dy
plomów m.in. — Odznakę Zasłużony Działacz
Kultury, Za Zasługi dla Miasta Opola, Zasłużo
ny Działacz Zw. Zaw. Pracowników Kultury.
Została też wpisana do Złotej Księgi Członków
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu.
Była człowiekiem niezwykle skromnym, od
danym bez reszty pracy i rodzinie. Domatorka,
kultywująca wielkie kulinarne tradycje kuchni
polskiej, zostawiła nam w spadku wiele przepi
sów i wiele opowieści o wielkich przyjęciach
czasów jej młodości, kiedy jeszcze nie badano tak
skrupulatnie cholesterolu.
W zimowe przedpołudnie 10 grudnia odpro
wadziła ją na wieczny spoczynek najbliższa ro
dzina i garstka bibliotekarzy, ze smutkiem i re
fleksją o doli człowieczą i przeznaczeniu. Po
chowana została w grobie rodzinnym na cmen
tarzu w Półwsi.
Żegnaj Pani Aniu, która tyle lat matkowałaś
młodym bibliotekarzom!

JANINA KOŚCIÓW

Oficjalne rozstrzygnięcia na temat obowiązków pra
codawcy w stosunku do osób korzystających z monito
rów ekranowych reguluje rozporządzenie Ministra Pra
cy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wypo
sażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148,
poz. 973).
Rozporządzenie to określa:
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w moni
tory ekranowe,
• wymagania dotyczące organizacji pracy na stano
wiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą: systemów prze
nośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym
stanowisku pracy (chodzi tu o notebook) oraz maszyn
do pisania z wyświetlaczem ekranowym.
Zgodnie z rozporządzeniem monitor ekranowy po
winien spełniać następujące wymagania:
■ znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
■ obraz na ekranie powinien być stabilny bez tęt
nienia lub innych form niestabilności.
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■ jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny
być łatwe do regulowania w zależności od warunków
oświetlenia stanowiska pracy,
■ regulacje ustawienia monitora powinny umoż
liwić pochylenie ekranu w odpowiednim stopniu,
■ ekran monitora powinien być pokryty warstwą
antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr.
Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy
powinno posiadać:
■ dostateczną stabilność, przez wyposażenie go
w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami
jezdnymi,
■ wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygod
ną pozycję ciała i swobodę ruchów,
■ odpowiednią regulację wysokości siedziska
i oparcia,
■ możliwości obrotu wokół osi pionowej o 360
stopni,
■ podłokietniki.
N a życzenie pracownika, a także gdy wysokość
krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczyn
kowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy
należy wyposażyć w podnóżek.
W załączniku do rozporządzenia, określającym mini
malne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wypo
sażone w monitory ekranowe, podano, że stanowisko
pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być
tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pra

cownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Od
ległości między sąsiednimi monitorami powinny wyno
sić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem
sąsiedniego monitora — co najmniej 0,8 m.
W sygnalizowanym załączniku jest również mowa
o wymogach odnoszących się do klawiatury oraz roz
miarów stołu, na którym ustawiony jest monitor.
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy z monitorami nie powinna być
mniejsza niż 40%.
D o ważnych postanowień rozporządzenia należy
obowiązek pracodawcy przeszkolenia pracowników ob
sługujących komputery w zakresie bhp.
N a pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monito
rami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej
oraz okularów korygujących wzrok, zgodnie z zalece
niem lekarza.
Rozporządzenie zobowiązuje pracodawcę do zapew
nienia pracownikom łączenia przemiennie pracy związa
n y z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami
pracy nie obciążającymi narządu wzroku oraz co najmniÿ
S-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdy
godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Omawiane rozporządzenie nie przewiduje innej for
m y skracania czasu pracy, jak również ekwiwalentu
pieniężnego za uciążliwości wynikające z pracy przy
komputerze.
L BJU Ń SK I

LISTY
Pragnę dowiedzieć się, jakie obecnie są zasady ustala
ne dla pracowników bibliotek w związku z przejściem na
emeryturę. Chodzi o odprawę pieniężną, jednorazo
w ą — jej wysokość.

Szanowna Pani!
Odpowiadając na Pani list skierowany do
redakcji „Poradnika Bibliotekarza” w sprawie
jednorazowej odprawy emerytalnej, informuję:
Pracownikowi bibliotek — pracownikowi służ
by bibliotecznej, z którym rozwiązano stosunek
pracy w związku z przejściem na emeryturę lub
rentę inwalidzką, przysługuje jednorazowa od
prawa w wysokości:
1) po 10 latach pracy— jednomiesięcznego
wynagrodzenia,
2) po IS latach pracy — dwumiesięcznego
wynagrodzenia,
3) po 20 i więcej latach pracy — trzymiesięcz
nego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent
pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Okres pracy uprawniający do odprawy ustala
się według zasad obowiązujących przy ustalaniu
okresów zatrudnienia uprawniających do dodat
ku za wysługę la t
Podstaw« prawna; art. 12 rozporządzerda Mini
stra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 10(>2 roku
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w sprawie zasad wynagradzania pracowników in
stytucji kultury prowadzących gospodarkęfinansową
na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych
(Dz. U. nr 35, poz. 152, z późniejszymi zmianami,
ostatnia zmiana w Dz. U. z 1P98 r. nr 62 poz. 393).
Uprawnienia, o których mowa wyżej, zostały
nieco korzystniej ustalone w art. 28 Ponadzakladowego układu zbiorowego pracy dla pracow
ników państwowych instytucji kultury z dnia 29
kwietnia 1997 r., który wszedł w życie w pań
stwowych instytucjach kultury z dniem 1 maja
1997 r. (tekst powielony w 1997 r.). Układem
zostały objęte także niektóre samorządowe in
stytucje kultury.
Układ wprowadził, oprócz odprawy pieniężnej
ustalonej w rozporządzeniu MKiS z dnia 31
marca 1992 r., o którym była mowa wyżej,
jednorazową odprawę pieniężną w wysokości
sześciomiesięcznego wynagrodzenia dla pracowni
ków, których stosunek pracy ustal w związku
z przejściem na rentę lub emeryturę po prze
pracowaniu co najmniej 30 lat, jeżeli pracownik
przepracował w zakładzie pracy, z którego przecho
dzi na rentę inwalidzką lub emeryturę, co najmnig
ostatnie 15 lat. D o 15-letniego okresu pracy zalicza
się również: okresy zatrudnienia w innych instytu
cjach, jeżeli były to instytucje kultury w ro

zumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul
turalnej (tekst Jednolity: Dz. U. z 1997 r. nr 110
poz. 721 ), a. także jeżeli stosunek pracy został
rozwiązany przez pracodawcę w związku z lik

widacją instytucji kultury lub jej reorganizacją
i zmniejszeniem stanu zatrudnienia — a przerwa
w zatrudnieniu nie przekroczyła trzech miesięcy.
oprać. K R 7S T ÏN A K U Ź M IŃ S K A

INFORMACJE • KOMUNIKATY • DONIESIENIA
Nowy oddział Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich
I
j
ł /I) JG

• w Krakowie powołano
23 stycznia 1999 r. oddział ToW
warzystwa Nauczycieli BibiioteŁ ji
karzy Szkól Polskich. Radę Oddziału stanowią:
prezes — mgr Jadwiga Wiatr,
Zespół Szkół Ogólnokształcą
cych nr 12. Kraków ul. Telimeny 9, WOM ul. Garbarska 1
zastępca prezesa — mgr Elżbieta Wróbel, Zespół
Szkół Ogólnokształącycb nr 15 ul. Zakątek 2, Kraków
sekretarz — mgr Weronika Smoleń, Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka, Kraków ul. Focha 39, Szkoła
Podstawowa nr 107
skarbnik — mgr Tamara Michońska, Szkota Pod
stawowa nr 24, Kraków ul. Aleksandry 17, WOM
ul. Garbarska 1
członkowie — mgr Marta Gdańska, Zespół Szkół
Gastronomicznych nr 2, Kraków ul. Zamojskiego 6;
mgr Alicja Rychlicka, Wojewódzki Ośrodek Metodycz
ny — biblioteka, Kraków ul. Garbarska 1.
Walne zgromadzenie zatwierdziło plan działania od
działu na rok bieżący. Zamierzamy włączyć się aktywnie
do prac związanych z reformą systemu edukacji w spra
wach dotyczących bibliotek. Chcemy nawiązać współ
pracę z władzami samorządowymi, przedstawić opinię
Oddziału o statusie nauczyciela-bibliotekarza, pensum
oraz funkcjonowaniu bibliotek szkolnych w nowych
strukturach oświatowych. Doskonaleniu zawodowemu
i integracji członków sprzyjać będą spotkania edukacyj
ne, roztoczenie opieki nad młodymi nauczyciclami-bibliotekarzami. Planujemy też zorganizowanie konferencji
naukowej na temat roli biblioteki w zreformowanej
szkole.
Siedziba Rady Oddziału TNBSP mieści się w I Li
ceum Ogólnokształącym im. B. Nowodworskiego, Plac
N a Groblach 9 w Krakowie.
(M arta Gdańska, Elżbieta W-óbel)

Biblioteka Narodowa ma już 71 lat!
• 71 rocznica utworzenia Biblioteki Narodowej sta
ła się okazją zorganizowania uroczystego spotkania,
w czasie którego oddano do użytku nowe wejście dla
czytelników w gmachu głównym oraz nadano imiona
patronów salom wystawowym i sali konferencyjnej.
Patroni sal wystawowych to: Andrzej Stanisław Załuski
(1695-1758) — kanclerz wielki koronny, biskup krakow
ski oraz Józef Andrzej Załuski (1702-1774) — referen
darz koronny, biskup krakowski. Imieniem Stefana
Dembego (1862-1939) — pierwszego dyrektora Biblio

teki Narodowej zostało nazwane audytorium w głównej
siedzibie BN.
Krótka część oficjalna skupiła dostojnych gości,
przedstawicieli resortów: kultury i sztuki (wicemin. Ja
cek Weiss), edukacji (prof. J. Zdrada), Naczelnej Dyrek
cji Archiwów Państwowych (Daria Nałęcz) i sejmu.
Gości powitał Michał Jagiełło — dyrektor Biblioteki
Narodowej, wskazując m.in. na konieczność dalszego
powiększania powierzchni użytkowy Biblioteki, w sytu
acji gdy rezerwy magazynowe przewidziane są tylko na
okres 5 lat. W części artystycznej wystąpił Reprezen
tacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z koncer
tem muzyki polskiej. Akustyka wypełnionego audyto
rium zdała egzamin; sala rozbrzmiewała piękną m u ^ k ą
i tańcami. Zaproszonym gościom umożliwiono ponadto
zwiedzenie Biblioteki Narodowej. (J . C H )

„Krajobrazy słowa”
• W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 26.02 br. rozstrzygnięto VI edycję
konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”, na który
przesłano 2009 prac. W konkursie udział wzięło 317
osób. Jury w następującym składzie; Marta Fox, Jan
Goczot, Piotr Kowalski nagrodziło 11 osób.
W kategorii prozy:
1 nagrodę otrzymał — Augustyn Baran z Izdebki za
cykl opowiadań autobiograficznych;
dwie II nagrody otrzymali — Cezary Domarus
z Gdańska za cykl „Dziewięć opowiadań”, Robert
Wyszyński z Opola za opowiadanie „Wyjście na
śmierć”;
dwoma wyróżnieniami nagrodzono — Piotra Karbowicza z Krakowa za opowiadanie „Wiatraki”, Rado
sławę Herzog z Kędzierzyna-Koźla za opowiadanie
„Kesz, kesz”.
W kategorii poezji:
nie przyznano I nagrody
trzy II nagrody otrzymały — Barbara Kożuszko
z Dobrego Miasta, Anna Fidecka z Warszawy,
Dorota Podstawska z Rudy Śląskiej, za nadesłane
wiersze;
dwie III nagrody zostały przyznane — Katarzynie
Ewie Zdanowicz z Krupnik w woj. białostockim, Annie
Sowińskiej z Gołonoga, za nadesłane wiersze.
Ponadto przyznano Nagrodę Marszalka Opolskiego
Sejmiku Wojewódzkiego, którą otrzymała Agnieszka
Tomczyszyn-Harasymowicz z Głuchołaz.
Uroczystość wręczenia nagród VI edycji „Krajob
razów słowa” połączona z promocją tomiku V edycji,
odbyła się 26 marca 1999 r.
(Helerui Bulandaj
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Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
promuje poezję
• Towarzystwo Przyjaciół Wąglan, przy współpracy
z bibliotekami publicznymi Opoczna i Białaczowa zainigowalo w ubiegłym roku XVIII Międzynarodowy
Konkurs Poezji „Szukamy talentów z prowincji" —
V Polonijny Konkurs Poezji „Najdroższe gniazdo ro
dzinne” Wąglany 1999.
Celem konkursu jest wyszukiwanie utalentowanych
poetów mieszkających w e wsiach, małych miasteczkach
w kraju i na świecie, piszących po polsku, oraz utrzy
manie więzi poetów polonijnych z krajem ojczystym
poprzez kultywowanie piękna języka polskiego na
świecie.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się
w dniach 30.04 — 1-3.05 1999 r. w Pałacu Stanisława
Małachowskiego — Platerów w Białaczowie. Nagrodzo
ne utwory będą drukowane — tak, jak dotychczas —
w almanachu pokonkursowym oraz w innych wydawnic
twach w kraju i na świecie. (Waldemar Jóźwik)
Adres
Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
Wałdemar Jóźwik
Wągłany 50 26-307 Białaczów
Od redakcji Serdecznie dziękujemy za przekaza
nie 3 egz. ostatnich almanachów poetyckich wyda
nych w Wąglanach, małej wsi w gm. Białaczów
pow. Opoczno (b. woj. łódzkie).

ZAPROSILI NAS
■ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblio
teka Główna na otwarcie wystawy „Karen Blixen. Życie
i twórczość" (5.02.1999).
■ Biblioteka Narodowa. Biuro Pełnomocnika Rzą
du ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą
na promocję najnowszych publikacji z serii Hśpólne
Dziedzictwo i Straty Kultury Polskiej (9.02.1999).
■ Biblioteka Narodowa do Salonu Wydawców na
spotkanie z Wydawnictwem Znak (23.02.1999).
■ Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewi
domych na konferencję nt. „Rozwój czytelnictwa środo
wiska osób niewidomych u progu XXI wieku” (Ustronie
Zawodzie, 14-17.02.1999).
■ Urząd Miejski we Wrocławiu oraz Rejonowa
Biblioteka Publiczna im. A. Struga we Wrocławiu na
otwarcie obiektu i rozpoczęcie działalności nowej biblio
teki publicznej — pierwszego we Wrocławiu ośrodka
informacyjno-bibliotecznego (15.03.1999).
■ Biblioteka Narodowa na uroczyste spotkanie
z okazji 71. rocznicy utworzenia Biblioteki Narodowej,
oddania do użytku nowego wejścia dla czytelników
w gmachu głównym oraz nadania imion sali konferen
cyjnej i sali wystawowej (3.03.1999).
■ Biblioteka Narodowa na otwarcie wystawy „Od
szalonego Grzesia do Jeża Jerzego. 80 lat cyklicznych
historyjek obrazkowych w Polsce" (wystawa czynna do
10.04) — (10.03.1999).
■ Miejska Biblioteka Publiczna w KędzierzynieKożlu na uroczystość wręczenia nagród i promocję
książki „Krajobrazy słowa” (26.03.1999).

SKŁAD K R A JO W E J RADY B IB L IO T E C Z N E J
mgr Jan Brudnicki
mgr Renata Dietz
mgr Aleksandra Gustołek
dr Henryk Heilender
mgr Janina Jagielska
mgr Michał Jagiełło
prof. Jadwiga Kołodziejska
mgr Mirosława Korbut
prof. Jan Malicki
mgr Leszek Mazurkiewicz
mgr Bogusław Olejniczak
mgr Leszek Palus
prof. Jan Sójka
mgr Maria Śliwińska
dr hab. Krzysztof Zamorski
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Związek Literatów Polskich
nauczyciel-bibłiotekarz. Szkoła Podstawa nr 7 w Gdańsku
• dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie
sekretarz Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie
dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, sekretarz ZG
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Bib
lioteki Narodowej
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, pra
cownik naukowy Biblioteki Narodowej
bibliotekarka. Rejonowa Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ożarowie
nauczyciel-bibłiotekarz, XXXI Liceum Ogólnokształcące
w Łodzi
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
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Nowoczesne Folie Samoprzylepne
do okładania książek
Specjalne, im portow ane fo lie sam oprzylepne to prosty sposób
n a trwale zabezpieczenie książek.
- łatwe w użyciu
- grube - 70 g - skutecznie
usztywniają książkę
- m ożna je ponownie odkleić
nie niszcząc książki
ATRAKCYJNA CENA:

1 m X 45 cm - 3,50 zł + VAT 7%
( przy zamówieniach od 100 m dostawa bezpłatna )

Na życzenie klientów przesyłamy bezpłatne próbki fołii:
05-510 Konstancin Jez., ul. Kościelna 8
Tel : (22) 754 10 66,754 10 67
Fax : (22) 754 00 66

Folia samoprzylepna
do oprawy książek
Wymiary rolki (m x cm)

Cena rolki

25x24

66,43

25x26

69,47

25x28

74,03

25x30

77,89

25x35

91,98

25x40

104,27

25x45

115,19

PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ
Ceny b ru tto w PLN, nie zawierają kosztu przesyłki

D A N IE K S
Zamówienia:
tel. (0-61) 861-87-67, fax (0-61) 861-88-31
60-195 Poznań, ul. Szeherezady 32
E-mail: afrackowiak@dantek.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

INTERMEBLE - KSIĄŻNICA

sp z o o

E
«

40-203 Katowice, Al. Rożdzieńskiego 188
(032)58-11-46
(032) 58-20-31 w.565
tel.kom. 0603-28-41-53

Producent mebli bibliotecznych i szkolnych oferuje do sprzedaży
•

meble metalowe
- regały jednostronne i dwustronne
- regały ekspozycyjne
- regały magazynowe
- wózki biblioteczne

Wyroby metalowe pokrywamy
wysokogatunkowymi farbami
proszkowymi w szerokiej
gamie kolorystycznej
•

meble drewniane
-regały zwykłe
-regały ekspozycyjne
-stoliki
-lady biblioteczne
-szafki katalogowe

•

akcesoria biblioteczne
-podpórki do książek
-rozdzielacze

'

Wykonujemy meble wg indywidualnych zamówień
Wyposażamy kompleksowo biblioteki i szkoły

S o ft M a s te r
4 0 - 5 5 5 K a t o w ic e u l.R o ln a 4 3
( 0 3 2 ) 2 0 3 -1 3 -0 5 , t e l/f a x (0 3 2 ) 2 0 2 -3 3 -9 5

Bezpośredni wykonawca
drewnianych mebli
bibliotecznych oferuje:
Szafki katalogowe
Lady biblioteczne standardowe
i z szufladami na prowadnicach
Regały typowe i ekspozycyjne
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Szanowni Czytelnicy!
życie nie szczędzi nam sytuacji trudnych. W naszym kraju od 10
lat trwa transformacja gospodarcza, która spowodowała, że lawinowo
rosną czynniki stresotwórcze. Takie problemy jak bezrobocie, narkoma
nia, rozwody, wzrost wymagań kwalifikacyjnych - powodują ciągłe na
pięcia wśród tych, którzy z takimi sytuacjami stykają się na co dzień.
Dla wielu ludzi ucieczką od tych problemów jest alkohol. Są inne, lep
sze sposoby minimalizowania takich napięć jak choćby mądra książka,
która proponuje czytelnikowi zmianę sposobu myślenia, lepsze pozna
nie samego siebie, podpowie jak postępować, jak żyć.
Tego typu literatury jest na rynku dużo, ale przewodnikiem i do
radcą czytelnika winien być bibliotekarz.
Czy nasi bibliotekarze są przygotowani do tej roli? Czy mają od
powiednie publikacje informacyjne na ten temat? Odpowiedź na te pyta
nia jest negatywna. I właśnie po to wydaliśmy książkę pod redakcją
prof. Elżbiety Barbary Zybert

„STRES, BEZROBOCIE, ROZWÓD”
Poradnik bibliograficzny
by umożliwić wszystkim bibliotekarzom, a szczególnie biblioterapeutom, wykorzystanie jej w codziennej praktyce. Także dla studentów bib
liotekoznawstwa są to gotowe zestawy lektur, niezbędnych w dydak
tyce.
Każdy rozdział pracy składa się z dwóch części; teoretycznej omawiającej wpływ poszezególnych zjawisk na człowieka i rolę książki
w terapii, oraz praktycznej - zawierającej poradnik bibliograficzny z adnotowanym spisem literatury dot. danego tematu.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo pożyteczna publikacja dla śro
dowiska bibliotekarskiego.
Stron 148, Cena 22 zł.
Zamówienia prosimy kierować:
Dział Promocji i Kolportażu
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub
Wydawnictwo SBP ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-953 Warszawa

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:

Henryk Suchar
POLSKI JAMES BOND — ZENON KUCHCIAK
Wyd. 1, pop., ark. wyd. 8, tw., 1 4 .3 x 2 0 .5 cm

Książka przenosi nas w nieznane i zagmatwane dzieje i burzliwą współczesność
Kaukazu, wśród której funkcjonuje polski James Bond — Zenon Kuchciak, sprawny
negocjator, jakiego do tej pory w Polsce nie było, który często musi sięgać do metod
oficjalnie niedopuszczalnych. Książka stanowi połączenie historii (odrobina), aktualności
i sensacji. Autor jest redaktorem tygodnika „Wprost".

Émile Durkheim
O PODZIALE PRACY SPOŁECZNEJ
(De la division du travail social)
Tłum. Krzysztof Wakar
Seria; Biblioteka Socjologiczna
Wyd. 1, ks. pom.. ark. wyd. 33, tw .+ o b w ., 1 2 ,3 x 1 9 ,3 cm
ISBN 83-01 12508 X

Książka ta zajmuje w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Większość badaczy
uważa ją za podstawową pracę francuskiego socjologa. W historii socjologii jest to jedno
z kilkunastu dzieł, których znaczenia historycznego i teoretycznej aktualności nikt nie
kwestionuje. Pokazuje ono bardzo ważne aspekty teorii i metodologii Durkheima, które do
dzisiaj nie przestały być przedmiotem ożywionych dyskusji (zwłaszcza teoria więzi
społecznej' i drogi jèj przeobrażeń, teoria prawa i jego ewolucja, związek przemian
społecznych ze zmianami ekonomicznymi, teoria moralności). Jest to lektura nie tylko dla
socjologów, a także dla prawników, ekonomistów, etnologów, psychologów, historyków
i filozofów.

Brian C. J. Moore
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII SŁYSZENIA
(An Introduction to the Psychology of Hearing)
Tłum. Aleksander Sęk i Ewa Skrodzka
Wyd. 1, podr. ak., s. ok. 400, brosz.. 1 6 ,5 x 2 4 cm

Książka Briana C. J. Moore'a jest jedynym i wystarczającym podręcznikiem do akustyki
psychofizjologicznej — dziedziny zajmującej się związkami między fizycznymi parametrami
dźwięku a ich subiektywną oceną. Poczynając od najprostszych zagadnień dotyczących
fizyki dźwięku do anatomii drogi słuchowej, prezentuje wszystkie zjawiska dotyczące
percepcji słuchowej oraz praktyczne wykorzystanie wyników badań psychoakustycznych,
a w szczególności do projektowania aparatów słuchowych. Autor jest uznanym w świecie
autorytetem naukowym w swej dziedzinie, a dzięki jego wieloletniej współpracy z Uniwer
sytetem im. A. Mickiewicza — polski przekład będzie oparty na najnowszym IV wydaniu
książki w Wielkiej Brytanii.

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
ul. Miodowa 10. 00-251 WARSZAWA
Dział Sprzedaży: tel. (0 -2 2 ) 695-43-21. fax (0 -2 2 ) 8 2 6-71-63

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A.
Dział Dystrybucji Wysyłkowej Prenumerat
00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10
tel.: 0 -800-120-145 (ogłoszenie bezpłatne w godz. 8 -18)

Zapraszamy do naszych księgarń własnych i promocyjnych na terenie całego
kraju, w których można kupić wszystkie publikacje naszego Wydawnictwa

