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Apel Przewodniczącej
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
do członków i sympatyków Stowarzyszenia
Szanowni Państwo
W tym roku mija 90-lat od historycznej daty utworzenia
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największej i najstar
szej organizacji bibliotekarzy, z którą związane są wybitne po
STOWARZYSZENIA
stacie polskiej kultury i czytelnictwa. Ich doświadczenie zawo
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
dowe, zaangażowanie społeczne nakreślały niejednokrotnie
1917-2007
kierunki rozwoju bibliotekarstwa w kraju. Pamięć o tych oso
bach, ich dokonaniach jest naszą powinnością.
Spłacając ten swoisty dług oddajemy do rąk Czytelników
nowe wydanie Kroniki Stowarzyszenia Bibiiotekarzy Pol
skich 1917-2007, której autorem jest, podobnie jak wcze
śniejszego opracow ania-Andrzej Kempa. Dokumentuje ona
bogatą historię, tradycje i dorobek Stowarzyszenia na prze
strzeni minionych 90 lat funkcjonowania. Ukazuje zmiany
w strukturach organizacyjnych i potencjale SBP, rejestruje wy
O
darzenia, przypomina sylwetki osób łączących pracę zawodowąz działalnością społeczną. Praktyczne znaczenie Kroniki
polega na upowszechnianiu wiedzy o Stowarzyszeniu, jego
inicjatywach, osiągnięciach w zakresie krzewienia kultury czytelniczej i umacniania prestiżu
zawodu bibliotekarza, przyznawanych nagrodach i ludziach, którzy zapisali się złotymi zgłoska
mi w historii rozwoju stowarzyszeniowego ruchu bibliotekarskiego.
Z książką tą pow inni zapoznać się wszyscy członkow ie Stowarzyszenia, aie także inni
bibliotekarze, pracow nicy instytutów bibliotekarstw a i inform acji naukowej, studenci. Jej
walory dokumentacyjne i edukacyjne przemawiają za tym, aby znalazła się nie tylko w poszcze
gólnych jednostkach organizacyjnych SBP, ale również w każdej liczącej się bibliotece akade
mickiej, publicznej, szkolnej i pedagogicznej. Cena książki, w atrakcyjnej jubileuszowej szacie
graficznej, wraz z płytą CD, prezentującą działalność SBP w latach 1917-2007, wynosi 45 zł.
Z am ów ienia przyjmuje Dział Promocji i Kolportażu SBP, Al. Niepodległości 213, 02-086
Warszawa, tel. (022) 825 50 24, fa x (022) 825 53 49, e-mail: sprzedazsbp@wp.pl
Mając na uwadze powyższe gorąco zachęcam Państwa do nabycia Kroniki Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich 1917-2007.

KRONIKA

Warszawa, 29 października 2007 r.

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

KOLEŻANKI I KOLEDZY BIBLIOTEKARZE!
Rozliczanie z fiskusem za rok 2007 będzie łatwiejsze niż dotąd. W zeznaniu po
datkowym wystarczy wpisać w rubryce 124 nazwę: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, a w rubryce 125 nasz numer KRS; 0000081477. Pamiętajcie, że zgroma
dzone z 1% środki przeznaczamy na cele służące całemu środowisku bibliotekar
skiemu!
Będziemy wdzięczni dyrektorom bibliotek za rozpropagowanie wśród swoich
współpracowników naszej prośby.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
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nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - w zabytkowym
budynku, przystosowanym do potrzeb nowoczesnej placówki bibliotecznej

Od Redaktora
Zbliża się wielkimi krokami koniec roku i początek noicego. Zatem jest to doskonały czas
na dokonyivaniepodsumowań i rozważań iit. pizyszlos'ci. Dla hibliotekaizy temat przyszlos'ci
bibliotek ma konotacjepozytyiene, ale też czasem negaty'zene. Jest często pom szanym w tym
gronie zagadnieniem na konferencjach problemowjych, sympozjach, zjazdach, czy tez spotka
niach. Chcąc nie chcąc, żyjem y w społeczeństwie infonnacyjnym (przynajmniej piei'wszej
fa zie jego rozwoju) i reguły tejfilozofii nas i nasze instytucje obowiązują. Czas przemian dla
bibliotek i bibliotekarstwa ju ż się zaczął, co widać (może nie zcszędzie) gołym okiem. Biblio
teka zmienia swojefunkcje, ukierunkowując działalność przede wszystkim na potrzeby czy
telnika (użytkownika). Staje się placówką informacji i edukacji, udostępniającą nie tylko
zbiory tradycyjne, ale też elektroniczne (w powstających w Polsce mediatekach ta proporcja
jest równa). Biblioteka powinna być postrzegana jako miejsce konsolidacji środowisk lokal
nych,forum życia społecznego, kształtującego opinie lokalne i politykę oświatową. J u ż obecnie
przestaje pełnić rolę •wyłącznie wypożyczalni książek (czasami czytelni) na rzecz miejsc bar
dziej przyjaznych dla tńększości młodych odbiorców (oporrrych czytelnikóie też) np. kawia
renki interrretowej, saloniku prasoteego, klubu, przedszkola dla elzieci, miejsca spędzania ferii
czy wakacji itp. Przyciąga do siebie estetycznym wnętrzem, klirnaterri, nowoczesnością, często
stając się modnym obiektem w danym środowisku, w którym należy Irywać (p. rnediateki wro
cławska i olsztyńska) .Juz nie razi usytuowanie biblioteki w wielkich marketach, w pobliżu
sieci sklepów. W raz z rozwojem technologii informatycznych pojawiły się nowe sposoby komu
nikowania, które obecnie i w dalszej perspektywie decydować będą o ewolucji bibliotek. Sło
wo drukowane zastąpią teksty cyfrowe, zwłaszcza w zakresie czasopism, książek naukowych.
Tworzenie baz danych, portali internetowych z zakresu kultury, edukacji, biznesu, ukierun
kowanie na informację ogólną, dobre wyposażenie w media, irifrastruktura informatyczna to
zaledwie kilka przykładowych zadań biblioteki przyszłości. Podstawowym kierunkiem roz
woju bibliotekjest ich cyfryzacja (dostępność zbiorózu w sieci).Juz teraz działa w Polsce kilka
bibliotek cyfrowych (Polska Biblioteka Internetowa i regionalne: Wielkopolska Biblioteka
Cyfrowa, Małopolska Biblioteka Cyfrowa i inne. Elektroniczne biblioteki powstają także
w mniejszych placówkach np. Elektroniczna Biblioteka Powiatu Oświęcimskiego, która
w każdej chwili i w każdym miejscu - poprzez przeglątlarkę internetową - udostępnia swoje
bazy katalogowe, książki i bibliografie regionalne wszystkich bibliotek tego regionu. W poję
ciu biblioteki przyszłości mieszczą się takie działania (cytuję za E. B. Zybert) jak: „dostoso
wanie się do nowego, zmieniającego się użytkownika, dokonywanie zmian organizacyjnych
i wprowadzetńe nowvch usług ze względu na zmiany technologiczne, wdrażanie zarządzania
jakością i pomiar wykonywania zadań”. Współczesna rzeczywistość komunikacyjna decydo
w ać będzie o obliczu ifunkcjach bibliotek przyszłości.
O tyrn, czy biblioteki pozostaną tylko skarbnicami wiedzy i dziedzictwa kulturowego, czy
też prężnymi, otwartymi ośrodkami komunikacji realizującymipotrzeby współczesnych czy
telników decyduje wiele różnych czynników, od pieniędzy poczynając, poprzez mentalność
i kwalifikacje zazeodowe bibliotekarzy -p o poznanie potrzeb odbiorcóze i dostosowanie się do
nich. W ja kim kierunku rozwiną się biblioteki? —dokładnie nie wiadomo.
Z pewnością koncepcja i wizja programu (filozofii) „Biblioteka 2.0”pozwoli biblioteka
rzom na realizację swoich zadań w procesie transformacji i zmieniających się potrzeb u żyt
kowników. Polega ona na przekonaniu, że poprzez wykorzystywanie technologii komputero
wych zapewnia się użytkownikom stały dostęp do informacji, bez względu na bariery geogra
ficzne, czasowe, prawne, polityczne. W ażnym elementem tej koncepcjijest integracja i zdol
ność do współpracy w sieci-p o d kierunkiem bibliotekarza drugiej generacji, który powinien
umiejętnie łączyć zasoby cyfrowe z tradycyjnymi, integrować ludzi, technologie i informacje,
szukać efektywnych sposobów wyszukiwania informacji, wzbogacać zawartość treściową do
kumentów obrazami, animacją, dźwiękami, wykorzystywać najnowsze sposoby komunikacji
(Skype, SM S, e-rnail), zachęcać użytkowników do aktywnego współdziałania, a pr zede
wszystkim rozumieć wszechstronnie potrzeby społeczne i informacyjne użytkozerńków - za po
mocą zaawansowanych technologii.
Zakłopotanych i nieco przerażonych czytelników tą wizją uspokajam - na razie jesteśmy
bibliotekarzami pierwszej generacji, ale z komputerem w tle.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKz\

H

PRO BLEM Y • DOŚW IADCZENIA • O PIN IE

Projektowanie strategii marketingowej
w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki
C zęść d ru g a
HANNA HALL

Celem artykułu je st przedstawienie zagadnień
związanych z analizą m ikrootoczenia organizacji
na przykładzie biblioteki, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowań jej klientów. Zwróco
no uwagę na: konsekwencje satysfakcji i niezado
wolenia klientów, czynniki warunkujące poziom
zadowolenia użytkowników biblioteki, podstawo
we kwestie związane z realizacją badań ankieto
wych, których podmiotem są klienci biblioteki
oraz elementy analizy konkurencji.

Szczególne znaczenie w kształtowaniu strategii
marketingowej każdej organizacji mają podmioty
tworzące jej m ikrootoczenie, Należą do nich
przede wszystkim klienci, konkurenci i dostawcy,
ale także pośrednicy, media, instytucje finansowe
i lokalne władze, a w przypadku organizacji non
profit- instytucje i osoby wspierające danąorganizację materialnie, rzeczowo łub usługowo tj. dona
torzy, sponsorzy, fundatorzy, wolontariusze. Oto
czenie to podlegać powinno systematycznej anali
zie, umożliwiającej przewidywanie zachodzących
w nim zmian i zaplanowanie odpowiednich reakcji
(wykorzystanie rozpoznanych zmian na swoją
korzyść, unikanie ich konsekwencji, dostosowanie
się do nich).
Decydujące znaczenie wśród podmiotów mi
krootoczenia wszelkiego rodzaju organizacji zarzą
dzanych marketingowo odgrywają ich klienci. Za
chowania rynkowe klientów są efektem oddziały
wania szeregu czynników zarówno związanych
z ich indywidualnymi cechami, jak i pochodzących
z otoczenia. Wedługjednej z licznych klasyfikacji,
czynniki te dzieli się na':
- czynniki wewnętrzne (psychologiczne i demo
graficzne),
- czynniki zewnętrzne (ekonomiczne, społecz
ne, kulturowe, marketingowe).
' Podstawy marketingu. Praca zbiór, pod red.
.1. Garczarczyka. Gorzów WIkp.: WSB, 2002, s. 64.

Poszczególne czynniki m ają różny wpływ na
zachowania rynkowe klientów, zależny między
innymi od rodzaju nabywanych produktów’. Ana
lizując czynniki w pływ ające na zachow ania
klientów bibliotek, należy wziąć pod uwagę nie
tylko te, które wpływają na korzystanie z ich
usług, ale też ściśle z nimi związane —wpływające
na czytanie książek. Do czynników tych (w ogól
nym ujęciu) należą; potrzeby, jak czytanie książek
(jest to głównie, według najpopularniejszej kłasyfikacj i potrzeb A. Masłowa - potrzeba samoreałizacji, tworząca najwyższy poziom w piramidzie
ludzkich potrzeb), osobowość i własny wizerunek
danej osoby (np. jako osoby wykształconej, oczy
tanej), postawa’ (względem czytania książek), do
chody, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszka
nia. rodzina (nawet, gdy konsument zaspokaja oso
biste potrzeby, jego postawy i zachowania uwa
runkowane są wychowaniem w rodzinie, opiniami
jej członków), etap cyklu życia rodziny, grupy
odniesienia“*, liderzy opinii (m.in. gwiazdy muzy
ki, sportu, politycy, przyczyniający się do popu
larności określonych d ó b r-ta k ż e książek), ceny
usług bibliotecznych (głównie dodatkowych - kse
rograficznych, skanowania oraz inne opłaty), ofer
ty bibliotek, stosowane przez nie sposoby dys
trybucji (w tym możliwe sposoby składania zamó
wień, rezerwacji, dostarczania książek), wykorzy
stywane instrumenty i działania promocyjne.
- W marketingu przez produkt rozumie się wszyst
ko, co może zaspokoić ludzkie potrzeby, dostarczyć
korzyści. Może to być więc dobro m aterialne, usługa,
miejsce, organizacja, idea.
’ Postawa jest to trwale korzystna bądź nieko
rzystna ocena, em ocjonalne odczucie oraz skłonno
ści związane z określonym produktem bądź zjawi
skiem, Por. Ph. Kotier: Marketing. Analiza, planoyvanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa: Gebethner
i Ska, 1994, s. 174.
“ Grupy odniesienia to jednostka bądź zbiór ludzi,
dzięki którym człowiek (poprzez porównywanie)
kształtuje swoje postawy, przekonania, wartości i za
chowania. Może to być grupa, do której jednostka
należy albo, do której aspiruje. Por. G. R. Foxal, R.
E. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla mene
dżera marketingu. Warszawa: PWN, 1998, s. 238.

Wiedza odnośnie zachowań klientów oraz
wszelkich ich uwarunkowań, szczególnie związa
nych z korzystaniem z oferty danej organizacji,
umożliwia jej zaprojektowanie odpowiednich
działań, pozwalających na zaspokojenie potrzeb
swoich klientów, sprostanie ich oczekiwaniom, do
starczenie satysfakcji. Zadowolony klient z więk
szym prawdopodobieństwem ponownie skorzy
sta z usług danej organizacji, będzie przekazywał
o niej pozytywne opinie a nawet zachęcał do niej
inne osoby. Będzie ponadto mniej podatny na ofer
ty konkurencji. W konsekwencji organizacja, której
usługi satysfakcjonująjej klientów, może skutecz
nie realizować swoje cele. Biblioteki, tak jak i inne
organizacje niekomercyjne, powinny więc dokła
dać wszelkich starań, by systematycznie pozna
wać aktualny poziom zadowolenia swoich klien
tów, kształtujące go czynniki, przyczyny ewentu
alnego niezadowolenia i dążyć do maksymalizo
wania ich satysfakcji, szczególnie ze względu na
możliwość przekształcenia się jej w szczególnie
pożądaną - lojalność (mającą wyraz w „powro
tach’' klientów i przekazywaniu przez nich pozy
tywnych opinii innym potencjalnym klientom).
W przypadku organizacji non profit lojalność ta
ma ogromne znaczenie, ze względu na dominującą
rolę ustnego przekazu informacji między klientami
w kształtowaniu opinii o tych organizacjach i ich
wizerunku. Satysfakcja nie zawsze przeradza się
jednak w lojalność. Z badań zależności pomiędzy
nimi wynika, że lojalność jest uzależniona od po
ziomu satysfakcji, ale tylko w przypadku uświa
domienia sobie owej satysfakcji przez konsumen
ta'. Chcąc kształtować lojalność swoich klientów,
zadaniem biblioteki jest więc stymulowanie ich do
dokonywania oceny jej usług, umożliwiającej im
uświadomienie sobie satysfakcji (jeśli rzeczywi
ście ma ona miejsce). Jednym ze sposobów realiza
cji tego celu, jest kierowanie do klientów biblioteki
pytań, na przykład w formie ankiety, umożliwiają
cych im dokonanie oceny usług danej biblioteki
i wspomniane - uświadomienie sobie satysfakcji.
Klienci mogą być oczywiście nieusatysfakcjonowani. Wówczas badanie ankietowe również należy
uznać za korzystne, pozwala ono bowiem, w przy
padku poznania przyczyn niezadowolenia, na na
prawienie błędów. Konsekwencje niezadowole
’ J. M. M. Bloemer, H. D. P. Kasper: The complex
relationship betyveen consumer satisfaction and brand
loyalty, „Jouranl o f Economic Psychology” 1995 s. 16,
311-329, za: A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia
zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydaw.
Psychologiczne, 2001, s. 250.

nia klientów są zwykle dotkliwe dla każdej orga
nizacji. Oprócz rezygnacji zjej usługi klient prze
kazuje zwykle negatywną opinię swoim znajo
mym i zniechęca ich do niej. W literaturze cytuje
się różne wyniki badań odnośnie średniej liczby
osób, którym osoba niezadowolona przekazuje ne
gatywne opinie o produkcie czy firmie, będącej
przyczyną niezadowolenia. Zwykle jest to kilka
naście, ale może być nawet kilkadziesiąt osób. Biorąc jednak pod uwagę „wyrzucanie z siebie” nieza
dowolenia na forach internetowych, czatach i bie
gach, liczba osób, które dowiadująsię o źle ocenia
nej organizacji, jest nieporównywalnie większa.
N ajlepsządlaorganizacji konsekwencjąniezadowoleniajej klientów, jest ich skarżenie się bez
pośrednio pracownikom tej organizacji. Może ona
bowiem wówczas „za darmo” uzyskać informacje
o jakości swoich usług (ich pozyskiwanie przy
wykorzystaniu badań marketingowych jest zwy
kle bardziej koszto- i pracochłonne). W wielu orga
nizacjach skargi takie nie zawsze sąjednak doce
niane. Skarżący się klient bywa ignorowany, jego
skargi ukrywa się przed zwierzchnikami, przeko
nuje się skarżących o bezzasadności ich skarg lub
nawet traktuje się ich jak wrogów. Niewłaściwe za
łatwienie skargi pozostawia klienta w stanie rozgo
ryczenia, powodującym zwykle zmianę usługo
dawcy i rozpowszechnianie negatywnych opinii.
Odpowiednie potraktowanie skarżących się klien
tów pozwala natomiast nie tylko na uniknięcie
tych niekorzystnych zjawisk, ale wpływa na pod
niesienie jakości pracy organizacji oraz na przeciw
działanie kumulowaniu się wrogości wobec niej.
Składanie skarg przez klientów uznać więc należy
za najtańsze i szczególnie cenne źródło informacji
o jakości pracy organizacji i zachodzących w niej
niekorzystnych zjawiskach. Warto w związku
z tym tworzyć systemy ułatwiające składanie skarg.
W przypadku biblioteki powinno to być
w pierwszej kolejności przygotowanie wszyst
kich pracowników biblioteki do odpowiedniego
traktowania skarżących się klientów. Odpowied
niego, to znaczy - z powagą, okazaniem klientowi
szacunku i wdzięczności za informację oraz pozo
stawienia go w poczuciu, że dołoży się starań, aby
go zadowolić (zadowolenie to nie zawsze jest jed
nak możliwe, roszczenia klientów bywająbowiem
często niesłuszne lub przesadzone)’. Wskazane jest
ponadto opracowanie specjalnych formularzy, na
'' Jak wynika z badań przeprowadzanych od wielu
lat na całym świecie, główną przyczyną „odchodze
nia” klientów od firm je st przede wszystkim niezado
wolenie z obsługi (ok. 70% „odejść” ma miejsce z tego
właśnie powodu).
’ K. Stróżyński: D iagnoza i ewaluacja w reformie
edukacyjnej. W ystąpienie na ogólnopolskiej konfe
rencji naukowej. Uniwersytet Szczeciński, 18-19
kwiecień 2001.

których klienci mogliby wpisywać swoje uwagi
i wrzucać do przeznaczonych na nic skrzynek
oraz umożliwienie wyrażania opinii drogą interne
tową. Warto przy tym pamiętać, że brak skarg nie
musi oznaczać, że placówka funkcjonuje nienagan
nie. Z amerykańskich badań odnoszących się do
składania reklamacji przez amerykańskich konsu
mentów wynika, że w sektorze usług skladaje zale
dwie jeden klient na 27 niezadowolonych. Do przy
czyn tego faktu należą: konieczność poniesienia
wysiłku związanego z jej złożeniem, kłopoty ze
słownym bądź pisemnym jej sformułowaniem, ce
chy charakteru konsumenta (bierność, nieśmia
łość), jego niepewność, co do swoich racji’'.
Oprócz ogólnego poziom u zadowolenia
klientów (który mogą oni wyrażać na przykład
w skali od 1 do 5, gdzie I oznacza-bardzo niezado
wolony a 5 - bardzo zadowolony), badaniu podle
gać powinny w aru n k u jące go czynniki, ich
względna istotność dla klientów biblioteki oraz
zmiany, jakich oczekiwaliby w ich zakresie. Do
czynników tych należą:
• obsługa biblioteki (kompetencje pracowni
ków, szybkość obsługi, przyjazne nastawienie,
uprzejmość),
• dostępność książek i czasopism,
• ogólna organizacja usług bibliotecznych,
• sposób dostępu do zbiorów (proporcje mię
dzy tym, co jest w wolnym dostępie a pozostały
mi zbiorami),
• procedury związane z zamawianiem i rezerwacją książek,
• poziomautomatyzacji biblioteki,
• standard wyposażenia,
• dostęp do kserokopiarek, skanerów.
• ceny usług (przede wszystkim kserograficz
nych),
• godziny otwarcia biblioteki,
• komfort korzystania z czytelni (dostępność
miejsc, organizacja pomieszczeń, w tym - miejsca
wydzielonego do pracy grupowej z możliwością
dyskusji oraz do indywidualnej, ogólna atmosfera
w czytelni),
• lokalizacja (w stosunku m.in. do przystan
ków PKS),
• posiadanie wydzielonego miejsca „kącika”
z możliwością spożycia drobnych przekąsek
i napojów lub kawiarni’’.
* G. Anton ides, F. W. van Raaij: Consumer beha
vior. A European Perspective. Chichester, Wiley,
1998 oraz K. Stróżyński: op. cit.
Czynnik ten wydawać się może nieistotny
w przypadku biblioteki, opierając się jednak na dysku
sjach ze studentam i w ramach zajęć z „Marketingu
w organizacjach non profit” , można stwierdzić, że
nia on szczególne znaczenie dla młodych ludzi w decy
zji o skorzystaniu z usług danej organizacji.

Uzyskane dzięki badaniom klientów biblioteki
informacje, powinny zostać wykorzystane w udo
skonalaniu jej usług, szczególnie w zakresie tych
aspektów, które okazały się istotne dla klientów.
Nie wszystkie opinie i sugestie klientów sąjednak
możliwe do uwzględnienia i wprowadzenia
w życie, na przykład zmiana niekorzystnej w opi
nii klientów lokalizacji. W sytuacji jednak, gdy zo
stała ona tak oceniona, wskazane jest podkreślanie,
eksponowanie we wszelkich przekazach promo
cyjnych innej, szczególnie mocnej strony bibliote
ki, ale koniecznie- istotnej dlajej klientów.
Badania marketingowe, które dostarczyć mogą
omówionych powyżej i innych informacji, kojarzą
się często z ogromnymi kosztami, czaso- i praco
chłonnością, skomplikowanymi metodami staty
stycznymi, i w związku z tym, z możliwością ich
wykorzystywania tylko w przypadku bardzo
ważnych decyzji. Tymczasem badania marketingo
we to także niepociągające za sobą żadnych kosz
tów a niezwykle użyteczne każdorazowe kon
takty z klientami, które mogą być skutecznie
wykorzystywane w pozyskiwaniu istotnych in
formacji, mogących przyczynić się do rozwiąza
nia problemów decyzyjnych"’. W przypadku bi
blioteki badania wśród jej klientów' mogą być zre
alizowane przezjej pracowników zarówno w for
mie nieformalnych rozmów, jak i poprzez propo
nowane wcześniej badania ankietowe, które też nie
muszą być zw iązane z wysokimi kosztami, skom
plikowanymi obliczeniami statystycznymi ani
szczególnie specjalistyczną wiedzą. Niezbędna na
tomiast jest podstawowa wiedza z zakresu two
rzenia kwestionariusza ankietowego (nieumiejętne
jego skonstruowanie prowadzić może do błędów na
etapie analizy danych i wyciągania wniosków,
a w związku z tym do błędnych decyzji), przetwa
rzania i analizy danych. Najważniejsze zasady
tworzenia kwestionariusza zaprezentowane zo
staną w dalszej części artykułu.
Podsumowując powyższe rozważania nt. za
chowań klientów biblioteki jako przedmiotu badań
marketingowych, warto poszukać odpowiedzi na
następujące pytania:
• Czy klienci biblioteki są zadowoleni z jej
usług?
• .leśli tak, to z jakiego powodu przede wszyst
kim?
• Czy korzystająz innych bibliotek (jeśli tak zjakich i jak je oceniają)?
• Czym, zdaniem klientów, biblioteka wyróż
nia się od innych?
M. Krzyżanowska: Klarketing us/ug organizacji
niekomercyjnych. Warszawa: Wydaw Wyższej Szko
ły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Kożmińskiceo, 2000/2001, s. 136.

• Czy zachęcają (zachęciliby) innych do korzy
stania z jej usług?
• Jeśli nic są zadowoleni, lo dlaczego?
• Co zmieniliby w danej bibliotece?
• Jakie inajązaintcresowania czytelnicze?
• Jak oceniają poszczególne aspekty funkcjo
nowania biblioteki (wymienione we wcześniejszej
części artykułu, jako czynniki wpływające na po
ziom zadowolenia klientów)?
• Które z tych aspektów mają priorytetowe
znaczenie, jeśli chodzi o wybór konkretnej biblio
teki?
• Jeśli korzystają z czytelni, to jak ją oceniają
(pod różnymi względami)?
• Co zmieniliby w jej funkcjonowaniu?
Stosowanie orientacji marketingowej zobowią
zuje nie tylko do koncentrowania się na klientach,
ale także ciągłego analizow ania konkurencji
(o specyfice konkurencji w organizacjach non profit
była mowa w poprzednim artykule w „Poradniku
Bibliotekarza” 2007 nr 7-8). Nie chodzi przy tym
tylko o konkurencję pomiędzy organizacjami za
spokajającymi te same potrzeby, ale także o kon
kurencyjność potrzeb, wywołującą u klientów
dylematy wyboru. Przykładowo potrzebę zapo
znania się z lekturą szkolną (bądź innąpozycją lite
ratury) uczniowie mogą zaspokajać przez obejrze
nie jej ekranizacji w kinie, na kasecie wideo czy na
DVD, bądź przeczytanie coraz popularniejszych
i łatwo dostępnych „ściąg” lub innych streszczeń.
Rola biblioteki polega w tej sytuacji na uświadamia
niu, np. w ramach spotkań z młodzieżą w szkołach,
korzyści wynikających z czytania książek, zachę
caniu do czytania i korzystania z bibliotek. Anali
zując natomiast pozycję danej biblioteki na tle in
nych, funkcjonujących na danym obszarze, należy
skoncentrować się na ich celach, mocnych i słabych
stronach, strategiach i bieżących działaniach. Ana
lizie podlegać powinny; personel (jego kwalifika
cje. dośw iadczenie, zaangażowanie, przedsiębior
czość —także w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych), wizerunek, zbiory, budżet,
lokalizacja, budynki, sprzęt - w tym komputery
i oprogramowanie, procesy wewnętrzne (groma
dzenie i opracowywanie zbiorów), usługi informa
cyjne i dydaktyczne, współpraca z innymi biblio
tekami i innymi organizacjami, organizowanie
imprez (wystaw, konferencji, kiermaszy). Taka
szczegółowa analiza konkurencji umożliwia
przede wszystkim uniknięcie „zostania w tyle”,
zwrócenie na siebie uwagi poprzez wyekspono
wanie własnych mocnych stron, „wywalczenie
preferencji" wśród klientów.
N a zakończenie artykułu zaprezentowane zo
staną podstawowe zasady tworzeń ia kwestionariusza ankietow ego. Zebrane dane muszą być

poddane kodowaniu (przypisaniu symboli, na
podstawie stworzonej wcześniej instrukcji kodo
wej), wprowadzone do komputera za pomocą odpowiedniego oprogramowania (może to być np.
MS Excel) i przetworzone. Kolejno już tylko analiza niezbędna do wyciągnięcia wniosków i ich
prezentacja w formie raportu z badań. Czynności te
wbrew pozorom nie są skomplikowane i nawet
niekoniecznie dogłębna znajomość tak popularne
go programu jak MS Excel, wystarczy do uzyska
nia potrzebnych informacji. Ze względu na ograni
czoną objętość tego artykułu nie można omówić
poszczególnych czynności; ich charakterystykę
można jednak znaleźć w bogatej literaturze z zakre
su badań marketingowych".
Konstruowanie kwestionariusza to najbardziej
pracochłonny i bardzo odpowiedzialny etap przy
gotowania badania marketingowego, od niego bo
wiem zależy merytoryczna poprawność całego
badania, ilość i jakość uzyskanych danych a więc
i możliwość rozwiązania na ich podstawie proble
mów decyzyjnych.
Kwestionariusze ankietowe mogą być rozdawa
ne czytelnikom przez pracownika biblioteki
w momencie złożenia przez nich zamówienia,
z prośbą o wypełnienie w trakcie oczekiwania na
zamówione pozycje. M ogą one ponadto znajdo
wać się na stołach w czytelni, bądź (co zwiększy
prawdopodobieństwo ich wypełnienia) rozdawa
ne przez bibi iotekarza rów nież z prośbą o wypeł
nienie i zwrot razem z wypożyczonymi książkami
czy prasą.
Kwestionariusz powinien składać się z:
- części wprowadzającej,
- instrukcji dotyczącej sposobu udzielania od
powiedzi na pytania,
- części zasadniczej będącej zestawem pytań
dotyczących badanej kwestii,
- metryczki, czyli zestawu pytań dotyczących
społeczno-demograficznych danych respondenta
(wiek, pleć, zawód, dochody, wykształcenie).
Sposób sformułowania wprowadzającej części
kwestionariusza decyduje często o udziale poten
cjalnego respondenta w badaniu, W skład części
wprowadzającej powinny wchodzić następujące
elem enty";
" Szerzej, i pod kątem praktycznym, zagadnienia
te wraz z przykładam i omówione zostały w; H. Hall;
M arketing «■ szkolnictwie. Wolters Klüver, 2007,
rozdział 5. Z publikacji lej pochodzą także zaprezen
towane w dalszej części artykułu zagadnienia związa
ne z konstruowaniem kwestionariusza ankiety.
" Por. L. A. Gruszczyński; Kwestionariusz w so
cjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych.
Katowice 1991, s. 22.

• nazwa organizacji, instytucji lub osoby,
w której imieniu przeprowadzanie jest badanie.
•c e l badania,
• prośba o wypełnienie kwestionariusza.
• podziękowanie za chęć wzięcia udziału w ba
daniach,
• zapewnienie o poufności zebranego materiału
i anonimowym charakterze badania.
Mimo licznych warunków, jakie powinna speł
niać wprowadzająca część kwestionariusza, po
winna mieć osobową, grzecznościową formę i być
możliwie jak najkrótsza, i jak najbardziej zachęcają
ca do udziału w badaniu.
Ważnym ełementem kwestionariusza są skiero
wane do respondenta instrukcje, dotyczące spo
sobu udzielania odpowiedzi. W przypadku, gdy
wszystkie pytania wy skalowane są podobnie, co
jest możliwe tylko w przypadku bardzo wąskich
zakresowo badań, i sposób udzielania odpowiedzi
jest identyczny (przykładowo respondent ma
wybrać tylko jedną z podanych, wykluczających
się odpowiedzi, np.: tak, nie, nie wiem), wystarczy
umieszczenie jednej wspólnej dła wszystkich py
tań instrukcji na początku kwestionariusza, po
jego części wprowadzającej, np.; If' każdym pyta
niu proszę znakiem x zaznaczyć jedną, wybraną
przez Panią'Pana odpowiedź. W sytuacji zróżni
cowanych sposobów odpowiadania na pytania (na
przykład - możliwości wyboru kilku odpowiedzi,
potrzeby uszeregowania przez respondenta poda
nych odpowiedzi pod względem określonego kry
terium), konieezne jest umieszczanie odrębnych
instrukcji, po treści danego pytania.
Zasadniczą częścią kwestionariusza jest zestaw
pytań, służących realizacji problem u badaw 
czego. Ze względu na kryterium sposobu odpo
wiadania na pytania, wyróżnia się: pytania otwar
te (respondent samodzielnie formułuje odpo
wiedź)” , pytania zamknięte (zamieszczone są
” Pytania otwarte zamieszczane są zwykle w kwe
stionariuszu w sytuacji, gdy badacz nie ma pewności co
do tego, czy respondenci dysponują jakąkolwiek
wiedzą na dany temat i obawia się w związku z tym, że
sformułowane przez niego odpowiedzi spowodują przy
padkowy, nieprawdziwy wybór przez respondenta, gdy
badacz nie potrafi samodzielnie sformułować skali od
powiedzi na dany temat, bądź, gdy chce uzyskać moż
liwie pełne, wiarygodne odpowiedzi (możliwość ich
uzyskania jest największą zaletą pytań otwartych).
Pytania otwarte posiadają wiele wad. Decydując się na
takie pylania hadacz musi zdawać sobie sprawę z tego,
że pozostają one często bez odpowiedzi (co jest spo
wodowane między innymi niechęcią respondentów do
samodzielnego formułowania wypowiedzi), a uzyskane
odpowiedzi nie dotyczą czasem badanego tematu i są
bardzo zróżnicowane, co komplikuje procedury towa
rzyszące redukcji i przetwarzaniu uzyskanych dzięki

gotowe odpowiedzi do wyboru) i pytania pół
otwarte ( łączą w sobie cechy pytania zamkniętego,
czyli podane są odpowiedzi do wyboru, i pytania
otwartego, tzn. jest możliwość sformułowania wła
snej. innej niż podane odpowiedzi, bądź uzasad
nienie wybranej).
Tworząc kwestionariusz należy przestrzegać
zasad związanych z układaniem pytań - ich
treścią i kolejnością. Zgodnie z nimi, kwestiona
riusz powinien zawierać wyłącznie pytania;
• uznane przez ich twórcę za niezbędne, czyli
takie, które dostarczą informacji niezbędnych do
rozwiązania problemu badawczego,
•jednoznaczne - możliwie krótkie i proste (bez
przeczenia w pytaniu),
• nie sugerujące odpowiedzi,
• dostosowane do poziomu wykształcenia re
spondentów, a jeśli jest on zróżnicowany do pozio
mu osoby o najniższym wykształceniu,
• przechodzące kolejno od najprostszych i naj
bardziej interesujących - do trudniejszych, bar
dziej skomplikowanych (decydując się na umiesz
czenie pytań otwartych w kwestionariuszu, lepiej
nie umieszczać ich w jego początkowej części).
• których słownictwo dostosowane jest do ba
danej grupy Ciest to szczególnie istotne w przy
padku badania dzieci i młodzieży, ponieważ słow
nictwo używane przez te grupy zmienia się z dnia
na dzień),
• umożliwiające respondentowi wybór odpo
wiedzi neutralnej w sytuacji, gdy nie zna on odpo
wiedzi na pytanie, nie jest w stanie sprecyzować
swojej postawy dotyczącej badanej kwestii, nie
pamięta jakiegoś wydarzenia itp. (takąodpowiedziąneutralną może być odpowiedź „nie wiem"’,
„nie mam zdania”, „trudno powiedzieć”).
Analizę otoczenia warto zakończyć analizą
SWOT, odgrywającą rolę jej podsumowania i rów
nocześnie będącą punktem wyjścia do formułowa
nia marketingowych celów biblioteki a następnie
sposobów ich osiągnięcia. Poświęcony im zostanie
kolejny artykuł z tej serii.

dr Hanna Hall
adiunkt w Katedrze Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej

tym pytaniom danych. Umieszczenie w kwestionariu
szu pytań otwartych wpływa ponadto na wydłużenie
czasu zbierania danych

Na jubileusz 80-lecia Biblioteki Wzorowej dla Dzieci
GRAŻYNA LEWANDOWICZ-NOSAL

W cieniu obchodów lOO-lecia Biblioteki Pu
blicznej in.st. Warszawy i 90-lccia Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich mija nie mniej ważna rocz
nica-80-lecie utworzenia Biblioteki Wzorowej dla
Dzieci. I choć tradycje bibliotek dla dzieci w Polsce
sięgają kilku lat wstecz, żeby wspomnieć tylko po
czątki bibliotek w Łodzi (rok 1921/1922), to jednak
właśnie ta placówka na trwale zapisała się w histo
rii bibliotek dla dzieci. Została otwarta 25 listopada
1927 r. na warszawskiej Ochocie w gmachu szkoły
podstawowej przy ul. Grójeckiej 93 (obecnie LO
im. Kołłątaja), a była filią biblioteki na Koszyko
wej. Wzorem do jej urządzenia i działalności stała
się paryska biblioteka dla dzieei L’Heure Joyeuse.
L’Heure Joyeuse otwarto trzy lata wcześniej 12 li
stopada 1924 r. na fali amerykańskiej pomocy po
1 wojnie światowej. Amerykański Book Commit
tee on Children’s Libraries ofiarował miastu 1500
książek i wyposażenie, a władze Paryża przydzie
liły samodzielny lokal w Dzielnicy Łacińskiej przy
ul. Boutebrie 3.1 chociaż rok później całość finan
sowania biblioteki przejęło miasto, to dalej pracow
nicy byli zobowiązani do składania sprawozdań
z działalności amerykańskim założycielom oraz
przedstawiania im do akceptacji listy kupowanych
przez siebie książek.
Już na samym początku ujawniają się zatem
różnice między obiema placówkami - biblioteka
warszawska nie miała samodzielnego lokalu i jej
czytelnicy w większości byli uczniami szkoły, pla
cówka paryska adresowała swoje działania tak do
uczniów szkół podstawowych, jak i średnich.
Obie działały w różnych środowiskach - Bibliote
ka Wzorowa w środowisku robotniczej Oehoty,
L’Heure Joyeuse w środowisku inteligenckiej
Dzielnicy Łacińskiej. Twórcy polskiej placówki
nie korzystali z żadnej pomocy z zewnątrz.
Kolejna różnica ujawnia się w sposobie groma
dzenia zbiorów. U początków obu kolekcji stały
dary —komitetu amerykańskiego i Związku Księga
rzy i Wydawców Polskich, dalej jednak biblioteka
paryska kupowała książki a warszawska otrzymyw ałaje z przysługującego biblioteee na Koszyko
wej egzemplarza obowiązkowego. Selekcja odby
wała się więc na dwóch różnych etapach gromadze
nia zbiorów. Bibliotekarze francuscy musieli śle
dzić rynek wydawniczy i zamawiać książki, ich
polscy koledzy rozwinęli system oceny książek
otrzymywanych. Warto dodać, że nie wszystkie
książki wpływające do Biblioteki Wzorowej trafia
ły do rąk ezytelników, znaczna ich część, nieza-

8

kwalifiikowana przez specjalną komisję, stanowiła
podstawę utworzonego 10 lat później Muzeum
Książki Dziecięcej. Obie placówki różniły się wiel
kością zbiorów - biblioteka paryska „startowała”
z 1500 wok, a biblioteka warszawska rozpoczyna
ła pracę z księgozbiorem o połowę mniejszym (783
wol). Księgozbiór L’Heure Joyeuse po 3,5 roku
działalności liczył 2354 wol. (w tym ok. 800 na
ukowych, dane na I lipca 1928 r.), zaś księgozbiór
Biblioteki Wzorowej po podobnym okresie dzialalnośei był o połowę mniejszy i liezył 1107 wol.
( 1930 r.). W obu placówkach książki były podzie
lone na beletrystykę i zbiory popularnonaukowe,
te ostatnie układane w systemie dziesiętnym. Bele
trystyka była dzielona inaczej. W biblioteee pary
skiej wyróżniano i oznaczono literami: r - roman
(powieści), an - angielskie, e - enfantine (dzieeięce), c - conte (bajki), p-periodique (periodyczneprawdopodobnie chodzi o czasopisma), b - bio
grafie jednostkowe. Znacznie precyzyjniejszy' był
podział w Bibliotece Wzorowej. Tu wyróżniano:
wydawnictwa albumowe, powieści i nowele, po
wieści historyczne, powieści z życia zwierząt,
przygody i podróże, baśnie, legendy, poezje
i utwory seeniczne. W obu placówkach był wolny
dostęp do pólek. Specyfiką biblioteki warszaw
skiej było to, że przez pierwsze kilka lat funkcjo
nowała tylko jako czytelnia, wypożyezalnię uru
chomiono w 1933 r. dla dzieci z klas 6 i 7 i nie było
w niej wolnego dostępu do półek.
Zdeeydowaną różnicę między obiema placów
kami widać w liczbie zatrudnionego personelu.
W L’Heure Joyeuse pracowały 3 osoby na pełnym
etacie (38 godz. tygodniowo), z któryeh każda
miała swój zakres obowiązków (jedna odpowiadała
za katalog, druga za opiekę nad księgozbiorem, trze
cia za kontakty zewnętrzne), wszystkie opowia
dały baśnie i pomagały czytelnikom w wyborze
książek. Obsada Biblioteki Wzorowej to począt
kowo jeden etat, od września 1930 r. 1,5 etatu,
przy współpracy praktykantek z m.in. Rocznej
Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicz
nej, Studium Pracy Spoleezno-Oświatowej Wolnej
Wszechnicy Polskiej i Katolickiej Szkoły Pracow
nic Społecznych.
Jak wspomniałam, czytelnikami placówki war
szawskiej byli głównie uczniowie szkoły podsta
wowej (7-13 lat), natomiast bibliotekę paryską od
wiedzały dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, w obu
bibliotekaeh przeciętna liczba odwiedzin wynosiła
około 80 ezytelników dziennie z wyjątkiem mie
sięcy wakacyjnych, kiedy to placówki były nie
czynne.
Jak się zostawało czytelnikiem? W Paryżu
dziecko, które po raz pierwszy przychodziło do
biblioteki wpisywało swoje imię i nazwisko do ze

szytu zapisu, w którym na każdej stronic byl na
pis; „wpisując swoje nazwisko do książki, zostaję
członkiem biblioteki i przyrzekam dbać o książki,
pomagać bibliotekarkom i starać się, żeby bibliote
ka była przyjemna i pożyteczna dla wszystkich”.
Potwierdzeniem zrozumienia tych zasad byl pod
pis w książce zapisu. Czytelnik otrzymywał
wówczas kartę członkowską. Dalej czytelnicy
dzielili się na dwie kategorie. Pierwsi to ci, którzy
korzystali ze zbiorów tylko na miejscu i jednorazo
wo wpisywali się na liście obecności, drudzy to
wypożyczający książki do domu. Mieli oni kartę
z podpisem rodziców stwierdzającym odpowie
dzialność za całość wypożyczonych książek.
W bibliotece paryskiej dzieci do lat 12 mogły wy
pożyczać jed n ą książkę na dwa tygodnie, starsi
dwie - jedną beletrystyczną i jedną popularnonau
kową. Również w Bibliotece Wzorowej funkcjo
nowały dwie kategorie czytelników - jedna to
,,czytelnicy-goście”, dzieci, które sporadycznie
przychodziły do biblioteki, druga to „stali czytel
nicy”, którzy ze zbiorów korzystali systematycz
nie i włączali się w prace biblioteczne. Ich przywi
lejem była możliwość odkładania rozpoczętej
książki na dzień następny. W obu placówkach dzia
łały samorządy czytelników, którzy zbierali się raz
w miesiącu na zebraniu i omawiali pracę, właściwie
współpracę z bibliotekarkami. W L’Heure .loyeuse
wybierano dwóch szefów samorządu - chłopca
i dziewczynkę, w wieku 12 lat - akceptowanych
przez bibliotekarzy i innych członków samorządu.
Po miesiącu następowała zmiana, obowiązkiem
ustępujących „szefów” było złożenie sprawozda
nia z pracy. Również w Bibliotece Wzorowej raz
w miesiącu (w latach późniejszych kilka razy
w roku) odbywały się zebrania z gronem stałych
czytelników, na których bibliotekarka zdawała
sprawozdanie z pracy, omawiała nowe książki, pla
nowano i rozstrzygano konkursy. N a tych zebra
niach zgłaszali się dyżurni, którzy mieli pomagać
w pracy.
Regulaminy obu bibliotek były podobne, choć
i tu widać różnice, tym razem w podejściu do czy
telnika:
1. Nie przychodź do biblioteki, gdy ktoś
w domu jest chory,
2. Myj ręce przed przyjściem do biblioteki.
3. Dbaj o książki i pisma, pamiętaj, że będą czy
tane przez innych.
4. Pamiętaj, że bibliotekarki pomogą ci z przy
jemnością.
5. Ze swej strony pomagaj, żeby biblioteka była
przyjemna i pożyteczna dla wszystkich.
Regulamin Biblioteki Wzorowej brzmiał: 1) myj
ręce przed czytaniem, 2) szanuj książki, 3) dbaj
o ciszę, 4) nie przychodź do biblioteki, gdy ktoś
w domu jest chory.
Regulamin biblioteki paryskiej kładł nacisk na
swobodę i przyjemność, to zresztą zostało zapisa

ne i w nazwie placówki (L’Heure Joyeuse-G o d zi
na Radości), natomiast w Bibliotece Wzorowej
obowiązywały surowsze zasady, dotyczy to
szczególnie dbałości o ciszę.
Atmosferę swobody, radości, brak nakazów
i zakazów oraz koleżeńskie stosunki, jakie pano
wały między bibliotekarkami a czytelnikami
L’Heure Joyeuse podkreślała w swoim sprawoz
daniu z wizyty w tej placówce Maria Gutry. Jej
zdaniem „dzieci robią co chcą, rozmawiają nawet
czasem dosyć głośno —robią wrażenie, jakby przy
chodziły do biblioteki żeby się spotkać, podysku
tować o książkach, a nie żeby czytać”. Gutry zwró
ciła też uwagę na to, że bibliotekarki nie robią dzie
ciom uwag i dużo czasu poświęcająna omawianie
książek z poszczególnymi czytelnikami.
Formy pracy w obu placówkach były podobne.
Najważniejsza była godzina opowiadań. W biblio
tece paryskiej odbywała się ona w specjalnie prze
znaczonej do tego piwnicy, przy kominku z płoną
cym ogniem pozwalającym na wytworzenie spe
cjalnego nastroju. Opowiadano dzieciom w wieku
10-12 lat i 15-17 lat. czas opowiadania wahał się od
15 minut do 1,5 godziny a liczba słuchaczy od 4 do
60 osób. Prowadzona była kartoteka, w której po
dawano temat zajęć, jaka była frekwencja, wiek
uczestników oraz wrażenia jakie opowiadanie wy
warło na słuchaczach. Biblioteka Wzorowa nie mia
ła takiego specjalnego pomieszczenia, ale cotygo
dniowe opowiadania gromadziły jednorazowo 60
słuchaczy. Inne formy to wy'stawy książek na aktu
alne tematy, wystawy nowości, odczyty zapro
szonych prelegentów. W obu bibliotekach funkcjo
nowały zeszyty „recenzji” czytelników, którzy
wpisywali w nich swoje opinie i uwagi o książ
kach. Czytelnicy często zaglądali do zeszytu, gdy
nie mogli się zdecydować,'jakąksiążkę wypożyCżyć. Aby zachęcić dzieci do przychodzenia do bi
blioteki w placówce warszawskiej przygotowywa
no konkursy i gry literackie, dzięki którym np.
trzeba się było posługiwać katalogiem autorskim.
W planach były wycieczki, wieczory autorów, ga
zetka ścienna. Współpracowano także ze szkołą,
między innymi urządzano w klasach głośne czyta
nie urywków książek po to, aby zainteresować
nimi te dzieci, które jeszcze nie przychodziły do
biblioteki. Nauczyciele byli zapraszani do pozna
nia metod pracy i nowych książek.
SpecyfikąBiblioteki Wzorowej był duży nacisk
położony na badania czytelnictwa dzieci. Notowa
no skrzętnie, kto i co wybiera, dlaczego, czy czyta
daną książkę tylko raz, czy może do niej wraca, ja
kie są motywy sięgania po tę a nie inną pozycję.
Zaowocowało to między innymi znaną pozycją pt.
Dwadzieścia poczytnych książek'. Prowadzono
także kontrolę książek czytanych przez stałych
' M Gutry. B. Grosglikowa: Dwadzieścia poczyt
nych książek. Warszawa 1933, s. 7.

czytelników, po to, aby na koniec roku można było
stwierdzić, jakie tytuły są najpoczytniejsze, jakie
nic mają powodzenia i zastanowić się nad ich pro
mocją. Tego typu prac nie prowadzono w bibliote
ce paryskiej.
Zadania jakie postawiła sobie Biblioteka Wzo
rowa były następujące:
1. Skompletowanie całokształtu literatury dla
dzieci i młodzieży.
2. Poradnictwo, jak należy organizować biblio
teki tego typu.
3. Sprawdzenie różnych metod pracy stosowa
nych w bibliotekach dziecięcych w Polsce i za gra
nicą.
4. Prowadzenie praktyk dla osób zainteresowa
nych.
5. Badania czytelnictwa dzieci.
6. Gromadzenie bibliografii dotyczącej bibliotek
i literatury dla dzieci.
Te zadania Biblioteka Wzorowa mimo skromnej
obsady, szczupłych środków finansowych wypeł
niała w znakomity sposób.
Co było dalej? L’Heure Joyeuse pozostała jedynąparyskąbibliotekądla dzieci do czasu Ił woj
ny światowej, a w latach 50. XX w. przekształcono
j ą w palcówkę muzealną i taki status ma do dnia
dzisiejszego. Zupełnie inaczej potoczyły się losy
Biblioteki Wzorowej. Pozostała wzorowa, a jej
przykład posłużył przed wojną do uruchomienia
w Warszawie jeszcze 16 innych bibliotek dla dzie
ci. Do ich obsługi (kompletowanie księgozbiorów,
prace metodyczne) powołano w' 1936 r. odrębną
Sekcję Bibliotek dla Dzieci przy Bibliotece na Ko
szykowej. Biblioteka Wzorowa po krótkiej prze
rwie spowodowanej kampanią wrześniową 1939 r.
podjęła pracę, która trwała do czasu ostatecznej li
kwidacji przez okupanta w 1942 r. Po wojnie Bi
blioteka Wzorowa wznowiła swojądziałalność już
ł X 1946 r. jako filia nr V (początkowo w Warsza
wie biblioteki dla dzieci numerowano cyframi
rzymskim dla odróżnienia od bibliotek dla doro
słych). Mimo kilkakrotnych przeprowadzek bi
blioteka nadal służy swoim czytelnikom. Istnienie

zawdzięcza ludziom, którzy związali z nią swoje
życie, przede wszystkim pierwszej kierowniczce
Marii Gutry, Zofii Wędrychowskiej-Papuzińskiej,
której imię nosi, i Sławie Labanowskiej, wieloletniej
powojennej kierowniczce placówki. W swoim ar
tykule o PeereUadzie w bibliotece. Grzegorz Lesz
czyński, który postulował, aby wyrzucić z nazw
bibliotek filie i num ery\ chyba nie do końca miał
rację. Nikt z czytelników i tak nie używał pełnej
„technicznej” nomenklatury-zawsze chodziło się
po prostu do „piątki", „do pani Sławy”, „na Gró
jecką”. Bibliotekę określał jej adres lub właśnie nu
mer, umieszczenie w przestrzeni miasta, a przede
wszystkim ludzie, którzy jątw orzyli, Chyba nie
potrzebne sąnow e nazwy dla pracujących od lat
bibliotek, natomiast rzeczywiście niezbędne jest
mocniejsze akcentowanie ich obecności w ikonosferze miasta. Myli się również autor artykułu pisząc, że polski system bibliotek dla dzieci był
oparty na wzorze radzieckim, bynajmniej - wzo
rem. czy może raczej należy powiedzieć pierwo
wzorem - był system amerykański. Oczywiście,
w latach powojennych ideologia radziecka miała
swój wpływ na biblioteki, tak jak miała na całe
Zycie w PRL-u, ale wiele wypracowanych przed
wojnąi zaraz w latach powojennych metod organi
zacji biblioteki i sposobów pracy z czytelnikiem
nawiązywało do innych wzorów: Także próby
wprowadzenia w latach 60. trójstopniowej sieci
bibliotek, właśnie na wzór radziecki - dla dzieci, dla
młodzieży, dla dorosłych—nie powiodły się. Dopie
ro teraz pojaw iają się placówki specjalnie adreso
wane do młodzieży, ale ich istnienie nie ma już nic
wspólnego z tamtą ideologią.
Warto, jak sądzę, przyglądać się swoim korze
niom i to nie tylko od święta, choć jubileusze są
zawsze specjalną okazją, aby pewne sprawy przy
pomnieć, a o innych opowiedzieć na nowo.

* G. Leszczyński: Okopy Świętej Trójcy, czyli Peereliada w bibliotece. „Poradnik Bibliotekarza” 2007
nr 6 s. 3-7.

Moja magiczna biblioteka
EWA RACZYŃSKA
Początki
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Bibliote
ka Główna Województwa Mazowieckiego w maju
2007 r. obchodziła swoje łOO urodziny. To dobra
okazja, aby przypomnieć i przybliżyć historię
i działalność tej zasłużonej placówki. Ja również je
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stem częścią jej historii, wiele lat
pracy w tej bibliotece upoważnia
mnie do takiego stwierdzenia.
Biblioteka została utworzona
w 1907 r. z inicjatywy Towarzy- STO ŁAT
.
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członkowie byli postępowymi dzia- «.n-wA»«»»
łaczami społecznymi. Zaczątkiem
jej była Czytelnia Naukowa mieszcząca się
w trzech wynajmowanych pokojach w kamienicy
przy ul. Żurawiej 4 1.

w 1907 r. TPB przejęło czytelnię z całym księ
gozbiorem i przeniosło do wynajętego lokalu przy
ul. Rysiej 1. Fundusze na działalność biblioteki sta
nowiły głównie składki członków TBP i datki pie
niężne osób prywatnych.
Szybko powiększające się zbiory, głównie dary
sprawiły, że lokal z czasem stal się za mały. Wła
sny gmach biblioteka otrzymała za sprawą Eugenii
Kierbedziowej, która „1 czerwca 1914 r.(...) oficjal
nie przekazała nieruchomość przy ul. Koszyko
wej (wraz z umeblowaniem) Towarzystwu Biblio
teki Publicznej (TBP)".
W 1928 r. biblioteka wraz z całym swym mająt
kiem została przejęta przez samorząd m.st. War
szawy. Umiastowienie sprawiło, że stała się insty
tucją posiadającą osobny budżet i własny statut.
Do 1939 r. biblioteka na Koszykowej zajmowa
ła „czołową pozycję wśród wszystkich bibliotek
publicznych w Polsce, .lej zbiory przedstawiały
nieocenioną wartość”. Przed samąwojnąszacowano je na 300 tys. woł. W wyniku działań wojennych
biblioteka poniosła duże straty, jej księgozbiór zo
stał zniszczony i rozproszony. Uratowało się tylko
20% zbiorów.
Po wojnie przyszedł czas na odbudowę znisz
czonego budynku biblioteki orazjej księgozbioru.
Przychodzące z kraju i z zagranicy dary, a także
rewindykacja zbiorów wywiezionych przez oku
panta sprawiły, że dość szybko mogła ona wzno
wić swoją działalność. W 1946 r. biblioteka otrzy
mała prawo do egzemplarza obowiązkowego, co
pozwoliło jej gromadzić całą rodzim ą produkcję
wydawniczą.
Zbiory biblioteki powiększały się, a po
wierzchnia ich przechowywania znacząco się kur
czyła; zrobiło się bardzo ciasno.
Podejmowano próby rozbudowy biblioteki, ale
pojawiające się różne przeszkody nie pozwalały
na dokończenie tego zamierzenia. Wreszcie
w 1967 r. wznowiono rozbudowę, a w lutym
1973 r. został otwarty budynek „plomby", w któ
rym znalazły swoje miejsce katalogi, dział informacyjno-bibłiołogiczny oraz czytelnie.
Od tego czasu minęło wiele lat, księgozbiór cią
gle się rozrasta, więc problem braku miejsca nadal
jest otwarty. Historię budynku biblioteki i nowe
plany rozbudowy przedstawiła w wydanej z oka
zji jubileuszu książce Ewa Popławska-Bukalo.
Zbiory
Księgozbiór biblioteki na Koszykowej ma cha
rakter uniwersalny. „Biblioteka zgromadziła więk
szość powojennych wydawnictw' krajowych, cen
niejsze pozycje z literatury dawnej, ze szczegól
nym uwzględnieniem humanistyki, a także pod
stawowe publikacje z piśmiennictwa obcego. Po
siada też cenne zbiory z dziedziny sztuki i rze
miosł artystycznych, kartografii i turystyki, bi-

bliologii. specjalizuje się w gromadzeniu książki
dziecięcej i varsavianôw. Zebrała również kilkuty
sięczny zbiór ekslibrisów”.
Nową formą zbiorów są bazy komputerowe (bi
bliograficzne, prawnicze, teleadresowe) zarówno
te udostępniane online, jak i na CD-ROM-ach.
„Zbiory Biblioteki Publicznej m.st. WarszawyBiblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
liczą obecnie ponad milion sto tys. wol. Rocznie
bibliotekę odwiedza ok. 150 tys, czytelników”.
Biblioteka pełniąc funkcję biblioteki wojewódz
kiej, sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bi
bliotek publicznych w stolicy i województwie.
O działalności biblioteki można jeszcze dużo pi
sać, bo jest ona bardzo obszerna, ale nie to jest ce
lem tego artykułu.
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Trochę wspomnień
Setne urodziny biblioteki, to także mój prywat
ny jubileusz trzydziestolecia pracy w tej szacow
nej instytucji. Poważnie o pracy w bibliotece za
częłam myśleć po maturze i ju ż we wrześniu
1977 r. los zetknął mnie z biblioteką na Koszyko
wej. Z dużym sentymentem wspominam swoje
pierwsze miejsce pracy - Magazyn Działu Zasad
niczego, w którym realizowane są rewersy na
książki zamawiane przez oczekujących w czy
telni.
Dział Zasadniczy, to jeden z głównych działów
biblioteki, pełniący ważną rolę od początków ist
nienia tej instytucji. Gromadził on księgozbiór
o charakterze uniwersalnym z wyraźnym uprzy
wilejowaniem szeroko pojmowanej humanistyki.
(...) Ze wzrostem zasobów i wymaganiami życia
wydzielano z księgozbioru zasadniczego materiały
o treści łub formie specjalnej, tworząc z nich odręb
ne działy.
Pracując w tym dziale, miałam możliwość zetknięcia się z wieloma dobrymi książkami i pozna
nia wspaniałej literatury, z czego skwapliwie ko
rzystałam. Czytałam bardzo dużo, magazyn zaj
mował wtedy dwa piętra budynku i było z czego
wybierać. Zespół pracowników magazynu liczył
ok, dziesięciu osób, byli to ludzie w różnym wieku,
od takich zaraz po maturze, po dużo starszych,
W tamtym czasie była duża rotacja pracowni
ków. Młodzi po nieudanym egzaminie na studia
zaczepiali się na rok w bibliotece, przygotowując
się do kolejnego podejścia. Zdając, odchodzili
z pracy i przychodzili potem jako czytelnicy.
Praca w magazynie, tak jak teraz, odbywała się
w systemie dwuzmianowym, z tąjednak różnicą,
że pracowało się siedem godzin dziennie. Osoby
pracujące najednej zmianie, miały ustaloną kolej
ność realizacji rewersów. Nie była ona narzucona
z góry, ale wy nikała z ustaleń między pracownika
mi. Niektóre osoby bardzo ściśle tego pilnowały.
Szczególnie młodzi pracownicy wchodzący do ze-
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społu inusieli się
do nich dostoso
wać.
Zdarzało mi się
również roznosić
książki czytelnikom do stołików.
Najbardziej łubiłam (nie tyłko ja,
ale także wiele bibłiotekarek i czytełników) starą
sałę w tzw'. Kierbedziu. Ta ogrom
na sała miała (i ma)
niezwykłą atmos
ferę. Wiełu czytel
ników miało swoje ułubione miejsce, chyba naj
większym powodzeniem cieszył się stołik z nume
rem ł40, przy ścianie w samym rogu, na końcu
sałi.
Podłoga skrzypiała przy każdym kroku, ałe ni
komu to nie przeszkadzało. Kiedy się ściemniało,
zapałało się boczne światła, ałe najlepszy efekt da
wały zapalone na stolikach czytelników zielone
lampki. To, o czym trzeba było pamiętać, wcho
dząc na tę salę z magazynu, to schylenie głowy, aby
się nie uderzyć, bo drzwi były dość niskie.
Na rogu uł. Koszykowej i uł. Mokotowskiej
była knajpka o nazwie „Smakosz”, o której w jednej
ze swycli książek wspomina Marek Nowakowski.
Nigdy tam nie byłam, ałe lokal ten znany mi jest
z innego powodu. Co wieczór odbywały się w nim
dancingi i w letnie wieczory, gdy okna były otwar
te (a w tamtych łatach biblioteka była czynna do
godz. 22), słychać było zarówno w czytelni, jak
i w magazynach, sączące się tony muzyki tanecz
nej. Wszystko to, cisza, spokój, a w tle muzyka
tworzyły sympatyczny klimat,
W czytelni oprócz nauki i czytania książek kwi
tło również życie towarzyskie. Zawiązywało się
mnóstwo znajomości, przyjaźni, były również
pary, a nawet przyszłe małżeństwa. Ostatniego
dnia miesiąca biblioteka zwyczajowo była za
mknięta dla czytelników. Dla pracowników, był to
tzw. dzień pracy wewnętrznej. Wykonywało się
wtedy wszystkie prace, które byłyby trudne do
zrobienia przy obsłudze czytelników, włączało
się i wycofywało karty katalogowe z katalogów
kartkowych, podliczało się statystykę miesięczną,
porządkowało księgozbiór. Był to też czas zebrań
pracowników z kierownictwem i omówienie naj
pilniejszych spraw. Praktyka ta przetrwała do po
łowy lat osiemdziesiątych.
Po dwóch latach pracy zmieniłam dział
i przeszłam do wypożyczalni, w której pracuję do
dziś.
Wypożyczalnia znajdowała się w tym samym
miejscu co obecnie, jednak wyglądała zupełnie ina
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czej. Główne miejsce zajmowała lada starego typu
z wgłębieniami na bieżące karty czytelników i kar
ty książek oraz ogromna szafka (szafa) z szuflada
mi. w której ustawione były alfabetycznie karty
czytelników z lat poprzednich oraz tzw. przerwy,
czyli karty czytelników, którzy aktualnie nie mieli
żadnych książek na koncie. Dużo miejsca zajmo
wały też katalogi kartkowe oraz stoliki dla czytel
ników. Z chwilą komputeryzacji wypożyczalni
(koniec lat dziewięćdziesiątych), zakupu nowych
mebli i ustawienia stanowisk komputerowych,
pomieszczenie Wypożyczalni nabrało nowocze
snego wyglądu.
Na zbioty wypożyczalni składały się dwa odręb
ne księgozbiory: naukowy obejmujący pozycje
z wielu dziedzin nauki, jak np. filozofia, psycholo
gia. pedagogiką ekonomią historia oraz obcojęzycz
ny, którego głównym trzonem była literatura pięk
na. klasyczna i współczesna z przewagą powieści.
Duży był też zbiór życiorysów, pamiętników oraz
reportaży. Ważne miejsce zajmowały podręczniki
i materiały pomocnicze do nauki języków obcych na
różnych poziomach zaawansowania.
Do dyspozycji czytelników były' katalogi kart
kowe - alfabetyczne i rzeczowe - odrębne dla zbio
rów naukowych i obcojęzycznych. Czytelnicy
wypożyczalni obcojęzycznej rzadko korzystali
z ich pomocy, ponieważ był wolny dostęp do pó
lek. Najchętniej przeglądali zwroty i nowości,
adopiero później szukali książek na regalach.
Zamawianie książek z księgozbioru naukowego
wyglądało zupełnie inaczej. Czytelnik wj'szukiwal
potrzebną mu książkę w katalogu, wypisywał jej
numer i tytuł na rewersie, a bibliotekarz szedł do
magazynu i przynosił ją. W magazynie był i jest
układ numeryczny. W tamtych latach bibliotekarz
pełniący dyżur sporo się nachodził. Ponieważ brało
się po kilka takich karteczek od czytelników, po
paru kursach do magazynu, wiedziało się na pa
mięć. które pozycje są wypożyczone. Teraz
wszystkie potrzebne dane czytelnik ma w syste
mie ALEPH, może sprawdzić czy książka jest
w zbiorach, czy stoi na półce, a mając konto w Wy
pożyczalni zamówić j ą przez Internet.
W wypożyczalni zawsze było i jest dużo czy
telników. W okresie matur, egzaminów na studia
czy sesji egzaminacyjnych na uczelniach, czytel
nicy ustawiali się pod drzwiami, przed otwarciem
wypożyczalni, która czynna była wtedy na prze
mian - jednego dnia rano, drugiego po południu.
Wchodzący tłum nie mieścił się w sali i część osób
zostawała na korytarzu. Nazywałyśmy to „wej
ściem smoka”. Teraz nie m ajuż takich sytuacji, po
nieważ zgodnie z życzeniem czytelników wyra
żonym w ankiecie. Wypożyczalnia czynna jest co
dziennie w takich samych godzinach ( 10.00-20.00)
i dodatkowo w sobotę (9.00-15.00).
Zanim książki trafią do czytelników, muszą być
opracowane (opis bibliograficzny, hasła przedmio

towe). Jeszcze dziesięć lat temu każdy dział sam
robił to we własnym zakresie. Korzystałyśmy
z opisów „Przewodnika Bibłiogralieznego". a tak
że drukowanych z niego kart katalogowych. Czę
sto opisy robiło się z autopsji zgodnie z zasadami
katalogowania.
Karty katalogowe pisało się na maszynie, po
czątkowo zwykłej, potem elektrycznej. Terazjest
opracowanie centralne. W momencie wpływu no
wej książki do biblioteki w oddziale opracowania
alfabetycznego tworzony jest rekord bibliograficz
ny, do którego kolejne działy (przez które ona
przechodzi) dodająkolejne dane (hasła przedmio
towe), a dział docelowy —sygnaturę, kod kresko
wy. Czas opracowania jest krótki i czytelnik szyb
ko otrzymuje potrzebną mu książkę. Gdy teraz
porównuję obecnąpracę z tą sprzed lat, nasuwa mi
się jedna myśl - do dobrego człowiek szybko się
przyzwyczaja.
Czytelnicy
Wszystko co robimy, cała nasza praca służy jed
nemu - czytelnikowi. Z dużym sentymentem wspo
minam czytelników wypożyczalni obcojęzycznej
z końca lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych, byli to przeważnie ludzie
starsi, którzy języków obcych uczyli się jeszcze
przed wojną oraz osoby, które z racji swego zawo
du wyjeżdżały za granicę. Byli także ludzie młodzi,
którzy dopiero uczyli się języków obcych.
Mile wspominam osoby, które przychodząc do
wypożyczalni po książki, znajdowały chwilę cza
su na rozmowę. Były to zwykłe rozmowy o książ
ce. pogodzie czy opowiedziany najnowszy dow
cip. W tamtych latach ludzie żyli trochę wolniej.
Teraz wszyscy gdzieś się spieszą i ciągle brakuje
czasu na konwersacje.
Dobrze pamiętam panią.loannę Poraską, wtedy
już osobę w dość zaawansowanym wieku, która
raz w miesiącu przychodziła po nowe książki. .Io
anna Poraska była nie tylko aktorką, w 1934 r. zo
stała spikerką Polskiego Radia, a w czasie 11 wojny
światowej działała w konspiracji, w nasłuchu „wy
korzystując znajomość kilku obcych języków".
Była to bardzo miła pani, filigranowa, zawsze
elegancka, której pomagałyśmy włożyć wybrane
przez nią książki do koszyczka, z którym zawsze
przychodziła. Kiedyś miałyśmy okazję z koleżankągościć w jej małym mieszkanku.
Opowiadała nam o aktorstwie, pokazywała al
bumy ze zdjęciami i wspominała swoje życie. Roz
mowy z nią należały do przyjemności. Zmarła
w 1985 r.
Czytelnikiem tej wypożyczalni byl także zna
ny pisarz i tłumacz - Stefan Majchrowski ( 19081988), autor wielu powieści historycznych, pod
różniczych, fantastycznych oraz biograficznych
jak np. Pan Sienkiewicz, Dickens, Pan Fredro czy

Narzeczona z Saragossy.
Mieszka!
po
sąsiedzku i dość
często nas odwie
dzał, przy okazji
opowiadając cie
kawe historie.
Często
pytał
nas „Jakiego języka
się panie uczą?”,
uważał, że mając
takie zbiory po
winnyśmy uczyć
się języków ob
cych. a nie siedzieć
bezczynnie (jak mu
się wydawało), czekając na czytelnika.
Częstym gościem była Danuta Wawiłow (19421999), poetka, tłumaczka, autorka baśni i słucho
wisk radiowych. Najbardziej znany jest jej zbiór
wierszy Rupaki, który znalazł się w lekturze klas
I-III we wszystkich prawie programach nauczania.
Pani Wawiłow przychodziła zawsze z dużym
plecakiem pełnym książek i ciągle dokądś się spie
szyła. Była bardzo m iłą i serdeczną osobą, która
mimo ciągłego pośpiechu znajdowała czas na roz
mowę. Miała w sobie dużo ciepła i pisała piękne
wiersze ukazujące, świat widziany oczami dziecka.
Mogłabym wymienić jeszcze kilka osób, któ
rych wizyty zapadły mi w pamięć, ale poprzestanę
na tych bardziej znanych.
Czytelnicy wypożyczalni naukowej byli i są
bardziej anonimowi. Przychodzą po konkretną
książkę, wypożyczają i wychodzą. W przeważają
cej większości są to studenci, którzy jak wiadomo
zwykle potrzebują coś „na wczoraj".
Odkąd do biblioteki wkroczyły komputery (nie
wy obrażamy sobie ju z pracy bez nich), kontakt
z bibliotekarzem ogranicza się do zwykłych for
malności prz}’ zakładaniu konta i instrukcji, jak ko
rzystać z systemu ALEPH. Wszechobecny po
śpiech i ciągły brak czasu sprawia, że zwykła roz
mowa z czytelnikiem jest niemożliwa i tego w na
szej pracy bardzo mi brakuje.
W 2003 r. z powodu coraz mniejszego zaintere
sowania literaturąobeojęzyczną, przekazaliśmy
większość księgozbioru Bibliotece Publicznej na
Gocławiu, pozostawiając tylko podręczniki i ma
teriały do nauki języków obcych, które zostały
włączone do księgozbioru naukowego.
Wraz z tym księgozbiorem do przeszłości prze
szli czytelnicy wypożyczalni obcojęzycznej.
Lata mijają, przychodzą nowi czytelnicy, któ
rzy dopiero poznająnasząbibliotekę. Cieszy nas
to, że w ankiecie przeprowadzonej w ubiegłym
roku, czytelnicy deklarują, że przychodzą tu, bo
lubią to miejsce, cenią sobie milą, kompetentną
i szybką obsługę.
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z dużą przyjemnością obserwowałam czytelni
ków; którzy w ubiegłym roku z zainteresowaniem
oglądali wystawę towarzyszącą sesji varsavianistycznej poświęconej „Książce i prasie w powsta
niu warszawskim”, wyeksponowaną na podwórzu
i w przejściu biblioteki. Na planszach pokazana
była biblioteka w czasie powstania warszawskiego,
a szczególny jej fragment upamiętniał cmentarzyk
powstańczy, który był dokładnie w tym miejscu
(przed oknami Wypożyczalni). To przemawiało
do ludzkiej wyobraźni, a wystawa ta była wspa
niałą lekcją historii nie tylko biblioteki, ale również
Warszawy.

dowa biblioteki, a więc duże zmiany. W grudniu
2005 r. został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję
przebudowy biblioteki, w którym pierwszą nagro
dę zdobył zespól pracowni Bulanda. Mucha. Ar
chitekci Sp. z oo. Projekt ten wygląda interesująco,
a jego realizacja potrwa klika lat. Biblioteka zmieni
swój wygląd, jej pomieszczenia staną się bardziej
funkcjonalne i nowocześniejsze. Po rozbudowie
nadal będzie służyć warszawiakom i wszystkim
tym, którzy będąchcieli korzystać z jej bogatych
zbiorów.
Życzę więc mojej „magicznej” bibliotece na Ko
szyków ej wszystkiego najlepszego i kolejnych
100 lat! '

Pracownicy
Biblioteka, to nie tylko gmach, zbiory i czytelni
cy. Bardzo ważnym jej elementem są ludzie, dzięki
którym funkcjonuje. W środowisku bibliotekar
skim znana jest opinia, że do biblioteki trafiają lu
dzie przypadkowi, którym nie udało się zrealizo
wać swoich marzeń, planów, ludzie „zawiedzio
nych nadziei” . Z doświadczenia wiem, że wiele
w tym stwierdzeniu jest prawdy.
Znam osoby, które chcialy być biologiem, ma
larką czy nauczycielką, a zrządzeniem losu trafiły
na Koszykową 26. Dla niektórych z nich, z cza
sem biblioteka stała się ważnym miejscem i pozo
stały w niej na długo. Byli też tacy, którzy odcho
dzili do innej pracy w poszukiwaniu nowych do
świadczeń i lepszych zarobków, a potem wracali
na Koszykową.
Wiele osób cale swoje zawodowe życic związa
ło z biblioteką i pracując na różnych stanowiskach
przyczyniło się do jej rozwoju. Niektórych osób
już nie ma wśród nas, ale pamięć o nich pozostała,
ich sylwetki przybliżone zostały w publikacji wy
danej przez bibliotekę z okazji jej jubileuszu.
Duża część pracowników (głównie tych pracu
jących wiele lat) utożsamia się z tym miejscem,
losy biblioteki są im bardzo bliskie, ponieważ
czują, że pracują w wyjątkowej instytucji.
.lako pracownik przechodziłam kolejne szczeble
wtajemniczenia w zawodzie bibliotekarza, od ma
gazyniera do kustosza, jednocześnie zdobywając
wiedzę teoretyczną w studium bibliotekarskim,
a potem na studiach wyższych. Po latach pracy
(a jest ich sporo) mogę powiedzieć, że dokonałam
właściwego wyboru, a biblioteka, to także dla mnie
„magiczne miejsce”.
Przyszłość
XXI wiek niesie ze sobąnowe wyzwania i zada
nia dla biblioteki na Koszykowej, które ta instytu
cja będzie spełniać. Na początek czeka nas rozbu
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CYFROWE OKOLICE 1241
Czubajka kania i frazesy
Zmarł tej jesieni w Polsce pewien biedny
człowiek, któiy nie potrafił rozpoznać je d 
nego z najbardziej trujących gatunków mu
chomorów i spożył go jako czubajkę kanię.
Te smakowite grzyby bardzo trudno pomy
lić z innymi, ale jak widać można. Piszemy
zatem o człowieku jako o biednym nie tylko
z powodu żalu wywołanego ludzką trage
dią, ale także —by określić jego kategorię
społeczną. Ktoś, komu umknęły liczne oka
zje do zapoznania się z wyglądem i właści
wościami grzybów jadalnych? Nie wiado
mo, gdzie taki żył i się podziewał. Kolejny
przykład, że istniejąw naszym kraju smutne
obszary informacyjnego wykluczenia.
A tak konkretnie, to skąd wiadomo, jak
wygląda czubajka? Zapewne z przekazów
rodzinnych. Jeśli w Polsce ktoś chce
w sposób nierutynow y w esprzeć jak ąś
specyficzną grupę społeczną, konsumen
tów, osoby niepełnosprawne itp., to zwraca
się do nich za pośrednictwem mediów lub
agencji reklamowych. Niepełnosprawni na
wielkich tablicach, ludzkie warunki na poro
dówkach w „G azecie W yborczej” . No,
o grzybach tej jesieni chyba nie było. Ale
w gazetach ciągle znajdujem y przejrzyste
informacje, jak uniknąć pułapek przy zawie
raniu umowy kredytowej, kupnie mieszka
nia, jakie mam możliwości zatrudnieniajako
niewidom y albo osoba po pięćdziesiątce
itd. Tego typu społeczne doradztwo to pięk
na cecha społeczeństw otwartych. Wystę
puje i w bibliotekach prowadzonych przez
te społeczeństwa.
Jakie grzyby sąjadalne - być może uczy
się dzieci w szkole. Ze skutecznością szkoły
bywa różnie. Czy tablice przedstawiające
wizerunki grzybów w iszą w autobusach
i na dworcach? Czy rozprowadzająje biblio
teki publiczne? Dobrze byłoby dowiedzieć
się, że tak się właśnie dzieje. Ale chyba nie.
Biblioteki straciły ju ż wiarę w możliwość
oddziaływania poprzez swoje lokale i pra
cowników, a komunikować się przez Inter
net dopiero się uczą. Czytelnia jako miej
sce, gdzie można dowiedzieć się z książek.

Henryk Hollender

afiszy, ulotek lub w prost od bibliotekarza
o czymś, co jest szczególnie ważne w naszym
życiu, zwłaszcza że znajdujemy się w takiej sytuacj i, że nikt inny nam o tym nie powie? Nie, biblioteki w Polsce chyba nie ch cątak działać
i nigdy nie chciały.
Zamiast tego, biblioteki chcą teraz rozma
wiać z takim użytkownikiem, z którym można
poblogować czy poczatować, czyli posiadają
cym tzw. kompa. To jest adresowane do coraz
szerszego kręgu odbiorców, ale wciąż nie do
tzw. niezaradnych. Jeśli ktoś nie ma takiego
urządzenia na własność, to raczej nie pójdzie
do biblioteki, aby na miejscu nawiązywać za
pom ocą technologii Web 2.0 kontakt z osobą
siedzącą po drugiej stronie lady. Te zatem fra
zesy o społeczeństwie infonnacyjnym sąbardzo cyniczne, nie sądzicie, drogie Panie? Czy
naprawdę biblioteki, które wchodzą do Europy,
rozpraw iając przyszłości, zatrudniająm agistrów, odświeżają siedziby - nie stać na jakąś
pospolitą pozytywistyczną kampanię przeciw
ko nieuctw'u i ciemnocie?
Ale Web 2.0 to je s t przykład idący z wy
ższych sfer. Pewnie wszyscy czytaliśmy o uru
chomieniu portalu Wolne Lektury. Grupa zapa
leńców przemówiła oto do gimnazjalistów swo
im środowiskowym żargonem , z hiphopow ą
zaiste dbałością o interpunkcję, a patronuje
temu wianuszek utytułowanych humanistów,
szczęśliwych, że informatycy znów odwalili za
nich kawał roboty. Wolne Lektury, to brzmi
dumnie, widocznie poprzednio były niewolne,
tak pyszałkowaty młokos przekreśla sto lat bi
bliotekarstwa publicznego, które za swój ho
nor miało dostarczyć czytelnikowi wartościo
wy tekst za darmo, no i dostarczało. Tymcza
sem zaś zrobiono tylko kolejnąbibliotekę cy
fro w ą m ielącą ten sam co wszędzie garnitur
niekontrowersyjnych lektur narodowych.
Może to i dobry pomysł, żeby młodzież skorzy
stała z technologii wiki, aby porozm aw iać
o Zemście Aleksandra Fredry. Życzę powodze
nia, wiki ma sens. Ale do społeczeństwa wie
dzy na razie bardziej nas zbliży w yraziste
ostrzeżenie przed zbieraniem grzybów trują
cych. Taki etap. (12X 2007)
h.hollender@pollub.pl
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PRAWO W BIBLIOTECE

PORADY PRAWNE
Gospodarka finansowa
w instytucji kultury
W związku ze zm ianą zasad gospodarki finan
sowej instytucji kultury, która dokonała się od
1stycznia 2000 r.. ustawodawca przewidział jedną
obligatoryjną formę działania i gospodarki finanso
wej tych instytucji.
W instytucji kultury obowiązują zasady gospo
darki finansowej ustalone w artykułach 27-29 usta
wy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123.
zpóźn. zm.). Stanowią one m.in., że instytucje kul
tury gospodarująsamodzielnie przydzieloną! na
bytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną go
spodarkę w ramach posiadanych środków. Po
przednio do instytucji kultury (bibliotek) miały
zastosowanie zasady finansowe zakładu budżeto
wego, które ustalały dotację organizatora w wyso
kości nie przekraczającej 50% wydatków instytu
cji. Ograniczenie w ustawie o finansach publicz
nych wysokości dotacji dla zakładów budżeto
wych do 50% jego wydatków, spowodowały zmia
nę poprzednich zasad gospodarki finansowej w in
stytucjach kultury.
Zmiana przepisów finansowania instytucji kul
tury pociągnęła za sobą likwidację tzw. trzynastki.
Instytucja kultury stosownie do przepisów art. 29.
ust. 7, może tworzyć z zysku oraz innych środków
przekazywanych przez osoby prawne i osoby f i 
zycznefundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatą
nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady
gospodarowania tymifunduszami określają regu
laminy instytucji kultury.
Zmiany zasad finansowania instytucji kultury,
w tym bibliotek, likwidacja tzw. trzynastki były
już omawiane szczegółowo na łamach czasopism
bibliotekarskich.

Awans na stanowisku
starszego bibliotekarza
Czy po ukończeniu studiów wyższych eko
nomicznych i następnie Pomaturalnego Stu
dium Bibliotekarskiego Zaocznego, mogę
awansować w bibliotece publicznej ze stanowi
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ska starszego bibliotekarza na stanowisko ku
stosza służby bibliotecznej?
Będąc wieloletnim pracownikiem biblioteeznym, zna Pani z pewnością przepisy dot. wyma
gań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk
w bibliotekach publicznych. Przypomnę, że do
zajmowania stanowiska kustosza wymagane jest co
najmniej wykształcenie wy'ższe zawodowe biblio
tekarskie lub wyższe zawodowe odpowiadające
profilowi biblioteki, czy wykonywanej specjal
ności oraz 5-letni staż pracy. Określa to rozpo
rządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 mar
ca 1999 r. w Dz. U. N r 41. poz. 419.
Moim zdaniem pracodawca nie może uznać za
odpowiadający profilowi biblioteki, czy' wykony
wanej specjalności ukończonych przez Panią stu
diów wyższych na wydziale Ekonomiki i Organi
zacji Gospodarki Żywnościowej w Akademii Rol
niczej. Nie zmienia tego faktu ukończenie po stu
diach wyższych w'Akademii Rolniczej - Pomatu
ralnego Studium Bibliotekarskiego. O stanowisko
kustosza mogłaby się Pani ubiegać w bibliotece
rolniczej, czy innej o profilu odpowiadającym Pani
specjalizacji.
Aby sprostać wymaganiom kwalifikacy'jnyin
obowiązującym do zajmowania stanowiska kusto
sza w bibliotece publicznej, powinna Pani ukoń
czyć podyplomowe studia informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa.

Kwalifikacje w bibliotece publicznej
Z powodu braku pracy w swojej dziedzinie
po studiach teologicznych rozpocząłem staż
w miejskiej bibliotece publicznej. Obecnie po
stażu zostałem zatrudniony w dwóch placów
kach bibliotecznych w bibliotece publicznej jako młodszy bibliotekarz bez awansu i w bi
bliotece szkolnej. Okazuje się, że nie mogę
być zatrudniony w bibliotece publicznej, ponie
waż kwalifikacje jakie posiadam nie odpowia
dają kwalifikacjom wymaganym w bibliotece
publicznej.
Trudno zrozumieć, dlaczego pracodawca uwa
ża, że mając ukończone studia wyższe i podyplo
mowe studia bibliotekoznawstwa nie spełnia Pan
wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stano
wiska młodszego bibliotekarza w bibliotece pu
blicznej i nic może Pana zatrudnić w bibliotece.
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi do zajmowa
nia stanowiska młodszego bibliotekarza w służbie

bibliotecznej wymagania są następujące: ukończe
nie studium bibliotekarskiego lub posiadanie śred
niego wykształcenia bibliotekarskiego. W uzasad
nionych wypadkach zatrudniane są także osoby
mające średnie wykształcenie oraz przeszkolenie
specjalistyczne (praktyka lub kurs dla nowo za
trudnionych bibliotekarzy. Do zajmowania stano
wiska młodszego bibliotekarza nie jest wymagany
staż pracy bibliotecznej. Pracownik zatrudniony
w bibliotece publicznej dla dzieci i młodzieży po
winien posiadać ponadto przygotowanie pedago
giczne. Ukończenie podyplomowych studiów
uznaje się za wykształcenie wyższe bibliotekarskie
i po roku stażu pracownik może być awansowany
na stanowisko hierarchicznie wy ższe —biblioteka
rza. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Kul
tury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wy

magań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmo
wania określonych stanowisk w bibliotekach oraz
trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz. 419). Rozporządzenie nie '
było zmieniane, w związku z tym, jego przepisy są
obowiązujące dla pracodawców (dyrektorów bi
bliotek publicznych). Wydajc się. że po wyszuka
niu tekstu rozporządzenia (np. w prawnym serwi
sie sejmowym) i zapoznaniu się z przepisami, po
winien Pan przeprowadzić rozmowę z dyrektorem
i wyeliminować nieistniejące utrudnienie związane
z zatrudnieniem Pana w bibliotece publicznej. Być
może dyrektor ma inne obiekcje, to się okaże
w rozmowie.
KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
[k.kuzm inska@ chcllo.pl]

RELACJE
Jubileusz 90-lecia SBP
oraz 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich i 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
zgromadził w dniu 11 października br., w Bibliotece
Narodowej blisko 400 osób - zarówno członków
Stowarzyszenia, jak i współpracujących z nim
przedstawicieli instytutów bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, towarzystw naukowych,
wszystkich rodzajów bibliotek, stowarzyszeń,
wydawców, księgarzy i innych organizacji związa
nych z sektorem książki. Gorącymi owacjami po
witano gościa honorowego - prof. W ładysław a
Bartoszew skiego, który pracował w Stowarzy
szeniu w latach 1955-1977 na stanowisku redakto
ra wydawnictw, a także społecznie w Zarządzie
Głównym SBP. W uroczystościach uczestniczyli
też przedstawiciele M inisterstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkol
nictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Naro
dowej. Wszystkich zebranych powitała Elżbieta
S tefań c zy k - przewodnicząca SBP. List gratula
cyjny od ministra Kazimierza Ujazdowskiego, któ
ry objął patronatem jubileusz, odczytał Przemy
sław Nowogórski - dyrektor Departamentu Dzie
dzictwa Narodowego MKiDN. Profesor Wł, Bar
toszewski w swoim wystąpieniu podkreślił emo
cjonalne związki ze Stowarzyszeniem, przywołał
w pamięci nazwiska wielu działaczy, z którymi
współpracował, m.in. Bogdana Horodyskiego,
Edwarda Assbury, Józefa Korpałę, Jana Baumgarta, a z obecnych na sali - Marię Lenartowicz.

Z okazji 90-lecia SBP gratulacje złożył na ręce
przewodniczącej Tomasz Makowski - dyrektor
Biblioteki Narodowej, gospodarz miejsca uroczy
stości jubileuszowych. Wśród innych składających
życzenia okolicznościowe znaleźli się m.in. Wa
cław Derlicki - burmistrz Brodnicy. Roman Nowoszewski - wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów
Polskich; listy gratulacyjne przesiali też przedsta
wiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, dy
rektorzy wielu bibliotek oraz sympatycy SBP.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Miłym akcen
tem jubileuszu było wręczenie bibliotekarzom,
wyróżniającym się w pracy zawodowej i stowa
rzyszeniowej, odznaczeń państwowych, resorto
wych i stowarzyszeniowych.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała kol. Jolan
ta Byczkowska-Sztaba - wiceprzewodnicząca
Sekcji Bibliotek M uzycznych SBP. członek Pol
skiej Grupy Narodowej lAML.
Srebrne medale „Zasłużony dla Kultury Gloria
Artis” przyznano: Stanisławowi Czajce, Bole
sławowi Howorce, Janinie Jagielskiej, Marii
Lenartowicz, Janowi Wołoszowi i Jadwidze
Wojciechowskiej.
Brązowe medale „Zasłużony dla Kultury Gloria
Artis" otrzymali: Elżbieta Stefańczyk, Jadwiga
Chlopecka, Elżbieta Górska, Krystyna Kuźmińska-Jarża, Krystyna Piwowarska, Hieronim
Sieński.
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Sala Dembego Biblioteki Narodowej była pełna

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” nadano; Marii Bochan, Andrzejowi Jop
kiewiczowi, Dorocie Malczewskiej-Suis, Joannie
Pasztaicniec-Jarzyńskiej, Zofii Dmerskiej.

Magdalena Ślusarska otrzymuje z rąk prezes SBP
Elżbiety Stefańczyk medal „W dowód uznania”.
Obok Stanislaw Czajka

Ostatnim punktem obchodów jubileuszowych
było spotkanie towarzyskie, które upłynęło w ser
decznej atmosferze, na wspomnieniach wielu ini
cjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie
i łudzi zaangażowanych w jego działalność, pełnie
nie zaszczytnej misji w służbie książki i upo
wszechnianiu kultury.

Obrady VI Forum SBP
i konferencja
,Przyszłość bibliotek w Polsce’
Przemawia prof. W ładysław Bartoszewski

Zarząd Główny SBP uhonorował:
- Bibłiotekę Główną Uniwersytetu Łódzkiego medałem „Bibliotheca Magna Perennisque”,
- Bibliotekę N arodow ą- medałem „W dowód
uznania”, za całokształt działalności na rzecz bi
bliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich,
Uczestnikom uroczystości przedstawiono hi
storię i dorobek 90 łat SBP w formie prezentacji
multimedialnej. Część oficjalną uroczystości za
kończyło otwarcie wystaw:
- „ Z dziejów SBP 1917-2007”, której kurato
rem była Danuta Biłikiewicz-Błanc z BN,
-„ P a sje twórcze bibłiotekarzy”, kurato r-Jan
Tyra, dyrektor MBP w Żarach.
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Obrady VI Forum, odbywające się 11 paździer
nika br. w Bibliotece Narodowej , zgromadziły ok.
250 przedstawicieli wszystkich struktur organiza
cyjnych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów. Obecni
byli przedstawiciele organów wykonawczych
SBP: członkowie Zarządu Głównego, zarządów
okręgów i oddziałów. Głównej Komisji Rewizyj
nej, poszczególnych komisji, sekcji i zespołów
problemowych, honorowy przewodniczący SBP
oraz członkowie honorowi. W obradach uczestni
czył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki
Narodowej, również członek Stowarzyszenia.
Tematem przewodnim Forum była rola ustawy
o bibliotekach. Otwarcia posiedzenia i powitania
uczestników dokonała Elżbieta Stefańczyk - prze
wodnicząca SBP. Powołano Prezydium Forum,
w skład którego weszli: Stanisław Czajka (prze
wodniczący), Elżbieta Stefańczyk, Maria Burchard.
Ewa Kobierska-Maciuszko, Sylwia Blaszczyk.
Następnie poczet sztandarowy, złożony z mlo-

dych członków Stowarzyszenia (Marcina Sęka, Jo
anny Czapskiej, Moniki Bobkicwicz) wprowadzi!
uroczyście sztandar na salę obrad. Minutą ciszy
uczczono pamięć członków SBP. którzy od nas
odeszli w ostatnich 2 latach; listę zmarłych odczyta!
koł. Ryszard Turkiewicz, członek Zarządu Główne
go. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wnio
sków w składzie; Jerzy Krawczyk (przewodniczą
cy), Janina Jlałec. Ełżbieta Górska. Cecyłia Judek,
oraz zatw ierdzono porządek obrad.
Uroczysty charakter miała dekoracja odznaczenia
mi zasłużonych bibliotekarz^' i działaczy SBP. której
dokonał Honorowy Przewodniczący —Stanisław
Czajka w towarzystwie obecnej przewodniczącej
Stowarzyszenia - Elżbiety Stefańczyk. Listę od
znaczonych odczy'taia Janina Jagielska - przewodni
cząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP.
Za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa
polskiego, czytelnictwa i Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich medal „W dowód uznania” otrzymali;
- Magdalena Ślusarska - dyrektor Instytutu
Książki,
-Aldona Borowska - przewodnicząca Komisji
Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP
- Oskar Czarnik - kierownik Instytutu
Książki i Czytelnictwa, BN.
- Małgorzata Jezierska - długoletni członek
SBP Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu Książ
ki i Czytelnictwa, BN.
- Ewa Mahrburg-długoletni członek SBP kie
rownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej. BN,
- Marzena Przybysz - przewodnicząca Ze
społu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP,
- Maria Wróblewska - b. przewodnicząca
Sekcji Fonotek, długoletni członek SBP
Honorową Odznakę SBP przyznawaną za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa
i czytelnictwa, przyczynianie się do rozwoju ru
chu spoleczno-zawodow'ego w bibliotekarstwie,
wręczono:
- Bożenie Bednarek-Michalskiej - prze
wodniczącej EBłB-u,
- Danucie Bilikiewicz-Blanc - członkowi
SBP kierownikowi Pracowni Bibliografii Poloni
ków Zagranicznych. BN,
- Teresie Majdak - przewodniczącej Oddziału
SBP w Radomiu,
- Jadwidze Sadowskiej
przewodniczącej
Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysa
kowskiego,
-Jack ow i Wojciechowskiemu - przewodni
czącemu Rady Programowej Wydawnictwa SBP,
- Mirosławie Zygmunt przewodniczącej
Koła SBP w Bibliotece Narodowej.
W imieniu odznaczonych podziękowania zło
żył p ro f dr hab. Oskar Czarnik.
W dalszej części obrad Forum, po przerwie, wy
stąpiła Maria Burchard - Sekretarz Generalny SBP,
która omów iła działalność Zarządu Głównego w la
tach 2005-2007. Oceny pracy ZG SBP, w świetle

wyników kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej,
dokonał jej przewodniczący- JanuszAmbroży.
Wiele dyskusji wywoła! kluczowy referat nt.
„Roli ustawy o bibliotekach dla rozwoju bibliotek
w Polsce i na świccie", przedstaw iony przez Jolan
tę Stępniak przewodniczącą Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach,
powołanego przez ZG SBP w czerwcu br. Zebrani
żywo dyskutowali na ten priorytetowy dla biblio
tekarstwa temat, dzielili się swoimi uwagami
i wątpliwościami, zgłaszali liczne propozycje, któ
re pow inny być wzięte pod uwagę przez Zespół
w dalszych pracach. Kol. .1. Stępniak poinformo
wała. że przedstawienia wyników prac Zespołu
można oczekiwać najwcześniej w 2009 r.. będzie
ono poprzedzone licznymi konsultacjami.
VI Forum przyjęło uchwały dotyczące:
- pozytywnej oceny działalności Stowarzysze
nia w I połowie kadencji,
- przyjęcia wstępnych ustaleń Zespołu ds.
opracowania założeń i projektu ustawy o bibliote
kach. będących punktem wyjścia do dalszych dys
kusji środowiskowych,
- wystosowania Apelu bibliotekarzy polskich
do liderów partii i ugrupowań politycznych startu
jących w wyborach parlamentarnych 2007 r., aby
włączyli do swoich programów problematykę
upowszechniania czytelnictwa, usprawnienia do
stępu do inforinacji dla wszystkich grup społecz
nych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Jego
pełny tekst dostępny jest na naszej stronic WWW.
Apel został wysiany 15 października br. liderom
Pis. PO. LiD, Lp R. PSL i Samoobrony.
Komisja Uchwal i Wniosków sformułowała
szereg uwag i postulatów zgłaszanych przez
uczestników. Będąone wkrótce opublikowane na
naszej stronic internetowej.
Forum towarzyszyła konferencja naukowa pt.
„Przyszłość bibliotek w Polsce" (12-13 paździer
nika br.). W sesji plenarnej dyskutowano o znacze
niu bibliotek, jako skarbnic wiedzy i dziedzictwa
kulturowego, wizerunku nowoczesnej i wiodącej
biblioteki w' społeczeństwach krajów' rozwinię
tych, postępie w' polskich bibliotekach oraz zadań
Krajowej Rady Bibliotecznej, a także o roli ruchu
zawodowego bibliotekarzy. W dyskusjach panelo
wych z kolei przedstawiono podstawowe nurty
badawcze współczesnego bibliotekarstwa, stan
dardy kształcenia w zakresie informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa na polskich uczelniach (pa
nel I), oczekiwania na umocnienie pozycji bibliote
karza (panel łl), wykorzystanie nowych technolo
gii w dostępie do publikacji fachowych (panel III),
dyskutowano o założeniach reformy systemu bi
bliotecznego, mecenacie państwa w dziedzinie
upowszechniania czytelnictwa, a także o przy
szłości bibliotek (panel IV).
Materiały z konferencji zostaną opublikowane
W' przyszłym roku.
ANNA GRZECZNOWSKA
dyrektor ZG SBP
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Dzień Nauki Polskiej sprzed 75 lat
Uroczystości z okazji 75. rocznicy otwarcia
Instytutu Radowego w Warszawie
w dniu 29 maja 1932 r. otwarto uroczyście
w Warszawie pierwszy Instytut Radowy. Wyda
rzenie to było najważniejszym akcentem obcho
dzonego wówczas Dnia Nauki Polskiej.
Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej 15 po
wstał dzięki determinacji Marii Skłodowskiej-Curie
i ofiarności polskiego społeczeństwa. W latach po
przedzających budowę Instytutu rozprowadzano
w całym kraju ulotkę z fotografią Marii Sklodowskiej-Curie i jej następującym apelem; „Moim naj
gorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu
Radowego w Warszawie”. Rozprowadzano na ten
cel specjalne cegiełki, a całością przedsięwzięć
związanych z budową zajął się specjalnie powoła
ny Komitet, w skład którego wchodziła najbliższa
rodzina Marii Skłodowskiej-Curie: siostra dr Bronisława Dluska i brat dr .lózef Skłodowski.
W dniu 29 maja 1932 r. Maria Skłodowska-Curie
przyjechała do Warszawy na poświecenie Instytu
tu Radowego. Pomimo energicznych zabiegów in
telektualistów polskieh. udało się ukończyć tylko
część szpitalną Instytutu. Na pracownie naukowe
już nie starczyło pieniędzy. Otwarto j ą dopiero
w 1937 r. Była to Pracownia fizyczna oraz Wzor
cownia Rentgenowska i Pracownia do Pomiarów
Ciał Promieniotwórczych, której kierownikiem
został uczeń Marii Skłodowskiej-Curie, prof Ceza
ry Pawłowski. Pracownię Biologiczną prowadzi!
prof Zygmunt Zakrzewski. Bardzo istotny wkład
w rozwój onkologii wniósł dr Józef Laskowski,
który wprowadził model podejścia histoklinicznego do diagnostyki i leczenia chorych.
N a uroczystości otwarcia szpitalnej części In
stytutu obecny był prezydent Rzeczypospołitej,
p ro f Ignacy Mościcki, kolega Marii z okresu stu

liH ń
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Instytut Radowy w Warszawie w 1932 r.
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diów, prof Klaudiusz Regaud z Paryża, przedstawi
ciele nauki polskiej, władz państwowych i samorzą
dowych Warszawy oraz wielu instytucji społecz
nych. Maria posadziła w nąjbłiższym otoczeniu In
stytutu trzy drzewka pamiątkowe: jedno, które no
sić miało jej imię, drugie Wiliam Brown Meloney,
dzięki której nasza noblistka mogła przekazać In
stytutowi 1 gram radu zakupionego za dary pie
niężne zebrane w USA (wartości ponad pół miliona
ówczesnych złotych). Trzecie drzewko poświeco
ne było Michalinie Mościckiej, małżonce prezyden
ta, z którąMaria zaprzyjaźniła się, bowiem bardzo
aktywnie wspierała ona prace Towarzystwa Insty
tutu Radowego. Na skutek ciężkiej choroby nie mo
gła ona uczestniczyć w tej uroczystości.
Z dokładnością co do dnia i godziny, 29 maja
2007r. ogodz. 14.00 na terenie Kliniki Onkologii
Centrum Onkologii w Warszawie, przy ul. Wawel
skiej 15 (park przy pomniku Marii SkłodowskiejCurie i ogród kliniki) rozpoczęły się uroczystości
75. rocznicy otwarcia Instytutu Radowego w War
szawie.
Po przemówieniach gości i złożeniu kwiatów
pod pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie od pre
zydent m.st. Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz, władz Dzielnicy Warszawa-Ochota, szkół
noszących imię Marii Sklodowskiej-Curie, Zofia
Kucówna odczytała z balkonu przy dawnym gabi
necie dyrektora, przemówienie wygłoszone przez
Marię Śkłodowską-Curie w dniu otwareia Instytu
tu 29 maja 1932 r. Uczniowie ochockiego gimna
zjum przedstawili krótką inscenizację związaną
zobchodzonąrocznicą. Głównym organizatorem
uroczystości było Towarzystwo M arii Skłodow
skiej-Curie w Hołdzie, którego mam zaszczyt być
członkiem. Uroczystościom prze
wodniczył prezes Towarzystwa
p ro f dr hab. Andrzej Kułakowski,
wybitny onkolog.
N a uroczystość przybyli liczni
naukowcy reprezentujący nauki me
dyczne i przyrodnicze. W przemóvvieniach nawiązywali do wspomnień swoich rodziców, którzy także byli przedstawicielami nauk medycznych. Ich głównym zmartwie
li^^® niem była początkowo mała liczba
osób leczących się w Instytucie, Lu
dzie wówczas nie wierzyli, że raka
można wyleczyć.
Początkowo liczba chorych była
niewielka, głównie z powodu nieuf

ności środowiska lekarskiego. Średnie obłożenie
łóżek w pierws7.ych miesiącach działania było
małe(np. tylko 18 chorycłi na 45 łóżek). Dopiero,
gdy w fachowej prasie angielskiej ukazał się entu
zjastyczny artykuł lekarza australijskiego, który
zwiedzał Instytut i ocenił go jako wzorcową pla
cówkę, zainteresowanie Instytutem Radowym
wzrosło.
W czasie przemówienia na uroczystości 75-łecia
Instytutu Radowego dyrektor Centrum Onkologii
prof. Marek P. Nowacki stwierdził, że bez niego nie
byłoby polskiej onkologii.
Podkreślić należy, że 75. rocznicę otwarcia In
stytutu Radowego poprzedziły warszawskie ob
chody upamiętniające dokonania naszej noblistki.
Była to polska premiera sztuki Kazimierza
Brauna pt. „Promieniowanie. Rzecz o Marii Sklodowskiej-Curie”. W ten sposób uczczono trzy
ważne rocznice związane z wybitną polską
uczoną; 140. rocznicę urodzin Marii SkłodowskiejCurie, 75. powstania Instytutu Radowego w War
szawie oraz 40. powstania muzeum noblistki
w stolicy.
Przedstawieniu, które odbyło się w Kinoteatrze
„Bajka” towarzyszyła wystawa przygotowana
przez Muzeum Marii Sklodowskiej-Curie ukazu
jąca życie i dokonania uczonej. Oba wydarzenia
wspierał Senat RP oraz Wspólnota Polska. Kazi
mierz Braun, znany m.in. jako autor sztuk o Hele
nie Modrzejewskiej, Tamarze Łempickiej, obecnie
mieszkający w Stanach Zjednoczonych, przedsta
wił w „Promieniowaniu" ostatnie dni życia Marii
Skłodowskiej-Curie.
Spędzilaje wraz z córką Ewą w sanatorium Sancellemozz, gdzie zmarła 4 lipca 1934 r. Córka czu
wała przy umierającej matce, wspierała ją w naj
trudniejszych chwilach. W obchodach 75-lecia In
stytutu Radowego w Warszawie nie mogło zabrak
nąć młodzieży, szczególnie ze szkół, które na swą
patronkę wybrały Marię Sklodowską-Curie.
O licznych imprezach szkolnych tej rocznicy po
święconych mówiły dyrektorki szkól.

W bieżącym roku mija 80 lat od powstania
„Przeglądu Bibliotecznego”, najstarszego polskie
go czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa. Po
wołano je w 1927 r., ale próbę utworzenia czasopi
sma poświęconego teorii i praktyce bibliotekar
stwa podjęło już w 1908 r. Towarzystwo Bibliote
ki Publicznej m.st. Warszawy, wydając „Przegląd
Biblioteczny. Czasopismo poświęcone biblioteko

Znaczącym akcentem uroezystości w dniu 29
maja 2007 r. było posadzenie, obok drzewa Marii
Słodowskiej-Curie, które szczęśliwie ocalało pod
czas 11 wojny światowej i okupacji, młodego
drzewka miłorzębu japońskiego.
W tym miejscu przypomnę, że pod tym drze
wem córka Marii - Ewa Curie zrobiła sobie zdjęcie
w czasie swojego pobytu w Warszawie.
W czasie swej pierwszej wizyty w USA prezy
dent RP Lech Kaczyński w nowojorskim Konsula
cie Generalnym RP na Manhattanie, w dniu 18
września 2006 r. odznaczył Krzyżem Komandor
skim Orderu Zasługi liczącą 101 lat Ewę Curie Labouisse.

Uroczystość dekorowania Ewy Curie Labouisse
Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi

Dodać należy", że Ewa Curie Labouisse była hono
rowym członkiem Towarzystwa Marii Skłodowskicj-Curie w Hołdzie. Przez 50 lat mieszkała w No
wym Jorku. Zmarła 22. ł O.br. w wieku 102 lat.
LUCJAN BILIŃSKI

znawstwu, bibliotekarstwu i bibliografii”. Brak
funduszy spowodował, że jego wydawanie zawie
szono w l 9 11 r.
Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w 1927 r.,
dzięki wysiłkom działaczy Związku Bibliotekarzy
Polskich (m.in. Stefana Dembego) udało się uzy
skać fundusze z Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i rozpocząć wydawanie
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pisma pt. „Przegląd
Biblioteczny.
Wy
dawnictwo Związku
Bibliotekarzy Pol
skich. Centralny Or
gan Naukowy Biblio
tekarstwa Polskiego”.
Redaktorem naczel
nym został Edward
Kuntze. Czasopismo
prawic od początku
ukazuje się jako kwar
talnik (tylko w 1927 r.
07
ukazał się jeden tom
bez podziału na ze
szyty).
Do 1948 r. czasopi
smo wydawane było przez Bibliotekę .lagiellońską
w Krakowie, w 1949 r. redakcję przeniesiono do
Warszawy. W latach 1946-1953 było ono organem
naukowym Związku Bibliotekarzy i Archiwistów
Polskich, a od 1954 r. do chwili obecnej - Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z tym, że w la
tach 1972-2003 wydawane było wspólnie przez
SBP i Bibliotekę Główną Polskiej Akademii Nauk.
Swoją rangę i prestiż „Przegląd” zawdzięcza
wybitnym praktykom i teoretykom polskiego bi
bliotekarstwa, którzy związani z nim byli od po
czątku. Wskazać można w kolejności alfabetycz
nej chociażby takie nazwiska, jak: Barbara Bień
kowska, Aleksander Birkenmajer, Zbigniew Daszkowski, Maria Dembowska Stefan Demby, .lózef
Grycz, Bohdan Horodyski, Edward Kuntze, Ma
ria Lenartowicz, Krzysztof Migoń, Barbara Sordylowa, Helena Więckowska, Jacek Wojciechow
ski i wielu innych.
Od początku istnienia na łamach „Przeglądu Bi
bliotecznego” prezentowana jest współczesna —
teoretyczna i praktyczna - problematyka bibliote
koznawstwa, poszerzana stopniowo o nowe za
gadnienia. zgodnie z rozwojem dyscypliny, a w ięc
głównie informację naukową i komunikację spo
łeczną, problematykę nowoczesnych technologii.
Publikowane są recenzje i przeglądy piśmiennic
twa krajowego oraz zagranicznego, kronika krajo
wa i zagraniczna, sprawozdania Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
Współczesny profil „Przeglądu” wyznacza pro
blematyka szeroko rozumianych badań bibliolo-

przegląd
biblioteczny

■Szanowna Pani
P ro f dr hab. Barbara .Sosińska-Kalata
Redaktor naczelny
„Przeglądu Bibliotecznego”
Jubileusz 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
- czasopism a zawodowego, które na przestrzeni
niemal całego wieku z. powodzeniem pełniło i na
dal pełni znaezącą rolę w rozwoju polskiej myśli
bibliologicznej, polskiego bibliotekarstwa i infor
macji naukowej - to ważne wydarzenie dla spo
łeczności bibliotekarskiej.
„Przegląd Biblioteczny”, zamieszczając znaczące
dla naszej dziedziny wiedzy teksty z zakresu teorii
i praktyki szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i intbnnacji naukowej skupił wokół redakcji najwybitniej
sze osobistości świata bibliotekarskiego. Warto przy
pomnieć przy tej okazji takie nazwiska jak: Aleksan
der Birkenmajer, Józef Grycz, Adam Łysakowski,
Jan Muszkowski, Kazimierz Piekarski, Maria Dem
bowska, Maria Lenartowicz, Jadwiga Kołodziejska
i wiele innych osób. Najego łamach były przedstawia
ne najważniejsze problemy polskiego bibliotekar
stwa, toczyły się dyskusje, wy pracowywano decyzje.
Działalność wielu wybitnych redaktorów czasopisma:
Bogdana Horodyskiego, Zbigniewa Daszkowskiego,
Marii Dembowskiej i Barbary' Sordylowej, Marii Le
nartowicz decydowała o wysokim poziomie mery to
rycznym kwartalnika. Także obecnie „Przegląd” na
leży do renomowanych czasopism zawodowych.
Z okazji tak ważnego jubileuszu redakcja „Porad
nika Bibliotekarza” składa na ręce Pani Profesor Bar
bary Sosińskiej-Kalaty serdeczne gratulacje, wyrazy
uznania i życzenia dalszego rozwoju.

gicznych, ujmowana w perspektywie interdyscy
plinarnej, obejmująca różne aspekty funkcjonowa
nia książki, biblioteki i informacji w społeczeń
stwie. Autorami są osoby spośród kadry naukowej
i praktyków działalności biblioteczno-informacyjncj. Zgodniezkoncepcjąredakcji, zawartość czaso
pisma ma być przeglądem koncepcji i najważniej
szych dokonań na polu teorii i praktyki biblioteko
znawstwa i informacji naukowej, ajednocześnie
kroniką życia naukowego i zawodowego w naszej
dziedzinie.
MARIANNA BANACKA
Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW

WKRÓTCE
J W WYDAWNICTWIE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
ukażą się
• BIBLIOLOGIA. Problemy badawcze nauk hum anistycznych.
Praca zbiór, pod red. Dariusza Kużminy
• Jan Sandecki: STEFAN VRTEL-WIERCZYŃSKI. W kręgu b ib lio g ra fii i bibliotekarstw a
Zamówienia: Dział Promocji i Kolportażu, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
tek: (0-22) 825-50-24, fax: (0-22) 825-53-49, e-mail: sprzedaz sbp@wp.pl
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BOGDAN KLUKOWSKI
W ystarczyło 3 lata...
Trzy lata temu informowałem Państwa o poża
rze w Bibliotece Księżnej Anny Amalii (17391807) regentki w niemieckim Weimarze. Pisałem,
że do śmierci założycielki w bibliotece, ulokowa
nej w tzw. Zielonym Pałacu, znałazło się 30 tys.
tomów, natomiast do końca życia .lohanna Wolf
ganga Goethego ( 1832), tajnego radcy dworu we
imarskiego, nastąpił szybki rozwój biblioteki, jej
zbiory zostały powiększone do 130 tys. tomów.
Od prawie 40 lat biblioteka gromadzi niemiecką
literaturę klasyczną, .tej zbiory liczą ok. miliona
tytułów. Straty były następujące: spłonęły
przede wszystkim zbiory z okresu reformacji
i baroku, razem ok. 30 tys. tomów, późniejsze również w liczbie ok. 30 tys. tomów uległy znisz
czeniu głównie z powodu użycia dużej ilości
wody do gaszenia pożaru. Po ostatecznym podli
czeniu okazało się jednak, że straty były więk
sze; 50 tys. strawił ogień. 62 tys. załala woda.
Wśród załanych znalazły się rękopisy, książki,
muzykalia, obrazy i rzeźby zgromadzone w tzw.
sali rokokowej. Straty wyceniono wstępnie na 10
min euro, federalne ministerstwo kultuiy' od razu
zadeklarowało 4 min, ogłoszono natychmiast ogól
nokrajową i środowiskową zbiórkę, wspomaga
jącą odbudowę gmachu i konserwację zbiorów. Po
ostatecznym podliczeniu okazało się, że odre
staurowanie sal, konserwacja i odzyskiwanie
zbiorów kosztować będą 67 min euro.
Z pomocą pospieszyły inne biblioteki niemiec
kie, przekazując do Weimaru dublety ze swoich
zbiorów, utworzono fundację pomocy bibliotece,
w USA powstało stowarzyszenie o nazwie Ameri
can Friends of the Anna Amalia Library.
Dwa lata temu oddano do użytku zupełnie
nowy (i nowoczesny) budynek, nazwany cen
trum studyjnym oraz magazyn podziemny.
W centrum książki ustawione są na regatach z sied
mioma poziomami pólek, pod nimi są stoliki,
komputery i wygodne sofy i fotele dla czytelni
ków. W ten sposób wyposażono 4 piętra centrum
studyjnego. Coraz powszechniej mówi się, że bi
blioteka jako całość krok po kroku staje się biblio
teką naukową na miarę XX1 w.
Co w ciągu tych trzech lat uczyniono? Odpo
wiedzieć można jednym zdaniem; we wrześniu
2007 r. zakończono odbudowę spalonej części bi
blioteki. Ustawiono w stary m porządku regały,
powoli wracająna swoje miejsca książki, przystą
pili do pracy bibliotekarze. W obszernym przy
ziemiu w Sali Renesansowej zorganizowano wy
stawę odzyskanych książek, także dary osób pry
watnych i instytucji.
Odbudowa znanej biblioteki, renowacja archi
tektury, zbiorów i mebli —to tematy, którymi
przez trzy lata zajmowała się prasa codzienna.
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magazyny informacyjne i prasa branżowa. Pisano
o postępie prac restauracyjnych i renowacyjnych,
o osuszaniu zalanych zbiorów i poszukiwaniu na
aukcjach antykwarycznych nowych egzemplarzy
tytułów, które uległy całkowitemu zniszczeniu,
zamieszczano relacje, reportaże i fotoreportaże.
Ich tytuły to m.in. Powrót książek. Tera:pora aa
bibliotekarzy. W relacjach to oni powoli snująsię
wzdłuż i wszerz odrestaurowanej Sali Rokoko
wej z cennymi egzemplarzami, czują, że to nowy
początek, oglądają dyskretnie złocenia pilastrów
i filarów, nowe regały wykonane w styłu epoki
klasycyzmu i romantyzmu. Przed pożarem w bi
bliotece byl „stary” katalog kartkowy i „nowy” elektroniczny. Obydwa się zachowały i one narzucająporządek łukowania książek na regalach.
Ocalone książki ustawiane są według poprzednich
grup zbiorów, od X V lłł w, pochodzących także
z darowizn, a następnie według sygnatur. Dła ksią
żek nieobecnych zostawia się puste miejsca i daw
ne sygnatury w celu późniejszych uzupełnień.
Takie powszechne zainteresowanie losem spa
lonej biblioteki wynika z powodów historycz
nych i sentymentalnych, wszak Weimar to jedno
z ważnych dla Niemców miejsc, w których biją
źródła niemieckiej i europejskiej kultury. Książęta
weimarscy nadali temu miastu styl wymagający
dużych nakładów finansowych, a ducha o naj
większym zasięgu tchnął w to miejsce radca Go
ethe, który żył tu 56 lat. Tworzył i przyjmował
gości z całej Europy, m.in. naszego Mickiewicza
i francuską pisarkę Madame de Staël.
Jest zapewne kaprysem historii kultury, że bi
blioteka wpisana na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, nazywana kolebką klasycznej kultury
niemieckiej, musiała najpierw spłonąć, by być
obecnie piękniejszą, jak nigdy przedtem, powie
dział jeden z uczestników otwarcia. Odbyło się ono
W'268. rocznicę urodzin patronki. 24 października
2007 r. Uroczystość miała charakter zamknięty,
zaproszono na nią 1200 osób z udziałem prezyden
ta Horsta Kohlera, który z kolei powiedział, że „to
radosny dzień dla kultury narodowej”. Natomiast
w ciągu kilku dni poprzedzających tę datę i po niej
następujących w Weimarze miały miejsce różno
rodne imprezy o charakterze otwartym, zazwyczaj
jednak odpłatne, takie jak inscenizacja opery Wielanda„Alceste”, koncerty muzyki dawnej, cyklicz
na impreza „Poetyckie Dni Pieśni w Weimarze”.
Wolny wstęp był na wystawy, stali mieszkańcy
Weimaru mieli w ciągu kilku dni bezpłatny wstęp
do odbudowanego gmachu.
Tak to właśnie, bez szumnych zapowiedzi
w iełkiej liczby dostojników, Niemcy zdołali odbu
dować coś, „co im w duszy gra”. A mieli jeszcze do
zrobienia w 2006 r. mistrzostwa świata w piłce
nożnej. Nasuwa się zestawienie z naszym piłkar
skim EURO 2012. Czy poradzimy sobie z tym
bez (nie daj Boże) nieszczęścia podobnego do po
żaru w Weimarze? ■
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Książki, które pomogą ip pracy, które warto przeczytać!
HIB11OT£CZKA
Poradnika
Bibliotekarza

święta, św ięta... Wybór konspektów. Pr. zbiór, pod red. D. Grabowskiej.
Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2 0 0 7 -2 1 6 s.
<Biblioteczka Poradnika Bibliotckarza>. 9.
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Kolejny, już dziewiąty tom «Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza» zawiera
wybór scenariuszy związanych z różnymi świętami obchodzonymi w Polsce.
Ś w ię ta ,
Czytelnik znajdzie w tej publikacji przydatne w praktyce bibliotekarskiej scena
ś w ię t a ...
riusze z okazji: Dnia Babci, Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Wio
WTBOKKraiSFBRTOv
sny, Dnia Matki, Dnia Dziecka. Zakończenia i Inauguracji Roku Szkolnego.
Pasowania na czytelnika. Dnia Edukacji Narodowej, ale także świąt narodowych
(Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznica Hymnu Narodowego. Dnia
O
Niepodległości, Dnia Zwycięstwa) i chrześcijańskich (Bożego Narodzenia). Sce
nariusze zostały uporządkowane według kalendarza. Tematyka realizowanych
w bibliotekach i szkołach świąt zależy od pomysłowości bibliotekarzy i nauczycieli oraz danego regionu.
Obchodzenie świąt integruje i przyciąga nowych czytelników do biblioteki. Wybór scenariuszy adreso
wanyjest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, nauczycieli, wychowaw
ców świetlic, instruktorów domów kultury i innych osób pracujących z dziećmi.
Marek Nahotko: Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: Wydaw.
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007 - 180 s. <Nauka. Dydakty
ka. Praktyka>. 88.
Nowe technologie informacyjne spowodowały nieodwracalne zmiany w sponaukowe czasopisma
sobach tworzenia, przechowywania, przekazywania, dystrybucji i odbioru inelektroniczne
formacji. Czasopisma naukowe sąjednym z najbardziej podstawowych źródeł
informacji o odpowiedniej jakości, różnorodności i aktualności treści. Wzrasta
zainteresowanie wersjami elektronicznymi czasopism. W publikacji autor przed
stawia swój punkt widzenia na kierunki i możliwości dalszego rozwoju wydaw
nictw elektronicznych i wyjaśnia kolejno charakterystyczne cechy publikowania
elektronicznego, metody i zasady stosowane w komunikacji naukowej. Książka
składa się z 8 rozdziałów: definicje, typologia i modele czasopism elektronicz®
nych. historia czasopism elektronicznych, ich tworzenie, formaty, modele kosz
tów, jakość, użytkownicy, wyzwania dla bibliotekarzy (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), przy
szłość czasopism elektronicznych, która zależy od kierunków i tempa rozwoju usług informatycznych.
Książka adresowana jest do szerokiego ogółu bibliotekarzy, nie tylko pracujących w sferze bibliotekar
stwa naukowego.
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Zachowajmy przeszłość dla przyszłości. Nowoczesne technologie konser
wacji zbiorów bibliotecznych. Materiały z międzynarodowego semina
rium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2 0 0 7 - 144 s.; il. <Propozycje i Materialy>. 71.

Zachowajmy p rzeszłość
dla przyszłości

Problematyka ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych jest często po
ruszanym problemem na konferencjach zawodowych i znajduje następnie swoje
miejsce w piśmiennictwie bibliotekarskim. Publikacja pokonferencyjna obejmu
je 14 opracowań przygotowanych przez specjalistów polskich, chińskich,
łotewskich, litewskich, słowackich, czeskich, rosyjskich i ukraińskich. Ta różnoęr?
rodność pochodzenia autorów zadecydowała o globalnym spojrzeniu nt, ochro
ny zbiorów i masowych technologiach ich ratowania a także troskę o zachowa
nie wspólnego dziedzictwa. Czytelnik tej pozycji może zapoznać się z aktualnym stanem i perspektywa
mi konserwacji zbiorów, tradycyjnymi metodami konserwacji, z problematyką,,kwaśnego papieriforaz
z najważniejszymi nurtami konserwacji w krajach europejskich i w Chinach.
Nowuczesne lechnotugie
konsLiwALji zbiorowbibliutecznych

JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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Moje lektury

Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku
Kolejna publikacja Grzegorza Leszczyńskiego,
pracownika naukowego na Wydziale Polonistyki
UW, historyka literatury dla dzieci i krytyka lite
rackiego - adresowana jest do środowiska bibliote
karskiego, jako glos w dyskusji nad kondycją litera
tury dla młodych czytelników i kryteriami jej dobo
ru w księgozbiorach publicznych, a nawet jako oręż
w „walce” ze zwolennikami ochrony młodego po
kolenia przed lekturami zbyt intensywnie działają
cymi na emocje (zarówno ze względu na podejmo
waną tematykę, jak i zastosowane środki wyrazu),
.lednak pogłębiony sposób ujęcia tematu sprawia,
że praca ta może być przydatna także dla poloni
stów, studentów polonistyki i kierunków' humani
stycznych oraz wszystkich zainteresowanych te
matem.
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gry'wająone w rozwoju psychicznym i społecz
nym dziecka, jaki punkt odniesienia stanowią
w późniejszych dośw iadczeniach literackich i pozaliterackich. Jest to znakomite uzasadnienie dla ape
lu, aby nie poprawiać dobrego (czyli sprawdzone
go przez wieki) chybionymi adaptacjami.
Część druga poświęcona została fenomenowi
twórczości (i jej recepcji) Małgorzaty Musiero
wicz, a przez postać seniora rodu Borejków zagadnieniu miłości i śmierci w literaturze dziecię
co-młodzieżowej (na przykładzie twórczości
Konwickiego, ale nie tylko) i pojawiającemu się
tara nowemu wizerunkowi dzieciństwa i dorasta
nia. Kończy ją wnikliwa ocena obecnego rynku
wydawniczego i refleksja nad niektórymi procesa
mi współczesnego życia literackiego.
Całość zamykąjąrozważania nad kanonem lektur
i kryferiami jego tworzenia w przeszłości i obecnie,
a uzupełniają zestawienia książek nagradzanych,
indeksy, adresy internetowe pomocne w pracy bi
bliotekarza oraz imponujący zawartością „subiek
tywny kanon lektur” wybranych przez autora,
bardzo przydatny jako doraźna pomoc dla zagu
bionych na rynku wydawniczym. Gorąco pole
cam tę pozycję bibliotekarzom oraz wszystkim
zainteresowanym tematem.
WANDA MONASTYRSKA
kustosz - instruktor
BP m.st. Warszawy ,,na Koszykowej”

<ik,

W pierwszej i najobszerniejszej
części tej książki znalazły się szkice
poświęcone baśniom, nie tylko sta
nowiącym pierwsze doświadczenie
literackie dziecka, ale też wyposaża
jącym je w bagaż wrażliwości i inten
sywnie przeżywanych doznań emo
cjonalnych oraz porządkującym po
strzeganie świata (zewnętrznego
i wewnętrznego). Omawiając ogól
nie skarbnicę mądrości pokoleń za
wartą w baśni ludowej, a wzbogacaną
wrażliwością! kunsztem literackim
oraz analizując szczegółowiej wy
brane archetypy postaci i wątki ba
śniowe, autor wyjaśnia, jaką rolę od-
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Krajowe Targi Książki w Warszawie
Każda impreza targowa istniejąca w warunkach
wolnego rynku podlega pewnym prawidłowo
ściom - przechodzi od powstania, poprzez gwał
towny wzrost i stabilny rozwój do zmierzchu
swego istnienia. Przykładem takiej wystawy są
właśnie Krajowe Targi Książki w Warszawie, które
szczyt popularności, przypadający na przełom
wieków, mająjuZ niestety dawno za sobą.
KTK rodziły się wraz z wolnym rynkiem wy
dawniczym w Polsce, razem z nim ewoluowały,
przeżywały wzloty i upadki, stanowiąc przez wie
le lat swego rodzaju barometr nastrojów rynko
wych. Idea targów wywodziła się z organizowa
nych w Warszawie przez Dom Książki wielkich
kiermaszy, które każdego roku odwiedzało kilka
dziesiąt tysięcy osób, a których organizacji zaprze
stano na początku lat 90. Tymczasem zmiany sys
temowe w Polsce zaowocowały bujnym rozkwi
tem życia wydawniczego. N a fali przeobrażeń
i nieograniczonego dostępu do literatury zachod
niej powstawały dziesiątki małych wydawnictw.
Nie miały one jednak możliwości zaprezentować
wyników swojej pracy, a jednocześnie szukały no
wych źródeł zbytu i promocji. Upadek kiermaszy
majowych pozostawił lukę, którą zapełniły Krajo
we Targi Książki, stając się ich nieformalnym na
stępcą.
Pierwsza edycja targów odbyła się w 1990 r.,
a jej organizatorem była CHZ „Ars Polona". Roz
kwit imprezy w tym czasie był bardzo dynamicz
ny. Nie może więc dziwić, iż początkowo entu
zjazm dla jej organizowania byl ogromny. Edyto
rów cieszyły wysokie obroty, a co za tym idzie
również zyski. Istniały nawet nierealne postulaty,
aby takie kiermasze czy giełdy, bo tym w istocie
były KTK, organizować nawet 3-4 razy w roku.
Burzliwy rozwój spowodował, iż stały się one
szybko drugimi najważniejszymi targami książki
w Polsce i pewnego rodzaju konkurencją dla zmie
niających właśnie swoje oblicze Międzynarodo
wych Targów Książki, które po upadku dotych
czasowych kontaktów międzynarodowych zmu
szone zostały do szukania wystawców wśród wy
dawnictw krajowych.
W latach 90. KTK były odzwierciedleniem ten
dencji panujących na niezwykle żywiołowym
wówczas polskim rynku książki, który cechował
się zanikiem polskiej literatuiy pięknej i zalewem
twórczości obcej, wchłanianej przez spragnionych
konsumentów w ogromnych ilościach. Inną cha
rakterystyczną cechą branży wydawniczej tamte
go okresu stało się zatarcie określonego profilu
wydawniczego oficyn. Publikowano wszystko, co
mogło przynieść szybki zysk: książki sensacyjne,
romanse, albumy, poradniki, niewiele historii
i książek popularnonaukowych. Zmalała też liczba
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edytorów o profilu literackim.
Bardzo mało prezentowano no
wości, skupiając się na sprzeda
ży' dziel zalegających magazyny
- taki też był obraz samych tar
gów.
Jak ju ż wspomniano. KTK
były i pozostają wielkim kiermaszem, jednak taki
ich charakter nie wszystkim odpowiadał. Glosy
krytyczne pojawiły się bardzo szybko i zaowoco
wały dyskusją na temat formuły targowej. Zainte
resowanie jedynie czynnikami ekonomicznymi
przy pomijaniu funkcji promocyjnej, reklamowej
i informacyjnej było źle postrzegane przez więk
szych wydawców', którzy upatrywali w tym zanik
idei przyświecających organizowaniu takich spo
tkań, i imprezę bojkotowali. Mimo tego przedsię
wzięcie przez cały okres lat 90. rozwijało się po
myślnie. Liczba chętnych do uczestnictwa, a także
bardzo duża frekwencja odwiedzających spowo
dowała nawet, że targi z ciasnej hali na warszaw
skim Torwarze, zostały przeniesione w 1997 r. do
Pałacu Kultury i Nauki. W szczytowym okresie
popularności w salach PKiN gościło ponad 200
wystawców, a program kulturalny liczył 150 róż
nego rodzaju promocji, spotkań z autorami, dysku
sji, konferencji prasowych, spektakli i koncertów.
N a przestrzeni lat gośćmi targów byli m.in. Jona
than Carroll, Czesław Miłosz. Zygmunt Kubiak,
ks. Jan Twardowski, Bogusław Woloszański, Sła
womir Mrożek, Andrzej Stasiuk, Katarzyna Gro
chola. Ernest Bryll, Henryk Chmielewski, Julia
Hanwing, Marcin Swietlicki; każdą edycję odw ie
dzało ok. 20 tys. miłośników słowa drukowanego.
Od początku XXI w. KTK stojąjednak w obli
czu kryzysu i powolnej marginalizacji. Na ten stan
złożyło się wiele przyczyn. Pod koniec lat 90. zy
skały one silnego konkurenta w postaci Targów
Książki w Krakowie, a w samej Warszawie istnieje
kilka innych konkurencyjnych spotkań branżo
wych. Idea targów opierająca się na sprzedaży de
talicznej zdewaluowałasię w obliczu rozwoju ryn
ku księgarskiego, rozrostu sieci sprzedaży takich
jak Empik czy Matras, sprzedaży książek w hi
permarketach, a co za tym idzie powszechnej ich
dostępności. Na te zmiany nie zareagowali dobrze
organizatorzy, którzy nie potrafili przyjąć ela
stycznej postawy. Próbując zreorganizować im
prezę przenosili kilkakrotnie termin jej organizacji.
Ostatecznie KTK organizowane są w I poł. grud
nia, co doprowadziło do otwartego konfliktu z księ
garzami, dla których świąteczny okres jest czasem
rekordowych zysków. Nowy pomysł organizato
rów okazał się samobójczy, gdyż znaleźli się oni
w ogniu ostrej krytyki, a po stronie księgarzy sta
nęła duża część wydawców, którzy w proteście

przeciw takim zmianom zaczęli rezygnować
z udziału w targach. Bojkot ten szybko okazał się
dla imprezy katastrofalny gdyż w ten sposób
w 2002 r. poza wydawnictwem „Bertelsmann” nie
wzięła w niej udziału żadna z pięćdziesięciu naj
większych pod względem obrotów oficyn w kraju,
co spowodowało, że targi stały się krajowymi jedy
nie z nazwy. Organizatorzy próbowali ratować
sytuację zezwalając na udział w targach przedsię
biorcom nie związanym z rynkiem książki. Wpły
nęło to jeszcze gorzej na atmosferę wokół imprezy
i zaprzepaściło dotychczasowy jej dorobek. W jed
nej z ostatnich edycji, z biorących udział 100 wy
stawców, jedynie niewiele ponad połowę stanowi
ły oficyny wydawnicze. Przez długi czas gasnącą
imprezę ratowali czytelnicy, którzy mimo odpły
wu wydawców nadal licznie ją odwiedzali, w ostat
nim czasie jednak i ich jest już na targach znacznie

mniej, a impreza straciła również zainteresowanie
mediów.
Pomimo zjawisk negatywnych targi utrzymały
się na rynku i przeszły w pewien stan stabilizacji,
choć są one zaledwie cieniem dawnej świetności,
a ich przyszłość nadal nie wydaje się pewna. Ostat
nim pomysłem „Ars Polony” na wzmocnienie po
zycji Krajowych Targów Książki jest ich wspólna
organizacja z Krajowymi Targami Książki Akade
mickiej „Atena”, które pomimo bardzo pozytyw
nego wizerunku znalazły się w trudnej sytuacji or
ganizacyjnej oraz materialnej i zostały przejęte
przez „Ars Polonę”. Najbliższe wspólne Targi od
będą się już 6-9 grudnia. Czy ich połączone siły
przyniosą pozytywne rezultaty i wzajemnie
zwiększą sobą zainteresowanie, czas pokaże.
TOMASZ KASPERCZYK

BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO
DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

„Homo creato locus” - „Ludzie tworzą miejsca”
20 kwietnia 2007 r. w Filii nr 16 Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej odbyła się
uroczysta inauguracja Dyskusyjnych Klubów
Książki oraz otwarcie Saloniku artystycznego
F-16. Salonik artystyczny to miejsce, w którym
odbywa się animacja kultury oraz promocja czytel
nictwa adresowana do lokalnej społeczności. To
również miejsce spotkań dwóch grup dyskusyj
nych - Dyskusyjnego Klubu Książki - DIALOG
i Klubu Literackiego BARWY. Pierwsza grupa
DKK - DIALOG to odbiorcy literatury, którzy
dzielą się swoją indywidualną opinią na temat
przeczytanej książki. Drugą grupą dyskusyjnąjest
grupa tw órców - Klub Literacki BARWY.
Dyskusyjny Klub Książki - DIALOG
Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej, zakładając Dyskusyjny
Klub Książki - DIALOG przystąpiła do progra
mu literackiego British Council „Faces Places
- N e w British W riting” oraz programu Insty
tutu Książki „Tu czytamy”.
Od 20 kwietnia 2007 r. Dyskusyjny Klub
Książki - DIALOG, założony przez starszego ku
stosza, kierownika Filii nr 16 - Danutę Dąbrowską
zaprasza do dyskusji na temat współczesnej lite
ratury. Pretekstem do rozmowy jest przeczytana
przez grupę określona książka.

Kontakt z literaturą jest sztuką pobudzenia
wyobraźni, co w dużym stopniu przyczynia się do
rozwoju osobowości człowieka. Poetyka tekstu
kształtuje w nas wrażliwość na piękno, wzmacnia
poczucie estetyki, uczy abstrakcyjnego myślenia.
Książka to źródło wiedzy i warsztat dla ludzi zdo
bywających wiedzę. Potrzeba obcowania z książką
towarzyszy człowiekowi od wieków, a świat wy
kreowany przez pisarza to świat, w którym czujemy się bezpiecznie. Przedstawione problemy bo
haterów literackich, niejednokrotnie dotykająnaszych osobistych przeżyć. Natomiast rozmaitość
rozwiązań pomaga w rozwikłaniu codziennych
życiowych dylematów. Treść książki to znakomi
ta motywacja do dialogu, dyskusj i, rozmowy z dru
gim człowiekiem. Idealnym miejscem do rozważań
a także bezpośredniej wymiany poglądów jest
współczesna biblioteka-centrum informacji oraz
animacji kultury, ośrodek upowszechniania wiedzy
i promocji sztuki. Założenie Dyskusyjnego Klubu
Książki - DIALOG to jedna z form promocji
książki oraz upowszechniania czytelnictwa.
20 kwietnia 2007 r. odbyła się uroczy sta inaugu
racja Dyskusyjnego Klubu Książki - DIALOG,
która wzbudziła duże zainteresowanie lokalnej
społeczności. A otwarty w tym dniu Salonik arty
styczny Filii nr 16, po raz pierwszy w swoich
progach przyjmował zarówno członków DKK
- DIALOG, jak i zaproszonych na uroczystość go
ści. W inauguracji wzięły udział 43 osoby. Spotka-
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nie prowadziła Danuta Dąbrowska - moderator gru
py dyskusyjnej, która poinformowała uczestników
o działalności narodowych instytucji kultuiy
w Wielkiej Btytanii i Polsce, następnie przedstawiła
i omówiła cele programów literackich - „Faces $
Places-N e w British Writing" oraz programu „Tu
czytamy”. Danuta Dąbrowska zaproponowała plan
pracy Dyskusyjnego Klubu Książki - DIALOG,
który jednomyślnie został przez grupę przyjęty.
Z okazji założenia w Filii nr 16 MBP w Rudzie
Śląskiej Dyskusyjnego Klubu Książki - DIALOG,
wydano pierwszy numer „Biuletynu Informacyj
nego - DIALOG”, w którym znalazły się szczegó
łowe informacje dotyczące idei powstania w Polsce
Dyskusyjnych Klubów Książki. Kwietniowy
wieczór zakończył się żywą dyskusją na temat po
trzeb lokalnej społeczności w zakresie promocji
kultury wysokiej zarówno poprzez popularyzację
czytelnictwa, kształtowanie postaw czytelni
czych, jak i wielostronnego i wieloaspektowego
upowszechniania literatury i sztuki. Uroczystość
uświetniły utwory muzyczne w wykonaniu Karo
liny Siankowskiej i Sławomira Latosy.
Od maja br. DKK - DIALOG rozpoczął działal
ność zgodną z ideą powstania Dyskusyjnych Klu
bów Książki w Polsce oraz programem literackim
„Tu czytamy”.
25 maja 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie,
na którym jedenastoosobowa grupa dyskutowała
nt. książki Olgi Tokarczuk; Anna Inw grobowcach
świata.
Książka wzbudziła wiele kontrowersji. Na po
czątku uczestnicy dyskusji, zwrócili uwagę na bo
gactwo środków artystycznego wyrazu, jakimi
posługuje się autorka. Treść książki prowokowała
do burzliwej wymiany poglądów, do wielowątko
wej i wielowymiarowej dyskusji na temat egzy
stencji człowieka.
15 czerwca 2007 r. wjedenastoosobowym gro
nie pretekstem do dialogu była książka Jerzego Pil
cha: Moje pierwsze samobójstwo.
Jerzy Pilch, znakomity felietonista i prozaik
w swoich powieściach jest prawie zawsze kontro
wersyjny, dlatego też o książce Moje pierwsze sa
mobójstwo dyskutowano z niezwykłą pasją. Pro
blematyka zawarta w zbiorze opowiadań wykra
czała w dyskusji poza fikcję literackąi stała się źró
dłem do rozmowy o świecie rzeczywistym i pro
blemach nurtujących pojedynczego człowieka.
Dyskusyjny Klub Książki - DIALOG zaprosił
we wrześniu do udziału w dyskusji nt. poezji: Poroz
mawiamy o „Suplikach” Urszuli Kozioł oraz o wier
szach zamieszczonych w tomiku Drzazga Ewy Lip
skiej. W październiku członkowie DKK - DIALOG
analizowali książkę Izabeli Sowy 10 minut od cen
trum. Na spotkaniu w listopadzie dyskutowano nt.
książki Anity Nair Przedział dla pań. W grudniu po
rozmawiamy o Podróżach z Herodotem Ryszarda
Kapuścińkiego.
Dyskusyjny Klub Książki - DIALOG poprzez
swoją działalność będzie również promował twór
ców wywodzących się z naszego regionu.
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Od maja 2007 r. do programów British Coun
cil oraz Instytutu Książki przystąpił Klub Lite
racki „Barwy” jako druga grupa dyskusyjna.

Klub Literacki „Barwy” - powstał w Klubie
„Muza” -Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,jesienią 1984 r., gdzie działał do 1994 r. Założycielem
klubu był prozaik Henryk Adamczyk oraz plastyk
Jerzy Obrodzki (prezes Klubu Literackiego „Bar
wy”). Wiatach 1995-1996 spotkania klubowiczów
odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rudzie Śląskiej w Galerii Działań „Krekof'. Od
1997 r. do maja 2007 r. członkowie klubu dyskuto
wali o poezji w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Od maja 2007 r.
Klub Literacki „Barwy", przystępując do Dysku
syjnego Klubu Książki - DIALOG swoją działal
ność kulturotwórczą kontynuuje w MBP w Salo
niku artystycznym Filii nr 16. Formuła spotkań,
które odbywająsię w każdy pierwszy piątek mie
siąca okazała się na tyle interesująca, że przetrwała
w niezmienionym kształcie przez dwadzieścia
trzy lata. Na początku prezentacja tekstów i turniej
jednego wiersza, następnie warsztaty literackie,
czyli omówienie wszystkich utworów zaprezento
wanych na danym spotkaniu, a to oznacza wnikli
we analizy i osobiste interpretacje. Warsztaty uczą
autorów dystansu do własnej twórczości, pokory
wobec słowa. Dyskusje i dywagacje prowadzone
na spotkaniach to konstruktywny bodziec dla
twórców, aby wzbogacić i doskonalić swój warsz
tat artystyczny. Poeci, wciąż poszukują nowego
języka, podejmują dialog, szukają porozumienia.
W poczuciu przemijania-oswajająśmierć. Starają
się przekonać czytelnika o wartościach nadrzęd
nych jak prawda, dobro, piękno. Z nadzieją,
z przekorą, piszą wiersze —słowa, które pozwalają
przetrwać.
Salonik artystyczny Filii nr 16 w Rudzie Śląskiej
zaprasza wszystkich miłośników prozy, poezji, na
uki i sztuki na spotkania i wspólne rozmowy.
DANUTA DĄBROWSKA
m oderator grupy dyskusyjnej DKK - DIALOG
kierownik Filii nr 16

Promocja regionu lubuskiego w działalności
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. K. Norwida w Zielonej Górze
Celem artykułu jest zaprezentowanie jedne
go z ważniejszyeh zadań Wojewódzkiej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida
w Zielonej Górze, którym jest promowanie re
gionu Ziemi Lubuskiej. WiMBP powstała
w 1955 r., w 1972 r. przybrała imię Cypriana Ka
mila Norwida. Obecnie zbiory gromadzone są
w siedmiokondygnacyjnym budynku przy
al. Wojska Polskiego 9. Ze zbiorów w gmachu
głównym i w trzynastu filiach korzysta co
czwarty mieszkaniec Zielonej Góry. „Biblioteka
Norwida” - bo tak w skrócie m ów iąc niej zielonogórzanie — wyposażona jest w system
PROLIB.

<5 www.por@dnikstudenta.pl
WiMBP organizuje różne formy działalno
ści, które służą promocji wiedzy o regionie, ta
kie jak: wystawy stałe i czasowe. Czwartki Lu
buskie, Lubuski Wawrzyn Literacki i Lubuski
Wawrzyn Naukowy, Pismo „Pro Libris”, Dys
kusyjne Kluby Książki (DKK).
Wystawy należą do stałych form działalno
ści WiMBP. Jednymi z ciekawszych tego typu
imprez są: Muzeum Książki Środkowego Nadodrza i Festiwale Muzyczne. Muzeum Książki
Środkowego Nadodrza jest stałą ekspozycją,
po remoncie i modernizacji pomieszczenia mie
ści się na ostatnim piętrze biblioteki. Zbiory
obejmują w układzie chronologicznym dzieje
książki polskiej oraz losy bibliotek na Dolnym
Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zainteresowani
mogą uzyskać informacje o pierwszej książce
rękopiśmiennej na tym terenie, o pierwszych
skryptoriach, o pierwszych oficynach drukar
skich (m.in. w Sulechowie, Żaganiu).
Wśród wystaw czasowych na szczególną
uwagę zasługuje ekspozycja przybliżająca fe
stiwale muzyczne w Zielonej Górze. Jest to
znakomite źródło wiedzy dla użytkownika zainteresowanego rozwojem muzycznym Ziemi
Lubuskiej. W gablotach tej wystawy można
obejrzeć piękne zdjęcia z festiwali muzycz
nych, programy, książki, zaproszenia, a także
różnorodne gadżety. Moim zdaniem najcie
kawsze są festiwale muzyczne na stałe włączo
ne w kulturę Zielonej Góry, np. Festiwal Pio

senki Radzieckiej (do 1989 r.). Festiwal Piosen
ki Zjednoczonej Europy (do 2002 r.), „Tańczą
ce Eurydyki”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Religijnej „Pokój i Dobro”. Dzięki tej wystawie
możemy wiele dowiedzieć się o przebiegu i hi
storii poszczególnych festiwali, o laureatach
i zaproszonych gwiazdach telewizyjnych czy
muzycznych.
Kolejną im preząpoświęconątemu regiono
wi są„Czwartki Lubuskie”, czyli spotkania lite
rackie z pisarzami i poetami z Polski i zagranicy.
Najliczniejsi goście, wśród zaproszonych
twórców, to literaci lubuscy. W ciągu roku or
ganizuje się ok. 30 takich spotkań, podczas
których ma miejsce nie tylko promocja książek
i wywiady z autorami, ale również deklamowa
nie wierszy i rozmowy o poezji. Dużym zainte
resowaniem wśród zielonogórzan cieszą się
cykliczne „spotkania czwartkowe”, odbywają
ce się od 45 lat. Gościli na nich m.in. Wisława
Szymborska, Tadeusz Różewicz, ks. Jan Twar
dowski, William Wharton.
Inny przebieg i bardzo uroczystą oprawę
mają lutowe „Czwartki Lubuskie”, na których
raz w roku wręczane są: Lubuski Wawrzyn Li
teracki i Lubuski Wawrzyn Naukowy. Lubuski
Wawrzyn Literacki jest nagrodą za najlepszą
książkę literacką autora mieszkającego na Ziemi
Lubuskiej. Natomiast Wawrzyn Naukowy jest
przyznawany dla najlepszej książki autorstwa
mieszkańca Ziemi Lubuskiej o tematyce regio
nalnej, eksponującej walory naukowo-eduka
cyjne.
Inną formą działalności regionalnej WiMBP
jest wydawanie „Pro Libris” - Lubuskiego
Pisma Literacko-Kulturalnego, dofinansowy
wanego z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Jakajest tematyka pisma? W piśmie zamiesz
czane są teksty literackie autorów polskich
i niemieckich. W cyklu „Krajobrazy Lubuskie”
znajdziemy opisy ciekawych miejsc regionu
Ziemi Lubuskiej. Są też inne stałe działy, np.
„Sylwetki”, „Kronika Lubuska”, „Mały Leksy
kon Poetów Lubuskich”. Czasopismo „Pro Li
bris” jest formą promocj i regionu lubuskiego,
skierowaną do czytelników polskich i niemiec
kich, stąd dwujęzyczność publikacji. Wydawa
nie „Pro Libris” umacnia integrację polsko-niemiecką, pozwala zapoznać się z tradycją,
kulturą i twórczością obu narodów, daje możli

29

wość wspólnych wyjazdów konferencyjnych
i szkoleniowych. Czasopismo jest dostępne
w wersji elektronicznej na stronie WWW bi
blioteki i w wersji drukowanej. Oficyna Wy
dawnicza „Pro Libris”, która wydaje omawiane
pismo jest także wydawcą „Bibliotekarza Lubu
skiego”, „Kroniki Zielonej Góry”, „Ampelagrafii Zielonej Góry” (opisującej tradycje winiar
skie) oraz materiałów z konferencji polsko-nie
mieckich.
Kolejna forma promowania regionu to Dys
kusyjne Kluby Książki, skupiające uczestni
ków w różnym wieku, których łączy wspólna
pasja czytelnicza. Inicjatorami akcji są Instytut
Książki i Biblioteki British Council. Dzięki tym
klubom czytelnicy mają możliwość dzielenia

się wiedzą na tematy regionalne dotyczące hi
storii. tradycji oraz bieżącego rozwoju i zna
czenia regionu. Projekt jest adaptacją brytyj
skiej idei „reading clubs” - czyli wspólnego
czytania i wspólnej rozmowy o książce.
Podsumowując, WiMBP wychodzi do czy
telnika z różnorodnymi formami działalności
regionalnej: wystawy tematyczne, spotkania
autorskie, promocje książek i czasopism, kluby
dyskusyjne. Biblioteka ciągle wdraża nowe
projekty, pozyskuje sponsorów oraz zdobywa
coraz większe doświadczenia.
KAROLINA NIZIOŁ
studentka Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu w nowej siedzibie
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu jest naj
starszą tego typu instytucją w Polsce. Jej historia
sięga 1921 r., kiedy to powstała Biblioteka Kurato
rium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, gromadząca
specjalistyczne wydawnictwa edukacyjne, prze
znaczone głównie na potrzeby środowiska na
uczycielskiego.
Biblioteka w trakeie swojego istnienia kilkakrotnie
zmieniała adres, W latach 1983-2006 działała przy ul.
Prostej 4, skąd nastąpiło przeniesienie do wyremon
towanego gmachu przy ul. Dąbrowskiego 4.
W 2001 r. Marszalek Województw a Waldemar
Achramowicz obieeał znaleźć lokal odpowiadający
randze, funkcji i potrzebom placówki. Konsekwencjątej decyzji było postanowienie Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lipca
2002 r. o przekazaniu bibliotece gmachu przy ul.
Dąbrowskiego 4.
Budynek wzniesiony został w ostatnich łatach
XłX w. i jest wpisany do rejestru zabytków. Do
1994 r. pełnił funkcję szpitala wojskowego. Od
1995 r. mieścił się w nim szpital rodzinny
z pierwszą w Toruniu niepubliczną porodówką.
Później pozbawiony przez kilka lat gospodarza
niszczał i powoli popadał w ruinę. W ślad za decy
zjami Zarządu Województwa o przekazaniu gma
chu, zostały przyznane środki na opracowanie
projektu remontowo-budowlanego, czym zajęła
się firma REWACO z Torunia. Projekt został opra
cowany przez mgr inż. areb. Jacka Murawskiego.
Prace remontowo-budowlane rozpoczęły się
w 2003 r., a zostały skończone trzy łata później.
Całość prac oraz wyposażenie biblioteki zostało
sfinansowane przez samorząd województwa.
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W dniu 20 września 2007 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie nowego budynku Biblioteki Pedagogicz
nej w Toruniu, z udziałem wojewódzkich władz sa
morządowych i oświatowych. Poświęcenia doko
nał ksiądz biskup diecezji toruńskiej.
Budynek jest reprezentacyjny, posiada pięć
kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej
1345 m^. Jego wnętrze zostało całkow icie przebu
dowane i dostosowane do potrzeb zbiorów, czy
telników' i bibliotekarzy. Ponadto jest zlokalizowa
ny w centrum miasta. W magazynach z regalami
kompaktowymi, usytu
owanych w piwnicy oraz NOWE OBIEKTY
na parterze, znajduje się
BIBLIOTECZNE
księgozbiór biblioteki,
który liczy ok. łOO tys. skatalogowanych doku
mentów. Zbiory obejmują literaturę z zakresu pe
dagogiki, psychologii, metodyki nauczania, socjo
logii oraz programy nauczania, podręczniki i lektu
ry szkolne, czasopisma fachowe dla nauczycieli,
materiały dotyczące problemów oświaty w regio
nie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwz
ględnieniem terenu byłego województwa toruń
skiego, literaturę pięknąi dzieła klasyki światowej,
a także piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej. Na parterze znajdująsię
również: sala wystawowa o powierzchni 56 m^.
szatnia oraz pomieszczenie dozoru.
N a pierwszym piętrze mieści się wypożyczal
nia. tradycyjny kartkowy katalog alfabetyczny
i przedmiotowy (zamknięty w 2007 r.) oraz 16 ter
minali komputerowych. Biorąc pod uwagę potrze
by czytelników poszukujących szeroko pojętej
informacji udostępniono informatorium, w którym
do dyspozycji użytkowników są 4 stanowiska
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komputerowe z dostępem do Internetu, skaner,
drukarka, zestawienia bibliograficzne oraz bieżące
czasopisma bibliotekarskie. W czytelni bibliogra
ficznej, sąsiadującej z informatorium, można sko
rzystać z księgozbioru podręcznego, kartkowych
kartotek zagadnieniowych zawierających informa
cje o artykułach z dziedziny pedagogiki, psycho
logii, socjologii i metodyki nauczania do 2001 r., baz
katalogowych i bibliograficznych oraz z dwóch
stanowisk komputerowych, na których zainstalo
wane są bazy z dziedziny prawa i oświaty. Na tym
samym piętrze umieszczone jest Internetowe Cen
trum Informacji Multimedialnej, w którym użyt
kownik ma do swojej dyspozycji 6 stanowisk
komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, czy
li skaner, drukarkę i ksero oraz podręczny księgo
zbiór dotyczący informatyki.
Jednym z zadań biblioteki jest działalność peda
gogiczna, skierowana głównie do uczniów klas ma
turalnych oraz studentów, W tym celu zaprojekto
wano salę dydaktyczną, wyposażoną w 16 lapto
pów oraz sprzęt audiowizualny. Poza wspomnia
nymi salami na tym poziomie umieszczone są rów
nież dwa pokoje pracownicze Wydziału Udostęp
niania Zbiorów' i Wydziału Informacyjno-Biblio
graficznego.
Na drugim piętrze budynku zlokalizow ano czy
telnię ogólną i lektorium, w których użytkownicy

mogą korzystać z książek w wolnym dostępie.
Księgozbiór podręczny składa się w 90% z publi
kacji specjalistycznych. Zgromadzono tu około 10
tys. egz. książek, ułożonych według działów z wy
korzystaniem Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesięt
nej. W czytelni ogólnej udostępniane są również
czasopisma (ponad 188 tytułów) dla pedagogów,
wychowawców, psychologów, pracowników'
oświaty i pomocy społecznej. W czytelni ogólnej
i lektorium są34 miejsca siedzące, przeznaczone do
pracy oraz 5 stanowisk komputerowych. Na tym
samym piętrze znajduje się sekretariat, gabinet dy
rektora oraz księgowość. Trzecie piętro nie jest
przeznaczone do użytku publicznego. Zlokalizo
wane są tam pokoje pracownicze Wydziału Opra
cowania i Gromadzenia Zbiorów, serwerownia, ar
chiwum oraz pokój socjalny.

Budynek biblioteki jest monitorowany przez
telewizję dozorową, sfinansowaną przez Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych oraz dodatkowo wyposażony w elek
troniczny system kontroli dostępu. Biblioteka Pe
dagogiczna w Toruniu jest przyjazna osobom nie
pełnosprawnym ruchowo - gmach wyposażono
w podnośnik automatyczny, windę i toalety.
W związku ze znacznązmianą dotyczącą sposobu
pracy zakupiono nowy program biblioteczny, od
powiadający w pełni potrzebom nowoczesnej,
zautomatyzowanej biblioteki. Firma Max Elektro
nik S.A. z Katowic, dostarczyła kompleksowy
system zarządzania biblioteką PROLIB. Program
ten pozwala na pełną automatyzację podstawo
wych procesów bibliotecznych, takich jak; two
rzenie opisów' bibliograficznych, modyfikacja
wprow'adzonych danych, rejestracja czytelników,
wypożyczanie, zwroty, prolongaty, rezerwacje.
Czytelnicy mogą wyszukiwać i zamawiać książki
przez Internet. Zmodernizowana została również
strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej
|ww'w'.bptorun.edu^ umożliwiająca realizację
e-usług; dostęp do katalogu online, zamawianie, re
zerwację, prolongatę i subskrypcję. Dodatkowo
czytelnicy za pomocą Gadu-Gadu mogąkontakto-
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wać się na bieżąco z bibliotekarzami dyżurującymi
w informatorium.
W bibliotece zatrudnionych jest 25 nauczycieli
bibliotekarzy oraz 27 pracowników administracji
i obsługi. Czytelnikami Biblioteki Pedagogicznej są
przede wszystkim nauczyciele, studenci przygo
towujący się do zawodu pedagoga, uczniowie klas
maturalnych oraz osoby zainteresowane proble

matyką zgromadzonych zbiorów - pedagodzy
i psycholodz>'. Każdego roku z usług biblioteki ko
rzysta około 5 tys. czytelników.
MARZENA KWIATKOWSKA
ANETA MOCZULSKA
W ydział Inform acyjno-Bibliograficzny
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

4 Pory Książki - Pora Prozy w Kędzierzynie-Koźlu
w związku z kolejną edycją ogólnopolskiego
Festiwalu 4 Poty Książki zaprosiliśmy wszystkich
zainteresowanych książką na imprezy promujące
czytelnictwo, organizowane w dniach 17-20 paź
dziernika br. przez naszą bibliotekę i Instytut
Książki w Krakowie. Festiwal organizowany był
w 10 miastach w Polsce, w tym również w Kędzierzynie-Koźlu. Co zatem Państwu zaproponowali
śmy;
□ 17 października br. w II Kędzicrzjmskim Li
ceum, odbyło się spotkanie z dwoma młodymi debiutantkami Paułiną Bukowską i Anną Kozak. Obie
panie przyjechały do nas z Krakowa, mają w swo
im dorobku po jednej ksiąZce.
Paulina Bukowska to autorka książki Nieziden
tyfikowany obiekt halucynogenny, wydanej przez
wydawnictwo „Znak”, pokazującej rzeczywistość
poprzez metaforykę snu i wizji, zaskakująco dojrzaląjak na spojrzenie 17-letniej dziewczyny.
Anna Kozak jest psychologiem, autorką powie
ści Klara i Anioł wydanej przez Przedsiębiorstwo
Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. Warszawa.
Wcześniej pisywała na lamach „Nowej Fantasty
ki” i „Akcentu”. Spotkanie poprowadził Krzysz
to f Siwczyk.
□ 18 października zaprosiliśmy do Filii nr 5
MBP, na debatę prowadzoną przez młodzież kędzierzyńskiego liceum „Pisarz wobec historii i po
lityki” oraz na spotkanie z Michałem Zygmuntem,

będące niejako odpowiedzią na to, jak aktualną po
lityczną rzeczy wistość dostrzega miody autor Mi
chał Zygmunt w książce New Romantic wydanej
przez korporację Halart. Jest to powieść zdecydo
wanie polityczna, a przy tym niejednocząca świa
topoglądowo, reakcyjna, postępowa, krytyczna
i bałwochwalcza. New Romantic, to ironiczna pole
mika z całą groteską i karykaturą sejmu V kadencji.
Jest czymś w rodzaju potrzebnego oczyszczenia,
którego niestety nie zafundowali i Polsce, i sobie
parlamentarzyści. Spotkanie poprowadził Łukasz
Andrzejewski.
□ 20 października - spotkał się z czytelnikami
w Klubie „Pod papugami" Ignacy Karpowicz, au
tor głośnej książki Niehalo, nominowanej do Na
grody Paszportu Polityki. Książka opowiada
o dniu z życia magistranta polonistyki i początku
jącego dziennikarza prowincjonalnej gazety. Jest
groteską na współczesną polską rzeczywistość.
Ignacy Karpowicz prezentował swoją najnowszą
książkę Nowy kwiat cesarza. Spotkaniu towarzy
szył koncert Joanny Pilarskiej i Arka Zawilińskiego
z cyklu Blues - piosenka autorska. Spotkanie po
prowadził Wojciech Brzoska.
W Kędzierzynie-Koźlu festiwal odbywał się
przy współpracy z łł Kędzierzyńskim Liceum
oraz klubem „Pod papugami".
HELENA BULANDA
dyrektor MBP w Kędzierzynie-Koźlu

Niech tajem nicza moc i urok
Bożego N arodzenia
ptzyniesie Państwu wiele szczęścia,
ciepła rodzinnego, spokoju
a w Nowym Roku 2008 —wspaniałych dni
Redakcja „Poradnika Bibliotekai'za’

32

z WARSZTATU METODYKA
Wigilijna podróż po Europie
Cele
• Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi
i noworocznymi w krajach Europy.
• Ukazanie piękna polskich tradycji świątecz
nych.
• Wyrabianie potrzeby kultywowania tradycji
regionalnych i rodzinnych jako jednego z warun
ków zachowania tożsamości narodowej.
• Pobudzanie do refleksji związanych z poczu
ciem przynależności do swojej ..malej ojczyzny”,
przenoszenia kultury przez ludzi niezależnie od
miejsca pobytu.
• Umiejętność planowania i pracy w zespole.
Czas pracy - ok. jednego miesiąca.
Przebieg
1. Spotkanie organizacyjne przedstawicieli grup
(klas) w celu ustalenia: planu pracy, terminu uro
czystości finałowej, miejsca uroczystości finało
wej, listy gości, wstępnych kosztów imprezy
i źródeł ich pokrj'cia, ustalenia bądź losowania za
dań do wykonania.
Proponowane są następujące zadania:
- opracowanie kilku kolęd i piosenek w różnych
językach, przygotowanie podkładu muzycznego,
—wykonanie mini-śpiewników dla uczestników
uroczystości,
- przygotowanie poczęstunku —przykłady pol
skich potraw wigilijnych,
- dekoracja choinki, sali i stolików dla wszyst
kich uczestników,
—opracowanie tekstu opowiadania o zwyczajach
świątecznych w różnych krajach Europy oraz wier
szy związanych tematycznie ze świętami.
Zadanie dla wszystkich
• Każdy zespół własnoręcznie wykonuje upo
minki dla części uczestników spotkania (np. ręcz
nie malowane bombki, gwiazdki techniką origami,
aniołki z modeliny itp.).
2. Wstępna praca w zespołach - dwa tygodnie.
3. Spotkanie konsultacyjne: prezentacja zgroma
dzonych materiałów, ponowne oszacowanie kosz
tów, weryfikacja listy gości.
4. Ostatnie spotkanie przedstawicieli grup
w celu ustalenia porządku uroczystości - ok. 5 dni
przed imprezą.
Opis realizacji, uwagi metodyczne
Dobór zadań i ich podział na grupy ma na celu
zaangażowanie jak największej liczby osób. Daje
możliwość wyboru formy pracy w zależności od
możliwości uczestników. Uczy wyszukiwania

informacji, dobierania tekstów literackich, a także
rozwija pomysłowość np. podczas wykonywania
upominków.
Pierwsze spotkanie inicjuje np. bibliotekarz.
Przedstawia na nim propozycję zorganizowania
wspólnej uroczystości przed świętami Bożego
Narodzenia. Po zaakceptowaniu tej propozycji
uczestnicy na zasadzie „burzy mózgów” wymie
niają zadania do wykonania. Prowadzący kieruje
pracą, biorąc pod uwagę propozycje zawarte
w scenariuszu.
Następny etap to wybór i przydział zadań.
Uczestnicy dobierająsobie zadania zgodnie z moż
liwościami.
Drugie spotkanie ma na celu przegląd i ocenę
zgromadzonych materiałów, ostateczne określenie
potrzeb. Możliwe są również zamiany w obrębie
wykonywanych zadań, bądź ich części. Organizo
wane jest po 10-14 dniach od pierwszego.
Trzecie spotkanie poświęcamy ostatecznym ko
rektom i ustaleniu porządku głównej uroczystości.
Proponuję przeprowadzenie spotkania zgodnie
z przebiegiem tradycyjnej polskiej wigilii. Zaczy
nając od opłatka i jego symboliki, składania
życzeń, poprzez degustację potraw i porównanie
europejskich wigilijnych stołów, do wspólnego
śpiewania kolęd i obdarowywania się prezentami.
Opowiadając o zwyczajach świątecznych w Eu
ropie należy wyraźnie akcentować polskie trady
cje, a szczególnie te, które są charakterystyczne dla
regionu w którym odbywa się dana uroczystość.
Podkreślamy kulturoznawczy i informacyjny
charakter uroczystości, bez sugestii do naśladow
nictwa obcych wzorów lub łączenia w jedno róż
nych tradycji.
Usadzenie uczestników przy nakrytych i ude
korowanych stolach (z sianem pod obrusem) mana
celu podkreślenie atmosfery imprezy, wywołanie
ciepłego, domowego klimatu. Staramy się dobierać
przy każdym stole (np. za pomocą numerków na
zaproszeniach) przedstawicieli różnych współpra
cujących grup, osoby dorosłe (zaproszeni goście)
razem z młodymi.
Nastrój powinien być stonowany, ale pogodny.
Unikajmy przemówień i formalności typu oficjal
ne prezentowanie przybyłych. Gościom pragną
cym zabrać głos na forum ogólnym można zapro
ponować napisanie życzeń na przygotowanych
ozdobnych kartkach, które po powieleniu zabiorą
do kronik wszystkie grupy przygotowujące pro
gram.
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Podczas przygotowań szukamy ciekawostek
dotyczących potraw, dekoracji, śpiewanych kolęd,
składanych życzeń lub wydarzeń związanych ze
świętami. Zachęcamy gości do opowiadania wła
snych historii dotyczących tego okresu z ich życia
bądź zasłyszanych. Może to stanowić materiał
wyjściowy do pracy grupowej nad kolejnym pro
jektem i wydania broszury tematycznej, folderu
albo książki.
Przygotowując program pamiętamy o odwie
dzeniu muzeum regionalnego, izby pamięci bądź
skansenu (w załeżnośei od możliwości regionu
i własnych).
Praca nad projektem odbywa się z wykorzysta
niem metod aktywnych. Podstawąjest metoda pro
jektu, a poza tym wywiad, drama, „burza mó
zgów”, uczenie się we współpraey. Koordynator
i opiekunowie powinni tak organizować pracę, aby
młodzi realizatorzy rozwijali umiejętności kry
tycznego myślenia, analizowania, wartościowania
i uogólniania faktów; Oddziałując na emocje po
winni stwarzać okazję do działania, co ma sprzyjać
rozwojowi wyobraźni, przyczyniać się do rozwi
jania umiejętności współpracy w grupie, nawiązy
wania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, sto
sowania technik negocjacyjnych. Ważne jest rów
nież indywidualne rozpoznanie i wykorzystanie
predyspozycji i umiejętności każdego z członków
zespołów realizacyjnych oraz modyfikowanie
metod i form pracy w zależności od potrzeb ludzi
bądź okoliczności zewnętrznych.
Praca zespołów i poszczególnych osób powin
na być dokumentowana. Wskazane jest aby, pod
czas spotkania, na któiym dokonany zostanie po
dział zadań, każdy uczestnik otrzymał na piśmie
informację o: konkretnej nazwie zadania, współrealizatorach, miejscach i osobach, które mogą być
pomocne w pozyskaniu materiałów, terminach
konsultacji, ostatecznym terminie realizacji.
Przykładowy scenariusz
uroczystości wigilijnej
{Głównym elementem dekoracji je s t szopka i cho
inki, jed n a udekorowana flagam i państw UE. Goście
siedzą przy kilkuosobowych stolikach nakrytych bia
łymi obrusami. Na każdym stoliku-stroik z gałązek,
świeczki i bombki).

ETIUDA TEATRALNA

„Jest taki wieczór...”
Małgorzata Płoszewska
Uwagi ogólne:
Etiuda ta nie je st pomyślana jako pełen utwór
sceniczny, leczjako wprowadzenie lub zakończe
nie pewnej części (lub też całości) programu o tema
tyce świątecznej. Może być także użyta jako
ćwiczenie uczące koncentracji dzieci na scenie.
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wymaga bowiem ścisłej współpracy wszystkich
członków grupy teatralnej zarówno w warstwie
ruchowej, jak i tekstowej.
Didaskalia
Scena pogrążona jest w ciemności. Pojawia się
pierwszy akcent muzyezny - utwór Cicha noc.
W trakcie muzyki wchodzą na scenę dzieci ubra
ne W'różne stroje (z elementami religijnymi, baśnio
wymi, międzynarodowymi) trzymające w rękach
zapalone świece. Wszyscy wchodzą powoli
(zwrócić uwagę na bezpieczeństwo) i ustawiają się
w wielkim kręgu, który porusza się w jedną stronę.
Kiedy zakończy się kolęda i słychać bicie kościel
nych dzwonów, wszyscy skupiająsię w jednągromadę (zachowując małe odstępy ze względu na
bezpieczeństwo —świece!) i wypowiadają swoje
kwestie (zapis tekstu sugeruje jego podział na gło
sy - każda linijka to inny głos).
Kilka uwag o przekazie tekstu
(Każda wygłoszona kwestia powinna brzmieć
naturalnie. Powinna być wypowiedziana wyraźnie
i spokojnie, stwarzając nastrój niecodzienności. Są
to niewątpliwie zwykłe słowa, lecz wypowiedzia
ne w klimacie baśni, czy tajemnicy, mogą zabrzmieć
inaczej niż zwykły ich zapis. Pamiętajmy, że inter
pretacja odgrywa wielką rolę).
Tekst
Jest tata wieczór —
raz w roku,
kiedy niebo
pochyla się ciekawie nad ziemią,
chłonie woń cynamonu
i kadzideł,
zapach piernika
i suszonych grzybów,
rozchmurza się,
by gromadki dzieci
mogły bez problemu
ujrzeć pierwszą gwiazdę.
Jest taki wieczór—
raz w roku,
kiedy Ziemia
w koszulce dobroci
paruje ciepłem niepowtarzalności,
zbiera okruchy wzruszeń
z oświetlonych okien.
Każdy
każdemu
daje trochę serca,
trochę ciepła,
miły uśmiech
i przyjazne słowo.
Każdy stawia na stole
pusty talerz
dla przypadkowego gościa
Jest taki wieczór—

raz w roku,
kiedy magia serca
ogarnia wszystko wokół,
kiedy całym światem rządzi
wszechobecna siła dobra.

^ ji

Didaskalia cd.
Chwila ciszy. Wszyscy zaczynają śpiewać Cicha
noc, powracąjądo kręgu poruszającego się w jednąstro
nę (przy pierwszej zwrotce), po czym wybrani „prze
wodnicy” prowadzą swoje „ramię” (kilka osób) do
środka kola tak, aby powstał rodzaj gwiazdy (4,5,6,
7-ramiennej - w zależności ilu jest uczestników).
W momencie, gdy „gwiazda” już powstanie, wszyscy
siadąiąna scenie, unosząc do góry świece (ostrożnie!)
i śpiewająkolędę do koiica (takt przemieszczania się
powinien być zgodny z muzyką).
Stroje
Wspomniane w pierwszej części didaskaliów.
Rekwizyty
Świece—pełniące rolę jedynego oświetlenia (usy'skanie odpowiedniej atmosfery może być proble
matyczne, jeśli etiuda rozgrywana będzie na dużej
sali gimnastycznej. Pomocnym może się okazać
ustawienie dodatkowych świec lub kaganków).
Urządzenia techniczne
Magnetofon, kaseta z nagraniem.
Recytator I
Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy małiije dostatek
Symboł braterstwa, miłości i wiary
święty opłatek
Dła nas on zawsze świętość wyobraża:
Pamiątkę łaski udziełonej z nieba,
A oprócz skarbu branego z ołtarza
własny kęs chłeba.
(Kajetan Kraszewski)

Narrator
(najlepiej kilku narratorów ustawionych w róż
nych miejscach)'.

Mało jest chwil w roku, których tak bardzo ocze
kujemy, jak przywołujących najwięcej wspo
mnień, pełnych radości i nadziei - Świąt Bożego
Narodzenia. Były i nadal sąobehodzone w naszym
kraju bardzo uroezyśeie, ale szczególny charakterjak nigdzie na świecie - ma wieczerza wigilijna. We
dług starej tradycji, zachowanej w większośei do
mów do dziś, do Wigilii zasiadamy z chwilą ukaza
nia się pierwszej gwiazdki na niebie, pilnie
wypatrywanej przez dzieci. Wieczerza staje się
symbolem wzajemnego zbliżenia, lekcjąmilości,
zadumy i refleksji. Rozpoczynajądzielenie opłat
kiem - symbolem święta rodzinnego i światowego
zespolenia.

Recytator 2
Przy wigilijnym stołe.
Łamiąc opłatek święty.
Pomnijcie, że dzień len radosny
If miłościjest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem go przyjąć gorącym.
Na ścierzaj otworzyć wrota —
Oto co czynić wam każę
Miłość.
(Jan Kasprowicz)

Narrator
Noc wigilijną nie wszyscy spędzamy w domu,
a czasem nawet nie w Polsee. Wszędzie, gdzie jeste
śmy, okazujemy przyjaciołom łączność duchową
i wzajcmnąmilość. Przypominamy nie tylko sobie:
Recytator 3
Pamiętaj, będą indzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu —
ł nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu.
IPeź do ręki biały opłatek.
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,
i życz szczęścia całemu światu:
niech się wszystkie serca rozweselą.
(Ernest Bryll)

Koordynator projektu
Dzień dobry Państwu!
Nazywam się........jestem .........
W imieniu młodzieży i opiekunów grup realizu
jących ten projekt chcialbym serdecznie powitać na
naszej uroczystości.
Wigilia, BożeNarodzenie sądla nas najpiękniej
szymi, najbardziej radosnymi świętami, bo
wnoszą w serca ciepło i radość, a także nadzieję, że
betlejemska gwiazda wskaże nam drogę żyeia
wolną od niebezpieezeństw, trosk i smutków.
My wszyscy życzymy państwu, by ten opłatek
- symbol chleba, a więc i życia, by ta Cudowna
Noc, kiedy przyszedł na świat Jezus, zapewniły
wszystkim głośną muzykę serc, która zadziwi
świat miłością do ludzi, umocni świadomość przy
należności do wielkiej, wspaniałej europejskiej ro
dziny.
Słowami poety „łamię się z wami dziś opłatkiem
białym. Wy wszysey moi daleey czy bliscy..." i za
praszam wszystkich do dzielenia się tym symbo
licznym Chlebem oraz dobrym słowem.
(Na każdym stoliku stoi talerzyk z opłatkiem, pod
czas składania życzeń ir tle słychać kolędy).
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Narrator
W naszym kraju wieczerza wigilijna była i jest
posiłkiem postnym. Na wigilię podajemy od sied
miu do dwunastu dań. wśród których dominują
potrawy rybne. Nie może zabraknąć karpia lub
szczupaka w szarym sosie, a do tradycyjnych zup
rozpoczynających wieczerzę należą barszcz czer
wony z uszkami, zupa grzybowa. Jest też groch
z kapustą, symbolizujący zdrowie i siłę, ponadto
potrawy z grzybów suszonych. Ważnym składni
kiem potraw jest m a k - symbol urodzaju.
Recytator 4
Z wielkiej kuchni gospodyni
śle delicje za delicją,
sutą ucztę pilnie czyni
uważając na tradycję.
Teraz wisi, ot, na włosku
Cnejjejm ości słuszna sława,
H'ięcje st szczupak po żydowsku.
Prym jegomość temu dawał
Zasię potem lin w śmietanie
1 karp tłusty w sosie szarvm.
Jedz —nie pytaj mości panie,
A zapijaj węgrem starym...
(Artur Oppman)

Narrator
Nie sposób wyobrazić sobie Świąt Bożego Naro
dzenia bez bajkowego i leśnego wdzięku choinki,
która króluje u nas ju ż ponad dwa wieki. Zielone
drzewko symbolizuje drzewo życia, a płonące
świeczki - przyjęcie światłości nad światlościami,
łańcuchy przyw odzą na myśl węża, który skusił
Ewę, a jabłka - rajskie owoce grzechu.
Recytator 5
„ Od stóp p o czub - przybrana,
prawie zaczarowana,
od świeczek chybotliwych
kolysze się po ścianach.
Zaczarowana prawie.
Cała w strusie i pawie.
W kaczuszki i papużki
Rozkrzyczane w zabawie.
! złota —oto orzech
Dojrzały o tej porze
Złoci się tak, ja k tylko
Naj-naj ~ najpiękniej może.
A wyżej wśród gałązek,
Wśródjabłek, bombek, wstążek
Płąsa strzygąc uszami.
Papierowy zajączek.
Tam znów obok konika
Baletnica pomyka
I w spódnicach z księżyca
Tańczy z gwiazdą walczyka.
Pajac skacze z wiewiórką.
Hopsa-sa! —a na sznurku.
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Na samiutkim ju ż dole
Wisi co? Ciastko z dziurką.
(Tadeusz Kubiak)

Narrator
Mikołaj też gości w naszych rodzinach i jest po
stacią dość wiekową. Zna go Wschód, Zachód
Europy i nie tylko, bo tradycje Europy powstały
dzięki wymianie obu jej części.
Do X w. znano go tylko na Rusi, w Grecji i Buł
garii. W czasach reformacji ostro tępiono w Holan
dii. A jednak Mikołaja, takiego jakiego znamy dziś
zawdzięczamy... Holendrom. Sprawdziła się więc
reguła, mówiąca, że najtrwalsze jest to, co najbar
dziej pragnie się zniszczyć!
Holenderski Sinter Klaas stał się dziadkiem an
gielskiego Santa Clausa, M ikołaja Cudotwórcy
W’ Rosji, z Francji wyparł laickiego Pere Noela,
w Niemczech —Weinachtsmana, we Włoszech
uporał się z roznosicielką podarków —Befanią.
Zwycięsko zmierzył się z Gwiazdorem i Anioł
kiem w Polsce.
Po Ił wojnie światowej wyrósł na Wschodzie
potężny przeciwnik - Dziadek Mróz. On przy
chodził w Nowy Rok i panoszył się nawet w Pol
sce, Bułgarii, byłej Czechosłowacji, Ludzie podzię
kowali przebierańcowi za usługi i wrócił tam, skąd
przyszedł - do rosyjskich bajek.
Nasz rodzimy Mikołaj ma się dobrze i wciąż
działa, sprawiając, jak przed wiekami, najpiękniej
szy z cudów - radość w rodzinnym domu.
(Sii zę/y Mikołaj rozdaje wszystkim drobne upominki)

Nie ma św. Mikołaja w Grecji, bo tam nie obcho
dzi się Wigilii. Święta to tylko 25 i 26 grudnia. Za
miast niego w przeddzień Nowego Roku chodzi po
domach i rozdaje prezenty św. Wasyl. N a świą
tecznych stołach znajdują się kruche ciasteczka
z migdałami „kourabiedes”, zwane ciasteczkami
miłości, ciężkie ciasta syropowe zwane „kadaifi”
i „baklawas", jagnię z ziemniakami, nadziewany
kasztanami indyk czy „wasylopity” - wielowar
stwowe ciasto z serowym farszem, w którym
ukryta jest moneta. Komu przypadł kawałek ciasta
z monetą, tego według wierzeń czekał szczęśliwy
rok.
Nasze związki z Europą sprawiają, że na na
szych stolach, tak jak i niektórych bliższych i dal
szych sąsiadów pojawiająsię potrawy, typu dorsz
po portugalsko, skandynawska pasta śledziowa,
\vłoskie tortellini w bulionie, węgierskie pogacze,
rosyjskie piełmienie z grzybami czy litewskie
łamańce z makiem.
(Na salę wkraczają kelnerzy, przechodząc o d stoli
ka do stolika, częstują wszystkich wigilijnymi potra
wami).

Każdy kraj ma swoje bożonarodzeniowe słody
cze. Włosi zajadająsię ciasteczkami nadziewanymi
figami i orzechami. Brytyjczycy nie wyobrażają

sobie świąt bez puddingu z rodzynkami, suszony
mi śliwkami i migdałami, natomiast Francuzi to
amatorzy wyrafinowanych deserów z kremem,
ostryg. U nich Boże Narodzenie to tylko 25 grud
nia. Choinka zdobi mieszkanie tylko jeden dzień.
Bezmięsna Wigilia jest nowością dla Belgów.
Tam na stole goszczą ostiygi, homary, ale także in
dyk i baba z kremem mokka. Jeszcze w latach 50.
obowiązywały bliny na słodko. Po pasterce jadano
bouguettes-rodzaj kutii z pęczakiem. Mak trakto
wany jest tam jako karma dla ptaków. Obowiązuje
też dzik w sosie śliwkowym i sorbet. Belgowie
oprócz pstrągów nie jed zą ryb słodkowodnych,
nie znająkarpia.
W większości państw Europy święta roz
brzmiewają nutami kolęd.

Moja perełko.
Lulajże Jezuniu,
Me pieścidelko...
(Konstanty Ildefons Gałczyński)
(ii'5r)’scy śpiewają kolędę)

Narrator
Najbardziej znana na świecie kolęda Cicha noc
narodziła się w przeddzień Wigi li i 1918 r. w maleń
kiej austriackiej wiosce Oberdorf. Wikary parafii
św. Mikołaja Josef Mohr odkrył, że myszy uszko
dziły organy i muzyka nie zabrzmi w te święta.
Postanowił wynagrodzić tę krzywdę swoim wier
nym nową, melodyjnąkolędą. Po raz pierwszy zabrzmiała tylko przy akompaniamencie gitary, ale
i tak podbiła serca tych, którzy ją usłyszeli.
{śpiew kolędy Cicha noc ir kilku językach)

Recytator 6
„Jest cicho. Choinka plonie.
Na szczycie Cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
Blask świeczek zlotem zasnuwa
A z kąta, z ust brata, płynie
Kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu,

W i(^ d o m o ś c i
Wielkie otwarcie
pierwszej biblioteki
m ultimedialnej
dla dzieci w Warszawie
• 12.10.2007 r. otwarto
na warszawskim Tarchom inie pierw szą w Warsza
wie multimedialną bibliote
kę dla dzieci. Nosi ona nazwę N autilus. Wnętrze tej
placówki bibliotecznej przypomina lódż podwodną.
Biblioteka wyposażona jest, oprócz tradycyjnych
książek i czasopism w książki mówione, książki za
bawki, edukacyjne programy, filmy, płyty z muzyką,
gry komputerowe. W yposażona je st w nowoczesny
sprzęt w postaci: komputerów, odtwarzaczy, rzutni
ków, drukarek, skanerów itp. Lokal składa się z kilku
pomieszczeń, sali komputerowej z dostępem do Inter
netu, sali bibliotecznej, sali edukacyjnej, gdzie można
odrabiać lekcje pod opieką pedagoga oraz z pomiesz
czenia dla najmłodszych z ogromnym stołem do zaba
wy. Nautilus będzie także miejscem spotkań z cieka
wymi ludźmi, autorami książek dla dzieci, podróżni
kami oraz miejscem imprez teatralnych, plastycz
nych i muzycznych. W ramach promocji czytelnic
twa będą odbywały się lekcje biblioteczne. Nowy
obiekt biblioteczny otwierali kapitan Jacek Kazanowski - burm istrz Białołęki i Elżbieta Majchrzak dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Białołęka.

Zapraszamy wszystkich do śpiewania kolęd
znajdujących się w mini śpiewniczkach.
{śpiewanie kolęd można połączyć ze wspomina
niem najbardziej zapamiętanych w igilii oraz z napi
saniem życzeń na specjalnie przygotowanych ozdob
nych kartkach).

oprać. KAZIMIERA WALIGÓRA
studentka IINiSB UW

Było wesoło, zabawnie i słodko (wspaniały tort z efek
tami świetlnymi), ja k przystało na podróż prawdziwą
łodzią podwodną.

O informacji... nie tylko naukowej
• Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” stara się
utrzymywać stały kontakt ze Studenckimi Kołami
Naukowymi Bibliotekoznawców. Jest to szczególnie
ważne w sytuacji, gdy „Poradnik” publikuje artykuły
przygotowane przez studentów' i zam ieszcza je w cy
klu www.poradnikstudenta.pl oraz stara się pozyski
wać studentów jako autorów i zarazem czytelników
pisma. W dniu 26.10.2007 r. odbyła się w Katowicach
kolejna Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół
Bibliotekoznawców pt. „Informacja... nie tylko na
ukowa” - pod honorowym patronatem Polskiego
Towarzystwa Informacji Naukowej. Obrady poprze
dzone były zwiedzaniem Biblioteki Śląskiej, której
obiekt w 2008 r. będzie liczył ju ż łO lat.
Konferencja składała się z dwóch sesji: ł) łnforzeczywistość XXł w., czyli szukajcie, a znajdziecie
i 2) Informacja... jednak naukowa. W czasie narady
wygłoszono - zgodnie z programem - 11 referatów,
w tym dwa wprowadzające autorstw a zaproszonych
gości: dr Sabiny Cisek (lINiB UJ) nt. „Infobrokerstwo w Polsee. Stan obecny i perspektywy” i dr. Arka
diusza Pulikowskiego (IBIN UŚ) „Efemeryczność
dokumentów internetowych” . W części studenckiej
zostały zaprezentowane takie zagadnienia jak: pro
blemy infobrokerstwa - zawód, zadania, programy
wyszukiwacze, „Second Life” , z uwzględnieniem re
aliów polskich, a także informacji naukowej - defini
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cje, informacja etyczna, prawna, gospodarcza oraz
dwa referaty dotyczące sytuacji seniora w społeczeń
stwie informacyjnym i cyberterroryzinu oraz współ
czesnych probłemów bezpieczeństwa informacyjne
go. Referaty studentów oparte były na bogatej łiteraturze przedmiotu, wygłaszane z pasją i dużym zainte
resowaniem om awianą probłematyką. Kiłka tekstów
będących przedmiotem tej ciekawej konferencji za
mieści „Poradnik Bibłiotekarza” w 2008 r.
Warto przy tej okazji wspomnieć o interesującej ini
cjatywie edytorskiej Sekcji Bibłiograficznej Koła Na
ukowego Bibłiotekoznawców przy IBIN US. które
wydało ju ż 3 numery czasopisma „Szum Inform acyj
ny” dotyczącego zarówno zagadnień naukowych, jak
i życia studenckiego. Gratułujemy pomysłu. {J. Cb.)

IX Ogólnopolski
Konkurs Literacki
im. Agnieszki Bartol
pn. „Ja i mój świat”
zakończony
• W lutym 2007 r Fundacja
Literacka im Agnieszki Bar
tol wspólnie z Powiatową
i Miejską Biblioteką Publiczną
im.
Panlałcona
Szumana
w Pile, ogłosiły łX Ogólnopol
ski Konkurs Literacki im.
Agnieszki Bartol pn. „.la i mój
świat” .
Konkurs adresowany był do
dzieci i młodzieży szkół pod
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjałnych.
Myśl przewodnią konkursu stanowiło hasło „Ja
i mój świat”. Tym światem mógł być dom rodzinny,
szkoła, przyjaciele i koledzy, ukochana dziewczyna,
ukochany chłopak, otaczający nas kosmos, itp.
W konkursie udział wzięło 825 autorów z różnych
stron Polski, którzy nadesłali 10 025 tekstów wier
szem i prozą. Najwięcej prac zgłosili młodzi twórcy
z W ielkopolski, Pomorza i Małopolski.
Jury na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2007 r. przy
znało Nagrodę Grand Prix Dorocie T iniiri C yran
z Zabrza, łat 18 - za osobowość twórczą, wrażliwość
i dojrzałość poetycką w wierszach: Modlitwa żółwia
i do żółwia. Kukułki. Wolanie z izolacji do chłopca
z izolatki.
W kategorii A. do 15 łat ł nagrodę otrzymał Pa
tryk G e lar z Nasielska, lat 11 za wrażliwość, samo
ocenę i przesianie twórczości; II nagrodę otrzymał
Maciej B artosz z Krakowa, łat 1 5 - za refleksyjną
lirykę; łłł nagrodę otrzymała Z uzanna M arta \Valigórska z Mierzyna k. Szczecina, łat 1 5 - za suge
stywną poezję i interpretację biblijnego motywu Ada
ma i Ewy. Wyróżnienie otrzymała A nna G ut z Szy
dłowa, łat 14 - za humorystyczną opowieść z życia
nastolatki.
W kategorii B. powyżej 15 łat I nagrodę otrzymał
Ł ukasz G a m ro t z Ćwikłic k. Pszczyny, łat 18 - za
poezję nawiązującą do doświadczeń turpizmu i indy
widualność twórczą; II nagrodę otrzymała Paulina
Klessa z Dolaszewa k. Piły, lat 18 - za dowcipną pre
zentację własnych ocen i przemyśleń; łłł nagrodę
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otrzymała Iren a Fcdnrkow a z. Lublina, łat 18 - za
własne poetyckie „ja” i oszczędność słowa.
W yróżnienia otrzymały: Olga S trach z Tarno
brzega. łat 1 6 - za poezję przedstawiającą świat na
stolatków oraz Iga Z golą z Lodzi, lat 16 - za orygi
nalność pomysłu literackiego i sposób realizacji arty
stycznej.
Nagrodę Specjalną im. Agnieszki Bartol ufundo
waną przez Danutę i Leszka Bartolów, rodziców
patronki Konkursu i Fundacji otrzym ała Aleksandra
Modzelewska z Damnicy k. Słupska, lat 8 - za po
czucie humoru i własny kodeks spraw najważniej
szych.
Nagrodę im. Emilii Waśniowskiej otrzymał Łu
kasz W ojtow icz z Pasiek k. Tomaszowa Lubełskicgo. lat 13 - za refleksyjną poezję wrażiiw'ą na urodę
świata
Nagrodę „Pióro Czarnego Kruka” , ufundowaną
przez Grażynę Każinierczak, wydawcę czasopisma
„Wroniecki Bazar” otrzymała N atalia C hruścicka
z Wałcza, łat 13 - za liryczne, wyciszone wiersze.

II Forum Młodych Bibliotekarzy
„Biblioteka przyszłości”
• Miejska Biblioteka Publiczna we W rocławiu i Za
rząd Oddziału Slowatzyszxnia Bibliotekarzy Polskich
we Wrocławiu zorganizowali w' dniach 15-16 listopa
da 2007 r Ił Forum Młodych Bibliotekarzy pod ha
słem „Biblioteka przyszłości” . Celem spotkania była
próba określenia roli biblioteki publicznej jako nowo
czesnej instytucji kultury; funkcji i zasad działania bi
blioteki w dobie rozwijających się technologii kompu
terowych; pakietu usług w nowoczesnej bibliotece
publicznej; roli marketingu jak o formy promocji i re
klamy biblioteki. W Ił Forum wzięli udział przede
wszystkim młodzi bibliotekarze, zwłaszcza z biblio
tek publicznych.

Warszawski Anin ma nową bibliotekę
• 17 października br. odby ło się uroczyste otwarcie
nowego obiektu Biblioteki przy ul. Trawiastej 10
w Aninie. W budynku znajduje się Biblioteka Dzielni
cowa, w skład której wchodzą: Czytelnia Naukowa
nr 13, W ypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 87 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Od
dział dziecięcy, magazyn książek, pomieszczenia biu
rowe, serwerownia, introłigatornia.
Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi
670 n r. Budynek pozwala na przechowywanie ok.
180 000 woł. Obecna wielkość zbiorów wynosi
45 000 książek. O biekt przystosowany jest dla osób
niepełnospraw nych. Są podjazdy, winda, szerokie
przejścia między regałami. Oddział dziecięcy to
pierwsza od 1992 r. Biblioteka dla dzieci w dzielnicy
Wawer. Działalność biblioteki je st w pełni zautoma
tyzow ana.
Usytuowanie tej biblioteki ma dodatkowe znacze
nie symboliczne. Niedaleko stąd przy ul. Trawiastej,
nazyw'ancj dawniej Leśną w łataeh 30. XX w. miesz
kał i tworzył poeta Konstanty Ildefons Gałczyński.
Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością córka po
ety, Kira Gałczyńska. Inaugurację uświetniła wysta-
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wa obrazów mieszkanki Anina Janiny Zdanowicz. Do
chód ze sprzedaży ma wspomóc hospicjum księży
marianów.
Barbara S:pindla

Międzynarodowa konferencja
„Biblioteki publiczne-w spółpraca
w euroregionach...”
• ZG SRI’ oraz Biblioteka Narodowa byli organiza
torami międzynarodowej konferencji pt. ..Biblioteki
publiczne —współpraca w euroregionach w zakresie
upowszechniania i promocji czytelnictwa”, która
odbyła się 26 listopada 2007 r. w Warszawie, w Biblio
tece Narodowej.
Celem konferencji była ocena stanu czytelnictwa
w euroregionach, wielkości i przydatności zbiorów
bibliotek, metod współpracy i promocji kultury czy
telniczej w bibliotekach po obu stronach granicy.
Konferencja um ożliwiła analizę podobieństw i różnic
w zakresie funkcji bibliotek oraz prestiżu zawodu bi
bliotekarza w Polsce i w krajach euroregionów, a także
opracowanie wniosków dotyczących zwiększenia
wkładu bibliotek publicznych działających w regio
nach polskiego pogranicza w edukację kulturalną.
W konferencji obok przedstawicieli bibliotek
polskich uczestniczyli bibliotekarze z Ukrainy i Sło
wacji.

Powołanie Rady ds. Narodowego Zasobu
Bibliotecznego
• Minister kultury i dziedzictwa narodowego dr Ka
zimierz Michał Ujazdowski powołał do Rady ds. Naro
dowego Zasobu Bibliotecznego następujących człon
ków: dr. Andrzeja Biernata, dr. Mariusza Dworsatschka, dr. Tomasza Makowskiego, prof. dr. hab. Jana
Malickiego, doc. dr. hab. Adama Manikowskiego, Ewę
Potrzebnicką, prof dr. hab. Zdzisława Pietrzyka,
prof dr. hab. Kazimierza Stępnia.
Wymienieni członkowie Rady powołani zostali
2 listopada 2007 r na drugą kadencję, przypadającą
na lata 2007-2011. Na podstawie rozporządzenia Mi
nistra Kultury i Sztuki z 24 listopada 1998 r. powołu
jącego Radę, przewodniczącym Rady jest dyrektor Bi
blioteki Narodowej w Warszawie.

• Dyrektor Biblioteki Narodowej na uroczyste
podpisanie aktu darowizny Archiwum Rodziny Rome
rów oraz odsłonięcie tablicy upam iętniającej to wyda
rzenie. 6.11.2007 r.
• Biblioteka Narodowa i Państwowy Instytut Wy
dawniczy na promocję antologii w'ierszy Tatry i poeci
w opracowaniu Michała Jagiełły. 9.11.2007 r.
• Oddział Muzeum Historyeznego m.st. Warszawy.
Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum”
oraz Teatr Lalka na promocję tomu 11. D ziel zebra
nych Janusza Korczaka pt Pranndla zycta. Publicysty
ka dla dzieci. Z udziałem Hanny Kirchner i Joannny
Papuzińskiej. 13.11.2007 r.
• Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Jaśle na uroczystości jubileuszowe 60-1 ecia
Biblioteki Publicznej w Jaśle. 14.11.2007 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Lopacińskiego w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Miłośni
ków Książki. Antoni Marian Dudek na otwarcie wysta
wy „Książki o książce” ze zbiorów Mariana Dudka. Ga
leria Zielona WBP w Lublinie. 15.11.2007 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w 100 roku swojego istnienia na
coroczne spotkanie wydawców z Lublina i Lubelsz
czyzny z czytelnikami i bibliotekarzam i wojewódz
twa lubelskiego „Lubelskie Targi Książki” w WBP
w Lublinie. 16-17.11.2007 r. Uroczyste otwarcie
Targów 16.11.2007 r.
• Autor, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im.
H. Lopaciriskiego w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka
Publiezna im H. Lopacińskiego, Związek Pisarzy
Polskich. Oddział w Lublinie na promocję książki Je
rzego B. Sprawki Zapach lasu. Opowieść o niezwy
kłym życiu inż. Czesława Bardzika kapitana Armii
Krajowej. PS „Jodła". Prezentacja dr Leszek Cza
rnecki. 15.11. 2007 r.
• Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu na II
forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka przyszło
ści”. Wrocław 15-16.11.2007 r.
• Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna im. H Lopacińskiego w Lublinie na promocję
książki Haliny Wolskiej / książki mają swoją historię.
Opowieści o książkach. Spotkanie prowadziła E,wa
Hadrian. 16.11.2007 r.
• Biblioteka Publiczna im. W. .1. Grabskiego w Dziel
nicy Ursus m.st Warszawy oraz Biuro Kultury m.st.
Warszawy na 1 Międzynarodową Konferencję READCOM. Biblioteka Narodowa 16-17.11.2007 r.
• Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych, W ydział Peda
gogiczny i Wydział Polonistyki, Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy - Biblioteka Główna W ojewództwa
Mazowieckiego na konferencję naukową pt. „Po po
topie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI w. Dia
gnozy i postulaty”. 20-21.11.2007 r.
• ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bi
blioteka Narodowa oraz Goethe-lnstitut w Warszawie
na międzynarodowe seminarium pt. „Efektywność
funkcjonowania bibliotek - standardy” . Biblioteka
Narodowa 23.11.2007 r.
Za zaproszenia dziękujemy'.
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A kcesoria i rozdzielacze do bibliotek
Rozdzielacze alfabetyczne
Rozdzielacze działowe
Rozdzielacze do kart
Skrzynki na karty
Podpórki do książek
Podpórki na wystawę książek
Inne - na zamówienie
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UZUPEŁNIJ SWOJE ZBIORY
o wartościowe i bardzo przydatne w pracy i nauce książki
z naszych serii
Seria „NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA”
1. pr. zb. pod red. J. Wożniak-Kasperek
i J. Franke
BIBLIOTEKI CYFROWE

- 34 z !................. egz.

2. M. Maliotko

NAUKOWE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

- 29 z l................. egz.

3. J. Maj

STATYSTYKA W BIBLIOTECE I JEJ OTOCZENIU

- 40 z ł................. egz.

4. J. Puchalski

ŹRÓDŁA DO HISTORII BIBLIOTEK W POLSCE
W LATACH 1918-1947. STUDIUM BIBLIOLOGICZNE

- 40 z l..................egz.

5. Z. Gaca-Dąbrowska

- 45 z l................. egz.

BIBLIOTEKARSTWO II RZECZYPOSPOLITEJ

6. K. Materska

INFORMACJA W ORGANIZACJACH
SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

- 48 z ł................. egz.

7. M. Kowalska

DYGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH

- 40 z l ................. egz.

8. pr. zb. pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro,
W. Daszewskiego
INFORMACJA W SIECI. PROBLEMY, METODY,
TECHNOLOGIE

- 44 z l................ egz.

9. pr. zb. pod red. G. Leszczyńskiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek,
M. Zająca
KSIĄŻKA DZIECIĘCA 1990-2005

- 32 z l.................. egz.

10. M. Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W BIBLIOTECE

- 42 z ł.................. egz.

11. pr. zb. pod red. D. Koźminy
i M. Tobery
NAUKA O KSIĄŻCE. ANTOLOGIA TEKSTÓW

- 28 z l.................. egz.

12. pr. zb. pod red. Z. Żmigrodzkiego, W. Babika,
D. Pietruch-Reizes
INFORMACJA NAUKOWA

- 42 z ł .................. egz.

Seria „PROPOZYCJE I MATERIAŁY”
13. L. Biliński
14. E. Górska (red.)

SELEKCJA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
PRZEKAZYWANIE DRUKÓW ZBĘDNYCH

-

PRAKTYCZNE ASPEKTY AUTOMATYZACJI
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

- 35 z l ..................egz.

9 z ł................. egz.

Seria „BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA”
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Życzymy W am sukcesów w nauce
Pamiętajcie o tym, że WYDAWNICTWO SBP jest dla Was. Publikujemy
większość literatury Wam potrzebnej. Autorami tych książek są sprawdzeni
praktycy, dydaktycy i naukowcy. Co roku wydąjemy kilkanaście pozycji
książkowych. Ż każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.
Polecamy nasze czasopism a
Znajdziecie w nich wszystko co aktualne i najważniejsze w bibliotekarstwie
i informacji naukowej.

BIBLIOTEKARZ
Indeks 352624. Miesięcznik o charalderze fachowym i naukowym.
Ukazuje się od 1929 r. Czasopismo wydawane przez SBP oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Indeks 369594. Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny.
Ukazuje się od 1949 r. Czasopismo wydawane przez SBP.

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
Od 1993 r. czasopismo wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologięznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz SBP, jako półrocznik.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Czasopismo naukowe ukazujące się od 1927 r. niezbędne
dla całego środowiska bibliotekarskiego. Od 2004 r. wydawane wyłącznie przez SBP. Kwartalnik.

EBIB. Elektroniczna BIBlioteka i Biuletyn EBIB
Wychodzi w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP od 2001 r.
Adresy: http://Www.ebib.info ebib,redakcja@oss.wroc.pl
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w Wydawnictwie SBP Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7
oraz w Dziale Promocji i Kolportażu Al. Niepodległości 213.
Staramy się zważywszy na status materialny środowiska bibliotekarskiego utrzymywać ceny
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PROBLEMY
fEpustyni i w puszczy
Henryka Sienkiewicza najbardziej znana na świecie
polska książka dla dzieci

Powieść Henryka Sienkiewicza pt. fk pustyni
i w puszczy jest przykładem książki, która zdobyła
sobie wielki rozgłos poza granicami Polski i była wie
lokrotnie wydawana w przekładach na języki obce.
Zachwycała ona swą formą i treścią zarówno współ
czesnych autorowi, jak i późniejszych krytyków li
teratury oraz rzesze czytelników. Czas powstawa
nia powieści - początek XX w. - to okres wzmożo
nych zainteresowań innymi kontynentami i rozwoju
kolonializmu. Odbiło to piętno na ostatecznym
kształcie powieści, która miała stać się lekturą kilku
następnych pokoleń. Była popularna ju ż w momen
cie publikacji w odcinkach na łamach „Kuriera War
szawskiego” od października 19ł0 r. do września
1911 r., a jednocześnie ukazywała się w „Słowie Pol
skim” we Lwowie, w „Dzienniku Poznańskim”
i w „Kurierze Wileńskim”. Zniecierpliwieni czytel
nicy tłumnie oczekiwali o świcie przed budynkami
drukarń na najświeższe odcinki zawarte w pachną
cych jeszcze farbą dziennikach, chcąc jak najszybciej
poznać dalsze losy ulubionych bohaterów. Przysy
łali też propozycje rozwiązań fabularnych, z których
jednak mistrz rzadko korzystał. Wydanie książkowe,
które ukazało się w 1911 r. od razu odniosło duży
sukces. Autor pisał w korespondencji: „Pustynia
i puszcza w Warszawie nie rozchodzi się, ale leci jak

.
żadna inna książka”. W następnych latach powieść
była na ogól dobrze przyjmowana przez młodych
czytelników, a dla niektóiych wręcz stawała się ulubionąksiążkąmłodości, lekturą inicjacyjną taką od
której zaczynały się poważne fascynacje czytelni
cze i procesy samodzielnej lektury. Pamiętana przez
dziadków, czytana na głos przez rodziców i łubiana
przez dzieci była często tekstem łączącym pokole
nia. Była też przedmiotem wnikliwej analizy’kryty
ków. Zwracano uwagę zwłaszcza na szlachetnąpostać Stasia-Robinsona, błędnego rycerza, patrioty,
wzór chłopca-harcerza obdarzonego wieloma nie
zwykłymi cechami charakteru, godnymi naśladowa
nia. Rodzimi ideolodzy skautingu, którzy stawiali
dotąd młodzieży za wzór bohaterów Trylogii, szyb
ko obrali Stasia Tarkowskiego za ideał skauta, co
zresztą zaszkodziło powieści w okresie powojen
nym.
Są też rysy na charakterze głównego bohatera,
dostrzegane przez późniejszych krytyków: pogarda
dla muzułmanów i podporządkowywanie sobie
czarnych mieszkańców Afryki, konformizm, senty
mentalny patriotyzm. Choć powieść szybko weszła
do kanonu czytelniczego młodzieży, po II wojnie
światowej krytykowano j ą za stosunek pisarza do
ruchu wyzwoleńczego Arabów, oskarżano go o po
chwałę imperializmu. Dla pełnego zrozumienia tła
politycznego i historycznego książki trzeba pamię
tać, że Sienkiewicz sympatyzował na łamach powie
ści z brytyjskim punktem widzenia i wierzył bezkrytycznie w cywilizacyjnąmisję „wiecznej Anglii”.
Przecież o Mahdim - przywódcy uciskanych rebeSwiaf Kliążki dziecięcej
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Ryciny S. Kobylińskiego zdobiły szereg krajowych
wydań powieści, były też wykorzystywane w przekła
dach. Źródło: http://www.dobreksiazki.pł/okładka6569-w -pustyni-i-w -puszczy.htni

liantów. którego historia umieściła w panteonie narodowyeh bohaterów Afryki, Staś opowiada Nel:
,.Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodyli”, a Sien
kiewicz z satysfakcją opisuje upadek państwa
wznoszonego przez Mahdiego w Epilogu powieści.
Dodatkowo interpretacja historii Afryki, stereoty
powy obraz kontynentu, egzotyzacja tła, etnogra
ficzne spojrzenie na ludność i przyjęcie ideologii misji
białego człowieka miały też swoje uzasadnienie
w proangiełskich sympatiach osobistych pisarza,
jego fascynacji kulturąi cywiłizacjąangielską, jak
również przyczynami politycznymi; Sienkiewicz,
tak jak i przedstawiciele polskiego konserwatyzmu
wiązał przecież w owym czasie konkretne nadzieje
z A ngliąi Francją, które dotyczyły niepodległości
państwa polskiego. Jednak popularność książki jako
powieści przygodowej przetrwała, nagonka ustała
po 1954 r. i książka wkrótce wróciła na listę lektur
szkoiny’ch, znów była chętnie wydawana, a nawet
dwa razy została sfilmowana. W pustyni i w puszczy
bronił m.in. Julian Krzyżanowski zaznaczając, że
w czasach Sienkiewicza kolonializm nie budził za
strzeżeń u najjaśniejszych europejskich umysłów,
uznawany był za naturalny etap w proeesie cywili
zacji świata, a poza tym wszystkim powieść Sien
kiewicza nigdy nie miała aspiracji do roli dzieła histo
rycznego.
Abstrahując od historycznych i literackich warto
ści tego dzieła, skupmy się na zagranicznych losach
powieści w przekładach, a więc w formie, dzięki któ
rej mogli j ą poznać czytelnicy nie znający języka

2 : Świat książki dziecięcej

polskiego. Spróbujmy też zastanowić się, co sprawi
ło, że akurat to dzieło zyskało sobie za granicami
państwa polskiego tak wielkie uznanie i popularność.
Natężenie przekładów, tzn. liczba języków najakie
przełożono daną książkę, liczba krajów, w ktôiy'ch
ukazały się te przekłady i łączna liczba zagranicz
nych edycji, jest tylko jednym z wielu wyznaczni
ków popularności autorów i ich dzieł. Uznaje się je
jednak zwyczajowo za niezwykle ważnąmiarę jako
ści czy popularności (a czasem jednego i drugiego),
zważywszy na wielkie trudności, jakie musi poko
nać książka w obcym języku, zwłaszcza tak niszo
wym jak język polski. Bariery te od początku poko
nywała powieść Sienkiewicza. Już w 1911 r., a więc
w roku pierwodruku polskiej wersji przetłumaczona
została najęzyk niemiecki i rosyjski. Kilkakrotnie
w okresie międzywojennym ukazywało się czeskie
tłumaczenie w firmie Kvasniëki i łlam pla oraz
u Vilimka. Powieść miała też swoją wersję w języku
słowackim. Jej autorem był słowacki polonista i wiel
ki popularyzator twórczości H. Sienkiewicza Mikulaś Stano, a książka ukazała się dwukrotnie w wy
dawnictwie M acierzy Słowackiej w 1936 i 1937 r.
w serii biblioteki przekładowej i w latach 1936-1937
w serii Kniźnica Dobre Slovo. Przekładano też dzieło
Sienkiewicza w latach 30. XX w. najęzyk słoweński
i szwedzki. We Włoszech ukazało się ono dwukrot
nie z florenckim adresem wydawniczym. Pojedyn
cze edycje przekładów wydano w okresie między
wojennym w językach: hebrajskim, litewskim, fran
cuskim. niemieckim, węgierskim i esperanto. To
ostatnie tłumaczenie powstało na podstawie skróco
nego tekstu niemieckiego.

H. Sienkiewicz: Durch Wusle und Wildnis. 11. K. I.
Blish. Regensburg 1959. BN sygn. 11 1.416.218 A

Powodzenie W pustyni i w' puszczy zawdzięczać
trzeba, przynajmniej w części, (zwłaszcza na począt
ku) zainteresowaniu adresowaną do dorosłych prozą
historyczną Sienkiewicza—niedawnego laureata na
grody Nobla. Również w okresie powojennym to ona
wiedzie prym popularności wśród przekładów pol
skiej literatury dla młodych odbiorców, a nie, jak
można by przypuszczać - dzieła literatury współ
czesnej. Do 1989 r. odnotowano aż 99 jej edycji
w przekładach na 14 języków świata. Najczęściej
ukazywała się w Jugosławii (41 edycji), Czechosło
wacji (14) i Hiszpanii (13). Wśród języków przekła
dów dominował serbochorwacki (3 1 razy), hiszpań
ski (16) i słoweński (9). Do innych języków, w któ
rych powieść publikowana była wielokrotnie zali
czyć trzeba kolejno; czeski (8), niemiecki (7), włoski
(6), bułgarski (5), słowacki (5) i fiński (4). Jedno
wznowienie w omawianym okresie przypada na ję 
zyk hebrajski i węgierski, w pojedynczych wyda
niach powieść ukazała się po angielsku, macedońsku
i portugalsku. Dotarła nawet do Argentyny. Brazylii,
Izraela i Meksyku. Warto tutaj zaznaczyć, że ani razu
do 1989r. nie wydano jej w ZSRR—ani wjęzykn ro
syjskim, ani w żadnym innym języku krajów repu
blik! Najpopularniejsze na świecie polskie dzieło li
teratury dla młodych czytelników nie cieszyło się
zainteresowaniem w ZSRR, najprawdopodobniej
z powodu cenzury.
Ponieważ powieść kierowana je st do starszych
dzieci, w przekładach - tak jak i w wydaniach rodzi
mych —często w ogóle rezygnowano z zamieszcza-

H. Sienkiewicz, A través d el desierto. Barcelona
1972. BN sygn. III 818.326 A

H. Sienkiewicz, l 'puséavi ingosëavi. II. N. Omersa.
Lubiana 1982. BN sygn. II 1.280.583 A

nia ilustracji. Rzadkością były kolorowe ilustracje,
najczęściej występowały tylko biało-czarne. Były
one dość schematyczne, uproszczone, a czasem na
wet trochę „kanciaste”, ostre w konturach, z prze
wagą czerni (np. ilustracje RadomiraKolara w edycji
Mladych Let z 1972 r.). Stosowano też zabieg łącze
nia paru ilustracji na jednej (np. pejzażu, portretu
i obrazu sytuacji) - jak w bułgarskim wydaniu
z 1980 r. Znacznie lepsze jakościowo były białoczarne tablice dołączone do tekstu, jak w wydaniu
angielskim z 1945 r. Remington Schuyler przedstawi!
na nich ciekawe, realistyczne ujęcia sytuacyjne,
a dobra jakość papieru i wyrazistość całego obrazu
dodatkowo wpływały na ich atrakcyjność. Wyko
rzystano również znane ilustracje Szymona Koby
lińskiego do hiszpańskich edycji z lat 80.
Powieść chętnie włączano do ciągu przygodo
wych serii wydawniczych, takich jak np. czeskie
„Knihy Odvahy a Dobrodruzstvi” i jugosłowiańskie
serie „Lastavicä” i „Jeleń”. Równie chętnie to —dość
znaczące objętościowo dzieło—skr acano, upraszcza
no (np. w wersjach serbo-chorwackich, czeskich,
portugalskich), a nawet... przerabiano na komiks.
Hiszpańskie wydawnictwo Bruguera wydało po
wieść w takim kształcie w serii komiksowej w 1971
i 1972 r. (Colección Joyas Literarias Juveniles, nr 22).
Z twórczości H. Sienkiew icza na formę „z dymka
mi”, odpowiednią dla młodego i niewyrobionego czy
telnika, przygotowano też i wydano kilkakrotnie
Krzyżaków i Quo vadis.
W pustyni i w puszczy była, tak jak i do 1989 r.,
również w latach 90. i później najczęściej wydawaną
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polską książką dla dzieci i młodzieży w przekładach.
Współcześnie rozszerzyła swój zasięg oddziaływa
nia o rynek amerykański (wydanie z 1994 r.). Ukaza
ła się w łatach 1990-2004W 12językach i była wciąż
książką o najszerszym zasięgu językowym. Najwię
cej edycji tego dzieła (15) przypadłe - tak jak i we
wcześniejszym okresie - na język serbochorwacki.
Cały czas wznawiane były starsze tłumaczenia
tekstu Iso Velikanoviéa, Djordje 2ivanovića i Tanji
Dugonjić, ale o prawdziwej popularności i ponadczasowości tej powieści świadczy fakt pojawienia
sięjej nowyeh propozycji translatorskich w 100 lat
po opublikowaniu oryginału! Ich autorami byli Stojan Subotin (2000) i M ilica Markic (2003). Jest to
jedna z najstarszych polskich książek dla młodego
odbiorcy wydawana współcześnie w nowych prze
kładach.
Ewenement przekładowy i kulturowy powieści
Sienkiewicza polega w pierwszej kolejności na nie
słabnącej przez cały wiek XX i pocz. XXI w. popu
larności tego dzieła za granicą. Wydaj e się, że na poczytność i szerszy zasięg mogli w zasadzie liczyć
tylko ci polscy autorzy, którzy akcję swych dzieł
przenieśli poza terytorium kraju i oderwali się od
problemów lokalnych. Tym między innymi, obok
wielkiej popularności naszego noblisty, można rów
nież tłumaczyć, jak się zdaje, powodzenie powieści
W pustyni i w puszczy. Powieści, które zainspirowały
autora, pióra Coopera, Stevensona, Verne’a, Defoe
i Kipłinga wpisywały powieść sienkiewiczowską
w międzynarodowy kontekst. Tłumacze i wydawcy
doceniali sprawdzonąjakość pisarskiego rzemiosła,
wartką akcję, a także urokliwe opisy egzotyki Czar
nego Lądu, jego flory i fauny, zjawisk optycznych
i meteorologicznych, języków i plemion. Kierowali
się też zapewne po prostu sentymentem do lektur
własnego dzieciństwa. Nie bez znaczenia była, jak
już wspomniełiśmy, sympatia czytełników dla głów
nych bohaterów powieści. U rodaków bohaterski
Staś miał budzić dumę narodową i krzepić serca, tak
jak zaplanował to autor. W mniej zamierzony spo
sób, był jednym z przykładów bohaterów propagu
jących w Europie ideołogię koloniałizmu, jednak dla
wszystkich młodych czytelników był wzorem od
ważnego, pomysłowego, opiekuńczego, dorastające
go chłopca, przeżywającego mrożące krew w żyłach
przygody. Dzieło Sienkiewicza, dzięki swoim walo
rom i mimo swych wad, na stałe włączyło się w lite
racki obieg narodowy wielu krajów jako świadectwo
i komunikat polskiej kultury.
BOGUMIŁA STANIÓW
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R E C E N Z JE
Śladami skandalicznie
subiektywnego kanonu
Grzegorza Leszczyńskiego
Część 2 Zorza Północna
Philip Pullman, podobnie jak R. Cormier, zdąje się
nie mieć szczęścia do popularności w Polsce.
W Wielkiej Brytanii i w USA zażywa sławy króła
powieści fantasy dła młodzieży (królowąjest—rzecz
jasna —J. K. Rowłing), u nas jego nazwisko znane
jest głównie dzięki osobom profesjonalnie zajmują
cym się literaturą dła młodzieży.
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ZORZA WŁNOCNA
Sytuacja ta może się wkrótce zmienić. N a ekrany
kin, także polskich, wchodzi niedługo superproduk
cja „Złoty Kompas”. Z informacji przedpremiero
wych [tekst niniejszy powstaje w październiku]
wynika, że producenci żywiąnadzieję, że obraz bę
dzie prawie tak popularny jak „Opowieści zN arni”.
„Złoty kompas” zaś to nic innego jak amerykański
tytuł pierwszej części znanej i u nas tryłogii P. Pułlmaaa Mroczne materie. W europejskiej edycji książ
ka nosi tytuł Zorza Północna i została wydana
w 2004 r. przez wydawnictwo Ałbatros*.
Główna bohaterka powieści, Lyra wchodzi w po
siadanie magicznego artefaktu —Złotego Kompasu.
Jeżełi umiejętnie odczytywać jego wskazania można
odgadnąć prawdy ukryte i przyszłe losy. Takie moż
liwości dziewczynie bardzo się przydadzą—rusza
* Prawdopodobnie zostaną opublikowane „filmowe”
wersje książki, ju ż z tytułem Złoty kompas...

przecież w świat, aby znaleźć przyjaciela uprowa
dzonego przez złowrogich Grobali — porywaczy
dzieci. W ostatecznym efekcie Lyra dociera do-naj
ważniejszych tajem nic leżących u podstaw swego
świata i kilku innych również. Kolejne 2 tomy trylo
gii rozgrywają się właśnie w tych innych światach.
Także w naszym.
Książka Pulłmana je st bardzo daleka od maso
wych produktów fantasy. Nie ma w niej tak łubia
nych przez wielbicieli gatunku smoków i mieczy,
królów, elfów i krasnoludów. Trylogia może podbić
serce czytelnika dwoma ważnymi innymi atutami.
Pierwszym z nich je st niezwykle interesujący
koncept kreacji świata przedstawionego powieści.
Autorowi udało się bowiem zbudować wizję niesły
chanie oryginalnej rzeczywistości. Świat Zorzy Pół
nocnej ycsi. pozornie identyczny jak nasz. Powtarzają
się nazwy miejscowości, państw, narodów. Zgadza
się też topografia. Ale co do pozostałych szczegó
łów... Każdy człowiek w rzeczywistości Zorzy po
siada Dajmonę, zwierzę, połączone z właścicielem
niezwykle silnymi nićmi mentalnych i emocjonal
nych połączeń. Dajm ona je st czymś pomiędzy zew nętrznądusząa aniołem stróżem. Żyje tak długo
jak jej właściciel i na dobrą sprawę nie może zbytnio
się od niego oddalać. Dajmony dzieci majązdolność
do zmieniania swej postaci, w miarę dorastania moż
liwość ta zanika. Są i inne różnice: postęp techniczny
poszedł w tym świecie trochę inną drogą. Pewnie
trochę wolniejszą- bohaterowie podróżująbalonami
i sterowcami, nie używają samochodów czy kompu
terów. Istnieje za to magia i czarownice oraz mówią
ce, inteligentne niedźwiedzie. To trochę tak jakby
wyobrazić sobie zastygłą i przepełnioną mistycy
zmem i czarami Anglię przeł. XIX i XX w.
Drugim atutem tej niezwykłej powieści jest bły
skotliwa łatwość z ja k ą Pullman zaskakuje i zwodzi
czytelnika. Fabuła rozwija się i okazuje się, że nic nie
jest takie jak się na początku wydawało. W trakcie
lektury należy zwłaszcza ostrożnie budować opinię
co do charakteru poszczególnych postaci. Nie warto
zbyt szybko szykować etykietek „dobry” - „zły”.
W Zorzy PółnocłteJ spotkać można zresztą wielu na
prawdę frapujących i niezwykłych bohaterów
(zwłaszcza pancerne niedźwiedzie są fascynujące!).
Lektura będzie zresztą pewnie szybka i gorącz
kowa: autor zadbał o wszystkie możliwe atrakcje heroiczne ucieczki, pościgi, bitwy, nagłe i nieoczeki
wane zwroty akcji.

Ten najpiękniejszy świat
Śpiewniki adresowane do dzieci m ająu nas cał
kiem ładnątradycję. Ten typ wydawnictwa zapropo
nował (u schyłku swego pracowitego życia) znako
mity pedagog oraz twórca znanego do dziś Kotka,
który był chory i leżał w łóżeczku - Stanisław Jacho
wicz. Wydał on Śpiewy dla dzieci (1854) a potem
Nowe śpiewy dla dzieci (1856), wykorzystując tek
sty własne oraz innych autorów, a także melodie lu
dowe oraz muzykę uznanych twórców (wśród nich
- Chopina). Tekstom towarzyszyły nuty. Jachow icz-jako doświadczony nauczyciel i (jakbyśmy to
dzisiaj powiedzieli) metodyk nauczania—doskonale
rozumiał znaczenie poezji połączonej z muzyką
(czyli piosenek) dla rozwoju wrażliwości dziecka.
Wiedział, że śpiew pozytywnie wpływa na umysłowość, uwrażliwia na piękno. Nowe śpiewy..., jeden
z ostatnich pomysłów pedagogiczno-wydawniczych Jachowicza, zostały dostrzeżone przez recen
zenta „Ruchu Muzycznego”, pierwszego polskiego
pisma o profilu muzycznym - muzykolog Józef Si
korski napisał tam bardzo korzystnąrecenzję tej pozycji. Tropem ojca polskiej literatury dla dzieci po
szła potem Maria Konopnicka, która wraz ze znako
mitym kompozytorem Zygmuntem Noskowskim
stworzyła Śpiewnik dla dzieci. Piosenki z tego
śpiewnika przez wiele lat cieszyły się wielkim po
wodzeniem. Do dziś zachowały wdzięk. Jeszcze
w latach siedemdziesiątych XX w. (a zatem w cza
sach niezbyt zamierzchłych) wszystkie piosenki
z tego obszernego zbioru doczekały się pięknego na
grania. Wykonał je chór dziewczęcy Wrocławskie
Skowronki Radiowe pod dyrekcją Edmunda Kajdasza. Przy fortepianie zasiadła Krystyna PuchałaKajdasz.

MICHAŁ ZAJĄC

□ Philip Pullman: Zorza Północna. Warsza
wa: Wydaw. Albatros, 2004, s. 448.

Dziś śpiewniki dla dzieci to, niestety, raczej rzad
kość. Jeżeli już się pojawiają to zwykle związane są
ze Świętami Bożego Narodzenią Pierwszą Komunią
lub innymi uroczystościami kościelnymi. Zdarzają
się jednak wyjątki. Do nich właśnie zalicza się ksią
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żeczka, zawierająca piosenki dla dzieci znakomitego
kompozytora, niezapomnianego Starszego Pana —
Jerzego Wasowskiego. Jest to pozycja tym bardziej
wyjątkowa, że piosenki w niej zawarte (raczej zbyt
trudne, by mogło je swobodnie wykonywać małe
dziecko) śpiewa z wielkim kunsztem i jednocześnie
z prostotą (połączenie możliwe tylko wówczas, gdy
jest się prawdziwym artystą) - Ewa Bem. Jest ona
autorką koncepcji książeczki, do której napisała kró
ciutkie słowne impresje oraz, umieszczone na okład
ce, posłowie. Informuje ono o treści zbiorku: to opo
wieść o świecie zamkniętym w dziecięcym pokoju. Jest
w nim pełno książeczek, pluszaków i lalek. Miesz
kają tam piłki, ołowiane żołnierzyki, misie, harcerzyki
i pamiętniki zamykane na kluczyk (...). Książka za
czyna się piosenką do słów Wojciecha Młynarskiego
Dziecinny pokój, będącą czymś w rodzaju wstępu.
Potem następująteksty różnych autorów - np. Lucy
ny Krzemienieckiej, Hanny Zdzitowieckiej, Jerzego
Kiersta. Niektóre—z powodu, niemodnej dziś nutki
dydaktycznej, trąciłyby troszkę myszką, ale znala
zła się na to rada; każda piosenka (a jest ich w tym
zbiorku siedemnaście) zaopatrzona została w ko
mentarz —impresję wykonawczyni. To najwyżej
dwa, trzy zdania, w których autorka dodaje coś od
siebie, przybliżając współczesnemu dziecku obra
zek —sytuację zarysowaną w piosence-wierszyku.
Na przykład przy tekście piosenki do słów Romana
Pisarskiego (.Czy to szczotka, czy to jeż) traktującej
o harcerzach, Ewa Bem dodaje: Kiedy je s t w szkole
dyskoteka, wszystkie dziewczyny mają śliczne blu
zeczki, a wszyscy chłopcy żel wtarty we włosy, ifyglądają zupełnie ja k eleganckie jeże, które pizyszły po
tańczyć. Prawie każde dzisiejsze dziecko, nawet ta
kie, które nie jest zuchem, czy harcerzem, hyło praw
dopodobnie choć raz na dyskotece (w przedszkolu
czy w szkole) i wie, o co chodzi z tym żelem we wło
sach. Dawno temu napisana piosenka nabiera nie
spodziewanej aktualności. Komentarze brzmią tak,
jak śpiewane przez Ewę Bem piosenki - bezpreten
sjonalnie, prosto, tam, gdzie trzeba nabierają ciepła,
gdzie indziej troszkę łagodzą staroświecko brzmiący
dydaktyzm. Okazuje się, że Ewa Bem potrafi nie
tylko pięknie śpiewać, ale i pięknie mówić do dziec
ka, rozumiejąc jego świat i tajemnice jego serca (ko
mentarz —impresja do piosenki ze słowami Krysty
ny Wodnickiej Z tobą o pierwszym chłopięcym za
uroczeniu. a przychodzi ono właśnie w szkole,
brzmi; Pewnego dnia mocniej zabije Twoje serce. Na
chwilę zapomnisz o całym świecie, nawet o klasówce
z matmy. Ktoś uśmiechnie się do Ciebie inaczej, zupeł
nie inaczej. Takiego uśmiechujeszcze nie znałeś i sam
nie wiesz, kiedy zaczniesz wszędzie rysować małe,
czerwone serduszka... ). Książeczka jest zaopatrzo
na w ilustracje utrzymane w słonecznej, dostosowa
nej do nastroju całości, tonacji. Ich autorka, Elżbieta
6
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Wasiuczyńska, znakomita, wielokrotnie nagradzana
arty'stka, mająca na swoim koncie 15 zilustrowanych
książek (w tym np. książkę autorską A/mu - miau,
cykl opowiadań W. Widłaka o Panu Kuleczce, Bajkę
o ślimaku Kacperku M. Strzałkowskiej) wymyśliła
ilustracje, które, odnosząc się jakoś do tekstów piose
nek, sąjednocześnie autonomicznymi, pełnymi radości,
ciepła i finezj i obrazami. Dużo tu malarskiej poezji, ko
lory—jasne, słoneczne, rozbielone—nie atakująoczu
dziecka bolesnymi kontrastami, nie zabijąjąwrażliwości
plastycznej, lecz j ą uruchamiają tworząc nastrój rado
snej beztroski, bezpretensjonalnej, pełnej humoru zaba
wy, ale równocześnie—zadumy. Elżbieta Wasiuczyń
ska, podobnie jak Ewa Bem, wie, jak przemówić do
dziecka. Ona również spisała się śpiewająco!
Książce towarzyszy, umieszczona na końcu,
płyta CD, wydana przez Polskie Nagrania. Małe ar
cydzieła piosenkowe wykonuje wraz z Ewą Bem
zespół świetnych muzyków pod kierownictwem
znakomitego pianisty jazzow ego—Andrzeja Jago
dzińskiego. Dziecko tych piosenek pewnie samo
dzielnie nie zaśpiewa w całości, ale będzie ich słu
chać z uśmiechem (bo, dzięki fantastycznej inwencji
kompozytorskiej Jerzego Wasowskiego, sąpo pro
stu wesołe) i nucić różne - krótsze łub dłuższe moty
wy (w zależności od wrodzonej muzykalności),
oswoi ucho z harmoniami jazzowymi, pobawi się
rytmem—jednym słowem dostanie wspaniałąporcję
umuzykalnienia w najlepszym guście.
Ten najpiękniejszy świat to wspaniały prezent dla
dzieci, ich rodziców i dziadków. Książkę można
wspólnie czytać i oglądać, piosenek można słuchać
i możnaje nucić, a co muzykalniejsi mogąje śpiewać.
Ten najpiękniejszy świat to prawdziwa perełka do
brego smaku. Książeczka wymyślona przez Ewę
Bem powinna się znaleźć w każdym dziecinnym
pokoju, obok pluszaków, lalek, piłek i pamiętników
zamykanych na kluczyk, powinna się znaleźć w każ
dej biblioteczce- płytoteczce...
HANNA DIDDSZKO

□ Ewa Bem: Ten najpiękniejszy świat;piosen
ki dla dzieci z muzyką Jerzego łPasowskiego. Ilu
stracje Elżbieta Wasiuczyńska. Warszawa;
Wydaw. Omedia, 2006. W ydawca CD: Polskie
Nagrania 2006.

Znaleźć jabłko Apolejki
Pamiętacie Państwo baśń o królewnie Apolejce i jej
małym, burym osiołku? D obra królewna oddała
wszystkie at ty bu ty królewskości: parasolkę i pier
ścionek, niebieskie pantofelki i wstążki z warkoczy

ków, a nawet złotą koronę, by zapłacić straganiarce
za jabłka, wśród których było to jedno obdarzone
mocąprzemiany osiołka w królewicza? A potem ani
chwili nie zawahała się, by pocałować w buiy, zapła
kanypyszczeknie do końca odczarowanego królewi
cza. l widać tego było trzeba, mówi baśń, by zły czar
został odczyniony. Tę piękną opowieść o Apołejce
ije j osiołku, urzekającąprostotą i wzruszającą umie
jętnością wytrwania królewny przy królewiczu-osiołku, tak bardzo przecież potrzebującym pomo
cy napisała Maria Krüger, mistrzowsko zilustrował
Zdzisław Witwicki, a wydała „Nasza Księgarnia” po
raz pierwszy w 1963 r.
Nowa powieść młodzieżowa Beaty Wróblewskiej,
zatytułowana Jabłko Apołejki, znakomicie wyko
rzystuje ten baśniowy motyw, by opowiedzieć
o współczesnej rodzinie tak mocno naznaczonej lo
sem autystycznego synka, dwunastoletniego Jaśka.
Ta ciekawa i mądra książka odważnie podejmuje
trudne i bolesne sprawy. Robi to bardzo delikatnie,
z ogromną kulturą i z szacunkiem dla ludzi codzien
nie zmagających się z niepełnosprawnością dziecka;
ludzi kochających, wytrwałych w miłości i —wbrew
wszystkim i wszystkiemu - pielęgnujących nadzie
ję, że „kiedyś może będzie lepiej”.
Powieść Beaty Wróblewskiej bardzo korzystnie
wyróżnia się wśród w ielu wydanych w tym roku
utworów dla młodego czytelnika. N ie epatuje a właśnie takie tendencje rysująsię w najnowszej li
teraturze młodzieżowej —dramatyzmem scen ro
dzinnych, seriami nieszczęść, dotykających
wszystkich po kolei bohaterów; prób samobójczych,
gwałtów, uzależnień prowadzących do śmierci mło
docianych bohaterów; nie mówi o „totalnej” utracie
poczucia sensu młodego istnienia, znaczonej pyta
niem, pełnym pretensji i rozżalenia do świata, „dla
czego akurat mnie to spotkało?". Ona pokazuje
świat, w którym najważniejsze jest to, by nawet
w najtrudniejszych chwilach, myśleć i działać tak, by
nie ranić niczyich uczuć.
W świecie przedstawionym w powieści Jabłko
Apoiejki autyzm Jasia, jak i zniknięcie ojca, który
poniósł porażkę w biznesie —i w związku z tym na
chodzą rodzinę muskularni egzekutorzy długów
w ym agająna nowo zorganizowania codzienności
i zadbania o materialne jej utrzymanie. Rodzina wy
prowadza się więc z Warszawy, mama po latach
znów podejmuje pracę, opiekę nad Jaśkiem przej
muje babcia. Jasiek ma dwie siostry; Kasię, uczennice
klasy maturalnej i Olę, małego Bączka, uczęszczają
cego do zerówki. To właśnie je dotykają niedobre re
akcje otoczenia na „nienormalnego brata”, ale też
obok bohaterek pojawiająsię rówieśnicy rozumiejący
sytuację, chętni do pomocy. D la Kasi, stosunek do
Jaśka staje się miernikiem wartości ludzi. Ona wie,
że Jaśka nie można ukrywać przed światem, trzeba

ludziom o nim mówić. W.*#"*»*t**c&(»’łUCtW»
Kiedy mala Ola odma
wia zaproszenia rówie
śników na urodziny
i wyjaśnia; Nie chcę,
żeby zobaczyłi Jaśka,
Kasia przekonuje ją, że
trzeba
opowiedzieć
dzieciom w klasie o cho
robie chłopca. Informo
wać i oswajać z od
miennością i szukać lu
dzi, którzy rozumieją,
taką postawę przyjmu
je starsza siostra. A ufa
nie ludziom nie przy
chodzi Kasi łatwo. Za
wiódł j ą urodziwy Konrad. Długo unika młodego
chłopaka z tatuażem, ogolonego na łyso. Ona też,
mimo doświadczeń rodzinnych, czasem dystansuje
się wobec ,.innych”. A właśnie Michał, student peda
gogiki specjalnej, okazał się przyjacielem, który
życzliwie i fachowo umie pomóc. Kasia sądziła, że
w nowym miejscu pobędzie krótko i przelotnie,
a znalazła tam dobre uczucia, które zakorzeniają
człowieka na lata. Powieść zamyka obraz małej Oli,
uparcie eksperymentującej z „odczarowaniem” ko
chanego psa. Male dzieci, Ola i jej dobry kolega Ma
ciek, trwają w nadziei na znalezienie jabłka Apoiejki.
Szanse na łatwiejszą codzienność rodziny Kasi, na
wyciszenie dziewczęcej niepewności o przyszłość
i tęsknoty za pełną rodziną daje mężczyzna, który
■wychodzi z sosnowego lasku i idzie przez łąkę w stro
ną ich domu, a Oła rozpoznaje swojego tatą.
Powieść Beaty Wróblewskiej, autorki nagrodzo
nej już za debiut - powieść Małgosia z Leśnej Podko
wy otrzymała w 2006 r. Nagrodę Literacką im. Kor
nela Makuszyńskiego —ma dużą wartość psycholo
giczną! literacką. Niewątpliwym walorem powieści
jest również sposób pokazania życia szkoły. Bogate
i barwne portrety typów uczniowskich; klasowego
błazna, pięknisia, dziewczyny nie pasującej do kon
cepcji przywódcy klasowej opinii, samotnika, oso
by zdystansowanej... są prawdziwe i interesująco
podkreślają zróżnicowanie tej niewielkiej grupy
młodych ludzi. Z przyjemnościączyta się o mądrym
poloniście, profesorze Jarząbku; wybór studiów
polonistycznych Kasia zawdzięcza spotkaniu takie
go nauczyciela. Beata Wróblewska jest nauczycielką
w jednym z podwarszawskich społecznych liceów,
uczy języka polskiego. I to szkolne doświadczenie
znakomicie przełożyła na język literatury.
Dla Kasi bajka o Apołejce mówi o odmienności
i wytrwaniu. Jest w niej to „zawsze będą cią kochać ”,
wbrew wszystkiemu i wszystkim: o tym właśnie opo
wiada powieść Beaty Wróblewskiej. Jej przesłanie.
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by postępować tak, aby nie ranić niczyich uczuć,
nadaje utworowi wysoki standard etyczny. Książka
Jabłko Apolejlii została w 2007 r. laureatką Na
grody Literackiej im. Astrid Lindgren. Zgadzam
się z inforinacjązam ieszczonąna czwartej stronie
okładki, że jej adresatem jest czytelnik przynajmniej
dwunastoletni, rówieśnik Jasia. Mimo, że osobąnajbardziej w powieści obecnąjest Kasia - maturzystka,
to jednak sprawy egzaminów, emocji i powszechnie
znanych maturalnych zwyczajów nie zajmują pi
sarki. Świat Kasi wypełniają ludzie, ich zachowania
i wybory życiowe, a to nadaje uniwersalny wymiar
tej powieści.
Książka Beaty Wróblewskiej Jabłko Apolejki za
sługuje, by j ą postawić napółceznajlepsząpolską
literaturą tuż obok młodzieżowych powieści Kry
styny Siesickiej, Ewy Nowackiej, Janusza Domaga
lika, Małgorzaty Musierowicz...
DANUTA SWIERCZYNSKA-JELONEK
□ Beata Wróblewska: Jabłko Apolejki. War
szawa: Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR,
2007, s. 144, seria „KORA”.

WYDARZENIA
Literacka Nagroda
im. K. Makuszyńskiego
przyznana w 2007 r.
za rok 2006
Książki nominowane do nagrody:
ł. Bardijewska Liłiana: Dom ośmiu tajemnic. War
szawa: Nasza Księgarnia, 2006.
2. Bardijewski Henryk: Baśń o latającym dywanie.
Warszawa: EZOP, 2006.
3. Jędrzejewska-Wróbeł Roksana: Kamienica. Łódź:
Literatura, 2006.
4. Majgier Katarzyna: Anielka. Warszawa: Egmont, 2006.
5. Miłoszewski Zygmunt: Góry Żmijowe. Warszawa:
WAB, 2006.
6. Pałasz Marcin: Wakacje w wielkim mieście. Łódź:
Akapit Press, 2006.
7. Strękowska-Zaremba Małgorzata: Beiy, gangster
i góra kłopotów. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2006.
8. Tyszka Agnieszka: Świat roi się od Marianów.
Kraków: „Skrzat”, 2006.
Książki wyróżnione:
- Roksany Jędrzejewskicj-Wróbel Kamienica za: pod
jęcie probłemu inności, sąsiedztwa, skrzętnie ukrywanej tajemni
cy, wartką i obrazową narrację i optymistyczne przesłanie.
- Z ygm unta M iłoszewskiego Góry Żmijowe /'A'.
dobrze skonstruowaną fabułę dawkującą napięcie, zróż
nicowane psychologicznie postaci, piękny literacki ję 
zyk i zastosowanie motywu baśniowej wędrówki.
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- M arcin a P ałasza Wakacje ir wielkim mieście za:
komizm słowny i sytuacyjny, dobry humor, ciekawą
kreację bohaterów i dynam iczną akcję.
L iterack ą N agrodę im. K ornela M akuszyń
skiego za 2006 r. ju ry przyznało K atarzynie M ajgier i jej powieśei A nielka za: sposób kreacji głównej
bohaterki, ukazanie życia rodziny wielodzietnej w śro
dowisku wiejskim, podjęcie aktualnego tematu, jakim
jest zderzenie się z mitem sławy i nimbem popularności,
jak nie zagubić się wobec medialnego sukcesu, za ciepło,
proste życiowe m ądrości, spełnianie marzeń, przyjaźń,
za popułaryzację książek i czytania.
KATARZYNA MAJGIER Od 1997 r. współpracowa
ła z internetowym magazynem „Reporter”. W trakcie
studiów doktoranckich zajmowała się społecznościami
internetowymi, współpracowała też z tradycyjnie wy
dawanymi czasopismami. W latach ł998- 2003 była re
daktorem naczełnym „Reportera” . W 2000 r. urucho
m iła internetowy serwis „Junior” . W 2006 r. napisała
książkę Trzynastka na karku - nom inowaną do „Książki
Roku” 2006 przez Połską Sekcję łBBY Potem wydała
Anielkę i Marzycielki.
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