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Od Redaktora
1 stycznia minęła trzecia rocznica wprowadzenia w Polsce nowego systemu terytorialnego
iw ślad za reaktywowanymi ponownie powiatami pojawiły się (początkowo raczej teoretycz
nie) biblioteki powiatowe. Biblioteki powiatowe nie są organizmami nowymi. M ryąjuż swoją
historię. Pierwsze powstały w okresie międzywojennym, a w latach 1945-1975 były
najsilniejszym ogniwem sieci bibliotek publicznych, pełniąc funkcje placówki gromadzącej
i opracowującej księgozbiór dla wszystkich bibliotek w powiecie, prowadzącej katalog
centralny, a także politykę kadrową i doskonalenie zawodowe, organizowane poprzez
swoich instruktorów. W 1975 r. zlikwidowano powiaty i biblioteki powiatowe. Nie zniknęły
Jednak one całkowicie; ichfunkcje przejęły placówki rejonowe lub oddziałowe. W niektórych
województwach przetrwały w tej zawoalowanęj form ie nawet do 1990 r. Renesans bibliotek
powiatowych rozpoczął się ponownie w 1999 r. wraz z ustawą o nowym systemie
terytorialnym Polski i umocowaniami prawnymi dotyczącymi tworzenia takich placówek
w powołanych powiatach. Proces tworzenia dobrze zorganizowanych bibliotek powiato
wych, pomimo istniejących zabezpieczeń prawnych, okazał się u) rzeczywistości drogą
„przez mękę”. Brak Jednoznacznych przepisów prawnych i odpowiednich środków fina n
sowych utrudniał proces powoływania bibliotek powiatowych przez samorządy terytorialne.
W ciągu owych trzech l a t - w 3 0 8 powiatach ziemskich iw 65 miastach na prawach powiatu
utworzono ok. 231 bibliotek powiatowych. Jest to Już sporo, ale ich liczba nie Jest nadal
zadowalająca. A te, które Już działają nie realizują wszystkich funkcji przewidzianych dla
tego typu placów ki
Problemy bibliotek powiatowych wielokrotnie pojawiały się na tamach „Poradnika Biblio
tekarza”. Czytelników zainteresowanych zawiłymi losami powstawania tych placówek
odsyłam do artykułu Lucjana Bilińskiego pt. „Komu potrzebna Jest dziś biblioteka powiato
wa" („PB” 1999 nr 11) oraz do wyników badań monitoringowych, zainicjowanych przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, o których pisała dwukrotnie na tamach naszego
pisma Anna Majcher.
W numerze marcowym „Poradnika” proponuję lekturę materiału Barbary BudyńskieJ pt.
„Biblioteki powiatowe w badaniach sondażowych”, opracowanego na podstawie sondażu
przeprowadzonego przez pracowników Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo
wej w ramach badań dotyczących tworzenia i organizacji bibliotek powiatowych. Podstawą
rozważań autorkijest materiał zebrany w 2000 r . - w 3 7 bibliotekach, czyli statystycznie,
w co czwartej powstałej bibliotece i co dziesiątej, która powinna powstać. Przedstawiony
przez B. Budijńską obraz bibliotek powiatowych Jest bardzo zróżnicowany - w zakresie
okoliczności ich powoływania warunków realizacji zadań ponadlokalnych, statusu form al
noprawnego, nazewnictwa, obsługiwanego terytorium, relacji z samorządem, a także pod
względem wielkości liczebności ifachow ości kadry, wielkościksięgozbioru, otrzymywanych
dotacji zakresu realizowanych zadań i otoczenia zewnętrznego. Nie powstała dotychczas
sieć bibliotek powiatowych, a działalność większości placówek koncentruje się głównie na
doskonaleniu własnej organizacji Być może najbliższe lata wpłyną na poprawę ich
wizerunku i ugruntowanie pozycji in środowisku.
Kolejny artykuł działu „Problemy. Doświadczenia. Opinie” autorstwa Teresy Sptrydonow
i Anny Kułak dotyczy problemów formułowania charakterystyk wyszukiwawczych piśmien
nictwa dla dzieci i młodzieży omówionych w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone
LU Książnicy Podlaskiej. Celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi, na ile potrzebom
czytelników odpowiada praktyka biblioteczna w zakresie tematowania przedmiotowego
i poszukiwań źródłowych w bibliotece. Stosowane przez bibliotekarzy charakterystyki
wyszukiwawcze w katalogu nie odpowiadają zapytaniom młodych czytelników: ich potrze
by i praktyka bibliotekarska rozmijają się. Czytelników zainteresowanych tą tematyką
odsyłam do publikowanego artykułw Nader rzadko drukowane s ą tu „Poradniku” teksty
dotyczące zbiorów specjalnych, a mają one swoje należne miejsce również w bibliotekach
publicznych. Wybierzmy się zatem do Książnicy Łódzkiej i poznąjmy JeJ bogate zasoby
muzyczne, zwłaszcza cenne zbiory nut.
Drodzy Czytelnicy - do tego numeru dołączamy drugą Już ankietę dotyczącą „Poradnika
Bibliotekarza”. Jesteśmy ciekaw ijak oceniacie Państwo nasze pismo.Jakie macie propozycje
zmian i ulepszeń? Być możeJuż wkrótce uda nam sięJe wspólnie zrealizować. Każda osoba,
która nadeśle wypełnioną ankietę na adres redakcji, otrzyma w prezencie wydawnictwo
SBP. A zatem zachęcam do wspólnego redagowania „Poradnika”.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam dla wszystkich Czytelników i Sympatyków
„Poradnika” życzenia radosnych i pogodnych dni świątecznych oraz udanego dyngusa.
JA D W IG A CHRU ŚCIŃSK A
W następnym numerze:
•
•
•

Danuta Swierczyńska-Jelonek: W yboiy czytelnicze dzieci i młodzieży. Cz. 1
Stanisława Niedziela: Dzieci i ich rodzice w bibliotece
Lucjan Biliński; b ib lio g ra fię Zawartości Czasopism^ oddam od zaraz...

PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
Biblioteki powiatowe w badaniach sondażowych
BARBARA BUDYNSKA
w połowie 2000 r. pracownicy Instytutu Książki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej podjęli badania
dotyczące warunków tworzenia i organizacji biblio
tek powiatowych. Przedsięwzięcie dotowane przez
Ministerstwo Kultury, to kolejna z prac prowadzo
nych przez Instytut Książki i Czytelnictwa, których
celem jest analiza wpływu reform ustrojowych na
działanie, zarządzanie i finansowanie bibliotek pub
licznych oraz ich relacje z otoczeniem spoleczno-kulturowym.
Biblioteki powiatowe, pośrednie ogniwo
w strukturze bibliotek publicznych,
przez wielu bibliotekarzy oceniane są jak o
placówki o szczególnym znaczeniu.
Ich rolę wyznaczają bowiem szeroko rozumiane
i zmieniające się w czasie zadania o charakterze
ponadlokalnym, przede wszystkim zaś funkcje nad
zorujące, opiekuńcze i usługowe wobec bibłiotek
w terenie.
Biblioteki powiatowe zaistniały w okresie mię
dzywojennym, po 1945 r. tworzono je w ścisłym
powiązaniu z siecią administracyjną i w takim
kształcie przetrwały do 1975 r., kiedy to zniesiono
pośredni szczebel administracyjny i odpowiadające
mu instytucje*.
Przywrócenie ogniwa pośredniego w strukturze
sieci bibliotek publicznych jest wynikiem reformy
administracyjnej, wprowadzonej w styczniu 1999r.^.
Z dotychczasowej naszej wiedzy o powoływaniu
bibliotek powiatowych, opartej na literaturze przed
miotu, sprawozdaniach opisowych przekazanych
przez wojewódzkie biblioteki publiczne resortowi
kultury w 2000r. oraz na materiałach SBP zebranych
również w tym roku wynika, że:
■ sieć bibliotek powiatowych nie powstała. Choć
trudno obecnie jednoznacznie określić liczbę po
wołanych bibłiotek, to według danych z grudnia
2000r. było ich 149 na ogólną sumę 308 powiatów
ziemskich i 65 miast na prawach powiatu. Jedynie
’ J. Kołodziejska: Publiczne biblioteki samorządowe
w okresie międzywojennym. Warszawa 1967; J. Kołodziejs
ka: Biblioteki publiczne po reformie administracyinei kraiu.
Warszawa 1980.
’ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578): Ustawa z dnia 24 łipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompeten
cje organów administracji publicznej - w związku z reformą
ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668).

w województwie małopolskim tego typu instytu
cje utworzono we wszystkich powiatach; w woje
wództwach: lubelskim, łódzkim i wielkopolskim
powołano je w 60% powiatów. Najwolniej two
rzenie bibliotek powiatowych przebiegało w woj.
podlaskim - powstały tam 2 placówki (na 17
powiatów), w opolskim - 3 (12), w pomorskim
- 3 (19), lubuskim - 3 (13) i warmińsko-mazur
skim - 4 (19);
■ przyczyną opóźnień w tworzeniu bibliotek powia
towych są najczęściej luki w budżetach samo
rządowych, choć nie można wykluczyć braku
należytego zrozumienia wśród władz potrzeby
tworzenia i utrzymywania tych instytucji;
■ obowiązująca ustawa regulująca powoływanie do
życia bibliotek powiatowych nie precyzuje zasad
i terminów ich tworzenia, zakresu działania oraz
kompetencji, a także relacji z samorządami teryto
rialnymi;
■ powoływane biblioteki powiatowe są bardzo zróż
nicowanymi instytucjami pod względem wielko
ści, liczebności i fachowości kadry, wielkości
księgozbioru, otrzymywanych dotacji, zakresu
realizowanych zadań, otoczenia zewnętrznego.
Wstępne rozpoznanie problemów dotyczących bi
bliotek powiatowych pozwoliło na podjęcie badań
typu sondażowego. Ich celem jest ustalenie zmian,
jakie nastąpiły w funkcjonowaniu bibłiotek, które
stały się bibliotekami powiatowymi (którym powie
rzono zadania bibliotek powiatowych) oraz okreś
lenie specyfiki i zadań bibliotek powiatowych (któ
rym nadano nowe funkcje), roli, jaką pełnią na rzecz
miasta i terenu.
Rozstrzygnięcie powyższych kwestii umożliwi
analiza i opis zasad powoływania bibliotek powiato
wych, zakresu i charakteru ich funkcjonowania oraz
typologii przyjętych rozwiązań organizacyjnych,
a także opinii przedstawicieli samorządów lokalnych
o znaczeniu szczebla pośredniego w strukturze sieci
bibliotek publicznych.
Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym
przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe
w bibliotekach powiatowych oraz
w starostw ach powiatowych.
W pierwszych z nich pytaliśmy o okoliczności
powoływania bibłiotek powiatowych, sposób ich
zorganizowania, finansowania, politykę kadrową,
zakres działania, a także o zmiany w funkcjonowaniu
tych instytucji, które przejęły nowe zadania. W dru
gich zbieraliśmy informacje charakteryzujące oto
czenie społeczno-ekonomiczne i kulturowe bibłiotek

powiatowych. Interesowały nas także opinie organi
zatorów życia społecznego na temat okoliczności ich
powstania, roli w sieci bibliotek publicznych w po
wiecie.
Badania rozpoczęte w połowie 2000 r. są w trakcie
realizacji. Do końca grudnia 2000 r. przeprowadzono
wywiady w 37 bibliotekach powiatowych i w 37
starostwach powiatowych. W 2001 r. badania były
kontynuowane —odwiedziliśmy 54 placówki i ich
organizatorów.
W myśl przyjętych założeń dokonaliśmy celowe
go doboru bibliotek. Interesowały nas placówki
wyodrębnione ze względu na sposób powstania
(utworzone od podstaw, formalnie powołane, reali
zujące zlecone zadania), rodzaj powiatu jaki ob
sługują (ziemski, grodzki, ziemski i grodzki), miej
sce usytuowania (miasto na prawach powiatu, miasto
- siedziba władz powiatu, miejscowość poza ich
siedzibą), sposób zorganizowania (samodzielne in
stytucje, włączone w struktury np. domów kultury,
działające na zasadzie włączenia stanowiska instruk
tora w struktury urzędu). Oprócz wymienionych
kryteriów braliśmy pod uwagę geograficzne roz
mieszczenie bibliotek oraz stopień zurbanizowania
regionów, na których występują.
Ponieważ jesteśmy w trakcie opracowania ze
branego materiału możemy podzielić się jedynie
pewnymi ogólnymi spostrzeżeniami. Podstawą roz
ważań w niniejszym artykule jest materiał zebrany
w 2000 r. w 37 bibliotekach, a więc w statystycznie
co czwartej powstałej bibliotece, a w co dziesiątej,
która powstać powinna.
Z sondażu wynika bardzo zróżnicowany obraz
pow stających bibliotek powiatowych.
Odmienne są zarówno okoliczności towarzyszące ich
powoływaniu oraz warunki określające możliwości
realizowania przez nie zadań ponadlokalnych. Bib
lioteki objęte badaniem w większości powstały
w 1999 r. (30 spośród 37), 7 - w 1 poł. 2000 r. Jak się
okazało w trakcie rozmów z urzędnikami starostw
powiatowych chęć wywiązania się władz lokalnych
z nałożonego na nie ustawowego obowiązku często
skłaniała je do działania pod koniec roku - w I pół
roczu 1999 r. powstało tylko 9 bibliotek, w II zaś
- 21. Okres tworzenia bibliotek, jak się wydaje nie
jest przypadkowy. Ze względu na brak pieniędzy
(w budżecie starostw nie ma dotacji przeznaczonych
na kulturę) samorządy starały się odsunąć w czasie
decyzje o powoływaniu nowych instytucji.
Sytuacja finansowa powiatów, ale również brak
standardów określających powiatową bibliotekę pu
bliczną sprawiły, że przyjmowano różne warianty
powoływania pośredniego szczebla bibliotek pub
licznych. Sondaż nasz pokazał, że biblioteki powia
towe najczęściej powstawały w wyniku zlecenia
zadań ponadlokalnych dotychczasowym bibliote
kom miejskim, miejsko-gminnym w miastach będą
cych siedzibą powiatu oraz bibliotekom miejskim
w miastach na prawach powiatu. W tej grupie

obejmującej 23 pla
cówki, co trzecia
utraciła status woje
wódzkiej, wśród po
zostałych dominują
duże i zasobne bib
lioteki miejskie. Za
dania o charakterze
ponadlokalnym zle
cono także placów
kom organizacyjnie
małym (np. bibliote
kom miejsko-gmin
nym), funkcjonują
cym poza miastem —
siedzibą powiatu (4),
bibliotece
gminy
wiejskiej (1) oraz filiom wojewódzkich bibliotek
pedagogicznych (2). Dopełnieniem tych różnorod
nych rozwiązań organizacyjnych jest z pewnością
utworzenie od podstaw bibliotek o statusie powiato
wym oraz wirtualnej biblioteki powiatowej.
Wśród badanych placówek przeważały te, którym
nadano uprawnienia bibliotek powiatu ziemskiego
(27), w 8 przypadkach połączono zadania biblioteki
dla powiatu grodzkiego i ziemskiego, dwie pełnią
funkcje bibliotek dla powiatu grodzkiego.
W zależności od zasięgu działania tworzonej
biblioteki powiatowej (powiat ziemski, grodzki) oraz
dotychczasowego statusu przekształcanej biblioteki
powoływały je do życia różne samorządowe szczeb
le. Podstawą prawną do rozszerzenia działalności
bibliotek o zadania ponadlokane są porozumienia
(umowy) zawarte pomiędzy ich organizatorami - za
rządami gmin, w przypadku filii pedagogicznych
- zarządami województw a zarządami powiatów.
Właściwe organy sam orządowe
podejmowały decyzje o powołaniu biblioteki
powiatowej, ponieważ obiigował je do tego
wymóg ustawowy.
Choć żaden z naszych rozmówców nie pominął tego
argumentu, kiedy pytaliśmy o okoliczności powsta
nia biblioteki, podkreślano również inne względy;
• np. historyczne (przywrócenie zadań bibliotekom,
które pełniły funkcje powiatowych, często rejono
wych),
• ambicje środowiska bibliotekarskiego, które za
biegało o powierzenie nowych zadań,
• prestiżowe powiatów, które dążą do tworzenia
instytucji powiatowych na swoim terenie.
Jednym z częściej przytaczanych argumentów
była konieczność nadania funkcji powiatowych bib
liotekom, które utraciły status bibliotek wojewódz
kich. W jednostkowych wypowiedziach wskazywa
no na chęć i potrzebę współpracy merytorycznej
pracowników bibliotek gminnych z instruktorami
bibliotek powiatowych.

Różny je s t status form alnopraw ny
bibliotek powiatowych.
Tylko nieliczne z nich określiły, że po przyjęciu
nowych zadań stały się bibliotekami powiatowymi
formalnie powołanymi, a podstawę ich działalności
stanowi nowy zatwierdzony statut. Sytuacja pozo
stałych nie jest tak jednoznaczna. Większości biblio
tek nadano wprawdzie statuty, w których jedynie
rozszerzono zakres zadań o charakterze ponadlokalnym lub zmieniono nazwę biblioteki, albo
organizatora. Zdaniem pracujących tam biblioteka
rzy nie zatwierdzono więc nowych dokumentów
prawnych, uzupełniono tylko dotychczas obowiązu
jące. W takich przypadkach bibliotekarki nie ocenia
ją, że zaszły zmiany w statusie bibliotek i nie
określają, że zostały formalnie powołane jako powia
towe. Wśród badanych są również placówki, którym
zwiększono jedynie zadania wynikające z funkcji
powiatowych, co zostało zapisane w porozumieniach
lub umowach między stronami (organizatorami), ale
działalność swą opierają na niezmienionych, dotych
czas obowiązujących statutach, np. biblioteki miej
skiej, miejsko-gminnej.
Biblioteki powiatowe m a ją różne nazwy.
Charakterystyczne jest, że tylko połowa z nich
dostosowała je do pełnionych funkcji. Mogą więc
być aktualnie bibliotekami miejskimi i powiatowy
mi, powiatowymi i miejskimi oraz bibliotekami
powiatowymi. Pozostałe mają dawne nazwy lub
zmienione na bibliotekę samorządową z bliższym
określeniem regionalnym (np. Żywiecka, Przemys
ka), albo po prostu na bibliotekę publiczną. Biblio
teki pełniące dwie funkcje, realizujące zadania np.
miejskiej i powiatowej mają dwóch organizatorów.
Konieczność współpracy z ich przedstawicielami
skłania często bibliotekarzy do pewnych wybiegów
ułatwiających (umożliwiających!) sprawne działa
nie. „Ponieważ mamy kłopoty z finansowaniem
naszej biblioteki - tłumaczy jedna z bibliotekarek
- zmieniliśmy w statucie nazwę biblioteki, jesteśmy
biblioteką publiczną. Jeżeli podpiszemy umowę
z miastem - jesteśmy miejską, jeśli ze starostwem
- możemy pełnić zadania powiatowej”. „Ponieważ
w utrzymaniu biblioteki partycypuje miasto i powiat
- dodaje inna - biblioteka nie ma bliższego okreś
lenia w nazwie. Jesteśmy po prostu biblioteką pub
liczną”.
Przyjęcie nowych zadań to dla połowy placówek
objętych sondażem nowe doświadczenie, bowiem
przed 1975 r. nie były bibliotekami powiatowymi.
Wprawdzie doświadczenie pracowników tych bib
liotek oraz od lat budowany warsztat pracy mogą
służyć jako punkt wyjścia do rozszerzenia zadań, ale
z pewnością ważna jest dla nich także pomoc, jaką
otrzymują z wojewódzkich bibliotek publicznych
organizujących szkolenia dla pracowników placó
wek powiatowych. Pomoc dla wielu z nich jest
również cenna ze względu na zasięg działania biblio

teki, w której pracują. Bibliotekom średniego szczeb
la w sieci publicznej przypisano powiaty odpowiada
jące podziałowi terytorialnemu kraju. Obejmują one
swym zasięgiem średnio 7 gmin, są też mniejsze - do
5 gmin, ale i znacznie większe - powyżej 16.
W przypadku bibliotek powiatu grodzkiego zasięg
działania ogranicza się do terenu miasta.
Wielkość powiatu, jego zasobność pod względem
liczby działających tam bibliotek gminnych i ich
sprawności merytorycznej nie miały związku z wy
borem placówek, którym powierzono nowe zadania.
W konsekwencji okazało się, że współpraca powiato
wych bibliotek z placówkami w terenie może spra
wiać pewne trudności. Problem w mniejszym stopniu
dotyczy byłych bibliotek wojewódzkich, aktualnie
powiatowych, których możliwości kadrowe, war
sztatowe, doświadczenie w pracy z bibliotekami
w terenie, ale również zaplecze techniczne (np.
środki transportu) w pełni pozwalają na sprawne
współdziałanie z placówkami gminnymi. Osoby
pracujące w tak utworzonych bibliotekach powiato
wych mówią, że przyjęcie nowych zadań niewiele
zmieniło w ich sytuacji - ograniczyło jedynie zasięg
działania. „Kiedyś miałyśmy 56 bibliotek w terenie,
teraz 16” - mówi dyrektorka jednej z bibliotek. Inna
była biblioteka wojewódzka, która przed zmianą
opiekowała się 50 bibliotekami w terenie, obecnie
jako powiatowa współpracuje z filiami w mieście,
ponieważ pełni funkcje biblioteki dla powiatu grodz
kiego oraz z 5 bibliotekami gminnymi w terenie.
W trudniejszej sytuacji są biblioteki mniejsze, za
trudniające niewielu pracowników, z ubogim wypo
sażeniem, przestarzałym, zniszczonym księgozbio
rem oraz bardzo skromnym budżetem uniemożliwia
jącym zakup nowości książkowych, nie mówiąc
o prenumeracie czasopism. Często takim właśnie
bibliotekom powierzano pracę w dużych powiatach
(powyżej 16 gmin), z odpowiednią liczbą bibliotek,
o różnej sprawności merytorycznej. Brak doświad
czenia tych powiatowych instytucji, nieznajomość
placówek w terenie, ale również niezbyt klarowna
wizja roli bibliotek powiatowych skłoniła niektóre
z nich do rozesłania ankiety z zapytaniem, czego
bibliotekarze w gminach oczekują od instruktorów
w powiecie.
Spośród wielu rozwiązań organizacyjnych przyję
tych w bibliotekach powiatowych
w arto zwrócić uwagę n a placówki utworzone
od podstaw oraz w irtualną bibliotekę powiatową.
Pierwsze z nich, objęte w całości ankietami,
powstały w miastach - siedzibach powiatu, w więk
szości (4) w województwie lubelskim oraz wielko
polskim (2). Utworzono je na mocy porozumienia
zarządów powiatu i miast. Wśród okoliczności, które
skłoniły samorządy do przyjęcia takiego rozwiązania
organizacyjnego, przy bardzo skromnych możliwoś
ciach finansowania powiatów, z pewnością wymie
nić trzeba: brak porozumienia między powiatem
a miastem co do finansowania wspólnej placówki

oraz względy ambicjonalne samorządów lokalnych.
Należy podkreślić, że w każdej z miejscowości,
gdzie utworzono nowe placówki są biblioteki miejs
kie z tradycjami, które formalnie będą podlegały tym
dopiero powstającym. Biblioteki utworzone od pod
staw powstały w 1999 r. i - jak twierdzą zatrudnieni
tam bibliotekarze - do chwili obecnej są w or
ganizacji. Pełnią funkcje bibliotek powiatowych dla
powiatu ziemskiego; swym zasięgiem obejmują po
wiaty z 7 gminami. Biblioteki, o których mowa są
bardzo skromnymi instytucjami i w żaden sposób nie
można ich porównać z innymi bibliotekami powiato
wymi, nawet tymi mało zasobnymi. Są to instytucje
o bardzo skromnej bazie lokalowej (tylko jedna
dysponuje lokalem powyżej 150 m^, pozostałe w gra
nicach 40 m^), równie ubogim księgozbiorze (dwie
placówki zgromadziły księgozbiór do 1200 wol.,
pozostałe od 200 - 300 wol.). Zatrudniają jedną lub
dwie osoby wprawdzie z przygotowaniem biblio
tekarskim, lecz z niewielkim lub żadnym doświad
czeniem zawodowym. Budżety tych bibliotek są
również bardzo małe, choć zróżnicowane. W 2000 r.
wynosiły one od 32 tys. zł do 82 tys. zł, a nakłady na
zakup nowości stanowiły od 4% - 30% budżetu
ogółem. Przy takich wydatkach trudno nawet mówić
o możliwościach budowania księgozbiorów.
Choć w statutach nowopowstałe biblioteki mają
zapis określający wykonywanie zadań przypisanych
bibliotece powiatowej, ich działalność w zasadzie
koncentruje się na organizacji placówki. „Zadania,
jeszcze nie wiem - mówi jedna z bibliotekarek
- najpierw lokal, wyposażenie, sprzęt. Bibliotekarki
gminne mają świetne wyczucie środowiska. Ja im
dyplomatycznie sugeruję, co należałoby zmienić”.
Inną koncepcję realizuje powiat olsztyński. Pro
jekt „Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej”
polega na połączeniu poprzez sieć Internet wszyst
kich bibliotek publicznych działających na terenie
powiatu oraz wykorzystaniu ich kadry i zasobów.
Ideą jest stworzenie centralnego katalogu kompute
rowego zbiorów bibliotecznych sieci powiatowej.
Realizacja projektu przewidziana jest na wiele lat.

W 1999 r. projektem objęto 5 bibliotek miejsko-gminnych z terenu powiatu olsztyńskiego, a WBP
w Olsztynie powierzono rolę konsultanta merytory
cznego i wykonawcy części projektu. Każdą z biblio
tek wyposażono w 2 komputery z dostępem do
Internetu, drukarkę i oprogramowanie. Rozpoczęto
prace zmierzające do skomputeryzowania zasobów
bibliotek i przeszkolenia pracowników.
Z rozmów z pracownikami bibliotek powiato
wych, a także przedstawicielami samorządów wyła
nia się dość skomplikowany obraz wzajemnych
kontaktów, co rzutuje na efektywność współpracy
i powoduje problemy, z którymi zmaga się jedna
i druga strona. Choć trudno mówić o wyraźnych
trendach w procesie powstawania bibliotek powiato
wych nie ulega wątpliwości, że samorządy nie
zobligowane konkretnym terminem niechętnie po
dejmują jakiekolwiek inicjatywy. Właśnie do nich
należy ostateczna decyzja o wyborze placówki, która
podejmie zadania biblioteki powiatowej lub zleceniu
jej tylko wybranych zadań, o podpisaniu umowy na
czas określony lub bezterminowo.
Utworzenie nowej biblioteki, czy zlecenie już
istniejącej placówce nowych zadań wymaga od
powiedniego finansowania. Samorządowców często
nie stać na takie wydatki lub nie chcą w nich
partycypować i oczekują od współorganizatorów np.
miasta, wysokiego udziału w kosztach ich utrzyma
nia. Konsekwencją są działania doraźne, podejmo
wanie niewłaściwych decyzji. Bibliotekarze, którzy
rozumieją ideę (istotę) działania bibliotek powiato
wych nie mogą często zgodzić się z propozycjami
samorządowców.
Choć przykładów dobrej współpracy bibliotek
powiatowych i samorządowej władzy lokalnej z pe
wnością jest dużo, nasze dotychczasowe doświad
czenia pokazują nieco inny obraz. Codziennej pracy
w bibliotekach powiatowych towarzyszy nieustanne
zabieganie o przetrwanie.
Barbara Budyńska jest pracownikiem Instytutu Książki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

Od redakcji
U progu Nowego Roku podejmujemy zwykle różnego rodzaju po
stanowienia i zobowiązania. Takim naszym noworocznym wyzwaniem jest
możliwość sprawniejszego dostarczania Państwu kolejnych numerów
„Poradnika” . W związku z tym pragniemy skrócić czasowo cykl opracowa
nia redakcyjnego numeru. Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie do
redakcji swoich materiałów na dyskietkach, w edytorze tekstu Word
wraz z wydrukiem. Duża część Autorów właśnie w takiej formie dostarcza
już swój materiał.
Apelujemy zatem do tej drugiej części. Teksty z dyskietkami będą
publikowane w pierwszej kolejności. Dyskietki powinny być podpisane
(nazwisko autora, tytuł artykułu). Czekamy na Państwa materiały.

Potrzeby i oczekiwania czytelników w zakresie
charakterystyk wyszukiwawczych dla dzieci i młodzieży
a rzeczywistość biblioteczna*
TERESA SPIRYDONOW
ANNA KUŁAK
W codziennej pracy biblioteki istotny wpływ na
wybór przez czytelnika określonej książki ma od
powiednia charakterystyka wyszukiwawcza. Celem
przeprowadzonych badań ankietowych w Książnicy
Podlaskiej w Białymstoku było sprawdzenie, na ile
potrzebom czytelników odpowiada stosowana prak
tyka biblioteczna w zakresie formułowania charak
terystyk wyszukiwawczych.
W założeniu badania ankietowe miały przynieść
odpowiedź, jak dzieci i młodzież w spontanicznej
wypowiedzi scharakteryzują ulubione książki, na ile
pomocny w ich poszukiwaniach jest bibliotekarz
i katalog. Badaniami objęto dzieci i młodzież, korzy
stające z bibliotek publicznych i szkolnych (pod
stawowych i gimnazjalnych) Białegostoku oraz pra
cowników tych placówek. Do młodych czytelników
skierowano 350 ankiet, odpowiedzi udzieliło 319
osób (179 w grupie wiekowej 7-12 łat i 140 w grupie
wiekowej 13-16 lat). Prawie wszyscy respondenci
odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy lu b ią
czytać książki, co jest oczywiste, ponieważ ankietę
przeprowadzono w bibliotekach (troje zbuntowa
nych nastolatków odpowiedziało „Nie”, jeden
14-letni chłopiec: „Nie lubię. Nie czytam. Czytam
brukowce”).
Czy źródła inform acji o książkach
są wykorzystywane?
Odpowiedź na to pytanie ilustruje poniższa tabela:
Źródła informacji
o książkach
Nauczyciel

7-12 lat

13-16 lat

Razem

48

51

99
184

Koledzy

76

108

Rodzice

45

38

83

Czasopisma

43

71

114

Radio i TV

43

58

101

Biblioteka

109

114

223

* Artykuł jest skróconą wersją referatu wygłoszonego na
konferencji zorganizowanej przez Komisję Opracowania
Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP i Instytut Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW nt. ,J-ormułowanie charakterystyk wyszukiwawczych literatury pięknej”.
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 29-30.I I .2001 r.

Trudno stwierdzić, skąd wzięła się tak wysoka
pozycja biblioteki w tym sondażu (223 odpowiedzi);
prawdopodobnie wpłynął na to fakt wypełniania
kwestionariusza właśnie w bibliotece.
Oprócz biblioteki, najczęstszym źródłem infor
macji są grupy rówieśnicze i media (łącznie 225
odpowiedzi), a więc o poczytności decyduje moda
(niektórzy na pytanie, o czym lubią czytać od
powiadali: „o Harrym Potterze”) - im czytelnik
starszy, tym bardziej tej modzie ulega.
Na ile odpowiedź „z biblioteki” należy rozumieć
jedynie jako pytanie o to, czy dana książka jest, jeśli
aż tyle osób oświadcza, że nie jest im potrzebna
pomoc bibliotekarza, a z katalogu też nie korzystają
(pytanie 4 i 6).
K orzystanie
z katalogu

7-12 lat

procent

13-16 lat

procent

Tak

15

8,4

10

7,1

N ie

79

44,1

53

37,8

C zasam i

82

45,8

75

53,5

B rak
odpowiedzi

3

2

Dlaczego młodzi czytelnicy nie korzystają
z katalogu?
Może nie umieją, a może informacji, której po
szukują, nie ma w katalogu?
Zastanawiające, że na pytanie o wykorzystanie
katalogu - 60 % bibliotekarzy odpowiada: „Sporady
cznie”, pozostali - „Często”, natomiast czytelnicy:
„Nie” bądź „Czasami” (dwie 11-letnie dziewczynki
odpowiedziały: ,JQie, bo jeszcze nie umiem”).
Jeśli czytelnik nie korzysta z katalogu, to zapewne
często liczy na pomoc ze strony bibliotekarzy, którzy
na pytanie: „Czy zdarzają się sytuacje, kiedy biblio
tekarz nie jest w stanie pomóc czytelnikowi w dotar
ciu do właściwej książki?” - odpowiadali: „Tak, ale
wówczas, gdy nie ma jej w zbiorach”.
Jak jest w rzeczywistości, ilustrują odpowiedzi na
pytanie: „Czy przy wyborze książek jest ci potrzebna
pomoc bibliotekarza?” W grupie młodzieży starszej
otrzymano następujące odpowiedzi:
• Zdecydowanie nie - 70 (bez uzasadnienia)
• Nie, bo wiem, co mnie interesuje - 11
• Czasami, jeśli nie wiem dokładnie - 12
• Tak, wskazanie właściwego regału - 13
• Tak, jeśli chcę wiedzieć, czy jest - 2
• Tak, często mi doradza - 17
• Tak,kiedyszukamksiążekzdanejdziedziny-13
(sądzimy, że dotyczy to materiałów do referatów)
• Brak odpowiedzi - 2.

Bez pomocy bibliotekarza w doborze książek obywa
się w zasadzie 108 osób, co stanowi 77,1% an
kietowanych, natomiast z jego pomocy korzysta 30,
czyli 21,4%,
Niechęć młodzieży do porad bibliotekarza może
przynajmniej częściowo tłumaczy zrozumiała i nor
malna w tym wieku postawa buntu wobec wszelkich
„dobrych rad”, czego ilustracją są słowa 16-letniego
chłopca, który napisał: „Nie lubię czytać książek
wciskanych na silę”.
Na to samo pytanie młodsi respondenci odpowie
dzieli:
• Zdecydowanie nie - 54 (bez uzasadnienia)
• Nie, bo sam umiem wybrać - 9
• Tak, wskazanie właściwego regalu - 23
• Gdy muszę przeczytać lekturę - 5
W tej grupie z pomocy bibliotekarza korzysta:
• Tylko czasami - 36
• Tak, pani doradza mi ciekawe książki - 14
• W czytelni - 4.
Łącznie z pomocy bibliotekarza korzystały 54 osoby,
czyli 30,1%. Mimo iż wśród młodszych czytelników
odsetek korzystających z pomocy jest większy,
niepokój budzi duża grupa osób (34), która nie
odpowiedziała ta to pytanie.
Badając zainteresowania literaturą piękną, popro
szono respondentów o ustalenie własnej hierarchii
ważności kryteriów wyboru. Ilustruje ją poniższa
tabela:
Kryteria wyboru
literatury pięknej

7-12 lat

13-16 lat

Temat

35

45

Autor

47

37

Tytuł

56

23

Seria

12

4

Własne zainteresowania

29

31

Najważniejszymi kryteriami wyboru literatury
pięknej okazały się: a u to r i tytuł, co potwierdza
również codzienna praktyka bibliotekarska.
Bibliotekarzy interesuje zwłaszcza miejsce tematu
książki i zainteresowań czytelnika, ponieważ im
właśnie powinny odpowiadać charakterystyki wy
szukiwawcze. Na ile praktyka biblioteczna odpowia
da rzeczywistym potrzebom czytelników? Czy rola
bibliotekarza ma ograniczyć się do wskazania regalu
- jak przy oznaczeniu poziomu i działu (czyli
rodzajów i gatunków literackich)? A może właśnie
taki sposób charakteryzowania literatury pięknej
odpowiada czytelnikowi?
Bibliotekarzom na pewno tak, skoro 100% zatrud
nionych w bibliotekach publicznych - jak wskazuje
Grażyna Lewandowicz - uznało opracowanie za
„wystarczające i nie wymagające uzupełnienia”
i w związku z tym, nie chcą zmian w dotych
czasowym sposobie opracowania literatury**.
* * Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach
publicznych dla dzieci i młodzieży. Oprać. Grażyna Lewan
dowicz. Wyd. 3. Warszawa 1998.

Kolejne pytanie kwestionariusza ankiety skiero
wane do czytelników brzmiało:

O czym lubisz czytać?
Zostało ono celowo tak sformułowane, aby respon
dent „własnymi słowami” scharakteryzował ulubio
ne treści. Najczęściej pojawiały się takie odpowiedzi:
o magii i czarach, zwierzętach, przygodach, o Harrym Potterze, zagadki do rozwiązania, o życiu
codziennym, miłości, rówieśnikach. Warto podkreś
lić, że część wypowiedzi pokrywa się z klasyfikacją
działową przyjętą w bibliotekach.
Podobne były odpowiedzi młodzieży gimnazjal
nej: „Lubię książki o tematyce fantastycznej i roman
se”; „Czytam o wszystkim oprócz fizyki”; „O mło
dzieży, która podobnie jak ja ma pewne problemy
i musi je rozwiązać”, a także: kryminały, horrory,
książki psychologiczne, książki akcji i grozy.
Okazuje się, że większość młodzieży wie, co chce
czytać i posługuje się terminami odmian gatun
kowych prozy popularnej. Stosowany w bibliotekach
system poziomowo-działowy nie w pełni odpowiada
potrzebom czytelników. Jeżeli jeszcze znajdą po
wieść przygodową, historyczną, przyrodniczą, fan
tastyczną, biograficzną i pamiętniki, to już na pewno
będą mieli kłopoty z odszukaniem powieści o kul
turach i tradycjach innych narodów, np. Japonii, jej
mitologii i kulturze, czy związanych z kulturą anty
czną. Starsza młodzież używa terminów odmian
gatunkowych prozy popularnej (co może świadczyć,
że czytają takie właśnie książki), natomiast dzieci
szukają własnych określeń, często bardzo nieporad
nych. Niektóre z nich mają odpowiedniki w stosowa
nej klasyfikacji bibliotecznej (książki przygodowe,
o zwierzętach, baśnie).
Charakterystyki wyszukiwawcze stosowane w ka
talogu nie odpowiadają zapytaniom czytelników. Ich
potrzeby i praktyka bibliotekarska zdecydowanie
rozmijają się. Czy nie należałoby stosować zatem
takich samych haseł przedmiotowych jak w literatu
rze dla dorosłych? Inna jest jednak specyfika literatu
ry dziecięcej i młodzieżowej - czy można stosować
te same terminy i jaką formę miałby taki temat
- .powieść grozy młodzieżowa”, „Amerykańska
młodzieżowa powieść grozy”?
Być może młodzi czytelnicy nie korzystają z kata
logu, bowiem nie znajdują tam informacji, jakiej
oczekują.
Następne zagadnienie dotyczyło form pracy z czy
telnikiem, oferowanych przez naszą placówkę.
W grupie młodszych respondentów na pytanie o
udział w zajęciach bibliotecznych
nie odpowiedziało tylko czworo dzieci, ale z pozo
stałych odpowiedzi wynika, że w żadnych formach

nie uczestniczy aż 68 osób, co stanowi 37,9%
korzystających z biblioteki. W starszej grupie nie
odpowiedziało 6 osób, ale w zajęciach nie brało
udziału aż 60 osób, co stanowi 42,8%. W obu
grupach największą popularnością cieszyły się lekcje
biblioteczne (łącznie uczestniczyły w nich 102 osoby
- 23%) i konkursy (87 uczestników). Na spotkania
z autorami przychodziło 35 osób, w zajęciach plas
tycznych i artystycznych brało udział 64 dzieci.
Dla porównania - zaprezentujemy też opinie
bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkół pod
stawowych i gimnazjów w Białymstoku oraz w fi
liach Książnicy Podlaskiej. Na pytanie o
korzystanie przez czytelników z katalogów
i o katalogi najczęściej wykorzystywane
bibliotekarze szkolni w 60% oceniają wykorzystanie
katalogów jako sporadyczne, w 40% - jako częste.
Pracownicy bibliotek publicznych ocenili, że zarów
no okazjonalnie, jak i często korzysta z katalogów
50% czytelników. Zdania bibliotekarzy szkolnych na
temat najczęściej wykorzystywanych rodzajów kata
logów były podzielone: 60% wskazywało na katalog
alfabetyczny uzasadniając, że „dzieci najłatwiej za
pamiętują nazwisko autora”, 40 % - jako najczęściej
wykorzystywany wskazało katalog tytułowy. Nato
miast bibliotekarze Książnicy Podlaskiej uważają, iż
dzieci najczęściej korzystają z katalogu tytułowego
(ł00% odpowiedzi).
Wszystkie badane biblioteki prowadzą tradycyjne
katalogi kartkowe: alfabetyczny i rzeczowy do cało
ści księgozbioru, a biblioteki publiczne dodatkowo
kartoteki: poziomowo-działowe (wg cytowanego
opracowania Grażyny Lewandowicz) i tytułowe do
łiteratury pięknej dziecięcej. Niewiele bibliotek pro
wadzi kartoteki serii wydawniczych; biblioteki
szkolne zaś - ilustrowane katalogi lektur.
Następne pytanie skierowane do bibliotekarzy
dotyczyło tego, czy potwierdzają opinie o minimal
nym wykorzystaniu katalogów przez młodych czy
telników i czy są zapytania o treść lub temat
interesującej ich książki.
W obu typach bibliotek - 78% czytelników pyta
o tytuł książki, w bibliotekach szkolnych czytelnicy
w 50% posługują się wykazem lektur. Pozostałe
wskazania, tzn. autor, temat, wolny dostęp do księgo
zbioru, ułożyły się w granicach ł0-ł5% , a zdecydo
wanie na końcu wymieniony został katalog - od 30%
w bibliotekach szkolnych do 50% wskazań w pla
cówkach publicznych (gdzie trochę wyższy jest
procent wskazań wolnego dostępu do półek i praw
dopodobnie dlatego mniejsze jest wykorzystanie
katalogu). Tylko w czterech przypadkach jako ele
ment wyszuldwawczy wymieniono serię.
Na pytanie: czy zd arzają się sytuacje, kiedy
bibliotekarz nie je st w stanie pomóc dziecku
w dotarciu do interesującej książki? - 90% biblio
tekarzy odpowiedziało przecząco. Tylko jeden bib
liotekarz stwierdził, że zdarzają się kłopotliwe sytua
cje, ponieważ „brak jest nowoczesnej bazy infor
macyjnej”. Można przypuszczać, że wprowadzenie

komputerów do obsługi czytełników spowoduje
- chociażby z ciekawości - wzrost zainteresowania
katalogami wśród młodych czytełników.
Na kolejne pytanie: czy dzieci są przygotowane
do samodzielnego poszukiwania interesującej je
łiteratu ry około 80% bibliotekarzy szkolnych od
powiedziało - „Tak”, nie uzasadniając odpowiedzi,
nieliczni stwierdzili - „Po lekcjach bibliotecznych
- są”. Bardziej podzielone były zdania pracowników
bibliotek publicznych: 40% stwierdziło - „Nie są
przygotowane, za mało jest lekcji bibliotecznych”;
20% - „Są przygotowane” i 20% - „Częściowo”
(mając na myśli głównie wolny dostęp do półek).
Przypuszczając, że katalog jako źródło informacji
o książce jest również niezbyt często wykorzysty wany
przez bibliotekarzy, zadano pytanie o możliwości
poszerzania przez nich wiedzy na tem at literatury
pięknej dla dzieci i młodzieży. Najczęściej wymienia
nymi sposobami są: czytanie prasy fachowej, biblio
tekarskiej, („Nowe Książki”, „Świat Książki”, ,porad
nik Bibliotekarza”, „Victor”, „Cogito”, ,Rzeczpospoli
ta”) i środki masowego przekazu (telewizja - 10%
nauczycieli bibliotekarzy). Ponadto bibliotekarze
szkolni jako jeden ze sposobów poznawania literatury
wymienili konferencje metodyczne, rozmowy z dzie
ćmi; tylko jedna bibliotekarka wskazała na czytanie
literatury dla dzieci i młodzieży.
Na pytanie:
czy charakterystyki wyszukiwawcze powinny
zawierać inform acje o treści książki?
- prawie 80% bibliotekarzy szkolnych odpowiedzia
ło twierdząco, z tym, że pod tym pojęciem rozumieli
raczej krótkie adnotacje o treści niż hasła przed
miotowe. Bibliotekarze z bibliotek publicznych
w 40% stwierdzili, że przy katalogach kartkowych
dotychczasowa klasyfikacja jest wystarczająca. Wię
kszości, czyli 60 procentom respondentów przydały
by się natomiast bardziej szczegółowe charakterys
tyki, bez względu na typ katalogu.
Stanisława Kurek-Kokocińska napisała o potrze
bie wypracowania metody ujednolicania zapisów
oznaczeń opartych na rozwiązaniach zwyczajowych,
wspieranych ustaleniami teoretyków, ponieważ do
tychczas „istniejące i stosowane w praktyce biblioteczno-bibliograficznej narzędzia klasyfikacji i bu
dowy charakterystyki wyszukiwawczej są niejedno
lite i nieprecyzyjne; dość trudno na ich podstawie
orzekać o treści utworu; podają informacje nierelewantne dla młodego odbiorcy”. Wszyscy zdają sobie
sprawę z „inności” literatury dziecięcej. Literatura
dziecięca korzysta ze wzorów literatury „dorosłej”,
ale z natury swojej jest synkretyczna w obrębie
wyznaczników rodzajowo-gatunkowych. Jeżeli tak
trudno mówić o gatunkach czy odmianach gatun
kowych prozy dziecięcej, to czy jej opracowanie
rzeczowe może być identyczne z opracowaniem
literatury przeznaczonej dla dorosłego czytelnika?
A przecież nie zawsze umiemy odpowiedzieć na
pytanie, gdzie przebiega granica między literaturą

dla młodzieży i dorosłych. Zjawisko przenikania
form, swobodnego „mieszania” różnych odmian
gatunkowych jest charakterystyczne dła prozy dzie
cięcej i młodzieżowej (pisali o tym m.in. Krystyna
Kuliczkowska, Joanna Papuzińska, Józef Białek,
Halina Skrobiszewska, Zofia Adamczykowa). Po
wieści skierowane do dziewcząt korzystają ze sche
matu romansu (cykl «Nie dla mamy, nie dła taty,
a dla każdej małolaty»), powieści dla chłopców to
schemat kryminału lub hoiroru lub powieści grozy
(«Szkoła przy Cmentarzu», «Ulica Strachu»).
Jak ie kryteria stosować?
Według Grażyny Lewandowicz, wszystkie biblio
teki publiczne mają wolny dostęp do półek - narzę
dziem porządkującym zbiory jest podwójna klasyfi
kacja: UKD i poziomowo-dzialowa oraz hasło przed
miotowe (dostępne jedynie w bazie katalogu kom
puterowego). Autorki tego artykułu są zwolennicz
kami systemu opartego „na poziomach”, nie tylko
dlatego, że taki przyjęła Książnica Podlaska, ale
przede wszystkim ze względu na to, co dawno już
stwierdził Edward Balcerzan, iż odbiorca tej litera
tury nie jest wyłącznie dzieckiem, ale dzieckiem na
określonym etapie rozwoju intelektualnego i emo
cjonalnego. O modelach kontaktu dziecka z książką
(od przedszkolaka do nastolatka), zależnych od jego
rozwoju pisała też Alicja Baluch. Dla pedagogów
i psychologów jest to oczywiste.
Każda publikacja ma określonego odbiorcę
i w praktyce bibliotekarskiej dość łatwo określić
poziomy I-IIl. Dyskusje zazwyczaj dotyczą poziomu
IV, najczęściej z racji wątków spornych z pedagogi
cznego lub tylko indywidualnego punktu widzenia
(powieści Marty Fox), czy też zastosowania pew
nych konwencji literackich o wątpliwym wpływie na
psychikę dziecka (horrory i «Ulica Strachu»). Na
niebezpieczeństwo popularności kultury masowej,
spłycenie pod jej wpływem problematyki i zubożenie
języka literatury młodzieżowej zwracał uwagę już
w 1985 r. Grzegorz Leszczyński; skutki tego widocz
ne są m.in. w analizowanych badaniach.

Niepokojący jest fakt, że wiele wydawnictw w po
goni za zyskiem publikuje książki właściwie bezwar
tościowe, skierowane do dzieci najmłodszych (3-5
lat). Kształtują one odbiorcę o minimalnych wyma
ganiach czytelniczych i estetycznych. Analizując
wyniki różnych badań czytelniczych, świadomi za
grożeń wtórnego analfabetyzmu, szczególnie my
- bibliotekarze - powinniśmy dołożyć wszelkich
starań - poczynając od w miarę precyzyjnego opra
cowania książki - by żaden czytelnik nie wyszedł
z biblioteki zniechęcony.
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Zbiory nut w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Łodzi
URSZULA PIÓRKOWSKA
w Dziale Zbiorów Muzycznych Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego oprócz bogatego księgozbioru
i kołekcji dokumentów dźwiękowyeh, znajduje się
również ciekawy zbiór nut.
Posiadamy 2ł 713 jednostek inwentarzowych dru
ków muzycznych. Liczba ta nie jest równoznaczna
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z liczbą utworów; znajdują się bowiem wśród nich
albumy, zbiorki nutowe, czy śpiewniki zawierające
niejednokrotnie wiele kompozycji.
Zbiory nut znajdowały się już w pierwszych
inwentarzach Biblioteki. Pochodziły gów nie z da
rów. Bibliotece ofiarowywano częstokroć całe księ
gozbiory. Po wojnie przejmowano zbiory pofabrykanckie, które zawierały również druki muzyczne.
Około 10% naszych nut stanowią pozycje przejęte ze
Stadtbücherei Litzmannstadt-Musikbücherei, treś
ciowo bardzo cenne, uzupełniające nasze zbiory

o utwory wybitnych kompozytorów, wydawane
przez świetne niemieckie wydawnictwa muzyczne,
takie jak Breitkopf und Härtel, C. F. Peters i inne.
W latach siedemdziesiątych XX w. wraz z po
wstaniem Oddziału Muzycznego przy Dziale Zbio
rów Specjalnych rozpoczęto planowe gromadzenie
nut. Napływające wciąż dary, zakupy od osób pry
watnych i antykwaryczne, nadały szczególnego cha
rakteru naszym zbiorom nutowym. Około 40% z nich
stanowią pozycje wydawane od połowy XIX w. do
1939 r. Wartość ich jest różna. Niektóre to cenne,
rzadkie druki dziewiętnastowieczne, z piękną grafi
ką, sztychowane. Do ciekawszych można zaliczyć:
Etudes pour le cor (...) par Frédéric Duvernoy (...)
Artiste de la Musique particulière de Sa Majesté
l ’Empereur (...) À Paris au Magasin de Musique
dirigé par Mrs Cherubini, Mèhul, Kreutzer (...) et
Boieldieu. Nuty sztychowane, wydane niewątpliwie
za życia E. Mèhula, więc przed 1817 r., praw
dopodobnie za panowania Napoleona I, wszak Du
vernoy byl muzykiem jego nadwornej orkiestry.
W zbiorach jest wiele polskich XIX-wiecznych
druków muzycznych, w tym wydanych poza głów
nymi ośrodkami edytorskimi, np. Taniec polski
z XVIII w. ułożony na fortepian przez Wojciecha
Krajcewicza, a wydany w Piotrkowie nakładem
Księgarni i Składu Nut Muzycznych Alfreda Mar
czewskiego i Spółki. Ten sam utwór na skrzypce
i fortepian wydal Marczewski w 1862 r. ze znakiem
wydawniczym 8. Nasz egzemplarz nosi znak wyda
wniczy 7, można więc przypuszczać, że wydano go
w 1861 lub 1862 r.
Mon premier essai / Fantasies dedykowane Wiel
kiemu Księciu Mikołajowi przez Constantina Nołtć,
na ozdobnej stronie tytułowej zamieszczono zwięzłą
informację; à Zamość, bez wydawcy i daty wydania.
Podano jedynie nazwę warsztatu litograficznego
J. V. Flecka w Warszawie, który zajmował się
działalnością muzyczną w latach 1845-1865.
Józef Witwicki dedykował pani Lucynie Kucińs
kiej Une larme / chant sans paroles, utwór wydany
przez Antoniego Kocipińskiego w 1859 r. W adresie
wydawniczym widnieją; Kijów, Kamieniec Podolski
i Kiszyniów.
Wśród polskich druków muzycznych z XIX w.
najwięcej jest z oficyn warszawskich, np. Gustawa
Gebethnera z wczesnymi znakami wydawniczymi
G & C.7, G. & C.14, G. C.75, Gebethnera i Wolffa;
ponadto wiele wyszło nakładem Sennewalda, inne
z zakładu łitograficznego i wydawnictwa Juliusza
Milłłera, Ungera i Banarskiego oraz R. Friedleina.
W naszych zbiorach nie brakuje też druków
wileńskich. Nakładem Maurycego Orgelbranda
w 1859-1860 r. wydano Tańce Ignacego Chmielo
wskiego. Posiadamy egzemplarze noszące znaki
wydawnicze 13,15,20. Tegoż kompozytora Cześnik
/ Mocium Panie, polonez ze znakiem wydawniczym
M. 0.51.
Po otwarciu warszawskiej księgami Orgelbrand
wydal w 1866r. pojedynczą pieśń Stanisława Moniu
szki Koszykarz. K. Mazur w Pierwodrukach Stani

sława Moniuszki pisze, iż nie wiadomo mu o ani
jednym zachowanym egzemplarzu pierwodruku tej
pieśni. Ten sam autor napisał dalej, że sztychamia
Gebethnera i Wolffa została zamknięta w początkach
1866 r. Przypuszczam, że pierwodruk znajduje się
właśnie w naszych zbiorach z litograficzną stroną
tytułową i tekstem muzycznym odbitym w sztycharni Gebethnera i Wolffa.
Nakładem wileńskiej księgami J. Zawadzkiego
ukazało się procentowo niewiele druków muzycz
nych. Są to jednak pozycje znaczące. Firma ta była
jednym z najpoważniejszych wydawców S. Moniu
szki. Ich nakładem wyszły między innymi Śpiewniki
domowe, wydawane jednocześnie jako całość i po
szczególne pieśni, będące również pierwodrukami.
Posiadamy jedną z nich, a jest to Sierota z piątego
Śpiewnika domowego, znak wydawniczy J.IO Z.
Pierwodrukiem są też Cztery piosnki Stanisława
Moniuszki, odbite w warszawskiej sztychami
A. Dzwonkowskiego w 1860 r.
Dużą część XIX-wiecznych nut stanowią druki
zagraniczne: niemieckie, francuskie, rosyjskie.
Oprócz wspomnianych już firm Breitkopff und Här
tel oraz Peters posiadamy nuty wydawane przez
Schlesingera, Bote und Bocka, B. Schotta, Jiirgensona, W. Bessela i in. Znajdują się między nimi
pierwodruki np. utworów F. Chopina; Quatre Mazur
kas pour le Piano composées etdedièes à Mademoiselle
La Comtesse Mostowska, wydane u Breitkopfa i Härtla
w Lipsku w 1838 r., czy Trois Valses pour le piano, op.
64, wydane przez tychże edytorów w 1847 r.
Równie ciekawe i bogate są nasze zbiory z końca
XIX i początku XX wieku. Są to druki firm
A. Dzwonkowskiego czy R. Idzikowskiego. W tym
okresie pojawiają się również wydania łódzkie.
Zaliczyć do nich można kilkadziesiąt egzemplarzy
z serii »Nowy repertuar na skrzypce i mandolinę«
wydawanej w początkach ubiegłego wieku w Łodzi
przez Bogumiła Tesznera (Gottlieb Teschner). Łódz
kie wydania z tego okresu w naszych zbiorach
reprezentowane są również przez firmy L. Fischera,
S. Miszewskiego, Rychlińskiego i Wegnera. Są
wśród nich utwory pisane na specjalne okazje, np.
marsz Souvenir de Lodz skomponowany przez
J. A. Quasta na otwarcie sezonu letniego w Parku
Helenowskim w 1899 r., czy Wspomnienia z Helenowa. Morceau de salon skomponowane przez Emilię
Böhme, wydane w Łodzi w 1892 r. Z okazji 25-lecia
łódzkiej straży pożarnej w 1901 r. został skom
ponowany przez Wincentego Konopkę Marsz Straży
Ogniowej. Na bogato ilustrowanej stronie tytułowej
umieszczono nazwę zakładu litograficznego J. Orgenbucha z Łodzi.
Dużą część naszych zbiorów stanowi muzyka
rozrywkowa. Zaliczyć do niej można modne salono
we tańce XIX w. oraz romanse cygańskie z początku
wieku XX. Są szlagiery kabaretowe i filmowe z lat
międzywojennych, utwory z muzyką i tekstem Andy
Kitschman. Posiadamy przeboje „Ordonki”, Euge
niusza Bodo i innych gwiazd ówczesnych kabaretów
i filmów, kompozycje Jerzego Petersburskiego, Ar
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tura i Henryka Goldćw, Zygmunta Karasińskiego
i in., ze słowami J. Tuwima, A. Własta, czy
M. Hemara. Są to typowe druki muzyczne tamtych
czasów, ze stronami tytułowymi ozdobionymi foto
grafiami wykonawców, scenami z filmów, bądź
ilustracjami nawiązującymi do treści piosenek. Cie
kawostką tutaj może być kilkaset egzemplarzy popu
larnej serii «Nuty minjaturowe» wydawanej w latach
dwudziestych przez I. Rzepeckiego w Warszawie.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się druki
muzyczne z muzyką rozrywkową ostatniego pięć
dziesięciolecia, m.in. piosenki z repertuaru S. Przy
bylskiej, J. Połomskiego, utwory do tekstów
A. Osieckiej oraz albumy nutowe zawierające utwo
ry znanych zespołów i solistów współczesnej muzyki
rozrywkowej, np. W. Houston, The Doors,
Ch. Aznavoura, K. Klenczona. Kierując się po
trzebami naszych czytelników - staramy się stale
uzupełniać ten zbiór.
Mieszczą się w nim różne gatunki muzyki rozryw
kowej - rock, pop, jazz, country, utwory z musicali,
śpiewniki itd. Różnorodność i dostępność zbiorów

budzi coraz szersze zainteresowanie nie tylko środo
wiska muzycznego, ale również młodzieży nie posia
dającej wykształcenia muzycznego i umiejętności
czytania nut. Ci korzystają z tekstów piosenek
i podpowiedzi chwytów gitarowych.
W latach siedemdziesiątych XX w. zaczęto też
zakupy dostępnych w sprzedaży druków muzycz
nych. Mamy bogaty repertuar nut dobrych wydaw
nictw polskich i obcych. Treściowo zbiór nasz
zawiera wszelkie rodzaje, gatunki i formy muzyczne
powstałe na przestrzeni wieków - od późnego śred
niowiecza po współczesność, reprezentowane przez
nazwiska wybitnych, bądź mniej znanych kompozy
torów. Posiadamy partytury i wyciągi fortepianowe
oper. Zbiór zawiera bogaty wybór utworów instru
mentalnych i wokalnych o różnych poziomach trud
ności. Zainteresowani znajdą szkoły na instrumenty
i solfeże.
Urszula Piórkowska jest kierownikiem Działu Zbiorów
Muzycznych WiMBP im. J. Piłsudskiego w Łodzi

RELACJE
Konferencja bibliotekarzy
pogranicza polsko-niemieckiego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze w dniach 25-27
października 2001 r., przy współpracy z Biblioteką
Collegium Polonicum w Słubicach, zorganizowała
konferencję bibliotekarzy pogranicza, sponsorowaną
przez Ministerstwo Kultury.
Obrady oraz spotkania integracyjne bibliotekarzy
niemieckich (13 osób) i lubuskich (17 osób) od
bywały się w gmachu WiMBP, Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Kalsku (baza noclegowa, wyżywienie)
oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słu
bicach.
W konferencji uczestniczyło 6 wykładowców,
w tym 2 niemieckich. Celem konferencji było m.in.
zwrócenie uwagi bibliotekarzy na możliwość pozys
kiwania środków finansowych na działalność biblio
teczną z Funduszy Euroregionów. Przewodniczący
Euroregionu „Sprewa - Nysa Bóbr” - Czesław
Fiedorowicz oraz dyrektor Biura Euroregionu „Pro
Europa Viadrina” - Krzysztof Szydlak, mówili m.in.
o realizowaniu projektów tzw. miękkich. Wśród nich
były tylko 4 projekty z bibliotek lubuskich, m.in. ze
Słubic. Dyrektor tej placówki - mgr Maria Chilińska,
podzieliła się swoim doświadczeniem odnośnie po
zyskiwania środków z Euroregionu. Efektem realiza
cji projektu w 2000 r. przez Bibliotekę w Słubicach
jest powołanie działu regionalnego (również w for
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mie ekspozycyjnej), interesujący film o bibliotekach
w powiecie, duża wystawa nt. miast partnerskich,
Frankfurtu i Słubic oraz spotkania bibliotekarzy
i księgarzy polskich i niemieckich.
W konferencji bibliotekarzy pogranicza uczest
niczył również przewodniczący Komisji Współpracy
Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubuskiego
- prof, dr hab. Marian Eckert (były wojewoda
zielonogórski). W jego wystąpieniu poruszone zo
stały problemy pozbywania się stereotypów w sto
sunkach polsko-niemieckich oraz nawiązywania
w ostatnich latach coraz lepszej współpracy. Profesor
mówił też o konieczności prowadzenia dialogu Pola
ków i Niemców, przestrzegania pewnych zasad
i precyzyjnym wyrażaniu poglądów, zrozumieniu
odmiennego spojrzenia na te same problemy, szacun
ku dla partnera, umiejętności kompromisu, ale
1 obrony swoich przekonań.
Ciekawym przeżyciem dla bibliotekarzy pograni
cza było spotkanie z wybitnym tłumaczem literatury
polskiej w Niemczech - Henrykiem Bereską. Omó
wił on kwestię obecności literatury polskiej w Niem
czech w latach powojennych i w ostatnim łO-leciu.
Na ostatnich Targach Książki we Frankfurcie, Polska
była szczególnie widoczna, ze łOO nowymi pozyc
jam i książkowymi w języku niemieckim, 50 pol
skimi utworami, dwoma laureatami nagrody Nobla
- Cz. Miłoszem i W. Szymborską. Wysoko cenio
nymi pisarzami w Niemczech są: S. Mrożek,
T. Różewicz, R. Kapuściński, H. Krall, M. Zagajew
ski. Wystąpienie H. Bereski zamieszczone zostało

woliła na nawiązanie bliższych, osobistych kon
taktów.
Spotkanie przybliżyło bibliotekarzom niemiec
kim specyfikę działania bibliotek i instytucji
kultury po stronie polskiej.
Bibliotekarze uzyskali informację o możliwoś
ciach pozyskania środków finansowych z Euro
regionów na działalność biblioteczną.
Ustalono, że w 2002 r. zostanie zorganizowane
w BPMiG Słubice seminarium z udziałem pra
cowników czytelń bibliotek terenowych nt. gro
madzenia materiałów regionalnych - polskich
i niemieckich oraz odpowiedniego ich ekspono
wania.
Spotkania bibliotekarzy pogranicza polsko-nie■mieckiego powinny odbywać się każdego roku.

w pierwszym numerze Lubuskiego Pisma Literacko-kulturalnego ,,Pro Libris”.
Działalność Zielonogórskiego Centrum Kultury
Języka Niemieckiego przedstawiła, tłumaczka języ
ka niemieckiego i jednocześnie kierownik Centrum,
mgr Barbara Krzeszewska-Zmyśloiiy.
W ramach spotkania uczestnicy konferencji zwie
dzili Zieloną Górę. Zapoznali się z działalnością
WiMBP (zwiedzanie poszczególnych działów, obej
rzenie filmu dokumentalnego „Skarby kultury euro
pejskiej w zbiorach WiMBP” oraz „Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
w Zielonej Górze”). Zwiedzili również zespól klasz
torny i Bibliotekę w Seminarium Duchownym w Pa
radyżu, a także nowoczesną Bibliotekę Collegium
Polonicum oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gmi
ny w Słubicach.

Wnioski podsumowujące;
STANISŁAWA BOGALSKA

• Konferencja zapoczątkowała współpracę między
bibliotekarzami polskimi i niemieckimi oraz poz

st. kustosz WiMBP w Zielonej Górze

Rok Norwidowski
z okazji 180 rocznicy urodzin i 150 wydania
Promethidiona w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio
tece Publicznej w Zielonej Górze, noszącej imię
poety, odbyła się dwudniowa konferencja (2223.10.2001 r.). Współorganizatorem konferencji był
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogór
skiego, a kierownikiem naukowym prof. Czesław
Dutka. Zostało wygłoszonych 16 referatów, znanych
norwidologów, m.in. profesorów: Jadwigi Puzyniny
i Zbigniewa Sudolskiego z Uniwersytetu Warszaws
kiego, Ireny Jokiel, Czesławy Glensk z Uniwersytetu
Opolskiego, Mieczysława Inglota z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Konferencja odbywała się w sali widowiskowej
Biblioteki. Wystąpień referentów każdego dnia słu
chało ok. 180 osób: pracownicy naukowi i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego, bibliotekarze, nau
czyciele języka P iskiego, słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, dziennikarze.
Zaprezentowane na konferencji wypowiedzi były
bardzo interesujące, wielu referentów wskazywało
na aktualność twórczości C. Norwida i jego myśli
w odniesieniu do obecnych czasów i polskiej sytua
cji. Ciekawa była też ponad dwugodzinna dyskusja.
Referaty zostaną opublikowane przez biblioteczną
oficynę wydawniczą,Pro Libris” w serii «Materiały
konferencyjne» (nr 3). Wcześniej jednak chcieliśmy
zaprezentować część referatów, zamieszczając je
w grudniowym numerze „Bibliotekarza Lubuskie
go”. Opisujemy tam również wystawę poświęconą
C. Norwidowi.
Konferencja i wystawa nagłośnione zostały w me
diach. Szeroko prezentowała je telewizja lokalna i wo
jewódzka (Teleskop Lubuski). W audycjach rozgłośni
radiowych przytoczono fragmenty referatów oraz wy
powiedzi profesorów, m.in. Jadwigi Puzyniny, Edwar
da Kasperskiego, Mieczysława Inglota.

MARIA WĄSIK
dyrektor WiMBP w Zielonej Górze

Program konferencji
22.10,2001 r.

•
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25 lat Biblioteki Pedagogicznej
w Błoniu
Błonie to piękne, zabytkowe miasteczko położone
29 km na zachód od Warszawy. Jest jednym z naj
starszych mazowieckich miast, starsze nawet od
stołicy, gdyż prawa miejskie otrzymało w 1338 r.
Właśnie tutaj, od ponad 25 lat istnieje i świadczy
swoje usługi Biblioteka Pedagogiczna, będąca jedną
z dwunastu filii PBW w Warszawie. Placówka ta, od
pierwszych lat swojego istnienia zajmuje ważne
miejsce w życiu oświatowym i kulturalnym miasta.
Oczywiście, jak wszystkie placówki tego typu,
również i ona borykała się z trudnościami lokalowy
mi, kadrowymi i finansowymi. Jednak dzięki wie
dzy, umiejętnościom i osobistemu zaangażowaniu
ludzi związanych z tą szacowną instytucją. Biblio
teka doczekała pięknego Jubileuszu. Ta okrągła
rocznica stała się okazją do milej uroczystości, która
odbyła się w Ośrodku Kultury ,,Poniatówka” w Bło
niu, w dniu 18 października 2001 r. Wśród za
proszonych gości witaliśmy inspektor Małgorzatę
Korczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, wizytator Barbarę Tomkiewicz
z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Roberta Miszczuka dyrektora PBW w Warszawie, skarbnika
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Andrzeja Jo
pkiewicza, przedstawicieli Władz Miasta: burmistrza
Janusza Adamskiego i Zdzisława Wachnika; honoro
wym gościem była założycielka Biblioteki i jej
pierwszy (wówczas jeszcze) dyrektor Marianna Pan
kowska. Wśród ważnych osobistości nie mogło
zabraknąć dyrektorów błońskich szkół, nauczycieli
bibliotekarzy, kierowników poszczególnych filii
i wielu innych życzliwych i oddanych Bibliotece
osób.
Wstępem do uroczystości był list gratulacyjny od
dyrektora Departamentu w MEN, Elżbiety Nerwióskiej, odczytany przez Roberta Miszczuka, następnie
Danuta Siekierska przedstawiła historię Biblioteki,,
wyrażając przy okazji podziękowanie przedstawicie
lom Władz Miasta za patronat finansowy nad pla
cówką. W dalszej części uroczystości wręczono
specjalne Nagrody Dyrektora najbardziej zasłużo
nym pracownikom: Ewie Rytce, Danucie Siekiers
kiej i Wandzie Dziewulskiej, były także listy gratula
cyjne i kwiaty dla wszystkich byłych i obecnych
pracowników biblioteki.
Po emocjach części oficjalnej z prawdziwą przy
jemnością wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego.
Polonez Ogińskiego Pożegnanie O jayzny wprawił
wszystkich w uroczysty nastrój. Tę miłą chwilę
wykorzystano do krótkich wystąpień okolicznoś
ciowych, glos zabrali kolejno: Andrzej Jopkiewicz,

Od lewej: Anna Buźniak - kierownik filii, Robert Miszczak
dyrektor PBW, Ew aRytka-długoletni, zasłużony pracow
nik biblioteki

Małgorzata Korczak, Janusz Adamski i Barbara
Tomkiewicz. Wszyscy dziękowali pracownikom bi
blioteki za dotychczasową pracę, gratulowali i ży
czyli dalszych sukcesów. W imieniu nauczycieli
wystąpił Jacek Cieślak - dyrektor Zespołu Szkól nr
1 w Błoniu (od ponad 23 lat czytelnik naszej
Biblioteki) oraz Adela Rumak - radna Urzędu Miasta
i Gminy Błonie. Były życzenia, prezenty i kwiaty.
Uroczystość uświetniła wystawa prac poetycko-plastycznych nt. Moje rodzinne miasto Błonie,
przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawo
wej nr 1 i 2 w Błoniu oraz Szkoły Podstawowej
w Bieniewicach. Ponadto prezentowane były prace
wyróżnione w dwóch edycjach konkursu na katalog
ilustrowany nt. Moje ulubione książki, którego or
ganizatorem była Biblioteka Pedagogiczna oraz pra
ce wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Bło
niu, podczas realizacji ścieżki regionalnej pt. „Dzie
dzictwo kulturowe w regionie”.
Podczas poczęstunku wszyscy goście wznieśli
toast symboliczną lampką szampana za kolejne 25 lat
pomyślnej działalności naszej placówki.
Piękna, słoneczna pogoda była okazją do spaceru
po zabytkowej części miasta i odwiedzenia siedziby
Biblioteki przy ul. Narutowicza 20. Cenną pamiątką
były wpisy gości do księgi pamiątkowej.
ANNA BUŹNIAK
kierownik filii PBW w Błoniu

Pamiętaj o prenumeracie „Poradnika Bibliotekarza’
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RECENZJE
Książki, które pom ogą w pracy, które warto przeczytać!
rVDWAKCnZZMK WBUOnXABZVŸOLSMC»

O chrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego. M ateriały i dokum enty
ze szkolenia dyrektorów bibliotek, których zbiory w całości lub w części
tw orzą Narodowy Zasób Biblioteczny. K raków, kwiecień 2001 r.
W arszawa: W ydaw. SBP, 2001 - 172 s.

OCHRONA
Zbiory biblioteczne są częścią dziedzictwa narodowego i z tego tytułu
podlegają szczególnej ochronie. W 1999 r. czynnych było 9046 bibliotek
publicznych, w których znajdowało się 135 min woluminów i 1209
bibliotek naukowych z 67 min woluminów. W bibliotekach naukowych
zarejestrowano 1,3 min starych druków wydanych do 1800 r. Ten duży
N A RO D O W EG O ZA SOBU
potencjał zbiorów jest zagrożony procesem niszczenia, m.in. spowodowany
B IB L IO T E C Z N E G O
czynnikami: atmosferycznymi, fizycznymi, biologicznymi, ludzkimi oraz
dzięki katastrofom i awariom (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, itp.).
W tej sytuacji podstawowym zadaniem bibliotekarza są działania profilak
tyczne w bibliotece, a także świadomość zagrożeń, jakie mogą tam
wystąpić.
Niniejsze wydawnictwo omawia w sposób kompleksowy problematykę
ochrony narodowego zasobu bibliotecznego - na początku XXI w. Książka
obejmuje materiały wygłoszone w czasie szkoleń, które miały miejsce w Krakowie w kwietniu 2001 r.
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonującej w Centrum Kształcenia Osób Cywilnych
i Wojskowych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń oraz
konferencji pt. „Bezpieczeństwo dóbr kultury - nowe idee i technologie” - zorganizowanej w Bibliotece
Narodowej w Warszawie w dniach 15-17 października 2001 r. Praca zawiera 11 opracowań dotyczących
potrzeb i możliwośei ochrony zbiorów na pocz. XXI w., różnych zagrożeń dla zbiorów bibliotecznych
charakterystycznych dla okresu przełomu wieków jak; powodzie, kwaśny papier, zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, przestępczość w bibliotekach i in. Walorem tej publikacji jest wykaz niezbędnych przepisów
prawnych i instrukcji dotyczących zabezpieczenia zbiorów. Publikacja ta z powodzeniem może pełnić funkcję
praktycznego poradnika dla każdego bibliotekarza, bez względu na typ i rodzaj placówki, w której pracuje.
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D ariusz Grygrow ski: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. W ar
szawa: Wydaw. SBP, 2001 - 2 2 4 s. «N auka - D ydaktyka - P raktyka» 46.
Zjawisko współistnienia w zbiorach współczesnych bibliotek dokumenU
o™.»»™«
tów książkowych i nieksiążkowych stało się faktem. Bibliotekarze coraz
DMOJMENTY MEKSĄŻiajWE
WBlKJOrECB
częściej włączają do zasobów bibliotecznych obok książek i czasopism
również inne typy dokumentów jak: dokumenty audiowizualne, elektro
niczne, różnego rodzaju media i multimedia. Celem pracy dr. D. Grygrowskiego jest prezentacja poglądów bibliotekarzy praktyków i teoretyków na
szeroko potraktowany przez autora problem egzystencji dokumentów
nieksiążkowych w bibliotece w relacji do dokumentów tradycyjnych i ich
wpływ na funkcjonowanie placówki bibliotecznej, jej ewolucję, zmianę
charakteru zawodu bibliotekarza. Równie ważnym motywem tej inte
resującej pracy jest konfrontacja tych założeń z rzeczywistością bibliotekar
ską. Książka składa się z 4 rozdziałów. W pierwszej części zatytułowanej
f»
iAŁSA-mtWKITSA. PibkKTTKA
- „Niezbędne rozważania terminologiczne” autor prezentuje przegląd
definieji dla pojęć stosowanych w tej problematyce, drugi rozdział pt.
,,Przełom analogowo-cyfrowy” poświęcony jest zjawisku przechodzenia od zapisu obrazów i dźwięków
w technice analogowej do cyfrowej. Najobszerniejszą częścią książki jest rozdział 3 -„B iblioteka na usługach
społeczeństwa informacyjnego”, który jest swoistą prezentacją poglądów i opinii nt. funkcjonowania
biblioteki w przyszłości. Rozdział 4 - „Dokumenty nieksiążkowe w bibliotekach publicznych” prezentuje
rzeczywistą obecność nowych zbiorów w polskich placówkach bibliotecznych - w oparciu o wyniki
ankietowe. Nowe technologie i nowe nośniki informacji są już obecne w bibliotekach stopnia wojewódzkiego
i powiatowego, a niebawem dotrą do bibliotek niższych szczebli.
Publikacja D. Grygrowskiego zaopatrzona jest w bogatą bibliografię przedmiotu, zawierającą 229 pozycji.
Pracę cechuje przejrzysty wykład metodologiczny, przedstawiony czytelnikowi z dużą pasją autorską, podany
w prostym, bezpretensjonalnym języku. Wydawnictwo prezentując istotny problem współczesnego biblio
tekarstwa zyska z pewnością wielu czytelników wśród szerokiego ogółu bibliotekarzy, studentów i nauezyciełi bibliotekarstwa różnych szkól i uczelni.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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KSIĄŻKA
Świat książki dziecięcej
■ Księżniczka z Nowego Jorku
Powieści dla dziewcząt są niezmiennie od lat
chętnie czytywane, przede wszystkim oczywiście
przez dziewczęta, ale nie tylko. Mogą być milą
lekturą dla każdego, bo ich formula jest bardzo
pojemna, a tematyka niemal nieograniczona. To
samo dotyczy formy. Powieść taka często bywa
pomyślana przez autora jako dziennik, pamiętnik czy
zbiór listów. Bohaterka może w ten sposób opowia
dać o wszystkim, co tylko przyjdzie jej do głowy:
o swoim życiu codziennym, przemyśleniach, marze
niach, troskach...
Czemu o tym wspominam? Bo właśnie mam przed
sobą powieść dla dziewcząt. Jest to Pamiętnik
księżniczki napisany przez Meg Cabot, a opub
likowany przez wydawnictwo .A m ber”. Oto pewna
amerykańska nastolatka, Mia Thermopolis, zaczyna
pisać pamiętnik. Robi to na prośbę matki, która
uważa, że Mia tłumi swoje uczucia i nie potrafi
ujawniać tego, co naprawdę myśli. I pewnego dnia
owa mieszkanka Nowego Jorku dowiaduje się nagle,
że jej mieszkający w Europie ojciec, którego uważała
do tej pory za premiera pewnego małego europejs
kiego księstwa, tak naprawdę jest tego księstwa
władcą, a więc księciem. Co więcej, Mia jako jego
jedyne dziecko jest nie tylko księżniczką lecz i następczynią tronu. Cóż za niezwykła historia, prawda?
A jak się skończy, dowiemy się oczywiście z dal
szego ciągu książki, pamiętnika Mii.
W wielu powieściach pojawiały się już księżniczki
nieświadome swego wysokiego urodzenia. Tytuł
książęcy, a raczej związana z nim władza i majątek,
bywał - nie tylko przecież w literaturze - dobrem
pożądanym przez wiele osób. W dawnych powieś
ciach niegodne zaufania niańki, bądź niecni stryjo
wie wykradali małe księżniczki wprost z kołysek.
Porzucone lub oddane na wychowanie prostym
ludziom, żyły jak zwykłe śmiertelniczki, niekiedy
w ubóstwie, a nawet w skrajnej nędzy. Lecz gdy po
wielu skomplikowanych i niebezpiecznych przygo
dach tożsamość księżniczki wychodziła wreszcie na
jaw (nieraz za sprawą zakochanego w niej szlachet
nego młodzieńca) oznaczało to koniec kłopotów,
a przyszłość rysowała się w jasnych barwach, Tylko
takie zakończenie satysfakcjonowało czytelniczki.
W Pamiętniku księżniczki rzeczywistość jest zgoła
inna. Przede wszystkim Mia nie ma czyhających na
jej tytuł krewnych. Poza tym jest kochana przez
oboje rodziców. Z matką - artystką mieszka w No
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wym Jorku, zaś u ojca - księcia spędza zazwyczaj
wakacje. Nie jest z pewnością dzieckiem zanie
dbanym czy odtrąconym. A jej problemy?. Podobne
miewają tysiące nastolatek na całym świecie, rów
nież w Polsce. Na przykład; Mia jest niezadowolona
ze swojego wyglądu (zbyt wysoki wzrost i brak
biustu!). Jak tu się nie martwić, skoro zakochała się
w najprzystojniejszym chłopcu w szkole. On oczywi
ście nie zwraca na nią uwagi. Co jeszcze? Mia nie
lubi matematyki atu matematyka, a tak się pechowo
składa, że nauczyciela owego bardzo lubi jej matka.
C hyba-zdaniem córki - za bardzo lubi... 1 w dodatku
Mia dowiaduje się od ojca, że jest księżniczką. Tego
już doprawdy zbyt wiele!
Wstrząs był nieprzyjemny, bo okazało się ponadto,
że z tytułem księżniczki (o czym milczą na ogół
liczne powieści opowiadające o cudownie odnalezio
nych córkach królewskich) związane są różne nudne
i uciążliwe obowiązki. A więc nauka szkolna nie
wystarcza? Nieszczęsna nastolatka musi jeszcze
pobierać lekcje etykiety, zmienić fryzurę i styl
ubierania się.
Wiele rówieśniczek Mii zapytanych, czy chciałyby być księżniczkami, zapewne odpowiedziałoby
twierdząco. Książka Meg Cabot opowiada zaś o na
stolatce, która księżniczką być nie chce. Chce pozo
stać zwykłą dziewczyną z Nowego Jorku, bo takie
życie jej odpowiada. Konieczności nie da się unik
nąć, wszystko ma jednak swoje dobre strony. Bunt
Mii przeciw narzuconej roli i nowym obowiązkom
jest dziecinny, choć zrozumiały. Ale pomoże jej
dorosnąć. Nauczy odróżniać sprawy ważne od nie
istotnych, a przede wszystkim - dostrzec praw
dziwych przyjaciół.
Mottem powieści jest fragment Małej księżniczki
Frances Hodgson Burnett. Jest to ów fragment,
w którym Sara Crewe (główna bohaterka książki)
słusznie zauważa, że można być księżniczką nawet
wtedy, gdy nikt o tym nie wie. Mia nauczy się zaś
czegoś innego: oto można być księżniczką także
wówczas, gdy wszyscy (łącznie z prasą) wiedzą
o tym i przykładają do tego faktu zbyt wielką wagę.
Niełatwo zachować spokój i pogodę ducha, gdy
fotoreporterzy depczą ci po piętach, ale jednak trzeba
się na to zdobyć. Pozostać sobą nawet wtedy, gdy
niektórzy mówią ci, że jesteś już zupełnie kimś
innym. To chyba najważniejsze,
LIDIA BŁASZCZYK
Meg Cabot: Pamiętnik księżniczki. Warszawa:
Wydaw. „Amber”, 2001.

■ Problemy egzystencjalne (starości
i śmierci) we współczesnej prozie
„dziecięco-młodzieżowej”.
Cz. 2. Literatura obca
Poniższy artykuł stanowi dalszy ciąg rozważań na
temat spraw związanych ze zbliżającą się śmiercią
wśród bohaterów mających za sobą kilkadziesiąt lat,
mniej lub bardziej udanego życia. W książkach,
o których będzie mowa, opisane zostały także wzaje
mne relacje między różnymi pokoleniami, przyjaź
nie łączące wnuki z dziadkami oraz brak porozumie
nia między dziećmi i rodzicami.
Utworem, który w przepiękny sposób ukazuje
głęboką przyjaźń i miłość łączące wnuczkę i dziadka,
jest króciutkie opowiadanie rosyjskiego pisarza Kon
stantego Paustowskiego pt. Stalowy pierścioneczek
(1946).
Książka ta daje przykład głębokiej wiary w rzeko
mo czarodziejską moc stalowego pierścionka, jaki
mała Wariusza dostała od przypadkowo napotkanego
żołnierza, a noszenie którego na średnim palcu miało
przywrócić dziadkowi Kuźmie zdrowie podupadłe
w czasie zimowych mrozów. Dlatego też ogromna
radość, jaka miała spotkać dziewczynkę przy nosze
niu pierścionka [...] na serdecznym palcu czy szeroki
świat ze wszystkimi jego cudami [...], który mogłaby
zobaczyć przy noszeniu go na palcu wskazującym,
pozostały na drugim planie. Gdy utrata pierścionka
zbiegła się z pogorszeniem zdrowia dziadka, a jego
odnalezienie „zaowocowało” tym, iż Kużma po
wielu miesiącach wyszedł z chaty, by zaciągnąć się
machorką, Wariusza jeszcze bardziej umocniła się
w przekonaniu o cudowności małego świecącego
kółeczka i przez cały dzień nosiła go na średnim
palcu [...] żeby do cna przegnać choroby dziadka. Zaś
radość i szeroki świat, które były w mocy pierścionka
odnalazła dziewczynka w najbliższym otoczeniu:
zdrowie dziadka i otaczająca ich przyroda stały się
największym jej szczęściem.
W utworze tym daje autor przykład głębokiej
wiary, która czasem może zdziałać cuda i dlatego nie
należy wątpić w jej moc.
Książka niemieckiej pisarki Elfi Dotmełły pt.
Żegnaj dziadku, powiedziałem cicho (1977) jest
kolejną, która przybliża czytelnikowi temat nieule
czalnej choroby i śmierci. Utwór ten dedykowany
przez autorkę dziesięcioletniemu synowi Stoffiemu
potwierdza, że literatura młodzieżowa powinna
poruszać nie tylko problemy dotyczące pierwszej
miłości czy niepowodzeń szkolnych, ale także należy
mówić w niej o cierpieniu i bólu innych ludzi, czyli
o sprawach, jakie niesie ze sobą życie.
Przedstawiona w tej książce historia, ukazuje
wzajemne relacje między wnuczkiem i jego chorym
na raka dziadkiem. Łącząca ich głęboka przyjaźń
pozwoliła im obu dzielnie stawić czoła zbliżającej się
tragedii. Mimo że na początku Michał nie mógł
pogodzić się z tym, iż dziadek już niedługo umrze, to
jednak mądrość życiowa starszego pana i umiejęt

ność potraktowania z dystansem nadchodzącej
śmierci pozwoliły chłopakowi łatwiej zaakceptować
coś, co było przecież nieuniknione. Zrozumiał, że
najważniejsze jest to, jak po latach będzie dziadka
wspominał. Okulary, stare zegarki, kompasy, wy
służone woltomierze czy lornetki, które „w spadku”
przypadły Michałowi, mimo że przez domowników
nazywane były rupieciami, dla chłopaka stały się
cennymi skarbami. 1 właśnie wtedy, gdy trzymał je
w ręku, zrozumiał, że dziadek tak naprawdę nie
umarł, że nadal żyć będzie w jego pamięci i sercu.
Bardzo często się zdarza, iż wspomnienia są
jedyną rzeczą, jaka pozostała nam po bliskiej osobie.
Potrafią złagodzić ból i sprawiają, że choć na chwilę
znika smutek. Albowiem dopóki pamiętamy, dopóty
bliski nam człowiek żyje.
Utwór Żelazna róża (1979), niemieckiego pisarza
Dietera Schuberta, ukazuje niezwykłą przyjaźń, łą
czącą dziadka Wilhelma (z zawodu kowala) i jego
wnuczka Alberta.
Dopóki dziadek nie postanowił udowodnić, że
potrafi nie tylko podkuć konia, ale także stworzyć
arcydzieło w postaci żelaznej róży, dopóty wraz ze
swoim wnuczkiem cale dnie spędzał w łódce na
łowieniu ryb. Róża, którą u schyłku życia podjął się
wykuć z bryłki żelaza, zawładnęła całym jego sercem
i bez reszty zaabsorbowała także Alberta. Zadanie,
jakiego podjął się Wilhelm sprawiło, iż jeszcze
bardziej zbliżyli się do siebie.
Dziadek niechętnie wspominał łata swojej młodo
ści, które przypadały na okres wojny. Niemniej
jednak udało się Albertowi w czasie wielu godzin,
jakie razem spędzili w kuźni, poznać kawałek historii
i zdarzenia, które choć wydarzyły się dawno temu,
nadal sprawiały Wilhelmowi ból. Wtedy to okazało
się, że dziadek czegoś - nie zrobił, nie dokonał,
w porę nie zareagował. Jego bliski przyjaciel wyznał,
że wykonanie owej róży stało się dla starszego pana
bardzo ważne. Ale dlaczego? Albert nigdy nie
uzyskał na to pytanie odpowiedzi. Z dnia na dzień,
każda kolejna bryłka żelaza była coraz bardziej
podobna do wyśnionej róży, niż poprzednia. Ale
kiedy zostało już tylko „ostatnie tchnienie”, praca
nagle utknęła w martwym punkcie. Dziadek coraz
rzadziej zaglądał do kuźni, zręcznie omijając bądź
zupełnie ignorując podejrzliwe spojrzenia, jakie
w jego stronę posyłał wnuczek. Albert nigdy nie
dowiedział się, dlaczego dziadek nie chciał dokoń
czyć swego arcydzieła. Przecież ta róża była dla
niego czymś niezwykle wartościowym, czymś na co
czekał przez całe życie. Nie mógł zrozumieć, dlacze
go wycofał się on w ostatniej chwili, tajemnicę swą
zabierając ze sobą do grobu.
Przedstawionych bohaterów charakteryzuje wiel
ka woła życia, a zarazem umiejętność radzenia sobie
ze świadomością zbliżającej się śmierci. Często
starość, nabyte przez wiele łat przyzwyczajenia,
drażniły najbliższych. Towarzyszące temu wiekowi
„dziwactwa” i chęć realizacji marzeń już prawie
zapomnianych, nie spotkały się ze zrozumieniem
domowników. Czasami rodzina nie mogła pogodzić
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się z nieuchronnością losu i zaakceptować faktu
zbliżającej się śmierci. Godne uwagi są ukazane
w tych utworach niezwykle przyjazne stosunki łączą
ce dziadków z wnukami. Mimo różnicy kilkudziesię
ciu lat życia potrafią doskonale się ze sobą porozu
mieć, gdyż żadne z poruszanych tematów nie stano
wią dla nich „tabu”, a prowadzone rozmowy spra
wiają im wiele radości.

Omówione książki
Konstanty Paustowski: Stalowy pierścioneczek. Tłum.
S. Fukowski. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1957.
Elfi Donnelly: Żegnaj dziadku, powiedziałem cicho.
Tłum. R. Turczyn. Warszawa: „Nasza Księgarnia”,
1985.
Dieter Schubert: Żelazna róża. Tłum. A. M. Linke.
Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1981.
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Co nowego
w Wydawnictwie SBP w 2002 r.
Miniony rok należał do udanych. Wydaliśmy
7 książek z serii «Nauka - Dydaktyka - Praktyka»,
4 książki z serii «Propozycje i Materiały», 2 książki
z serii «FO-KA» oraz 3 pozycje poza seriami.
W sumie 16 książek. Z opinii, które do nas docierają
wnioskujemy, iż coraz pełniej zaspokajamy potrzeby
naszego środowiska.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
tym, którzy są odbiorcami wydawanej przez nas
literatury fachowej. Marzy się nam by sprzedaż była
jeszcze większa, ale doskonale znamy ograniczenia
finansowe, które i nas także dotyczą. Pomimo kłopo
tów plany na 2002 r. mamy ambitne. Chcemy wydać
10 książek z serii «Nauka - Dydaktyka - Praktyka»
w tym m.in.: Standardy IFLA dla bibliotek publicz
nych, Dokumenty życia społecznego w teorii i prak
tyce bibliotekarskiej. Słownik encyklopedyczny ter
minów i języków informacyjno-wysziukiwawczych
i Statystyka w bibliotece i je j otoczeniu.
W pozostałych seriach m.in. Format MARC 21 dla
bibliograjii regionalnej. Listy określników swobod
nych języka KABA, Strażnicy rękopisów. Wybór
pamiętników A. Łysakowskiego. Rozpoczniemy też
wydawanie zapowiadanej już serii «Biblioteczka
Poradnika Bibliotekarza» i bardzo liczymy na dobry
i szeroki odbiór tych pozycji wśród czytelników
,,Poradnika Bibliotekarza”. Będą to Scenariusze wy
staw, Praca z aktywem bibliotecznym i Uroczystości
szkolne w edukacji humanistycznej.
Poprzez realizację naszego planu chcemy zaofero
wać bibliotekarzom książki, których na rynku nie
ma, a które są bardzo potrzebne {Dokumenty życia
społecznego.... Słownik encyklopedyczny terminów
i języków informacyjno-wyszukiwawczych), jak też
pozycje bardzo użytkowe, warsztatowe, niezbędne
w codziennej pracy.
Liczę na to, że nasi Czytelnicy będą kupowali
wydawane przez nas książki, bo są one naprawdę
potrzebne w codziennej pracy bibliotekarskiej
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
JANUSZ N O W ICK I
dyrektor Wydawnictwa SBP
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„Bibliotekarz Podlaski” - to nowy tytuł na skrom
nym branżowym rynku czasopiśmienniczym. Perio
dyk, którego inicjatorem i wydawcą jest Książnica
Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku, ukazu
je się od grudnia 2000 r. z częstotliwością półrocznika. Do rąk czytelników dotarły zatem trzy numery
pisma, które, jak się zdaje, zdążyło już „okrzepnąć”,
jasno określić swoją formulę i styl.
Istotnym znakiem rozpoznawczym „Bibliotekarza
Podlaskiego” jest jego regionalny charakter. Zasad
nicza część publikowanych tekstów dotyczy przed
miotowo (po zmianach administracyjnych w 1999 r.)
województwa podlaskiego. Autorzy publikacji to naj
częściej związani z regionem pracownicy bibliotek,
archiwiści, pracownicy naukowi Uniwersytetu w Bia
łymstoku oraz absolwenci bibliotekoznawstwa.
Tematyka artykułów - rozmaita i wieloaspektowa
- odwołuje się do niebywałej dynamiki techno
logicznej obecnych czasów, jak też akcentuje po
trzebę powrotu do źródeł naszej tożsamości, lokalnej
specyfiki „małych ojczyzn”, pogranicza kulturowe
go, jakim jest Podlasie. Znajduje to odzwierciedlenie
w układzie tekstów.
W cyklu „Z kart historii” autorzy „Bibliotekarza
Podlaskiego” przedstawiają pogmatwane nieraz
dzieje bibliotek regionalnych (np. w Suwałkach,
Bielsku Podlaskim, Białymstoku), penetrują losy
księgozbiorów prywatnych (supraskich Zachertów,
ziemiaństwa litewskiego w XIX w.). W kontekście
tak nieodległej perspektywy czasowej, podejmują
próby udokumentowania (do niedawna niemożliwe)
działalności np. sowieckiej biblioteki w Białymstoku
w latach 1939-1941.
Dział opatrzony tytułem „Biblioteki i zasoby
archiwalne w regionie” stanowi przegląd lokalnych
książnic naukowych, publicznych, pedagogicznych
i specjalnych, w tym m.in. bibliotek: Uniwersytetu
w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyż
szego Archidiecezjalnego Seminarium Duchowne
go, Muzeum Wojska. Rys historyczny placówek,
nieraz sięgający półwiecza, uzupełniają tu dane
dotyczące profilu gromadzenia zbiorów, metod ich
opracowania i udostępniania, działalności infor
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macyjno-bibliograficznej oraz szczegóły związane
z szeroko pojętą automatyzacją.
Nieocenioną pomocą dla bibliotekarzy mogą oka
zać się publikacje materiałów pokonferencyjnych
(„Wigierskie Spotkania Bibliotekarzy” - „BP” 2001
nr 2), a wśród nich artykuły Anny Sitarskiej i Wandy
Pindlowej stanowiące refleksję nad funkcjonowa
niem bibliotek w dobie tworzenia społeczeństwa
informacyjnego, ukazujące zawód bibliotekarza
w perspektywie daleko wykraczającej poza 2000 r.
Osobne miejsce „Bibliotekarz Podlaski” poświęca
tematyce metodyki bibliotekarskiej, problemom bib
liografii regionalnej, zastosowaniu technologii infor
matycznych w praktyce bibliotekarskiej, wypraco
waniu nowych technik w relacjach z czytelnikiem
dziecięcym i niepełnosprawnym, działalności biblio
tek na rzecz mniejszości narodowych.
Całości obrazu pisma dopełniają varia: recenzje
wydawnictw sygnowanych przez Książnicę Podlas
ką, wspomnienia o wybitnych regionałistach, kroni
ka wydarzeń kulturałnych, archiwałia prasowe, pozazawodowe pasje bibłiotekarzy.
Reasumując - „Bibliotekarz Podlaski” jest z pew
nością pismem środowiskowym i lokalnym, choć ma
szanse zainteresować nie tylko „zawodowców”.

a - dla przykładu - jego ponadregionalne ambicje,
tak bardzo czytelne, oscylują wokół kwestii związa
nych nie tylko ze współczesnym stanem bibliotekars
twa naszych wschodnich sąsiadów, ale też z potrzebą
„odpomnienia” polskiej spuścizny kulturowej Wileószczyzny i Grodzieńszczyzny. „Scalić rozbity
pejzaż” pamięci, tradycji, dorobku myśli i wartości
kulturowych pokoleń usytuowanych na Kresach
Wschodnich Rzeczpospolitej - wydaje się prioryte
tem redaktorów pólrocznika.
Czy zaś „Bibliotekarz Podlaski” okaże się pismem
czytanym i oczekiwanym - rozstrzygnie czas i czy
telnicy.
BARBARA PIECHOW SKA
„Bibliotekarz Podlaski”. Białystok - Łomża - Suwałki.
[Półrocznik] Białystok 2000.
ISBN 83-88248-673
Redakcja naukowa - prof, dr hab. Anna Sitarska
Redaktor naczełny - Jan Leończuk
Adres redakcji:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białym
stoku 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 16
teł. (0-85) 741-67-23, fax (0-85) 741-66-95
e-maił: sekretar@poczta.wbp.białystok.pł

Żegnamy Astrid Lindgren
Literatura dla dzieci i młodzieży poniosła kolejną stratę. Rok temu odeszła 86-letnia Tove Jansson, autorka niez^omnianych
Muminków, zaś 28 stycznia br. zmarła w wieku 94 lat - Astrid Lindgren - pisarka szwedzka. Urodziła się w 1907 r.
w Vimmeiby (w mieście słynącym obecnie z parku rozrywki, gdzie przechadzają się postacie z książek Lindgren). Jej
twórczość cechuje wielka różnorodność tematów, stylów, konwencji, obejmuje różne gatunki literackie, od realistycznych
opowiadań, powieści przygodowej, sensacyjnej po baśń. Sukcesem literackim Astrid Lindgren był cykl książek o dziewczynce
Pippi (Pippi Laangstrunip; Fizia Pończoszpnka). Światową sławę przyniosły jej kolejne książki: Dzieci z Bullerbyn
(1946-1952), KoHsscm z dachu (1955), Rasmus, rycerz Białej Róży (1956), Lotta z ulicy Awanturników (1961), Detektyw
Blomkwist (1964), Emil Z£ Smalandii (1967), Bracia Lwie Serce (1973), Nils Paluszek (1949), Mio, mój Mio (1954). Astrid
Lindgren napisała prawie 100 książek wydanych w ok. 100 min egzemplarzy; przetłumaczono je na 76 języków. Wiele z nich
doczekało się adaptacji filmowych i telewizyjnych. W 1989 r. Uniwersytet Warszawski uhonorował pisarkę szwedzką
doktoratem honoris causa. Od lat była wymieniana jako kandydatka do Nagrody Nobla, ale nie zdążyła jej otrzymać.
Czytelnikom i sympatykom Astrid Lindgren brakować będzie nowych jej książek, które skłaniałyby tak jak i te już wydane, do
refleksji nad podstawowymi wartościami i światem wewnętrznych doznań.
(Z Ch.)

19

K

A

L

E

J

BOGDAN KLUKOWSKI

Wydawnicze wzloty
i upadki
Mniej niż dziesięć lat trzeba było na to, by
obserwować zarówno szybką karierę „cudow
nego dziecka” niemieckiego ruchu wydawnicze
go, jak i jego spektakularny upadek. Mowa
o Ludwigu Konemannie z Kolonii. Przez kilka lat
pracował w słynnym wydawnictwie Taschen,
specjalizującym się w wydawaniu albumów. To
miody Könemann spowodował, że w ciągu kilku
lat jego pracy u Taschena wydawnictwo za
groziło wielu innym wydawcom niemieckim,
specjalizującym się w luksusowych edycjach
o znacznie niższych cenach.
A wszystko to działo się niedawno: między
rokiem 1993 a 1996. Gdy miody wciąż wydawca
przeszedł „na swoje”, rozwinął działalność na
niespotykaną skalę: co roku wydawał 1500 tytu
łów równocześnie w kilkunastu językach, od
2000 r. także w Polsce, gdzie w ciągu roku
ukazało się 100 tytułów książkowych.
Przez cztery lata między 1997 a 2000 r.
siedmiokrotnie zwiększone zostały obroty wy
dawnictwa, które w tym samym czasie stało się
graczem o zasięgu globalnym na rynku książek
albumowych z dziedziny kultury i sztuki, a także
wydań ilustrowanych z takich obszarów tematy
cznych jak: kulinaria, podróże, nauka. Wydaw
nictwo Konemanna zagroziło nie tylko Benedyk
towi Taschenowi, ale doprowadziło do upadku
lub do weryfikacji planów wydawniczych wiele
oficyn angielskich i amerykańskich. Nie wy
trzymywano morderczo niskich cen, po jakich
były sprzedawane książki zdolnego wydawcy
z Kolonii. Weryfikacji planów towarzyszyła tak
że znaczna obniżka nakładów, a więc i spadek
obrotów wielu liczących się wydawnictw niemie
ckich i anglosaskich. Także wydawcy polscy,
przy zachowaniu wszelkich proporcji, obawiali
się ekspansji agresywnego Niemca.
Jeszcze przed rokiem było mu mało dochodów
i sukcesów w publikowaniu książek, rozpoczął
więc wydawanie popularnego magazynu, mają
cego w tytule imię i nazwisko swojego dyrektora
wydawniczego Petera Feierabenda. Tematyka
magazynu była podobna do tej, jaką w wydaw
nictwie preferowano w dziedzinie książki. Maga
zyn ukazywał się w ,konserwatywnym”, jak
mówiono, nakładzie 30 tys. egzemplarzy i był
dostępny, jak to zwykłe w Niemczech zarówno
w kioskach z prasą, jak i w księgarniach. Jeszcze
w marcu ubiegłego roku planowano wydawanie
tego magazynu w kilkunastu wersjach językowych.
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Jednak już przy zamknięciu bilansu za 2000 r.
okazało się, że obroty mają tendencję malejącą
W kwietniu ubiegłego roku większościowe
udziały w wydawnictwie wykupiła monachijska
grupa wydawnicza Langenscheidt, znana od lat
z wydawania publikacji edukacyjnych i słow
ników. Od razu też przystąpiono do działań
naprawczych, ale okazało się, że trzeba na to
więcej pieniędzy niż początkowo przewidziano.
W połowie grudnia 2001 r. złożony został
w sądzie w Kolonii wniosek o rozpoczęcie
procesu upadłościowego firmy Konemanna.
Wniosek uzasadniono utratą płynności finanso
wej, problemami logistycznymi i strukturalnymi.
Jak zawsze w takich wypadkach przygotowy
wany jest jako następstwo upadłości, program
uzdrowienia firmy, zwany często sanacją ale
wiadomo, że zakończy się to próbą wyprzedania
tego, co dotychczas zostało opublikowane, wyda
niem tytułów, których zaawansowanie pozwała
na szybkie wprowadzenie ich do sprzedaży lub
przekazanie dokończenia procesu wydawniczego
innemu wydawcy. Dopiero potem ktoś może
wykupić upadłą firmę za niewielkie pieniądze,
gdyż trudno będzie znaleźć wcześniej chętnego,
który spłaci wszystkie długi. A są one dla nas
niewyobrażalne - 140 min euro. O należności
upominają się przede wszystkim drukarnie, które
zachwycone sukcesem wydawcy nie brały od
niego zaliczek na nowe zamówienia oraz firmy
zajmujące się magazynowaniem i transportem.
Gdyż tu, na drodze docierania do odbiorców,
nastąpiły poważne zatory. Produkowano bowiem
tak dużo książek, że nie można było ich szybko
i w odpowiedniej liczbie udostępnić księgarzom.
Przypadek Konemanna nie jest czymś nieco
dziennym na rynku książki w Niemczech, czy
w innych krajach o rozwiniętej gospodarce. Tam
bez przerwy coś się zm ienią kręci i gotuje.
Doszło do tego, że organizacje wydawców i księ
garzy publikują co najmniej raz w roku swego
rodzaju przewodniki po branży, zwane „Kto jest
kim”, podają jakie zmiany zaszły w stosunkach
własnościowych w danym okresie, kto i z kim
zawarł koniunkturalne alianse, kogo już nie m ą
a kto będzie noszony na rękach w najbliższym
sezonie z uwagi na osiągnięty sukces finansowy,
za którym stoi wprowadzenie na rynek bestsel
lerów.
Takie spektakularne zachowania nie są jeszcze
u nas czymś powszechnym. Ale już wystarczy
popatrzeć na rynek prasowy, gdzie intensywnie
działa kapitał obcy: niedawne przebojowe wej
ście na rynek tygodnika „Newsweek Polska”,
rozmaite zabiegi związane z przejęciem miesię
cznika „Twój Styl” czy zaloty spółki Agora
(wydawcy „Gazety Wyborczej”) do wydawnict
wa Prószyński i Spółka, wydającego książki
i czasopisma. ■

BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO
Można także razem, czyli biblioteka publiczna w szkole
Funkcjonowanie biblioteki publicznej w szkole
nie jest czymś najlepszym. Jeżeli jednak los (czytaj;
władze gminne) połączyły pod jednym dachem obie
te instytucje, to niekoniecznie należy tracić czas
i energię na ich rozłączanie, lecz raczej szukać
punktów wspólnych, podejmować działania, które
byłyby korzystne tak dla biblioteki publicznej, jak
i szkoły.
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
utworzony został w 1996 r. z połączenia przedszkola
i szkoły podstawowej. Od września 1999 r. w jego
składzie znajduje się także gimnazjum. Przed 1996 r.
w szkole podstawowej funkcjonowała biblioteka
szkolna licząca ok. 1,5 tys. woluminów z nauczy
cielem bibliotekarzem, pracującym na 1/2 etatu (15
godz. tygodniowo).
Jednocześnie działała w Ciecierzynie biblioteka
publiczna będąca filią Biblioteki Gminnej w Niem
cach. Posiadała w swoich zasobach ok. 8 tys. wolu
minów i zatrudniała dwóch bibliotekarzy na pełnych
etatach. Siedzibą biblioteki był Klub Rolnika, który
w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. został
zlikwidowany. Po przejęciu szkól w 1996 r. Rada
Gminy przekazała szkole budynek po dawnym Klu
bie z przeznaczeniem na zastępczą salę gimnastycz
ną, natomiast biblioteka publiczna została przenie
siona do szkoły. Zasady korzystania przez uczniów
z bibłioteki określiło porozumienie zawarte między
dyrektorem ZPO a dyrektorem Gminnej Biblioteki
Publicznej.
W wyniku tego porozumienia młodzież szkolna
uzyskała możliwość bezpośredniego korzystania
z biblioteki „z prawdziwego zdarzenia”, mającej
rozbudowany dział literatury młodzieżowej wraz
z lekturami szkolnymi i z bogatym księgozbiorem
podręcznym. Dwa etaty bibliotekarskie umożliwiły
pracę biblioteki w godzinach pracy szkoły, a także
w czasie ferii zimowych i wakacji. Nauczyciel
bibliotekarz pracujący w dalszym ciągu na 1/2 etatu
zajął się gromadzeniem i opracowaniem księgo
zbioru z zakresu dydaktyki, potrzebnego nauczycie
lom oraz koordynacją zadań w ramach realizacji
ścieżki czytelniczej i medialnej. W realizację tych
zadań włączyła się oczywiście biblioteka publiczna.
Zakupy pozycji książkowych potrzebnych w pracy
dydaktycznej nauczycieli odbywają się z budżetu
szkoły. Natomiast wszystkie inne zakupy książek
i czasopism płacone są z pieniędzy biblioteki pub
licznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakupy
lektur szkolnych są konsultowane z nauczycielami
języka polskiego. Także nauczyciele innych przed
miotów mogą wnioskować o zakup potrzebnych
uczniom w nauce książek i czasopism. Dzięki życz
liwości pań bibliotekarek możemy korzystać także

z księgozbiorów innych bibliotek publicznych na
terenie gminy oraz z zasobów Wojewódzkiej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Przeniesienie biblioteki publicznej do szkoły przy
niosło także korzyści samej bibliotece. Uzyskała ona
łatwiejszy kontakt z czytelnikiem (60% czytelników
to uczniowie naszej szkoły i jej absolwenci). Utrzy
manie czystości, konserwacja sprzętów i drobne
naprawy, przejęli na siebie pracownicy obsługi za
trudniani przez szkołę. Biblioteka może również
swobodnie korzystać z będących na wyposażeniu
szkoły kserokopiarek, skanera oraz pracowni kom
puterowej z dostępem do Internetu. Szkoła przekaza
ła także ze swoich zasobów komputer, w celu
nowoczesnego opracowaińa zbiorów bibliotecznych.
W ciągu minionych 5 lat biblioteka publiczna
i szkoła wypracowały wiele ciekawych form pracy.
Na szczególną uwagę zasługuje organizowanie spot
kań młodzieży szkolnej z twórcami-amatorami za
mieszkałymi na terenie gminy Niemce. Spotkarua
organizowane są na terenie bibłioteki. Rozwijanie
wiedzy o kulturze własnego regionu, jego historii,
wspieranie kontaktów z osobami zajmującymi się
pomnażaniem dziedzictwa kulturowego regionu, za
wsze było ważnym zadaniem szkoły. Obecnie działa
nia tego typu zostały wpisane w ramy organizacyjne
poprzez realizację ścieżki międzyprzedmiotowej
„Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w re
gionie”. Jakże często młodzież nie zdaje sobie
sprawy, że w najbliższym otoczeniu mieszka ktoś
nietuzinkowy, ktoś, kto pisze wiersze, rzeźbi, tworzy
piękne hafty, czy maluje. Takie osoby są zapraszane
na spotkania z młodzieżą do biblioteki. W ubiegłym
roku szkolnym odbyło się osiem spotkań z poetami,
malarzami, rzeźbiarzami, paniami prezentującymi
sposoby wyrobu palm wielkanocnych i pisanek.
Każdorazowo spotkania połączone były z warsztata
mi, podczas których uczniowie próbowali swych sił,
wykonując pod kierunkiem zaproszonych gości:
obrazy, rzeźby, palmy wielkanocne.
Na terenie biblioteki funkcjonuje galeria, w której
prezentowane są prace goszczących twórców oraz
młodzieży szkolnej. Efektem spotkań jest także
wspaniały album, prezentujący twórców ludowych,
ich życiorysy, osiągnięcia, nagrody, fragmenty wier
szy, reprodukcje obrazów i grafik. Album ten wyko
nali z zastosowaniem technik komputerowych
uczniowie gimnazjum pod kierunkiem pań biblio
tekarek i nauczycieli informatyki.
Innym bardzo istotnym obszarem pracy biblioteki
publicznej w szkole jest wspólna realizacja zadań
z zakresu edukacji ekologicznej. W roku szkolnym
2000/2001 odbywały się one pod hasłem ,2iem ia dla
ludzi, ludzie dla ziemi”. Zostały zorganizowane
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konkursy fotograficzne na temat: „Przyroda naszej
gminy jesienią, zimą, wiosną i latem”, „Moje domo
we ZOO”. Konkursy czytelnicze i plastyczne na
temat „Czy znasz zwierzęta chronione w Polsce?”,
„O czym szumi las?”, „Żyjmy w zgodzie z przyro
dą”. Poza tym szkolny zespól artystyczny w oparciu
o materiały biblioteczne przygotował inscenizację
o tematyce ekologicznej pt. ”Zyj zdrowo”, „Nasza
planeta Ziemia”. Zaprezentował także program ar
tystyczny na gminnym podsumowaniu konkursu
ekologicznego, zorganizowanym przez Gminną Bib
liotekę Publiczną w Niemcach.
W roku szkolnym 2000/2001 biblioteka przygoto
wała także dwanaście gazetek bibliotecznych pre
zentowanych w gablotach na korytarzu szkolnym,
dziesięć konkursów recytatorskich, czytelniczych
i plastycznych dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum oraz całodzienną imprezę dla klas II-IV
„Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”. Oczywiście
przedsięwzięcia, w których biorą udział uczniowie są

organizowane przy udziale nauczycieli, głównie
polonistów.
Biblioteka publiczna na trwałe wpisała się w życie
szkoły, stając się ważnym elementem w procesie
kształcenia i wychowania. Co istotne, nie utraciła
swoich starszych czytelników, którzy mają nieskrę
powany dostęp do pomieszczeń biblioteki.
Harmonijna współpraca pomiędzy szkołą a biblio
teką publiczną nie byłaby możliwa bez dobrej woli
i zaangażowania zatrudnionych w niej bibliotekarek.
Szczególne podziękowania należą się Krystynie
Tkaczyk - kierowniczce filii i Annie Ogonowskiej,
szkolnej bibliotekarce, Grażynie Głiwce oraz życz
liwie wspierającej ich pracę - Jadwidze Grochow
skiej - dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemcach.
M IROSŁAW STUDNIEWSKI
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie

Teatr „Kameralny”
przy Filii Bibliotecznej w Kliczkowie Małym
Przy niewielkiej Filii Bibliotecznej w niewielkim
Kliczkowie Małym, działa Młodzieżowy Teatr Ama
torski, również niewielki, ale o dużym dorobku
i ambicjach. Kłiczków Mały w gminie Brzeźnio,
w powiecie sieradzkim, słynie z teatralnych tradycji,
zespoły amatorskie zakładano tu w przeszłości bliższej i dalszej - już kilkakrotnie.
Obecny teatr „Kameralny”, działa przy bibliotece
i tym różni się od poprzednich. Z tego też powodu
jego działalność zasługiwać winna na szczególną
uwagę bibliotekarzy jako rzadko już dziś spotykana
forma rozszerzania oferty bibliotecznej i aktywności
kulturalnej. Szukamy wszak nowych sposobów
umocnienia naszej roli w środowisku.
Teatr „Kameralny” powstał w 1994 r., kiedy to
dziecięcy teatrzyk z Kliczkowa zajął pierwsze miejs
ce w konkursie dla najmłodszych „Plastusiowy Tea
trzyk”, zorganizowanym przez Wojewódzką Biblio
tekę Publiczną w Sieradzu. Sukces zmobilizował
kierowniczkę filii, Marię Czyżak oraz zapalonego
teatromana i aktora-amatora, Juliusza Ochlasta, do
założenia przy bibliotece także „dorosłego” teatru.
Na początku zespól liczył 9 osób, a pierwszym
przedstawieniem były Narzeczone Józefa Korzenio
wskiego. Pod koniec wakacji odbyła się uroczysta
premiera w sali miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej, publiczność nie zawiodła i bawiła się
równie dobrze jak aktorzy.
Od tego czasu, co roku teatr przygotowuje „waka
cyjną” premierę, bo potem młodzi artyści rozjeż
dżają się do szkół i na uczelnie, trudno organizować
próby i spektakle. Przygotowano ich już kilka w cią
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gu tych 8 lat, z reguły komedie, bo te publiczność lubi
najbardziej. Twórcze dyskusje nad kształtem spek
taklu oraz próby, odbywają się tradycyjnie w biblio
tece, duchem sprawczym i reżyserem jest tradycyjnie
Juliusz Ochlast, pani Maria nazywa siebie półżartem
- asystentem reżysera, jest też menedżerem zespołu.
Po Narzeczonych przyszła kolej na Majstra i czelad
nika, również autorstwa Korzeniowskiego, wysta
wiano też Grube ryby Michała Bałuckiego, Ożenek
Michała Gogola, Humoreski i Wieczór śmiechu
Lachowicza, monodram Piaty nieboszczyk tego sa
mego autora.
Monodram, w którym wystąpił Juliusz Ochlast,
wystawiany był między innymi na Międzywoje
wódzkim Turnieju Recytatorskim Żary ’97 (II Na
groda) oraz Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów
1 Aktora Zgorzelec ’97 (wyróżnienie). Majster i cze
ladnik z kolei zdobył dla biblioteki II nagrodę
w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin w powiecie
sieradzkim oraz był prezentowany na łódzkim Prze
glądzie Teatrów Amatorskich LÓPTA w Łodzi
w 2000 r.
Ostatnia ubiegłoroczna premiera to Radcy pana
radcy Michała Bałuckiego. Przedstawienie odbyło
się w końcu sierpnia 2001 r., w roli Radcy wystąpił
Juliusz Ochlast. Niewielka sala była wypełniona,
sprzedano ponad 120 biletów, dopisali także za
proszeni goście. Jeszcze przed październikiem udało
się wystawić Radców w Domu Pomocy Społecznej
w Sieradzu, gdzie spotkali się z entuzjastycznym
wręcz przyjęciem. Zapowiada to dobrą współpracę
na przyszłość i świadczy o jej potrzebie.

w ciągu 8 lat przewinęło się przez zespól 18 osób,
są już pierwsze „aktorskie” małżeństwa, w planach
repertuarowych trzeba uwzględnić, poza sesjami
egzaminacyjnymi i wyjazdami wakacyjnymi, także
urlopy macierzyńskie. Teatr jednak trwa nadal, rosną
nowe pokolenia aktorów amatorów, w MTA chce

pracować także młodzież spoza Kłiczkowa. Przy
szłość rysuje się więc optymistycznie.

MARIA HERMAN
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Podróż po Europie
Od 2000 r. wprowadzamy w szkole metodę projek
tów edukacyjnych. Spośród metod aktywizujących, ta
należy do najciekawszych. Pozwala łączyć różne treści
w spójną całość, inspiruje uczniów do twórczej pracy
i samodzielności w działaniu, uczy też praktycznego
zastosowania wiedzy i umiejętności w życiu.
Projekt jako strategia nauczania daje duże możliwo
ści twórczemu nauczycielowi, pozostawia swobodę
działania uczniom, sprzyja integracji środowiska.
Mając to wszystko na uwadze opracowałyśmy
projekt autorski zatytułowany ,podróż po Europie”.
Był to projekt badawczy, a objęte nim treści zostały
skupione wokół tematu Europa. Jego zadaniem było;
• zapoznanie uczniów z historią i kulturą wybra
nych krajów europejskich,
• uświadomienie roli i znaczenia Polski w Europie,
• nauczenie szacunku dla innych tradycji i kultur.
Ponadto zmierzał on do zebrania, opracowania
i usystematyzowania informacji o wy
branych krajach europejskich oraz przed
stawienia wyników pracy popartych
opracowaniami w postaci przewodników,
folderów, map, gazetek i wystaw.
Celem projektu było:
- przygotowanie uczniów do samo
dzielnego
poszukiwania
informacji
i świadomego korzystania z różnych jej
źródeł.

- kształcenie umiejętności współdziałania w gru
pie,
- inspirowanie uczniów do rozwijania zaintere
sowań.
Projekt realizowany był w dwóch fazach.
Faza I - przygotowania - trwała od października
2000 r. do maja 2001 r. Składały się na nią na
stępujące działania:
• wybranie kraju do prezentacji,
• zbieranie informacji na temat wybranych państw,
• nawiązanie kontaktów z ambasadami,
• nawiązanie - w miarę możliwości - kontaktów ze
szkołami wybranych krajów,
• opracowanie mapy Europy z zaznaczeniem wy
branych do prezentacji krajów (mapa została
narysowana na ścianie korytarza szkolnego).

T

Do czardasza przygotowuje sie kl. Vlb

Krakowiaka tańczą uczniowie kl. 1
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<— Bogowie greccy - kl. Vb

• cykl lekcji tematycznych dotyczących
środowiska, flory i fauny, tradycji,
kultury i sztuki wybranych krajów,
• opracowanie w formie plansz najważ
niejszych informacji o poszczegól
nych krajachOstatecznie do prezentacji wybrane
zostały następujące kraje: Niemcy, Włochy, Francja,
Belgia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Grecja
i Polska.
Faza II - prezentacje - trwała od 14 do 24 maja
2001 r.
Codziennie jedna z kłas zapraszała do „odwiedze
nia” kraju, którego dorobek przedstawiała gościom.
Najpierw w sali gimnastycznej odbywały się ogółne
prezentacje, a następnie poszczególne klasy zapra
szały do siebie, czyłi do sal lekcyjnych, gdzie można
było obejrzeć rezultaty prac dzieci.
Poszczególne kraje zaprezentowano w sposób
naprawdę interesujący, nieraz wręcz zaskakujący.
Formy przedstawiania były bardzo różnorodne: plan
sze, albumy, scenki rodzajowe, sprawozdania, wy
stawy rekwizytów charakterystycznych dla wybra
nych krajów, a nawet pokazy kulinarne połączone
z degustacją. W przypadku Polski były to m.in. tańce
ludowe z różnych regionów oraz sylwetki najbardziej
znanych Polaków: Jana Pawła II, Chopina i Koper
nika.
„Belgowie” - przedstawili m.in. scenkę z życia
smerfów oraz bogatą korespondencję z uczniami
w Brukseli. „Grecy” - zaprosili brać szkolną na
Olimp w towarzystwo bogów. „Szwedzi - do
szwedzkiego stołu, przy którym wręczyli „Nagrodę
Nobla” pani dyrektor i zaprzyjaźnionemu ze szkolą
radnemu. Nagrody wręczali bohaterowie książek
Astrid Lindgren i Tove Jansson.
Była możliwa degustacja herbaty z samowaru oraz
kawioru i ruskich pierogów, choć one wcale z Rosji
nie pochodzą.
Ta podróż nie mogła obyć się bez wiz i paszpor
tów, wszak odwiedziliśmy 10 krajów europejskich.
Wytrwali podróżnicy zdobyli 10 wiz, ponieważ
każda kłasa-państwo przygotowała stosowny stem
pelek.
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Dnia 31 maja 2001 r. odbył się szkolny turniej
wiedzy o krajach poznanych podczas prezentacji;
każda klasa wytypowała jednego zawodnika i jedną
osobę podpowiadającą, zwycięzców nagrodzono bu
rzą oklasków.
Ukoronowaniem działań był szkolny festyn, który
odbył się 1 czerwca 2001 r., podczas którego po
dziwialiśmy występy naszych uczniów: były tańce
regionalne, piosenki, scenki z utworów literackich;
„Węgrzy” zatańczyli czardasza, a „angielskie”
dziewezyny przeistoczyły się w „Spice Girls”.
Efektem „Podróży po Europie” jest zbiór prze
wodników po państwach europejskich oraz bogaty
materiał zdjęciowy, a także wystawa tych materiałów
w bibliotece szkolnej. Większość prac może służyć
jako pomoc dydaktyczna. Prace przy realizacji pro
jektu i jego prezentacji udokumentowano na foto
grafiach i kasetach wideo.
Ważny jest nie tylko rezultat tej ogromnej pracy
i Jej wytwory, ale również sposób dochodzenia do
celu. Uczniowie zostali postawieni przed koniecz
nością samodzielnej pracy, współdziałania z innymi,
wystąpień publicznych. Zadania, które mieli wyko
nać mobilizowały do zdrowej rywalizacji, twórczego
myślenia, a także zdobywania informacji z różnych
źródeł, selekcjonowania ich i przetwarzania.
Tak efektywne działania dzieci były możliwe
dzięki współpracy ze wszystkimi nauczycielami
i rodzicami, bez pomocy których realizacja pewnych
zadań byłaby dużo trudniejsza. Praca nad projektem
uaktywniła uczniów, uczyniła proces uczenia bar
dziej interesującym, rozbudziła ciekawość, a rodzi
ców zmobilizowała do udziału w życiu szkoły.
M AŁGORZATA ROM AŃCZYK
nauczyciel bibliotekarz
w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach

WARSZTATY CZYTELNICZE
Jak integrować i „poruszać się” po ścieżkach?
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Zespołu Szkól Sportowych w Nysie

DANUTA O RZEŁ
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Z a m ó w i e n i a : Centrum Edukacji BibiiotekarskieJ, Informacyjnej i Dokumentacyjnej
02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1. Tel. (0-22) 822-43-49. faks (0-22) 822-43-46.

26

Kobiety niezwykłe
m o n ta ż

z żebra czy z gliny
- oto jestem kobieta z kości i krwi;
z teczką pod pachą
siatką zakupów
- oto ja - oto my - {chórem)
Kobiety świata
czarne, żółte, białe
u sterów władzy stojące
i u skraju nędzy
głodne mieszkanki Etiopii
o swe mizerne dzieci drżące.
Jesteśmy wszędzie
byłyśmy zawsze
w łiteraturze, sztuce i kinie
matki, działaczki, muzy szalone
- dobre anioły, mściwe erynie.
K obieta II
(dziewczynka przebrana za George Sand — męski strój,
cygaro w reku)

Dla mnie i obok mnie
Fryderyk był szczęśliwy
to dla mnie tworzył i grał
mazurki, nokturny, scherza
dla mnie fortepian jego łkał
- wybranki jego serca.
K obieta III
(ubrana w biały fartuch, w dłoni probówka łub Tabiica
Mendelejewa, czyli Maria Skłodowska-Curie)

Trudne początki - czasy zaborów
kobietom nie wolno studiować
więc do Paryża los ją rzuca
by tam się uczyć i pracować.
Magiczne słowo ,/adioaktywność”
bez reszty ją pochłania
tu mąż i córki - ona chce zmierzyć
siłę promieniowania.
I dnia pewnego usłyszał świat
plonem doświadczeń, badań, analiz
są dwa pierwiastki polon i rad
i Nobel dła Piotra i Marii.
I drugi Nobel w dziedzinie chemii
nie przerwał jej żmudnych dociekań
i nawet Einstein z podziwu rzeki;
„pomyśleć - Polka! i kobieta!”
K obieta IV
(dziewczynka przebrana za zakonnice - Matkę Cerese)

Mogła Żyć normalnie przecież

p o e ty c k i

8 marca
Dzień Kobiet

nie wyzywając losu,
ale głos mówił;
,,Dobro czyń bez rozgłosu”;
i została Matką Teresą.
Żyła na ulicach Kalkuty
z chorymi i cierpiącymi,
walcząc o chleb i lekarstwa
za rękę z trędowatymi.
Wielcy pukali się w czoło;
„Tu trzeba politycznie
pieniędzy tylko więcej
cóż ta słaba kobieta
daje im - trochę chleba!”
Ale z tym chlebem dawała
cząstkę serca własnego
afirmując i głosząc
godność życia ludzkiego.
K obieta V
(dziewczynka przebrana za Coco Chanel w „nudą czarną”
na głowie kapelusik, pończochy ze szwem)

To Coco Chanel uwolniła
kobiety z gorsetów i sukien do ziemi
to jej fantazja sprawiła
że panie od panów przejęły;
swetry, koszule, i spodnie
do dzisiaj nam w nich wygodnie.
Lata 20-te, lata 30-te
niezapomniana „mała czarna”
pierwszy dom mody Paryż urzeka
prosta spódnica i marynarka.
Do dzisiaj pamięć o Coco żyje
mieszanki szyku i piękna
gdy „Chanel nr 5” użyjesz
powróci wiecznie żywa legenda.
Kobieta VI
(to Safona ubrana w tunikę lub białą zwiewną szatę)

Safono, którą Platon nazwał „dziesiątą muzą”,
grecka poetko!
Żyjesz w poezji innych kobiet,
co znają miłość i namiętność,
bo przeżywamy wciąż tak samo
żyjąc w Krakowie czy na Lesbos.
Tak samo boli odtrącenie
Ciebie, i Lipską i Szymborską
panią minister i krawcową
i Jasnorzewską-Pawlikowską.
K obieta VII
(to Maria Montessori - lekarka i nauczycielka)

Dziś - skoro mamy Święto Kobiet
i świętujemy w murach szkoły
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C hórem wszystkie:

to przywołajmy piękną postać
jaką jest Maria Montessori.

Wszystkim kobietom - znanym, nieznanym
składamy w darze te słowa:
by pozost^y wciąż kobietami
świat poprawiały ciągle od nowa!
Bo chociaż słaba to płeć - ponoć,
myśląca nie głową łecz sercem
świętujcie szybko miłe panie!
bo do zrobienia coraz więcej!

Jej „gry kształcące”, jej pomysły
dawno zrodzone - żywe do dzisiaj,
bo każde dziecko to inny człowiek
ciekawy świata, ciekawy życia.
Dla niej - nauczycielki i lekarza
wyzwaniem były „dzieci inne”.
Czyżby to ona wymyśliła
to „nauczanie integracyjne”?

M ARIA DYMEL
Zespól Szkół nr 1 w Łęcznej

Wielkanocne wierszowanie
Tradycje i zwyczaje
Uzupełnij tekst wierszy. Hasła wpisz
do krzyżówki. Objaśnij rozwiązanie.
1. Na stole pisanki
pięknie malowane.
Wśród zieleni trawy
cukrow y.............
Ryszard Przymus
2. Kocanki, kocanki
Gałązka wierzbowa
Rozwinęła nam się
T a ...........kwietniowa.
Maria Konopnicka

3. Bazie w wazoniku,
ciasta i wędliny
...........i wielkie
spotkanie rodziny!
Ryszard Przymus

4. Pisanki, pisanki z tęczy malowanki:
przedziwne kolory,
napisy i wzory!
Poczekrim cierpliwie
i może zobaczę,
w jakim kolorze
w yjrzy...........
Ryszard Przymus
5. Kilka nutek
przełożę andrutem
Dam cukier waniliowy.
G arść.......... wiołinowych.
Rodzynki.
Szczyptę soli.
Trochę pomarańczowych
skórek.

Bardzo słodkie migdały.
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I to będzie mój cały
mazurek
Joanna Kulmowa
6..............dyngus!
Staropolskim obyczajem
w wielkanocny poniedziałek
oblewamy się nawzajem.
Ryszard Przymus
7. Zdziwiła się kura:
- A to niespodzianka!
Jeszcze w czoraj...........
A dzisiaj pisanka.
Ryszard Przymus
8. Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrow ana.............
Ewa Skarżyńska

Odpowiedzi: 1. baranek, 2. palma, 3. Wielkanoc, 4.
kurczaczek, 5. kluczy, 6. śmigus, 7. jajko, 8. baba.
ALLELUJA - to okrzyk radości, zwłaszcza w okresie
wielkanocnym; z hebr. - chwalcie Pana.

skowej i regionalnej. Zawiera treści dotyczące po
znawania dziedzictwa kulturowego naszego narodu;
tradycje i zwyczaje wielkanocne.

Powyższy materiał może być wykorzystywany
przy realizacji edukacji polonistycznej, środowi

nauczyciel bibliotekarz w Szkole
Podstawowej nr 28 w Białymstoku

HALINA WAKULUK

Prawo
biblioteczne
Stosowanie ustawy
tzw. kominowej
Powszechne zainteresowanie budzi stosowanie ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kieruja^cych
niektórymi podmiotami prawnymi ’ do ustalania zasad wyna
gradzania dyrektorów bibliotek.
Regulacje ustawy obejmują kierowników, a w szczegól
ności dyrektorów, ich zastępców i głównych księgowych
samorządowych jednostek organizacyjnych, do których na
leżą instytucje kultury, w tym biblioteki.
Ustawa nie jest stricte przepisem płacowym, oznacza to,
że nie stanowi podstawy do tworzenia systemów wyna
gradzania. Celem jej jest ograniczenie wysokości wyna
grodzeń przez ustalenie górnych dopuszczalnych limitów
wynagrodzenia miesięcznego. Pojęcie miesięcznego wyna
grodzenia nie zostało w ustawie zdefiniowane, nie oznacza
ono wynagrodzenia zasadniczego, a więc uzasadnione jest
zaliczenie do limitu wszystkich elementów płacy, jakie
pracownik otrzymuje co miesiąc
Ustawa przewiduje, że osoby zarządzające zakładem
pracy mają prawo do: wynagrodzenia miesięcznego, na
grody rocznej, świadczeń dodatkowych. Wykaz świadczeń
nie został ostatecznie ustalony w odrębnym akcie prawnym.
Co oznacza, że do czasu ukazania się właściwej regulacji
w formie rozporządzenia Rady Ministrów, mogą być przy
znawane świadczenia związane z zatrudnieniem tylko takie,
które wynikają z innych obowiązujących przepisów i w wy
sokości w nich określonych’.
Dlatego też przyznawanie dyrektorom bibliotek na pod
stawie tzw. ustawy kominowej wyłącznie wynagrodzenia
miesięcznego (czytaj wynagrodzenia zasadniczego) i po
zbawianie ich innych składników, jak nagroda jubileuszowa,
dodatek za warunki szkodliwe dla zdrowia — wydaje się
sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o or
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Biblioteki publiczne, jako instytucje kultury, stosują art.
31 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz przepisy rozporządzenia płacowego Mini
stra Kultury, wydane na jego podstawie.
Zasady wynagradzania kierowników bibliotek ustala się,
podobnie jak innych pracowników, na podstawie Kodeksu
pracy (który powszechnie obowiązuje w stosunkach pracy).
Ewentualne odstępstwa i wyłączenia mogą wynikać z jego
* D z. U . N r 2 6 poz. 306, z późn. zm ianam i.
2 Przytaczam argum entację przedstaw ioną w art. Urszuli Jelińskiej
W ynagrodzenie osób zarządzających. „Praw o Przedsiębiorcy”
2001 n r 41.
Jak wyżej.

przepisów lub jednoznacznych przepisów innych ustaw.
Ponieważ takich ustaleń nie ma w zakresie instytucji kultury,
w tym bibliotek, w związku z tym do kierowników tych
instytucji ma odpowiednio zastosowanie art. 9 § 2 Kodeksu
pracy i zasada, że regulamin wynagradzania nie może
zawierać mniej korzystnych przepisów dla pracowników od
zasad wynikających z rozporządzeń płacowych, w tym
Rozporzc^dzenia MKiS z 23 kwietnia 1999 r., z późn.
zmianami*.
Kodeks nie wyłączył możliwości objęcia kierowników
zakładów pracy regulaminem wynagradzania. Natomiast
wyeliminował możliwość objęcia ich zakładowym układem
zbiorowym pracy. W praktyce dyrektorzy nie są objęci
regulaminami, a organizatorzy określają ich wynagrodzenia
w umowie o pracę lub w innym dokumencie, na podstawie
którego powstaje stosunek pracy. W dokumentach tych
powinny być przyznawane świadczenia dodatkowe, jak
nagrody jubileuszowe, dodatki za warunki szkodliwe dla
zdrowia, premie itd.
Uprawnień tych nie można pozbawić dyrektorów, zastęp
ców i głównych księgowych bibliotek, nawet w trybie ich
wypowiedzenia.
Kryteria przyznawania nagrody rocznej, ustalone w usta
wie kominowej, nie są najbardziej odpowiednie dla in
stytucji kultury, do rodzaju ich działalności i gospodarki
finansowej. Ustawa zobowiązuje właściwych ministrów do
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania na
grody rocznej w formie rozporządzenia, a jednostki samo
rządu terytorialnego - w drodze uchwał.
Minister kultury^ w przygotowywanym dokumencie obej
mie wszystkie jednostki, dla których jest organizatorem lub
organem założycielskim (instytucje kultury, szkoły arty
styczne, jednostki badawczo-rozwojowe i inne).
Inne zagadnienia dotyczące stosunku pracy

1. Biblioteka publiczna miasta i gminy, zatrudniająca 11
pracowników, jest zobowiązana Kodeksem Pracy do
opracowania regulaminu wynagradzania lub zakładowe
go układu zbiorowego pracy. Niewypełnienie tego obo
wiązku ustawowego grozi ukaraniem dyrektora biblio
teki.
2. Pracownik biblioteki publicznej, pełniący funkcję kiero
wniczą, może po przejściu na emeryturę, za zgodą
organizatora, podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu
pracy i wykonywać obowiązki kierownicze. Organizator
z pewnością podejmie decyzję o dalszym zatrudnieniu
emerytowanego pracownika i powierzeniu mu funkcji
kierowniczej po ocenie dotychczasowych wyników pra* O statnia zm ian a rozporządzenia w D z. U. z 2001 r. N r 127,
poz. 1396.
’ Z m ian a nazw y m inisterstw a została w prow adzona rozporządze
n iem Prezesa R ad y M inistrów z dn. 13 listopada 2001 r. w spraw ie
nadania statutu M inisterstw u K ultury (Dz. U. N r 130 poz. 1454).
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3.

4.

5.

6.

cy, rozwoju placówki i zaspokojeniu potrzeb jej użyt
niających do zajmowania określonych stanowisk w bib
kowników.
liotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz.
Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom biblio
U. Nr 41 poz. 419). Kustosz może być zaszeregowany od
tek na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztu
XV-XVI kategorii, którym odpowiadają stawki miesięcz
ki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wyna
ne wynagrodzenia zasadniczego od 905 do 1800 zł,
gradzania pracowników instytucji kultury prowadzących
określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzic
gospodarkę finansow ą na zasadach ustalonych dla za
twa Narodowego z dnia 15 października 2001 r .‘ Są to
kładów budżetowych (Dz. U. N r 45, poz. 446, ze zmiana
stawki minimum, które mogą być podwyższone w regulami) po 20,25,30, 35 i 40 latach pracy. Po 40 latach pracy
tińnach wynagradzania, czy zbiorowych układach pracy.
wysokość tej nagrody wynosi 300% miesięcznego wyna
7. Pracownik biblioteki publicznej mający ukończone stu
grodzenia. Do okresu uprawniającego do nagrody jubi
dia wyższe na kierunku historii, który w przeszłości
leuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
uzyskał dyplom Policealnego Studium Bibliotekarskiego
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy
Zaocznego, wykazujący się kilkunastoletnim stażem
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu
pracy, może zajmować stanowisko kustosza. Dla stano
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie
wiska kustosza ustalony został w cytowanym wyżej
podlega zaliczeniu do okresu uprawniającego do nagrody
rozporządzeniu z dnia 9 marca 1999 r. wymóg posiadania
zatrudnienie w gospodarstwie rodziców. Wyplata na
grody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez
wykształcenia wyższego odpowiadającego profilowi bib
pracownika prawa do tej nagrody. Trudno ustalić, czy
lioteki czy wykonywanej specjalności (załącznik nr 1.2
nagroda nie wypłacona po 20 latach pracy, może być
do rozporządzenia). Z uwagi na charakter zbiorów, jak
wypłacona przez pracodawcę po upływie 10 lat. Formal
i zadania edukacyjne biblioteki publicznej, korzystne jest
nie rzecz biorąc roszczenie pracownika uległo przedaw
zatrudnienie absolwentów studiów wyższych kierunków
nieniu po 3 latach. Należy domniemać, że pracownik nie
historii, filologii i innych studiów uniwersyteckich.
udokumentował swojego prawa do nagrody, jeżeli w jego
Ukończenie średniej szkoły bibliotekarskiej zapewnia
aktach osobowych nie było odpowiedniej dokumentacji,
dobre przygotowanie zawodowe. Również absolwentka
ponieważ nie została także wypłacona nagroda przy- '
studiów uniwersyteckich kierunku administracji, z ukoń
sługująca mu po 25 latach pracy
czonym studium bibliotekarskim, powinna była awan
Odznaka ,Zashiżony Działacz Kultury” nadawana jest
sować na stanowisko starszego bibliotekarza już po
osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszech
ukończeniu studium bibliotekarskiego. Obecnie wykazu
nianiu i ochronie dóbr kultury. Odznaka ta została nadana
jąc się 8-letnim stażem pracy, mogłaby zajmować stano
łicznym bibliotekarzom zatrudnionym w bibliotekach '
wisko kustosza. Decyzja o podwyższeniu stanowiska
gmirmych. Odznakę nadaje Minister Kultury na wniosek
pracownika należy do kompetencji pracodawcy i wiąże się
organu samorządu terytorialnego, podmiotów prowadzą
na ogół z awansem płacowym. Oznacza to, że pracownik
cych działalność kulturalną, bibliotek, organizacji i sto
warzyszeń bibliotekarskich.
otrzymuje co najmniej minimalną stawkę wynagrodzenia
Pracownikom bibliotek zatrudnionym na wsi oraz w mia- i
przewidzianą dla określonego stanowiska
Stach do 5 tysięcy mieszkańców może być przyznany
Informacje kierujemy przede wszystkim do państwa:
dodatek w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodze
pracowników Biblioteki Miasta i Gminy w Chocianowie,
nia zasadniczego. Stanowi o tym przepis § 17 RozpioElżbiety Kalinowskiej z Będziechowa, Teresy Kokoszki
rządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad
z Leszczydolu, Marii Lewandowskiej ze Świedziebni, Łucji
wynagradzania pracowników instytucji kultury.,, z dnia
Milewskiej zPrzelewic, Hildegardy Sachs z Rogowa, Danuty
23 kwietnia 1999 r.
'
Biedko z Nowosielca, Urszuli Tłuczek z Kalinowic, Teresy
Bibliotekarz z wyższym wykształceniem bibliotekarskim
z Podkarpacia, Leokadii Wawirowicz z Dobrego Miasta.
zawodowym i 8-letnim stażem pracy może być awan
sowany na stanowisku kustosza służby bibliotecznej.
t KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
Wymagania te zostały określone w załączniku nr 1.2 do
rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca
1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych upraw
' D ł u . N r 127, poz. 1396.

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie
organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2002 r. warsztaty
pt. „NOWE NORMY W BIBLIOTEKARSTWIE I INFORMACJI NAUKOWEJ”.
Celem dwudniowego seminarium będzie omówienie stanu prac normalizacyjnych w zakresie informacji
i dokumentacji oraz przekonanie o zasadności ich stosowania w praktyce bibliotecznej. Istotnym punktem
programu będzie przegląd i interpretaqa nowych norm dotyczących opisu bibliograficznego różnych dokumen
tów. Zajęcia prowadzone będą przez czołowych specjalistów w zakresie normalizacji z Polskiego Komitetu
Normalizacji, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
Filmoteki Narodowej.
Program seminarium adresowany jest do bibliotekarzy bibliotek różnych typów (publicznych, szkolnych,
pedagogicznych i in.) oraz nauczycieli pomaturalnych szkól bibliotekarskich.
Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu „Harctur” , Warszawa, ul. Niemcewicza 17 - w pokojach
dwuosobowych (w cenie od 180 do 220 zł ze śniadaniem) i trzyosobowych (180 zł za pokój ze śniadaniem).
Obrady będą odbywały się w siedzibie Centrum w Warszawie, ul. Hankiewicza 1 (początek obrad 17.04. br.
godz. 10°°). Koszt udziału w warsztatach wynosi 280 zł (bez kosztów hotelowych). Zgłoszenia prosimy kierować
do 10 kwietnia 2002 r. na adres Centrum. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy uczestnikom warsztatów
szczegółowy program.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. W arszawa 02-103, ul. Hankiewicza 1;
tel. (0-22) 822-43-49, (0-22) 822-99-78; faks (0-22) 822-43-46.
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JANINA KICIŃSKA
(1908-2001)

W
Tlo najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale, bo póki
my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śm ierć nie ma nas
Epikur

[>•<1 L is ty i o p in ie
Wokół łączenia bibliotek publicznych
ze szkolnymi
śledząc artykuły ukazujące się w „Poradniku
Bibliotekarza” coraz częściej możemy stwierdzić, że
problemy bibliotek publicznych i ich fdii są zauwa
żane, jednak szkoda, że tylko przez autorów ar
tykułów i tyłko w prasie fachowej docierającej do
części zainteresowanych.
Ja jednak nie o prenumeracie chcę pisać. Chcę
poruszyć problem, który boli nas, bibliotekarzy
bibliotek publicznych, a mianowicie w „Poradniku”
1/2002 czytamy: „Biblioteki publiczne nie mogą być
łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami
szkolnymi i pedagogicznymi”. Ustawa weszła w ży
cie z dniem 31 grudnia 2001 r.
Szkoda tyłko, że tak późno ktoś dostrzegł problem
(i jak dotąd tylko na papierze), który istnieje od
samego początku podlegania bibliotek publicznych
władzy samorządowej. W tym to okresie większość
bibliotek publicznych, bądź ich filii zostało przenie
sionych do budynków szkół podstawowych lub po
prostu zlikwidowanych.
Władze samorządowe tym prostym sposobem
zredukowały do minimum koszty wypływające
z utrzymania bibliotek publicznych, wmawiając

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że
21 września 2001 r. odeszła na zawsze z bibliotekar
skiego grona długoletnia i zasłużona kierowniczka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie - Jani
na Kicińska.
Urodziła się w Warszawie, gdzie ukończyła szkolę
powszechną i Realną Szkolę Handlową. Od 1949 r.
życie swoje związała z pracą w Bibliotece. Począt
kowo pracowała społecznie wraz z mężem, by
później od 1966 r. wspólnie z synem przejąć obo
wiązki bibliotekarki. Od 1980 r. pełniła funkcję
kierownika Biblioteki. Za zasługi na polu upowsze
chniania kultury została odznaczona odznaką „Za
służony działacz kultury”. Przez te wszystkie lata
pracy zdobyła zaufanie czytelników, dbając o od
powiedni dobór księgozbioru do swojej Biblioteki.
Kochała książki i kochała swoją pracę. Po przejściu
na emeryturę w 1986 r. nie rozstała się z Biblioteką,
do końca była wierną jej czytelniczką.
Zawsze skromna, ale pogodna i uśmiechnięta i taka pozostanie w naszej pamięci.
ANDRZEJ CZAPNIK
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. M. Konopnickiej w Nieborowie

wszystkim, że to duża oszczędność, za którą będzie
można kupić nowości książkowe. A póki co dyrek
torzy szkół wytykają nam, że nas utrzymują. Nie
biorąc pod uwagę, że my przez 40 godzin tygo
dniowo, co daje 8 godzin dziennie, służymy szkole
bazą informacyjną, opracowując księgozbiór szkol
ny, pomagając w organizowaniu imprez szkolnych.
A przecież większość filii została przeniesiona do
szkół bez spisania jakichkolwiek umów, które by
określały zakres naszych praw i obowiązków. Nas
nie broni karta nauczyciela, my nie możemy za
dzierać z władzami lokalnymi, bo każda próba
rozmowy kończy się słowami „może się pani zwol
nić, wielu bezrobotnych czeka na pani miejsce i to za
mniejsze pieniądze”, bo bez kwalifikacji.
I tu dochodzimy do następnej kwestii, a mianowi
cie podnoszenia kwalifikacji przez bibliotekarza
z filii bibliotecznej. My, rozpoczynając studia wyż
sze, sami ponosimy koszty edukacji - bo po co
bibliotekarzowi studia, przecież w bibliotekach nic
się nie robi, tylko wypożycza książki, a to każdy
potrafi. No i następny problem: pracownikowi po
studiach wypadałoby dać podwyżkę - choć niekonie
cznie - bo to leży w gestii władz.
Drżymy za każdym razem wyboru władz samo
rządowych, aby nowym radnym nie przyszło do
głowy, że za pieniądze przeznaczone na biblioteki
można wybudować nowy odcinek drogi. Bo to jest
widoczne i namacalne, a książkę każdy kupi w księ
gami. Dlatego też trudno się czyta artykuły mówiące
i zarzucające bibliotekarzom z małych wiejskich
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filii, że nigdzie ich nie widać, że nie umieją się
promować, że nie zapraszają władz lokalnych. My
ich zapraszamy, tylko oni nas nie dostrzegają, trak
tując jak zło konieczne. Przecież mamy pracę, co my
jeszcze chcemy? Decyzje dotyczące bibliotek zapa
dają w zaciszu bogato urządzonych, ciepłych sal
obrad, lokalnych samorządów. Te i wiele innych
problemów dotyczących codziennej pracy biblio
tekarzy, jest tylko szczytem góry nieustalonych
prawem przepisów, które powinny ustalać i koor
dynować nasze prawa i obowiązki.
A do momentu, kiedy sami nie będziemy głośno
mówić o tym, co nas boli i nurtuje, a dotyczy
wszystkich, którzy widzą potrzebę i sens w istnieniu
małych wiejskich bibliotek publicznych (ostatnich
nieodpłatnych placówek kultury), nasze sprawy będą
uważane za nieistotne i nikomu niepotrzebne lub

W i @ d o m o śc i
Bibliotekarstwo elbląskie m a ju ż 400 lat
• 23 listopada 2001 r. w Bibliotece Elbląskiej im.
C. Norwida odbyły się uroczystości 400-lecia bibliotekar
stwa elbląskiego, zorganizowane przez Bibliotekę i SBP
- Okręg Elbląg.
Uroczystościom towarzyszyły: konferencja „Biblioteka
Elbląska” oraz wystawa „Skarby gromadzone przez wieki
w Bibliotece Elbląskiej”.
W uroczystościach uczestniczyła Elżbieta Stefańczyk,
sekretarz generalny SBP, która wręczyła na ręce dyrektora
Biblioteki Elbląskig Krystyny Greczycho, medal „Biblio
theca Magna Perennisque”, nadany przez ZG SBP. Ponadto
11 zasłużonych pracowników Biblioteki i członków SBP
otrzymało medale „W dowód uznania” oraz Honorową
Odznakę SBP.
Z okazji 400-łecia bibliotekarstwa elbląskiego Biblioteka
Elbląska im. C. Norwida przyznała medal Biblioteki Za
rządowi Głównemu SBP oraz Honorowemu Przewodniczą
cemu SBP Stanisławowi Czajce i Przewodniczącemu ZG
SBP Janowi Wołoszowi.
(£. Stefańczyk)

III W alne Zgrom adzenie Członków
Polskiego Związku Bibliotek
• 20 lutego br. w gmachu Biblioteki Narodowej w War
szawie spotkali się członkowie Polskiego Związku Bibliotek
na III Walnym Zgromadzeniu.
Polski Związek Bibliotek został powołany z inicjatywy
dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży - Jana Krajewskiego. Zarejestrowany w lis
topadzie 1999 r. Władze stowarzyszenia wybrano na I Wal
nym Zgromadzeniu Członków w kwietniu 2000 r. W ciągu
dwóch lat działalności Związek podejmował liczne inter
wencje dotyczące przestrzegania obowiązującego w ob
szarze działalności bibliotek prawa oraz kierował wnioski
i wystąpienia zmierzające do poprawy sytuacji bibliotek
w Polsce.
W spotkaniu zjazdowym w Warszawie uczestniczyli
znamienici goście: wiceminister kultury ~ Rafał Skąpski,
dyrektor Biblioteki Narodowej - Michał Jagiełło, prezes
SBP - Jan Wołosz, prezes Polskiego Towarzystwa Czytel
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niczemu nie służące. A my, bibliotekarze, z czasem
staniemy się stróżami pożółkłych zbiorów makulatu
ry. A przecież podobno żyjemy w dwudziestym
pierwszym wieku, w erze komputerów. A w wielu
wiejskich bibliotekach nadal w sferze marzeń pozostaje telefon.
Jestem pewna, że problemy przeze mnie poruszo
ne nie są obce większości bibliotekarzy.
Bardzo proszę o opublikowanie mojego listu
w „Poradniku Bibliotekarza” - być może będzie to
otuchą dla wielu zastraszonych wiejskich biblio
tekarzy, pozostawionych samym sobie.
Jedna z wielu bezradnych bibliotekarek
PS. List ten adresuję także do pani Jadwigi Andrzejews
kiej, licząc na poparcie w tej trudnej sprawie. Bo to z pani
książek uczono nas na studiach o bibliotekach, ich zadaniach
i roli w środowisku.

niczego - prof. Jadwiga Kołodziejska, wiceprezes Polskiej
Izby Książki - Andrzej Rosner. W swoich przemówieniach
mówcy poruszali aktualne problemy polskiego bibliotekarst
wa jak: nowelizacja ustawy o bibliotekach, zorganizowanie
konwentu organizacji działających w obszarze książki i czy
telnictwa, nowelizacjaustawy o zamówieniach publicznych,
drastyczne ograniczenie środków finansowych na działal
ność bibliotek, automatyzacja bibliotek, utrzymanie stawki
zerowej na książki do 2007 r., zestaw standardów dla
bibliotek. Najpilniejszymi zadaniami dla bibliotekarstwa są;
• wdrożenie programu komputeryzacji bibliotek, • Internet
w bibliotece, • upowszechnianie czytelnictwa, • system
taniej książki dla bibliotek. W trakcie narady podjęto
uchwały: 1) w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji
Rewizyjnej, 2) w sprawie zmian w statucie, 3) w sprawie
wyboru pełnomocników wojewódzkich, 4) w sprawie ustale
nia wysokości składki członkowskiej w 2002 r., 5) w sprawie
zatwierdzenia budżetu na rok 2002. Szerzej o Związku
Bibliotek Polskich i walnym zebraniu w następnych nume
rach „Poradnika”.
(7. Ch)

Twórczość Tolkiena w Bibliotece Śląskiej
• 8 lutego br. w Bibliotece Śląskiej odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy „Władca wyobraźni”, poświęconej twór
czości Johna Ronalda Reuela Tolkiena, filologa, znawcy
języka i literatury staroangielskiej, profesora Oxfordu.
Współorganizatorem wydarzenia był Śląski Klub Fantas
tyki z Katowic, w szczególności sekcja tolkienowska.
Część ekspozycji miała charakter biograficzny. Zaprezen
towane zostały również polskie i obcojęzyczne wydania
prozy, czasopisma i artykuły, opracowania dotyczące twór
czości autora Władcy pierścieni. Pojawiły się także wydaw
nictwa klubowe, fanziny zawierające opracowania i teksty
literackie będące efektem spotkań z literaturą J.R.R. Tol
kiena. Całość wzbogaciła ekspozycja ilustracji i prac grafi
cznych æJtorstwa członków Klubu, inspirowanych twór
czością Profesora,
Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie sympatyków
twórczości J.R.R. Tolkiena prowadzone przez dr. Marka
Gumkowskiego, który wygłosił słowo o Autorze oraz omó
wił publikacje jego prozy. Obecni byli Maria i Cezary
Frącowie, autorzy najnowszego przekładu Władcy pierś
cieni. W programie usłyszeliśmy także wypowiedzi o róż
nicach pomiędzy książką a filmem, o elfach i tajemniczym
świecie stworzonym przez Władcą wyobraźni J.R.R. Tol

kiena. Wygłosili je członkowie Klubu; Tomasz Gubała.
Anna Adamczyk, Aleksandra Jagielowicz. Ryszard Derdziński opowiedział o fikcyjnych językach, które zostały stwo
rzone na potrzeby powieści. Całość zakończyła dyskusja.
(Aleksandra Pethe)

Nowelizacja ustawy
o zamówieniach publicznych
• Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zamówieniach
publicznych wzbudziła wiele kontrowersji w środowisku
bibliotekarskim. Nakładała ona na biblioteki m in. obowią
zek organizowania przetargów na zakup książek i czaso
pism. W grudniu 2001 r. bibliotekarze zwrócili się do
Sejmowej Komisji Kultury o interwencję w sprawie zmiany
tego przepisu, bowiem specyfika zakupu książek do biblio
teki sprawia, że stosowanie przetargu jest w wielu przypad
kach niemożliwe. 27.02.2002 r. na posiedzeniu Sejmowej
Komisji Kultury omówiono tok i zakres dalszych prac nad tą
ustawą.
(J. Ch.)

PERSONALIA
B arb ara Tomkiewicz prezesem Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich
• Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich w dniu 16.12.2001 r. pod
sumowało pięcioletnią kadencję i wybrało nową Radę
Główną. Prezesem ponowińe została BARBARA TOM
KIEWICZ. Gratulujemy!

N agroda Polskiej Sekcji IB B ¥
za upowszechnianie czytelnictwa dzieci
i młodzieży ’2001
• Polska Sekcja IBBY - tińędzynarodowego stowarzy
szenia zajmującego się książką dziecięcą - przyznaje rów
nież nagrody za upowszechtńaińe czytelnictwa. Nagrodę za
rok 2001 otrzymała w tej kategorii EWA ZIENIEWICZSIERGIEJKO z Książnicy Podlaskiej. Gratulujemy!

Publikacje bibliotekarzy wielkopolskich

ZAPRO SILI NAS...

• Pod patronatem Poznańskiego Okręgu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich ukazały się ostatnio dwie cenne
publikacje; Słownik bibliotekarzy Wielkopolskich (1918-2000), Poznań 2001, do którego hasła opracowali m in.;
Franciszek Łozowski, Zbigniew Kalisz, Maria Bochan,
Danuta Zagarlowska i inni oraz Franciszka Łozowskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Wielkopotsce
(1920-2000), Poznań 2001.

• Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni
wersytetu Jagiellońskiego na ósmą międzynarodową kon
ferencję pt. .Edukacja na odległość dla społeczeństwa
informacyjnego - oczekiwarńa bibliotek; teoria i prak
tyka”. Kraków 3-4.06.2002 r.
• Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblio
teki Głównej Województwa Mazowieckiego na uroczyste
otwarcie wystawy poświęconej Zygmuntowi Krasiń
skiemu w sto dziewięćdziesiątą rocznicę jego urodzin.
19.02.2002 r.
• Polski Związek Bibliotek na III Walne Zgromadzenie
członków Polskiego Związku Bibliotek. Warszawa,
gmach Biblioteki Narodowej. 20.02.2002 r.
• Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego na sesję popular
nonaukową z okazji 190. rocznicy urodzin Zygmunta
Krasińskiego. 26.02.2002 r. W progranńe Andrzej Fabianowski; Z. Krasiński myśliciel; Ewa Szczegłacka; Z.
Krasiński - romantyczny czytelnik. Listy do Delfiny
Potockiej czytał Krzysztof Gosztyła.
Za zaproszenia dziękujemy!

Prom ocja książek przez In tern et
• Internetowa księgarnia Merlin (www.merlin.com.pl)
zainicjowała kolejną promocyjną akcję sprzedaży książek
pod hasłem „Moda na książkę” . Przez najbliższe tygodnie
Merlin będzie sprzedawać tysiące książek po atrakcyjnych
cenach, tańszych nawet o 30%. W każdym tygodniu pa
tronem akcji będzie irme wydawnictwo. D o dyspozycji
czytelników-interaautów będą największe bestsellery, jak
i tytuły często poszukiwane i niedostępne w tradycyjnej
sprzedaży. Zachęcamy zatem biblioteki do odwiedzenia
strony internetowej księgami Merlin!
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Wydawnictwo SBP poleca:

WYDAWNICTWO

KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM.
Praca zbiorowa pod red. E. B. Zybert

KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA
W ŚRODOWISKU
EDUKACYJNYM

I

KAIMA-tnrDAXrYXA.niMlTVKA

W drugim numerze „Bibliotekarza” polecałem Państwu książkę
prof. M. Drzewieckiego na podobny temat. Książka i biblioteka
w środowisku edukacyjnym składa się z 11 rozdziałów, które dotyczą
m.in.:
- etosu bibliotekarstwa szkolnego, jakości pracy oraz między
narodowych uwarunkowań jego rozwoju,
- sytuacji na polskim rynku podręczników szkolnych,
- szeroko rozumianej edukacji czytelniczej i medialnej,
- roli i miejsca muzeów w dydaktyce,
- metodyki pracy bibliotecznej.
Intencją autorów jest pomoc w doskonaleniu wizerunku biblioteki
szkolnej, ukazanie jej niezbędności oraz roli bibliotekarza szkolnego,
jako przewodnika w świecie wiedzy i informacji.
Bardzo ciekawa i pożyteczna lektura!
Str. 246, cena 32 zł

Andrzej Kempa - BIBLIOFILSKIE SILVA RERUM. Szkice,
notatki, wypisy

BIBLIOFILSKIE
siluarciTiin

Rzadko wydajemy książki o charakterze bibliofilskim, ale dzięki
pasji znakomitego szperacza i bibliofila a naszego stałego Autora
udało się wydać publikację, która zaspokoi ciekawość wielu ludzi
rozmiłowanych w księgach.
Jest to pozycja nie tylko „dla moli książkowych”, ale dla wszyst
kich miłośników książki, wydana na sposób bibliofilski z licznymi
ilustracjami.
Str. 162, cena 38 zł

Marianna Banacka - ZAŁUSKI
I INICJATYWY ARTYSTYCZNE
Kim był biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski wie każdy
łicealista. Wie także, że był protoplastą Biblioteki Narodowej, ale
tńewielu wie, jak wielki był to mecenas sztuki. Książka, bogato
udokumentowana opisem Jego inicjatyw artystycznych i ich reali
zacji.
Str. 216, cena 38 zł

ZAGADNIENIA INFORM ACJI NAUKOWEJ
nr 2 z 2001 r.

ZAOAi'NIbNtA
IN F'JkM A CJI
NAUKOWEJ

To nie jest książka. To czasopismo (półrocznik) wydawany przez
nas wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych LIW. Jedno z niewielu czasopism naukowych poświęco
nych tej problematyce. Numer otwiera artykuł J. Wołosza, przewod
niczącego SBP „Dostęp do informacji a rola SBP”, a także dwa inne
referaty wygłoszone na VI Krajowym Forum Informacji Naukowej
i Technicznej zorganizowanym przez PTiN w Katowicach. Ponadto
„Recenzje i omówienia” oraz „Kronika”.
Zachęcamy Państwa do prenumerowania tego czasopisma u nas,
gdyż mamy wyłączność na sprzedaż i prenumeratę. Dla zaintereso
wanych oferujemy możliwość zakupu numerów archiwalnych.
Str. 158, cena 38 zł
Janusz Nowicki

Marcin Drzewiecki - BIBLIOTEKA I INFORM ACJE
W ŚRODOWISKU WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY

; BEHJOmAllNRffiMMJA
Wà»DOWBKiWa<Sl£ZESfi®SZKOUr

NMiiiMnMnYn.nuxnu

Praca o p arta jest na wieloletnich doświadczeniach badawczych i dydaktycznych
A utora w kraju i za granicą. Książka oczekiwana przez środowisko bibliotekarskie,
szczególnie przez nauczycieli-bibliotekarzy.
Rewolucyjne zmiany w systemie edukacyjnym, rewolucja technologiczna i infor
macyjna we współczesnym święcie, wymagają właściwego przygotowania kadry naucza
jącej i spożytkowania najlepszych doświadczeń w tej dziedzinie, zarów no polskich jak
i obcych. Niekwestionowanym znawcą tych problemów jest właśnie Autor tej publikacji
- stąd jej znaczenie.
O to tytuły rozdziałów:
1. Książka i inne formy przekazu tre śó w środowisku edukacyjnym.
2. Tendencje we współczesnej pedagogice.
3. Standaryzacja jako narzędzie planow ania usług bibliotecznych i informacyjnych
dla systemu szkolnego.
4. Szkolne ośrodki biblioteczno-informacyjne. Założenia metodyczne i organizacyjne.
5. Informacyjne i pedagogiczne funkcje bibliotek systemu oświaty w Polsce. M oż
liwość czy konieczność?
6. UNESCO, IFLA. Manifest bibliotek szkolnych.
7. Bibliografia.
Str. 236, opraw a twarda, cena 41 ri

BIBLIOTECZNE
tablice informacyjne
tabliczki wolnostojące
karty przekładkowe z PCV
kieszonki z plexi do wsuwek z informacjami
mocowane na brzegu półki
CZEKAMY NA TELEFONY - CHĘTNIE ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA
o b sfu g u iem y c a ły k ra j W O B w a gratis przy sumo>100PLN)

tel. kem.O

(do katalogów, do kart czytelnika)
rozdzielacze do księgozbioru

00*034 W arszaw a, ul. W arecka 11 lok- 40

koszulki na karty czytelnika

tel-zmx (O-2 2 ) 827 6 9 2 7 te l.8 2 8 91 50

metalowe zastawki do książek

322 7(& w w f t groplu8@infinit.com.pl gropius@gropius.com.pl

naklejki pod sygnatury, inne...

Warunki prenumeraty
Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza”
„RUCH” S.A.
Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne. Cena prenumeraty krajowej na II
kwartał 2002 r. wynosi 24 zł, a cena prenumeraty ze złeceniem dostawy za granicę jest o 100%
wyższa od krajowej.

1. Prenumerata krajowa:
• Przedpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe dla
miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczą do
5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
2. Prenumerata zagraniczna:
• Wpłaty przyjmuje jednostka „RUCH” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto:
PKO S.A. IV 0/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub kasa Oddziału.
• Informacji o warunkach prenumerty udziela ww. Oddział - 01-248 Warszawa, ul. Jana Ka
zimierza 31/33. Tel; (prefiks) (0-22) 53-28-731, 53-28-816, 53-28-819, 53-28-820,
• infolinia 0-800-1200-29, w Internecie http://www.ruch.riol.pl
• Adres do korespondencji: „RUCH” S.A. O.K.D.P., ul. Jana Kazimierza 31/33,01-248 War-

POCZTA POLSKA
1. Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych
w całym kraju w terminach:
a. do 25 listopada - na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
b. do 25 lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 25 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 25 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora
przyjmują przedpłaty odpowiednio:
a. do 30 listopada - na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
b. do końca lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 31 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 31 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
• Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób niepeł
nosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek gdzie do
stęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.
• Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kwartałne.
• Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku
wypełniania blankietów wpłat.
• Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub
jego siedziby bez pobrania dodatkowych opłat.
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Prenumeratę można również zrealizować w Dziale Promocji i Sprzedaży Biura ZG SBP,
Al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa, tel: (prefiks) (0-22) 825-50-24.

Młodzi ludzie są przyszłością każdego społeczeństwa. Ich wykształcenie stanowi
inwestycję w rozwój gospodarczy i kulturalny narodu. Biblioteki oferujące mło
dym klientom nowoczesne usługi mogą stać się miejscami, które wspomagają
państwo w budowaniu społeczeństwa wiedzy, dają młodym ludziom orientację
i pomagają w kształtowaniu własnej przyszłości. Fundacja Bertelsmanna, swoją
operatywną i koncepcyjną pracą pragnie wesprzeć biblioteki publiczne, które
zechcą uczestniczyć w projektach modelowych.

111 II 111
l i l i i li i
Bertelsmann Stiftung

Poszukujemy dwóch miast do projektu

w ramach pięcioletniego projektu
chcielibyśmy, aby powstały w Polsce
dwie biblioteki modelowe dla młodych
klientów w wieku od 13 do 25 lat.
Główne założenie, jakie przyświeca
temu projektowi polega na konsek
wentnym ukierunkowaniu wszystkich
działań na kłienta i efektywnym wy
korzystaniu zasobów finansowych i
personalnych.
Jeśli w asza biblioteka;
k Chce dotrzeć do większej ilości
młodych klientów
* Jest otwarta na zmiany
* Chce być organizacją uczącą się
ustawicznie

Fundacja Bertelsm anna
Katharina Rejdak
Dział Bibliotek Publicznych
Carl-Berteismann-Str. 256
D-33311 Gütersloh
© + + 4 9 ,5 2 41.81 81 592
© + + 4 9 .5 2 41.81 81 998
© katharina.rejdak@bertelsmann.de

ś Zobowiązuje się do stosowania
stałego pomiaru sukcesu
* Obsługuje miasto z co najmniej
50.000 mieszkańców
My oferujemy
I Międzynarodowe know-how z
zakresu nowoczesnego zarządzania
bibliotekami
k Wspólną koncepcję i wspólne bu
dowanie biblioteki dla młodych
klientów

I Koordynację projektu i doradztwo
k Obszerny program dokształcania
personelu
k Wsparcie finansowe dla wybranych
bibliotek

Biblioteka
Nazwisko
Adres
Tel,

Jesteście Państwo zainteresowani?
Zajrzyjcie na nasze strony www.
bertelsmann-stiftunq.de/bibliotekipolska. gdzie znajdują się wszystkie
informacje i dokumenty dotyczące
projektu. Możecie także napisać do
nas e-mail lub wypełnić poniższy for
mularz i wysłać go faxem, prześlemy
Państwu informacje o projekcie i konie
czne dokumenty. Warunkiem uczest
nictwa jest złożenie przez bibliotekę
wspólnego wniosku wraz z Urzędem
Miasta i politycznymi decydentami,
którzy zaakceptują wstępnie warunki
stawiane przez projekt.

Termin nadsyłania podań
upływa: 15 k w ie tn ia 2002

Cena zł 8,00

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
Agnieszka Baruk
NOWOCZESNA STRATEGIA MARKETINGOWA
Aspekty strukturalne i procesowe
Wyd. 1, ks. pom., ark. wyd. 26,5, brosz., 16,5x24 cm
ISBN 83-01-13641-3

Działalność marketingowa jest niezwykle istotnym czynnikiem efektywnego rozwoju
przedsiębiorstwa, ale pod warunkiem opracowania i wdrożenia racjonalnych rozwiązań
strukturalnych i procesowych oraz wykorzystania właściwego modelu zarządzania.
Nowatorstwo publikacji polega na tym, że autorka nie skupia swej uwagi na charakterys
tyce instrumentów marketingowych, ale proponuje podejście do kształtowania i realizacji
strategii marketingowej z punktu widzenia funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. Praca
została oparta na badaniach własnych w ośmiu przedsiębiorstwach przetwórstwa
rolnospożywczego oraz na bogatej literaturze przedmiotu.

Andrzej Lisowski
PODSTAWY EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PODZIEMNEJ
EKSPLOATACJI ZŁÓŻ
Koedycja - Wydawnictwo GIG - PWN
Wyd. 1, podr. ak., s. 493, tw., 16,5x24 cm
ISBN 83-87610-34-8 (GIG) i ISBN 83-01-13683-9 (PWN)

Książka jest obszernym podręcznikiem z zakresu problematyki górniczej, wiążącym
zagadnienia ekonomicznej efektywności z problematyką techniczną i problematyką
nowoczesnego zarządzania. Autor zawarł w niej przede wszystkim wyniki badań, które
prowadził w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 1953-2000. Nie tylko jednak zebrał
i usystematyzował wiedzę o ekonomicznej efektywności podziemnej złóż, ale nadał tej
wiedzy wyraźne cechy utylitarne, tak w aspekcie nauczania akademickiego, jak i praktyki
gospodarczej dzięki przełożeniu wyników prac badawczych na potrzeby rozwoju przedsię
biorstw górniczych.

Robert F. Meigs, Mary A. Meigs, Mark Bettner, Ray Whittington
ZADANIA Z RACHUNKOWOŚCI
Nie tylko dla studentów MBA
(Accounting; The Basis for Business Decisions)
Tłum. Jadwiga i Antoni Stolarkowie
Seria; Przedsiębiorczość
Wyd. 1, podr. ak., ark. wyd. 45,5, brosz., 16,5x24 cm
ISBN 83-01-13512-3

Niniejsza praca obejmuje przykłady z rachunkowości finansowej i rachunkowości
zarządczej. W stosunku do wydania amerykańskiego pominięto zagadnienia rachun
kowości finansowej dotyczące niemal wyłącznie problematyki podatkowej, bazującej na
specyficznych przepisach amerykańskich. Zawarte w podręczniku przykłady pokazują
istotę rachunkowości w głęboki sposób. Sądzimy więc, że publikacja będzie bardzo
przydatna w kształceniu rachunkowości na poziomie akademickim, a szczególnie na
studiach MBA.

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

