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ŚWIAT KSIĄŻKI D ZIECIĘCEJ nr 10

Na okładce „PB”:
nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(otwarcie 15.10.2007 r.)

Od Redaktora
w m om encie, kiedy p isz ę redakcyjny felieton do num eru październikow ego,
trwają intensywne i zarazem zaawansowane przygotowania do uroczystych obcho
dów 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 80-lecia „P rzeglądu Biblio
teczn eg o ”. R o zp o czn ą się one 1 1 .0 9 br. w Bibliotece Narodowej, tow arzyszyć im
b ę d z ie V I Forum S B P - Ogólnopolska K onferencja p t. „ P r z y s z ło ś ć bibliotek
w Polsce ” ( 1 2 i 13.09). Warto przy tej okazji spojrzeć na dotychczasowe, wieloletnie
działania Stowarzyszenia z perspektywy owych 90 lat i w kontekście przemian społeczno-technologicznych i związanej z nimi przyszłości. Trzeba przy tej okazji dobit
nie podkreślić, iż S B P legitymuje się od 1 9 1 7 r., czyli od m om entu powołania orga
nizacji, sporym dorobkiem ustawodawczym, organizacyjnym, popularyzacyjnym,
rozwijającym w iedzę zawodową, określającym standardy dla bibliotek, podnoszą
cym kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy oraz osiągnięciam i edytorskimi. Swym
zasięgiem obejmuje ok. 8600 bibliotekarzy; liczba ta w stosunku do ogółu bibliotek
działających w Polsce nie je s t zbyt wygórowana i skupia ponad 1/4 ogółu osób pra
cujących w bibliotekach. Fakt ten wskazuje raczej na pew nego rodzaju alienację sto
warzyszeniową bibliotekarzy polskich, która w konsekw encji decyduje o wciąż ak
tualnym prob lem ie identyfikacji zawodowej, braku odpow iedniej rangi zawodu
i wartości bycia bibliotekarzem. Znaczna c zę ść naszej populacji zawodowej nie do
cenia siły integracji zbiorowości społecznej skupionej na realizacji określonych ce
lów, zadań, interesów, która stanowi bodaj najw ażniejszy czynnik w osiągnięciu
zaw odow ego i społeczn eg o statusu. D u że grupy zaw odow e z odpow iednią spo
łeczną rangą silniej mogą egzekwować wysuwane żądania zarówno merytoryczne,
ja k i finansowe czy budować silny lobbing. Trzeba przyznać, iż zawód bibliotekar
ski w Polsce nie m a odpowiedniej siły oddziaływania z pow odu niskiej integracji,
braku lobbingu, niskiej świadomości wspólnoty zawodowych celów, pasywności,
słabej organizacji. A zaw ód bibliotekarza należy do najstarszych profesji świata,
a biblioteka w k a żd ej epoce historycznej pełniła istotną funkcję ja k o nieodzow ny
elem en t cywilizacji. M im o że tradycję i korzenie historyczne m am y m ocne i fakt
ten trzeba umiejętnie propagować w społeczeństwie, prezentując też nowoczesny
w izerunek w sp ó łczesn ej biblioteki. Sam i bibliotekarze m u szą b y ć przek o n a n i
o p o trzeb ie sw ojej pracy, o randze swojego zawodu. O statn ie działania S B P
świadczą o większym oddziaływaniu marketingowym i promocyjnym w tym zakre
sie. Ew identnym przykładem są udane akcje bibliotek zw iązane z realizacją Ty
godnia Bibliotek, w czasie którego społeczności lokalne m ają w iększe możliwości
zapoznania się z działalnością biblioteki w danym regionie zarówno p o p rzez m e 
dia, ja k i bezpośrednie wizyty w placówkach bibliotecznych. D o kalendarza imprez
wpisał się na stałe majowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8.05.), który w pew ien
sposób nobilituje naszą profesję. Ten trudny problem powinien b y ć marginalizo
wany dzięki wprowadzeniu nowych zasad awansu zawodowego, który uporządku
j e pragm atykę w zawodzie bibliotekarza. Jasne zasady kwalifikacyjne i ja sn y sys
tem awansowania i tym samym odpowiednie wynagradzanie wpłyną z pewnością
na większą satysfakcję zawodową bibliotekarzy i przyczynią się do spoistości za 
wodu, je g o stabilizacji.
Obecnie je ste ś m y świadkami dużych przem ian świadomościowych, technolo
gicznych, związanych z procesem kształtowania społeczeństw a informacyjnego
(społeczeństwa wiedzy). N a owych przemianach m oże zyskać biblioteka ja k o cen
trum edukacji, informacji, społecznego oddziaływania, ale dalszy rozwój bibliotek
m oże by ć uwarunkowany tylko silną ich interakcją w społeczeństw ie i możliwością
realizowania społecznego zapotrzebowania. Za tem potrzeb na j e s t odpowiednia
polityka krajowa skierowana na biblioteki i odpowiednie wsparcie p rzez rzą d (sa
morząd). K ierunek rozwoju bibliotek wyznacza cyfryzacja zbiorów i tworzenie tzw.
bibliotek cyfrowych, budowa silnej sieci biblioteczno-informacyjnej, usytuowanie
placów ek bibliotecznych w procesie komunikacji, czyli zapew nienie dogodnego
dostępu do globalnych zasobów. P rzed S B P zatem kolejne wyzwania.
JA D W IG A C H R U Ś C IŃ S K A

PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
Jaka biblioteka powiatowa?
BARBARA

BU DYNSKA

Biblioteki powiatowe pozostają niezmiennie
od wielu lat, od momentu ich reaktywowania
w 1999 r., a nawet jeszcze wcześniej, od kiedy to
środowisko bibliotekarskie rozpoczęło przygo
towania do ich ponownego włączenia w struk
turę bibliotek publicznych - w kręgu bardzo
intensywnego bibliotekarskiego, a później
także samorządowego zainteresowania. Ostat
nią okazjądo dyskusji na temat stanu i kondy
cji bibliotek pow iatow ych było spotkanie
w Pile, gdzie w dniach 19-21 kwietnia br., dzięki
inicjatywie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile oraz
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich, przy wsparciu Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu
ry w Poznaniu, a także władz lokalnych zorga
nizowano ogólnopolską konferencję. Jej głów
nym celem było poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie „Model biblioteki publicznej -ja k i? ”
W odróżnieniu od poprzednich spotkań
poświęconych bibliotekom powiatowym, któ
rych współorganizatorem było także SBP, na
konferencji w Pile udało się zgromadzić przed
stawicieli różnych środow isk zainteresow a
nych bibliotekami powiatowymi i poznać ich
opinie na temat możliwości i warunków funk
cjonowania tych ważnych instytucji z punktu
widzenia działalności bibliotek publicznych,
ale także podejmowanych przez nie inicjatyw
ponadlokalnych. W sali obrad, obok licznie
przybyłych bibliotekarzy pracujących w bi
bliotekach pow iatow ych, byli także, wpraw
dzie w mniejszości - samorządowcy, starosto
wie z Chodzieży, Wrześni, Kozienic, Pleszewa.
Dzięki takiemu audytorium udało się zderzyć
racje bibliotekarzy (ich oczekiwania, problemy,
bolączki) ze stanowiskiem organizatorów życia
społecznego w pow iecie, odpow iadających
m.in. za funkcjonow anie bibliotek pow iato
wych. Spotkanie w Pile obejmowało trzy seg
menty tematyczne;

- ocenę aktualnego stanu i kondycji biblio
tek powiatowych oraz propozycje standardów
dla bibliotek stopnia powiatowego - referaty
przedstawili pracow nicy Instytutu Książki
i Czytelnictwa BN,
- omówienie dorobku bibliotek stopnia po
wiatowego reprezentujących różne warianty
rozwiązań organizacyjnych przygotowane
przez pracowników Powiatowej Biblioteki Pu
blicznej w Sieradzu (przekształconej z byłej bi
blioteki wojewódzkiej). Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łęcznej (nowo utworzonej).
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku (ze
zleconymi zadaniami o zasięgu powiatowym).
Wirtualnej Biblioteki Publicznej (projekt dla
powiatu olsztyńskiego ziemskiego),
- omówienie problemów związanych z funk
cjonowaniem bibliotek powiatowych, w szcze
gólności ich relacji i związków z bibliotekami
stopnia gminnego i w ojew ódzkiego, a także
doświadczeń wynikających z dotychczasowej
pracy bibliotek stopnia powiatowego oraz
propozycj i w zakresie działalności instrukcyj
no-metodycznej i kom puteryzacji sieci w po
wiecie przedstawione przez przedstawicieli bi
bliotek publicznych różnych poziomów oraz
samorządu powiatowego.
Według zam ysłu organizatorów pilskiej
konferencji punktem wyjścia obrad było zapo
znanie jej uczestników z aktualną sytuacją bi
bliotekarstwa pow iatow ego. Jaki je st zatem
stan zorganizowania i warunki funkcjonowa
nia bibliotek stopnia powiatowego'?
Biblioteki p o w ia to w e 2 0 0 6
Stan

Do końca 2006 r. funkcjonowały w Polsce
ogółem 282 biblioteki stopnia powiatowego,
w tym 210 w powiatach ziemskich, 26 w powia
tach ziemskich i grodzkich oraz 46 w powiatach
grodzkich. O znacza to, że blisko 79% ogółu
' Referat oniawiająey aktualną sytuację bibliotek
powiatowych „.lak zm ieniają się bib lio te ki powiato
we?” przygotowały B. Budyńska, M .lezierska na pod
stawie w yników badań przeprowadzonych w bib lio te 
kach powiatowych w 2006 r. przez IK iC z. BN.

Pow iaty ziem skie, które nie utworzyły bibliotek stopnia pow iatow ego (stan z końca 2006 r.)

Województwo

Polska

Liczba powiatów
zicniskiclt które
realizują zadania

IJczba
powiatów

Powiaty ziemskie.
które nie realizują zadaii biblioteki pov\ialowej

ziemskich

314

26

I

Ogólern

”o

Ogóleni

234

74,5

80

25,5

61,5

10

38,5

Nazwa

16*

dolnośląskie
!

bolesławiecki, górowski, jaworski, kaniicnnogóiski, lubaiiski. p<ilkowicki. strzcliński. świdnicki,
Uzebnicki, włocławski

19

12-

63,2

7

36,8

aleksandiowski, bydgoski, clielniiński. grudziądz
ki, lipnowski. sępoleński. śv\iecki

lulxîlskie

20

18’

90,0

2

10,0

ryicki, wlodaw^ki**

lubuskie

12

2

16,7

10

83,3

kujawsko-pontorskie

gorzowski, krośniaiski, międzyizccki. nowosolski,
sti'zelcckv)-diczdcnecki. sulęciński. wiechowski,
zielonogórski, żagaiiski, żaiski
łódzkie

21

21

100

-

-

-

małopolskie

19

18

94,7

1

5,3

dąbiowieki’
gostyniński. giodziski, grójecki. Icgionowieki.
losicki, makowski, mlawuki. nowixlworski,
ostrowski, otwocki, piascczyński, ploiiski,
przasnyski, sicrpecki. szydlowiccki, waiszawski
zachodni, węgj-owski, wy'szkowieki, zyiaidowieki

mazowieckie

37

18

48,6

19

51,4

opoldde

11

10

90,9

1

9,1

podkaipackie

21

15

71,4

6

28,6

dębicki, jarosławski, Ie.ski. lubaczowski,
przeworski, tarnobrzeski

podlaskie

14

12

85,7

2

14,3

bielski, hajnowieki

pomorskie

16

14

87,5

2

12,5

ezluchowski. kościerski

śląskie

17

13

76,5

4

23,5

bicriuisko-lędziiiski, kloliucki. hibliniccki. zawiereiaiiski

świętokrzyskie

13

8

61,5

5

38,5

Uiski, jędreejowiski, ostrowiecki, pińczowski. san
domierski

waiinińsko-maziuskie

19

13“

68,4

6

31,6

działdowski, kętrzyński, nmigowski, nidzicki,
nowomicjski. szczycieński

wielkopolskie

31

31

100

-

-

zachodniopomorskie

18

13’

72,2

5

27,8

glubczycki

bialogardzki, ^yficki, kololu z.eski. policki,
wałecki

' W powiecie głogowskim bibliotekę powołano 29 grudnia 2006 r., ałc realizację zadań rozpoczęła od stycz
nia 2007 r.
- Zarząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska 28 grudnia 2006 r. wypowiedział Starostwu Powiatowemu we Wło
cławku porozumienie w sprawie realizacji zadań biblioteki powiatowej przez GBP w Izbicy Kujawskiej.
' W" powiecie ryckim w Wydziale Spraw Społecznych zatrudniono specjalistę do spraw bibliotek.
“ W' 2007 r. Rada Powiatu W łodarskiego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Włodawa
zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
’ W ypowiedziano umowę MBP w Dąbrowie Tarnow-skiej z dniem I łipca 2006 r.
'■W powiecie elbląskim zadania realizują 2 biblioteki (Biblioteka Elbląska oraz Biblioteka Publiczna w Pasłęku).
’ Powiat gryfiński zadania zlecił dwóm bibliotekom: MiGBP w Gryfinie oraz Centrum Kultury. MBP w Choj
nie; w województwie zachodniopomorskim wykazano o jeden powiat mniej w stosunku do 2005 r., wyłączono
z zestawienia powiat gryficki, który nie pełni funkcji powiatowych.

powiatów (78,9% ) realizowało prze pisane im
funkeje wynikające z zapisów ustawy, blisko
75% powiatów ziemskich (74,5%). W 2006 r.
w porównaniu z poprzednim , zaszły niewiel
kie zmiany ilościowe. W prawdzie kolejnych
5 powiatów utworzyło swe biblioteczne insty
tucje (zadania zlecono 2 bibliotekom miejskim
oraz placów ce m iejsko-gm innej i gminnej,
a także powołano je d n ą sam odzielną bibliote
kę powiatową), ale 3 inne wypowiedziały umo
wy bibliotekom realizującym zadania ponadlokalne działającym na ich terenie. W efekcie
stan liczbowy w dwóch porównywanych la
tach zmienił się tylko o 2 biblioteki. Obok zmian
ilościowych zarejestrowano także zmiany jako
ściowe, wynikające z przesunięć zadań ponadlokalnych do innych bibliotek w obrębie po
wiatów.
W 2006 r. tylko w 2 województwach - łódz
kim, wielkopolskim - wszystkie powiaty pro
wadziły biblioteki stopnia powiatowego. Ma
łopolskie do końca 2005 r. zaliczane było także
do tej grupy. Niestety, od 2006 r. dołączało do
opolskiego, podlaskiego, pom orskiego oraz
lubelskiego, w których je s t niepełna sieć bi
bliotek powiatowych, choć braki w jej obrębie
są nieznaczne.
Od kilku lat w 5 województwach występuje
szczególnie niekorzystna sytuacja związana
z powoływaniem bibliotek powiatowych. W lu
buskim od 2003 r. nie zaszły żadne zmiany
w sieci bibliotek powiatowych; nadal w 83,3%
powiatów nie pow ołano bibliotek powiato
wych; z 12 powiatów ziemskich w obrębie wo
jewództwa tylko 2 realizują zadania wynikające
z ustawy; w mazowieckim w 2006 r. przybyła
wprawdzie jedna biblioteka, ale w ponad poło
wie powiatów (51,4%) nie powołano bibliotek
o zasięgu ponadlokalnym (spośród 37 powia
tów 18 zleciło zadania powiatowe); w święto
krzyskim prT^ybyła 1 placówka w powiecie Sta
szewskim, ale 38,5% powiatów nie realizuje za
dań (spośród 13 powiatów 8 powołało biblio
teki powiatow e); w dolnośląskim przybyła
ponownie biblioteka w powiecie głogowskim
(poprzednia umowa ze starostwem obowiązy
wała do końca 2000 r.), ale w 38,5% powiatów
nie działają biblioteki powiatowe (spośród 26
powiatów 16 realizuje zadania); w warmińsko-mazurskim w stosunku do 2005 r. utworzono
jed n ą bibliotekę powiatową, ale w co trzecim
powiecie (31,6% ) nie pow ołano bibliotek;
wśród 19 powiatów zadania realizuje 13.

Liczba bibliotek realizujących zadania
o zasięgu powiatowym
Liczba bibliotek realizujących zadania powiatowe
Rok
1999

ogólcin

zieinskidi

zieinskidi
i grodzkich

grodzkich

139

72

11

56

2000

188

117

18

53

2001

234

162

25

47

2002

251

178

27

46

2003

267

195

26

46

2004

274

202

26

46

2005

280

208

26

46

2006

282

210

26

46

S p ecy fik a

Mimo ośmiu lat, jakie upłynęły od wprowa
dzenia reformy administracyjnej w 1999 r. i re
aktywowania bibliotek powiatowych, ich sytu
acja jest niestabilna, a proees związany z powo
ływaniem ma eharakter ciągły. Biblioteki w po
wiatach ziemskich pow staw ały głównie
w pierwszych trzech latach od wprowadzenia
reformy. Do końca 2001 r. powołano 60,7% bi
bliotek stopnia powiatowego, a w kolejnych 5
ponad 15% ( 15,6%). Łącznie, do końca 2006 r.,
w 3/4 powiatach ziemskich utworzono powia
towe biblioteki.
Wśród bibliotek stopnia powiatowego wy
stępują trzy podstawowe typy - naj Iiczniejsze
są biblioteki w powiatach ziemskich, następnie
biblioteki w powiatach grodzkich (w miastach
na prawach powiatu) oraz biblioteki realizujące
zadania dla dwóch pow iatów - grodzkich
i ziemskich. Zmieniająca się po 1999 r. liczba bibliotek stopnia powiatowego nie wpłynęła na
zmianę proporcji między trzema wymienionymi
typami.
Zmiany w liczbie bibliotek stopnia powiato
wego w kolejnych latach nie wpłynęły na
układ dominujących wśród nich rozwiązań or
ganizacyjnych. W 236 powiatach ziemskich,
w których powołano biblioteki stopnia powia
towego:
• 89% bibliotek ma zlecone zadania ponadlokalne (210 bibliotek); takie rozwiązania organizacyjne przyjęto we wszystkich woje
wództwach;
• 2,1% bibliotek przekształcono w całości
w biblioteki powiatowe. Są wśród nich byłe
4 biblioteki o statusie wojewódzkim w Cie
chanowie, Sieradzu, W ałbrzychu i Pile

R ozw iązania organizacyjne przyjęte w pow iatach ziem skich (2006 r.)

Rozwiązania organizacyjne przejęte
w powiatach ziemskich

gmin miejskich

15

gmin miejsko-wiejskich

85

gmin wiejskich

powierzenie
zadań

wojewódzkim

powiatowych
bibliotekom

miast na prawach
powiatu**

24

ogółem

12

14

10

18

17

10

15

12

13

12

13

26

14

biblioteki
nowo

tworzone od podstaw

20

utworzone

ogółem

20

inne
rozwiązania
organiza
cyjne

przekształcenie biblioteki
innego typu
biblioteki innego typu
projekt WBP

ogółem
Razem

16

14

12

* B ib liote ki te łączą funkcje bibliotek wojewódzkich, grodzkich (miast na prawach powiatu) oraz realizują
zadania bibliotek powiatowych dla powiatów ziemskich (na podstawie umów); b ib lio te ki te wykazywane są
także W' zestawieniach dotyczących bibliotek grodzkich.
* * Są to bib lio te ki miast na prawach powiatu realizujące na podstawie umów zadania dla powiatów ziem
skich, bib lio te ki te wykazywane są także w zestawieniach dotyczących bibliotek grodzkich.
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powiatów ziemskich*
wojewódzkie.

grodzkie (miejskie)

2

2

■

■

6

które
na podstawie

grodzkie i ziemskie*

1

1

4

3

2

porozumień
realizigą
jednocześnie
funkcje
Razem

3

4

4

2

7

6

S

1

4

19

1

2

4

3

72

* B ib liote ki te ze względu na realizację także zadań bibliotek powiatowych dla powiatów ziemskich na pod
stawie porozumień są wykazywane w zestawieniach dotyczących przyjmowanych rozwiązań organizacyjnych
dla bibliotek powiatowych ziemskich.

oraz filia biblioteki pedagogicznej w Krasnymstawie;
• 8,5% bibliotek utworzono od podstaw jako
biblioteki powiatowe. Jest ich 20, usytuowa
ne są w 6 w ojew ództw ach - dolnośląskim
( 1), lubelskim (7), łódzkim (6), pomorskim ( 1),
śląskim (1), wielkopolskim (4);
• zorganizow ano W irtualną Pow iatow ą Bi
bliotekę Publicznądzialającąw obrębie po
wiatu olsztyńskiego, gdzie połączono siecią
komputerową 12 bibliotek gminnych (projekt
koordynuje W BP Olsztyn).
W powiatach grodzkich (w miastach na pra
wach powiatu) funkcjonują 72 biblioteki:
• 55,6% bibliotek (40) realizuje zadania dla mia
sta na prawach powiatu (powiatu grodzkie
go). Występująjako biblioteki miejskie z filia
mi (najliczniej w województwie śląskim), cen
trale miejskie (bez książnicy) z filiami w mia
stach na praw ach pow iatu (np. MBP
w Kielcach, Olsztynie, Szczecinie, Wrocła
wiu), biblioteki dzielnicowe w dzielnicach,
delegaturach powiatowych w Krakowie (4)
i w Łodzi (5);
• 33,3% bibliotek (24) pełni połączone zadania
dla powiatu grodzkiego i ziemskiego. Najczę
ściej są to byłe biblioteki o statusie w oje
wódzkim (ujęte także w zestawieniu dotyczą
cym bibliotek powiatów ziemskich);
• 8,3% bibliotek o statusie wojewódzkim (6)
pełni zadania dla powiatu grodzkiego. Wy
mienić tu należy: WBP. Książnicę Kopemikańską w Toruniu, W iMBP w Bydgoszczy,
WiMBP w Gorzowie Wlkp, WiMBP w Zielo
nej Górze, Bibliotekę Głównąin.st. Warszawy.
Bibliotekę G łów ną W ojewództwa M azo
wieckiego, WBP i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu;
• 2 biblioteki o statusie wojewódzkim pełnią
zadania dla powiatu grodzkiego, ziemskiego:
Książnica Podlaska realizuje zadania biblio
teki grodzkiej oraz pełni funkcje ponadlokalne w powiecie ziemskim białostockim, po
dobnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Rzeszowie.
Organizowanie bibliotek powiatowych we
dle różnych zasad i reguł, często z pominięciem
względów merytorycznych, spowodowało, że
biblioteki powiatowe są mało stabilnymi insty
tucjami. Stosowanie przez samorządy powiato
we i gminne różnych form umów o zleceniu za
dań i prowadzeniu działalności ponadlokalnej

sprawiło, że od 1999 r. w poszczególnych po
wiatach powstawały biblioteki powiatowe,
a następnie część z nich ulegała likwidacji.
Zmienność w doborze bibliotek, któiyin powie
rzano zadania powiatowe: rozwiązywanie
umów, przesuwanie zadań do innych bibliotek,
zrywanie porozumień, a następnie reaktywo
wanie bibliotek po kilku latach, czy też podpi
sywanie dokum entów w spółpracy w ostat
nich miesiącach roku - wszystkie te okoliczno
ści utrudniały i zakłócały naturalny proces re
aktywowania powiatowych instytucji i ich
rozwój.
Wprawdzie w 2006 r. 80% bibliotek stopnia
powiatowego pełniło swe funkcje ponadlokalne na czas nieokreślony, jednak pozostałe pra
cują na podstawie umów odnawialnych.
Wśród nich są: biblioteki m iejsko-gm inne40%, miejskie - 36%, grodzkie 20% , gmin
wiejskich - 4% , którym zlecono zadania dla
powiatów ziemskich.
Przykładem niekorzystnych zmian w powia
tach m ogą być następujące sytuacje:
- w powiecie krakowskim od 1999 r. trzy bi
blioteki pełniły zadania ponadlokalnc (w Krze
szowicach, Słom nikach, od 2006 r. w Jerzma
nowicach),
- w powiecie nyskim zadania ponadlokalnc
pełniła filia biblioteki pedagogicznej, następ
nie MGBP w Nysie, a obecnie BP w Paczkowie,
- w powiecie rawskim wypowiedziano umo
wę MBP w Rawie Mazowieckiej i utworzono
od podstaw bibliotekę powiatową; w powiecie
puławskim władze powiatowe podjęły próbę
likwidacji nowoutworzonej Powiatowej Biblio
teki Publicznej w Puławach,
- w powiecie piskim zadania zlecano na
czas określony M GBP w Rucianem-Nidzie,
w powiecie braniewskim przechodziły one od
biblioteki miejskiej w Braniewie do biblioteki
gminy wiejskiej Braniewo, by po dwu latach
sytuację zamienić.
Zmiany w realizacji zadań ponad lokalnych
dotyczą także bibliotek, które mają długi powia
towy staż i w ydawałoby się, że okrzepły ju ż
w swej nowej roli. Splot różnych, niekorzyst
nych okoliczności, tak jak to było w przypadku
MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, spowodował,
iż instytucja z dużym doświadczeniem w dzia
łalności powiatowej, od lipca 2006 r. na skutek
wypowiedzenia porozumienia, przestała pełnić
obowiązki biblioteki powiatowej dla powiatu
dąbrowskiego.

W spółpraca bibliotek stopnia powiatowego z bibliotekami w obrębie powiatów

Typ biblioteki

Liczba
bibliotek*

O gółem liczba bibliotek
głów nych działający ch
na obszarze biblioteki
pow iatow ej d an eg o typu

Ś red n ia liczba bibliotek
głów nych
na 1 b ibliotekę d an eg o typu

20

164

8,2

5

49

9,8

gm iny m iejskiej

93

698

7,5

gm iny m iejsko-

85

534

6,3

gm iny w iejskiej

3

34

11,3

w ojew ódzkie
i ziem sk ie

3

49

16,3

w ojew ódzkie,
ziem skie

2

31

15,5

24

284

11,8

6

6

1

40

40

1

now o u tw orzone
p rzekształcone
o z le c o n y c h
zad ani ach :

w iejskiej

i grodzkie
grodzkie
i ziem sk ie
g ro d z k ie
w ojew ódzkie
i grodzkie
grodzkie

* Bez W irtualnej Powiatowej B ib liote ki Publicznej

Warto przytoczyć jeszcze je d n ą sytuację,
której konsekw encje są bardzo niekorzystne
dla rozwoju biblioteki. Biblioteka pod Atlanta
mi w Wałbrzychu od 1999 r. była biblioteką dla
powiatu grodzkiego ze zleconymi zadaniami
dla powiatu ziemskiego; od stycznia 2003 r. na
skutek zm iany statusu miasta stała się pla
cówką tylko dla powiatu ziemskiego (filie miej
skie wydzielono jako niezależny twór miejski),
w 2005 r. ponownie połączono filie miejskie
i bibliotekę głów nąw jeden organizm. W nie
długim czasie, w wyniku kolejnych przekształ
ceń administracyjnych biblioteka w Wałbrzy
chu była biblioteką wojewódzką (do 1999 r.),
następnie grodzką i ziemską, potem biblioteką
dla pow iatu ziem skiego, a teraz biblioteką
m iejską ze zleconymi zadaniami dla powiatu
ziemskiego wałbrT^yskiego.
Brak norm określających, ja k ą instytucją
powinna być biblioteka powoduje, że zadania
ponadlokalne w powiatach ziemskich zlecane
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były różnym instytucjom - filiom bibliotek, bi
bliotekom niesamodzielnym organizacyjnie,
włączonym w struktury innych instytucji,
w wyniku czego zadania powiatowe były for
m alnie przekazyw ane, np. centrum kultury,
ośrodkowi ustawicznego kształcenia nauczy
cieli, urzędowi gminy. Od 1999 r. sytuacja w tym
względzie nie uległa zadawalającej zmianie.
W prawdzie w 2006 r. ponad 90% bibliotek
stopnia powiatowego stanowiły jednostki sa
modzielne organizacyjnie, ale nadal, co dzie
siąta pozostaje w strukturze innej instytucji
(głównie w województwach; dolnośląskim, lu
belskim, małopolskim, opolskim, podlaskim,
podkarpackim, warmińsko-mazurskim, zachod
niopomorskim). D użą rolę w porządkowaniu
sytuacji bibliotek stopnia powiatowego ode
grał sam fakt zlecenia im zadań o charakterze
ponadlokalnym, a w konsekwencji powrót do
statusu samodzielnej instytucji kultury. W cią
gu ostatnich lat zarejestrowano 26 takich sytu

acji w odniesieniu do bibliotek stopnia powia
towego.
Brak wyraźnie określonych wymagań wo
bec bibliotek stopnia pow iatow ego, warun
ków, jakie m uszą spełniać, standardów, jakim
muszą odpowiadać powoduje, że zadania ponadlokalne zlecane są bardzo zróżnicowanym
instytucjom. O koliczności te nie tylko utrud
niają pracę bibliotek stopnia powiatowego
z placówkami w terenie, ale również współpra
cę między samymi bibliotekami powiatowymi.
Biblioteki powiatowe różni:
• zasięg oddziaływania terytorialnego (licz
ba gmin)
Biblioteki publiczne i pełniące zadania
w spółpracują z gm inam i całego powiatu
(powiaty obejm ująod 3 do 19 gmin) lub zjego
częścią w przypadku pow iatów : gryfińskiego, gdzie funkcje ponadlokalne pełnią
biblioteki w Chojnie i Gryfinie oraz elbląskiego
- podzielonego m iędzy biblioteki w Elblągu
i Pasłęku;
• zasięg oddziaływania bibliotekarskiego
Biblioteki stopnia powiatowego współprac u jąz bibliotekami głównymi pozostającymi
w obrębie powiatów. Ich liczba jest zróżnico
wana w zależności od w ielkości powiatów,
a także ich nasycenia instytucjami bibliotecz
nymi. Biblioteki powiatowe nowo utworzone
oraz biblioteki przekształcone w powiatowe
współpracują średnio z podobną 1iczbą bibliotek w powiecie. Najwięcej bibliotek w terenie
pozostaje w zasięgu oddziaływ ania bibliotek
wojewódzkich pełniących zadania dla powiatu
ziemskiego oraz dla pow iatu ziemskiego
i grodzkiego;
towej
Zadania ponadlokalne p ełn ią głównie bi
blioteki publiczne w miastach - siedzibie władz
powiatu, ale rów nież w innych miastach usy
tuowanych na terenie pow iatu. Mowa tu za
równo o:
- placów kach położonych w obrębie po
wiatów ziemskich okalających duże aglomera
cje miejskie (miasta na prawach powiatu), np.
dla powiatu włocławskiego funkcje powiato
we pełniła do 2006 r. biblioteka w Izbicy Kujaw
skiej, dla toruńskiego-zadania pehii biblioteka
w Chełmży, dla krakow skiego do 2006 r.
w Słomnikach, obecnie w Jerzmanowicach, dla
nowosądeckiego - w Starym Sączu, dla gdań
skiego - w Pruszczu Gdańskim;

- bibliotekach działających w powiatach,
których przedstaw iciele nie porozum ieli się
z władzami miast w sprawie zlecenia zadań bi
bliotekom miejskim w miastach będących sie
dzibą władz powiatu (np. dla powiatu brzeskie
go zadania ponadlokalne pełni biblioteka
w Grodkowie, nyskiego - w Paczkow it, ole
sk ie g o -w Gorzowie Śląskim, strzeleckiegow Zawadzkiem, tczewskiego - w Gniewie, mikołow skiego-w Łaziskach Górnych). Oprócz
wykazywanych w poprzednich latach sytuacji
w 2006 r. biblioteka w Rzeczniowie pełniła zada
nia dla powiatu lipskiego, w Rucianem-Nidzie
dlapiskiego, w Skórczu dla starogardzkiego.
W arunki fu n k cjon ow an ia

Biblioteki stopnia pow iatow ego funkcjonująw podobnych warunkach (np. w zakresie
zatrudnienia, użytkowanej powierzchni, za
sobności księgozbiorowej, finansów), takjak
inne biblioteki publiczne. Zważywszy na przy
pisane im zadania o zasięgu ponadlokalnym
i konieczność aktywnej współpracy z bibliote
kami w powiecie w'arto zasygnalizować kierun
ki zmian w ich działaniu, porównując wybrane
wskaźniki z 2002 i 2006 r.
• Kadra

Choć biblioteki powiatowe nie dysponują
dużym potencjałem kadrowym zatrudniają
zróżnicowane pod względem wielkości zespo
ły pracowników, co ma związek m.in. ze sposo
bem (typem) ich zorganizowania. W analizo
wanych latach struktura zatrudnienia w biblio
tekach stopnia powiatowego uległa nieznacz
nym zmianom. Co trzecia biblioteka stopnia
powiatowego, tj. 31,9% ich ogółu zatrudnia od
6-10 osób (w 2002 r. - 24%), co piąta ( 19,7%) od
11-15 osób (w 2002 r. - 21,6%). Łącznie w po
nad połowie bibliotek stopnia powiatowego
(51,6%) pracuje nie mniej niż 6 i nie więcej niż 15
osób (w 2002 r. —45,6% ). W dalszym ciągu
dość licznie reprezentowane są biblioteki, które
zatrudniająmniej pracowników niż najczęściej
występujące zespoły. Wzrosła liczba bibliotek
najmniejszych (do 5 zatrudnionych), które sta
now ią 17,2% ogółu bibliotek powiatowych
(2002 r. -12,8% ), w tym 1,8% to biblioteki jed
noosobowe (3,2%), zaś 15,4% z dwuosobową
obsadą(9,6%). Zmniejszyła się natomiast licz
ba bibliotek zatrudniających większe zespoły
pracowników: od 16-25 osób zatrudnionych
jest w 13,6% placówek ( 18,4%), w tym 16-20
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praco w n ik ó w -w 7,9% (9,6%), 21-25 o s ó b w 5,7% (8,8%).
• W ie lk o ść lo k a li

Nieznacznie poprawiła się sytuacja lokalo
wa bibliotek powiatowych i zmiany te najbar
dziej widoczne są w placówkach, które miały
najmniejszą powierzchnię użytkową, a tym sa
mym trudne warunki do realizowania zadań dla
bibliotek w powiecie. W dwu analizowanych
latach podobna grupa bibliotek dysponowała
najbardziej typowymi lokalami pod względem
powierzchni, jednakże w miarę upływu czasu
nieznacznie zw iększyła się liczba bibliotek
przestronniejszych. W 2002 r. 26,4% ogółu bi
bliotek posiadało powierzchnię od 200-400 m’
(od 200-300 in- -1 4 % i od 300-400 m* -12,4% ),
w 2006 r. - 26,6%, w tym lokale od 200-300 m^ 10,8%, od 300 do 400 in' -15,8% .
Spadła liczba bibliotek powiatowych nie
posiadających w łasnego lokum (w 2002 r. 1,6%, w 2006 - 0,4%) oraz dysponujących po
mieszczeniami zaledwie do 20 m^; (w 2002 r. 1,2%, w 2006 r. —0,7%). Przybyło także biblio
tek większych: w 2002 r. 6,8% ogółu placówek
dysponowało powierzchnią do 100 m^ w 2006 r
ich liczba spadła do 5%.
• K sięg o zb io ry

Znacząco pow iększyły się księgozbiory
w bibliotekach stopnia powiatowego, ale przy
rost nowości książkowych był proporcjonalny
w poszczególnych analizowanych katego
riach, w związku z tym nie zmieniły się wielko
ści księgozbiorów dominujących w bibliote
kach. Najczęściej biblioteki powiatowe dysponujązasobam i o d 45 do 60 tys. wol. k siążek 17,9%, (w 2002 r. -19,2% ); 30,5% placówek
zgromadziło księgozbiór mniejszy (w 2002 r. 29,2%), w tym blisko 3% bibliotek ma zasoby
do tysiąca wol. (w 2002 r. -3,6%), a blisko poło
wa (49,9%) powyżej tego przedziału (w 2002 r.49,6%). Biblioteki ziemskie najczęściej posia
dają księgozbiory o podobnej wielkości, jak
biblioteki powiatowe ogółem. Zasobami książ
kowymi od 45 do 60 tys. dysponuje co piąta
biblioteka (w 2002 r. - 23,2%); 34,4% zgroma
dziło księgozbiór poniżej tego przedziału
(w2002 r.—36,3%), w tym blisko 3% ma zasoby
do 1000 wol. ( w 2002 r. -5 ,1 % ), a niespełna
42% powyżej niego (39%).
Biblioteki grodzkie oraz grodzkie i ziemskie
są znacznie zasobniejsze. Co czwarta bibliote
ka grodzka posiada księgozbiór powyżej 210
tys. wol., ponad 92% grodzkich i ziemskich za
soby powyżej 105 tys., a zbiory 1/5 tej grupy
przekraczają210 tys. wol.
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• K om p u teryzacja

W zrosła liczba skom puteryzow anych bi
bliotek stopnia powiatowego, tzn. tych, które
autom atyzują swe biblioteczne procesy, ale
również udostępniajączytelnikom zbiory i in
formacje o nich w formie elektronicznej, umoż
liwiają im dostęp do Internetu. Jak mówi staty
styka biblioteczna, podczas gdy w 2006 r. śred
nio na 1 placówkę (bibliotekę i fdię) w Polsce
przypada 2,5 komputera, to w powiecie ziem
skim najbardziej nasyconym kom puteram i
przypada na je d n ą bibliotekę 5,2 maszyny,
w powiecie o najniższym wskaźniku 0,4. W po
wiatach grodzkich te dysproporcje są także
duże. Na 1 placówkę w powiecie grodzkim naj
wyżej skom puteryzow anym przypada 17,5
komputera, najmniej -0,4.
Pow iaty ziem skie

Kom putery
na 1 placówkę

1. gołdapski

5,2

2. braniewski

4.8

3- węgorzewski

4,4

4. bienińsko-Iędziński

4,1

5. n idzicki

4,0

6. bełchatowski

3,9

7. ełcki

3,9

8. brzeziński

3.7

9. bialogardzki, świd

3,6

n icki, rawski
powiat o najniższym
wskaźniku

0,4

• Finansow anie^

Dane dotyczące finansow ania bibliotek
pochodząz2006 r. i pokazują najniższe i naj
wyższe kwoty przekazane bibliotekom na dzia
łalność ponadlokalną w województwach.
U w zględniono biblioteki nowo utworzone,
przekształcone w powiatowe, a także biblioteki
stopnia gminnego ze zleconymi zadaniami po
wiatowymi. Zestawienie obejmuje zarówno bi
blioteki, których jedynym organizatorem jest
powiat oraz podstawowym organizatorem jest
samorząd innego szczebla, a powiat zleca realizację zadań powiatowych.
Inform acje podano na podstaw ie analiz
wojewódzkich bibliotek publicznych opraco
wywanych na potrzeby MKiDN.
^N ie uwzględniono inform acji dotyczących b ib lio 
tek wchodzących w skład W irtualnej Powiatowej B i
blioteki Publicznej.

Województwo

Finansowanie bibliotek realizujących zadania dla powiatu ziemskiego
w 2006 r.
(z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań organizacyjnych: zlecenie zadań,
biblioteki tworzone od podstaw, przekształcone)
najniższa dotacja

dolnośląskie

najwyższa dotacja

10 000

56 840
1 375 800*

średnia na 1 bibliotekę
113 153

2 000

80 000

35 540

lubelskie

20 000

85 000
172 000**
246 000*

85 000

lubuskie

26 500

łódzkie

6 000

kujawsko-pomorskie

b. d.
65 000
165 000**
484 000*

b. d.

małopolskie

b. d.

mazowieckie

10 000

opolskie

10 000

50 000

b. d.

6 000

66 135

23 464

podlaskie

5 000

45 000

b. d

pomorskie

4 500

bd

b. d

34 000

155 000

86 262

podkarpackie

śląskie

b. d.

b. d.

87 000
400 000*

b. d.
b. d.

świętokrzyskie

5 000

25 000

b. d

warmińsko-mazurskie

4 000

40 000

16 929

wielkopolskie

b.d.

zachodniopomorskie

5 000

b.d.
49 000

b. d.
b. d.

* Wysokość dotacji b ib lio te ki przekształconej, dla której organizatorem podstawowym jest powiat.
* * Wysokość dotacji b ib lio te ki nowo utworzonej, dla której organizatorem podstawowym jest powiat.

Nowoczesne oblicze bibliotek akademickich
EW A

D O B R Z Y N S K A -L A N K O S Z

B iblioteki akadem ickie działają na rzecz
dosyć jasno zdefiniowanej grupy użytkowni
ków - naukowców i studentów przede wszyst
kim własnej uczelni, ale także środowiska lokal
nego czy wręcz całego regionu. Dobór materia
łów do zbiorów je st zatem podporządkowany
potrzebom tychże użytkowników. Zbiory bi
bliotek uniwersyteckich stanowią bardzo sze
rokie spektrum tem atyczne, natomiast zbiory
bibliotek specjalnych s ą ukierunkow ane na
zagadnienia z nauk technicznych, medycz
nych, rolniczych i in.

Użytkownicy zawsze stawiali bibliotekom
akademickim wysokie wymagania. Wymuszało
to na nich wprowadzanie nowoczesnych roz
wiązań i technołogii, zgodnie z obowiązujący
mi na świecie tendencjami.
Sięgając do nie tak odległej historii przypomnijmy, że początek lat 90. XX w. - to okres
stopniowego, ale ju ż coraz bardziej powszech
nego wprowadzania do bibliotek komputeryzacji, W tym okresie na potrzeby procesów dy
daktycznych oraz prow adzonych w uczel
niach badań naukowych biblioteki zaczynają
tworzy'é różnego typu komputerowe bazy da
nych; podejm ują się też implementacji zinte
growanych system ów do obsługi procesów
bibliotecznych. Zaczynają także organizować
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Biblioteka Śląska

dostęp do elektronicznych, komercyjnych
źródeł wiedzy —baz danych, światowych ser
wisów informacji naukowej, czasopism elek
tronicznych. Z całą pewnością biblioteki aka
dem ickie są prekursoram i kom puteryzacji
wśród bibliotek, ale też w swoich uczelniach.
To one, na bazie zdobytych doświadczeń
i wiedzy, zainicjowały utworzenie w Polsce Na
rodowego K atalogu Centralnego NUKAT,
który obecnie rozbudowywany je st przez 60
bibliotek, pośród których 47 stanowią bibliote
ki akademiekie.
Proces komputeryzacji miał swój wpływ na
zmianę profilu zatrudnienia - obok biblioteka
rzy (w zdecydowanej większości z wyższym
wykształceniem) w omawianym okresie zaczynają w bibliotekach być zatrudniani infor
matycy.
W ostatnich kilku latach obserwuje się
nowe zjaw isko - będące kolejnym etapem
komputeryzacji - a mianowicie tworzenie bi
bliotek cyfrowych. To właśnie biblioteki aka
demickie podjęły się tego zadania i zaczęły
eksperymentować w tym zakresie. Efekty tych
prac sąju ż dzisiaj dostępne w postaci konkret
nych produktów - bibliotek, takich jak na przy
kład Akadem icka B iblioteka Cyfrowa (Kra
ków), Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (Wro
cław), Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfro

Książnica Pomorska w Szczecinie
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wa (Toruń), Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
Początkowo prace skupiały się na tworzeniu
dokumentów elektronicznych (digitalizacja)
lub —nieco później - pozyskiwaniu przez bi
blioteki gotowych dokumentów elektronicz
nych {bom digitar). Prace nad digitalizacjąrozpoczęto bądź od starych najcenniejszych
zbiorów, bądź zbiorów współczesnych, najpo
trzebniejszych użytkownikom. Biblioteki uni
wersyteckie główny nacisk położyły na digita
lizację dziedzictwa kulturowego, natomiast bi
blioteki specjalne (techniczne, ekonomiczne)
na wydawnictwa w spółczesne (podręczniki,
czasopisma naukowe uczelni, rozprawy dok
torskie). Praca nad materiałami współczesnymi
je st o tyle utrudniona, że długo trwa proces
pozyskiwania zgody autora i wydawnictwa na
udostępnianie m ateriałów w sieciach rozle
głych. Digitalizacja cennych zbiorów wymaga
z kolei kosztownego, specjalistycznego sprzę
tu. W obu przypadkach niezbędna jest głębo
ka w iedza na tem at digitalizacji i sposobów
udostępniania zbiorów w formie cyfrowej.

B iblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Zasadniczo nacisk kładzie się na szybki do
stęp do poszukiw anej inform acji. Z pom ocą
przychodzą elektroniczne formy źródeł wiedzy
- czasopism i baz danych. Coraz mniej w biblio
tecznych m agazynach grom adzi się wydaw
nictw drukowanych, na korzyść ich wersji cy
frowych. Biblioteki rezygnują przede wszyst
kim z czasopism drukowanych, by dać użyt
kownikowi dostęp z dow olnego m iejsca na
uczelni (a także z domu pracownika naukowe
go) do czasopism elektronicznych, czego nie
stety nie rozum ieją twórcy niektórych ankiet
rankingowyeh, uzależniająe ocenę jakości i za
sobności biblioteki od liczby zbiorów trady
cyjnych). U czelnie ponoszą ogromne koszty
na zakup źródeł elektronicznych. Bardzo nie
korzystnym czynnikiem wpływającym na
wzrost ceny jest wysokość naliczanego podat
ku VAT. O ile od czasopism drukowanych nali
czany jest VAT w wysokości 7%, o tyle od cza

sopism w wersj i elektroniczne j - 22% (mimo, że
nadal mamy do czynienia z tymi samymi czaso
pismami tylko na innym nośniku!). 22-piocentowym VAT-em obłożone są także książki
w wersji elektronicznej oraz bazy danych. Od
2008 r. zacznie obow iązyw ać 7-procentowy
VAT od książek drukowanych. Nikt wcześniej
nie pomyślał, by nie podnosić wydatków na
naukę i zgodził się na takie a nie inne zapisy
w Traktacie akcesyjnym. Jak to wpłynie na do
stępność społeczeństwa do źródeł informacji
naukowej, do literatury - nie tylko naukowej?
Spadek i tak niewysokiego czytelnictwa w Pol
sce mamy zapewniony. A można było pójść za
przykładem choćby W ielkiej Brytanii, która
w odniesieniu do książek i czasopism stosuje
zerową stawkę VAT.
W ostatnich latach zauważa się sprzyjający
klimat dla budow nictw a bibliotecznego. Po
wstało wiele nowoczesnych gmachów biblio
tecznych, w których rozw iązania architekto
niczne pozw alają w inny, lepszy sposób
organizować dostęp do zasobów czy to elek
tronicznych, czy drukowanych. Charaktery
styczna dla tych nowych bibliotek je st duża
przestrzeń, sw obodny dostęp do większości
zbiorów, m ożliw ość prow adzenia dysput wspólnej nauki, przygotowywania się do zajęć
(w specjalnie do tego przeznaezonych m iej
scach), atakże miejsce relaksu przy interesują
cej lekturze. A zatrudniony w niej bibliotekarz,
to nie babunia w kapciach i paskudnych okula
rach (ten stereotyp możemy odłożyć do lamusa)

A w ans

zaw odow y

lecz broker informacji, osoba w każdej chwili
gotowa i potrafiąca pomóc w dotarciu do po
szukiwanej infonnacji, do właściwego źródła.
Biblioteki akademickie zawsze starały się
czeipać z doświadczeń innych, a także dzielić
się zdobytą wiedzą. Takim forum wymiany in
formacji sąmiędzy innymi tematyczne listy dys
kusyjne, EBIB (Elektroniczny Biuletyn Informa
cyjny Bibliotekarzy oraz Elektroniczna Bibliote
ka-platform a cyfrowa SBP), atakże Konferen
cja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych.
Powstała ponad 10 lat temu Konferencja ma na
celu wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie
i promowanie bibliotek szkół wyższych dla do
bra publicznego i korzyści społecznej poprzez
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów
prawnych dotyczących bibliotek szkół wyż
szych, inicjowanie konferencji, narad, sympo
zjów, warsztatów dotyczących szeroko pojętej
problematyki związanej z funkcjonowaniem bi
bliotek akademickich, wnioskowanie i opinio
wanie standardów dotyczących ich organizacji
i funkcjonowania, inicjowanie doradztwa zawo
dowego i wymiany doświadezeń, opracowywa
nie założeń strategii rozwoju, a także współdzia
łanie z innymi bibliotekami, stowarzyszeniami
i organizacjami zawodowymi działającymi na
rzecz rozwoju bibliotek polskich.
Ewa Dobrzyńska-Laiikosz
Biblioteka Główna Akadem ii Górniczo-Hutniczej
lankosz@bg.agh.edii.pl

b ib lio te k a rz a
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Awans zawodowy bibliotekarzy: kryzys chęci
czy brak r(e)wolucji w pragmatyce zawodowej
Praca zaw odowa jest źródłem satysfakcji życio
wej i decyduje o jak o ści życia. C oraz częściej
w środow isku bibliotekarzy z b ibliotek publicz
nych podnoszony je s t problem rozw oju zaw odo
wego, m ożliw ości aw ansu, satysfakcji z wykony
wanej pracy na różnych stanow iskach. Świadomi
rosnących wymagań ze strony użytkowników, bi
bliotekarze doskonalą sw oje um iejętności, rozwija ją się i dokształcają, zwłaszcza młodzi adepci za
wodu, którzy w perspektyw ie m ają zam iar pozo
stać w bibliotekarstw ie przynajm niej przez kilka
lat. Zaobserwować można nie tylko zainteresowa
nie kształceniem i doskonaleniem zaw odowym ,
ale poszerzaniem ju ż zdobytej w iedzy na róż
nych kursach z pokrew nych dziedzin, np, pedago
giki, animacji kulturalnej, marketingu. Zatrudnieni
bibliotekarze w ykazują aktyw ność edukacyjną
i sam okształceniow ą z nadzieją, że w niedalekiej
przyszłości przyniesie ona aw ans zawodowy.
M ożna więc zaryzykow ać tw ierdzenie, że nie ma
kiy zy su chęci do zdobywania nowych kompetencji

zawodowych, .leśli dodać do tego wiarę we własne
siły i konsekwencję w działaniu, to jest to pierwszy
krok ku temu, by się wybić, a co za tym idzie awan
sować. Ale najważniejsze we wspinaczce po szcze
blach kariery zaw odowej je st to, by być dobrym
w tym co się robi i nie ukrywać tego. Dla pracodaw
cy ważne są kom petencje a nie tylko dyplom. My
ślenie perspektywiczne, inicjatywa, kreatywność,
odwaga w proponowaniu własnych pomysłów oraz
predyspozycje osobow ościow e to tylko niektóre
wyznaczniki wspomagające awans. Mimo wszyst
ko dobre chęci nie wystarczają, by poczuć się
dowartościowanym, docenionym , poważanym
w swoim środowisku pracownikiem i... awansować!
Na drodze do awansu napotykamy wiele utrudnień
natury motywacyjnej i formalnoprawnej.
M otyw acje i aspiracje
M otywacja zaw odow a m oże mieć podtekst
ekonomiczny, który zakłada, iż zasadniczą sprawą
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dla bibliotekarzy je s t uzyskanie stałych docho
dów. różnych gratyfikacji i poczucie bezpieczeń
stwa socjalnego. Inne konotacje m ają podtekst za
wodowy. w którym najw ażniejsza jest akceptacja
środowiska, różnorodność pracy, możliwość roz
woju i kształcenia się, charakter pracy oraz przy
jazne relacje międzyludzkie. Najbardziej pożądana
jest m otywacja osobow ościowa preferująca zaan
gażow anie w pracę, tw órcze i sprawne je j wyko
nywanie, odnoszenie sukcesów, rozwój profesjo
nalny i zasłużone awansowanie.
A spiracje zaw odow e m ogą być ham ow ane
przez różne czynniki stresujące w pracy takie jak:
przeciążenie obow iązkam i, konieczność przery
w ania zaplanow anej pracy, konflikty osobow e,
brak porozum ienia z kierownictwem. Długotrwałe
negatyw ne odczucia prow adzą do w ypalenia za
w odow ego, którego sym ptom ami są m .in .: brak
chęci do pracy lub uczucie ciągłego wyczerpania
i przeciążenia nawałem pracy, niska samoocena, fi
zyczne zm ęczenie, utrata entuzjazm u życia, bez
senność, niezdolność do podejm ow ania decyzji
zaw odow ych, irytacja i drażliw ość w pracy, nie
chęć wobec użytkow ników i współpracowników,
oskarżanie innych za sw oje niepowodzenia w pra
cy, uczucie alienacji, niechęć tow arzysząca wy
chodzeniu do pracy, w końcu ucieczka w uzależ
nienia (papierosy, alkohol, leki, narkotyki). Zani
żona satysfakcja z w ykonyw anego zaw odu pro
wadzi do zaw odow ej frustracji, a w dłuższym
czasie nawet do depresji. Popadanie w niemożność
zaw odow ą to zw ykle przejście od początkowej
fazy zauroczenia pracą, zaangażow ania a nawet
fascynacji - do uczucia przeciążenia obowiązkami
bez zauw ażalnych efektów i w ypalenia em ocjo
nalnego. S ą to psychologiczne koszty pracy pono
szone przez pracowników. Sytuacja taka na pew
no nie sprzyja aw ansow aniu, a przecież satysfak
cja z pracy, to nie tylko zadowolenie własne z efek
tów, ale korzyści dla całej instytucji, a im silniejsza
jest m otyw acja tzw. pozytywna, tym w iększą ak
tyw ność w ykazuje pracow nik w dążeniu do cze
goś, co w je g o oczach je s t godne pożądania, np.
lepszy zarobek, awans, uznanie w środowisku za
w odowym .
Ciekaw e rezultaty przyniósł sondaż przepro
w adzony dla „G azety Praw nej” przez Pracownię
Badań Społecznych DGA („Gazeta Prawna” 2006
nr 226; 2 1.11.2006) z którego wynika, że w więk
szości przypadków pracow nicy lubiąsw ojąpracę
i jej wykonywanie daje im satysfakcję. Większość
też dostrzega uprzyw ilejow aną pozycję praco
dawcy. N iepokoić może brak wiary w rolę kodek
su pracy w kształtow aniu korzystnych d la pracu
jących relacji z pracodawcą. Głównymi czynnika
mi wpływającym i na poziom satysfakcji pracow 
ników i m otyw ację do lepszej pracy są wysokie
zarobki oraz dodatkow a opieka medyczna. Choć
badania dotyczyły w olnego rynku pracy, to grupa
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zawodowa bibliotekarzy wpisuje się w nie - myślę
- bez zastrzeżeń. Poniżej graficzny wynik tych ba
dań.

Czynniki wpływające na satysfakcję zawodową
Co RanuTari daje lob dałoby •lajwiętsre zadowolenie t pracy zawodowej
Wysokość wyrag'Cdzenia

53%

Ootia ätmos'era w pracy
Peiłziwśf za;rudrienia
orakobaHozwolnicric

44%

Możliwość rozwep zawodowego

22%

PrzesiiK-ganic przez
pracodawcę praw ptacawnrczycti

21%
16%

Wykonyzzanie ciekawe) pracy

13%

Porycja w firmie
Uregulowany czas pracy
Możliwość sarnodztcinego
ustalania godzin pracy

11%
5%

Inne czynniki

1%

Nie wiem.'truöoo powiedzieć

3%

biiiK‘ fnntnwę
Tie sjfiKiwac do IOOtIj
ze względu sa siodiwoiC
wskazania więcej nr?
jłonerodpcwifdzi

Awans blisko czy daleko?
N a to pytanie - m yślę - w iększość biblioteka
rzy odpow iedziałoby: daleko, czyli co najm niej
w kilkuletniej perspektywie. Jasno określona moż
liwość aw ansow ania w każdym zaw odzie to kapi
tał, coś, co daje pozycję tem u zawodowi w hierar
chii w szystkich zaw odów i gw arantuje tym sa
mym rozwój firmy - biblioteki, który zależy prze
cież od fachow ości i zaangażow ania w szystkich
pracujących. Spójrzmy na bliskąnam grupę zawo
d o w ą nauczycieli. Stw orzone praw ne podstaw y
awansu zawodowego sprawiły, że nauczyciele gre
m ialnie p odnoszą sw oje kw alifikacje. A w ansują
w hierarchii zawodowej i poprawie ulega ich sytu
acja finansow a. A p rzecież szkoły publiczne tak
sam o ja k biblioteki p u bliczne są utrzym yw ane
przez sam orządy. Subw encja ośw iatowa pozw ała
zapew nić płace dla nauczycieli, a zw iększana ostatnio - obligatoryjnie przez m inisterstw o daje
gw arancje system atycznego w zrostu płac (w tym
roku o 5%, a m oże i w ięcej, gdyż „siła n acisku”
Zw iązku N auczycielstw a Polskiego, przynosi co
jakiś czas rezultaty w postaci w zrostu płac dla tej
grupy zaw odow ej).
O becnie podw yżki płac w bibliotekach pu
blicznych zależą w yłącznie od kondycji finanso
wej danej biblioteki i mądrego zarządzania. Praw
dziwa siła szefa leży w jeg o zdolnościach do zabez
p ieczen ia finansow ego placów ki, w łaściw ym
doborze pracow ników n a stanow iska pracy, roz
w ijaniu inicjatyw y i poczucia odpow iedzialności
za firmę. N aw et gdy większość bibliotekarzy łegi-

tymujc się wysokimi kwalifikacjami, będziejc uzu
pełniać, w ykorzystyw ać w pracy, i tak nic z tego
nie wyniknie dla pracow nika, jeśli biblioteka nie
ustająco cierpi na brak w ystarczających środków
finansowych. W śród bibliotekarzy z bibliotek pu
blicznych panuje więc zniechęcenie i marazm jako
ściowy. Tu i ów dzie oficjalnie, np. na zebraniach
SBP, a najczęściej między pracow nikam i podczas
szkoleń, konferencji, w ycieczek integracyjnych,
a ostatnio także na Forum EBTB-u, w temacie „Pła
ca”, słychać narzekanie na niskie zarobki, ł w tym
m om encie nie je s t to nasza narodow a cecha, lecz
szara, sm utna rzeczyw istość, o której wolno nam
ju ż głośno m ów ić w w arunkach dem okracji. Bo
czyż nie m a racji anonim ow y forum ow icz, który
twierdzi, że nie chcc wyjeżdżać z Polski, bo to jego
kraj, „czy musi więc pokutow ać za to. że chce żyć
w swoim kraju?”, a chciałby zaprosić żonę od cza
su do czasu do restauracji, pójść do kina, czy kupić
książkę. K ryzys etosu pracy i pozbaw ienie jej
zdolności do zaspokojenia codziennych potrzeb,
normalnego, cyw ilizow anego człow ieka niweczy
zalety osobiste, takie jak: fachowość, umiejętności,
wysokie kwalifikacje, tw órczą inwencję, czy choć
by naw et zw ykłą pracow itość.
K ry te ria aw an su —s ta n d a ry z a c ja stanow isk
B rak jest ja s n o określonych kry terió w aw an
su zaw odow ego. D opóki nie będzie form alno
prawnych procedur aw ansow ania w bibliotekach,
aw ans nie będzie czynnikiem motywującym
w pracy. Dziś ow szem , o b o w iązu ją przepisy
w zakresie wymagań kwalifikacyjnych, inne w bi
bliotekach publicznych, inne w szkolnych i uczel
nianych oraz indyw idualnie określane w bibliote
kach np. szkół pryw atnych. U regulow ania wyma
ga aw ansow anie w bibliotekach publicznych,
które obecnie charakteryzuje duża dowolność od
czuw ana w środowisku jak o patologia.
W dużych bibliotekach publicznych, zatrudnia
jących kilkadziesiąt osób, istnieją możliwości tzw.
aw ansu w ew nętrznego i to pow inno być normą.
Awans rozum iany jak o przesu n ięcie na wyższe
stanow isko lub funkcję w hierarchii służbowej,
pozytyw nie je s t oceniany przez aw ansow anego
i w spółpracow ników , zaspokaja on bowiem po
trzebę uznania w najbliższym otoczeniu i ko
rzystną sam oocenę, co z kolei pozw ala uwierzyć
we własne siły, w zmacnia poczucie własnej warto
ści i w yzwala chęć osiągania dalszych sukcesów.
Jasne kryteria aw ansu w pływ ają nie tylko na at
m osferę w pracy, ale na postaw ę pracow ników
w obec pracy, dlatego pow inny stanow ić ważny
i trwały element polityki kadrowej biblioteki. Nale
żałoby w pierw szej kolejności dostrzec tych b i
bliotekarzy, którzy m ają ju ż w ym ierny wkład
w rozwój biblioteki, im przede w szystkim umoż
liwić wzrost dośw iadczenia zawodowego i podno

szenia kw alifikacji. B ibliotekarze pow inni mieć
m ożliwość budow ania sw o jej ścieżki k a rie ry
zawodowej, określenia kierunku i własnego planu
rozwoju zawodowego na najbliższe lata. Tu może
znaleźć się oferta dodatkow ych kw alifikacji (np.
kursy), samodzielne studiow anie literatury' facho
wej, wymiana doświadczeń, udział w sesjach, semi
nariach, konferencjach, dzielenie się sw ojąw iedzą
i doświadczeniem, rozwijanie i doskonalenie umie
jętności interpersonalnych. B rak perspektyw roz
woju zawodowego wywołuje inercję i nawyk „nie
przepracow yw ania się” , w przeciw ieństw ie do
awansowania, które sprzyja doskonaleniu swojego
profesjonalizmu.
W naszych b ib lio te k a c h p u b liczn y ch a w a n 
sow anie nie je s t m o cn ą s tr o n ą polity k i k a d ro 
w ej. I czas ju ż coś zm ienić w tym zakresie. R oz
sądna polityka w zakresie motyw'owania, w yna
gradzania i w yrażania uznania względem pracow 
ników leży w interesie każdej biblioteki jak o
instytucji, której pracow nicy czerpiąc satysfakcję
z wykonywanej pracy —pom agają w osiąganiu ce
lów biblioteki i wypełnianiu jej funkcji. Potrzebna
je st więc standaryzacja stanow isk bibliotekar
skich. Należałoby wprowadzić zmiany legislacyjne
w systemie płac, kwalifikacji, kształcenia i dosko
nalenia zawodowego, tak aby w całości tworzyły
spójny system m otyw ujący do rzetelnej pracy
i doskonalenia się. Sformułować standardy zatrud
nienia i zbudow ać cały system aw ansow ania,
a w nim opracować kryteria awansowania na okre
ślone stanow iska, czyli ok reślić zakres m eryto
ryczny wymagań niezbędny do awansowania. Nie
może być tak, że bibliotekarz podnosi kwalifikacje,
a po zakończeniu edukacji słyszy, że nie ma pie
niędzy na podw yżkę je g o uposażenia. Podjęta
ścieżka kariery zaw odow ej m usialaby, podobnie
ja k w odniesieniu do nauczycieli - gw arantow ać
awans zaw odow y na w yższe stanow isko i lepszą
gratyfikację finansow ą. Jeśli aw ans m a spełniać
rolę motywacyjną, to konieczne je s t prow adzenie
polityki aw ansow ania otw ierającej szanse nagra
dzania, przede w szystkim pracow ników kreatyw
nych, osiągających nieprzeciętne wyniki w swojej
pracy. Ten system je s t słabo rozw inięty i przez to
mało odczuw alny w codziennej pracy biblioteka
rzy, w żaden też sposób nie m a wpływu na aktyw
ność zaw o d o w ą, która pozw ala nie ty Iko poznać
i zrozumieć swoje um iejętności, ale też dzielić się
w iedząz innymi.
N ależałoby w ięc pow'olać kom isję kodyfika
cyjną, która opracuje ścisłe kryteria aw ansowania
na określone stanowiska. Poczynając od pomocni
ka bibliotekarza, czy asystenta, nieistotna je s t tu
nazwa, ważniejsze są wymogi na poszczególne sta
nowiska, a te zaw arte byłyby w rozporządzeniu
ministerialnym. Stosowane konsekw entnie i obli
gatoryjnie. w sposób jaw ny, stw o rzą system w y
nagradzania, przewidywalny dla każdego bibliote
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karza. A inoze nie jest potrzebna nam taka rewolu
cja? Niestety, w sferze finansów publicznych dy
namika wzrostu plac opiera się na „wskaźniku straj
kow ym ” lub inflacyjnym . Z astosow anie pierw 
szego z nich je st niem ożliwe, pozostaje drugi, na
który trzeba czekać, długo czekać. Inflacja maleje,
w zrost gospodarczy w kraju je s t przyjm ow any
z wielkim aplauzem, ale nie przekłada się na naszą
grupę zaw odową, niestety. Pozostaje więc odwo

ływanie się do prawnych rozwiązań. Z drugiej jed
nak strony, co nam po prawnych gwarancjach, jeśli
sytuacja finansow a biblioteki będzie marna. B o
gactwo samorządów lokalnych jest przecież różne,
stosunek do spraw kultury, a w szczególności bi
bliotek, też byw a rozmaity, czy now a pragm atyka
zawodowa zmieni aktualną sytuację bibliotekarzy ?
GRAŻYNA BILSKA

90 lat SBP
Wywiad z przewodniczącą SBP ELŻBIETĄ STEFAŃCZYK
W tym roku Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Pol
skich obchodzi jubileusz
90-lecia swojej działalności,
czy może Pani prezes za
prezentować czytelnikom
„Poradnika Bibliotekarza”
najważniejsze osiągnięcia
tej największej w Polsce or
ganizacji zawodowej dzia
łającej na rzecz rozwoju
kultury i bibliotekarstwa
polskiego.
Stow arzyszanie B iblio
tekarzy' Polskich liczy 8600
członków reprezentujących
wszystkie typy bibliotek
w kraju, .lest organizacją o
zasięgu ogólnokrajow ym ,
posiada 16 okręgów, którym
podlega 59 oddziałów,
w których działają kola, bę
dące podstawowym ogniwem organizacyjnym SBP.
Kól jcst 314 i funkcjonują w oparciu o znaczące pla
cówki biblioteczne, głów nie biblioteki publiczne.
SBP jest organizacjąpożytku publicznego, .lej celem
jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji
naukowej w Polsce, rozbudowanie aktywności za
wodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie no
woczesnej myśli bibliotekarskiej.
Do najw ażniejszych osiągnięć Stowarzyszenia
w ciągu 90 lat działalności zaliczyć należy ciągłość
funkcjonowania organizacji, działalność w zakresie
podejm ow ania prac legislacyjnych (opracowanie
projektów ustaw o bibliotekach), działalność edukacyjno-szkoleniow a (zorganizow ano ponad 200
konferencji, seminariów, sympozjów i warsztatów
szkoleniow ych) oraz działalność wydawnicza.
Stow arzyszenie posiad a w yspecjalizow ane Wy
dawnictwo. Do 2007 r. wydano 723 tytuły druków
zw artych, z tego 496 to w ydawnictw a Zarządu
Głów nego SBP, a także 7 tytułów czasopism fa
chow ych („Przegląd B iblioteczny”, „B ibliote

karz”, „P oradnik B ibliote
karza”, „Zagadnienia Infor
macji N aukow ej” , ..B iule
tyn Inform acyjny”, „E ks
pres ZG SBP” oraz „EBIB” ).
Należy podkreślić znaczącą
rolę Zarządów Okręgów'
w działalności edukacyjnoszkoleniow ej. W iele z nich
organizuje samodzielnie lub
w e w spółpracy z bib lio te
kami lub Zarządem G łów 
nym ogólnopolskie i lokal
ne konferencje, sem inaria
lub warsztaty. Okręgi i od
działy wy dają również, cza
sopism a, m.in. „B ibliote
karz K ujaw sko-Pom orski”
(O kręg K ujaw sko-P om or
ski), „I3ibliotekarz Zam oj
ski” (Oddział w Zamościu),
„Bibliotekarz.
L ubuski”
(Okręg Lubuski). „Eiszka” (Okręg Łódzki), „K ro
śnieńskie Zeszyty B iblioteczne” (O ddział w K ro
śnie), „Bibliotekarz W arm ińsko-M azurski” (Okręg
W armińsko-M azurski) czy „B ibliotekarz Zachod
niopom orski” (O kręg Zachodniopom orski).

w
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Jest Pani w e w ładzach SBP ju ż 6 lat (4 lata
jako sekretarz generalny i dwa lata jako pierw
sza kobieta prezes), czy może Pani podsum o
w ać okres sw ojej d ziałalności, jak ie zam ierze
nia udało się w tym czasie zrealizow ać?
Rozpoczęcie pracy we władzach SBP otworzy
ło przede m n ą now y okres mojej pracy w zaw o
dzie bibliotekarskim. Spotkałam wielu wspaniałych
bibliotekarzy, ludzi, którzy działalność zaw odową
łączyli od wielu lat z działalnością w Stowarzysze
niu. Praca z nimi, ich postawa była dla mnie bardzo
ważna i inspirująca, szczególnie w początkowym
okresie działalności.
W kadencji 2001 -2005 za najw ażniejszą sprawę
uznano dostosow yw anie struktury organizacyjnej

SBP do adm inistracyjnego podziału kraju. Krajo
wy Zjazd Delegatów postanowił, że struktura orga
nizacyjna w układzie terenowym składać się będzie
z okręgów (w ojew ództw ), oddziałów (powiatów)
i kół (w większych bibliotekach łub gminach). Uru
chom iono elektroniczny serw is SBP, wznowiono
przyznawanie N agrody Naukowej SBP im. Adama
Łysakowskiego, zorganizow ano spotkania przed
staw icieli organizacji z obszaru bibliotekarstw a
i informacji naukow ej, podjęto decyzję o sam o
dzielnym wydawaniu „Przeglądu Bibliotecznego”,
opracowano i przyjęto K odeks etyki bibliotekarza
i pracow nika inform acji. W ażną inicjatyw ą SBP
było zorganizowanie Tygodnia Bibliotek. Corocz
nie od 2004 r. w maju organizow ane są w bibliote
kach różnego rodzaju inicjatywy, pokazujące dzia
łalność bibliotek, ich bogatą ofertę dla czytelników
i środowiska lokalnego.
A ktyw ność b ibliotek w Tygodniu B ibliotek
przyczynia się do lepszego uśw iadom ienia społe
czeństwu roli bibliotekjako instytucji edukacyjnej,
kultury i informacji.
Jakie są obecne i przyszłe priorytety SBP,
zw iązane z przem ianam i bibliotekarstw a pol
skiego?
Najważniejsze priorytety stojące przed SBP są
następujące: opracowanie założeń i projektu ustawy
o bibliotekach. Obecnie obow iązująca ustawa
z 1997 r. jest aktem prawnym przestarzałym, jej zapi
sy nie odnosząsię do zmian jak ie zaszły w polskim
bibliotekarstwie w ostatnich czasach. Nowa ustawa
o bibliotekach pow inna obejmować wszystkie typy
bibliotek ZG SBP pow ołał Zespól, któremu prze
wodniczy J. Stępniak dyrektor Biblioteki Głównej
Politechniki W arszawskiej. Bardzo w ażną sprawą
jest wy pracowanie wymagań kwalifikacyjnych dla bi
bliotekarzy, rozwiązań dotyczących kształcenia i do
skonalenia bibliotekarzy.
Dlaczego pomimo zintensyfikowanej, zwłasz
cza w ostatnich dwóch latach działalności pro
mocyjnej i wydawniczej (ponad 20 książek rocz
nie, 7 czasopism) Stow arzyszenie Bibliotekarzy
Polskich jest w ciąż niedostatecznie znaną orga
nizacją w środow isku bibliotekarzy, przede
wszystkim w śród m łodych pracowników?
W jaki sposób SBP zamierza pozyskać do współ
pracy młodych członków?
SBP jest organizacją społeczną, której siłai zna
czenie zależy od członków i ich aktywności w ko
lach, tam gdzie działając na rzecz swojego środowi
ska oddziaływ uje się szerzej i bezpośrednio. Ta
działalność przenosi się także na forum ogólnopol
skie. W strukturze Stow arzyszenia ważne miejsce
zajm ują fachowe sekcje, kom isje i zespoły, powo
ływane z m yślą o rozw iązyw aniu konkretnych
zadań zw iązanych z w arsztatem bibliotekarza.
Rezultatem ich pracy są opracow ania i ekspertyzy.

a także organizowane konferencje ezy warsztaty,
pogłębiające zawodową wiedzę i praktyczne umiejęt
ności. T ąspecjalistjcznągrupę stanowiąm .in.; Sek
cja Czytelnictwa C hoiych i Niepełnosprawnych,
Sekcja Bibliotek Publicznych, Sekcja Fonotek, Sekcja
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Komi
sja Automatyzacji, Komisja Opracowania Rzeczo
wego Zbiorów, Komisja O chrony i Konserwacji
Zbiorów, Komisja W ydawnictw Elektronicznych
czy Zespół ds. Bibliografii Regionalnej.
SBP organizuje konferencje, których program
przygotowują młodzi bibliotekarze. W 2006 r. od
było się I Forum M łodych Bibliotekarzy nt. „Zrób
karierę w b ibliotece” zorganizow ane przez m ło
dych bibliotekarzy W ojewódzkiej i M iejskiej B i
blioteki Publicznej w Z ielonej G órze, członków'
SBP. Tematyka Forum opracow ana przez młodych
(do 35 roku życia) cieszyła się dużym zaintereso
waniem m łodych b ib liotekarzy z całego kraju.
W 2007 r. 11 Forum Młodych Bibliotekarzy organi
zuje MBP we W rocławiu jesien ią 2007 r.
Zm iany w S tatucie SBP w 2005 r, um ożliw iły
tw orzenie studenckich kół Stow arzyszenia (L u
blin, Katowice).
W „Poradniku Bibliotekarza” jest specjalna rubry
ka pt. „www.poradnikstudenta.pl”, gdzie studenci
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zamiesz
czają artykuły, sprawozdania i relacje z najciekaw
szych wydarzeń czy spotkań środowiska studenckie
go, np. w nr 7-8/2007 ukazała się drukiem relacja
J. Szostak i A. Sucheckiej z ogólnopolskiej konferencji
Studenckich Kól Naukowych Bibliotekoznawców,
która odbyła się 23.03.2007 r. w Katowicach.
Jaki jest udział SBP w pracach IFLA i czy pla
nowane są w najbliższym czasie jakieś szcze
gólne działania na arenie m iędzynarodowej?
W spółpraca z m iędzynarodow ym i oraz zagra
nicznymi organizacjam i działającym i w sferze bi
bliotekarstwa, inform acji naukow ej i biblioteko
znaw stw a traktow ana była i je s t ja k o w ażna
dziedzina dośw iadczeń oraz poszerzenia wiedzy.
W 1929 r. Związek Bibliotekarzy Polskich został
członkiem założycielem Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA.
Delegaci ZBP, a później SBP uczestniczyli
w dorocznych sesjach IFLA, przew odniczyli jej
sekcjom i brali udział w pracach w yspecjalizowa
nych agend IFLA. 25 sesja IFLA odbyła się w War
szawie w 1959 r. W konferencjach uczestniczyli
przedstaw iciele w ładz IFLA. SBP w spółpracuje
także z innymi organizacjami międzynarodowymi,
tj. lA M L (M iędzynarodow e S tow arzyszenie B i
bliotek M uzycznych. A rchiw ów i O środków D o
kumentacji) w 2005 r. odbył się w Warszawie Kon
gres lAML; EBLID A (E uropejska K om isja
Stowarzyszeń B ibliotek, O środków Inform acji
i Dokumentacji) czy LIBER (Liga Europejskich Bi
bliotek Naukowych).
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A ktualnie w pracach Stałej Komisji IFLA ds.
Prawa A utorskiego reprezentuje SBP Barbara
Szczepańska.
Jubileusz 90-lecia SBP jest doskonalą okazją, aby
zaprezentować dorobek i dzisiejsze działania organi
zacji polskiemu społeczeństwu. Jakie przewidziano
przedsięwzięcia merytoryczne i medialne?
■lubileusz 90-lecia SBP jest w całym kraju obcho
dzony przez wszystkie ogniwa strukturalne Stowa
rzyszenia. Poszczególne okręgi, oddziały i kotaorganizująokolicznościow e zjazdy działaczy, połączo
ne ze spotkaniam i resortów bibliotekarstwa, wrę
czaniem odznaczeń państwowych, resortowych,
stowarzyszeniowych, nagród, np. Bibliotekarza
Roku, legitymacji SBP. Towarzyszą im różnorodne
przedsięwzięcia (konferencje, wystawy, konkursy,
publikacje okolicznościowe, warsztaty bibliotekar
skie) poświęcone historii SBP, jego roli w rozwoju
bibliotek i ruchu zawodowego oraz integracji środo
wiskowej, a także nowym wyzwaniom, itp.
Zarząd Główny SBP powołał Komitet Honoro
wy Jubileuszu, którem u przew odniczy H onoro
wy Przew odniczący SBP dr Stanisław Czajka.
C entralne uroczystości ju bileuszow e o d b ęd ąsię
11 października 2007 r. Poprzedzać je będzie VI
Forum SBP oraz dw udniow a ogólnopolska kon
ferencja „Przyszłość bibliotek w Polsce”. Wydaw

nictw o Stow arzyszenia przygotow uje K ronikę
SUE :a lala 1917-2007 autorstw a A ndrzeja Kem
py. P rzygotow ujem y płytę CD-RO M prezentu
ją c ą 90 lat SBP w dokumentach źródłowych, którą
o trzy m ają w szyscy uczestnicy uroczystości
w B ibliotece N arodow ej. U roczystościom tow a
rzyszyć będą duże w ystaw y „Z dziejów SBP
1917-2007" i „Pasje tw órcze bibliotekarzy” .
Jubileusz 90-lecia SBP i 80-lecia „Przeglądu Bi
bliotecznego” objął patronatem honorowym mini
ster kultury i dziedzictw a narodow ego K azimierz
M ichał Ujazdow ski.
Pamiętajmy, że je s t to także jub ileu sz 80-lecia
„Przeglądu Bibliotecznego" najstarszego periodyku
naukow ego z zakresu bibliotekoznawstw a, wyda
wanego od 1927 r„ najpierw przez Związek Biblio
tekarzy Polskich, a następnie przez Stow arzysze
nie, Redakcja „Przeglądu” zapowiedziała przy goto
w anie czw artego zeszytu rocznika 2007 - jako
numeru specjalnego, poświęconego wspomnieniom
i podsumowaniom oraz refleksji o roli, jak ą naukowe
czasopism a bibliotekoznaw cze pow inny pełnić
w rozwoju współczesnego bibliotekarstwa.
Dziękuję za rozmowę i z okazji jubileuszu
90-lecia SBP redakcja „Poradnika Bibliotekarza”
składa serdeczne gratulacje i życzenia pomyślnego
rozwoju organizacji na rzecz kultury polskiej.
Rozmawiała: JADW IGA CHRUŚCIŃSKA

RELACJE
świat bibliotek

Biblioteczna różnorodność z fińskiej perspektywy
w dniach 26.05-2.06.2007 r. uczestniczyłyśmy
ir wyjeżdzie studyjnym bibliotekarzy i nauczycieli
zorganizowanym przez Centrum Edukacji B ibliote
karskiej, Inform acyjnej i Dokumentacyjnej im. Hele
ny Radlińskiej ir Warszawie i Unię Europejskich Eederalistoyv Polska do F inlandii. Celem wyjazdu było
zapoznanie się z systemem edukacyjnym oraz meto
dami organizacji i zarządzania bibliotekam i ir tym
kraju.

Wstęp
To, co najciekawsze i najbardziej przyciągające
zarówno dla obserw atora z zew nątrz, ja k i dla
fińskiego użytkow nika bibliotek to różnorodność
organizacji, formy oddziaływania, zakresu propo
now anych usług, funkcjonalności, prom ocji
w ew nętrznej, ja k i zew nętrznej, w pasow ania
w środowisko społeczne, skończywszy na różno
ści architektonicznej formy, koloru, kształtu,
kom pozycji w ystroju. Przyjrzyjm y się owej roz
maitości, w ędrując po wybranych fińskich biblio
tekach.
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Pod skrzydłam i głuszca
Pierw szą instytucją, która gościnnie otworzyła
przed nami swoje podw oje była Publiczna Biblio
teka w Tampere o wdzięcznej nazwie Metso, co po
polsku znaczy głuszec, gdyż patrząc na budynek
z góry przypom ina on kształtem tegoż ptaka. Z a
nim rozpoczęliśm y m yszkow anie po n ajró żn iej
szych jej zakam arkach, H uule Haavisto, nowy jej
dyrektor, zapoznała zebranych ze strukturą i funk
cjonowaniem sieci fińskich placówek.
To, co odróżnia tutejszy system biblioteczny od
innych europejskich krajów to przede wszystkim:
1. Brak wydzielonych, autonom icznych biblio
tek szkolnych - tę funkcję p ełn ią biblioteki p u 
bliczne. Podkreśla się rolę bibliotek ruchomych.
2. Praw o biblioteczne odnoszące się tylko do
bibliotek publicznych. B iblioteki uniw ersyteckie
i instytutów badaw czych są poza je g o zasię
giem. M inisterstw o E dukacji opracow uje sukce
sywnie na kolejne lata kolejne strategie rozwoju bi
bliotek.

3. Połączenie wszystkich bibliotek w jcdnąsieć.
pomimo wielu różnie związanych z ich funkcjono
waniem i różnymi źródłam i finansowania.
Biblioteką centralną koordynującą pracę pozo
stałych je st helsińska biblio tek a uniw ersytecka
pełniąca podw ójną funkcję; biblioteki narodowej
i biblioteki akadeiniekiej. To właśnie jej podlega 19
regionalnyeh bibliotek publicznyeh oraz ieh filie
i oddziały - w sum ie 968 bibliotek publieznyeh
różnych szczebli, w tym 191 bibliotek ruchomyeh.

Biblioteka Narodowa w Helsinkach

Biblioteka Publiczna w Tam pere je s t przykła
dem biblioteki regionalnej. N asza K siążnicaMetsn
cieszy się zasłużoną sław ą w regionie i w kraju nie
tylko z pow odu niepow tarzalnego kształtu, czę
ściowo przeszklonego dachu, uroczej kawiarenki,
etc. G łów nąjej dum ąjest ro lą ja k ą pełni wśród lo
kalnej społeczności, o czym może świadczyć cho
ciażby dzienna liczba odw iedzin od 2000 do 4000
osób. Poniew aż w iele słyszałyśm y o wyjątkowej
atm osferze panującej, zw łaszcza w ieczoram i,
w bibliotece, wobec tego postanowiłyśm y to same
sprawdzić. O ddając się późnopopoludniow ej lek
turze zajęłyśm y m iejsce przy uroczym , okrągłym
stoliku w prawym skrzydle biblioteki, do którego,
po chwili, dosiadł się siwy pan o lasce, młodzieniec
w skórzanej kurtce nabitej m etalowymi ćwiekami
z kaskiem w ręku i dredam i na głow ie, a także
m am a z dzieckiem w czerw onym nosidełku.
W praw dzie jeszcze kilka pojedynczych miejsc
było wolnych, niem niej ruch i atm osfera w biblio
tece, w której je d n i czytali, inni szperali, jeszcze
inni wypożyczali, przesłuchiwali, przeglądali, kli
kali, migali etc., św iadczy o pow szedniości takich
zachow'an - bycia i działania w tłum ie, a zarazem
umiejętności wyalienowania się z tłumu. Najpierw,
z wielkim zaciekaw ieniem, dyskretnie podglądały
śmy innych, ale po chw ili udzieliło nam się owo
zbiorowe skupienie i nadal będąc częścią „tamperow skiej" społeczności odfrunęlyśm y w świat
własnych lektur. „Testowana” przez nas publiczna
biblioteka nie skarży się na brak nowości i zapewne
każdy, naw et pochodzący z tak odległego dla Fi
nów kraju, jak Polska znajdzie coś dla siebie wśród
129 509 pozycji, z czego 81 658 je s t wydanych
w językach obcych, głów nie angielskim, ale i pol
skim. Polska kolekcja w bibliotece w Tampere

Biblioteka Publiczna Tampere „P allervo”

powstała w 1988 r. Zbiory pochodzą od osób pry
watnych, organizacji i stowarzyszeń polonijnych.
Największy wkład ma A mbasada Polska w Finlan
dii. Wśród dokumentów występują: literatura pol
ska i o Polsce, tłum aczenia, filmy, nagrania mu
zyczne, gazety, kasety in.in. z kursam i języ k a
polskiego. M ateriały są d ostępne w w ypożycza
niu m iędzybibliotecznym , m ogą dotrzeć do osób
zainteresow anych w całej F inlandii. K orzystają
z nich; studenci, osoby zainteresowane polskim ję 
zykiem i kulturą oraz znające języ k polski.
B iblioteki ruchom e nie tylko za kołem
podbiegunowym
W Finlandii jest niska gęstość zaludnienia m .in.
dlatego podkreśla się znaczenie bibliotek ruchomych.
Biblioteki jeżd żą do użytkowników. Autobusy za
trzymują się w ustalonych miejscach w stale dni i go
dziny. W regionie Tampere działa 191 takich biblio
tek. Biblioteka Publiczna w Tampere dysponuje
2 bibliobusami, a ponadto „interbusami”, które zapra
szają do korzystania z Internetu wszystkich miesz
kańców miasta niezależnie od wieku i umiejętności.
Pierwszy taki autobus uruchomiono w 2001 r., kolej
ny w 2005 r., w ramach projektu „Internet na kołach”.
O konsorcjum bib liotek politechnicznych
N astępnym punktem naszych peregrynacji
była popołudniowa wizyta w zupełnie innego typu
bibliotece- bibliotece zorganizowanej na potrzeby
Politechniki Tampere.
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w Finlandii funkcjonują dwa równolegle sekto
ry szkolnictw a w yższego; uniw ersytecki z 21
szkołami wyższymi tego typu oraz politechniczny
(szkół fachow ych), w skrócie nazyw any AMK,
w skład którego w chodzi 29 placów ek. Ponadto
ważnym filarem fińskiej nauki je s t 18 rządowych
instytucji naukow o-badawczych.
Politechnika w Tam pere - TAMK, pow stała
w 1996 r., a w raz z n ią biblioteka zlokalizow ana
w dw óch uczelnianych kampusach, obsługiwana
przez 15 profesjonalistów z księgozbiorem ponad
75 000 woluminów i bardzo bogatąe-kolekcją. Po
litechniki masowo tworzone w latach dziewięćdzie
siątych XX w. na potrzeby kształcenia bardziej za
w odow ego, praktycznie pow iązanego z życiem,
stały się dla tysięcy Finów uwieńczeniem wybra
nej zawodowej ścieżki kariery, a więc swego rodza
ju n o b ilitacją edukacji zawodowej. C echą zna
m ienną bibliotek politechnicznych je s t ich
korporacyjność. Pow ód, dla którego 80 placówek
w 2001 r. podjęło decyzję o specyficznym zjedno
czeniu był bardzo jasn y ; stworzyć w spólną siłę
lo b b u jącąn a rzecz konsorcjum , będącą zarazem
pow ażnym sprzym ierzeńcem wobec pozostałych
partnerów na rynku kultury i nauki. Dzisiaj AMKIT Konsorcjum to ponad 500 bibliotekarzy pra
cujących n a rzecz politechnicznych książnic,
wspólnie określona misja, selekcjonowanie i anali
za danych na podstaw ie, których tw orzona jest
spójna w izja kształcenia zaw odow ego na wy
ższym poziom ie, jeden dla wszystkich system, ka
talogowanie, bazy danych, przedsięwzięcia nauko
we, przede w szystkim zaś w zajem ne w spieranie
się i oferow anie jednoliteg o spektrum usług dla
użytkow ników .
Z inform atyzow ana Humanika
1 w reszcie dotarłyśm y do fińskiej kuźni talen
tó w - na uniw ersytet w Tampere, je d n ą z najwięk
szych tego typu placów ek w kraju. 15 600 studen
tów studiów m agisterskich, 13 000 słuchaczy
studiów licencjackich, 1900 podyplomowych oraz
600 doktorantów m a do swojej dyspozycji, w za
leżności od specjalizacji, 3 biblioteki: główną, hu
m anistyczną i m edyczną z których każda jest star
sza o rok od sw ojej poprzedniczki. W brew
hierarchii starszeństw a miałyśmy okazję zajrzeć
do najm łodszej z sióstr o wdzięcznej nazwie Hu
m anika, obsługującej kierunki hum anistyczne
z W ydziałem N auk Inform acyjnych na czele,
a tam, trochę przewrotnie, jak na humanistów przy
stało zainteresow ałyśm y się jej standardam i tech
nicznym i.
B iblioteka połączona z centrum edukacyjnym
rozciąga się na trzech kondygnacjach o łącznej po
wierzchni 2 2 10, 5 m^. Jej zasoby to ponad 150 000
książek, 30 000 w form ie zdygitalizow anej oraz
ponad 300 periodyków. Do dyspozycji użytkow 
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ników oddanych je st 6 sal do pracy grupowej (każ
da na 6-8 osób), cich a czylelnia, wygodne, wolno
stojące fotele z energooszczędnym oświetleniem,
2 pracownie komputerowe [jedna z dwudziestoma,
druga z dwunastom a stacjami roboczymi), katalogi
i bazy danych um ieszczone na 9 kom puterach,
czytelnia prasy elektronicznej - czyli kilkanaście
kom puterów z w yłącznym dostępem do różnych
baz czasopism w wersji elektronicznej, sala z naj
nowszej generacji czytnikami do mikrofilmów po
łączonymi z drukarkam i i stosownym oprogram o
w aniem etc. W sum ie w jed n y m m iejscu 70
komputerów, w szelkie urządzenia do świadczenia
usług reprograficznyeh, dźw iękoszczelne, wy
dzielone kabiny do rozm ów telefonicznych, elek
troniczny system pozw alający na sam odzielny
zw rot i w ypożyczanie książek, jed n y m słowem
cała now oczesna infrastruktura, o jakiej niejedna
polska biblio tek a h um anistyczna i niehum anistyczna może sobie tylko pomarzyć. Ale nie zapo
minajmy o tym, że odwiedziliśmy książnicę jedne
go z najbardziej technologicznie rozw iniętych
krajów na święcie, ojczyznę Nokii.
Linna zhum anizow ana
N ie tylko kom puteryzacja i rozw ój techniczny
prom ują biblioteki, bądź inaczej rzecz ujmując; nie
tylko biblioteki prom ują kom puteryzację i rozwój
techniczny sw ego kraju, „osw ajając” w tej mierze
np. konserw atyw nych z natury hum anistów . N a
zwa biblioteki głównej Linna, umieszczona na cen
tralnej fasadzie gm achu, w idoczna doskonale
z sąsiednich budynków , być m oże celow o prze
szklonych w łaśnie od strony biblioteki, to dosko
nały sposób na prom ocję fińskiej literatury, gdyż
Väinö Linna (1920-1992) był jednym z najbardziej
wpływ owych fińskich pisarzy XX w., który część
swego życia spędził w Tampere, pracując tutaj jako
robotnik w fabryce w łókienniczej. Zupełnie natu
ralnym odruchem w szystkich odw iedzających
placów kę je s t pytanie o je j dziw nie w yglądający
napis. Zaskakujące je s t pełne, a naw et szczegóło
we, w yjaśnienie m łodego, przypadkow o zacze
pionego czytelnika. Pow szechna wiedza na temat
czołowych fińskich osobowości literackich to nie
w ątpliw ie zasługa całego system u edukacji, ale
i systemu bibliotek, które są być m oże tym atrak
cyjniejsze im dalej znajd u ją się od obowiązkowej
szkoły, a tak w łaśnie je s t w Finlandii.
Podwójna rola B iblioteki Narodowej
N a chw ilę opuściłyśm y Tam pere, najw iększe
śródlądow e m iasto Skandynawii i odwiedziłyśm y
konkurencyjne H elsinki. Tak napraw dę życie na
ukow e kraju w dzisiejszych czasach uległo swego
rodzaju kulturalno-naukow ej polaryzacji pom ię
dzy te dw a ośrodki, stąd też użycie przym iotnika

B iblioteka Publiczna w Tampere „M etso”

„konkurencyjne" przy w ym ienieniu nazwy stoli
cy Finlandii. Natom iast, jeśli idzie o rangę i prestiż
bibliotek, zdecydowanie Helsinki są bezkonkuren
cyjne, gdyż szczycą się posiadaniem jedynej
w kraju książnicy narodow ej. W fińskim systemie
sieei bibliotecznej pierw sza w kraju biblioteka od
gryw a podw ójną rolę. Z je d n e j strony, ja k o inte
gralna część w iodącego U niw ersytetu w H elsin
kach, zapewnia obsługę rodzimej uczelni oraz pełni
funkcję centrali dla w szystkich pozostałych uni
w ersytetów, z drugiej strony spraw uje w szystkie
funkcje i honoiy B iblioteki Narodow ej Finlandii.
Została ufundowana w 1640 r. jako Biblioteka Kró
lewskiej A kadem ii w Turku, po pożarze w 1827 r.
przeniesiono j ą do Helsinek. Od samego początku
istnienia stanow iła integralną część uczelni z pra
wem (od 1707 r. ) do egzem plarza obowiązkowego.
W 1845 r. bibliotekę przeniesiono do nowej siedzi
by, zaprojektowanej przez znanego architekta Car
la Ludwiga Engela, gdzie mieści się do dziś. Kiedy
Finlandia odzyskała niepodległość w 1917 r. bi
blioteka uniw ersytecka w H elsinkach nadal utrzy
mała. zgodnie z aktem z 1707 r., status pierwszego
depozytariusza w szystkich oficjalnych publikacji
wydawanych w kraju i o kraju. W roku 1981 przy
znano je j egzem plarz obow iązkow y odnośnie na
grań dźw iękow ych, a w 2008 r. ma wejść w życie
analogiczne praw o dotyczące publikacji elektro
nicznych. Z a swego rodzaju sym bolicznądatę uro
dzin Biblioteki N arodow ej Finlandii można przy
ją ć dzień ł sierpnia 2006 r.. kiedy to, po
podpisaniu przez P anią Prezydent Tarja Halonen,

została w prow adzona w życie popraw ka zm ienia
jąca nazwę Biblioteki U niwersytetu w Helsinkach
na Bibliotekę N arodow ą Finlandii. Celem zmiany
było w zm ocnienie całego system u bibliotek fiń
skich oraz nadanie Bibliotece Narodowej pozycji
centralnego koordynatora sieci. Pełniąc nadal po
dw ójną rolę: z jednej strony książnicy narodowej,
a z drugiej - biblioteki uniw ersyteckiej, w świetle
powyższego dokum entu ta druga funkcja rzeczy
w iście pow inna zejść na dalszy plan. Czy tak się
stanie? Czas pokaże.
Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2007-2015
główne cele Biblioteki N arodowej to:
1. Zachow anie dziedzictw a narodow ego dla
przyszłych pokoleń.
2. K oordynacja i rozwój sieci bibliotek.
3. Wspieranie badań i prac naukowych.
4. Rozwijanie w spółpracy m iędzynarodowe!.
Z naszego punktu w idzenia najbardziej intere
sująco brzmi punkt drugi, tym bardziej, że organi
zacja sieci fińskich bib lio tek należy do w yjątko
wych na tłe standardów m iędzynarodow ych.
Fińska sieć biblioteczna łączy ze sobą cztery sekto
ry: uniw ersytecki, politechniczny, bibliotek p u 
blicznych i bibliotek specjalnych. W ramach sieci
działają trzy duże kon so rcja (L innea, FinF.lib.
AMKIT). N ad dygitalizacją zbiorów, tworzeniem
nowych baz danych n a p oziom ie różnych sekto
rów. licencjonow aniem zbiorów elektronicznych
etc. sprawuje nadzór B iblioteka N arodow a za po
średnictwem jednego z trzech narodowych konsor
cjów o nazwie FinElib, do którego należą wszyst
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kie biblioteki. Przy okazji prezentacji współpracy
m iędzypolitechnicznej zapoznaliśm y się z AMKIT'em . Trzecie konsorcjum - Linnea organizuje
współpracę, w głównej mierze, z myślą o systemie
bibliotek uniwersyteckich. W spólna sieć to nie tyl
ko niekw estionow ane korzyści dla wszystkich
partnerów zarów no z, ja k i spoza korporacji, ale
jest to także pow ażna i konkurencyjna platform a
do prac m iędzynarodow ych.
Finowie m ów iąc dwóch kluczach otw ierających
drzwi do sukcesu organizacyjnego ich bibliotek;
nieprzerwana, długotrw ała w spółpraca wewnętrz
na i między sektorowa oraz innowacyjność i otwar
tość na każdym szczeblu.
W poszukiw aniu śladów biblioteki szkolnej
N a zakońezenie naszej wędrówki powróciliśmy
raz jeszcze do Tampere. Jak to się dzieje, że pomi
mo braku szkolnych bibliotek, a więc wydawałoby
się braku w yrobionego nawyku w ypożyczania
kilku- kilkunastu książek miesięcznic, wynikają
cego z obow iązku szkolnego, publiczne biblio
teki w szelkich szczebli, zw łaszcza popołudniami
i w eekendam i p ęk ają w szw ach? N aw et nie pró
bujemy podać jednoznacznej odpow iedzi, ale
w jej poszukiw aniu udałyśm y się do pobliskiej
szkoły.
N a początek trochę informacji o systemie edu
kacyjnym w Finlandii. Naukę dzieci zaczynająod
rocznego przygotowania, Ok. 90% sześciolatków
w Finlandii uczęszcza do „zerówki”. W wieku 7 lat
rozpoczynają szkolę podstaw ow ą która trwa 9 lat,
chociaż je st m ożliw ość przedłużenia jej o rok (10
lat), jeżeli uczeń m a ta k ą potrzebę. Ok. 10%
uczniów zostąje na 10 rok w szkole podstawowej.
R zadkościąjest pow tarzanie jak iejś klasy (mniej
niż 1%). E dukacjajest kontynuow ana w szkołach
średnich, gdzie nauka trw a 3 lata. Kończy się
w szystko m a tu rą k tó ra otw iera kolejny stopień
edukacji na politechnice lub uniwersytecie.
M iałyśm y m ożliw ość zobaczenia szkoły śred
niej „Sam po” (nazw a została zaczerpnięta z naro
dow ego eposu K alew ala). Do szkoły uczęszcza
700 uczniów. Jest to szkoła sportow a odnosząca
duże sukcesy zarów no w sporcie, ja k i w nauce.
Około 170 uczniów należy do czołówki krajowej
w uprawianej dyscyplinie sportowej w swojej gru
pie wiekowej, a 7 znalazło się w grupie 5 1 uczniów,
którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze w re
gionie Tampere. Budynek szkoły został oddany do
użytku w 2005 r. i robi im ponujące wrażenie. N a
uczyciele, w fazie jeg o projektow ania mieli spory
wpływ na organizację przestrzeni, która wydaje
się być wielce funkcjonalna. Szkoła imponuje rów
nież w yposażeniem sal lekcyjnych. Po godzinie
16"" naukę w budynku rozpoczynają dorośli, od
byw ają się tu różnego rodzaju kursy wieczorowe,
spotkania kół zainteresow ań, etc. Dzięki temu, że
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szkoła dysponuje dużą aulą konferencyjną organi
zow ane s ą lam rów nież sem inaria i konferencje
przez firm y z zew nątrz. W ynajm ow ane są też
i inne pom ieszczenia szkoły, jeżeli nie koliduje to
z realizow anym programem kształcenia.
Wiemy już, że w fińskich szkołach nie ma biblio
tek. W opisyw anym w yżej przypadku, w tym sa
mym budynku mieści się filia Biblioteki Publicznej
Tampere „Pallervo” . Dysponuje ona 36 tys. doku
mentów, rejestruje 132 820 wypożyczeń. K orzy
stają z niej zarów no uczniow ie szkoły - w szak
dziełi ich jedynie częściowo przeszklona ściana, ale
i inni członkowie społeczności lokalnej. Biblioteka
nie dzieli użytkow ników' na tych ze szkoły i tych
z zew nątrz (nie w ie naw et, kto je s t z m iejscow ej
placówki a kto przychodzi z miasta), liczy jedynie
w izyty i w ypożyczenia. Prow adzi d ziałalność
edukacyjną: szkoli uczniów' i studentów , ja k ko
rzystać z b iblioteki, ja k przeszukiw ać bazy da
nych, znajdow ać książki na pólkach (w bibliotece
je s t w olny dostęp do zbiorów ), ja k korzystać
z PIKI (program u biblioteeznego, który posiadają
22 regionalne biblioteki publiczne w Finlandii);
dostarcza podręczniki, pom aga nauczycielom .
W spółpracuje rów nież z przedszkolam i. O rgani
zuje zajęcia dla dzieci, m.in. zimowe opowiadanie
bajek.
B iblioteka, pom im o że mieści się w budynku,
w którym znajduje się szkoła, z którą ściśle współ
działa, nie traci nic ze swej autonomii, a lokalizację
traktuje ja k o dodatkow y atut i nie w idzi w tym
żadnego problem u. N ie było rów nież w idać, aby
uczniów szkoły traktow ała w sposób szczegółny,
w ręcz p rzeciw nie w szyscy użytkow nicy są dla
niej tak samo ważni.
Od czeladnika do m istrza
R óżnorodność w Finlandii w idoczna jest rów 
nież w kształceniu bibliotekarzy. W ystępujątam
trzy poziom y k ształcenia; zaw odowy, fachowy,
uniw ersytecki. W iele instytucji prow adzi kształ
cenie zawodowe, organizuje kursy bibliotekarskie.
W iększość osób uczy się pracując i zdaje następ
nie egzam in zawodowy. R ocznie ok. 135-140 ab
solwentów kończy politechnikę (szkolę fachową),
uzyskując kw alifikacje bibliotekarskie. Trzy uni
w ersytety w: Tam pere, O ulu, T urku kształcą b i
bliotekarzy na poziom ie wyższym. N ależy jednak
podkreślić, że w program ie studiów rzadko poja
wia się samo pojęcie biblioteka. W ramach studiów
uczy się przede wszystkim w yszukiw ania i zarzą
dzania inform acją. W takim ujęciu biblioteka jest
tylko jednym z kanałów przekazywania informacji
i to nie najważniejszym .
Pobyt w Finlandii pozw olił nam zapoznać się
z ró żnorodnością fińskich bibłiotek działających
w jed n o lity m sy stem ie. To, co je łączy to, nieod
płatne korzystanie z ich usług, w spółpraca, dzięki

której pow stała spraw nie działająca sieć i troska
o stałe podnoszenie jakości pracy.
Poza wizytami w bibłiotekach i wykładami zna
lazłyśm y rów nież czas na spacery, podziw ianie
zabytków , przyrody, obcow anie z bajką w M u
zeum M um inków i skosztow anie fińskich specja
łów. Również, i na tych, pozabibłiotecznych połach
zadziw iała nas różnorodność propozycji i bogac
two formy. W ow ej inności i różnorodności nie czu

łyśmy się o dziw o w cale zagubione. M oże to za
spraw ą cudownego m łynka Sampo, o którym każd\ Fin m arzy a nieliczni potrafią sobie wyobrazić,
że ów posiadają.
IWONA PUGACEWICZ
DOROTA GRABOW SKA
Instytut Inform acji Naukowej
i Studiów Bibłiologicznych UW

Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!
K atarzyna M aterska: Inform acja w organizacjach społeczeń
stw a w iedzy. W arszaw a; W ydaw . S tow arzyszen ia B iblioteka
rzy P olsk ich , 2 0 0 7 - 4 0 6 s.; tab . < N aiik a -D y d a k ty k a -P rak ty ka>. 94.

Katarzyna Materska

INFORMACJA

N a tem at inform acji naukowej istnieje bogata literatura
W ORGANIZACJACH
przedmiotu, omawiająca różne jej aspekty w kontekście potrzeb
SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
społeczeństwa informacyjnego oraz w kontekście przechodze
nia do społeczeństwa opartego na wiedzy. Niniejsza publikacja
jest kolejnąpróbą w miarę szerokiego i kompleksowego zdefi
niowania tego obszernego problemu. Traktuje naukę o infonnacji - jako naukę społeczną, rozpoznającą i opisującą zjawiska
informacyjne we współczesnych społeczeństwach, stawiającą
sobie za cel, w ujęciu funkcjonalnym, zrozumienie funkcji inforO \ si KeinDikitkv-pk\knk
macji i komunikacji w kontekście społecznym, kulturowym, hi
storycznym. O bejm uje w szystkie podstawowe koncepcje tej
dziedziny wiedzy, dostarczając porcję wiedzy teoretykom i praktykom działalności informacyjnej.
Przedmiotem niniejszej rozprawy naukowej jest zatem informacja i procesy z nią związane zarów
no w formie opisu rzeczywistości, jak i w komunikowaniu, podejmowaniu decyzji, sterowaniu,
kontrolowaniu. Poszerzone widzenie informacji określa nowe postrzeganie informacji - w ujęciu
organizacyjnym. Autorka publikacji pokazuje przeobrażenia w zakresie definiowania informacji
w środowisku organizacyjnym, wskazując na ostatnie tendencje naukowe zmierzające do kolej
nych wyzwań i przejścia od zasobu infonnacji do zasobu wiedzy, od systemów informacyjnych
do systemów wiedzy, od pracowników informacji do pracowników wiedzy, od zarządzania informacjądo zarządzania wiedzą. N ajej treść składa się 5 obszernych rozdziałów, dotyczących kolejno
takich zagadnień jak: relacje między informacją a w iedzą informacjąi wiedzą w organizacji, spo
łeczno-gospodarcza przestrzeń informacyjna (autorka rozszerza pojęcie informacji o obszar spo
łeczeństwa i gospodarki oraz jej relacji z wiedzą), zarządzanie informacjąi wiedząw organizacjach,
od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (relacje człowiek-społeczeństwo-wiedza, edukacja w społeczeństwie wiedzy, nowe technologie w nauczaniu i uczeniu się w orga
nizacji - e-leam ing, m-leaming, profesjonaliści ds. infonnacji i wiedzy, infocentiyczny model
społeczeństwa wiedzy). Praca została wzbogacona obfitą bibliografią (606 pozycji) oraz indeksem
osobowym. Jest adresowana do teoretyków informacji naukowej, menedżerów informacji i wie
dzy, a także bibliotekarzy zainteresowanych tą problematyką.
JADWIGA CHRUSCfNSKA
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BOGDAN KLUKOWSKI
Presley i książki
Z dziw iona czytelniczka od razu może zadać
pytanie: dlaczego o Elvisie Presleyu mam czytać
w fachowym czasopiśm ie bibliotekarskim?
To pierw szy m uzyk rockandrollow y, który
stał się ik o n ąX X w. na miarę takich postaci jak
A lbert E instein z m ocno w ysuniętym językiem
czy M arylin M onroe, której klim atyzacyjny
powiew nieprzyzw oicie odsłania uda. Presłey

został zapam iętany znacznie częściej i inten
sywniej : a to na plaży z gitarą i w dopasowanych
slipach w otoczeniu m łodych słuchaczy, a to na
niezm iernie szykow nym H arleyu, a to w śnie
żnobiałym stroju karateki. M ówi się o tym
chłopcu z M em phis, że w filmach grał ja k M ar
ion Brando z gitarą, że kamera go kochała nawet
bardziej niż Jamesa Deana, a na estradzie był seksow niejszy od F ranka Sinatry, G rom adził na
swoich koncertach tysiące fanów. Kolejne roczni
ce urodzin (8 stycznia 1935) i śmierci ( 16 sierpnia
1977) są okazją do przypom inania jego dokonań
i wyczynów estradowych, skandali towarzyskich
i obyczajowych, w willi Graceland w Memphis,
gdzie mieszkał i gdzie zmarł w wieku 42 lat, odby
wają się zgromadzenia jego fanów i wielbicieli z ko
lejnych roczników. Tak było w czwartkowy dzień
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16 sierpnia 2007 r w trzydziestą rocznicę śmier
ci Amerykanina. Elvis Presley je st zatem najbar
dziej d em o k raty czn ą g w iazd ą n a Ziem i, gdyż
każdy mieszkaniec naszej planety może się z nim
utożsam iać. N a dodatek pow tarza się sform uło
w anie sprzed w ielu lat, że Presley nadal żyje.
gdyż jeg o dorobek przynosi spadkobiercom kil
kadziesiąt m ilionów dolarów rocznego dochodu
z tantiem autorskich i w ykonaw czych, a G race
land pełni rolę muzeum i przyciąga od ćwierć wiecza 600 tys, zw iedzających każdego roku.
Teraz czuję się nieco uspraw iedliw iony: jeśli
to taka gw iazda, to w iadom o, że musi być boha
terem i przedm iotem zainteresow ań wielu auto
rów książek i rozpraw. O b licza się, że książek
i pow ażnych rozpraw o Presleyu pow stało do tej
pory około 3 tysięcy, a sam ych książek 400.
Z tego najwięcej w Stanach Zjednoczonych, resz
ta głównie na obszarach anglojęzycznych, takich
jak Anglia, Australia i inne części byłego Zjedno
czonego K rólestw a. N a podstaw ie listy dziesię
ciu najlepszych książek o naszym bohaterze,
sporządzonej przez am erykańskiego znawcę
muzyki popularnej i młodzieżowej Roberta Fontenota m ożna stw ierdzić, że książki te dotyczą
Presleyajako muzyka, jak o barwnej, znanej oso
bistości i właśnie jako wspomnianej ikony swojej
epoki. A utorzy w ykorzystują w łasną w iedzę
o tej postaci, posługują się relacjami innych, także
członków rodziny Presleya, ale tw orzą też kolej
ne mity i legendy o tym człow ieku. N ajbardziej
zn an ą i w a rto śc io w ą je st książka Dave M arsha
Elvis, która od 1986 r. m iała 6 wydań. Warto tak
że zw rócić uwagę na 3 książki o Presleyu autor
stw a Petera G urałnicka (m oże G órałnika?), no
szące tytuły w tłum aczeniu n a polski O statni
p o c ią g do M em phis, R yzykow na m iłość i Elvis
dzień p o dniu - często cytow ane w innych opra
cowaniach o Presleyu. W dorobku polskich auto
rów należy w ym ienić przede w szystkim biogra
fię E lvis L eszka C. S trzeszew skiego i Elvis:
a m erykański sen M arii S zabłow skiej. Polskie
w ydawnictw a opublikow ały rów nież kilka ksią
żek tłum aczonych z angielskiego autorstw a Joh
na Parkera, Chrisa H utchinsa i Petera Haininga.
N a zakończenie dodajm y, że E lvis Presłey
dużo czytał —zarów no książki o tematyce filozo
ficznej i religijnej (zaczynał sw oją karierę od śpie
w ania gospels} - ja k i am erykańską poezję. Załą
czone zdjęcie z rew elacyjnego początku kariery
przedstawia go w bibliotece. ■

•Pożegnania parę słów, Pitagoras, bądźże zdrów...
Koniec semestru, koniec roku szkolnego, koniec
mojej dwuletniej edukacji w CEBID w Warszawie
prz>' ulicy Hankiewicza 1 —chwila absolutnie doma
gająca się stosownych podsumowań. Ale zaczynać
należy od początku, a zatem; na naukę w tej szkole
zdecydow ałam się z m iłości do książki. Czytam
od piątego roku życia, w podstaw ów ce od piątej
klasy niemal na każdej przerwie biegłam do biblio
teki szkolnej, gdzie pomagałam jako wolontariuszka. w liceum - tak sam o; książka była przy mnie
w porannej podróży pociągiem do pracy i wieczo
rem, „do poduszki” . Tę m iłość wyniosłam z domu
- u nas po prostu „się czyta” . .. Niestety, choć kon
takt z. książką zawsze byt dla mnie ważny, nie mo
głam podjąć pracy w żadnej bibliotece, ponieważ
od kilku lat konieczne jest wykształcenie kierunko
we bibliotekarskie. W obec pow yższego postano
wiłam w ykorzystać szansę, ja k ą daw ało mi C en
trum Edukacji B ibliotekarskiej, Informacyjnej
i D okum entacyjnej i zdobyć w iedzę niezbędną
w tym zawodzie. Wybrałam właśnie tę szkołę, po
niew aż wiedziałam , że jest prow adzona przez fa
chow ców —praktyków. a to w ażna rzecz w każdej
nauce zaw odu, zaś jej absolw entów biblioteki
przyjm ują z otw artym i rękom a.
* * *
No, a teraz podsum ujm y sobie tc dwa lata...
Po pierw sze i najw ażniejsze —uff, udało się!
A lekko nie było... W każdym z czterech sem e
strów średnio 76 godzin nauki, a potem kilkanaście
egzaminów (prace zaliczeniowe, egzaminy pisem
ne i ustne), aby każdy zaliczyć, trzeba wykazać się
zarówno wiedzą merytoryczną, jak i inwencją i ini
cjatywą, a w nagrodę - czterogodzinny, potwornie
stresujący i obarczony ogrom nym znaczeniem egzamin zaw odow y...
Po drugie —oczyw iście —wiedza. Moje dotych
czasow e postrzeganie zaw odu bibliotekarza było
szablonow e, pow ierzchow ne i uproszczone; ot,
taka lekka, spokojna praca, a ile książek przeczyta
się przez tc osiem godzin! N o. fakt, dla nowych
książek trzeba zrobić opisy (ale przecież biblioteki
nie m ają pieniędzy, więc kupuje się mało), no.
i w pisać na bieżąco w ypożyczenia, bo potem to
już się nic nie znajdzie (to wiem z pracy w bibliote
ce szkolnej, kiedy w padała cala klasa po lekturę; po
dziewięciu m inutach przerwy człow iek modlił się
o tę dziesiątą z dzw onkiem ...) A le poza tym cisza
i spokój, czytelnicy ju ż w iedzą, że tu się muszą ci
cho zachowywać! Tymczasem na zajęciach z mar
ketingu z dr B arb arą B udyńską okazało się, że
książka i czytanie to tow ar, ja k m arkowe dżinsy
albo podw awelska, i trzeba je prom ować, a image
małej biblioteki osiedlow ej je st rów nie ważny jak

image wielkiej zagranicznej spółki. A dlaczego nale
ży prom ować - to w yjaśniły dobitnie przedsta
wione nam przez mgr Annę Karczewską statystyki
badań ilości i jak o ści czytelnictw a, które mnie
w prost poraziły. W spólnie zastanaw ialiśm y się.

www.por@dnikstudenta.pl s
z czego w ynika tak nikle zainteresow anie czyta
niem, co w Polsce dzieje się dobrego dla książki,
a co osłabia jej pozycję. N a zajęciach z literatury
pięknej dzięki mgr Agnieszce Paji poznaliśm y fa
chową term inologię i przedyskutow aliśm y sposo
by odbioru tw órczości literackiej, rozważaliśmy,
co czytać, czy czytać w szystko, jakik o lw iek po
ziom to reprezentuje, komu ja k ą książkę propono
wać i - na przykładach dziel różnych autorów —jak
interpretow ać różne trudne utwory. L iteratura
dziecięca w ujęciu dr Olgi Daw idow icz-Chym kowskiej także okazała się zagadnieniem ogromnie
szerokim (i nierzadko przew rotnym !), formą
um ożliw iającą podanie treści bardzo trudnych
w sposób przystępny dla dziecka i na w ielu po
ziomach przekazu, ale ciągle niedocen ian ąp rzez
rodziców i, niestety, rów nież w iclu pedagogów.
W kwestii psychologii rozw oju i pracy z dziećmi
w iedzą i radą służyła nam m gr Ewa Kuhisz, nato
miast o tym, czym jest i jak się zmienia nasza kultu
ra w XXI w. ogrom nie interesująco i barwnie opo
wiadała mgr D anuta Kurach. Biblioteka to jednak
także miejsce, gdzie udziela się informacji; o litera
turze niebcletrystycznej m ów ił nam m gr Lucjan
Biliński. Jego pytania o szczegóły m erytoryczne
dotycząec naszych prac pisem nych były tylko
odrobinę trudniejsze, niż w yliczenie faraonów
V dynastii według rozmiaru sandała... ale nauczyło
mnie to, jak wiele tw arzy ma inform acja i na jakie
pytania użytkow ników należy być przygotow a
nym. Natomiast, jeśli chodzi o samo wyszukiwanie
tejże - źródła i zasady tłum aczyła nam m gr A licja
Portacha. Oczywiście gros wiedzy w XXI w. znaj
duje się w zasobach sieci internetowej. Jak wprząc
kom putery do pracy dow iedzieliśm y się dzięki
mgr Robertowi Brzósce. Zaś problem y zw iązane
z wprowadzeniem ich do b ib lio te k - a także kilka
innych kw estii dotyczących organizacji i zarzą
dzania bibliotek, co w ykładał nam mgr Jakub No
wak - stały się dla m nie ciekawym przyczynkiem
do prywatnych rozw ażań o wpływie centym etrów
rozstawu regałów na liczhę w ypożyczeń i jak o ść
czytelnictwa... A wszelkich naukowych zasad, jak
się efektywnie kom unikow ać, aby tę jak o ść pod
nieść, uczyła nas dr M aria Przastek-Sam okow a.
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Fachową wiedzę o pracy „na tyłach frontu”, to jest
o dokum entacji bibliotecznej, tajem nicach opisu
alfabetycznego, UKD i języka haseł przedm ioto
wych przekazywali nam cierpliwie dyrektor Miro
sława Majewska, mgr Małgorzata Zonik, mgr Adam
Stopa i dr Dariusz Grygrowski. Prawdziwą perełką
i fundam entem dla w iedzy o całej współczesnej
praktyce bibliotekarstw a były wykłady mgr Ewy
Stachowskiej-M usiał o historii książki i bibliotek.
Jej pogaw ędki w ywoływały u mnie w estchnienia
zachw ytu nad nieskaziteln o ścią formy przekazu
na zm ianę z rozpaczliw ym poczuciem nikłości
własnej wiedzy... A ponieważ żadne wykształcenie
hum anistyczne bez znajom ości języka obcego nie
jest pełne - w isienkę na torcie swoimi ćwiczeniami
z języka niemieckiego położył mgr Jan Gosiewski.
* * *
Tak. to prawda, nauki było wiele, ale i satysfak
cja ogrom na. P odjęcie w yzw ania pow rotu do lat
szkolnych opłaciło się. N ajpierw dlatego, że spo
tkałam fantastycznych łudzi, którzy po pierwsze
kochają książki tak jak ja, po drugie w iedząo książ
kach więcej niż ja , po trzecie ch cą robić coś. aby
czytanie stało się modne ja k stringi i zdrowe odży
wianie, po czwarte m ają zapał i odwagę, aby robić
to niekonw encjonalnym i metodami i w reszcie po
piąte - m ają wiedzę, ja k to robić, aby było skutecz
nie. Dalej zrozum iałam , że czytanie to bodaj naj
m niejsza z rzeczy, które w iążąsię z książką, choć
na pierw szy rzut oka kojarzy się jak o jedyne. Do
tej pory książka była d la mnie w artością sam ą
w sobie, tak iż przesłaniała mi wszystko, cokol
wiek ma z n ią ja k iś związek. Tymczasem okazało
się, że nie je s t to tylko taki nieduży przedm iot,
którego używ ająnieliczni nawiedzeni łub nieprzy
stosow ani, aby odgrodzić się od świata nie na ich
miarę, ale także w ielki przem ysł z c ałą otoczką
mediów i finansów . N a proste pytania o drobne
rzeczy, n a które nie zw racam y zazwyczaj uwagi,
udzielaliśmy odpow iedzi tak różnych, że składały
się w zaskakującą i bardzo rozległą mozaikę. Jako
użytkownik najniższego stopnia wtajemniczenia,
nie pracujący w bibliotece, zatem pozbaw iony
kontaktu z inform acjam i ze św iata w ydawnictw
i księgarzy, nie zdaw ałam sobie sprawy, ile prze
różnych działań wywołuje książka, iłu łudzi i ile in
stytucji jest zaangażowanych w proces powstawa
nia tytułu w ydaw niczego, a także ja k ie procesy
społeczne i działania kolejnych instytucji pow o
duje ju ż w ydana pozycja. Książka do tej pory
jaw iła mi się ja k o coś prostego, byt sam oistny
i niezawisły, tym czasem jest ona tworem kultury,
z przeróżnym i tego konsekw encjam i, a zarazem
sama tworzy tę kulturę; uwikłana i uwarunkowana
- sam a w ytw arza pajęczynę pow iązań i determ i
nuje kolejne zjaw iska kulturalne i społeczne.
W różny sposób odzvvierciedla współczesność;
stw orzona przez ca łą tradycję i konw encję lite
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racką regionu, kraju czy kontynentu - sama j ą two
rzy, rozbudow uje i przedłuża. Pisana z jakim ś
konkretnym zam iarem i w yobrażeniem autora,
spełnia się dopiero dzięki konkretyzacji w realnym
czytelniku. C zasem ta konkretyzacja następuje
niezupełnie według intencji twórcy, ale odmienność
zrozum ień je d n e g o tekstu je s t raczej w zbogace
niem, niż gwałtem na w zorcach odbioru. Dziś na
rzekam y n a zalew w ydaw nictw b ez w artości,
tym czasem rynkiem książki rządzą praw a popytu
i podaży; zapotrzebow anie definiuje produkcję.
Ledwie niew iele firm o feruje pozycje wysokich
lotów, praw dziw ie w artościow e, reszta tytułów
podlega tak w szechobecnej hom ogenizacji treści.
Jeżeli m am y tak ogrom ny odsetek łudzi czytają
cych niew iele ponad program telewizyjny, napisy
na przystankach i kolorow e pisemka (składające się
głównie z obrazków!) - nie możemy się dziwić, że
Tołstoj, Czechow, B ałzac, Z ola, Eco, Vonnegut,
Faulkner, H oullebecq, K onw icki, G rzesiuk, Dą
brow ska i inni znani s ą tylko z nazw iska, z lekcji
literatury w szkole średniej, a teraz sto ją na pół
kach bibliotek sami, we własnym tylko gronie, zatę
chli i okurzeni. Z drugiej jednak strony - status ma
terialny rodziny przekłada się najczęściej na jej po
ziom kultury. C zy tają ludzie z rodzin o przynaj
mniej średnich dochodach, w których od pokoleń
panuje tradycja wykształcenia oraz ci, którzy zro
zum ieli sami, ja k ważny je s t poziom kultury.
Te krótkie rozw ażania są echem w ykładów
i dyskusji na zajęciach w CEB lD -zic. Do tej pory
nie zastanaw iałam się ani nad w pływ em cenzury
na jakość produkcji książki, ani nad zależnościąjakości czytelnictwa od rodzaju tapet na ścianach bibliotek, ani nad tym, żeby jak o ś zachęcać ludzi do
przychodzenia do w ypożyczalni w celu innym,
niż w zięcie potrzebnej lektury. N igdy nie pom y
ślałam, ile je s t różnych czynników „wrodzonych”
łub „nabytych” , które pow odują, że ktoś sięga łub
nie sięga po książki, ja k wcześnie m ożna zachęcić
łub zrazić dziecko do książek naw et dając mu do
ręki lub czytając mu bajki. N ie zdaw ałam sobie
sprawy, że pew ne nurty łub grupy utw orów pow stają z pow odów zupełnie nie zw iązanych z we
wnętrznym natchnieniem i pragnieniem pisania, ot
choćby z powodu rozpisanego ogólnonarodowego
konkursu... Poza tym zrozum iałam , po co te
wszystkie kropki i średniki i takie rozbudow anie
opisu katalogow ego - w końcu nie żyjem y na pu
styni, komputery czynią ze świata globalną wioskę
i otrzym anie cyfrowej kopii potrzebnego tekstu
z B iblioteki K ongresu GSA nie je s t dziś żadnym
problemem, a może nawet ząjąć mniej czasu niż szu
kanie papierowej wersji tego dokumentu w Polsce.
Zaś kom unikacja je s t na tyle ważna, że starania
o zintegrowanie w je d n ą całość wszystkich potwo
rzonych własnym sum ptem baz danych w całym
kraju pow inny być kontynuow ane i rozszerzane.

Nie, to nic je st mo ja własna mądrość, to wszyst
ko efekty starań w ykładow ców z C EB łD -u, aby
przybliżyć mi zasady działan ia książki oraz całą
technikę w ypożyczania. D otąd zdaw ało mi się. iż
podanie książki do ręki jak o „wypożyczenie" wy
starczy, dziś w iem , że to niedopuszczalne, ana
chroniczne minimum. Wiem ju ż także, że ważne są
decyzje, jak poustawiać księgozbiór, jakie są moż
liwe metody, ja k ie są ich w ady i zalety, która
spraw dza się w jak im typie b ibliotek; wiem, ja k
prowadzić ew idencje zakupów i ubytków, aby da
wały jasn y o braz stanu p osiadania książnicy
i umożliwiały płanow anie zakupów z ciągle szczu
płych finansów . P otrafię n a podstaw ie statystyk
bibliotecznych ocenić, jaki je s t profil czytelniczy
otoczenia biblioteki i jakiego rodzaju pozycje będą
potrzebne oraz czym m ożna przyciągnąć nowych
użytkowników. R ozum iem , ja k ogrom nie ważna
je s t działalność inform acyjna i ja k różne formy
m oże ona przybrać w w ypożyczalni. Poznałam
tyle rodzajów baz danych, że o ich istnieniu nawet
nie śniłam i oto j a —ignorantka w dziedzinie infor
matyki, kom puterow e zero absolutne - zaczęłam
odróżniać systemy bibłioteczne od mułtiwyszukiwarek... Jestem ju ż także pew na, że ani tełewizja,
ani kino, ani internet nie są zagrożeniem dla świata
książki, przeciw nie: m ogą być szan są na w ielką
prom ocję czytelnictw a w społeczeństw ie - tylko
m uszą znaleźć się ludzie tego św iadom i, otwarci,
kreatyw ni, którzy tę szansę w ykorzystają. Tak,

całą tę wiedzę posiadłam w łaśnie w CEB ID -zie,
dzięki wspaniałym nauczycielom .
Czas spędzony w tej szkole to dla mnie czas po
stokroć zyskany. A oto teraz dow iaduję się. że mi
nisterstw o zam ierzają zam knąć. D laczego?! Kto
wykształci takich praktyków bibliotekarstwa, jeśli
nie C EB łD ? Skąd znaleźć fachow ych pracow ni
ków do bibliotek m iejskich i gm innych? Skąd
przyjdą ludzie w pełni św iadom i roli książki i b i
blioteki we współczesnym świecie, a równocześnie
otwarci na inne formy zapisu myśli ludzkiej, a tak
że świadomi swojej własnej roli pośrednika i prze
w odnika po św iecie słow a pisanego? W iem, że
jeśli ktoś chce się kształcić, to pójdzie na studia
wyższe, a jeśli ktoś chce tylko dobrze i coraz lepiej
wykonywać sw o ją pracę, to raczej pójdzie do
C EB łD -u, gdzie w ciągu dw óch łat uzyska fa
chową wiedzę. A by podjąć pracę w bibliotece trze
ba mieć wykształcenie bibliotekarskie - skąd nasze
biblioteki wezmą za kilka lat fachowych pracowni
ków? Czy to zmierza do likwidacji zawodu biblio
tekarza? N ie, to chyba ja k a ś pom yłka, mam
ogrom ną nadzieję, że w szystko zakończy się o d 
wołaniem tej decyzji, bo potem równie dobrze moż
na by zamknąć szkoły kucharskie, baletowe, samo
chodow e, pielęgniarskie... P oza tym CEBID ,
oprócz działalności edukacyjnej, prow adzi rów 
nież działalność wydawniczą.
MARTA PRZYBYSZ
absolwentka PSZZ przy CEBID

„I znowu maj, i znowu Tydzień Bibliotek...”
„K ażda biblioteka działa w innym środowisku.
Ale działania kulturalne są niezbędne wszędzie.
M uszą one odbyw ać się stale i system atycznie.
Decyduje o tym pomysłowość bibliotekarzy i kon
dycja finansow a biblioteki", napisała dyrektor Bi
blioteki Publicznej gm. W ejherowo w Bolszewic
Janina B orchm ann w specjalnym w prowadzeniu
do tegorocznego Tygodnia B ibliotek, który odbył
się pod hasłem „Biblioteka mojego wieku".
Tydzień B ibliotek 2007 zaczęliśm y w ponie
działek 7 m ajabr. Najpierw odbyły się zaplanowa
ne wcześniej zajęcia z cyklu warsztaty kaszubskie,
które prow adzim y w bieżącym półroczu. O malo
waniu na szkle m ów iła Teresa Szczodrowska, naj
aktywniejsza organizatorka tych zajęć. Tym razem
uczestniczyła w nich grupa dzieci ze Szkoły Pod
stawow ej z Góry, z opiekunem L ucyną Lessnau.
M alowano postaci św iętych i tradycyjne wzory
ludowe z naszego regionu. D rugą lekcję, z malowa
nia akwarelą przeprowadziła Beata Breza, malarka
z Bolszew a. Słuchało je j kilkunastu gim nazjali
stów, którzy potem ćwiczyli praktycznie, malując
m artw ą naturę - kw iaty w w azonie.
Po południu bibliotekarze z naszej placówki
wzięli udział w uroczystym spotkaniu biblioteka
rzy pow iatu, które zorganizow ała Pow iatow a

i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Od
było się ono w Łebnie, obejm owało też krótką wy
cieczkę po okolicy.
W bibliotece tego samego dnia pojawiły się nowe
informacje na strunie internetowej, które omawiały
krótko ciekawe pozycje z różnych dziedzin. Przy
gotował je wolontariusz BPGW Sławomir Cholcha.
Napisał też krótkie wprowadzenie i objaśnienie do
tej listy, która ma być kontynuow ana. M ożna j ą
skom entow ać pod specjalnym adresem zam ieszczonym na stronie.
W torek 8 m aja, czy-li D zień Bibliotekarza, wy
pełniły różnorodne imprezy. N ajpierw uczniow ie
z kółka teatralnego ze Szkoły Podstawowej z Bol
szewa przedstawili spektakl „Sen Doroty" wg sce
nariusza Joanny Gutowskiej. Wystąpiło 28 dzieci,
a przygotowała je K inga Kwidzińska. Słuchało ich
ok. 40 m łodszych i starszych widzów.
Rozwiązano też konkurs plastyczny „B ibliote
ka w oczach dziecka”, wręczono nagrody i otwarto
pokonkursową wystawę prac dzieci z Samorządo
wego Przedszkola w Gościcinie. Sponsorem nagród
była księgarnia,,M at ras” z Wejherowa.
Potem, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzie
ciom ” przedstaw iono bajkę W incentego Fabera
„Słodka przygoda” . Czytał j ą wójt Gminy Wejhe
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rowo Jerzy Kępka, odbyła się też „Zgaduj-zgadula”
dla przedszkolaków zw iązana z treścią książki.
W ójt odczytyw ał w ybrane zwrotki bajki, a zada
niem dzieci było dopowiedzenie ostatniego słowa.
Nagrodami były słodycze, co miało związek z tre
ścią książeczki i oczyw iście bardzo się spodobało
dzieciom. Udało nam się skontaktować z córkąnicżyjącego autora. M irą Faber, która napisała do nas
te słowa: „Cieszę się z wyboru tej właśnie książki
m ojego ojca. Przy okazji powiem, że Wejherowo
jest mi dobrze znane, a i mój ojciec odw iedzał je
wielokrotnie, poniew aż rodzina miała kiedyś dom
letniskow y w Jastrzębiej G órze". Z kolei wójt
w swej nowej roli wypadł znakomicie - fragment
jego recytacji nagrała telewizja „Chopin” i umieściła
w serwisie. Relację ze spotkania przygotowuje też
miesięcznik „Nasza Gmina", patron medialny na
szych im prez, którego redaktor Stanisław Jankę
był obecny na spotkaniu.
K rótko po południu rozpoczęło się spotkanie
bibliotekarzy szkolnych. N ajpierw prezentację
m ultim edialną przedstaw ił pracow nik PiM BP
Tomasz Baliński pt. „Praca kulturalno-oświatowa
biblioteki PiM BP w Wejherowie”. Zebrani biblio
tekarze om aw iali sw oją pracę i sukcesy, zastana
wiali się nad przyszłością bibliotek i czytelnictwa,
w milej atmosferze wymieniali uwagi o „bibliotece
mojego wieku”, czyli XXI w.
Z aprezentow ano elektroniczną wersję książki
Życie i przygody R em itsaA . Majkowskiego, którą
na swej stronie um ieściła biblioteka wejherowska,
oraz n aszą bazę ciekaw ych książek. W zajemnie
zapraszano się na imprezy i do współpracy. Biblio
tekarze zastanaw iali się m.in. czy wiele jest prawdy
w pow iedzeniu starożytnych Greków, że z czasu
przeznaczonego człow iekow i bogow ie nie odej
m ują chwil spędzonych na czytaniu ksiąg.
W środę zajęcia zaczęły się wcześniej, bo ju ż
o godz. 8.00. Spotkanie z pisarką K aliną Jerzykowską połączono z inscenizacjąjej opowieści pt.
Bajkowy dzień. Pisarka poprowadziła też warsztaty
teatralne dla dzieci, a potem wręczyła nagrody
w konkursie plastycznym „W moim ogrodzie miesz
ka czarodziej”, wktórym dzieci ilustrowalyjej książ
kę. Uczestników konkursu było ponad 60 z siedmiu
klas szkól podstawowych z Gościcina i Bolszewa.
Bardzo licznie zjawiły się też dzieci na spotkanie
z pisarką. Nagrodzone prace pokazano na wystawie,
kilkanaście książek autorki zakupili czytelnicy, któ
rzy otrzymali też autografy. Książki na kiermasz na
desłało łódzkie Wydawnictwo „Literatura” .
Po krótkiej przerw ie wręczono nagrody
w I konkursie internetow ym wiedzy o naszej bi
bliotece i jej patronie, Aleksandrze Labudzie. Zgło
sili się do niego uczniowie trzecich klas Samorządo
wego Gimnazjum z Bolszewa przygotowani przez
Celinę C zarnecką. N a zajęciach z informatyki
w dniach 18,19 i 20 kwietnia br. uczniowie spraw
dzili sw oją w iedzę, w ypełniając test z 36 pytań
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zam ieszczony na stro n ie internetow ej BPGW.
W płynęło 51 zestaw ów odpow iedzi. N agrody
w ręczał w ójt .1. K ępka, sponsoram i były Urząd
Gm iny Wejherowo i księgarnia „Matras".
W środę na lekcję biblioteczną zgłosiła się klasa
Va ze szkoły w B olszew ie z M agdą Szczypiorowską. O zbiorach i katalogu biblioteki opow ie
działa im Barbara Pranga, która oprowadziła dzieci
po lokalu, a pogadankę o dawnych i nowych książ
kach dla dzieci i m łodzieży wygłosił Sławek Chołcha. M im o pewnej różnicy w ieku okazało się, że
prelegent i dzieci niektóre lektury m ieli wspólne.
Tekst i zdjęcia z tego spotkania zam ieszczam y na
stronie internetowej BPGW.
Po południu zaczęły się przygotow ania do wy
stawy m alarstw a M ariana M ielew czyka z Luzina,
zorganizowanej w ram ach cyklu prezentacji i pro
mocji twórców naszego regionu. Wieczorem, odbył
się w ernisaż je g o ekspozycji pt. „M oje im presje”,
gdzie zaprezentow ano 13 obrazów, z przew agą
krajobrazów m orskich. Przedstaw iono sylw etkę
tw órcy, który opow iedział o swej pasji. Zgrom a
dzeni m iłośnicy m alarstw a dyskutow ali z artystą
publicznie i pryw atnie - przy skrom nym poczę
stunku. Spotkanie sfilm owała telewizja „C hopin”
z Wejherowa.
R ów nież w czw artek 10 m aja br. zaczęliśm y
w cześnie, poniew aż ju ż o godz. 8.30 odby ło się
spotkanie autorskie z K azim ierzem Szymeczką.
R ozstrzygnięto dw a konkursy oparte na jeg o
książkach, otw arto w ystaw ę nagrodzonych prac,
rozdano nagrody, czytano na głos fragm enty PoM O Low anej historii, odbył się też kierm asz ksią
żek, a autor nawet śpiewał i grał na gitarze. Uczest
niczyło w spotkaniu ok. 50 dzieci z dw óch szkół
podstaw ow ych gm iny W ejherowo.
W południe przeprowadzono lekcję biblioteczną
pt. „Internet - now oczesne źródło inform acji" dla
kl. I gim nazjum z B olszew a, przygotow aną przez
Bożenę R eszke i W iesław ę Żyw icką. D yrektor
BPGW Janina Borchmann zaprezentowała katalog
internetowy naszej biblioteki oraz demonstrowała
poszukiw anie inform acji i korzystanie z konta
przez komputer. O haśle tegorocznego Tygodnia
B ibliotek i niektórych pisarskich rocznicach opo
wiedział W. S. Chołcha.
G ościnnie w naszych progach zaprezentow ała
się P ow iatow a i M iejska B iblioteka Publiczna
z W ejherowa. Jej dyrektor, D anuta B alcerowicz,
z p o m o cą A gnieszki Ł ebskiej przedstaw iła cy
frow ą w ersję i stronę swej biblioteki, pokazała jej
m ożliw ości i zasoby. Tej prelekcji w ysłuchała
kl. łllc z bołszewskiego gim nazjum (prow. Joanna
K am ień). Temat kontynuow ała krótko dyr.
J. Borchmann. informując o sposobach korzystania
z naszych katalogów , a potem S. C holcha m ów ił
o ciekawych książkacłt, których „bazę” um ieścili
śmy w poniedziałek na stronic internetow ej.
Z pom ocą jed n ej z uczennic zaprezentow ał po

czątkowy dialog z najlepszej je g o zdaniem książ
ki - Auto da fe Eliasa Canettiego.
K olejne spotkanie autorskie z K. Szym cczką
odbyło się w piątek 11 m aja br. rano. Przybyły
dwie klasy z gim nazjum z B olszew a (ok. 70 osób)
prow adzone przez D orotę Sychow ską i Marzenę
Jędrzejowską. A utor opow iedział m.in. o swej naj
now szej książce pt. 5w rę/y w kapeluszu. Były py
tania i szczere uwagi zarów no ze strony słuchaczy,
jak i autora.
Po krótkiej przerw ie rozpoczęło się drugie spo
tkanie z Barbarą Kosmowską. Odbył się konkurs ze
znajomości jej powieści Buba. Początkowo zgłosiło
się do niego 5 uczennic gimnazjum, ałe z powodów
losowych i złej pogody rozstrzygnął się on między
dw iem a uczestniczkam i. K onkurs „Poznaj Bubę"
prow adziła Barbara Pranga, przew odnicząca jury,
która przygotow ała też 20 zestawów' po 3 pytania
dotyczące treści książki. D odatkow o w zestawie
znałazły się łatwe pytania za 3 punkty, które da
wały uczestniczkom m ożliw ość w ypowiedzenia
swych opinii o książce. U czestniczki otrzymały
nagrody książkowe, dyplom y i dedykacje autorki,
która w konkursie konsultow ała odpowiedzi.
Po konkursie B. Kosm ow ska długo rozmawiała
ze swymi czytelnikam i, których nie trzeba było
nam aw iać do zadaw ania pytań. Pierw sze spotka
nie zaszczyciły dw ie klasy g im n a z ja łn e - łk i Iłłm
z H anną DettlafFi A ngeliką W alczak-Pieścińską,
a na drugie przybyła kl. llb z M arią Treder
i czytelnicy dorośli. W spotkaniach uczestniczyło
łącznie ponad 100 osób, które na pew no przyjem
nie będ ąje wspominać.
Sobotę 12 m aja pośw ięciliśm y na prom ocję
czytelnictw a w śród najm łodszych pod hasłem
„C ała P olska czyta dzieciom ". N a spotkanie za
prosiliśm y nauczycieli Irenę W ykow ską i Sabinę
Dampc wraz z uczniam i klas pierw szych z Samo
rządowej Szkoły Podstaw ow ej w G ościcinie i ich
rodziców. D zieciom bajki czytali radni i artyści
z powiatu w ejherow skiego; Bożena Reszke, Tere
sa Szczodrow ska i B eata B reza oraz artysta rzeź
biarz Ryszard F. W asilew ski z K ęblow a. który
czytał w łasny tekst S krza ty u taty, a na nagrody
przekazał płyty z jeg o nagraniem. Po każdej bajce
następow ał m ały konkurs ze znajom ości i zrozu
m ienia treści. W szyscy dostali po sym bolicznej
nagrodzie, czyli książce, płycie lub lizaku. Zado
w olenia z imprezy było w ięc co niemiara.
Dorośli we własnym gronie rozmawiali nt. cieka
wych pozycji książkow ych, a naszą bazę cieka
wych książek zadem onstrowała dyr. J. Borchmann.
Ostatnim dniem Tygodnia Bibliotek 2007 był 13
m aja - niedziela. O środek agroturystyczny „Orlinek” z Orla udostępnił nam swe pomieszczenia na
w ieczór poetycko-m uzyczny „W ymiary miłości"
połączony z w ernisażem prac malarskich Justyny
Kuźmy z Czymanowa. W iersze jej i Magdy Roszmann recytow ały A nna Roszm ann, Dagmara Jan

kowska. Paulina S zczypiorow ska i sam a Magda.
M uzykę do niektórych tekstów opracow ała i wy
konała Julianna Styn. N a spotkanie przybyło ok.
40 osób, których gospodarze obiektu, Hanna
i K rzysztof Paupow ie podjęli poczęstunkiem .
Obecni byli przedstaw iciele mediów i władz, arty
ści i miłośnicy sztuki. Uczestnicy otrzymali kwia
ty, podziękow ania i dyplom y, a J. Styn statuetkę
„A nioła Kultury 2007", którą w ręczył jej wójt Je
rzy Kępka. W ystaw a J. K uźm y na dw a tygodnie
przyw ędrow ała w progi B iblioteki Publicznej
Gminy Wejherowo.
Mimo pewnych problemów, nienajlepszej pogo
dy i drobnych przesunięć programowych, możemy
uznać tegoroczny Tydzień Bibliotek za bardzo
udany. Zorganizowaliśm y kilkanaście większych
i mniejszych spotkań, w których udział wzięło po
nad 900 osób. W większości byli to czytelnicy bi
blioteki, ale w trakcie Tygodnia zapisało się też kil
kunastu nowych. W organizację imprez i pomoc za
angażowało się ok. 100 osób. N a kiermasżach sprze
dano ok. 50 pozycji, drugie tyle w łączyliśm y do
księgozbioru. B yło ok, 100 laureatów ośmiu kon
kursów. łącznie ze zgaduj-zgadulam i. Na nagrody
przeznaczono m.in. 60 pozycji książkowych i płyt,
które sponsorow ały W ydaw nictwo „Literatura"
z Lodzi, księgarnia „M atras" z Wejherowa i Urząd
Gminy oraz osoby pryw atne. N a początku maja
otrzymaliśmy też 25 w artościow ych książek z za
kresu historii i językoznaw stw a od Grzegorza Kurkiew icza, w tym cenny Słow nik kaszubsko-polski
naszego patrona. A leksandra Labudy, której to po
zycji nie posiadaliśmy wcześniej w zbiorach.
Cały plan Tygodnia opublikow ano w lokalnym
tygodniku „Panoram a Powiatu W ejherowskiego” .
„Panorama" i „D ziennik Bałtycki" relacjonowały
ważniejsze imprezy. N a kilku spotkaniach pojawi
ły się Radio Kaszëbë i dwie lokalne telewizje kablo
we „Chopin” i „V ectra” - patroni medialni Tygo
dnia. TK „C h o p in ” n akręciła 5 m ateriałów ze
spotkań w naszej biblioteee, a „Vectra” - jeden re
lacjonujący dw ie imprezy. M aterial w izyjny
umieszczono w sieci i na stronic internetowej bi
blioteki. Założyliśmy na niej specjalną „szufladkę”
pt, „Tydzień B ibliotek 2007” . T radycyjnie w ma
ju obowiązuje w bibliotece am nestia dla przetrzy
mujących książki, z której skorzystała ju ż spora
grupa czytelników.
Jaka będzie przyszłość bibliotek? N ie w iem y
dokładnie, ale wiele zależy od nas samych. M yślę
jednak, że nie zamienią się one w muzea książek, że
muzeum książki nie zastąpi nam biblioteki. Z tą
m yślą żegnam y TB 2007. zapraszając je d n o c z e 
śnie na spotkania za rok. N iektóre tematy postara
my się kontynuować, inne na pewno zrobimy jesz
cze lepiej lub całkiem dobrze. Do zobaczenia!
JANINA BORCHM ANN
dyrektor BPGW w Bolszewie
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Tydzień Bibliotek 2007 w Bibliotece Głożyńskiej
N azw y „B iblioteka G lożyńska" używ ają po
w szechnie użytkow nicy B iblioteki Publicznej
Miejskiego Ośrodka Kultury - Filii nr 1w RadlinicG loży nach. Takie określenie brzmi bardziej swoj
sko i jest wygodne, bo krótkie.
Wypada nadmienić, że prowadzona jednoosobo
wo wzmiankowana wyżej, filia biblioteczna, mieści
ła się przez przeszło 30 lat w skrajnie trudnych wa
runkach, W iele wskazywało na to, że zostanie zli
kw idowana. Dzięki zaangażow aniu bibliotekarki
i osób potrafiących docenić znaczenie takiej peiy fe
ryjnej placówki. B iblioteka Głożyńska na prze
strzeni ubiegłych sześciu lat przekształcała się suk
cesywnie z zacofanej wypożyczalni książek w pla
cówkę nowoczesną, pod wieloma względami odpo
w iadającą określeniu „Biblioteka naszego wieku".
Dysponuje obecnie nowym lokalem bibliotecznym
z zapleczem , now ym i meblami, kserokopiarką,
komputerem, drukarką, Internetem sieciowym.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że swoje wy
posażenie biblioteka zaw dzięcza władzom miasta
R adlin, ja k też dyrektorow i M iejskiego O środka
K ultury - Henrykowi Stielowi, który przed 6 laty
przejął adm inistrow anie biblioteką! sukcesywnie
j ą doposażą. O dpow iednie zaakcentow anie ko
rzystnych zm ian, ja k ie zaszły w B ibliotece G ło
żyńskiej zarów no pod w zględem w yposażenia,
jak też. poszerzenia zakresu jej działalności, stało
się głównym celem tegorocznych obchodów nasze
go nowego święta.

Dyskusja w grupach uczestników spotkania „Przy
kawie” w Bibliotece Głożyńskiej z okazji Tygodnia
B ib lio te k 2007

Poznaj działalność Twojej biblioteki korzystaj
z j e j usług, to tytuł broszury przygotowanej z oka
zji tegorocznego T ygodnia Bibliotek, któ rą roz
prow adzono w śród osób w spółpracujących z bi
blioteką i czytelników. Zamieszczono w niej m.in.
dane liczbowe charakteryzujące działalność pod
staw ow ą filii (ilość woluminów, czytelników, wy
pożyczeń, itp. ); nazw iska osób bezinteresow nie
współpracujących z biblioteką oraz przegląd waż
niejszych, długofalow ych kierunków i form dzia
łalności służebnej dla społeczności lokalnej, jak:
w ydanie opracow anych przez bibliotekarkę bro
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szur Notatki z dziejów czy/telnictwa polskich książek
w Biertułtowach i Radlinie. Biblioteka Glożyńska 40
lat U' służbie społeczności lokalnej. Przedstawiono
także działania w zakresie regionalizm u - grom a
dzenie dokum entów w dziale „Radliniana i region”,
spotkania dyskusyjne zw iązane z opracow aniem
monografii R ad lin ą wystawy' prac miejscowych ar
tystów m alarzy i fotografików w „G alerii przy
książkach” , organizow anie spotkań mających na
celu zachęcenie do kulty wowania miejscowych tra
dycji i zwyczajów, itp.
Drugim elem entem obchodów TB były zorgani
zow ane przez bibliotekę dw a spotkania autorskie
Jerzego B uczyńskiego z dziećm i m iejscow ego
przedszkola i szkoły podstaw ow ej. A utor czytał
fragmenty sw oich ostatnio w ydanych książek, zaś
bibliotekarka opow iadała o tym, ja k pisarz wyko
rzysta! treść dokumentów regionalnych naszej filii
jako motywy sw oich opow iadań.
Dwie w ystaw y tem atyczne w bibliotece uroz
maiciły formy TB. Eksponowano nowo zakupione
d la biblioteki książki (za kw otę ponad 5 tys. zł),
które stanow iły sw oisty dar M iejskiego O środka
K ultury z okazji bib lio teczn eg o św ięta. Dużym
zainteresow aniem cieszyła się d ru g a w ystaw ka
p t,; „K siążki od najm niejszej do najw iększej i od
najstarszej do najnow szej".
Z w ieńczeniem obchodów TB było corocznie
organizowane z tej okazji „Spotkanie przy kawie”,
n a które przybyły osoby zaproszone, w spółpra
cujące bezinteresow'nie z biblioteką służące po
mocą w rozw iązyw aniu trudnych problem ów oraz
w organizow aniu im prez, spotkań, w'ystaw, itp.
Spotkanie to prow adzone w sw obodnej atm osfe
rze. miało ja k co roku, znaczenie szczególne. Jesz
cze mocniej zintegrow ało grupę osób w spółpracu
jących z biblioteką, bez których szersze rozwijanie
różnych form działalności byłoby niem ożliw e.
W śród zaproszonych (razem 20 osób) byli m.in.
ksiądz proboszcz parafii dzielnicy, w której działa
bibłioteka, radny G lozyn, przedstaw iciełe szkoły,
przedszkola, pisarze i artyści m alarze, którzy bez
interesownie uczestniczą w organizowanych przez
bibliotekę spotkaniach autorskich, itp.
N a spotkaniu podsum owano osiągnięcia biblio
teki. podziękow ano osobom , które się do tego
przyczyniły. O m ów iono zagadnienia zw'iązane
z dalszym rozwojem działalności biblioteki. Poeta
i prozaik W iktor B ugla czytał sw oje utw ory - de
dykow ane m.in. B ib liotece G łożyńskiej. Podzię
kow aniem za w spółpracę była m ożliw ość w ysłu
chania utw orów m uzycznych przygotow anych
p rze z je d n e g o z uczestników spotkania. N iektó
rzy z gości podarow ali przy tej okazji bibliotece
najnowsze wydawnictw a regionalne.
Może ktoś powiedzieć: je st to program banalny.
S ą to jed n ak form y d ostosow ane do m ożliw ości
malej biblioteki i potrzeb rejonu, który obsługuje.
ZOFIA ADACZYK

Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2007/
2008 na U niw ersytecie W arm ińsko-M azurskim
w O lsztynie połączone zostało z oddaniem do
użytku now ego gm aehu B iblioteki U niw ersytec
kiej. S taran iao jej budow ę zostały podjęte jesienią
1999 r., a więc w roku pow ołania do życia Uniwer
sytetu W arm ińsko-M azurskiego. Z ostał on utwo
rzony z ołszty ńskich uczelni: Akademii RolniczoTechnicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i War
m ińskiego Instytutu Teologicznego. N owej, pręż
nie rozw ijającej się uczelni potrzebna była nowa
biblioteka, m.in. ze w zględu na kłopoty lokalowe
istniejących w ówczas placów ek oraz zapewnienie
optym alnych w arunków do studiów i pracy na
ukowej środow iska akadem ickiego. O becnie, po
ośmiu latach istnienia uniw ersytetu, nowy gmach
biblioteki będzie służył ponad 3 tys. pracowników,
40 tys. studentom o raz środow isku naukow em u
O lsztyna i regionu. Z ostała do niego przeniesiona
Biblioteka Główna U W-M oraz kilkanaście biblio
tek filialnych, znajdujących się dotychczas w cen
trum miasta i na terenie miasteczka akademickiego.
Zbiory biblioteki lic z ą o k . 900 tys. wol. książek,
czasopism i jednostek zbiorów specjalnych.
N a przełom ie lat 1999 i 2000 został opracow a
ny program użytkowy biblioteki i przystąpiono do
prac projektowych. Gmach biblioteki został zapro
jektow any przez Z esp ó ł Z akładu U rbanistyki
i Architektury U W-M pod kierunkiem dr. hab. inż.
arch. W aleriana W ierzchow skiego, przy w spół
udziale architektów: M agdaleny Rafalskiej i Marka
Zagroby. Z espól projektow y ściśle w spółpraco
wał z auto rką program u użytkow ego dr D. Ko
nieczną i zespołem pracow ników biblioteki. Prace
budow lane rozpoczęto je s ie n ią 2001 r.; kamień
w ęgielny został w m urow any w maju 2002 r.
N ow a biblioteka zastała zlokalizow ana na tere
nie miasteczka akadem ickiego w południowej czę
ści Kortowa (dzielnica Olsztyna), będącego
jednym z najpiękniejszych kam pusów
w Polsce - w śród zieleni, nad jeziorem ,
w sąsiedztw ie gm achów dydaktycznych
(W ydziału H um anistycznego, W ydziału
Praw a i A dm inistracji, W ydziału M edycy
ny W eterynaryjnej) i dom ów studenckich.
Projekt nowej biblioteki uwzględnia pod
stawowe zasady w spółczesnego budow nic
tw a bibliotecznego (m .in. 10 zasad przed
staw ionych przez angielskiego architekta
H arrego Faulknera-B row na') z naczelnym
' H. Faulkner-Brown: Sonie thoughts on the
design o f m ajor lib ra ry buildings, ln: Inteligent
L ib ra ry Buildings. München 1999, s. 9 -3 1.

z.aleccnicm dotyczącym tzw.ße.xibiliiy, oznaczają
cej elastyczność budynku i możliwość przeorgani
zow ania danej struktury, zapew niając zm ienność
układów funkcjonalnych i przystosow ując j ą do
aktualnych potrzeb i wymagań użytkowników.
Założenia budow y no
NOWE OBIEKTY
wego gmachu uwzględniały
BIBLIOTECZNE
zasadę w olnego dostępu
do zbiorów (docelow o przew iduje się ustawienie
w czytelniach - m agazynach ok. 60% zbiorów).
Zbiory są ustaw ione wg działów' z w ykorzysta
niem Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, odpo
w iednio zm odyfikow anej do potrzeb użytkow ni
ków Biblioteki U W-M. Książki i czasopism a usta
w ione w kolekcjach dziedzinow ych są oznaczone
kolorowym i paskam i (zbiory hum anistyczne niebieskimi, społeczne - żółtymi, a przyrodniczo-techniczne zielonym i). C zęść zbiorów je st prze
chowywana W' m agazynie kompaktowym, zlokali
zowanym w części podziem nej. Ważnym elem en
tem przestrzeni bibliotecznej są pom ieszczenia
przeznaczone na działalność dydaktyczną biblio
teki. M ają one służyć kształceniu studentów i in
nych użytkow ników biblioteki w zakresie przy
sposobienia bibliotecznego i umiejętności informa
cyjnych. Przewidziano do tych celów 2 sale dydak
tyczne z pełnym w yposażeniem w sprzęt
audiow izualny o raz pracow nię kom puterów ą na
20 stanowisk. P oza w spom nianym i salam i prze
widziana jest sala konferencyjna na 350 miejsc. In
nym elem entem , w'ażnym dla studentów uniw er
sytetu, jest czytelnia internetowa na 60 stanowisk,
sale pracy grupowej i pokoje pracy indywidualnej.
Uwzględnienie tych pomieszczeń gwarantuje użyt
kownikom m iejsce do studiow ania z uw zględnie
niem ich preferencji, zw yczajów i upodobań. Bi
blioteka stanie się więc pew nego rodzaju centrum
edukacyjnym i będzie realizow ała w praktyce ha-

Zdj. Janusz Pająk
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sio, wskazujące na jej now ą funkcję, głoszące przej
ście od biblioteki „obsługującej’’ do biblioteki
„uczącej”, od w ypożyczalni podręczników do
multimedialnego centrum edukacyjnego.
Budynek biblioteczny obejm uje pow ierzchnię
19 423 m-. K ubatura liczy 62 557 m '. W budynku,
zaprojektow anym zgodnie z zasad ą fle x ib ility zastosow ano jed n ak o w y m oduł konstru k cy jn y kw adrat o w ym iarach 6 x 6 m. Z ostał on przyjęty
w tych segm entach, w których są przechowywane
zbiory i będą przebyw ali czytelnicy. W bibliotece
znajduje się ponad 700 stanowisk dla czytelników,
w tym ok. 300 stanow isk kom puterow ych. Ist
nieją ponadto wspom niane ju ż 2 sale pracy grupo
wej - każda liczy po 10 m iejsc, co m a sprzyjać
w spólnej nauce i spotkaniom studentów, 8 pokoi
pracy indyw idualnej, 5 kabin w yposażonych
w sprzęt audiow izualny oraz stanow iska kom pu
terowe dla osób niedowidzących.
Budynek składa się z trzech segmentów. Dwa
segm enty są podpiw niczone, natom iast pod trze
cim znajduje się parking na samochody dla pracow
ników. Każdy z segm entów różni się liczbą kondy
gnacji - od trzech do pięciu, uw zględniając piw 
nice.
G łów ny, pierw szy segm ent biblioteki, tzw.
czytelniczy, obejm uje 5 kondygnacji. W piwnicy
znajduje się parking. N a parterze zlokalizowane są
czytelnie-m agazyny z wolnym dostępem do zbio
rów; uwzględniono tu ponad 130 stanowisk czj'telniczych. .lest tu zgrom adzony księgozbiór dydak
tyczny ze w szystkich dziedzin w iedzy oraz lite
ratura piękna - łącznie ok. 150 tys. wol. Znajduje
się na tym poziom ie głów na w ypożyczalnia oraz
w ypożyczalnia m iędzybiblioteczna. N a 1 piętrze
zlokalizow ane są: O ddział Informacji Naukowej
z czytelnią o g ó ln ą (50 m iejsc), czytelnia czaso
pism bieżących (ponad 40 miejsc), czytelnia inter
netowa, pracownie, magazyny i czytelnia zbiorów
specjalnych. Punkt Inform acji N orm alizacyjnej
i O środek Inform acji Patentow ej. N a 11 piętrze
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znajdują się kolekcje dziedzinowe z wolnym
dostępem do zbiorów, ze 170 miejscami dla
czytelników'. P rzew iduje się ustaw ienie
w tych kolekcjach ok. 200 tys. książek i cz.asopism, podzielone na 3 głów ne działy; na
uki hum anistyczne, nauki społeczne, nauki
przyrodniczo-techniczne. N a 111 piętrze
II
p rz e w id z ia n e je st C entrum D okum entacji
E uropejskiej, sala konferencyjna i po
w ierzchnie w ystaw ow e. Istnieje tam rów 
nież pew na rezerw a m iejsca na przyszłe
zbiory.
K olejny, drugi segm ent biblioteki, tzw.
dydaktyczny, liczy 3 kondygnacje. W piw 
nicach znajd u je się m agazyn kom paktow y
o pow ierzchni 1738 m’ . N a parterze znajduje się
hall w ejściow y z katalogam i kom puterow ym i (40
stanowisk) i tradycyjnym i, głów nym punktem in
formacyjnym, kawiarnią, księgarnią, szatnią stano
w iskiem ochrony. N a 1 piętrze zn ajd u ją się 3 sale
dydaktyczne, p o k o je pracy indyw idualnej, sale
pracy grupow ej, stanow iska kom puterow e; prze
w idziana je s t też przestrzeń w ystaw owa.
Trzeci segm ent, liczący trzy kondygnacje
o pow ierzchni 2035 m \ je s t przeznaczony na ad
m inistrację b iblioteki i pracow nie biblioteczne.
W piw nicy tego budynku przew idziane są m .in .
pom ieszczenia na kom orę próżniow ą, introligatornię oraz m agazy ny gospodarcze. N a 11 piętrze
znajduje się rów nież pokój zebrań kadry kierowni
czej biblioteki oraz tzw. ogród zimowy.
N a w szystkich poziom ach zn ajd u ją się pokoje
socjalne dla pracowników.
Budynek biblioteczny je st tzw. budynkiem inte
ligentnym, w yposażonym w zintegrow any system
zarządzania w szystkim i znajdującym i się w nim
instalacjami (BM S); je st budynkiem klimatyzowa
nym, m onitorowanym , zapew niającym dostęp dla
osób niepełnospraw nych, w yposażonym w ksero
kopiarki. p osiadającym system zabezpieczenia
zbiorów przed kradzieżą.
B ibliotekarze U W M m ają nadzieję, że nowy
gmach biblioteki zapewni optym alny komfort pra
cy i nauki studentom i pracownikom uniwersytetu.
Ważny będzie rów nież fakt, że biblioteka stanie się
miejscem spotkań, nie tylko naukow ych, czy dy
daktycznych, ale rów n ież tow arzyskich. L iczy
my, że now a b ib lio tek a będzie nie tylko magazy
nem i w ypożyczalnią, ale ró w n ież żyw otnym
ośrodkiem in telektualnego życia akadem ickiego
U niw ersytetu W arm ińsko-M azurskiego w O lsz
tynie.
dr DANUTA KONIECZNA
Biblioteka Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

z WARSZTATU METODYKA
Asertywność w bibliotece
ASEfiTYWNOSC

JA K IM JE ST E S SZE FE M ?
Oceń swoje umiejętności, cechy i postawy-. Skala
ocen: 1 —bardzo źle. 2 - niedostatecznie, 3 - zado
walająco, 4 - dobrze. 5 - świetnie.
1. T w orzenie w izji
Czy potrafisz w yobrazić sobie sw oje m iejsce
pracy za kilka lat? C zy je s t to obraz, który napa
wa ciebie i tw oich pracow ników entuzjazm em ?
1 —2 —3 —4 —5
2. F o rm u ło w an ie celów
Czy potrafisz określić konkretne cele na najbliż
szy rok lub kilka lat? C zy tw oi w spółpracow nicy
znają i akceptują te cele? Czy stanowią one wyzwa
nie?
’
1 -2 -3 -4 -5
3. Uczciwość
Czy w życiu kierujesz się zasadami prawa i ety
ki? Czy tw oja postaw a je s t spójna? Czy ludzie
postrzegają cię jak o przyzw oitą osobę?
1 -2 -3 -4 -5
4. W yw ieranie w pływ u
Czy potrafisz m otyw ow ać ludzi? Czy twoi
pracownicy chętnie realizujązadania, które im po
w ierzasz? C zy ludzie ro zw ijają się dzięki pracy
zto b ą ?
1 -2 -3 -4 -5
5. U stalan ie p rio ry te tó w
Czy potrafisz oddzielić sprawy istotne od bła
hych? Czy zajmujesz się tylko ważnymi sprawami?
I-2 -3 -4 -5
6. R ozw iązyw anie problem ó w
C zy lubisz sytuacje nietypow e, nowe, wyma
gające innego podejścia? Czy potrafisz przeanali
zować sytuację na rozm aite sposoby? Czy cieszy
cię wyszukiw anie now ych rozw iązań?
l ~ 2 - 3 - 4 —5
7. P odejm ow anie decyzji
Czy- odw ażnie przystęp u je sz do podejm ow a
nia naw et trudnych decyzji? C zy potrafisz uza
sadnić sw oje decyzje, gdy przedstaw iasz je pra
cownikom?
1—2 —3 —4 —5
8. U porządkowanie
Czy je ste ś dobrze zorganizow any? Czy potra
fisz organizow ać pracę przedsiębiorstw a, działu
itp ?
1 -2 -3 -4 -5

9. Twórcza postaw a
C zy uczysz się, szkolisz, czytasz i rozw ijasz
sw oje um iejętności? Czy' cieszy cię w łasny roz
wój? Czy szukasz sposobów, by działać lepiej?
1 -2 -3 4 -5
O blicz sum ę w szy stk ich p u n k tó w
Interpretacja wyników:
9-20 punktów - Masz przed sobą długą drogę na
szczyt, gdzie spotykają się przywódcy. Rozwijaj
sw oją w yobraźnię, odw agę, analizuj kontakty
z ludźmi. Najłatwiej wprowadzić ład organizacyj
ny w pracy. N ajtrudniej sprawić coś, co spow odu
je, że ludzie chętnie p ó jd ą za tobą. A m oże jesteś
trochę zbyt krytyczna?
21-32 p u n k tó w W wielu obszarach działania
odnosisz spore sukcesy. Przeanalizuj swoje mocne
strony. Czy' je st to um iejętność współpracy z ludź
mi, tw orzenia w izji i w yw ierania w pływ u? Czy
też lepiej wypadłaś w tych pytaniach, które są na
stawione na spraw y organizacyjne i na realizację
zadań? Wykorzystaj sw oje zalety i rozwijaj pozo
stałe umiejętności. Jesteś bliska całkowitego zwy
cięstwa.
33-45 p u n k tó w - G ratulacje! Jesteś praw dzi
wym przywódcą. P otrafisz organizow ać zadania,
um iesz rów nież pociągnąć za so b ą ludzi. Twoi
w spółpracow nicy m aja szansę rozw oju, m ogą
osiągnąć sukces i satysfakcję'.
A sertyw n ość w za rzą d za n iu
D la kobiet i m ężczyzn m iejsce pracy je s t inną
przestrzenią. Dla mężczyzn praca stanow i świetne
miejsce do rywalizacji, konkurencji, ustalania hie
rarchii i zdobyw ania władzy. K obiety natom iast
chcialyby uczynić to miejsce podobnym do domu stąd pragnienie pozytyw nej współpracy, dbałość
o m iłą atm osferę, troska o innych. Dwa odrębne
style funkcjonowania, różne cele. R ów nież różne
szefowanie. Panowie ustaw iają się na wierzchołku
hierarchii i lubią zarządzać autorytatywnie, a nawet
autokratycznie. Od pań oczekuje się w iększego
zorientow ania na ludzi i bardziej m iękkiego stylu
zarządzania. Być m oże dlatego kobiety szefowie
' I. Dzierzgowska: D yrektor w zreformowanej szko
le. Warszawa: Wydaw. CODN 2000, s.76-78.
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bardziej odnajdują się w przewodzeniu demokra
tycznym, nastaw ionym na budow anie relacji po
ziom ych, w spółpracy’.
A sertyw ność je s t narzędziem zdecydow anie
d em o k raty czn eg o sty lu z a rz ą d z a n ia - badania
wskazują, że dem okratyczne zarządzanie spraw 
dza się w wielu nowocześnie zarządzanych przed
siębiorstw ach’.
A sertywne zarządzanie je s t nastaw ione na bu
dowanie ró w norzędnych relacji między pracow
nikami różnych szczebli i spłaszczanie hierarchii
przez zaangażow anie w szystkich pracow ników
firmy.
Idea zachowań asertywnych jest oparta na war
tościach charakterystycznych d ła społeczeństw a
dem okratycznego, takich jak : p rz e strz e g a n ie
p raw , u z n a n ie godności w łasn ej i innych,
o tw artość, uczciw ość i w spółodpow iedzialność.
Jeśli chcesz zarządzać w sposób asertywny, nie
możesz wybierać strategii zarządzania opartych na
manipulacji, wyzysku, przedm iotowym stosunku
do łudzi. A utorytarny styl zarządzania należy ju ż
do przeszłości. Dzisiaj najlepsze wyniki osiągają
przedsiębiorstw a zarządzane holistycznie; te,
które uw zględniają p o trz e b y osób związanych
z przedsiębiorstw em - pracow ników i klientów.
Te, które uw ażają, że podw ładni są ta k sam o
w ażni jak szefowie, że kobiety są tak samo ważne
jak mężczyźni, że uczniowie są tak samo ważni jak
nauczyciele, czytelnicy tak ja k bibliotekarze itd.
W ielu m ężczyzn odrzuciło stereotyp mocnego,
dominującego agresora na rzecz dobrego negocja
to r a i m e d ia to ra , podobnie kobiety nie c h c ą ju ż
być uległym i żonam i, córkam i i podw ładnym i,
a samodzielnymi autonom icznym i jednostkam i.
Zm ieniają się ideały męskości i kobiecości, zmie
niają się style zarządzania i kierow ania ludźmi.
Dzisiaj zarządzanie oparte na rozkazywaniu i kon
troli nie spraw dza się, okazuje się mało efektywne
i przynosi w dłuższej perspektyw ie więcej nega
tyw nych niż pozytyw nych skutków.
Decydujące znaczenie mają w artości i przeko
n an ia p rzy w ó d cy —to od przyw ództw a zależy
funkcjonow anie firmy. Pracow nicy z reguły od
zw ierciedlają postaw y, w artości i filozofię tych
z gór,' i reagujązgodnie z ich oczekiwaniami i prze
konaniami.

wanie b lisk ich k o n ta k tó w z pracownikam i przez
w spółpracę, pozytyw ne relacje oraz szacunek
i zaufanie. A fiłiacyjna postaw a je st postaw ą demo
kratyczną, n astaw io n ą na budow anie rów ności
między ludźmi, odw rotnościązarządzania autoratyw nego, nastaw ionego na budow anie hierarchii.
I’rzy czym otw a rto ść i w sp ó łp raca jest sposobem
na życie, a nie tylko tech n ik ą zarządzania. Ludzie
bardzo szybko w yczuw ają autentyczność postaw
i po trafią odróżnić postaw y od technik. L iczą się
przede w szystkim po staw y ’.
D obry sz e f m a pozytyw ne oczekiw ania wobec
pracow ników i asertyw ne przekonania na ich te
mat.
D ecydującym czynnikiem w nowoczesnym za
rządzaniu je s t asertyw na p o sta w a w obec siebie
i in n y ch , pozytyw ne p rz e k o n a n ia dotyczące
siebie i ludzi oraz z asad y i w arto ści, którymi kie
rujemy się w życiu.
Zasady i wartości m uszą podlegać stałemu mo
n ito ro w a n iu - nie zaw sze to, co deklarujem y
i o czym jesteśm y przekonani, je s t zgodne z tym,
co czynim y. B ardzo często te dw ie spraw y roz
chodzą s i ę - a wtedy nie jesteśm y spójni i przestajem y być wiarygodni.

A sertyw ny szef

dawnicza, 1994. „Jedynie szefowie kierujący się po
stawą afilia cyjn ą potrafią wydobyć najlepsze cechy ze
„zw ykłych” ludzi w swojej instytucji - tych, których
nazywa się „60 procent z 50 procentami umiejętno
ści” , s. 123. A filia c ja - dążenie do nawiązywania b li
skich, emocjonalnych kontaktów z innym i ludźmi,
przyłączanie się do grup spoi, oraz poszukiwanie ak
ceptacji u innych; wg H. M urraya jedna z zasadni
czych potrzeb psychicznych człowieka (tzw. potrze
ba afiłiacyjna); także poczucie przynależności do da
nej grupy, stowarzyszenia lub organizacji.
’ Ibidem.

A sertyw nego szefa cechuje przede wszystkim
postaw a afiłiacyjna’. Jest on nastawiony na budo’ L. Brannon: Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP,
2002, s. 417.
’ S. R. Covey: Zasady skutecznego przywództwa.
Poznań: Rebis, 2004; R. Jarrow: /Intykariera w po
szukiwaniu pra c y życia. Łódź: Ravi, 1999.
’ R Skynner, J. Cleese: Żyć w tym świecie i prze
trwać. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja W y
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A se rty w n e p rz e k o n a n ia n a te m a t ludzi
Podstaw ą sukcesu firm y są ludzie.
L udzie ch cą d o b rze pracow ać i zależy im na
efektywności w łasnej pracy.
Każdy pragnie mieć satysfakcję ze swojej pracy.
Ludzie pragną osiągać w pracy sukcesy.
Ludzie posiadają duży potencjał intelektualny.
Z dolności do tw órczego m yślenia i pom y
słow ości to kw estia w arunków , a nie predyspo
zycji.
Ludzie ch cą w ziąć odpow iedzialność za to. co
robią.
Zaangażow anie w cele przedsiębiorstw a je s t
skutkiem nagród, docenienia i właściwej motywacji.
Ludzie po trafią pracow ać skutecznie, niezależ
nie od kontroli.
O pow odzeniu przedsiębiorstw a decydują kon
takty oparte na zaufaniu.
O dpow iedzialność za niepow odzenia spoczy
wa na niew łaściw ym zarządzaniu ludźm i.

Ludzie p o trzeb u ją w pracy przede w szystkim
poczucia sensu i znaczenia tego, co robią.
O tym, jak ważne są nasze przekonania, a szcze
gólnie przekonania przywódców, św iadczą liczne
badania przeprow adzone w szkołach na uczniach
i nauczycielach. W jednym z badań poinformowa
no nauczycieli o w yjątkowych zdolnościach kilku
losowo w ybranych uczniów — po roku badania
kontrolne wykazały, że w ytypow ane dzieci m ają
rzeczyw iście św ietne w yniki - zadecydow ało
o tym podejście do nich nauczycieli p rz e k o n a 
nych o ich w yjątkow ych zdolnościach. Podobne
badania były prow adzone na w ybranych grupach
uczniów - zaw sze o osiąganych w ynikach decy
dowało przekonanie nauczycieli o tym, zjak ąg ru p ą
uczniów m ajądo czynienia*, .leśłi powiedziano im,
że badania w skazują na niski potencjał intelektual
ny dzieci - to wyniki osiągane przez te dzieci były
niskie i na odw rót. Przekonania nauczyciełi oczy
wiście szybko udziełały się uczniom - efekty były
widoczne w bardzo krótkim czasie. Podobne bada
nia przeprow adzono także w w ielu firmach, za
każdym razem potw ierdzała się zasada: m asz ta
kich pracowników, jakie są twoje przekonania. Jeśłi
twoje przekonania m ów iąci, że ludzie bez nadzoru
nie będąpracow ać, to tak w łaśnie się stanie’.
Co ro b ią ase rty w n i szefow ie (d y rek to rzy ,
k iero w n icy )?
1. S tale d o sk o n a lą sw o je u m ieję tn o śc i,
jed n o cz eśn ie d b a ją o podno szen ie
kw alifikacji praco w n ik ó w
N adążanie za w spółczesnym św iatem przypo
m ina w chodzenie po ruchom ych schodach jad ą cych w dół, je ś li przestajesz iść — natychm iast
zjeżdżasz. Postęp wiedzy je s t tak duży, że aby być
na bieżąco, trzeba się stale dokształcać, łw ona
M ajew ska-O piclka w Sukcesie fir m y pisze o cha
rakterystycznej w polskich firm ach tendencji do
szkolenia przede wszystkim pracowników. Kadry
kierow nicze uw ażają, że to pracow nicy pow inni
podnosić kw alifikacje. N iestety, szkolenia pra
cowników bez jednoczesnego podnoszenia kwali
fikacji kadry zarządzającej na niew iele się zdają,
gdyż zasadnicze zm iany w przedsiębiorstw ie idą
od góry. Wielu pracow ników na warsztatach pod
noszących um iejętności interpersonalne, trenin
gach asertywności itp. w zdycha „...gdyby mój szef
D. Lewis: Jak wychować zdolne dziecko. Warsza
wa: PZWL, 1988.
’ Liczne przykłady i w y n ik i badań znajdzie czytel
nik w: 1. Majewska-Opiełka: Umysł lidera. Poznań:
Wydaw. Medium , 1998; R. Skynner, J. Cleese: Żyć
II’ tym świecie i przetrwać. Warszawa: Jacek Santorski
& CO Agencja Wydawnicza, 1994; S. R. Covey: Sie
dem nawyków skutecznego działania. Poznań: W y
daw. M edium, 1996.

to wiedział...", „...gdyby mój szef zechciał tak po
stępować...” itd. Stałe uczenie się je s t kluczem do
sukcesu.
2. Zauważają i doceniają pracę podwładnych
Asertywni szefow ie k ie ru ją się ludzkimi zasa
dami i np. od rzu eają perfekcjonistycze postaw y
i przyznają ludziom praw o do błędów. N ajpierw
zauw ażają to, co je s t zrobione dobrze, a dopiero
potem rozm aw iają o tym, co m ożna zrobić lepiej,
ja k uspraw nić pracę, w ja k i sposób zm niejszyć
ilość błędów czy popraw ić ja k o ść pracy. Mamy
tendencję do zauw ażania i zw racania uwagi tylko
na to, co jest zrobione źle, niewłaściwie. Jednocze
śnie pomijamy milczeniem to, co jest zrobione do
brze, uw ażając to za oczyw iste. Efektem takiego
postępowania jest stałe niezadowolenie pracowni
ków.
3. Cenią pracowników jako osoby.
Okazują serdeczność i m otywują do pracy
stosując pochwały
T roszczą się o dobre sam opoczucie podw ład
nych. D bają o poczucie przynależności do zespo
łu. Przyw iązują dużą wagę do dobrych kontaktów
między szefem a pracow nikam i. W ich firm ach
każdy czuje się doceniany, m a praw o być so b ą
i wyrażać swoje zdanie.
Korzystnie je s t mówić ludziom o tym, co robią
dobrze, gdyż mamy tendencję do pow tarzania za
chowań, za które nas nagrodzono.
4. R ezygnują z nadzoru i kontroli na rzecz
niezależności i sam odzielności
pracowników
Pozw alają na błędy —gdyż tylko taka postaw a
umożliwia pracownikom poszukiwanie innowacji
i twórcze rozwiązywanie problemów. Badania po
k a zu ją że tylko 3 do 5 proc, pracow ników wyko
rzystuje brak kontroli do pozorowania pracy. Aser
tywni szefowie staw iają na praeę w autonom icz
nych grupach zadaniow ych - przyznając im moc
podejm owania decyzji. Jednocześnie potrafią za
chować się stanowczo, jeśli sytuacja tego wymaga
i stawiać ludziom warunki. Sąelastyczni.
5. Konsultują i negocjują praw ie w szystkie
decyzje
Zachęcają do długich dyskusji, są otwarci na in
formacje zwrotne, pozw alają n a narzekanie, czyli
przyznają praw o do w yrażania krytycznych opi
nii, a przy podejmowaniu decyzji b iorąpod uwagę
wszystkie zastrzeżenia. C echuje ich um iejętność
słuchania, podwładni dobrze się czują w ich towa
rzystwie - m ają poczucie, że ich zdanie je st ważne.
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6. Staw iają na otw artą komunikację
Stwarzają mnóstwo okazji do kontaktu i rozma
wiania. B udują przestrzenie do swobodnych roz
mów. nie zam ykają się w biurze, przechadzają się
i gaw ędzą z pracow nikam i. U dzielają szczegóło
wych inform acji o działalności i pianach firmy.
Oczywiście są sprawy objęte tajemnicą (np. ochro
na danych osobow ych), jed n ak je s t ich niewiele.
M ów iąco myślą, co robią i po co to robią.
7. Dbają o poczucie wolności i radości —
czyli o swobodną atmosferę w pracy
Swobodna atmosfera jest warunkiem twórczego
myślenia. Z bytnia pow aga i sztywność nie sprzy
ja ją powstawaniu nowych pomysłów. Humor i luz
potęgują poczucie bezpieczeństwa, które jest wa
runkiem eksperym entow ania, tw órczych poszu
kiwań, bez narażenia się na śmieszność bądź odrzu
cenie. 65 procent firm upada w ciągu pierwszych
pięciu lat dlatego, że nic ciekawego nie potrafi wy
myślić.
8. Są otw arci na zm iany
Zmiany następują stale i są nieuchronne. Zarzą
dzanie zmianą jest stałym elementem rozwoju fir
my. Zmiany sąpodstaw ąjej rozwoju, a najważniej
szym czynnikiem w efektywnym przeprow adza
niu zmian jest w zajem ne zaufanie między przeło
żonymi a podw ładnym i.
9. M ają kontakt z rzeczyw istością
Asertywni szefow ie są otwarci na informacje
zwrotne o sobie, swoim postępowaniu, funkcjono
waniu firmy, sytuacji ekonomicznej, gospodarczej,
społeczno-politycznej. Tylko pełna otwartość po
zwala radzić sobie z tzw. śle p ą p la m k ą - stalą ten
dencją do nie zauw ażania pewnych nieprzyjem
nych. zagrażających naszemu poczuciu wartości
i bezpieczeństwa informacji o rzeczywistości*.
* D. Golenian: Konieczne kłamstwu, proste p raw 
dy. Warszawa: Wydaw. Albatros A. K iiryłow icz, 1999.
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O ceń sw o je g o szefa
W ypełnij, punktując od 0 do 10.
Mój szef...
- je s t przystępny, .leśli mam problem , którego nie
umiem sam rozwiązać, mogę zwrócić się do niego.
W ymaga jed n ak , żebym przychodził do niego
.....pkt
z rozwiązaniami.
-w c ią g a do współpracy. C hętnie udziela informa
cji i zapoznaje z w spółpracow nikam i............ pkt
- ma poczucie hum oru i duży zmysł komizmu.
Śm ieje się naw et w tedy, gdy żart dotyczy wla.....pkt
śniejego.
- postępuje fair w stosunku do mnie i do mojej pra
cy. U dziela kredytu zaufania, ale wymaga, abym
.....pkt
dotrzymywał zobowiązań.
- je s t zdecydow any. Potrafi zająć się pozornie
mało ważnymi decyzjami, które jednak m ogąha.....pkt
mować funkcjonowanie firmy.
- przyznaje się otw arcie do pom yłek, uczy się na
nich i oczekuje tego sam ego od w spółpracow ni
.....pkt
ków.
- jest rzeczowy. Umie odróżnić rzeczy ważne tyl
ko z pozoru od napraw dę w ażnych, .lest tam,
.....pkt
gdzie go potrzebują.
- je s t w ydajny w pracy. N auczył się przyznaw a
nia do błędów' oraz w yciągania z nich wniosków.
N ie pozw ala przeryw ać sw oich zajęć bez istot
nego uzasadnienia.
.....pkt
- je st twardy. Nie pozw ala osobom postronnym ,
nawet ważnym, m arnow ać zbyt wiele czasu so
.....pkt
bie i swoim współpracownikom.
- j e s t cierpliwy. Wic, kiedy trzeba czekać, aż sam
.....pkt
uporam się ze swoim problemem.
W' ten sposób oceniasz swojego szefa w skali od
Odo 100. Jeśli nie uzbierasz więcej niż 50 pkt.. le
piej rozejrzyj się za inną pracą’.
LIDIA TERESA NOWAK
[k o n ta k t: tcs_ ln @ o 2 .p l]
’ 1. Dzierzgowska’ Dyrektor te zreformowanej szko
le. Op. cit., s. 27.

Nowa, bardzo interesująca książka z serii
«NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA»
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Zofia Gaca-Dąbrowska
BIBLIOTEKARSTWO II RZECZYPOSPOLITEJ
Jest to drugie wydanie pracy prof. Zofii Gacy-Dąbrowskiej. Pierwsze wydanie ukazało
się na początku lat 80. i jest praktycznie niedostępne. Praca bogato udokumentowana,
komunikatywna, napisana pięknym językiem. Jest to także znakomity podręcznik akademic
ki. Warto ją mieć w każdej bibliotece.
Stron 200, cena 45 zł.

36

P o ż e g n a n ia
Ewa Zofia Romanik
(1956-2007)

3 kwietnia 2007 r. odeszła z naszego grona kole
żanka Ewa Zofia R om anik - starszy kustosz, kicrow nik D ziału M etodyki i In lo n n acji M iejskiej
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, w iceprzewodni
cząca Oddziału O strołęckiego Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich.
Ewa Zofia Romanik urodziła się 1 stycznia I956r.
w W olnicy na M azurach. U kończyła biblioteko
znaw stw o w W yższej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie. 15 sierpnia 1980r. rozpoczęta pracę
w W ojewódzkiej (obecnie M iejskiej) B ibliotece
Publicznej w O strołęce, gdzie przepracow ała bli
sko 27 lat ze sw ego ja k ż e krótkiego życia. Przez
8 lat była instruktorem WBP. a od 1989 r. kierow
nikiem D ziału Instrukcyjno-M etodycznego (od
I999r. zm ieniona n a z w a -D z ia ł Metodyki i Infor
macji).
Była aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich; od 1989 r. pełniła funkcję wi
ceprzewodniczącej Okręgu Ostrołęckiego (obecnie
Oddziału), a w latach 2002-2005 członkiem Zarzą
du O kręgu M azow ieckiego. W ielokrotnie repre
zentow ała ostrołęckie środow isko bibliotekarskie
na Krajowych i W ojewódzkich Zjazdach Bibliote
karzy.
Była również członkiem - założycielem i działa
czem Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książ
ki. W spółpracow ała także z innymi towarzystwa

mi. w tym ni.in. z ló w arzy stw cm l’rzyjaciół
Ostrołęki.
Na konto .lej znaczącycłi zasług wpisały się roz
liczne działania podejm ow ane na rzecz integracji
środow iska bibliotekarskiego na terenie byłego
wojew ództw a ostrołęckiego i obecnego powiatu
ostrołęckiego, szkolenia dla bibliotekarzy i imprezy'
kulturałno-edukacyjnc dla czytelników małych
i dużych. M iałam przyjem ność w spólnie z Ew ą
organizować duże przedsięw zięcia biblioteczne,
jak n p . Ogólnopolski Konkurs ł Jteracki im. Dioni
zego Maliszewskiego. Spotkania Literackie na Kuipiach. Światowe Dni Poezji, konferencje bibliote
karskie, Konkurs ,,K urpie Z ielone w literaturze”,
niezapomniane wyjazdy studyjne po bibliotekach
Europy, a także liczne konkursy lokalne dla dzieci,
spotkania literackie w'Arce i wiele, wiele innych.
Była redaktorem pism a bibliotekarzy ostrołęckich
pt. „Zeszyty B iblioteczne" oraz innych wydaw
nictw MBP; inicjatorką wielu ciekawych wy staw
w MBP i imprez, kulturalnych dla czytelników.
Chętnie służyła ra d ą i po m o cą bibliotekarzom ,
czytelnikom, studentom (szczególnie biblioteko
znawstwa). O taczała opieką i w spierała młodych
twórców literatury, organizując dla nich konkursy,
spotkania, wystawy lub po prostu znajdując czas
na zwykle rozm owy o poezji...
Za zasługi w pracy zaw odowej i społecznej zo
stała wyróżniona m.in. Srebrny m Krzy żem Zasłu
gi (2003 r.), medalem „W dowód uznania”, odzna
kami „Zasłużony D ziałacz K ultury”, „Za zasługi
dla województwa ostrołęckiego" i H onorow ą Od
znaką SBP.
Odeszła właściwie nagle; nic do wszystkich zdą
żyłajeszcze dotrzeć w iadom ość o ciężkiej i jakże
podstępnej chorobie, a ju ż Ewy nic było wśród nas.
A pozostało jeszcze tyle niezrealizowanych zamie
rzeń, tyle rozpoczętych i odłożonych na chw ilę
zadań, niedokończone rozm owy i przerwane dys
kusje..., ho przecież w yjechała tylko na trzy tygo
dnie, by wzmocnić sw ojesiły fizyczne i duchowe...
W ierzym y że pobiegła, by pow iększyć grono b i
bliotekarzy w niebiańskiej bibliotece i tam realizo
wać pomysły, na które tu zabrakło .lej czasu.
O deszła w spaniała K oleżanka i znakom ity fachow'iec, zawsze pełna energii, życzliw ości i ser
deczności, obdarzona poczuciem humoru i radością
płynącą z codziennych dni. Taką .lą zapamiętamy.
W im ieniu ostrołęckich bibliotekarzy
SABINA MALINOWSKA
przewodnicząca Oddziału Ostrołęckiego SBP

37

'' W L

w

TARGI KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ I NAUKOWEJ
ACADEMIA 2007
\Nyàawr}ïc^a Uniwersytetu Warszawskiego, po konsultacjach ze środowiskiem
wydawców książek akademickich i naukowych, przystępują do organizacji I Targów

Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2007 w dniach 7-9 listopada br.
na terenie głównego campusu Uniwersytetu Warszawskiego w hallu głównym Audyto
rium Maximum. Czas na organizację targów książki akademickiej i naukowej wybrany
został nieprzypadkowo. Jest to termin, w którym tradycyjnie odbywały się w Auli Poli
techniki Warszawskiej Targi ATENA, jak wiadomo w tym roku już ich w tym terminie
nie będzie.
Protektorat nad targami objęła Jej Magnificencja Pani Rektor Uniwersytetu War
szawskiego prof, dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, zaś do prac w Komitecie
Organizacyjnym zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich. Targi będą okazją do spotkań branżowych i zakupu książek akademickich
i naukowych po promocyjnych cenach bezpośrednio od Wydawców. Zapraszamy!

W i@ d ()m o ś c i
Jubileusze m iejskich bibliotek publicznych
• W bieżącym roku wiele bibliotek publicznych ob
chodzi jubileusze 60-lecia swojej działalności. Z tej
okazji organizowane są specjalne uroczystości z udzia
łem bibliotekarzy oraz zaproszonych gości: władz sa
morządowych, dyrektorów nadrzędnyeh i wspólpracująeych bibliotek, prelegentów. .lubileusz 60-lecia
obchodziła 31 maja br. M iejska B ib liote ka Pu
bliczna w Szczytnie, organizując jednodniową se
sję. W programie przewidziano wystąpienie dyrektor
■ladwigi Pijanowskiej nt. historii MBP, a takZe zapro
szonych gości: Danuty Górskiej - burmistrza Szczyt
na, Andrzeja M arcinkiew icza - dyrektora Wojewódz
kiej B iblioteki Publicznej w Olsztynie. Ważnym wyda
rzeniem było otwarcie pracowni komputerowej. Spo
tkanie zakończył recital Jarosława Chojeckiego.
Kolejny jubileusz, na który dostała zaproszenie
redakcja „Poradnika Bibliotekarza” związany był
z 60-leciem
M ie js k ie j B ib lio te k i Publicznej
w Choszcznie. M ia ł on miejsce w dniach 1213.09.2007 r. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w kościele pw. Narodzenia NM P w Choszcznie
i otwarciem wystawy „N asi Autorzy” w M BP
w Choszcznie. Podczas sesji popularnonaukowej swo
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je referaty przedstawili: M ich ał Jagiełło (Biblioteka
Narodowa pl. „B ib lio te k i publiczne i samorządy” ,
dr hab. Ewa Głębicka (IB L PAN) „Ta kłopotliw a Pani
Barbara” , Barbara Tyszkiew icz (IB L PAN) „D ziennik
M a rii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego - świadec
twa czasów oniem iałych” na podstawie zapisków
z 1956 r., dr Grzegorz Jacek Brzustow icz „Najw ażniej
sze wydarzenia w h isto rii Powiatu Choszczeńskiego” ,
M irosław Rutkowski „Johann Timotheus Hermes”
zapomniany twórca powieści Sophiens Reise von Me
mel nach Sachsem. Obrady jubileuszowe zakończono
spotkaniem przy lampce wina.
Oprać, na podstawie zaproszeń J. CH.

W rocław ska nagroda dla Ireny Rojek
• Irena Rojek je st bibliotekarką od 37 lat. Pracuje
w F ilii nr 24 M iejskiej B ib lio te ki Publicznej we W ro
cław iu przy ul. Parkowej 38/40. Wygrała konkurs na
powodziowe wspomnienia z W rocławia pt. Dziennik
niezatopionej - za wartką, pełną obrazowych szcze
gółów opowieść z lipca 1997 r., która doskonale odda
ła klim at tamtych dni. Nastrój totalnego zagrożenia
i niemocy tego okresu przypom inał je j klim a t stanu
wojennego. W stanie wojennym Irena Rojek była in 
ternowana w Gołdapi za u lo tki i działalność w „S o li
darności” i przebywała razem z G ajką Kuroń, Anką
Kowalską, Joanną Gwiazdą. Obecnie p. Irena organi
zuje ze społecznikowskim zacięciem w F ilii B ib lio 
tecznej przy ul. Parkowej wystawy malarstwa, folo-

g rafïi, haftu richelieu, kolaży z kobiecej grupy „A k 
tywnie i twórczo po pięćdziesiątce” . Kolaże to je j
ulubiona technika, tworzy własne kompozycje z gaze
towych w ycinków oraz organizuje co dwa miesiące
dress party, w czasie których sprzedawane są ubrania
z własnym logo.
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” dziękuje za
list i kserokopię artykułu pt. Biblioteka publiczna
H' dzikim kapitalizmie, autorstwa oczywiście I. Rojek
i drukowanego na lamach „P B ” 1996 nr 6.

Statut B iblioteki N arodow ej 2007
• Ukazał się drukiem nowy Statut B iblioteki Naro
dowej (Warszawa 2007), który obowiązuje z dniem
1.09.2007 r. Statut jest załącznikiem do zarządzenia
N r 21 M inistra K u ltu ry i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 30.07.2007 r. w sprawie nadania statutu B ib lio 
teki Narodowej. Treść podzielona je st na 6 rozdzia
łów, największym zainteresowaniem środowiska b i
bliotekarskiego będzie eieszyl się z pewnością roz
dział 4, Organizacja wewnętrzna biblioteki - z powodu
zmian strukturalno-organizacyjnyeh tej instytucji.
W skład B ib lio te ki Narodowej wehodzą obecnie dwa
instytuty: Instytut B ib liog ra ficzn y i Instytut Książki
i Czytelnictwa, 13 oddziałów (w tym, m in. Kontroli
Zbiorów, Magazynów Bibliotecznych, Udostępniania
Zbiorów Specjalnych, Wypożyczania Krajowego i Za
granicznego. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych),
Sekretariat Naukowy. Sekretariat Organizacyjny oraz
30 zakładów realizujących podstawową działalność
Biblioteki Narodowej. Wśród zakładów wymienionych
w statucie znajduje się nowy Zakład Edukacji Bibliote
karskiej. infonnacyjnej i Dokumentacyjnej (tworzo
ny na bazie CEBID-u).

„Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opracowanie
i wyszukiwanie informacji w bibliotekach”
• Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich organizuje konferencję dotyczącą opracowa
nia rzeczowego zbiorów bibliotecznych. Ogólnopolska
konferencja - „Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opra
cowanie i wyszukiwanie inform acji w bibliotekach” odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2007 r. w B ib lio 
tece Narodowej. Konferencja jest organizowana przy
współpracy z Biblioteką Narodową oraz Instytutem
Inform acji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uni
wersytetu Warszawskiego.

ZAPROSILI NAS...
• Ludwik Paczyński, Towarzystwo M iłośników Lu
blina, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wydawnictwo T Y L D A na pro
mocję książki Ludwika Paczyńskiego Aktorzy^ lubelscy
w anegdocie. Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian.
12.04.2007 r.
• Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy ZG Od
działu Warszawskiego SBP, Koło SBP przy Biblioteee
Narodowej, Zespól Szkół im. M arii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach na spotkanie „M a ria DanilewiczZielińska - w stulecie urodzin. Biblioteka Narodowa
10.05.2007 r.

• Prezes i Zarząd Towarzystwa B ib lio filó w Pol
skich w Warszawie na prelekcję Hanny Łaskarzew
skiej „Zbiory przemieszczone we współczesnej Euro
pie - problemy własności” . 17.05.2007 r.
• Zarząd Okręgu M azowieckiego SBP, Zespól H istoryczno-Paniiętnikarski przy ZG SBP, K oło SBP
przy Centralnej Bibliotece Wojskowej na spotkanie
poświęcone Annie Barbarze Gąsiorowskiej (19472006). 28.05.2007 r.
• Miejska B iblioteka Publiczna w Szczytnie na
uroczystość z okazji 60-lecia M iejskie j B ib liote ki Pu
blicznej w Szczytnie. 31.05.2007 r.
• Muzeum Lubelskie - dworek Wincentego Pola,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im.
W. Pola w Lublinie na spotkanie literackie poświęcone
Wincentemu Polowi połączone z promocją reprintu
Mohorta (wyd. z 1883 r.) sporządzonego na podstawie
egzemplarza ze zbiorów W BP im. H. Łopacińskiego
w Lublinie. 28.06.2007 r.
• Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej na wysta
wę „Wspomnienie o Helenie Kam ieniarz - Koronka
Koniakowska” . 27.07.2007 r.
• Wojewódzka B iblioteka Publiezna im. H. Łopa
cińskiego w Lublinie, Towarzystwo B ib lio te ki Pu
blicznej im. H. Łopacińskiego, pryw atni sponsorzy
na ceremonię wręczenia Nagrody im. A n n y Platto za
rok 2007 - bibliotekarce z województwa lubelskiego
wyróżniającej się w pracy z dziećmi. 8.08.2007 r.
• Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, Instytut
Słowacki w Warszawie, Instytut Książki w Krakowie na
wernisaż wystawy malarstwa „Dunaj to woda, kamień
i historia” Cyril Uhnak. Patronat honorowy dr Ceeilia
Kandracowa dyrektor Instytutu Słowackiego w War
szawie. 10.08.2007 r.
• Dyrektor Książnicy Płockiej i prezes Płockiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i B ib liote k na spo
tkanie autorskie z pisarzem i scenarzystą laureatem
Paszportu P olityki w 2003 r . Nagrody Literackiej
NIKE 2004 za powieść Gnój. Nagrody Głównej na
Festiwalu Film owym w Gdyni w 2004 r. za scenariusz
do film u Magdaleny Piekorz „P ręgi” - Wojcieehem
Kuczokiem. 5.09.2007 r.
• Dyrekcja i pracownicy M ie jskie j B ib lio te ki Publieznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na obcho
dy jubileuszu 60-leeia b iblioteki. 12-13.09. 2007 r.
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopa
cińskiego w Lublinie na konferencję „B ib lio te k i Pu
bliczne Lubelszczyzny 1944-2007” . 18-19.09.2007 r.
• Marszalek W ojewództwa Kujawsko-Pom orskie
go Piotr Calbecki i dyrektor B ib lio te ki Pedagogicznej
w Toruniu Elżbieta W ykrzykowska na uroczyste
otwareie nowej siedziby B ib lio te ki Pedagogicznej
w Toruniu. 20.09.2007 r.
• Dyrektor M iejskie j B ib lio te ki Publicznej w Dębiey na spotkanie z okazji Jubileuszu 60-lecia M ie j
skiej B iblioteki Publicznej. 4.10.2007 r.
• Stowarzyszenie B ibliotekarzy Polskich, Zarząd
Główny na V I Forum SBP oraz Ogólnopolską Konfe
rencję „Przyszłość b ib lio te k w Polsce” . B iblioteka
Narodowa. 11-13.10.2007 r. Pod patronatem M in i
stra K ultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza
Michała Ujazdowskiego.
Za zaproszenia dziękujemy!
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Jubileusz 90-lecia SBP
i 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
Trwają intensywne przygotowania do obchodów Jubileuszu 90-iecia SBP oraz
80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, a także do VI Forum SBP, które odbędą się
w dniach 11-13 października w Warszawie. Szczegółowe programy uroczystości jubile
uszowych, Konferencji i Forum sąjuż dostępne na stronie www.ebib.info.
Obecnie przygotowywana jest płyta CD - „90 lat SBP”, ilustrująca historię i doro
bek naszej organizacji, a także sylwetki wybitnych działaczy. W trakcie Jubileuszu otwar
te będą dwie wystawy;
• Z dziejów SBP 1917-2007,
• Pasje twórcze bibliotekarzy.
Do obchodów przygotowuje się również Wydawnictwo SBP. W październiku ukaże
się nowy numer „Przeglądu Bibliotecznego”. W najbliższym czasie wydane zostaną:
• Kronika SBP 1917-2007 (łącznie z płytąC D ) pod red. Andrzeja Kempy,
• Bibliografia Wydawnictw SBP / Danuta Urbańska,
• Em igracyjny księgozbiór L. i A. Ciołkoszów / Anna Dura - Nagroda Młodych,
• Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej / Z ofia Gaca-D ąbrow ska,
• Bibliotekarze działów specjalnych pod red. M arii Lenartowicz,
• Stefan Vrtel-Wierczyński /Jan Sandecki.
Sponsorem głównym Jubileuszu jest firma Aleph Polska-autom atyzacja bibliotek,
zaś Sponsorem głównym Konferencji „Przyszłość bibliotek w Polsce”, towarzyszącej
VI Forum SBP jest Konsorcjum W A-KO-FORSTER-VARIA- regały przesuwne dla
bibliotek.
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Poradnik Bibliotekarza
oraz Wydawnictwo EUROPA
prezentują specjalną ofertę!

50%
taniej!

74,50
WIELKI SŁOWNIK SKRÓTÓW
I SKRÓTOWCÓW*
* bez niego żadna biblioteka nie może się obejść
Szczegóły i zamówienia:
tel. 071 346 30 17, faks 071 346 30 15
e-mail: handlowy@wydawnictwo-europa.pl
z dopiskiem PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Ilość egzemplarzy w promocji ograniczona.
Zamówienia realizowane do wyczerpania nakładu.

w w w .w y d a w n ic t w o - e u r o p a .p l

Cena zł 11,00 (w tym VAT 0% )

DO WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY SIĘ KSZTAŁCĄ LUB DOSKONALĄ
Życzymy Wam sukcesów w nauce
Pamiętajcie o tym, że WYDAWNICTWO SBPjest dla Was. Publikujemy
większość literatury Wam potrzebnej. Autorami tych książek są sprawdzeni
praktycy, dydaktycy i naukowcy. Co roku wydaj emy kilkanaście pozycji
książkowych. Z każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.
Polecamy nasze czasopisma
Znajdziecie w nich wszystko co aktualne i najważniejsze w bibliotekarstwie
i informacji naukowej.
BIBLIOTEKARZ
Indeks 352624. Miesięcznik o charakterze fachowym i naukowym.
Ukazuje się od 1929 r. Czasopismo wydawane przez SBP oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Indeks 369594. Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny.
Ukazuje się od 1949 r. Czasopismo wydawane przez SBP.
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
Od 1993 r. czasopismo wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz SBP, jako półrocznik.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Czasopismo naukowe ukazujące się od 1927 r. niezbędne
dla całego środowiska bibliotekarskiego. Od 2004 r. wydawane wyłącznie przez SBP. Kwartalnik.
EBIB. Elektroniczna BIBIioteka i Biuletyn EBIB
Wychodzi w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP od 2001 r.
Adresy; http://www.ebib.info ebib.redakcjà@oss.wroc.pl

KAŻDĄ KSIĄŻKĘ I CZASOPISMO NASZEGO WYDAWNICTWA
możesz zamówić:
Pisemnie: Dział Promocji i Kolportażu
02-086 Warszawa, Al, Niepodległości 213
Telefonicznie: (022) 825 50 24, 608 28 26; Faks: (022) 825 53 49
e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl
Oferujemy Państwu także sprzedaż odręczną w dwóch punktach;
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PROBLEMY
B ib lio te k i dziecięce
w niektórych k rajach
U n ii E u ro p e jsk ie j
M iędzynarodowe standardy
Korzystanie z oferty bibliotecznej to umiejętność,
której warto nauczyć dzieci ju ż od najmłodszych lat
zw łaszcza po to, by w dorosłym życiu odw iedzały
i uczestniczyły w życiu bibliotek. K ażde dziecko
pow inno poznać bibliotekę w sw ojej miejscowości,
poczuć atm osferę życzliw ej pom ocy i posiąść taką
wiedzę, która pozw oli m u bez problem ów korzystać
z innych bibliotek.
Obok obowiązku w spierania procesu uczenia się,
rozbudzania chęci czytania dla przyjemności, promo
cji ciekawych książek i innych dokum entów wśród
dzieci, biblioteki angażująsię w organizację imprez
specjalnych, które m ająna celu zaspokojenie potrzeb
inform acyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Z a
chętą do korzystania z działów i filii bibliotek dzie
cięcych je s t w ielkość i różn o ro d n o ść m ateriałów
odpow iednich do rozw oju dziecka, oferow anych
w formie drukowanej i elektronicznej, atakże zabaw
ki, gry edukacyjne planszow e i kom puterow e w szystkie w ysokiej jak o ści i ak tualne. W ażne je st
też przyjazne i atrakcyjne urząd zen ie przestrzeni
bibliotecznej z odpow iednim i m eblami i wystrojem
w nętrza.

Dziś biblioteki d ziecięce szybko się zm ieniają,
n astęp u jąp rzek ształcen iajak o ścio w e i ilościowe.
Z adania i problem y dziecięcych bibliotek w USA,
czy w krajach U E są podobne. Jakie? M ożna wy
mienić kilka standardow ych zadań:
■ Kształcenie w yobraźni dziecka.
■ Propagow anie czytelnictwa.
■ U jawnianie i rozw ijanie indywidualnych zdol
ności.
■ Stworzenie bezpiecznego środowiska do pracy
i zabawy.
■ Zapewnienie dzieciom poszanow ania ich god
ności.
■ Wspomaganie nauczania szkolnego.
O ferta b iblioteczna o ra z działan ia podejm ow ane
p rz e z b ib lio te k i p u b lic z n e
W Belgii zapisuje się do biblioteki dzieci poniżej
3 roku życia, a we w szystkich bibliotekach publicz
nych istnieją oddziały d la dzieci, w których zgroma
dzona literatura stanow i 15-20% całości zbiorów.
Biblioteki publicznie ściśle w spółpracująz bibliote
kami szkolnymi.
W D anii w latach 2 0 0 4-2006 realizow any był
projekt interaktywnej biblioteki dziecięcej przez Bi
bliotekę w Aarhus przy wsparciu Duńskiej Biblioteki
N arodowej. O ferta biblioteki musi być atrakcyjna,
konkurencyjna w stosunku do oferty Internetu, co
w ymaga od biblio tek arzy w prow adzania innow a
cyjnych m etod we w spółpracy ze specjalistam i
z różnych dz ie d z in , np. z psychologam i w zakresie
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wiedniu
najnowszej wiedzy psychologii dziecięcej, wg której
w ażna jest różnorodność bodźców takich jak:
dźwięk, glos, obraz, św iatło, zabawa, rozwiązywa
nie zadań, odgrywanie ról, udział w eksperymentach,
w łasna tw órczość i aktyw ność. Inform atycy m ogą
być użyteczni w zakresie przetw arzania informacji,
szerokopasmowych łączy, trójwymiarowej wizuali
zacji i pomocniczych urządzeń ja k np. interaktywnej
przeglądarki. Takie właśnie urządzenie umieszczone
w bibliotece dziecięcej na podłodze zachęca dzieci do
przyciskania różnych punktów pułpitu, co powodu
je że na ekranie p o jaw iająsię okładki, spisy treści,
pierwsze strony łub krótkie opinie nt. książek. Przy
stosowuje się sałe do różnych celów, np. do zabawy,
pracy wspólnej i sam odzielnej.
Duńskie bibliotekarstwo dziecięce należy do naj
bardziej zaaw ansow anych w Europie, młodzi czy
telnicy to ok. 80 % wszystkich czytających, średnio
rocznie czytelnik w w ieku dziecięcym w ypożycza
42 książki.
We Francji, obecnie coraz częściej pojaw iająsię
refleksje nad funkcjonowaniem placówek specjalnie
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Niektóre bi
blioteki zlikwidowały tradycyjne działy: dziecięcy,
młodzieżowy, zbiorów audiowizualnych. W Lyonie
i La R ochelle wszyscy m ają dostęp do całych zbio
rów pogrupow anych tem atycznie, bez względu na
adresata! typ publikacji. Dzieci do 14 roku życiastan ow ią 23% w szystkich użytkow ników bibliotek
publicznych. K rytycznie oceniany je s t system
kształcenia i dokształcania bibliotekarzy' pragnących
poświęcić się pracy z dziećmi. Istnieją dziecięce bi
blioteki specjalne, np. przy ośrodkach informacji,
m uzeach, szpitalach, św ietlicach, przedszkolach.
N ajlepsze w yniki osiągająplaców ki w mniejszych
miejscowościach.
W Finlandii nie m a bibliotek szkolny ch. Ucznio
wie korzystająz bibliotek publicznych. Prowadzą one
działalność edukacyjną, w spółpracują ze szkołami
i przedszlcolami, organizujązajęcia dla dzieci.
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W Hiszpanii biblioteki dziecięce w spierająróżne
organizacje pryw atne. P odkreśla się w ażną rolę bi
bliotek w rozw oju dzieci. Tworzone są portale infor
m acyjne z m y ślą o najm łodszych użytkow nikach
bibliotek, przygotowuje się specjalne poradniki czy
telnicze dla dzieci, organizuje się „m aratony czyta
nia”, biblioteki na swoich stronach W W W publikują
czasopism a d la dzieci pośw ięcone prom ocji czyta
nia, rekom endują różne tytuły książek oraz przygo
tow ują specjalne narzędzia internetow e przystoso
wane dla dzieci. Biblioteki i różne fundacje łączą swo
je wysiłki w okół projektów adresowanych specjalnie
do najm łodszych czytelników .
W holenderskich bibliotekach publicznych ok.
60% stanow ią dzieci i m łodzież. B iblioteki publicz
ne w spólnie z lokalnymi szkołami, instytucjami edu
kacyjnym i i stow arzyszeniam i bibliotekarskim i po
dejm u ją działan ia w kierunku w spierania uczniów
w nauce poprzez urucham ianie różnych stron inter
netow ych, np. w spom agających uczenie się w d o 
mu, poszerzanie umiejętności językowych dla dzieci
emigrantów, czy rozbudzanie zainteresow ania czy
taniem w śród tzw. czytelników opornych, którzy
niechętnie sięgająpo książkę.
W Irlandii raz w roku organizowany je s t ogólno
krajowy tydzień książki dziecięcej. Ponadto prow a
dzone są działania prom ocyjne takie jak: sporządza
nie list popularnych tytułów oraz znanych autorów
w form ie b roszur i zakładek do książek. Pow stała
w 1996 r. o rganizacja o charakterze prom ocyjnym
i informacyjnym, która wydaje czasopismo na temat
literatury dziecięcej oraz co roku organizuje festiwal
czytelniczy. W Irlandii wszystkie biblioteki publicz
ne m a ją o d d z ia ły dla dzieci, do których uczęszcza
26,8% dzieci do lat 14. Oferta książkowa dla tej gru
py czytelników stanow i 35% całości zbiorów bi
bliotek.

Biblioteka Publiczna w Zutphen (Holandia)

dzieci i m łodzieży pro m u jącą naukę
i czylelnictwf) oraz możliwości wyko
rzystania now oczesnych technologii
informacyjnych.
Słow acka Sekcja IBBY we współ
pracy z działem dziecięcym biblioteki
publicznej w Piestanach zorganizowa
ły salon zabaw y dla dzieci, w którym
o dbyw ają się spotkania z autoram i,
w ystępy aktorów profesjonalnych
i am atorskich, prow adzone są zajęcia
biblioterapeutyczne dla dzieci niepelnosprawnych. W kooperacji bibliotek
* . ,
publicznych i szkól pow stała strona
•
internetowa dla dzieci promująca czytelnictw'0. U żytkow nicy m ogą pisać
recenzje, w ym ieniać się opiniam i na
tem aty przeczytanych książek. N a
stronie tej dostępny je s t także inter
aktywny quiz zachęcający dzieci do nauki geografii.
W Szw ecji przyw iązuje się dużo uwagi do p ro 
mocji książki od najmłodszych lat. nawet nowonaro
dzone dzieci d o stają w podarunku od lokalnych
w ładz książki, a n a zakupy now ych książek prze
znacza się znaczne kwoty. Instytucjąspecjalnie po
w ołaną do propagow ania, kolekcjonow ania i infor
mowania o literaturze dziecięcej jest Szwedzki Instj'tu t Książki D ziecięcej, założony w 1967 r. Ponadto
przygotowuje on różne wystawy dla ośrodków' kra
jow ych i zagranicznych oraz zajm uje się doskonale
niem bibliotekarzy w zakresie literatury dziecięcej.
W Wielkiej Brytanii kilka bibliotek publicznych
przygotow uje i prow adzi stronę in tern eto w ą na
której dzieci m ogą czytać opowiadania, pisać e-maile
do autorów, czytać i pisać recenzje z ulubionych ksią
żek, grać w gry komputerowe, brać udział we współ
zawodnictwie czytelniczym. Popularne sąspecjalne
strony internetow e, np. strona internetow a zapro
jektow ana w ram ach narodow ej akcji czytelniczej
(„National Reading Initiative”) zachęcająca rodziców
do czytania najm łodszym dzieciom (u nas podobna
akcja—„Cała Polska c z jla dzieciom” ), albo inicjaty
wa wspierająca rodzinne czytanie, podczas którego
biblioteki zapraszają ojców i synów na wspólne dys
kusje o książkach („Lads & Dads”). Przy bibliotekach
działająteż kluby odrabiania lekcji, o których infor
mują specjalne strony internetowe. Często na stronie
W W W biblioteki oferuje się dzieciom recenzje nowo
ści książkow ych zakupionych przez bibliotekę.
D u żąp o p u larn o ściąw W ielkiej Brytanii cieszy się
im preza prom ująca czytelnictwo dzieci i młodzieży
podczas w akacji, w której bierze udział ok. 85%
brytyjskich bibliotek publicznych. W Wielkiej Bry
tanii wszystkie biblioteki publiczne posiadają o d 
działy dla najmłodszych, w których księgozbiory dla
dzieci stanow ią 22% całości zbiorów, ściśle w spół

M

Biblioteka Publiczna w Elton
W N iem czech, w 1995 r. Fundacja Bertelsmanna
zainicjow ała w spólny projekt 6 b ibliotek publicz
nych, który m iał n a celu zbudow anie w spółpracy
pom iędzy bibliotekam i publicznym i i szkolnymi.
Biblioteka Publiczna w Stuttgarcie była koordynato
rem i liderem programu „Childem in libraries”, które
go celem było popraw ienie um iejętności młodych
użytkow ników w w ykorzystaniu technologii infor
macyjnych. W latach 1996-1999 konsorcjum 4 euro
pejskich bibliotek w ypracow ało specjalne serwisy
internetowe dla dzieci.
Od 1990 r. pow stająw sieci niem ieckich bibliotek
publicznych specjalne ośrodki inform acyjne dla
m łodzieży, które słu ż ą doradztw em w sprawach
życiowych i zaw odowych oraz sąm iejscem spotkań
młodzieży. Jest to połączenie tradycyjnych funkcji
biblioteki z now ą rolą ośrodka poradnictwa socjalne
go. W tym kierunku szkoleni są bibliotekarze.
W N iem czech nie m a specjaln ie w yodrębnionych
działów dla dzieci, ale biblioteki d b ając kolekcje lite
ratury oraz dokumentów elektronicznych adresowa
nych do najm łodszych, gdyż biblioteki publiczne
mocno w spierająsystem edukacji szkolnej. W Niem
czech funkcjonuje słaba sieć bibliotek szkolnych.
W Portugalii działania edukacyjne skierowane do
dzieci związane sąglów nie z działalnościąbibliotek
publicznych (ponad 600), ale tych, które posiadają
działy dla dzieci. N a uw agę zasługuje projekt „ Infouniverso—Digital Library for Children” skierowany
do dzieci w w ieku od 9 do 12 lat, przygotow any
przez portugalski In sty tu t K siążki i B ibliotek we
w spółpracy z 14 bibliotekam i publicznym i. Celem
tej inicjatywy było w łączenie bibliotek publicznych
do działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakre
sie ksztaleenia um iejętności w ykorzystyw ania no
w oczesnych technologii inform acyjnych. Ponadto
uruchom iono stronę interneto w ą przeznaczoną dla
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pracują z bibliotekami szkolnymi. B iblioteka pełni
rolę ważnej instytucji pośredniej m iędzy szkolą
a domem, między innymi m a rozbudzać zaintereso
wanie w śród m łodzieży czytelnictw em , po to, by
rozładowywać agresywne nastroje.
Uogólniając, można stwierdzić—iż niezależnie od
kraju, każdy bibliotekarz pracujący z dziećmi powi
nien pamiętać, jakie sągłów ne cele jego pracy, a są to;
ułatwianie spełniania dziecięcych marzeń, inspiro
wanie i wspieranie w szechstronnego rozwoju dzieci
poprzez tw órczość literacką, plastyczną, występy
teatralne, wystawy prac dzieci niepełnosprawnych,
imprezy integracyjne i zajęcia służące samoakcepta
cji dzieci. Coraz częściej w bibliotekach tworzy się
centra m edialne dla dzieci wyposażone w kompute
ry, riagrywaiki, skanery, drukarki. N a formę elektro
niczną przenosi się książki dziecięce, m ateriały
szkolne, w ydaw nictw a ilustrowane, wykazy nowo
ści. Tworzone sąbazy danych; czasopism, faktogra
ficzna, krajoznawcza, z historii sztuki, poezji. Pro
wadzi się szkolenia kom puterow e dla dzieci oraz
doskonalenie zaw odowe bibliotekarzy pracujących
z tą grupą użytkowników. Dzieci m ają dostęp do in
formacji lokalnej i światowej od najmłodszych lat, co
je st przedm iotem troski także bibliotekarzy róż
nych krajów.
Informacje pochodzą z dostępnych publikacji i cza
sopism fachowych.

GRAŻYNA BILSKA

RECENZJE
K otka Brygidy —
k siążk ą w yb itn ą
Jest w najnowszej powieści Joanny Rodniańskiej ;
K otka B rygidy scena opisująca ratow anie bociana
przez niem ieckich żołnierzy okupujących W arsza
wę. Zatrzymali ruch uliczny, żeby w ciszy i spokoju
uw olnić nogę ptaka, która uwięzia między prętami
kraty osłaniającej most. Kiedy ktoś z tłumu Polaków
zaczął bić braw o, oficer odpow iedział wściekłym
wrzaskiem. Przez chw ilę na tle chm ur odcinały się
bielą wspaniałe skrzydła, a niedługo potem, kawałek
dalej, z nieba zaczął spadać deszcz pierza z rozdar
tych poduszek —był to jedyny śład życia w częścio
wo ju ż w ypalonym getteie. L udobójstw a dopuścili
się ci sami żołnierze. C zy zatem N iem cy sąd o b rzy
czy źli? —przed takim pytaniem stanęła główna bo
haterka książki, w ówczas niespełna dziesięcioletnia
Helenka. Dziecko miało więcej takich wątpliwości.
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Jak np, p o w inna odnieść się do ulubionego w ujka
Eryka z B erlina, który zaw sze przysyłał pyszne
czekoladki, a teraz pojaw ił się w m undurze gesta
pow ca i nam aw iał do p o d p isan ia volkslisty, aż
w reszcie został w yproszony przez ojca. Co myśleć
o sąsiadce, która cieszyła się z w ypędzenia Żydów
(bo było ich za dużo), a potem ze łzam i patrzyła na
płonące getto? I w'reszcie problem najistotniejszy,
żyjący z H eleną aż do jej starości; ja k ocenić własne
go ojca? Ratował Żydów, ale bogacił się na t\ tn. Jako
dziecko we w szystkich takich trudnych sytuacjach
pow tarzała słow a m atki; To p rz e z wojnę, to ona
wszystko zmienia. (...jT o w o jn a je stzła . Tyle że woj
na to nie byt sam oistny, lecz efekt działania ludzi.
Kotka B rygidy m łodym czytelnikom uzm ysłow i
tragizm H olokaustu. K siążka je s t łatw a w odbiorze
i sugestywna, bo narrator przyjm uje punkt widzenia
dziecka, które po prostu rejestruje kolejne zdarzenia,
nie poddając ich ani głębokiej analizie, ani ocenie.
...przedm ioty różnej wielkości, znajdujące się w różnych odległościach o d oka m ogą wydawać się sobie
rów ne—te słowa Leonarda da Vinci, składające się na
m otto, odd ają dziecięcy sposób obserwacji rzeczy
wistości. Helenka dostrzega zdarzenia wielkiej i małej
w agi, traktując je na rów ni. Taka naiw na percepcja
zwykle odsłania sedno sprawy. K iedy np. pewnego
dnia na podwórku po jawił się kolega z gwiazdąDawida na ramieniu i broniąc swego honoru opowiadał, że
jest to czarodziejska opaska dla wybranych - pozwa
la ona zobaczyć to , czego inni nie w idzą. H elenka
uw ierzyła i szybko przek o n ała się, że miał rację.
O dkąd zaczęła no sić ten niezw ykły prezent, p rze
stali j ą dostrzegać dobrze p rzecież znani sąsiedzi.
N ie zdając sobie z tego sprawy, zobaczyła ich praw
dziwe oblicze. Czar zadziałał.
Łącznikiem m iędzy żyjącą na Pradze w przyzwo
itych w arunkach H e len k ą a sta rsz ą od niej o 6 lat,
zn anąjej tylko ze słyszenia żydow ską dziew czynką
je st kotka. W getteie nie było dla kotki miejsca, więc
na trochę (aż się to w szystko skończy) została u He
lenki. Postać kotki, skupiającej w sobie cechy zwie
rzęce i ludzkie, przypom ina w sposobie kreacji
Sm oka z debiutanckiej (ale obsypanej nagrodam i)
pow ieści R udniańskiej; R o k Sm oka. Tak ja k Smok
był smokiem, ale rów nocześnie ojcem Sylwii, a ona
dziew czy n k ą p rz ek ształcającą się w sm oka, tak tu
kotka przyjm uje w siebie u m ierającą H elenę. Przy
czym elem ent magii nie je s t czymś nadzwycząjnym
- dziecko uzna takie przekraczanie granic realizm u
i fantastyki za norm ę, dorosły zaś dostrzeże w tym
zabiegu sym boliczny skrót filozoficzny. W przy
padku om aw ianej pow ieści m ów iący k o t mniej
zresztą zadziw ia n iż to, co ludzie potrafili zgotować
ludziom.
Kodwi B ryg id y to książka niezw ykle m ądra i do
skonała artystycznie. Z adziw ia precyzyjną kompo-

zy cją ' nie poja
w ia ją się w niej
żadne zbędne ele
m enty,
w szystko
je s t p rzez autorkę
przem yślane. Jeśli,
dajm y n a to, wuj
E ryk n a początku
w ojny
przyw ozi
Helence czekoladki,
a o n a ich nie chce,
kiero w an a czy to
odruchem solidar
ności w obec ojca,
czy jak im ś przeczu
ciem patriotyzm u,
to po wyzwoleniu je z j e - i jej zaszkodzą. Kto wie,
czy nie sugeruje to drzem iącego w niej rygoryzmu
moralnego, który obcy był jej matce; ta w jakiś czas
po wojnie w yjechała do M onachium i ju ż tam zosta
ła, z czasem w ychodząc za Eryka. B yły gestapowiec
z p ię k n ą ż o n ą u boku w iedzie szczęśliw e życie sta
ruszka w europejskich kurortach. A lbo inny przy
kład konsekw encji: zbuntow ana H elenka wykrzy
czała niani przeciw nej jakim ko lw iek zw ierzakom
w domu, że jak dorośnie, będzie m iała dwadzieścia
kotów —na starość m a ich siedem.
Z rów nąprecyzją logiczną autorka (z wykształce
nia matematyk, stąd być m oże panuje nad materią li
teracką, tak jak nad układem rów nań) realizuje za
mysł pokazania św iata ja k o obszaru, na którym
w spółistnieją przeciw ieństw a ostatecznie tw orzące
n o w ąjakość (przywodzi to na myśl heglow ską tria
dę: teza, antyteza, synteza). 1 tak, m am a Helenki
jest piękna, młoda, zgrabna—ojciec zaś staiy i gruby;
Warszawa po aryjskiej stronie—przestronna, koloro
wa, wyzłocona słońcem —getto: ciasne, szare, czarne
i brudne; po w ojnie ukryw ający się do niedaw na
u ojca Helenki Kamil m a sam ochód i irchowe ręka
w iczki i chce pom óc sw ojem u w ybawcy, którem u
now a w ładza odebrała w ytw órnię piw a; B ry g id aenergiczna, przystojna, m ądra w yjeżdża na starość
do Izraela, a zdziw aczała, schorow ana, żyjąca na
skraju nędzy H elena um iera, niechcący podpalając
swoje mieszkanie naN ow olipkach (ogień po raz dru
gi straw i to przeklęte m iejsce). Zw ieńczeniem dychotomicznego obrazu św iata je s t scena śmierci He
leny - obok niej pojaw ia się dwóch aniołów stróżów:
czarna kobieta i biały kot. N o cóż, nic na świecie nie
je st jednoznaczne. M oże m łody czytelnik wyciągnie
wniosek, że różnorodność nie musi dzielić, że potrafi
stw orzyć now ą w artość. Ż e obok siebie może stać
kościół, cerkiew i synagoga — ta k ja k na Pradze
w czasach dzieciństwa Helenki. Po wojnie synagogi
nie odbudow ano, ale w Jerozolim ie B rygida zrozu
m iała to, co H elenka w iedziała od zaw sze: Trójca

Święta to bogowie każdej z tych trzech religii, wszy
scy są w Świętym M ieście. N ajlepszy dowód to ob
raz rosyjskiej Żydówki w Izraelu, która żegna się za
maszystym znakiem prawosławnego krzyża. A więc
podstawow e w artości pozostająn iezm ien n e mimo
kataklizmów, jak ie naw iedzająposzczególne rejony
Ziemi.
O Kotce B iyg id y m ożna pisać jeszcze długo, roz
ważając prawie każde zdanie, bo je st to książka wy
bitna. I ja k z każdym wybitnym dziełem bywa - ma
wymowę uniw ersalną oraz nieokreślonego odbiorcę.
Bo pow ieść Joanny R udniańskiej wcale nie je s t
książką tylko dla dzieci. Część pośw ięcona czasom
w spółczesnym m a naw et innego narratora - zdy
stansow anego do opisyw anych w ydarzeń, który
dorósł wraz ze sw oim i bohaterkami. Kotka Brygidy
je s t po prostu dla ludzi myślących i wrażliwych.
MAŁGORZATA KĄKIEL

□ Joanna Rudniańska: K otka Brygidy. Lasek:
Wydaw. Pierwsze, 2007, s. 154.

Szw edka z a W ielk ą W o dą
K tóż nie lubi książek A strid L indgren? Pytanie
retoryczne —wszyscy, mali i duzi, dzieci, m łodzież
i dorośli, bo każdy znajdzie w nich coś dla siebie waż
nego: na przykład okruch własnego dzieciństwa, jeśli
było (lub jest) szczęśliwe, albo klucz do pogodnego
świata, jeśli w łasny je s t tej pogody pozbawiony.
Do powieści i opowiadań genialnej szwedzkiej pi
sarki wraca się często i zapewne niejeden ich miłośnik
westchnie cicho: „Ach, czemuż nie m a ich więcej...”
O tóż są! N ajm ilszym prezentem dla czytelnika je st
odkrycie nieznanej książki ulubionego autora. A wła
śnie mamy szansę odkryć aż trzy nie tłumaczone do
tąd na język polski powieści Astrid Lindgren. N asza
Księgarnia wydała ostatnio Kati w Amefyce, a Lindgren
napisałajeszcze K ati we Włoszech i Kati w Paiyżu. N a
razie możemy przeczytać pierw szą z nich, ale wy
dawca z pew nościąnie każę nam długo czekać na po
zostałe. Sądząc po Kati w Ameryce, nie są to właściwie
powieści, lecz raczej fabularyzow ane reportaże.
Łączy je osoba głównej bohaterki.
Astrid Lindgren odwiedziła Stany Zjednoczone po
raz pierw szy w 1948 r. i w rażenia K ati dotyczące
Amerykanów, ich sposobu m yślenia i stylu życia są
w istocie jej własnymi wrażeniami. I chociaż książka
jest przeznaczona dla dzieci, czy może raczej dla na
stolatków, jej b ohaterką pisarka uczyniła dw udzie
stodw uletnią dziew czynę. M oże dlatego, że sam a
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poznawała Amerykę jako
osoba dorosła i chciala, by
czytelnicy zobaczyli ten
kraj jej oczyma. Jak pisze
M argareta
Ström stedt
w książce A strid L ind
gren. O powieść o życiu
i twórczości (Nasza Księ
garnia 2000 r.), m ateria
łem do K ati ir Ameryce
stały się felietony druko
w ane przez Lindgren
Kźi 1w Ad >:ryL*;
w czasopiśm ie „Św iat
K obiet”, dokum entujące
tę am erykańską w ypra
wę.
Pierw sza z książek o K ati ukazała się w Szwecji
w 1950 r., Kati we Włoszech w 1952 r., a Kali w Paryżu
w 1954 r. Astrid Lindgren nie byłajuż wówczas po
czątkującą pisarką. M iała na swym koncie dziesięć
książek dla dzieci, a wśród nich tak znakomite, choć
różne, ja k P ippi Pończoszanłai, N ils P aluszek
i dwie z trzech części D zieci z Bullerbyn. Te utwory
są znane na całym świecie, a ich bohaterowie kochani
przez dzieci. Kati aż tak znana nie jest, a polscy czy
telnicy w ogóle o niej nie słyszeli. Dobrze się jednak
stało, że N asza K sięgarnia zdecydow ała się wydać
i te pozycje z dorobku wielkiej Szwedki. Ważne, by
wszystkie, absolutnie wszystkie utwory, które adre
sow ała do dzieci i m łodzieży były znane rów nież
polskim czytelnikom .
C zytałam liczne w spom nienia Europejczyków,
którzy w różnych latach odw iedzali Amerykę. Re
portaże, wywiady, pam iętniki... D oszłam do w nio
sku, że chociaż tu, w E uropie, w iele nas różni
i te różnice m ająznaczenie, na Stany Zjednoczone,
z europejskiej perspektyw y, patrzym y podobnie.
A m eryka to nie tylko inny kontynent, to rów nież
inna m entalność, inne zwyczaje, inne spojrzenie na
resztę świata.
Oczywiście, dzisiąj trzeba czytać K ati w Ameryce
ze św iadom ością że przedstaw ia ona rzeczywistość
am erykańską sprzed praw ie sześćdziesięciu lat
i w iele spostrzeżeń tam zaw artych m a ju ż jedynie
w artość h is to ry czn ą ja k —przede w szystkim - te
dotyczące P ołudnia i segregacji rasow ej. Pod tym
względem Stany Zjednoczone to ju ż inny kraj. Tym
niemniej książka pozostaje dokumentem spotkania
Europejki ze Szwecji z A m erykąi jej mieszkańcami
w późnych latach czterdziestych. I w łaśnie dlatego
dla dzisiejszych młodych czytelników lektura Kań...
może okazać się szczególnie interesująca.

w jjn L

LIDIA BŁASZCZYK
□ A strid Lindgren: K ati w A m eryce. W arsza
wa: Nasza K sięgarnia, 2007.

»(6 Świat książki dziecięcej

PROMOCJA
CZYTELNICTWA
T yd zie ń B ib lio te k
w M BP
w Siemianowicach SI.
Jak co roku Oddział dla Dzieci Miejskiej Bibliote
ki P ublicznej w Siem ianow icach Śl. w łączył się
w obchody T ygodnia B ibliotek. D la czytelników
przygotow aliśm y k ilk a p ropozycji, któ re naszym
zdaniem na długo zostaną w ich pamięci.
K onkurs plastyczny
N aw iązując do hasła tegorocznego Tygodnia B i
bliotek „Biblioteka m ojego wieku" został ogłoszony
konkurs plastyczny pod takim samym tytułem . Z a
daniem uczestników konkursu było wykonanie pra
cy plastycznej, która p rzedstaw iałaby ich w izję
biblioteki w przyszłości, czy też biblioteki w ym a
rzonej.
Pow stałe prace pokazyw ały futurystyczną wręcz
w izję biblioteki np. biblioteka obsługiw ana przez
roboty. B yła też biblioteka na szczycie góry, do któ
rej czytelnicy w jeżdżaliby wagonikami kolejki lino
wej. W szystkie prace zaprezentow ane były w Gale
rii Pluszow y M iś (galeria O ddziału dla Dzieci).
D odatkow ą atra k c ją było um ieszczenie zdjęć
w szystkich prac n a stronie internetow ej naszej b i
blioteki (w ww .m bp.siem ianowice.pl).

U czym y się czerpać papier
11 maja br. czytelnia Oddziału dla Dzieci przemie
niła się w średniow iecznąpracow nię papieru czerpa
nego. Z ajęcia przygotow ane i prow adzone były
przez firmę K alander - Czerpalnię Papieru Katarzy
ny Bakalarczyk z G liw ic. Papier czerpany był z dę
bow ej kadzi papierniczej. Prow adzący spotkanie
w ystąpili w strojach z epoki. M ożna też było zoba-
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czyć zabytkow ą praskę, w której odciskano papier
czerpany. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii
papiernictw a, a w szystko to w atm osferze zabawy,
tak aby w obecnej dobie Internetu uświadom ić dzie
ciom ja k w ażną rolę odgryw a papier zarów no dziś,
ja k i w odległej przeszłości, ja k ogrom ny był jego
wpływ na bieg historii i kultury.
Spotkanie miało następujący przebieg:
- krótka pogadanka na tem at historii papieru;
- podział dzieci na 3 grupy;
- czerpanie papieru wraz z zatopionym i płatkami
kwiatów;
- barwienie papieru technikąjapońską;
- pisanie gęsim piórem oraz odciskanie pieczęci
lakowych.
W szystkie prace w ykonane podczas w arsztatów
można było zabrać do domu. N a zakończenie wyko
nano pamiątkowe zdjęcia. M imo że grupy dzieci biorących udział w spotkaniu były dosyć liczne (ok. 40
osób) to panowała atm osfera ciszy i spokoju. Nikogo
nie trzeba było upom inać, każde dziecko skupione
było na zajęciach.

Tydzień B ibliotek to niepow tarzalna okazja, by
zaprezentować szeroki w achlarz ofert dla czytelni
ków. W tym roku chcieliśmy pokazać, że w bibliote
ce spotkać się można z rzeczam i, które na pierwszy
rzut o k a z biblioteką się nie kojarzą. Co na przykład
m ająwspólnego z biblioteką pszczoły? Okazuje się,
że bardzo dużo.
10 maja odbyło się otwarcie wystawy ,,Od kwiat
ka do pszczelnika” przygotow anej przez Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w 'Czeladzi oraz Śląski
Związek Pszczelarzy w K atow icach. W ystawa cie
szyła się dużym zainteresow aniem . W zw iązku
z tym postanowiono zorganizować lekcje bibliotecz
ne dotyczące pszczelarstw a. L ekcje prow adzone
były przez pszczelarzy, a w ięc osoby, które o psz
czołach wiedzą wszystko i m ogąo nich mówić godzi
nami. Dzieci zaproszone do udziału w spotkaniach
wysłuchały krótkiej prelekcji na temat pszczół. N ie
którzy po raz pierw szy w idzieli pszczołę w po
większeniu. Ogrom ne zdziw ienie budziła anatom ia
pszczoły oraz fakt, że ten mały owad jest niezwykle
mocno ow łosiony. N astępnie przystąpiono do
szczegółowego omówienia eksponatów zgromadzo
nych na wystawie. M ożna było zobaczyć różne ro
dzaje uli (tradycyjny, figuralny), narzędzia pszcze
larskie (dłuta, noże, klatki). Największą atrakcjąbyło
przym ierzanie pszczelarskiego kapelusza. D zieci
dow iedziały się także, że praca pszczelarza daje
w iele satysfakcji, je s t to w ręcz pasja, któ ra prze
słania wszystkie inne zajęcia. Dalsza część spotkania
przebiegała ju ż w czytelni O ddziału dla D zieci.
Tu na wszystkich m ilusińskich czekał słodki poczę
stunek (m iód prosto z u la na w afelku - pycha!).
Nie mogło zabraknąć głośnego czytania książek, któ
re najbardziej z pszczołam i i miodem się k o ja rz ą —
Pszczótlm Maja, Kubuś Puchatek. Odśpiewano tak
że piosenkę z popularnej dobranocki (Pszczółka
Maja). N astępnie uczestnicy spotkania sw oje w ra
żenia przenieśli na papier. Przy pomocy kartek i ko-

lorowych kredek w yczarow ane zostały portrety
pszczół, pasiek, uli oraz znanej wszystkim Pszczół
ki Mai. W szystkie prace stały się ozd o b ą Galerii
Pluszow y Miś.
Spotkanie z pisarzem
N a zakończenie Tygodnia Bibliotek przygotowali
śmy spotkanie z Kazimierzem Szymeczko. Autor cie
szących się coraz w iększą popularnością książek dla
dzieci i młodzieży, od razu zjednał sobie publiczność
bardzo dużym poczuciem humoru. Poza tym nie czę
sto ma się możliwość słuchania kogoś, kto na poczeka
niu rymuje i wymyśla bąjeczki na każdy temat. Pisarz
udzielał szczegółowych odpowiedzi na bardzo docie
kliwe pytania. N a koniec przy akompaniamencie gita
ry odśpiewano kilka piosenek znanych dzieciom
z przedszkola. Tradycyjnie można było zdobyć auto
graf oraz pamiątkowe zdjęcie z pisarzem.
Celem moim i koleżanek było przygotowanie cie
kawych i zróżnicow anych propozycji n a obchody
Tygodnia Bibliotek. Starałam się, by proponow ane
zajęcia były dostosow ane do różnych grup w ieko
wych odw iedzających nas czytelników.
Podsum ow ując we w szystkich im prezach
uczestniczyło 347 osób. Już sama ta liczba świadczy
o dużej popularności i atrakcyjności organizow a
nych imprez. D uże zainteresowanie szkół oraz czy
telników n aszą ofertą kulturalną świadczy rów nież
o tym, że Tydzień Bibliotek na stałe wpisał się w har
monogram imprez kulturalnych miasta.
JOLANTA KURCZAK
B yło głośne czytan ie,
dużo za b a w y i prezenty
Od niedzieli (4.06.2007 r.) trwał V I Ogólnopolski
Tydzień C zytania Dzieciom . Je d n ą z największych
atrakcji tegorocznej jasielskiej edycji był „Bal w Vimm erby” . Im prezę w Parku M iejskim w Jaśle
6.06.2007 r. zorganizow ała M iejska B iblioteka Pu
bliczna w Jaśle, przy pom ocy środków finanso
wych Urzędu M iasta w Jaśle. Nazwa balu nawiązuje
do m iejsca urodzin A strid Lindgren, która w tym
roku obchodziłaby setną rocznicę urodzin.
W trakcie festynu, fragm ent książki A strid Lind
gren Emil ze Smalandii, czytali dla dzieci przedstawi
ciele w ładz lokalnych i sponsorzy; M aria Kurowska
(burmistrz Jasła), Roman Kościow (LOTOS), Marcin
Wanat (dyrektor O ddziału Banku Pekao S.A. w Ja
śle), A nna M iśkow icz (K SG sp. z o.o. w Tarnowie Gazownia Jasielska), W iesław Hap (harcmistrz, rad
ny Rady Jasła), Janusz Szewczyk (JDK). N a przed
szkolaków oraz przybyłe n a im prezę dzieci w raz
z rodzicami i dziadkami czekało wiele niespodzianek:
maluchy zobaczyły m.in. pokaz magii w wykonaniu
iluzjonisty W iesław a Jaśkow skiego oraz popisy
grup tanecznych z M D K w Jaśle. W trakcie imprezy
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przedszkolaki w zięły udział w licznych konkursach
literackich i plastycznych (M BP w Jaśle), zabawach
ruchow ych (JM D K w Jaśle) o raz grach spraw no
ściow ych (139 D rużyna H arcerska „L isy” z Gimna
zjum nr 2 w Jaśle). Przeprow adzony został rów nież
konkurs na najładniejszy kostium przedstaw iający
bajkow ąpostać.
K ażdy uczestnik b alu otrzym ał książeczkę od
sponsorów im prezy - firmy LOTOS; KSG sp. z o.o.
w Tarnow ie - O ddział Z akład G azow niczy w Jaśle
i Banku Pekao S.A. oraz słodycze od firm y ASTRA
i Zakładu Piekarnictw a i C ukiernictw a J. Wątroby.
MARTA KUCHTA

WYDARZENIA
N a g r o d y d la p olskich
ilu stra to re k na B ien nale
B u stra cji w B ratysław ie
Iw ona C hm ielew ska otrzym ała Z ło te Jabłko za
ilustracje do słownika angielsko-koreańskiego Thin
king A B C (opracow anego w raz z Jiw one Lee). Ta
p restiżow a n agroda przyznaw ana je s t przez m ię
dzynarodow e ju ry n a bratysław skim B iennale Ilu
stracji, w którym uczestniczą kraje z całego świata.
Z a sw oje ilustracje do książki Polskie baśnie i le
g e n d y (wyd. N ow a E ra) m edal B łB ’O7 otrzym ała
rów nież M aria Ekier.
Prezentacje dokonań ilustratorskich z poszczegól
nych krajów przygotow ują narodow e sekcje łBBY.
P olskie S tow arzyszenie IBBY w raz z Instytutem
K siążki było organizatorem w ysyłki ilustracji na
Biennale Ilustracji w Bratysław ie BIB 2007.
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