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Program komputerowy służący
do kompleksowej obsługi bibliotek
w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.
Ułatwia pracę w bibliotece:
□ umożliwia prowadzenie
pełnej ewidencji zbiorów
□ tworzy elektroniczne katalogi
□ rejestruje wypożyczenia, kontroluje zaległości
□ sporządza czytelne sprawozdania statystyczne
□ drukuje karty katalogowe, księgi inwentarzowe itp.
Przekształca bibliotekę
w nowoczesną pracownię informacyjną:
□ umożliwia sprawne wyszukiwanie informacji
□ pozwala na przeglądanie katalogów
i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem
szkolnej sieci komputerowej, a nawet Internetu
□ zdalnie udostępnia czytelnikom
do wglądu konta wypożyczeń
Współpracuje z innymi programami firmy VULCAN:
□ przejmuje dane osobowe uczniów
z SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO 2000
□ przejmuje dane osobowe pracowników szkoły
z KADR 2000
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LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA
Kalendarz rocznic 2004

STYCZEŃ
W illiam Butler Yeats
28.01. : 65. rocznica śmierci - 1939
Urodził się 13.06.1865 r., poeta i dramaturg
irlandzki. Nagrodzony Literacką Nagrodą
Nobla „za uduchowioną twórczość poetycką
oddającą w najwyższej formie artystycznego
ducha narodowego”. W Polsce wydano
w 1987 r. jego: Dramaty, Poezje, Wiek dzie
więtnasty i później. Wyspy na jeziorze.

Nagroda Nobla w 1923 r.
LUTY
M ichail Aleksandrowicz Szołochow
21.02. : 20. rocznica śmierci - 1984
Urodził się 24.05.1965 r., prozaik i publi
cysta rosyjski. Nagrodzony za „siłę artystycz
ną i prawdziwość epopei o dońskim kozactwie
w przełomowych dla Rosji czasach”
Autor takich utworów jak: Cichy Don, Los
człowieka. Opowiadania znad Donu. Słowo
o ojczyźnie, Zaorany ugór.

Nagroda Nobla w 1965 r.
M ARZEC
Frédéric M istral
25.03. : 90. rocznica śmierci - 1914
Urodził się 8.09.1830 r., pisarz i poeta
prowansalski. Nagrodę Nobla otrzymał za
„świeżość i oryginalność utworów poetyckich.

oddających prawdziwie ducha narodu”. Jest
autorem wydanych w Polsce utworów: epopei
w 12 pieśniach Miréio, opowiadającej o mi
łości, religii i śmierci oraz autobiografii pt.
Pamiętniki i opowieści, Moje początki.

Nagroda Nobla w 1904 r.
Oktavio Paz
31.03. : 90. rocznica urodzin - 1914
Zmarł 19.04.1998 r., poeta i eseista mek
sykański. Zwany „pielgrzymem po kulturach
świata”. Nagrodzony za „ namiętne pisarstwo
z szerokimi horyzontami, cechującymi się
inteligencją emocjonalną i humanistyczną
uczciwością”. W Polsce znany głównie dzięki
zbiorowi esejów pt. Labirynt samotności,
i poezjom wydanym w zbiorach: Poezje
zebrane (1981 r.). Wciąż te same widzenia
(1990 r.) , Wokół kamienia słońca (1990 r.).
Inne utwory: Lévi-Strauss ałbo nowa uczta
Ezopa, Podpatrywanie Indii, Podwójny
płomień: miłość i erotyzm.

Nagroda Nobla w 1990 r.
KW IECIEŃ
Seamus Heaney
13.04. : 65. rocznica urodzin - 1939
Pisarz irlandzki. Nagrodę Nobla otrzymał
za „dzieła o lirycznej piękności i etycznej głębi,
które chwalą cuda dnia codziennego i żywą
przeszłość”. W Polsce ukazały się jego
utwory: 44[Czterdzieści cztery] wiersze.

GRUDZIEŃ
Samuel Beckett

22.12. : 15. rocznica śmierci —1989
Urodził się 13.04.1906 r., prozaik, dra
maturg i eseista irlandzki tworzący w języku
francuskim i angielskim. Nagrodzony za to,
że „w nowych dla dramatu i prozy formach

ukazuje wzniosłość człowieka w jego skraj
nym opustoszeniu”. Utwory: Czekając na
Godota, Dzieła dramatyczne. Końcówka,
Molloy, Nowele, Watt, Wierność przegranej.

Nagroda Nobla w 1969 r.
GRAŻYNA BILSKA
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BIBLIOTECZKA
Poradnika Bibliotekarza

Obejmuje publikacje metodyczne przeznaczone do wykorzystania w praktycznej działalno
ści bibliotekarza, zwłaszcza w bezpośredniej pracy z dziećmi. Prezentuje materiały nowe,
nie zamieszczane na łamach „Poradnika”. Autorami serii są bibliotekarze praktycy.
•
•
•
•

Scenariusze wystaw 1.1 - Celina Markowiak-Luty. Cena 12 zł
Praca z aktywem bibliotecznym t. 2 - Izabela Żukowska. Cena 5 zł
Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej t. 3 - Krystyna Barańska. Cena 22 zł
Edukacja czytelnicza i medialna t. 4 - Jadwiga Andrzejewska. Cena 9,50 zł

w p rz y g o to w a n iu :
• Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów (tyt. roboczy)
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Spisy treści „Poradnika Bibliotekarza" dostępne w Internecie pod adre.sem bttp://ebib.oss.wroc.pl/czasopisnia/czas2.html „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”. Informujemy również naszych Czytel
ników, że mogą korzystać z adresu poczty e-mail: wyd.sbp-portal@wp.pl; sprzedaz_@wpąil

Od Redaktora
Do niewątpliwie znaczących wydarzeń bibliotekarskich tegorocznej jesieni zaliczyć należy V Fo
rum SBP i konferencję nt. ,,Dziś i jutro zawodu bibliotekarza". Tradycyjnie ju ż tego typu spotkania
zawodowe poświęcone są ważnym problemom środowiska bibliotekarskiego. Obie narady odbyły się
w Nałęczowie w dniach 18-20 września 2003 r.; uczestniczyło w nich ok. 140 bibliotekarzy z całej
Polski. Obrady Forum skupiły się wokół aktualnych problemów SBP i roli tego największego związku
zawodowego W’ przyszłości oraz kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza. Natomiast dwudniowa kon
ferencja wzbogaciła naszą wiedzę o aktualnym stanie zawodu bibliotekarza - jego uwarunkowaniach
prawnych, naukowych, zawodowych, środowiskowych.
W notce „Od redaktora” chcę państwu przekazać, w ogromnym skrócie i na „gorąco”- refleksje
i przemyślenia autorów referatów - dotyczące obecnej i perspektywicznej wizji tego zawodu. Podob
nie ja k współczesne biblioteki zmienia się oblicze naszego zawodu. Nie je st to ju ż bibliotekarz, który
wykonuje zestaw podstawowych zadań bibliotecznych, określonych w definicjach zawodu - dostęp
nych w literaturze fachowej. Znajdujące się tam definicje są ju ż przestarzałe. Wciąż brakuje bardziej
nowoczesnej i zarazem precyzyjnej definicji zawodu bibliotekarza i nadal „pokutuje” pogląd , iż
bibliotekarzem je st każda pracująca w tym miejscu osoba. Ten zły stereotyp zawodu, mającego zresztą
długie tradycje, decyduje o niekorzystnym odbiorze społecznym i powszechnej ocenie tego zawodu
jako łatwego, spokojnego, bezstresowego, nie wymagającego głębokiej wiedzy. Pogląd ten wynika
z nieoznaczoności tej profesji, braku pragmatyki zawodowej. Współczesne bibliotekarstwo posiłkuje
się obecnie różnymi zawodami i specjalnościami. Fakt ten wynika z poszerzania się funkcji, jakie
pełni obecnie biblioteka, nasycenia je j działań technologią informacyjną, zwiększenia roli edukacyj
nej i stałego wzbogacania wiedzy bibliotekarskiej. Już teraz można zauważyć stopniową dezintegra
cję zawodu, zwłaszcza w bibliotekach wysoko zorganizowanych. W placówkach tych zatrudnia się
takich specjalistów jak: bibliotekarz systemowy, administrator sieci, klasyfikator, broker informacji,
makler informacji, konsultant ds. wydawnictw elektronicznych, cyberbibliotekarz, „poławiacz opi
sów ”. To są tylko przykłady, a specjalności może być jeszcze więcej. Lista ta świadczy o coraz więk
szej złożoności działań podejmowanych przez współczesne biblioteki i nowym wizerunku zawodu bi
bliotekarza oscylującego w kierunku specjalności informacyjnych /informatycznych. Zresztą ju ż te
raz w nazwach kierunków bibliotekoznawczych na wyższych uczelniach dominuje informacja nauko
wa, kosztem przesuwania wyrazu ,,bibliotekoznawstwo" na drugie miejsce. Jest to powszechna ten
dencja występująca na świecie. Na warszawskich studentów bibliotekoznawstwa mawia się potocznie
- informatycy. Ta sytuacja doskonale odzwierciedla przemiany tej profesji. Zatem zawód biblioteka
rza cechuje z jednej strony dezintegracja, a z drugiej potrzeba silnej integracji zawodowej, która
wyrażona je st w jednolitym umocowaniu prawnym, w świadomości społecznej, wspólnym celu zawo
dowym, w nowym jeg o paradygmacie. Ważną kwestią każdego zawodu je st kształcenie i doskonalenie.
Analiza programów kształcenia bibliotekarzy na poziomie wyższym i przedakademickim dowiodła, iż
od dobrych kilku lat przygotowuje się bibliotekarza do nowych wyzwań, zwłaszcza w zakresie infor
macji, a treści programowe coraz mniej uwagi poświęcają tradycyjnej technice bibliotecznej na rzecz
technologii i systemów informacyjnych. Studia mają przygotować do nowych ról zawodowych. Z za
wodem bibliotekarza ściśle wiąże się problem etyki zawodowej i potrzeba przyjęcia i stosowania
kodeksu etyki bibliotekarza (wartości i normy moralne obowiązujące wszystkich reprezentantów zawodu). Przygotowanie kodeksu etyki zawodu bibliotekarza będzie elementem scalającym tę profesję.
Przedstawione na konferencji referaty przedstawiały różne oceny, charakteiystyki, propozycje roz
wiązań i realizacji, odnosząc się do celu nadrzędnego, czyli społecznych i technologicznych uwarun
kowań obecnego stanu i kondycji zawodu bibliotekarskiego w Polsce. Postanowienia konferencyjne
dotyczyły takich problemów jak: nowelizacja ustawy o krajowym systemie informacji, przygotowanie
kodeksu etyki zawodowej, potrzeby stałego modyfikowania pmgramów kształcenia, prowadzenia dal
szych działań w zakresie integracji zawodowej z uwzględnieniem pragmatyki zawodowej. Te krótkie
rozważania, skreślone tuż po konferencji nałęczowskiej zakończę słowami prof. Jacka Wojciechow
skiego „bibliotekarz? - taki sam zawód, ja k inne... ”.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT
i jego języki informacyjno-wyszukiwawcze
M ARIA BURCHARD
Katalog centralny NUKAT uruchomiony
został w Bibliotece Uniwersyteckiej w War
szawie w lipcu 2002 r. Jest przedsięwzięciem
mającym na celu poprawę dostępu do infor
macji o zbiorach polskich bibliotek naukowych
oraz usprawnienie katalogowania dokumen
tów w skali kraju. Zarówno bibliotekarze, jak
i czytelnicy wiążą z tym wydarzeniem duże
nadzieje na poprawę dostępu do zbiorów.
Prace projektowe nad koncepcją katalogu
centralnego prowadzone były od 1998 r. przez
wyłoniony wówczas z przedstawicieli zainte
resowanych grup bibliotek' Zespół Koordy
nacyjny. Zespół ten w ciągu pół roku opraco
wał koncepcję Katalogu Centralnego oraz
podjął starania o zdobycie środków finanso
wych na jego realizacje formułując wystąpie
nie do Fundacji A. W. Mellona oraz kierując
do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mini
sterstwa Kultury i Sztuki oraz do Komitetu
Badań Naukowych memoriał: „O Narodowy
Katalog Centralny dla Polski” zawierający
ogólne założenia projektu katalogu central
nego, wraz z koncepcjąjego realizacji. W od
powiedzi na te dokumenty Fundacja A. W.
Mellona już na początku 1999 r. przyznała
grant na realizację projektu, zaś w 2001 r.
Komitet Badań Naukowych przyznał fundusz
na wdrożenie i prowadzenie katalogu central
nego. Oba te fundusze trafiły do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, która została
wskazana przez projektantów na siedzibę ka
talogu centralnego. Wybór Biblioteki Uniwer
syteckiej jako miejsca ulokowania i prowa
dzenia katalogu centralnego wyniknął z fak
tu, że była ona w przededniu przeprowadzki
‘Inicjatywę opracowania projektu podjęli przedstawi
ciele grupy bibliotek VTLS skupieni w porozumieniu
o współpracy polskich bibliotek użytkujących i wdraża
jących system VTLS, przedstawiciele grupy bibliotek Ho
rizon skupieni w porozumieniu „Biblioteka z Horyzon
tem” oraz Biblioteka Narodowa,

do nowoczesnej, gwarantującej dobre zaple
cze techniczne siedziby oraz, że tu właśnie od
1993 r. budowana była we współpracy biblio
tek, Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych
prowadzona przez specjalnie utworzone dla
tego celu Centrum Formatów i Kartotek Haseł
Wzorcowych (od 1996 r.). Zatem Biblioteka
Uniwersytecka obok warunków technicznych
dysponowała także doświadczonym w koor
dynowaniu współpracy zespołem, który po
odpowiedniej rozbudowie mógł podjąć się
zadania wdrożenia i poprowadzenia katalogu
centralnego.

Głównym celem realizacji projektu
katalogu centralnego jest dostarczenie
użytkownikom szybkiej, łatwo dostępnej
informacji o zbiorach
przechowywanych w polskich
bibliotekach naukowych i ułatwienie
dostępu do tych zbiorów.
Jednakże celem równoległym, warunkują
cym szybkie osiągnięcie celu pierwszego, jest
racjonalizacja katalogowania dokumentów
bibliotecznych w skali kraju. Realizowana jest
ona poprzez zastosowanie metody współkatalogowania w bazie katalogu centralnego. Jej
efektem jest likwidacja wielokrotnego kata
logowania tych samych dokumentów w wie
lu bibliotekach. Katalogi lokalne są tworzone
poprzez kopiowanie gotowych rekordów
z katalogu centralnego.
Okres przygotowawczy, poprzedzający
uruchomienie katalogu centralnego trwał po
nad rok. Przeprowadzono w tym czasie ne
gocjacje z firmą VTLS w sprawie dostoso
wania systemu Virtua do obsługi organizacji
pracy w katalogu centralnym NUKAT, zgod
nej z przyjętą wcześniej koncepcją katalogu.
Dokonano zakupu sprzętu, testowano kolej
ne wersje oprogramowania ściśle współpra
cując z firmą VTLS nad jego dostosowaniem
do określonych wymagań. Było konieczne,
aby w momencie uruchomienia współkatalo-

gowania wszystkie funkcje w oprogramowa
niu służące do prawidłowej obsługi współkatalogowania, wyszukiwania i prezentacji da
nych działały w systemie bezbłędnie. Ponad
to czas ten wykorzystany został na reorgani
zację bazy CKHW. Już na początku 2001 r.
wprowadzono zasadę tworzenia w tej bazie
w trybie online rekordów haseł przedmioto
wych rozwiniętych (hpr), które wcześniej
przechowywane były wyłącznie w katalogach
lokalnych. Przeprowadzono także akcję sca
lania już istniejących rekordów hpr w CKHW.
Kolejny nurt działań przygotowawczych
obejmował poszerzenie i przygotowanie do
prowadzenia nowych zadań zespołu Centrum
Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych oraz
bibliotek, które w pierwszej kolejności miały
podjąć współkatalogowanie. Powołano ośro
dek do prowadzenia bazy rekordów hpr oraz
ośrodek do prowadzenia bazy rekordów bi
bliograficznych. W styczniu 2002 r. zespół
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzor
cowych został przekształcony w C entrum
NUKAT. Prowadzeniem katalogu centralne
go zajął się 40-osobowy zespół Centrum
NUKAT, który zrealizował wdrożenie projek
tu, wcześniej (w 23-osobowym zespole) pro
wadził CKHW. Zespół ten obecnie organizu
je współpracę, koordynuje współkatalogowa
nie, prowadzi w specjalistycznych zespołach
kontrolę wpływających każdego dnia odpo
wiednich typów rekordów. Zajmuje się dys
trybucją rekordów nowych i zmodyfikowa
nych, a ponadto prowadzi szkolenia użytkow
ników katalogu w zakresie formatów MARC,
zasad tworzenia rekordów kartoteki haseł
wzorcowych i słownictwa języka KABA.
Przygotowuje instrukcje i materiały metodycz
ne dotyczące formatów i zasad tworzenia kar
totek haseł wzorcowych oraz języka KABA,
a także ujednolicania metod katalogowania, pro
cedur współpracy, śledzi standardy katalogowa
nia i czuwa nad ich stosowaniem w katalogu
centralnym itp. (Centrum prowadzi od 1997 r.,
wydawaną przez Wydawnictwo SBP serię wy
dawniczą <Formaty-Kartoteki>, dotychczas
ukazało się 17 tomów).
W katalogu centralnym znalazły
zastosowanie dwie bazy budowane od
kilku lat przez biblioteki naukowe.
Pierwsza to zainicjowana w 1993 r., we
współpracy bibliotek użytkujących system

VTLS, C entralna K artoteka Haseł W zor
cowych (CKHW) licząca dziś prawie 827 tys.
rekordów dla haseł osobowych i korporaływnych, rekordów dla tytułów ujednoliconych
i ujednoliconych tytułów serii oraz rekordów
dla słownictwa języka haseł przedmiotowych
KABA i haseł przedmiotowych rozwiniętych,
stanowiących gotowe do zastosowania w re
kordach bibliograficznych charakterystyki
przedm iotow ej. D ruga to zainicjow any
w 1995 r., we współpracy bibliotek użytkują
cych system VTLS, C entralny K atalog Ty
tułów Czasopism (CKTCz) liczący obecnie
ponad 23,5 tys. rekordów bibliograficznych.
Budowanie bazy rekordów bibliograficz
nych dla książek i stopniowo kolejnych typów
dokumentów rozpoczęto w katalogu central
nym od zera. Obecnie tworzy się w katalogu
centralnym, obok rekordów bibliograficznych
dla książek, rekordy dla druków muzycznych,
dokumentów dźwiękowych, dokumentów
elektronicznych. Docelowo w katalogu cen
tralnym znajdą się w jednej bazie wszystkie
typy dokumentów przechowywane w polskich
bibliotekach naukowych.

Katalog centralny NUKAT
obsługiwany jest przez system
biblioteczny V irtua,
firmy VTLS z Blacksburga w Stanach Zjed
noczonych. Z katalogiem centralnym współ
pracują biblioteki użytkujące tzw. klasyczny
system VTLS (latem 2003 r. planują migracje
do systemu Virtua), biblioteki użytkujące sys
tem Horizon, a także systemy ALEPH i PROLIB. Wprowadzanie danych do katalogu cen
tralnego oraz kopiowanie ich do katalogu lo
kalnego odbywa się za pomocą oprogramo
wania typu klient systemu Virtua, który jest
nieodpłatnie udostępniany bibliotekom współ
pracującym w liczbie gwarantującej płynność
katalogowania. W momencie kopiowania do
rekordu bibliograficznego w katalogu central
nym dopisywany jest kod lokalizacji dokumen
tu. Kod ten zapewnia też łączność z danym
katalogiem lokalnym. Wyszukiwanie w kata
logu centralnym NUKAT odbywa się za po
mocą oprogramowania typu klient www Cha
meleon i jest dostępne w Internecie. Gotowe
rekordy z katalogu centralnego mogą być
pobierane przez biblioteki nie uczestniczące
we współkatałogowaniu i udostępniane są nie

odpłatnie wszystkim bibliotekom, które są
nim i zainteresow ane, jednakże Centrum
NUKAT nie dostarcza w takim przypadku na
rzędzi do pobierania rekordów. Takie narzę
dzia zainteresowana biblioteka musi nabyć lub
opracować we własnym zakresie. Pewną ini
cjatywę w tej sprawie podejmują producenci
najbardziej rozpowszechnionych w Polsce
systemów bibliotecznych, a Centrum NUKAT
oferuje pomoc w opracowywaniu tych narzę
dzi poprzez udostępnianie bazy testowej, in
formacje, konsultacje.
Dane w katalogu centralnym NUKAT bu
dowane są zgodnie z obowiązującymi w Pol
sce przepisami katalogowania (dostosowany
mi do zaleceń międzynarodowych) regulują
cymi zasady tworzenia opisu bibliograficzne
go, zasady doboru i formułowania haseł oraz
zasady dotyczące budowy katalogu, a więc
zawierają rekordy bibliograficzne tworzone
według ujednoliconych zasad, kontrolowane
centralną kartoteką haseł wzorcowych. Dane
w katalogu zapisywane są w formacie MARC
21 i przekazywane do innych systemów w for
macie wymiennym. Zapewnia to spójność
danych, j ednoznaczną identyfikacj ę dokumen
tów, efektywne wyszukiwanie w bazie cen
tralnej i bazach lokalnych (także z wykorzy
staniem protokołu Z39.50), umożliwia wymia
nę danych w skali kraju oraz wymianę mię
dzynarodową.

Katalog centralny NUKAT
jest przystosowany
do obsługi kilku języków
charakterystyki przedmiotowej.
Ta cecha systemu znajdzie zastosowanie,
gdy współkatalogowanie rozpocznie Biblio
teka Narodowa, stosująca własny język haseł
przedmiotowych oraz biblioteki medyczne
stosujące specjalistyczny język charakterystyki
przedmiotowej Medical Subject Headings
(MeSH).
Obecnie w katalogu centralnym do charakteiystyki przedmiotowej dokumentów stoso
wany jest język haseł przedmiotowych KAB A,
kompatybilny (zgodny pod względem meto
dy tworzenia i gramatyki) z najbardziej roz
powszechnionym na świecie językiem haseł
przedmiotowych Biblioteki Kongresu (LCSH)
oraz je g o francuskim odpow iednikiem
RAMEAU. W rekordach dla każdego termi

nu słownictwa języka KABA znajduje się jego
angielski i francuski odpowiednik z języka
LCSH i RAMEAU. Do katalogu centralnego
wprowadzane są także rekordy haseł przed
miotowych rozwiniętych, gotowe do zasto
sowania w rekordach bibliograficznych. Słow
nictwo tego języka jest współtworzone i wy
korzystywane głównie przez polskie bibliote
ki naukowe. Jego stosowanie nie jest jednak
obowiązujące w katalogu centralnym i nie wa
runkuje uczestniczenia we współkatalogowaniu. Do katalogu centralnego przyjmowane są
rekordy bibliograficzne bez charakterystyki
przedmiotowej, która może być wprowadzo
na w formie modyfikacji przez inną bibliote
kę w terminie późniejszym. Modyfikacja taka
wprowadzana jest następnie automatycznie do
katalogów bibliotek stosujących język haseł
przedmiotowych KABA, nie wchodzi do ka
talogów nie stosujących tego języka.
Wraz z podjęciem współpracy z katalogiem
centralnym przez Bibliotekę Narodową, co
planowane jest na jesień 2003 r.,

do kartoteki haseł wzorcowych
katalogu centralnego
wprowadzone zostaną rekordy
słownictwa języka haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej
oraz rekordy haseł przedmiotowych
rozwiniętych właściwych
dla tego języka.
Rekordy te będą stanowiły odrębny zbiór
identyfikowany odpowiednim drugim wskaź
nikiem, co uchroni przed powstawaniem kon
fliktów w przypadku identycznych terminów
w słowniku JHPBN i BCABA. Biblioteki zain
teresow ane w ykorzystaniem słownictwa
JHPBN będą wykorzystywać w rekordach bi
bliograficznych gotowe terminy lub wprowa
dzać do bazy NUKAT nowe rekordy rozwi
niętych haseł. Wszelkie modyfikacje w zakre
sie opracowania przedmiotowego w języku
MeSH będą rozsyłane do zainteresowanych
bibliotek na ogólnie przyjętych w katalogu
centralnym zasadach przedmiotowych, a na
stępnie będzie je można wykorzystywać w re
kordach bibliograficznych. W jednym rekor
dzie bibliograficznym katalogu NUKAT może
znaleźć się obok siebie zarówno charakteiystyka przedmiotowa w języku KABA jak i JHP
BN. Natomiast do katalogów lokalnych prze
noszona będzie wyłącznie charakteiystyka

przedmiotowa w języku właściwym dla da
nego katalogu. Prowadzenie kartoteki haseł
wzorcowych JHPBN, kontrola wpływających
rekordów pozostanie w gestii odpowiednie
go zespołu Biblioteki Narodowej i będzie pro
wadzona online w kartotece wzorcowej ka
talogu centralnego NUKAT.
Nieco inaczej zorganizowane będzie w ka
talogu centralnym stosowanie słownictwa jhp
MeSH. Kartoteka tego języka w polskiej wer
sji, utrzymywana dotąd w Bibliotece Akade
mii Medycznej w Poznaniu, pozostanie tam
że i prowadzona będzie na dotychczas usta
lonych warunkach. W katalogu centralnym
NUKAT znajdą się tylko te rekordy słownic
twa MeSH, które będą potrzebne do wyko
rzystania w rekordach bibliograficznych wpro
wadzonych do katalogu NUKAT. Charakte
rystyka przedmiotowa z wykorzystaniem
słownictwa MeSH może współistnieć w re
kordzie bibliograficznym katalogu NUKAT
z opisem przedmiotowym sporządzonym w
obu wcześniej wymienionych językach. Do ka
talogu lokalnego przejdzie jednak tylko ten
opis przedmiotowy, który ma zastosowanie
w tym katalogu. Wszelkie modyfikacje w za
kresie opracowania przedmiotowego w języ
ku MeSH będą rozsyłane do zainteresowa
nych bibliotek na ogólnie przyjętych w kata
logu centralnym zasadach.
Wyszukiwanie w katalogu centralnym moż
liwe będzie z wykorzystaniem indeksu przed
miotowego jednego wybranego języka lub we
wspólnym indeksie przedmiotowym obejmu
jącym wszystkie trzy języki. Użytkownik jed
nak zawsze otrzyma informację, z którego ję
zyka pochodzi znajdujący się w indeksie ter
min lub hasło przedmiotowe rozwinięte.
Katalog centralny NUKAT działa już po
nad rok. Mechanizm współkatalogowania uru
chomiony w lipcu 2002 r. pracuje sprawnie
i rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Obec
nie we współkatalogowaniu uczestniczą 33 bi
blioteki, o 5 więcej niż w chwili uruchomie
nia katalogu. Miesięcznie wpływa do bazy
NUKAT średnio 9600 rekordów bibliograficz
nych dla dokumentów zwartych, 280 rekor
dów dla czasopism i średnio 11 750 rekordów
kartoteki haseł wzorcowych. Wszystkie pra
widłowe rekordy wprowadzone do bazy
NUKAT po dwóch dniach są dostępne do sko
piowania. Baza rekordów bibliograficznych
zbudowana poprzez współkatalogowanie od

zera liczy obecnie 86 239’, a w katalogach
lokalnych, poprzez skopiowanie gotowych re
kordów powstało łącznie ponad 155 200 re
kordów’. Każdy z wprowadzonych do kata
logu centralnego rekordów bibliograficznych
dla wydawnictw zwartych został wykorzysta
ny w katalogach lokalnych średnio 1,8 raza,
przy czym największym zainteresowaniem
cieszą się rekordy dla dokumentów wydanych
w latach 2001-2003, czyli najnowsze. Niektó
re skopiowane zostały kilkanaście razy. Do
kumenty sprzed 2001 r. są rzadziej kopiowa
ne, ponieważ rekordy dla nich przeważnie
znajdują się już w katalogach lokalnych lub
akurat nie są przedmiotem katalogowania
w wielu bibliotekach. Należy jednak oczeki
wać, że z czasem i te rekordy zostaną wyko
rzystane, gdy biblioteki przystąpią do retrokonwersji swoich katalogów lub do wymiany
istniejących w katalogach lokalnych rekordów
na rekordy pochodzące z katalogu centralne
go. Zyskają dzięki temu dopisanie do rekor
du w katalogu centralnym kodu lokalizacji
własnej biblioteki.

Biblioteki, które uczestniczą
we współkatalogowaniu zyskują
nie tylko możliwość nielimitowanego
wykorzystania gotowych rekordów
w swoim katalogu, ale także
zastosowania w nich opisów
przedmiotowych wytworzonych
w innych bibliotekach.
Oszczędzają więc czas zarówno na opraco
waniu formalnym, jak i na przedmiotowym.
Wszelkie korekty i modyfikacje wprowadzane
w katalogu centralnym pojawiają się automa
tycznie w katalogach lokalnych, ponieważ
wszystkie rekordy zastosowane w katalogach
lokalnych pochodzące z katalogu centralnego,
dzięki identyfikacji poprzez numer kontrolny
rekordu są automatycznie aktualizowane.
Biblioteki, które nie uczestniczą we współ
katalogowaniu również mogą budować swo’Danc z 25.03.2003 r.
’ Dane dotyczą tylko rekordów dla wydawnictw zwar
tych. Rekordy bibliograficzne dla wydawnictw ciągłych
skopiowane zostały do katalogów lokalnych średnio 2,4
raza dając łącznic prawic 60 900 rekordów bibliogra
ficznych w katalogach lokalnych. Współczynnik wyko
rzystania rekordów khw jest niemożliwy do obliczenia,
ponieważ rekord hasła raz skopiowany do katalogu lo
kalnego znajduje wielokrotne zastosowanie w rekordach
bibliograficznych.

je katalogi lokalne poprzez kopiowanie goto
wych rekordów. Biblioteki takie, jeśli zgłoszą
w Centrum NUKAT fakt pobierania rekordów'* z katalogu centralnego, są objęte syste
mem automatycznej aktualizacji danych. Bi
blioteki naukowe oraz publiczne wojewódz
kie mogą wprowadzać do rekordów katalo
gu centralnego kod lokalizacji swojej biblio
teki.
Biblioteka, która decyduje się budować
swój katalog lokalny poprzez kopiowanie
gotowych rekordów z katalogu centralnego,
bez względu na to czy uczestniczy we współkatalogowaniu w katalogu centralnym czy też
jest tylko użytkownikiem biernym, powinna
dążyć do tego aby katalog centralny był jedy
nym źródłem rekordów dla katalogu lokalne
go. Kopiowanie rekordów z wielu źródeł bezpośrednio z innej biblioteki lub np. poprzez
katalog KaRo —jest działaniem krótkowzrocz
nym przynoszącym jedynie doraźne korzyści,
ale niesie niebezpieczeństwo utraty spójności
danych w katalogu lokalnym. Ma to konse
kwencje w działaniach długofalowych, np.
niesie niebezpieczeństwo zegrania rekordu
o identycznym numerze kontrolnym, wymu
sza konieczność ręcznej obsługi rekordów
spoza puli skopiowanej z katalogu centralne
go w wyniku nie objęcia ich systemem auto
matycznej modyfikacji. Może się to okazać
szczególnie dokuczliwe, gdy biblioteka zde
cyduje się np. na zastosowanie jednego z ję
zyków charakterystyki przedmiotowej obsłu
giwanego przez katalog centralny. W przypad
ku niespójnych danych zabieg ten nie może
być przeprowadzony automatycznie.

no współkatalogowaniem jak i tylko wyko
rzystaniem gotowych danych, jest bardzo
duże. Przed Zespołem Centrum NUKAT jest
jeszcze wiele pracy. Katalog ciągle udostęp
niany jest z angielskim interfejsem, ponieważ
polska wersja oferowana przez dostawcę bu
dziła wiele zastrzeżeń dotyczących termino
logii fachowej jak i poprawności wyrażenia
poszczególnych treści. Prace nad polonizacją
komunikatów ekranowych i tekstów pomocy
trwają i wkrótce ich polska wersja, uzgodnio
na w grupie bibliotek wykorzystujących sys
tem Virtua, zostanie udostępniona.

Pierwsze korzyści już są widoczne. Zain
teresowanie nowych użytkowników, zarów

W odpowiedzi na zainteresowanie użyt
kowników w Centrum NUKAT są cyklicz
nie organizowane szkolenia dla nowych bi
bliotek zainteresowanych współkatalogowa
niem oraz spotkania o charakterze wprowadzająco-informacyjnym dla użytkowników,
którzy chcieliby się czegoś o katalogu dowie
dzieć.
Obecnie żywo dyskutowany jest problem
scalenia w katalogu centralnym danych z ka
talogów lokalnych wcześniej utworzonych.
W projekcie zapowiadany był taki proces. Miał
dotyczyć wyłącznie katalogów lokalnych wy
tworzonych z wykorzystaniem rekordów khw
pochodzących z CKHW. Jednakże uzyskanie
w katalogu centralnym zbioru scalonych re
kordów, połączone ze zlikwidowaniem rekor
dów zdublowanych i zachowaniem kodów
lokalizacji, a następnie zastąpienie odpowied
ników tych rekordów w katalogach lokalnych
rekordami pochodzącymi z katalogu central
nego, jest praktycznie niemożliwe bez ogrom
nej pracy ręcznej i zawsze niesie w sobie ry
zyko uszkodzenia danych w katalogach lokal
nych. Sprawa ciągle jest otwarta, ale Centrum
NUKAT skłania się do zrezygnowania z tej
operacji, na rzecz stopniowej wymiany danych
w katalogach lokalnych na dane pochodzące
z katalogu centralnego realizowanej przez po
szczególne biblioteki.

"W niektórych systemach możliwe jest niejawne ko
piowanie rekordów bibliograficznych z katalogu central
nego lub kopiowanie z wykorzystaniem katalogu KaRo.

Maria Burchard jest kierownikiem Centrum NUKAT
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Uruchomienie Narodowego
Uniwersalnego Katalogu Centralnego
NUKAT, należy uznać za ogromny
sukces środowiska bibliotekarskiego
w Polsce.

o zmianach symboliki
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
Część pierwsza*
ADAM STOPA
Każdemu językowiinformacyjno-wyszuki
wawczemu towarzyszy zawsze troska o po
większanie i aktualizację słownictwa. Dzięki
niej języki pozostają wciąż otwarte, mogą pre
cyzyjnie odzwierciedlać treści opisywanych
dokumentów. Ostatnie lata przyniosły inten
sywny rozwój stosowanych u nas języków
haseł przedmiotowych zarówno języka haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej, jak
i języka KABA budowanego - przy udziale
wielu bibliotek akademickich —w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego. Narastanie i
przekształcanie się słownictwa tych języków,
rozwój ich leksyki i modyfikacje metodyki
można śledzić na bieżąco - zarówno w druku
dzięki „Biuletynowi JHPBN”, jak i elektro
nicznie: przez kartotekę haseł wzorcowych wi
doczną w witrynie BN oraz dzięki kartotece
haseł wzorcowych języka KABA na stronie
katalogu NUKAT. Obu językom poświęca się
także liczne artykuły, publikacje książkowe
i konferencje. Zmiany leksyki języków haseł
przedmiotowych są więc dobrze dostępne
i znane wśród wszystkich zainteresowanych.
Mniej powszechna jest wiedza o bardzo
licznych zmianach zachodzących w symboli
ce Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Zmianom tym, od 1992 r. wprowadzanym
przez Konsorcjum ds. UKD, poddano wiele
działów klasyfikacji. Od niedawna są one do
stępne pod adresem: h ttp ;//www.udcc.org/
cancellations.htm ogłaszane na stronach in
ternetowych Konsorcjum, jako elektroniczna
wersja rocznika „Extensions and Corrections
to the UDC”.
Artykuł niniejszy prezentuje więc wybór
zmian symboli UKD, jakie wprowadzono do
pliku wzorcowego klasyfikacji (MRF - Ma
ster Reference File), w stosunku do tej jego
wersji, na podstawie której powstało ostatnie
polskie wydanie tablic Uniwersalna Klasyfi
kacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bie
żącej bibliografii narodowej i bibliotek pu
* Cz. 2 artykułu ukażc się w numerze 11/2003.

blicznych : publikacja nr UDC —P022, opu
blikowane w 1997 r. Mają one bardzo duży
zakres i w wielu przypadkach odbijają się na
metodyce klasyfikowania.

Pierwsze poważne zmiany widzimy
w obrębie poddziałów wspólnych:
1. W tablicach poddziałów miejsca, pomię
dzy innymi, wprowadzono nowy symbol zna
kujący Republikę Czeską: jest to obecnie nie
(437.1/.2), lecz (437.3). Zmienione zostały
symbole Kolumbii —z (861) na (862) i Para
gwaju - (892) na (893). Pociąga to za sobą
zmianę symboli geografii i historii tych kra
jów, a w przypadku dwóch ostatnich - rów
nież symboli, jakie nadawać się będzie twór
czości literackiej pisarzy kolumbijskich i pa
ragwajskich.
2. Zmieniono budowę niektórych symboli
poddziałów rasy, narodowości i grupy etnicz
nej. Nowy sposób odnosi się po pierwsze, do
takich grup, które wyodrębnia się z uwagi na
specyficzne tereny przez nie zajmowane, po
drugie zaś - do tych grup, które mają język
wspólny z innymi. Dotychczas symbole takich
grup budowano, biorąc jako podstawę odpo
wiedni dla danej grupy symbol poddziału miej
sca i dodając na początku znak równości oraz
cyfrę 1 z kropką. Obecnie kropkę ma zastą
pić dwukropek; nowe rozwiązanie jest więc
analogiczne do tworzenia symboli złożonych.
Mamy zatem nie (=1.100), a (=1:100) Ko
smopolici, nie (=1.23) tylko (=1:23) Górale,
dalej: (=1:210.7) Wyspiarze, (=1:253) Miesz
kańcy lasów.
Oznaczaniu narodów świata antycznego
służy symbol (=1:3), np. (=1:37) Rzymianie.
Narody świata nowożytnego oznacza się
przez (=1:4/9), np. (=1:493) Belgowie,
(=1:73) Amerykanie.
Oznaczanie narodów i grup posługujących
się odrębnym językiem etnicznym pozostawio
no bez zmian.
3. Spośród poddziałów wspólnych czasu
znikają symbole: „311 ” Przeszłość, „312” Te
raźniejszość, „313” Przyszłość. W ich miej-
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Cancellations from the UDC Master Reference File
In the process o f revision o f the UDC, numbers from the schedules are cancelled annually.
This is first published in the Extensions and Corrections to the UDC every November. Fol
lowing publication, class numbers are removed from the UDC Master Reference File.
It is now possible to download the text files o f these annual cancellations.
Cancellation Published
Containing cancellations in the classes
file - year in
2002
E&C 24 Form, Place, Persons, 0 0 ,0 6 .1 6 ,1 7 .2 .3 1 , 3 7 ,3 9 ,6 5 , 81
E&C 23

Language; Place; Ethnic; Point o f View; 001; 17; 34; 37; 54; 61; 68;

2000

E&C 22

Place; 005; 008; 2; 34; 35; 36. 37; 39; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 63; 64; 65;
66; 68; 7; 9

1999

E&C 21

Form, Place; Point o f View; 33; 35; 502; 504; 55; 57; 65; 7; 93

1998

E&C 20

Place; Time; Persons; 004; 159; 17; 2; 303; 314; 316; 32; 33; 34; 35; 37;
39, 54; 57; 62; 63, 65

1997

E&C 19 Language; Place; 2; 52; 55; 56; 58; 59; 61; 62; 67; 81; 9

2001

1996

E&C 18

1995

E&C 17 Place, 17; 34; 38; 529; 62; 59

1994

E&C 16

Language; 38; 51; S3; 56; 68; 7; 9
Place; 82. 9

Strona Konsorcjum ds. UKJD otwierająca wgląd w zmiany wnoszone do klasyfikacji

see Konsorcjum zaleca użycie dat, odpowied
nich dla treści klasyfikowanej książki.
4. Praktycznie w całości wycofano długo
stosowane i mające duże znaczenie symbole
poddziałów wspólnych punktu widzenia .001...,
przenosząc ich treść pod inne symbole pomoc
nicze lub główne. I tak, przykładowo:
- zagadnienia wymieniane dotąd pod sym
bolem .001 Teoretyczny punkt widzenia, np.
takie jak .001.18 Prognozy. Przewidywania.
Plany przechodzą pod sym bole główne:
005.521 —z obrębu nowo wprowadzanego
działu 005 grupującego problematykę teorii
organizacji i zarządzania oraz pod 001.18
Przyszłość wiedzy; symbol .001.6 Prace roz
wojowe. Wdrażanie wyników badań zastąpio
ny zostaje przez 001.892 Prace rozwojowe
i przez 001.126 Realizacj a i wdrażanie wyni
ków badań.

- symbol .002 Punkt widzenia praktyczny
przekształca się na symbole główne 005.54
lub 005.935 Realizacja. Wykonanie. Produk
cja. Innymi symbolami wyraża się także po
szczególne zagadnienia, np. .002.3 Surowce.
Składniki. Elementy znakuje się symbolami
pomocniczymi -03 Materiały oraz głównymi
działu 620.2 Towaroznawstwo. Materiało
znawstwo,
—symbole ekonomicznego punktu widze
nia .003 zastąpiono przede wszystkim przez
symbole główne działu 33 Nauki ekonomicz
ne. Gospodarka lub przez niektóre symbole
pomocnicze. Dla przykładu: dotychczasowe
symbole własności —prywatnej .003.52 i pu
blicznej .003.54 wymieniono na nowo wpro
wadzane w grupie poddziałów wspólnych
„kreska zero” symbole -02 Właściwości; są
to odpowiednio: -027.551 —prywatne i —
027.555 - publiczne.

- rozproszeniu ulega treść symboli .004 punktu widzenia użytkowania i funkcjonowa
nia, np. często stosowany symbol .004.67
Remonty. Naprawy ma mieć swe odpowied
niki pod symbolami 005.934.4, 69.059.25,
7.025.4 oraz pod symbolami poszczególnych
rodzajów przemysłu,
—w podobny sposób znikają także pozo
stałe poddziały. Tak więc np. znaczenie sym
bolu .007.62 Eksperci. Doradcy. Konsultanci
(z zakresu „punktu widzenia kadr”) oddać
należy przez poddział wspólny osób -057.54,
zaś dotychczasowy .008 Punkt widzenia or
ganizacyjny wyrażać przez symbole działu 005
—nowego w klasyfikacji.
5. Całkowicie wycofane z pliku wzorco
wego zostały symbole poddziałów wspólnych
ujęcia tematu przez autora .000.0/.9, zwane
niekiedy poddziałami aspektu subiektywnego.
Dla odwzorowania indywidualnego, odautor
skiego punktu widzenia poleca się stosować
symbole złożone przy użyciu dwukropka. Np.;
z filozoficznego punktu widzenia: ... : 14;
z punktu widzenia etyki, moralności:... : 17;
z punktu widzenia praw a:... : 34.

6. Znaczne modyfikacje widoczne są w ta
blicy poddziałów wspólnych „kreska zero” :
- zmianą o największym znaczeniu jest
wprowadzenie nowej, szeroko rozbudowanej,
kategorii symboli -02 Właściwości. Niestety,
w materiale przedstawionym przez Konsor
cjum tablica ta nie występuje wprost, co spra
wia, że jest bardzo trudno odczytać je w ca
łości, w pełnym zakresie. Poszczególne pod
działy -02 uwidocznione są jedynie pośred
nio jako wplecione w bardzo wielu innych
symbolach rozwiniętych. Należą do nich waż
ne i często używane symbole słowników ję
zykowych: symbol słownika etymologiczne
go przybiera postać 81 ’374.2-029: 81 ’373.6,
dla słownika jednego języka stosuje się
81’374.8-022.214; dla słowników dwujęzyczn y c h -8 1 ’374.8-022.215 i 81’374.8-022.218
dla słowników wielojęzycznych,
- rozbudowano i uszczegółowiono sym
bole poddziałów wspólnych -03 Materiały,
- wykreślono jako zbędne niektóre szcze
gółowe symbole -05 Osoby.
dr Adam Stopa pracuje w Bibliotece Instytutu Filo
zofii i Socjologii UW

Badanie potrzeb czytelniczych użytkowników informacji
MAŁGORZATA
LEWANDOWSKA-PYŻ
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bydgoszczy jest biblioteką o charakterze
uniwersalnym, albowiem od kilku lat udostęp
nia swój księgozbiór wszystkim mieszkańcom
województwa kujawsko-pomorskiego. Gro
madzi zbiory ze wszystkich dziedzin ze szcze
gólnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk
z nią współdziałających. Czytelnicy mają do
dyspozycji księgozbiór liczący 115 693 wok,
4230 jednostek zbiorów specjalnych w tym
1290 audiowizualnych oraz około 200 tytu
łów czasopism pedagogicznych, społeczno-kulturalnych i naukowych z różnych dziedzin
wiedzy.
Przemiany oświatowe oraz rozwój form
kształcenia spowodowały wzrost zaintereso
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wania zbiorami biblioteki, a co za tym idzie
konieczność dostosowania zbiorów i usług do
aktualnych potrzeb i oczekiwań czytelników.
Aby adekwatnie do zapotrzebowania PB W
realizowała swoje zdania i dysponowała od
powiednio przygotowanym warsztatem infor
macyjnym postanowiono przeprowadzić ca
łoroczne badania, które miały na celu:
• wskazać kategorie głównych odbiorców
informacji,
• wskazać zainteresowania tematyczne
czytelników/użytkownikó w informacj i,
• określić zapotrzebowanie na tematykę
pedagogiczną i nauki z nią współdziałające,
• określić potrzeby i preferencje tematycz
ne nauczycieli.
Przedmiotem badań były zapytania infor
macyjne kierowane bezpośrednio lub telefo
nicznie do pracowników Wydziału Informa-

cyjno-Bibliografïcznego'. Materiał zbierano
przez cały rok 200ł w godzinach otwarcia
biblioteki. Pod uwagę brano kilka kategorii
użytkowników informacji, które wyodrębnio
no uwzględniając środowisko, w którym dzia
ła biblioteka. Wyróżniono następujące grupy:
• nauczyciele z Bydgoszczy,
• nauczyciele z województwa,
• studenci Akademii Bydgoskiej,
• studenci innych uczelni,
• uczniowie,
• inni (pozostali mieszkańcy województwa
zainteresowani ofertą PB W).
Do badania tematyki zapytań informacyj
nych zastosowano symbole UKD, dzieląc ca
łość wiedzy na 39 zagadnień o różnym stop
niu szczegółowości.
Informacje bezpośrednie były notowane
tzw. metodą kreskową na 10 kartach - tabe
lach z podziałem na 6 kategorii użytkowni
ków informacji i 39 symboli UKD. Pozwoliły
na odnotowanie każdego zapytania z uwz
ględnieniem tematyki i kategorii użytkowni
ka. Informacje telefoniczne były notowane we
dług tematyki bez uwzględnienia kategorii
użytkownika.

Użytkownicy informacji
W wyniku przeprowadzonych badań uzy
skaliśmy informacje o czytelnikach/użytkownikach informacji korzystających z usług Wy
działu Informacyjno-Bibliograficznego PBW
w 2001 r.
Użytkownicy - ogół
udzielonych informacji
Informacje bezpośrednie
Informacje telefoniczne

2135
1469
666

100%
68,80%
31,20%

Dom inowały inform acje bezpośrednio
związane z wyszukiwaniem literatury na okre
ślony temat w katalogu rzeczowym bądź wy
jaśnianiem zasad poszukiwania pozycji w ka
talogu alfabetycznym. Informacje telefonicz
ne miały inny charakter. Dotyczyły głównie
poszukiwania konkretnych pozycji w księgo
zbiorze biblioteki oraz korzystania z wydaw
nictw słownikowych i encyklopedycznych.
' Badania prowadzili nauczyciele bibliotekarze Wy
działu Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Bydgosz
czy w składzie: Ewa Bcdcłck, Krystyna Bieniek, Kry
styna Kartka, Małgorzata Lewandowska-Pyż.

Zgromadzony materiał pozwolił wyłonić
wiodące grupy użytkowników informacji:
Nauczyciele ogółem
Nauczyciele z Bydgoszczy
Studenci ogółem
Studenci Akademii Bydgoskiej
Studenci innych uczelni
Uczniowie
Inni
Ogółem

405
293
805

27,57%
19,94%
54,80%

554
251
68
191

37,71%
17,09%
4,63%
13,00%

1469

100%

Głównymi użytkownikami informacji są
studenci (54,8%) oraz nauczyciele (27,57%).
Wpływ na tak wysoki odsetek studentów ma
zapewne fakt, iż z usług biblioteki korzystają
studenci Akademii Bydgoskiej (chwalący so
bie bardzo księgozbiór PBW) oraz studenci
kilku innych wyższych uczelni mających swoją
siedzibę w Bydgoszczy. Również wzrost licz
by studentów obserwowany w ostatnich la
tach oraz fakt, iż nauczyciel studiujący mógł
określić siebie jako studenta mogły mieć
wpływ na uzyskane wyniki. Należy jednak
zwrócić również uwagę na brak lub słabą
umiejętność pracy z katalogiem rzeczowym
i alfabetycznym, które to zjawisko bibliote
karze obserwują od lat.

Zainteresowania tematyczne
użytkowników informacji
Przeprowadzona analiza zapytań informa
cyjnych wykazała dużą rozpiętość tematyczną.
Najwięcej zapytań dotyczyło zagadnień zwią
zanych z pedagogiką (24,22%). Tak wysoki
odsetek nie może być zaskoczeniem z uwagi
na profil biblioteki. Pozostałe wyniki znacz
nie odbiegają od poziomu jaki uzyskały zapy
tania z pedagogiki. Wyróżniono grupę nauk
współdziałających z pedagogiką: literatura
(9,09%), psychologia (6,42%), socjologia
(4,92%). Wysoki odsetek zapytań stanowiły
też informacje z zakresu bibliotekoznawstwa
i prasoznawstwa (6,28%).
W dalszej kolejności znalazły sięm.in.: eko
nomia, praca (4,4%; zapytania często wiązały
się z zagadnieniami bezrobocia), polityka spo
łeczna (4,1%; zapytania często dotyczyły pracy
socjalnej), medycyna (3,9%), prawo, administra
cja (3,7%) oraz historia (3,5%).
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Najniższy odsetek uzyskały zapytania z:
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100
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tu
dominującą wśród zapytań informacyjnych.
Oprócz zbiorów o profilu pedagogicznym
posiadamy dobrze zaopatrzony księgozbiór (28,43%). Zakres treściowy wyodrębnionych
w zakresie nauk humanistycznych, a w środo grup jest szeroki co mogło mieć wpływ na
wisku często jesteśmy postrzegani jako biblio wyniki. Udzielone informacje dotyczyły naj
teka publiczna o zróżnicowanym księgozbio częściej: prądów i kierunków w pedagogice,
rze, o czym mogą świadczyć wyniki uzyskane systemów oświaty w krajach UE, zmian w sy, Sternie oświaty w Polsce w związku z inte
w przypadku pozostałych dziedzin wiedzy.
gracją europejską, nauczania zintegrowane
go, interaktywnych metod nauczania i inte
Integracja w zakresie nauk
gracji międzyprzedmiotowej. Niższy wskaź
pedagogicznych
nik (15,28%) informacji z grupy „Pedagogi
Zapytania z zakresu nauk pedagogicznych ka Specjalna”. Zapytania odnosiły się często
stanowiły 24,22% wszystkich udzielonych in do zagadnień trudności w czytaniu i pisaniu,
formacji. Zainteresowanie tą problematyką integracji, metod aktywizujących w naucza
przeanalizowano pod względem zapotrzebo niu dzieci niepełnosprawnych i resocjalizacji.
wania zgłaszanego przez wyróżnione do po W przypadku grupy „Wychowanie” należy
trzeb badań grupy użytkowników informacji. wyróżnić pytania związane z opracowywa
niem programu wychowawczego szkoły i kla
Wyniki przedstawia wykres 1. :
sy, przemocą i agresją.
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Wykres pozwala wyróżnić dwie grupy użyt
kowników informacji z zakresu nauk peda
gogicznych: grupę nauczycieli (42,22%) i gru
pę studentów Akademii Bydgoskiej (36,41%).
Obie grupy odpowiadają dwóm głównym ka
tegoriom czytelników korzystających z księ
gozbioru PBW. Odsetek pozostałych grup
użytkowników jest o wiele niższy. Poczynio
ne obserwacje wskazują na zainteresowanie
tych grup literaturą naukową również z po
zostałych dziedzin, lekturami i literaturą nad
obowiązkową.
Analiza materiału badawczego z zakresu
nauk pedagogicznych byłaby niepełna bez
uszczegółowienia zagadnień, których dotyczyły
zapytania. Dział 37 (nauki pedagogiczne) po
dzielono na 6 grup tematycznych. Zestawienie
udzielonych informacji z podziałem na wyod
rębnione grupy przedstawia wykres 2.
Najwięcej informacji udzielono z zakresu:
„Pedagogiki Ogólnej, Historii Wychowania”
(30,56% ) oraz „D ydaktyki i M etodyki”
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Z uwagi na jeden z głównych celów biblio
teki, jakim jest zaspokajanie potrzeb informa
cyjnych nauczycieli postanowiono dokonać
analizy materiału badawczego pod kątem preferencji tematycznych nauczycieli. Pod uwa
gę brano informacje bezpośrednie, które dają
lepszą możliwość precyzowania zapytań oraz
możliwość pełniejszego wykorzystania warsz
tatu informacyjnego biblioteki. Wyodrębnio
no grupę nauczycieli z Bydgoszczy i nauczy
cieli spoza Bydgoszczy (potrzeby wielu z nich
zaspokajająFilie PBW).
Grupa nauczycieli z Bydgoszczy prefero
wała nauki pedagogiczne (37,54% zapytań),
w tym zapytania dotyczyły głównie dydakty
ki ogólnej i szczegółowej (14,34%). Wiele za
pytań dotyczyło nowych tendencji w dydak
tyce, metod nauczania, uczenia poznawcze
go, innowacyjnego i problemowego. Niższe
wskaźniki uzyskano w zakresie pedagogiki
ogólnej (6,83% ), pedagogiki specjalnej
(5,81%) oraz po blisko 5% - z wychowania
i pedeutologii. Odnotowano spore zaintere
sowanie programami wychowawczymi szko
ły oraz zagadnieniami związanymi z reformą

oświaty. Rozwój nauki, nowe teorie, specjal
ności, nowe typy szkół oraz awans zawodo
wy nauczycieli miały widoczny wpływ na od
setek zapytań z zakresu nauk pedagogicznych.
Wśród zapytań informacyjnych nauczycie
li spoza Bydgoszczy (7,63%) również domi
nowały nauki pedagogiczne (ogółem 44,67%).
Najczęściej pojawiały się zapytania z zakresu
metodyki nauczania (ł2,5% ), wychowania
(9,82%) i pedeutologii (8,04%). Zarówno
w grupie nauczycieli z Bydgoszczy jak i spo
za Bydgoszczy najniższy odsetek zapytań do
tyczył szkolnictwa zawodowego i pedagogi
ki pracy (1,37% i 0,89%).
Poza naukami pedagogicznymi odnotowa
no spore zapotrzebowanie na informacje
z psychologii (łącznie 7,41%). Najczęściej py
tano o zagadnienia psychologiczne w kontek
ście pracy wychowawczej, agresji i przemocy
w szkole, psychoprofilaktyki i pracy z dziec
kiem trudnym.

Istotną grupę udzielonych informacji sta
nowiły zapytania z zakresu literatury (6,42%),
informatyki (4,94%) i bibliotekoznawstwa
(5,68%).
W wyniku przeprowadzonych badań uzy
skaliśmy aktualne informacje o czytelnikach/
użytkownikach informacji. Umożliwią one
lepsze zaspokojenie potrzeb czytelników, od
powiedni dobór źródeł informacji, rozbudo
wę warsztatu informacyjnego pod ich kątem.
Pomocne będą także przy tworzeniu nowo
czesnego „łnformatorium” wyposażonego w
odpowiedni sprzęt i wykorzystującego bazy
danych uwzględniające zarówno profil biblio
teki, jak i potrzeby i preferencje czytelników/
użytkowników informacji.
Małgorzata Lcwandowska-Pyżjcst nauczycielem bi
bliotekarzem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz
kiej w Bydgoszczy

PRAWO W BIBLIOTECE
Promowanie i wspieranie
przez ministra kultury
zadań z zakresu kultury
Minister kultury wydał na podstawie art. 47b
ust.2c ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach lo
sowych (Dz.U. z 1998 r. nr 102, poz.650 zpóźn.
zm .) rozporządzenie z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie warunków promowania i wspierania
zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofi
nansowywanych ze środków pochodzących z do
płat do stawek w grach stanowiących monopol
Państwa, trybu składania wniosków oraz przeka
zywania środków na realizację zadań i ich rozli
czania (Dz.U. nr 130, poz.1194).
Minister może promować i wspierać w kraju
i za granicą ze środków z dopłat do stawek w grach
stanowiących monopol Państwa zadania realizo
wane w formach (wymienia się różne formy, nie
które w szczególności mogą zainteresować biblio
teki) takich, jak:
1) organizowanie i uezestnictwo w przeglądach,
wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach,
konferencjach, seminariach, spotkaniach, kursach,
w tym dla osób niepełnosprawnych oraz dla śro
dowisk mniejszości narodowych i polonijnych;
2) wydawanie niskonakładowych, niekomercyj
nych publikacji i periodyków, książek, w tym prze

kładów literatury polskiej i obcej, także z wyko
rzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalo
gów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych
i audiowizualnych;
3) prowadzenie badań naukowych, dokumenta
cji i archiwizacji dziedzictwa narodowego, inwen
taryzacja, ochrona, renowacja i konserwacja zabyt
ków i zbiorów bibliotecznych oraz innych obiek
tów kultury materialnej;
4) tworzenie systemów informacyjnych, upo
wszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
w Internecie;
5) zakup dóbr kultury, w szczególności mate
riałów archiwalnych, tłumaczeń, partytur, książek
i czasopism, dóbr niezbędnych do edukacji i ani
macji kulturalnej oraz promocji twórczości;
6) działania na rzecz likwidacji barier architek
tonicznych, komunikacyjnych, telekomunikacyj
nych, multimedialnych oraz promocja i udostęp
nianie dostosowane do możliwości i potrzeb osób
niepełnosprawnych;
7) prowadzenie bibliotek książki mówionej
i brajlowskiej dla niewidomych i słabo widzących;
8) realizacja filmów;
9) realizacja inwestycji służących rozwojowi
czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej.
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Wnioskodawcami mogą być: państwowe insty
tucje kultury, państwowe instytucje filmowe,
archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie
artystyczne. Jednostki samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych prowa
dzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby
fizyczne.
W imieniu bibliotek publicznych wnioski skła
dają jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski bibliotek przesłane do Ministerstwa
Kultury bez porozumienia z jednostkami samo
rządu terytorialnego powinny być niezwłocznie
wymienione i poprawione.
Termin składnia wniosków w Departamencie
Ekonomicznym na zadania realizowane w formach
wyżej wymienionych został ustalony do 31 paź
dziernika roku poprzedzającego rok realizacji
zadania.
W roku 2003 będą rozpatrywane wnioski zło
żone do ministra o dofinansowanie zadań objętych
mecenatem państwa w zakresie kultury, złożone
w ubiegłym roku, po uzupełnieniu Planufinansowe
go kosztów bezpośrednich zadania zleconego oraz
kosztów pośrednich (załącznik nr 2 s. Ii 2). Zwraca
się uwagę, że wnioskodawcy mogą przeznaczyć na
koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów
bezpośrednich, związanych z realizacją zadania.
Wzór wniosku i załączników są opublikowane
na stronie internetowej M inisterstw a Kultury
WWW. mk.gov.p l. Formularz wniosku ma charakter
uniwersalny i dotyczy wszystkich wnioskodawców.
Wzoiy załączników do wniosku są zróżnicowane
w zależności od form realizacji zadań:
A / załącznik dot. zadania zleconego,
B / załącznik dot. wydania książki,
C / załącznik dot. wydania czasopisma,
D /załącznik dot. prowadzenia bibliotek książki
dla niewidomych,
E / załącznik dot. filmu,
F / załącznik dot. konserwacji zabytków,
G / załącznik dot. inwestycji.
Wzory załączników są sukcesywnie publikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Kulimy.
Analizy złożonych wniosków dokonuje mini
ster biorąc pod uwagę:
1) zgodność zadania z prowadzoną polityką
kulturalną i priorytetami społeeznymi;
2) oceną wiedzy, doświadczenia, potencjału
ekonomicznego, technicznego oraz kadrowego do
wykonania zadania;
3) posiadanie przez wnioskodawcę pozwoleń
i zezw oleń w ym aganych przepisam i praw a,
niezbędnych do w ykonania określonych prac
i czynności;
4) rzetelność i terminowość wykonywania i roz
liczania przez wnioskodawców zadań, na które
o trzy m y w ali od m in istra środki w okresie
poprzednim;
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5) wysokość wpływów środków z dopłat w da
nym roku.
Wnioskodawcy realizujący zadania finansowane
lub dofinansowywane ze środków z dopłat mogą
przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż
10% kosztów bezpośrednich związanych z za
daniem.
Promowanie i wspieranie zadań odbywa się
także po przeprowadzeniu przez ministra otwar
tego konkursu ofert, którego terminy i kryteria
określa przepis § 6, ust. I i 2 cytowanego rozpo
rządzenia.
Ze środków z dopłat mogą być przyznawane
przez ministra:
- stypendia dla młodych twórców i artystów.
Limit wieku dla kandydatów ubiegających się o sty
pendia wynosi 35 lat. Terminy składania wniosków
o przyznanie stypendiów zostały określone w § 5
ust.l rozporządzenia;
— nagrody dla animatorów kiiltw y twórców
i wykonawców. Wnioski mogą być składane do
ministra w dowolnym terminie. Wysokość stypen
diów i nagród ustala minister. Przy rozpatrywaniu
wniosków na stypendia i nagrody minister bierze
pod uwagę w szczególności informacje o dotych
czasowej działalności i osiągnięciach kandydatów.

Wnoszenie opłat za usługi
reprograficzne od firm
kserograficznych
Firmy kserograficzne płacą od 1 do 3 procent
wpływów uzyskiwanych z działalności gospo
darczej w zakresie zwielokrotniania utworów dla
własnego użytku osobistego osób trzecich.
Stawki opłat określa rozporządzenie ministra
kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat
uiszczonych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. nr 132, poz. 1232).
Do poboru opłat są uprawnione: dwie orga
nizacje zbiorowego zarządzania prawami autor
skimi lub prawami pokrewnymi.
■ Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Pra
wami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych KOPIPOL — na rzecz twórców.
Adres: 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 7, tel. (041) 34-24-436, 34-24-426.
■ Stow arzyszenie A utorów i W ydawców
„Polska Książka” —na rzecz wydawców. Adres:
30-063 Kraków, al. 3-go Maja 7, tel./fax (012)
423-47-69, 634-37-65, 634-51-07.
Organizacje wysyłają dane o numerach kont do
punktów ksero, których adresy posiadają.

Oprócz opłat firmy kserograficzne zobowiązane
są p rzedstaw ić inform ację o sposobach ich
naliczania. Nie ma jednak oficjalnego formularza,
na którym należy przedstawić informację („Gazeta
Prawna” 2003 nr 167 z 28 sieipnia s. 17).
W związku z kierowanymi do Ministerstwa
Kultury licznymi pytaniami bibliotek dotyczącymi
obow iązku w noszenia opłat za prow adzenie
działalności reprograficznej w warunkach okreś
lonych w art. 14 ustawy o bibliotekach, tj. po
kosztach wykonania usługi. Departament PrawnoLegislacyjny w piśmie z dnia 15 września 2003 r.,
l.dz.DP. WPA.024/488/03 przedstawił następujące
stanowisko.
Art. 20( 1) ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych przewiduje obowiązek wnoszenia
opłat przez posiadaczy urządzeń reprograficznych,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w za
kresie zwielokrotniania utworów dla własnego
użytku osobistego osób trzecich.
Art. 14 ust. 2 pkt. 1 w związku z ust. 3 ustawy
o bibliotekach stanowi, że biblioteki, których orga
nizatorami są ministrowie, kierownicy urzędów
centralnych i jednostki samorządu terytorialnego,
mogą pobierać opłaty m.in. za świadczone przez
siebie usługi reprograficzne, ale wysokość tych
opłat nie może przekraczać kosztów usługi.

Biblioteki zostały upoważnione do świadcze
nia usług reprograficznych po kosztach ich wy
konania, bez możliwości osiągania celu zarob
kowego wymaganego w art. 2 ust. 1 Prawo dzia
łalności gospodarczej (Dz. U. nr 101/99, poz.1178,
zpóżn. zm.). Uzyskiwanie zysku bilansowego stanowi
o istocie działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek
wnoszenia opłat reprograficznych.
W ocenie ministerstwa biblioteki, o których
mowa w art. 14 ustawy o bibliotekach, biblioteki
jako instytucje kultury prowadzące w ramach
swojej działalności statutowej usługi reprogra
ficzne, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o biblio
tekach, nie mogą być traktowane jako przedsię
biorcy i nie są objęte obowiązkiem wnoszenia opłat
określonych w art. 20 (1 ) ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w związku z prowadzoną
przez siebie działalnością reprograficzną.
W sytuacji, gdy biblioteka wynajmuje pomiesz
czenie podmiotowi (osobie, firmie), który prowadzi
działalność gospodarcząw zakresie zwielokrotnia
nia utworów dla własnego użytku osobistego osób
trzecich podmiot ten jest zobowiązany do wno
szenia opłat na podstawie art. 20 (1) cytowanej
ustawy.

Tegoroczne Forum Czytelnicze zorganizowane
na początku czerwca br. pod hasłem „N auka sztuka - biblioteki” miało szczególny charakter.
Było to jubileuszowe, dziesiąte Forum, dziewiąte
zorganizowane w Cedzynie koło Kielc. W konfe
rencji udział wzięło blisko 70 osób. W odróżnieniu
od lat poprzednich, kiedy to do Cedzyny przy
jeżdżali bibliotekarze z różnych bibliotek —pu
blicznych, pedagogicznych, uczelnianych, w tym
roku uczestnikam i Forum byli w większości
pracownicy dużych miejskich bibliotek publicz
nych. Szczególnie miłych tegorocznych gości grupę weteranów, a raczej weteranek, które ucze
stniczyły we wszystkich czytelniczych spotka
niach p ro f Jadwiga Kołodziejska uhonorowała
dyplomami za wytrwałość i wierność cedzyńskim
hasłom. Uroczysty charakter cedzyńskiego spotka
nia nie zmienił corocznego porządku konferencji.
Forum rozpoczęły prezentacje wydawców, następ
nie wysłuchano referatów, które były inspiracją do
dyskusji w małych grupach.
Wykład d r M a rk a Tobery z Uniwersytetu
Warszawskiego O pożytkach badań czytelnictwa
i sprzedaży wprowadził słuchaczy w problemy

wydawnicze, księgarskie i bibliotekarskie. Nie
trzeba nikogo przekonywać, twierdził referent, że
wyniki systematycznie prowadzonych badań
czytelniczych są nieocenionym źródłem wiedzy dla
ludzi profesjonalnie związanych z książką. Z jednej
strony pozwalają one kształtować strategię działa
nia własnych instytucji (np. wydawnictw, księgarń),
z drugiej przygotowywać oferty zgodne ze społecz
nymi i czytelniczymi oczekiwaniami. Instytucjami
wnikliwie śledzącymi wyniki badań są z pewnością
wydawnictwa, których przedstawiciele gościli na
tegorocznym Forum. Ich prezentacja była profesjo
nalna, starannie przygotowana, atrakcyjnie prze
prowadzona. O dorobku edytorskim i aktualnej
ofercie wydawniczej mówili pracownicy Wydaw
nictwa Szkolnego i Pedagogicznego, Wydawnictwa
DiG, Philip Wilson, Wydawnictwa Literackiego,
Encyklopedii Britannica. Obok wymienionych
wydawnictw swe edytorskie dokonania zaprezen
towało także Kieleckie Towarzystwo Naukowe wydawnictwo o profilu społecznym. Towarzystwo
istnieje od 45 lat, jednakże jego największa
aktywność edytorska przypada na ostatnią dekadę.
Od tego czasu, dzięki dotacjom Komitetu Badań
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Naukowych, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
wydało ponad 100 publikacji propagujących region
świętokrzyski. Działalność wydawnicza Towarzy
stwa, określona przez jego przedstawiciela jako
anachroniczna, w porównaniu z działalnościąfirm
profesjonalnych, wymaga równie fachowej i żmu
dnej pracy nad reklamą oraz informacją o wydaw
niczych propozycjach, aby dostosować się do
wymogów rynku księgarskiego. Liczne doświad
czenia pokazują jednak, że dla tak małych
wydawnictw bariery ekonomiczne i dystrybucyjne
byw ają często przeszkodami trudnymi do po
konania. „Wytrwajcie Państwo w tym anachroniz
mie” - zachęcał prowadzący spotkanie z wydaw
cami dr Marek Tobera. Wydawcy będący w Cedzynie
kolejny już raz przygotowali specjalne oferty dla
bibliotek. Uważają bowiem i słusznie, że to właśnie
biblioteki są najbardziej pożądanymi odbiorcami
produkcji wydawniczej.
N a co zwracali uwagę wydawcy w swych pre
zentacjach? Omawiali profil działalności edytor
skiej oficyn (serie, wydawnictwa tematyczne),
reklamowali nowe wydawnicze przedsięwzięcia
(np.wznowione po wielu latach przez wydawnictwo
Rea dzieła literatury rosyjskiej), charakteryzowali
grupy potencjalnych odbiorców, do których kierują
swe oferty i rzeczywistych nabywców publikacji.
Wiele uwagi poświęcali także reklamie. Zapre
zentowali zestawy katalogowe z wkładkami
informującymi o rabatach i upustach. Każda
biblioteka, według zapewnień przedstawicieli
goszczących oficyn, która zgłosi się do wydaw
nictwa z taką wkładką, przy zakupie książek
otrzyma rabat do 20%. Biblioteki, których pra
cownicy byli uczestnikami Forum otrzymają su
per promocję sięgającą nawet 45%.
Podobnie jak w ubiegłym roku spotkanie z wy
dawcami miało swojego gościa. Witold Filier,
dziennikarz, aktor, pisarz współpracujący z wy
dawnictwem Philip Wilson promował swoje
książki, odpowiadał na liczne pytania zaintereso
wanych Nowym pocztem aktorów polskich.
Obrady X Forum Czytelniczego rozpoczął referat
dr hab. Tadeusza Szkołuta z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej o Sztuce „wielkiej" i sztuce
„ m ałe/'. Zdaniem prelegenta na ogół wiadomo, że
dyskusje dotyczące sztuki wysokiej (elitarnej)
i sztuki niskiej (masowej) prowadzą nie tylko
badacze kultury, ale również jej odbiorcy.
Wprawdzie nie ma jednoznacznych odpowiedzi na
stawiane pytania m.in. dotyczące wyższości kultury
elitarnej nad masową, czy konieczności obrony
kultury masowej, nie ulega jednak wątpliwości, że
podejmowane są próby formułowania ocen.
Wielu badaczy uważa, że podział kultury na
elitarną i masową jest nieuchronny i nie należy za
wszelką cenę dążyć do zacierania tych różnic.
Według referenta mylne jest twierdzenie, że tylko
to co trudne (elitarne) jest wartościowe, natomiast
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to co łatwe (masowe) naganne. Problemem znacz
nie ważniejszym od sporów nad kulturą masową
i elitam ąjest problem społecznego uczestnictwa
w kulturze. Brak aktywności w życiu kulturalnym
prowadzi do wielu negatywnych zjawisk. Coraz
częściej mówi się o nasilającym się zjawisku anal
fabetyzmu funkcjonalnego dotykającego przed
stawicieli wielu grup społecznych, przestrzega
przed społecznąbiemościąwobec kultury i dowo
dzi, że obojętni wobec kultury nie uczestniczą także
w życiu społecznym i politycznym. Ludzie niewykształceni i obojętni wobec otaczającej ich
rzeczywistości są ludźmi łatwymi do manipu
lowania.
Uczestnictwo w życiu społecznym, dokonywanie
wyborów ekonomicznych, kulturowych powinno
skłaniać do głębszej refleksji i oceny otaczającej
nas rzeczywistości. Zdobywając coraz to nowe
doświadczenia, możemy wybiegać w przyszłość,
ale także zastanawiać się nad tym, co wydarzyło
się w przeszłości. Jedną z możliwości rozumienia
tego „co za nami " zdaniem d r Tomasza Placka
z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest przyjęcie po
stawy deterministycznej, według której wszystkie
zjawiska podlegają określonym prawidłowościom,
jednoznacznym lub przyczynowym.
Próbę spojrzenia wstecz i oceny wpływu cywi
lizacji europejskiej na dzieje Polski podjął prof.
Jerzy Jedlicki z Polskiej Akademii Nauk. Re
ferent zastrzegł, że jego krótkie (z konieczności)
wystąpienie będzie miało cechę wspólną z rozwojem
cywilizacji europejskiej, będzie przebiegało bardzo
szybko. Tak więc wypowiedź obejmującą długi,
bo tysiącletni okres profesor ujął w postaci kilku
tez, które pozwoliły uczestnikom Forum prze
śledzić historię Polski i określić jej miejsce
w dzisiejszej Europie. Zdaniem referenta Polska
jest w orbicie cywilizacji europejskiej od dziesięciu
wieków. Wpływ innych cywilizacji na rozwój kraju
był marginalny. Mimo, że Polska ma własną,
odmienną historię i specyficzne doświadczenia
czerpała impulsy z południowej i zachodniej
cywilizacji europejskiej. Możliwości społeczeństwa
polskiego, jego dorobek kulturowy i ekonomiczny
ograniczały współuczestniczenie w tworzeniu
kultury europejskiej, a także w rozwoju cywiliza
cyjnym. Polska skazana była zatem na naślado
wnictwo i europejskie peryferia. Skazana na
dystans jest również dziś w zjednoczonej Europie,
bowiem aby nawiązać współpracę z krajami
rozwiniętymi trzeba dysponować odpowiednimi
środkami (technologicznymi, finansowymi).
Czerpiemy zatem bez wkładów z dorobku krajów
rozwiniętych. Współczesne naśladownictwo nie
jest zdaniem profesora wielkim nieszczęściem.
„Rozwój zależny” nie oznacza biernego naślado
wania. To, że korzystamy z amerykańskich tech
nologii nie oznacza, że mamy przyjąć amerykański
styl życia. Mamy zawsze prawo wyboru.

o aktualnej sytuacji społeczeństwa polskiego
m ów iła p ro f. E lż b ie ta T a rk o w sk a z PAN.
Zdaniem referentki wiedza o tym Jacy jesteśmy?
umożliwia poszukiwania odpowiedzi na pytanie
Jacy będziemy? W opisywaniu rzeczywistości
społecznej niezwykle pomocne są prowadzone
w ostatnich latach jakościow e badania socjo
logiczne. Ich w yniki pokazują, że jesteśm y
społeczeństwem przeobrażającym się i coraz
b ardziej zróżnicow anym . Do rejestrow ania
zachodzących zmian wprowadzane są coraz to
nowe pojęcia, określające zjawiska dotychczas
nieznane lub marginalne, ja k ubóstwo, bieda,
bezrobocie, dystrybucja czasu wolnego, przemiana
więzi międzyludzkich, kondycja moralna rodziny.
Co zatem różnicuje społeczeństwo polskie? Na
pewno status materialny, sytuacja na rynku pracy,
w ykształcenie, styl życia, formy aktywności
społecznej.
Młodzież jest grupą społeczną, która powinna
być szczególnym obiektem badań. Wskazanie
„gdzie jesteśm y", „jacy jesteśm y" i „jacy być
m ożem y" w porównaniu z innymi, powinno
zainteresować z jednej strony rodziców i nauczy
cieli, z drugiej zaś władze oświatowe i samorzą
dowe w celu np. zracjonalizowania systemu
oświaty. O prowadzonych od 1999 r. badaniach
porównawczych młodzieży polskiej i młodzieży
z innych europejskich krajów (Czechy, Niemcy,
Finlandia, Węgry) mówił d r K rzysztof Koseła
z Uniwersytetu Warszawskiego. Częste porów
nania do najbliższych sąsiadów pokazują nieliczne
podobieństwa
podobny odsetek młodych
Niemców i Polaków lubi czytać (ok. 20%), ale
generalnie różnimy się. Młodzi Polacy układają
swój wizerunek wybierając podobne elementy. Są
więc podobni, tradycyjni. Lubią spędzać czas
w domu, są rodzinni, religijni. Między młodym
a starszym pokoleniem nie ma istotnej luki
pokoleniowej (w porównaniu z innymi problemami
społecznymi); zarówno jedni, jak i drudzy utożsa
miają się z miejscem swego pochodzenia, określają,
że są Polakami. Niemcy są bardziej zróżnicowani,
innych wyborów dokonują dorośli i dzieci, choć
ważne dla wszystkich naszych zachodnich sąsiadów
są wartości związane z pracą i przyszłością.
Blok referatów o bibliotekarstwie rozpoczął
wykład o Powierzchownych medytacjach o bib
liotece i wielu innych sprawach prof. Jadw igi
Kołodziejskiej z Polskiego Towarzystwa Czytel
niczego. Referentka scharakteryzowała bibliotekę
jako instytucję wokół której dokonują się zmiany
natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej.
W sposób oczywisty owe zmiany wpływają na po
strzeganie biblioteki jako jednej z wielu społecz
nych instytucji, powodują konieczność dostosowaniajej funkcji do nowych potrzeb i oczekiwań. Jak
się okazuje taka ocena nie jest dla wszystkich
zupełnie jednoznaczna. Dla jednych bibliotekajest

instytucją, której era już przeminęła, dla innych,
której czas wyznacza nowe zadania. Biblioteka
w tym drugim rozumieniu to centrum informatycz
ne, komunikacji społecznej, mediateka. Otoczenie
bibliotek, zdaniem referentki, zmusza do zasta
nowienia nad ich sytuacją, tym bardziej, że pozycja
tych instytucji wydaje się być zachwiana. Porów
nanie sytuacji bibliotek w Polsce i w innych krajach
powinno dać wiele do myślenia politykom, samo
rządowcom, ale także samym bibliotekarzom.
Upośledzenie bibliotek pod względem wyposaże
nia w podstawowy sprzęt (np. komputerowy),
dopływu nowości wydawniczych powoduje, że
stają się one coraz częściej archiwami.
O zależności między zmianami cywilizacyjnymi
a działalnością bibliotek mówił d r Bronisław Żu
rawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu. Referent podkreślił szczególnie ważny okres
dlaPolski —wejście do Unii Europejskiej i wynikające
z tego konsekwencje dla życia społecznego, m.in.
funkcjonowania bibliotek. Choć trudno w chwili
obecnej ocenić rozmiar zmian, jakie nastąpią po
integracji z Unią Europejską i transformacji do
społeczeństwa informacyjnego, można jedynie
przewidywać, że nastąpi znaczny postęp w dziedzinie
nauki i techniki, a w szczególności rozwój technik
informacyjnych i komunikacyjnych.
Obecne rozważania i prognozowanie o stopniu
zautomatyzowania różnych dziedzin życia wydają
się być dość ryzykowne (np. nie możemy przewi
dzieć rozmiaru zmian, jakie nastąpią np. w biblio
tekarstwie). Jednak myślenie o przyszłości, nawet
tej niezbyt odległej musi być ściśle związane ze
zrozum ieniem konieczności i nieuchronności
zmian. Niebezpieczne symptomy ich społecznego
odrzucenia, zdaniem referenta, m ogą być wyni
kiem zniechęcenia i nienadążania za postępującym
rozwojem.
Czy w obliczu nadchodzących zmian uzasad
nione są niepokoje i potrzebne rozważania o sytuacji bibliotek? Zdaniem d r H enryka H ollendra
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie biblio
teki zawsze dostosowywały się do wymogów
społecznych i tak będzie również obecnie, choć
w porównaniu z bibliotekami Europy Zachodniej
sytuacja bibliotek w naszym kraju jest zdecydo
wanie gorsza. Szacuje się, że zakupy w bibliotekach
polskich są 10 razy mniejsze niż w bibliotekach
innych europejskich krajów, zatrudnienie biblio
tekarzy dwukrotnie mniejsze. Biblioteki zawsze
szukały swego miejsca w społeczeństwie i na ogół
je znajdowały, odpowiadając na społeczne zapo
trzebowanie. Tak było np. na przełomie XIX i XX
wieku, kiedy masowo rozwinęły się, dając szansę
kształcenia przedstawicielom różnych grup na nie
spotykaną dotąd skalę lub w latach sześćdzie
siątych, kiedy wolny dostęp do półek zahamował
odpływ czytelników zachęconych rozwojem
nowych technologii (np. upowszechnieniem telewi
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zji). Także teraz w społeczeństwie informacyjnym
biblioteki szukają dla siebie miejsca, choć zdaniem
referenta nie są obiektem szczególnego społeczne
go pożądania. Hasło - społeczeństwo informacyjne
pomija hasło - biblioteki.
O problemach poruszanych w referatach, tezach
stawianych przez wykładowców dyskutowano
w trzech grupach warsztatowych: prof. Stanisław
Ż ak przewodniczył grupie debatującej nad wpły
wem przemian kulturowych na biblioteki, B arbara
Budyńska prowadziła dyskusją o wpływie prze
mian społecznych na funkcjonowanie bibliotek,
a d r K atarzyna W olff rozmawiała z uczestnikami
Forum o przyszłości bibliotek. Wśród dyskutantów
znaleźli się też wykładowcy: prof. Jerzy Jedlicki
i p ro f Elżbieta Tarkowska. Cenne opinie i wnikli
we spostrzeżenia badaczy w połączeniu z prakty
cznym bibliotekarskim oglądem wielu zjawisk
i codziennych sytuacji spowodowały, że wywiązała
się ciekawa i długo trwająca dyskusja.
Jubileuszowe X Forum Czytelnicze dobiegło
końca. Czy będzie następne? O organizowaniu
kolejnych konferencji, o tematach o których należy
rozmawiać rozprawiano bardzo długo. Prezes
Polskiego Towarzystwa Czytelniczego prof Jadwi
ga Kołodziejska podziękowała wszystkim, którzy
brali udział w przygotowaniu organizacyjnym i me

rytorycznym konferencji tegorocznej i poprzednich.
Szczególne słowa podziękowania skierowała do
wieloletniego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Kielcach Wojciecha Szymanowskie
go, dzięki któremu w Cedzynie odbyło się dziewięć
spotkań, miały one niepowtarzalną atmosferę i licz
ną grupę wiernych uczestników. P rof Jadwiga Ko
łodziejska podziękowała również zespołowi z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach,
instruktorkom z Działu Instrukcyjno-Metodycz
nego, pracownikom księgowości i kierowcy oraz
wszystkim pozostałym, bez których niemożliwe
byłoby sprawne przeprow adzenie tak dużych
imprez. Za sprawne przygotowanie tegorocznego
Forum Prezes PTCz podziękowała obecnemu dy
rektorowi WBP w Kielcach A ndrzejowi D ąbro
wskiemu.
Czy będzie kolejne XI Forum? Bardzo chcielibyśmy - odpowiedziała p ro f Jadwiga Kołodziej
ska. Wiele zależy od naszego finansowego spon
sora, Ministerstwa Kultury, które wspierało i po
magało w naszych przedsięwzięciach przez dziesięć
lat.

BARBARA BUDYŃSKA
Instytut Książki i Czytelnictwa
Biblioteki Narodowej

Nauka o książce, bibliotece i informacji naukowej
we współczesnym świecie
Konferencja naukowa z okazji 50-lecia działalności naukowej i dydaktycznej
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
26-28 maja 2003 r.
Temat konferencji jubileuszowej zorganizowa
nej przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego na
kreślono z rozmachem. Nie ma w tym nic dziwne
go. Można by rzec, inaczej być nie mogło. Przez
lata pracy naukowej i dydaktycznej Instytutu na
uczyciele akademiccy z nim związani uwzględnia
li w swej działalności, m.in. zagadnienia historii
książki, prasy, bibliografii i ruchu wydawniczego,
zajmowali się badaniem czytelnictwa, problema
tyką książki dziecięcej, wreszcie wykroczyli poza
tematykę czysto bibliotekoznawczą i, szczególnie
w ostatnich latach, coraz bardziej widoczne jest za
interesowanie informacją (już nie tylko naukową
ale i specjalistyczną, chociażby biznesową) oraz
zarządzaniem i organizacją wiedzy. Nie można też
pominąć już dobrze zadomowionej w Instytucie
problematyki systemów informacyjnych i baz da
nych.
Konferencja Jubileuszowa była nie tylko okazją
do podsumowania pięćdziesięcioletniego dorobku
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Instytutu, lecz przede wszystkim pretekstem do za
stanowienia się nad miejscem nauki o książce, bi
bliotece i informacji w nowym wieku i do posta
wienia pytania o potrzebę zmian metodologicz
nych.
Na uwadze należy mieć z jednej strony przemia
ny w komunikacji (nie tylko rozwój technologii,
ale i przemiany społeczne, kulturowe oraz idące
za nimi zmiany zapotrzebowań i oczekiwań spo
łecznych i indywidualnych), z drugiej zaś dyna
miczny i częstokroć wyprzedzający nasze oczeki
wania techniczny rozwój nośników i środków prze
tw arzania inform acji oraz ich różnorodność.
Zresztąjest to rozwój nie tylko potencjalnego ma
teriału badawczego, ale też środków badawczych
(np. zastosowania technologii informatycznych
w opracowaniu rękopisów, czy dawnej książki
i w upowszechnianiu informacji o nich).
Zatem siłą rzeczy przedstawione podczas Kon
ferencji referaty i komunikaty w dużym stopniu
koncentrowały się na prezentacji stanu badań oraz

zagadnień metodologicznych. Pojawiły się też re
fleksje nad wykorzystaniem technologii cyfrowych,
jeśli nie w badaniach dawnej książki, to w jej po
pularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o niej. Róż
norodność ta cechowała nie tylko wystąpienia pre
legentów z ośrodków krajowych, ale i gości zagra
nicznych. Najlepszą ilustracją będzie przytoczenie
tematów referatów.
Punktem wyjścia był referat p rof Krzysztofa
Migonia Kultura książki. Program dla hibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznawczych,
czyli postawienie pytania o kształt dalszej eduka
cji bibliotekoznawczej na poziomie wyższym.
Zagadnieniom kształcenia specjalistów informa
cji poświęcona była również wypowiedź dyrekto
ra Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof
Marcina Drzewieckiego. Niestety w tym ważnym
i uroczystym dla Instytutu czasie, dyrektor nie mógł
być z nami. Złożony poważną chorobą przebywał
w szpitalu. Referat odczytał zastępca dyrektora
IINiSB UW dr Jacek Puchalski.
Wystąpieniami odbiegającymi w pewnej mierze
od pozostałych wygłoszonych pierwszego dnia
konferencji, były referaty p rof Konrada Fiałkow
skiego oraz dyrektora Biblioteki Narodowej Mi
chała Jagiełły. Prof Fiałkowski podjął próbę umiej
scowienia książki jako medium, w którym jak do
tąd podstawowym nośnikiem treści jest słowo pi
sane, w kształtowaniu świadomości w kulturze co
raz bardziej zdominowanej przez obraz.
Naukowemu charakterowi konferencji przydała
klimatu refleksyjnego odmienna od pozostałych wy
powiedź dyrektora Biblioteki Narodowej Michała
Jagiełły, gospodarza pierwszych dwu dni spotkań,
nt. Biblioteka Narodowa, czyli dom otwartej pol
skości. Jak sam prelegent zaznaczył, była to reflek
sja literacka pośród rozważań teoretycznych.
Sprawom bibliologii poświęcono w dużej czę
ści drugi dzień konferencji. Najnowszych badań

nad historią książki i kultury dotyczyły referaty
p rof Pauliny Buchwald-Pelcowej O starych dru
kach u progu nowego tysiąclecia oraz prof Edwar
da Potkowskiego Książka w komunikacji społecz
nej wieków średnich. Stan i znaczenie badań
u progu X X I wieku. Sprawom stanu i metod badań
poświęciły swe referaty p ro f Hanna Tadeusiewicz
{Stan badań i stopień zaawansowania prac nad
historią polskich czasopism typograficznych w la
tach 1901-1939), p ro f Barbara Trelińska {Meto
dy badań książki rękopiśmiennej) oraz p ro f Ire
na Socha {Repertuar ja ko kategoria badawcza
IVnauce o książce). P ro f Janusz Tondel przedsta
wił dzieje wydań faksymilowych Biblii 42-wierszowej z oficyny Gutenberga ze szczególnym zwró
ceniem uwagi na przygotowywaną edycję egzem
plarza pelplińskiego. Temat był też pretekstem do
przedstawienia informacji o zastosowaniu nowo
czesnych technologii w prezentowaniu pierwszej
książki drukowanej (edycje elektroniczne). Szer
szemu wykorzystaniu technik cyfrowych w prezen
tacji dóbr kultury poświęcony został referat p rof
Wandy Pindlowej Elektroniczne serwisy informa
cyjne o obiektach kultury w programach Unii Eu
ropejskiej.
Współczesne bibliotekoznawstwo, to także za
gadnienia nowoczesnego zarządzania i kultury or
ganizacyjnej w bibliotekach. Tych ostatnich oraz
problemów, jakie pojawiają się w organizacji pra
cy współczesnych bibliotek dotyczyło wystąpienie
p rof Barbary Zybert nt. Problemy kultury orga
nizacyjnej w bibliotekach.
Problematyka do tej pory ledwie dostrzegana
w kraju, lecz istotna i w świecie znajdująca wyraz
w przepisach i opracowaniach organizacji zrzesza
jących specjalistów informacji była przedmiotem
referatu p ro f Barbary Sosińskiej-Kalaty nt. Etyka
w nauce o informacji. Rozwój informacji i nauki
o informacji sprawia, że zachodzi konieczność za
stanowienia się nad etycznym wymiarem działal
ności informacyjnej i wyraźnego określenia reguł
i granic postępowania.
Przez kilkadziesiąt lat działalności Instytut nie
ograniczał się jedynie do działalności na rzecz śro
dowiska krajowego. Bardzo istotne, jeśli mamy na
myśli współpracę międzynarodową, było ostatnich
dwanaście lat, podczas których nawiązana i umoc
niona została współpraca z wieloma zagraniczny
mi partnerami. Przedstawiciele części z zaprzyjaź
nionych uczelni byli wraz z nami podczas obcho
dów jubileuszu. Ich wystąpienia stały się pretek
stem do podsumowania wspólnych wieloletnich
przedsięwzięć (prof Peter Blumendorf lith Inter
national Student ś Summer Seminar — a Contri
bution to European Integration), przedstawieniem
międzynarodowego kontekstu działalności nauko
wej i dydaktycznej w zakresie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej (wystąpienia p ro f Jana Verhoeven z Deventer, p ro f Alexandra Dimcheva
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z Sofii, Ulrike Schoemer z Hanoweru, czy dr Snunith Shoham z Izraela), prezentacją zastosowania
nowoczesnych technologii w szeroko rozumianym
opracowaniu i popularyzacji zbiorów bibliotecz
nych, archiwalnych oraz muzealnych (prof. Wil
fried Schoentag Common Internet Portal fo r Li
braries, Archives and Museum - BAM Portal), czy
wreszcie refleksją odbiegającą od zagadnień typo
wo bibliotecznych w stronę problemów komuni
kacji i informacji (Adrian Borggreve Conflict Re
solution, Conflict Management and the Poldermodel}. Nie byłoby współpracy międzynarodowej

bez międzynarodowych programów, w których od
lat Instytut uczestniczy. Obecnie jest to Program
Wspólnot Europejskich Leonardo Da Vinci ukie
runkowany na kształtowanie prorynkowego profi
lu studiów w IINiSB UW. Komunikat nt. zaawan
sowania realizacji projektu przedstawił koordynu
jący przedsięwzięcie z ramienia Instytutu dr Mi
chał Zając.

MIKOŁAJ OCHMAŃSKI
Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW

Wydawnictwa jubileuszowe;
• M. Drzewiecki, J. Puchalski, B. Sosińska-Kalata, M. Zając; Zintegrowane szkolnictwo bibliotekar
skie i informacyjne dla potrzeb Europy X X wieku. Warszawa; IINiSB UW, 2003.
• A. Skrzypczak; Bibliografia osobowa pracowników IINiSB za lata 1951-2000. Warszawa; IINiSB
UW, 2002.

Toruńskie warsztaty
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopemikańska w Toruniu opracowała strategię
biblioteki. „Strategię biblioteczną można (...) zde
finiować jako proces wytyczający długotermino
we cele i zadania biblioteki, precyzujący działa
nia, zasoby decyzyjne służące efektywnej realiza
cji zamierzonych celów ujętych we właściwych ter
minach”'. Przewodnią myślą strategii bibliotecz
nej jest jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań ak
tualnych i potencjalnych użytkowników, kształto
wanie pozytywnego wizerunku biblioteki jako miej
sca przyjaznego i potrzebnego dla lokalnej społecz
ności, budowa więzi społecznych, pozyskiwanie
nowych czytelników.
Efektem opracowania strategii była zmiana
struktury organizacyjnej biblioteki i podjęcie prac
przygotowawczych do wdrożenia Systemu Zarzą
dzania Jakością i uzyskania certyfikatu ISO 9001.
I stało się! W B P — Książnica K opem ikańska
w T oruniu —jak o pierw sza biblioteka publicz
na w Polsce —otrzym ała certyfikat ISO 9001.
Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło 7 maja
2003 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Swą szeroką i różnorodną działalność WBP-KK
w Toruniu rozpisała na poszczególne cele strate
giczne. Za jeden z głównych celów strategicznych
przyjęto; „Ścisłe współdziałanie WBP-KK w To
runiu z bibliotekami publicznymi województwa
' F. Czajkowski: Długoterminowa strategia Woje
wódzkiej Biblioteki Publicznej — Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu podstawą efektywnych usług dla
klienta. „Bibliotekarz” 2003 nr 1 s. 19-20.
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kujawsko-pomorskiego poprzez realizację ujed
noliconego systemu doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy ”i„ rozwój czytelnictwa dzieci i mło
dzieży oraz grup specjalnych (chorzy, niepełno
sprawni, H' podeszłym wieku) ".
Powyższe zadania w sposób bezpośredni reali
zuje Dział Metodyczno-Sprawozdawczy, który
sprawuje nadzór merytoryczno-organizacyjny nad
bibliotekami samorządowymi części woj, kujaw
sko-pomorskiego (dawnego woj. włocławskiego
i toruńskiego). Dział ten od szeregu lat organizuje
różne formy doskonalenia zawodowego dla biblio
tekarzy (szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty).
Jedną z ciekawszych form działalności szkole
niowej są wyjazdowe warsztaty zawodowe dla bi
bliotekarzy samorządowych, WBP-KK w Toruniu
ma w tym względzie bogatą tradycję, ponieważ
warsztaty takie organizowane są nieprzerwanie od
wielu lat. Odbywająsię one zawsze w maju w róż
nych miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego.
Doskonalenie zawodowe jest w WBP-KK w To
runiu realizowane systemowo, bowiem tematy
warsztatów są zawsze związane z metodyką pra
cy w bibliotece, ale co roku dotyczą różnych grup
użytkowników bibliotek, W latach poprzednich
warsztaty były poświęcone następującym tematom:
1996 - „Marketing w działalności bibliotecznej”
(Bachotek); 1997 - „Edukacja ekologiczna w pra
cy bibliotecznej z dziećmi i młodzieżą” (Górzno);
1998 - „Bibliotekarz w regionie toruńskim per
spektywy zawodu w XXI wieku”(Toruń); 1999 „Metody pedagogiki zabawy w pracy biblioteka
rza” (Kijaszkowo); 2000 - „Metody pedagogiki

pracy z grupą dzieci i młodzieży w działalności
bibliotek” (Ciechocinek); 200ł - „Bibliotekapu
bliczna jako baza informacyjna dla lokalnej spo
łeczności” (Ciechocinek); 2002 - „Miejsce biblio
tek samorządowych po przystąpieniu do Unii Eu
ropejskiej” (Inowrocław).
W 2003 r. Dział Metodyczno-Sprawozdawczy
WBP-KK w Toruniu postanowił przyjrzeć się gru
pie osób starszych będących czytelnikami biblio
tek lub współpracujących z Klubami Przyjaciół
Bibliotek. O tej grupie wiekowej rzadziej się mówi
w środowisku bibliotekarskim a przecież czytelni
kami bibliotek publicznych są również osoby star
sze. W ostatnich łatach daje się zauważyć przyrost
populacji ludzi starszych, niepełnosprawnych. Jako
społeczeństwo starzejemy się. To oznacza wzrost
zapotrzebowania na usługi kulturalno-oświatowe,
terapeutyczne, rekreacyjne realizowane w biblio
tekach publicznych.
Biorąc to pod uwagę WBP-KK w Toruniu zor
ganizowała wyjazdowe warsztaty na temat: Me
tody pracy z ludźm i starszym i z wykorzysta
niem ru ch u , tań ca i zabawy. Odbyły się one
w Ciechocinku w dniach 29-31 maja 2003 r. Warsz
taty te były adresowane do osób pracujących z ludź
mi starszymi w bibliotekach, klubach, kołach przy
jaciół biblioteki. Uczestniczyło w nich 35 biblio
tekarzy z całego woj. kujawsko-pomorskiego, czyli
z 3 dawnych województw (toruńskiego, włocław
skiego, bydgoskiego). Celem tych warsztatów było:
kształtowanie umiejętności prowadzenia za
jęć w grupie osób starszych lub grupie wielopoko
leniowej,
- przeciwdziałanie negatywnym stereotypom
starości poprzez metody aktywizujące,
kształtowanie pozytywnej postawy wobec sta
rości w sobie i otoczeniu.
Warsztaty zostały oparte na programie Polskie
go Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA z Lublina. Prowadziła je animatorka
KLANZY - Alicja Usowicz. Autorkąprogramu jest
Zofia Zaorska, która przygotowała cykl warszta
tów pod nazwą „Dodać życia do lat”. To również
tytuł książki, w której zawarła materiały metodycz
ne ułatwiające organizacjęróżnych form aktywno
ści wśród osób starszych oraz w grupach wielopo
koleniowych^.
N a początku 3-dniowych zajęć przyjęto wspól
nie zasady, na jakich mają się one odbywać, a więc:
- zapewnienie dobrowolności uczestnictwa;
- akceptacja siebie nawzajem, uśmiech, życzli
wość, otwartość;
- uwzględnianie wszystkich poziomów komu
nikowania się (na poziomie treści i na poziomie
emocji);
Z. Zaorska: Dodać życia do lat: materiały meto
dyczne ułatwiające organizację różnych form aktywno
ści wśród osób starszych oraz w grupach wiełopokoleniowych. Lublin 1999.

- uznanie pozytywnych przeżyć i emocji w pra
cy grupowej jako ważnej wartości;
- posługiwanie się różnymi środkami wyrazu
(ruch, gest, dotyk, taniec, dźwięk, działania pla
styczne, gra ról). Słowo pisane i mówione to naj
bardziej tradycyjne formy przekazu treści na wszel
kiego typu szkoleniach. Tutaj wzbogacono je jesz
cze o inne środki wyrazu.
Metody pracy z grupą osób starszych wyko
rzystują pewne elementy pedagogiki zabawy, która
jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych
ułatwiających proces uczenia się. Pedagogika zaba
wy nawiązuje do teorii psychologii humanistycznej;
do jednej z ważniejszych życiowych potrzeb czło
wieka, a mianowicie potrzeby zabawy (homo In
dens). Umożliwia ona świadomą, kreatywną, po
budzającą do twórczych rozwiązań pracę z grupą.
W czasie warsztatów wykorzystano różne me
tody:
1. Metody wstępne, ułatwiające wejście w gru
pę - polegające na poznaniu imion uczestników,
ich szczęśliwych liczb, cech charakteru, to rów
nież wspólny taniec powitalny.
2. Gry dydaktyczne - polegające na wymianie
myśli, grach dyskusyjnych, w czasie których
uczestnicy przekazują swoją wiedzę na określony
temat i doświadczenia w tym względzie np. „Czy
i czego człowiek starszy może się uczyć?”, „Czas
w starszym wieku - co robiłabym gdyby...”,
„Katalog czynności pożytecznych - starszych
sprawnych i starszych z ograniczoną sprawnoś
cią”, „Sposoby spędzania czasu na emeryturze”.
3. Metody integrujące grupę - umożliwiające
wspólną aktywną zabawę - wspólne przygotowy
wanie imprezy „na hasło” - „Podróż do Krainy
Wszystkiego Najlepszego”. Uczestnicy dzielą się
na 6 grup i za pomocą dostępnych środków
w symboliczny sposób pokazują poszczególne
krainy: Krainę Uśmiechu, Miłości, Podróży, Zdro
wia, Marzeń, Szczęścia.
4. Metody odprężające oparte o ruch, taniec,
zabawę metodyka nauki tańca przeznaczonego
dla osób starszych (m.in.„Swing w uliczce”, „Pio
senka Józefa”, „Giro”).
5. M etody ułatw iające przekaz inform acji
zwrotnej - sygnalizujące odczucia poszczególnych
uczestników na dany temat. Ta metoda służyła do
podsumowania każdego dnia przez uczestników
warsztatów.
Nie zapomniano również o typowo bibliotecz
nych formach pracy z czytelnikami w starszym
wieku. Mówiono o spotkaniach autorskich, wie
czorach literackich, spotkaniach ze specjalistami
(lekarzami, psychologami, prawnikami, pracowni
kami Domów Pomocy Społecznej), imprezach
okazjonalnych w bibliotece (Dzień Kobiet, Babci,
Dziadka), wycieczkach do kina, teatru, muzeum,
dyskusjach o książce, konkursach, kursach haftu,
kroju i szycia itp.

21

Był też czas na wzajemne przekazanie swych
spostrzeżeń i doświadczeń z pracy z seniorami
w klubach czy kolach przyjaciół biblioteki. Były
pytania i odpowiedzi. Uczestnicy wzajemnie się
uczyli i starali zapamiętać ciekawe pomysły
koleżanek. W każdym uczestniku istniało prag
nienie poznawania, odkrywania, zrozumienia
świata ludzi starszych, ich potrzeb i możliwości.
Zdobyta wiedza i przykłady różnych form pracy
z osobami starszymi pozwolą na twórcze ich

wykorzystanie w pracy bibliotekarskiej. Warsztaty
te potrafiły wciągnąć, zainteresować swych uczest
ników - bibliotekarzy.
Podsumowując należy stwierdzić, że warsztaty
w Ciechocinku były dla bibliotekarzy formą nauki,
zabawy, ale także integracji zawodowej, bowiem
spotkały się na warsztatach koleżanki z całego
województwa kujawsko-pomorskiego.

HALINA CIECHORSKA

KSIĄŻKA
Świat książki dziecięcej
■

Kres mitu niewinności

Wraz ze schyłkiem wieku XIX niknie stopnio
wo przeświadczenie o niewinności dzieciństwa
i wieku młodzieńczego. W odczuciu dzisiejszego
społeczeństwa młodość jawi się jako zło. Paradok
salnie nasza epoka, gloryfikując młodość, zdaje się
redukować ją do siły witalnej, energii psychicznej,
urody nie skalanej znamieniem czasu, cała zaś przy
należna młodości sfera buntu, negacji, ruszania
świata na nowe tory - nie jest tolerowana. Mło
dość wprzęgnięta w systemy totalitarne, które
w idzą w niej drogę „radosnego” budowania przy
szłości, młodość opleciona sztandarami, zwarta,
gotowa do najwyższych poświęceń w imię najwięk
szych szaleństw, młodość na pomnikach systemów
totalitarnych (przypomnijmy Pawlika Morozowa,
który nie zawahał się zadenuncjować własnego
ojca) - oto żałosny obraz naszych czasów.
Problemy te podejmuje William Golding, autor
słynnej powieści Władca much, w której opisuje
dzieje dziecięcej społeczności rozbitków ocalałych
na bezludnej wyspie i ewoluujących od społeczeń
stwa pierwotnego do formacji w istocie faszystow
skiej. Źródło zła i zdziczenia tkwi tu w samej ludz
kiej istocie, we wnętrzu człowieka. Dziecko nie jest
czyste jak „tabula rasa”, drzemie w nim zaczyn
grzechu, zło ujawnia się w najmniej oczekiwanych
okolicznościach. Miniaturowym społeczeństwem
chłopców, uwięzionych na wyspie bezludnej, rzą
dzi gwałt i okrucieństwo, któremu muszą poddać
się wszyscy. Dobro i ład moralny zostają stopnio
wo, małymi krokami zakwestionowane. Jeśli raz
nastąpił wyłom w systemie wartościowania i oce
nach moralnych, wszystko może ulec metamorfo
zie tak daleko idącej, iż sięgającej samozaprzeczenia. Zręby ludzkiej cywilizacji i kultury, całego ro
dzaju ludzkiego obracają się w niwecz; w miejsce
wspólnoty i współodpowiedzialności pojawia się
przemoc, następnie zbrodnia.
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Ewolucja dziecięcej społeczności we Władcy
much jest gorzką metaforą ludzkiej ewolucji kul
turowej: od wspólnoty pierwotnej do społeczeństwa
faszystowskiego, od prawdziwej wolności (warun
kiem wolności jest niewinność, zatem obszar sa
crum) do głębokiego wewnętrznego zniewolenia
(niewola wywołanajest przez zło, jej odpowiedni
kiem jest sfera profanum). Oficer, który w końco
wej części fabuły przybywa na wyspę, ratuje dzie
ci przed ich własną siłą niszczącą. Poza wyspą trwa
jednak wojna nuklearna. Dorośli robią to, co dzie
ci - dążą do samozagłady, zaszczuwają się wza
jemnie, bestialsko mordują, pieczołowicie wydo
bywają z popiołów uśpione instynkty zwierzęce.
Cywilizacja w gruncie rzeczy jest balansowaniem
na granicy barbarzyństwa i chaosu, zła, okrucień
stwa, przemocy i egoizmu. Podobnie dojrzałość nie
oznacza wyrwania się z grzechu pierworodnego.
Cień tego grzechu towarzyszy człowiekowi bezu
stannie - w takim samym stopniu małym chłop
com dokonującym bestialskiego morderstwa, jak
i „dużym chłopcom” ubranym w wojskowe mun
dury, bawiącym się w równie okrutny i bezwzględ
ny sposób: trwa wojna. Nad przesłaniem powieści
ciążą doświadczenia historii.
Golding ujawnia wewnętrzne pęknięcia w czło
wieku, wybierając dla ich egzemplifikacji społe
czeństwo dziecięce dokonuje jaskrawej desakralizacji dzieciństwa. Źródło wojny, w jaką uwikłany
jest świat, pulsuje również w dzieciach. Okrucień
stwo stanowi nieodłączną cechę człowieka: od na
rodzin po śmierć. Wynika stąd, że nie istnieje kon
trast między dzieckiem i człowiekiem dorosłym.
Barbarzyństwo dorosłych ma swój odpowiednik
w barbarzyństwie dziecka, podobnie bezmyślność,
okrucieństwo, rozkład wartości moralnych. Nie ma
szansy rozpoczęcia życia w świecie bez skazy. Nie
ma ucieczki. Bo uciec by trzeba najprzód - przed
sobą samym.
Paraboliczne odczytanie Władcy much upraw
nia do utożsamienia oficera, którego pojawienie się

wieści koniec tragedii chłopców i ich całkowitego
osamotnienia, z biblijnym, starotestamentowym
wcieleniem Boga. Próżna jest w tym świecie męka
i śmierć anonimowego, poranionego żołnierza (me
taforyczne w cielenie cierpiącego Chrystusa),
drwiąco i szyderczo milczy tytułowy Władca
Much, uosobienie zła. Zło i cierpienie człowiek nosi
w sobie, rozerwany między światłem i ciemnością,
boleśnie napiętnowany absurdem grzechu. Ale i sa
memu Bogu problem zła nie jest obcy. Na dzie
cięcą wyspę przybywa, by nieść ratunek, nie zapo
wiedź zemsty. Ale jak tu ratować i do jakiego świa
ta, skoro i w tym innym świecie - wojna? I w koń
cu kto ma ratować, skoro wszyscy uczestniczą
w tym groteskowym misterium zagłady?
William Golding poddaje człowieka i cywiliza
cję ocenie nadzwyczaj surowej. Powieść ujawnia
społeczne mechanizmy zła, przemocy, totalitary
zmu, dotyka trudnej materii moralnej. Golding jest

jednak konsekwentnym moralistą: piętnując cywi
lizację wymaga od człowieka maksymalizmu mo
ralnego, moralnego heroizmu, choćby było się
ostatnim, który woła na pustyni.
Do formy przypowieści, gorzkiego moralitetu
powracał Golding także w innych dziełach: Spad
kobiercy, Chrystus, Wieża, Bóg Skorpion.
Władca much skutecznie rozbudził wyobraźnię
młodych czytelników na Zachodzie, stał się ulu
bioną lekturą młodzieży bijącą rekordy popular
ności, stale wznawianą w wysokich nakładach, czy
taną przez wszystkie pokolenia, udatnie zekrani
zowaną. Jej obecność w polskiej świadomości czy
telniczej jest wciąż niezadowalająca.

GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego,
historyk literatury i krytyk literacki, specjalista
w zakresie literatury dla dzieei i młodzieży

Zabytkowe książki w bibliotece szkolnej
w listopadzie 2002 r. biblioteka szkolna przy
gotowała wystawę dotyczącą początków drukar
stwa i starodruków. Eksponaty zostały pozyskane
z działu zbiorów specjalnych Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
oraz od nauczycieli i uczniów. Na wystawie znala
zły się nawet książki osiemdziesięcioletnie ze
zbiorów biblioteki szkolnej oraz reprinty książek
XVI-XIX-wiecznych.
Perełką naszej wystawy był reprint książki
napisanej ręcznie Księga sztuki i rzemiosł z przed
mową Baltazara Bema z 1505 r. Książka napisana
po łacinie i częściowo w języku polskim, zawiera
ła między innymi spis praw, jakie nadał król
Władysław IV Krakowowi i rzemieślnikom kra
kowskim. Dzieci mogły poznać dawne cechy rze
mieślnicze takie jak: bednarze, garncarze, trzewikarze, grotarze itp. Ciekawostką były okładki
wykonane z desek obciągniętych skórą i zapięte
metalowymi skuwkami. Dzieci i młodzież ogląda
jąc tę ręcznie pisaną księgę mogły zrozumieć zna
czenie przysłowia „przeczytać książkę od deski do
deski”. Miały okazję zobaczyć piękne pismo ręcz
ne, ozdobne iluminacje oraz inicjały wykonane
przez miniaturzystów. Dużą atrakcją były reprinty
książek w formie zwojów napisane na papirusie
i pergaminie. Było to tłumaczenie dzieła Owidiusza
O kosmetyce pań oraz fragment Tory (Pięcioksię
gu) w języku hebrajskim.
W atlasie zatytułowanym Świat na starych
mapach Gerardusa Mercatora z 1595 r. dzieci
obejrzały ręcznie wykonane XIV-XV-wieczne mapy
świata. Na wystawie znalazł się dokument doty
czący naszego miasta Bydgoszczy, który bardzo

zaciekawił zwiedzających. Była to mapa kanału
bydgoskiego z 1772 r. sporządzona przez
G. C. Schulze.
Interesującą pozycją były Zasady pisowni pol
skiej, z uwzględnieniem ostatnich uchwał Akade
mii Umiejętności w Krakowie ze stycznia 1918 r.
Przybliżyły one uczniom zmiany jakie zaszły
w gramatyce języka polskiego. Należy wspomnieć
również o dwóch reprintach książek ze zbiorów
naszej biblioteki, jednej z XVI w. Giorgio Vasari
Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i ar
chitektów i drugiej z 1888 r. J. I. Kraszewskiego
Wizerunki książąt i królów polskich.
Ciekawym eksponatem na wystawie było ory
ginalne wydanie Pana Tadeusza Adama Mickie
wicza z ilustracjami z 1898 r. (z okazji setnej
rocznicy urodzin wieszcza).
Dekoracją wystawy były powiększone ilustra
cje XVI-wiecznych drzeworytów przedstawiają
cych wnętrze drukami, drukarzy, odlewaczy czcio
nek, hali, maszyn itp. Każda książka miała swój
opis bibliograficzny.
Zwiedzający wystawę uczniowie mieli możli
wość wysłuchania nagrania o początkach dmkarstwa oraz obejrzenia fragmentu filmu o starodru
kach. Wystawę zwiedziła większość dzieci ze
szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjum.
Uczniowie z młodszych klas zainspirowani te
matyką wystawy wykonywali barwne inicjały,
a starsi pisali z niej sprawozdanie. Najciekawsze
prace zostały nagrodzone i umieszczone w gazet
ce szkolnej.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Była
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ciekawą lekcją historii, która na długo pozostanie
w pamięci uczniów. Stworzyła możliwość zoba
czenia dawnych materiałów piśmienniczych (pa
pirusu i pergaminu), różnych form książek (w po
staci kodeksu i zwoju), a także pięknego pisma
wykonanego ręcznie oraz pisma drukowanego
dawnymi krojami czcionek.
Uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak:
starodruki, reprinty, inicjały, skuwki, iluminacje,
miniaturzyści i in. Wysłuchanie nagrania o począt
kach drukarstwa przybliżyło dzieciom historię

powstawania pisma drukowanego, dzięki któremu
książka stała się tańsza, drukowana coraz czę
ściej, a przez to dostępna dla wielu czytelników.
Największą jednak zaletą tej wystawy była
możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką
na terenie szkoły.

BEATAJAROSZ
BARBARA MUDŁO
Zespół Szkół nr 27, Szkoła Podstawowa nr 64
w Bydgoszczy

30 Najbardziej Inspirujących Tekstów
Redakcja internetowego serwisu informacyjnego SBP zaprasza do udziału w ułożeniu listy 30 N aj
bardziej Inspirujących Tekstów, które ukazały się w „Bibliotekarzu”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Prze
glądzie Bibliotecznym”, „Zagadnieniach Informacji Naukowej” oraz elektronicznym „Biuletynie EBIB”
w okresie od lipca-sierpnia 2001 do lipca-sierpnia 2003 r., czyli w okresie ostatnich dwóch lat.
Udział w tej inicjatywie polega na przesłaniu opisów bibliograficznych tekstów, które zgłaszający
uznał za najbardziej inspirujące w codziennej pracy zawodowej, za najbardziej inspirujące dla zmian
w jego bibliotece, za najbardziej inspirujące dla bibliotekarstwa polskiego, za najbardziej inspirujące
dla działalności SBP. Krótko mówiąc, z nadesłanych opisów utworzona zostanie lista tekstów niezbęd
nych i polecanych, które musimy znać, do których w arto w racać. Ilość przesłanych opisów biblio
graficznych nie podlega ograniczeniom. Podstawowe kryterium wyboru to fakt, iż uznaje się zgłaszane
teksty za najbardziej inspirujące.
Każdy przesłany opis bibliograficzny to jeden punkt w tym rankingu. Zgłaszający może uwzględnić
teksty z wymienionych wszystkich pięciu czasopism lub tylko z jednego, dwóch czy np. trzech tytułów.
Niektóre tytuły mogą być niedostępne w części bibliotek lub nie są w kręgu zainteresowania danej osoby.
W tworzeniu listy będą uwzględniane opisy przesyłane pocztą elektroniczną na adres Piotra Bierczyńskiego: biercz@ hiacynt.winibp.lodz.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: P io tr Bierczyński, Wo
jew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna im. M arszalka J. Piłsudskiego, 90-508 Łódź, ul. G dań
ska 102. Do przesyłania zgłoszeń nie należy wykorzystywać listy dyskusyjnej SBP.
W tworzeniu listy 30 Najbardziej Inspirujących Tekstów zostaną uwzględnione opisy bibliograficz
ne, które nadejdą pod wskazany adres do dnia 30 października 2003 r. Wśród osób zgłaszających
najbardziej inspirujące teksty zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.
Jednocześnie zachęcam y do przesyłania tytułów tekstów (zagadnień), których jeszcze nikt
w ostatnich dwóch latach lub wcześniej nie podjął, które jeszcze się nie ukazały, na które czekamy,
które według nas muszą być szybko napisane i opublikowane, aby przyspieszyć rozwiązanie ogólno
krajowych, bibliotekarskich i naszych zawodowych czy też stowarzyszeniowych problemów i wąt
pliwości. N a tej podstaw ie pow stanie lista 30 N ajbardziej In sp iru jący ch Tekstów (na które
czekam y).
Termin składania propozycji przedłużono o ponad 1,5 miesiąca, gdyż na pierwszy ustalony termin,
czyli do dnia 12 września wpłynęły odpowiedzi jedynie od kilku osób, a redakcja serwisu uznała, że
inicjatywa powinna mieć swój satysfakcjonujący finał, czyli nie mniej niż 100 zgłoszonych propozycji.
Wyniki redakcja serwisu dedykuje redakcjom wymienionych czasopism oraz autorom zamieszczonych
w tym okresie tekstów. Dotychczas zgłoszone propozycje zostaną dołączone do tekstów nadesłanych do
30 października br.
Nagrodę za zgłoszenie do dnia 12 września swoich propozycji najbardziej inspirujących tekstów wy
losowała G rażyna Bilska z Powiatowej i M iejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Nagrodą jest:
CD-ROM Nad złoto droższe skarby Biblioteki Narodowej, 105 unikatowych najpiękniejszych obiek
tów ze zbiorów Biblioteki Narodowej 2003.
PIO T R BIERCZYŃSKI - internetowy serwis SBP
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Książki, które pomogą w pracy, które yvarto przeczytać!
Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzi
siejszy, perpektywy. Pod red. Marii Judy. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2002 - 259 s.
Jest to zbiór materiałów zaprezentowanyeh w ezasie konferencji pt. „Książka
i prasa w systemie komunikaeji społecznej” zorganizowanej przez Zakład Nauk
Pomocniezyeh Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz lubelski Oddział Polskie
go Towarzystwa Bibliologieznego w dniach 2-3.12.1997 r. Rozważania 19 autorów
zgrupowano w części ogólnej oraz trzech działach, skupionych wokół książki, prasy
i elektronicznych nośników informacji. Micszcząsię one w szerokiej formule kultu
ry książki, uwzględniającej różne jej oblicza i funkcje. Nowa sytuacja współczesnej
książki funkcjonującej obok innych środków masowego przekazu stawia dla nauki
o książce nowe problemy. Pojawienie się elektronicznych środków przekazu posta
wiło przed bibliologią pytanie o miejsce książki i prasy w systemie komunikacji
społecznej i jej przyszłości wobec ekspansji mediów i nowych nośników informacji.
Czytelnik poprzez lekturę zamieszczonych w tym wydawnictwie opracowań otrzy
ma kompleksowy obraz współczesnej książki i prasy w kontekście zachodzących
zmian w procesie ich produkcji, rozpowszechniania, odbioru i funkcji społecznych.
Książka ta wzbogaca o nowe treści wiedzę w zakresie kultury książki - poprzez
szcrokąpcrspcktywęjcj funkcjonowania.

K S IĄ Ż K A
I PRASA
w SYSTEMIE
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Janisław Osięglowski: Ochrona książki bibliotecznej. Poznań : Bibliote
ka Uniwersytecka w Poznaniu, 2003 - 118 s. Uniwersytet im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu. <Prace Biblioteki Uniwersyteckiej> . Nr 26.

OCNaOHA isiaI ki
BIBLIOTECZNEJ

Na przełomie XX i XXI wieku wzrosło zainteresowanie problemami ochrony
zbiorów bibliotecznych. W dokumentach gromadzonych w bibliotekach znaj
dują się ogromne zasoby wiedzy, które wymagają właściwej ochrony i zabez
pieczenia dla przyszłych pokoleń. Niniejsza pozycja wydawnicza - przygotowa
na w formie popularnego poradnika - jest adresowana do każdego pracownika
biblioteki mającego kontakt z książką. Treści skomasowane są w 5 rozdziałach;
1.Materialna budowa książki (materiały piśmiennicze, pisarskie, introligator
skie, kleje), 2. Przyczyny niszczenia książek (diagnostyka), 3. Profilaktyka,
4. Restauracja książki i 5. Aktualne problemy ochrony książki bibliotecznej
(kwaśny papier, trwały papier). Książka opatrzona jest obszerną bibliografią przed
miotu, liczącą 179 pozycji. Przystępna forma i sposób ujęcia obszernego mate
riału wskazują na szeroki krąg odbiorców; to wydawnictwo powinno dotrzeć do
każdego bibliotekarza.

Ewa Głowacka: Studium zastosowania kompleksowego zarządzania ja
kością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Toruń: Wy
daw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000 - 188 s.
Problematyka kompleksowego zarządzania jakością (TQM) znalazła się
w ostatnich latach XX wieku, również w sferze zainteresowania bibliotek i ośrodków
informacji. Nowe technologie, a także kreowania właściwego wizerunku biblio
teki (ośrodka informacji) w środowisku, wywierają presję na funkcjonowanie
placówek bibliotecznych i wywołują potrzebę tworzenia nowych systemów za
rządzania, które pozwalają tym instytucjom doskonalić swoją działalność. Kon
cepcja kompleksowego zarządzania jakością stała się przedmiotem rozważań
teorii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także praktyki bibliotecznej
na święcie; w Polsce dotychczas mało znana.
Prezentowana książka jest próbą spojrzenia na problemy zarządzania jako
ścią z punktu widzenia korzyści dla bibliotekarstwa; prezentuje postawy, ten
dencje rozwojowe, modele implementacyjne oraz sposoby wykorzystania narzę
dzi i technik TQM. Przedstawiona wiedza teoretyczna tworzy płaszczyznę dla
działań praktycznych. Rozprawa składa się z 9 rozdziałów, z których dwa pierwsze
stanowią wprowadzenie w problematykę zarządzania jakością, kolejne dotyczą
terminologii, adaptacji założeń TQM w teorii bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, programy wprowadzania kompleksowego zarządzania jakością, sposoby organizowania pracy, narzędzia
i pracę w zespołach oraz wkład TQM w budowę nowej kultury organizacyjnej bibliotek. Praca warta wnikliwej
lektury; zawarte w niej treści przyczynią się do większego zainteresowania tą problematyką w środowisku bibliote
karzy.
JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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Unijne tłumaczenia
Użyty dla poniższego tekstu tytuł jest dwuznaczny, ale niebawem okaże się, że to nie Unia Europej
ska się tlumaezy z czegoś, co zostało zaprzepasz
czone. ale co się tłumaczy, a szczególnie co i ile bę
dzie się tłumaczyć na potrzeby funkcjonowania or
ganizmu gospodarczego i politycznego no i wresz
cie kulturalnego, który od maja 2004 r. mieć będzie
sumę uczestników złożoną z 15 + 10. A będą to tłu
maczenia na język każdego z krajów członkowskich
nic tylko umów międzynarodowych i postanowień
Komisji Europejskiej i parlamentu europejskiego, ale
także różnych aktów wykonawczych i zwykłych
umów cywilnoprawnych, jakie zawierać będą po
szczególne firmy czy poszczególni obywatele Unii
między sobą.
Koniecznością będzie tłumaczenie tekstów i do
kumentów na kilkadziesiąt języków, co dajc około
50 kombinacji. Już teraz, czyli przy piętnastu kra
jach, liczba przetłumaczonych stron na potrzeby Unii
przekracza 1 milion, po poszerzeniu będzie to wie
lokrotnie więcej i będzie służyć czterystu milionom
mieszkańców, także do prowadzenia handlu i doko
nywania zakupów za pomocą Internetu. W związku
z tym już powstajc rozbudowana grupa tłumaczy,
którzy w pracy posługiwać się będą nowoczesnymi
narzędziami.
Od kilku lat na targach książki we Frankfurcie
prezentowane są tanie programy komputerowe, słu
żące do tłumaczenia z jednego języka na drugi. Pró
by używania tych narzędzi sąjcszczc mało precyzyj
ne, często wyśmiewane (i słusznie) przez purystów
językowych i zwykłych dziennikarzy, gdyż w efek
cie powstajc tekst niegramatyczny, może zabawny
ale często mało zrozumiały. Ale to są próby czynio
ne na potrzeby tak zwanego zwykłego użytkownika.
Natomiast profesjonaliści pracują od pół wieku
nad maszynowymi (komputer jest wszak maszyną)
programami tłumaczeniowymi określanymi robo
czym skrótem MT (machine translation). Jak zwy
kle pierwszymi w święcie byli tu Amerykanie, któ
rzy od początków zimnej, a czasem i gorącej wojny
używali programu SYSTRAN do tłumaczenia na
angielski zdobywanych przez wywiad wojskowy tek
stów najpierw z rosyjskiego, potem także chińskie
go a jeszcze później wietnamskiego. Z jakich języ
ków tłumaczone są obecnie na angielski teksty mili
tarne, można się domyślać na podstawie informacji
o kolejnych wojnach toczonych przez USA „w imię
praw człowieka i demokracji”, a nazwy i szczegóły
programów poznamy za lat dwadzieścia lub więcej.
Wróćmy jednak do spraw bardziej pacyfistycz
nych. Cywilni wydawcy europejscy opracowali kil
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ka wersji słowników frazeologicznych, pomocnych
w tłumaczeniach i wciąż wyszukują w poszczegól
nych językach obecnej i przyszłej Unii bogactwa wy
rażeń, które da się jakoś ująć w użyteczne ramy słow
nika. Wersje te są sukcesywnie przenoszone do pro
gramów komputerowych, obrabiane i systematyzo
wane. Praca to niewątpliwie na dziesięciolecia, ale
niezmiernie ambitna i ekscytująca.
Można sobie stosunkowo łatwo wyobrazić, że da
się jakoś usystematyzować określenie brzmiące
w kilkudziesięciu językach podobnie jak w polskim
typu „kocham cię bardzo”, ale jak znaleźć stosowne
odpowiedniki określeń emocji, jakie towarzyszą
wypowiedziom słownym, listom (oczywiście c-mailowym), gestom i zachowaniom Eskimosa, który
przypadkowo zakocha się w Grcczyncc?
Mimo podśmiewania sprawa jest poważna. Na
razie los żywych tłumaczy nic jest zagrożony, o czym
świadczą programy tłumaczeń książek funkcjonują
ce w krajach dotychczasowej Unii. Szczególnie cho
dzi tu o wspieranie tłumaczeń książek z małych kra
jów Europy unijnej (języki skandynawskie, grecki,
kataloński) i ze wszystkich krajów położonych
w Europie środkowej i wschodniej. Wprawdzie zło
śliwi mówią, że programy te najlepiej prezentują się
na papierze, ale wiadomo, że i przy komisji europej
skiej i w wielu aktualnych krajach członkowskich
są fundacje, instytuty i różne ciała tłumaczeniami się
trudniące. Np. do 1992 r. funkcjonuje Fund fo r Cen
tral and East European Book Project^ wspierający
tłumaczenia książek wydawców zachodnich na ję 
zyki krajów Europy środkowej i wschodniej. Co roku
idzie na to suma 400 tys. euro, z czego 2/3 przezna
czone jest na tworzenie infrastruktury książkowej:
budowę systemów dystrybucji, katalogów księgar
skich i finansowanie udziału w targach. Fundusz ma
siedzibę w Amsterdamie i wspomaga takie kraje jak
Polska, Czechy i Węgry, jednak dotychczas najwię
cej środków otrzymywali wydawcy z Albanii, Buł
garii i z krajów powstałych po rozpadzie Jugo
sławii.
Trzej najwięksi kandydaci do Unii: Polska, Cze
chy i Węgry uczestniczyli w programie Kultura 2000.
Efektem konferencji i programu była decyzja o przy
znaniu do 2004 r. 33 min euro rocznic na wymianę
kulturalną między członkami UE. W odniesieniu do
literatury objawia się to udziałami w warsztatach,
stypendiach dla tłumaczy, wspieraniu wydawców.
W 2000 r. 50 wydawców otrzymało sumę 850 tys.
euro na wydanie przetłumaczonych tytułów.
Chciałoby się wiedzieć, ile z tych i innych środ
ków uzyskali wydawcy polscy, dzięki niewątpliwie
prężnym staraniom co najmniej dwóch ministerstw
i kilku komórek Instytutu Adama Mickiewicza, ale
to temat na inne opowiadanie. ■

Nowy „Biblioterapeuta”
w pierwszym tegorocznym numerze „Biblioterapcuty” - Biuletynu Informacyjnego Polskiego To
warzystwa Biblioterapeutycznego warto przeczytać:
______________________
• Artykuł Caroli
ne Shrodes na temat
biblioterapii, w któ
rym autorka sięga
w swej analizie od
początków stosowa
nia
biblioterapii
oraz definiowania
samego jej pojęcia
aż do współczesne
go spojrzenia na wy
korzystanie tej tech
niki terapeutycznej
w leczeniu i rozwią
zywaniu różnora
kich problemów na
tury psychicznej. Biblioterapia jest tu rozpatrywa
na w dwóch aspektach: jako sztuka lub/oraz jako
nauka.
W artykule zawarty jest również opis elemen
tów procesu biblioterapeutycznego oraz analiza po
zytywnych aspektów stosowania biblioterapii, któ
re czynią ją terapią tak chętnie stosowaną w lecze
niu wielu zaburzeń psychicznych.
• Program terapeutyczny z elementami biblio
terapii przedstawiony za pomocą map mentalnych
przez Ewę Orłowską Łatę, stosowany przez autor

kę podczas zajęć z dziećmi upośledzonymi umy
słowo w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w So
snowcu.
W założeniu programu aktywność uczniów po
budzana jest przez wykonywanie zajęć dotyczących
treści książki, opowiadania lub wiersza wcześniej
czytanego dzieciom przez nauczyciela.
Artykuł zawiera mapy 24 sesji biblioterapeutycznych.
• Artykuł Anny Agnieszki Kogut, w którym au
torka dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy
z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.
• Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji
Naukowej XXX-lecie Wrocławskiej Muzykotcrapii zorganizowanej przez Zakład Muzykoterapii
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. Podczas konferencji, która odbyła się
wdniach 13-15.03.2003 r. zaprezentowane zosta
ły liczne techniki muzykoterapeutyczne.
• Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego w Siedlcach
powołanego 09.04.2002 r. omawiające cele, spo
soby działania, program oraz plan pracy Koła.
Mam nadzieję, iż kolejne numery „Biblioterapeuty” będą w tak przystępny i interesujący jak do
tychczas sposób, poruszały równie ważne tematy
jak te, które zostały zamieszczone w numerze
pierwszym.

SYLWIA KAMIŃSKA
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie

Czy Internet to „zamach” na książkę?
Mimo, że żyjemy w dobie Internetu i wystarczy
„kliknąć”, aby znaleźć szybko informację czy też
przeczytać internetową książkę, twierdzę jednak,
że tradycyjna forma książki ma swój niepowtarzal
ny urok i wartość. Dlaczego tak sądzę?
Składa się na to szereg argumentów. O pełnej
komputeryzacji biblioteki mogę tylko marzyć. Czę
sto brakuje też środków na zakup książek. Więk
szość moich czytelników - uczniów gimnazjum
może korzystać z komputera i Internetu tylko
w szkole - na zajęciach z informatyki. W domu
natomiast zadowala się oglądaniem telewizji oraz
czytaniem czasopism i książek. Dlatego staram się
powiększać księgozbiór wszelkimi sposobami.
Aby wzbogacić go organizuję loterię fantową dla
uczniów kl. III gimnazjum. Uczniowie kończący
gimnazjum przynoszą do biblioteki w formie daru
własną lekturę obowiązkową i tym samym biorą
udział w loterii. Znalazłam także sponsorów, na
których mogę liczyć i dzięki którym mogę kupić
wartościowe książki. Dokonuję również zakupów
ze środków budżetowych szkoły. Staram się po

znać zainteresowania czytelnicze naszej młodzie
ży gimnazjalnej, aby dokonywać trafnych zakupów,
czyli gromadzić książki, które uczniowie chcą
i lubią czytać. Większość moich czytelników sięga
jednak po „staruszkę” książkę, której czytanie wiąże się z wyjątkowymi przeżyciami. Myślę tu głów
nie o psychologicznym aspekcie czytania książek.
Oprócz percepcji wzrokowej treści drukowanych
ważny jest bezpośredni kontakt z książką poprzez
dotyk. Jest to coś, czego nie zastąpi książka inter
netowa. Branie do ręki książki, wertowanie sze
leszczących kartek, zapach świeżego druku spra
wia czytelnikowi ogromną satysfakcję. W książce
przyciąga nasz wzrokjej oprawa, piękny druk, ilu
stracje, jej format, recenzja na barwnej obwolucie.
Bardzo często młodzież pyta o książkę nową, niezniszczoną, w estetycznej foliowej okładce ochron
nej z dodatkowym opracowaniem i ilustracjami.
Coś w tym chyba jest. Książkę cechuje jeszcze jed
na ważna zaleta jej dostępność w każdym czasie
i miejscu. Zawsze można po nią sięgnąć w wolnej
chwili. Czytając tekst angażujemy całą naszą wy
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obraźnię, kreujemy postać bohatera książki. Z In
ternetem jest nieco inaczej. Dostępność do niego
wymaga stałego, określonego miejsca. Odbiór tre
ści internetowych jest „suchy” i bardziej ubogi
w aspekcie przeżyć estetycznych. Nie chcę tu ne
gować wartości Internetu, który jest dzisiaj nie
zbędny ze względu na szybkość uzyskiwania in
formacji i nieograniczony zasięg w jej zdobywa
niu. Podkreślam tylko walory tradycyjnej formy
książki, wskazując na jej trwałą wartość i nieprze
mijalność. Do Internetu dostęp jest ograniczony.

Myślę o młodzieży z rodzin biednych, która poza
szkołą, kawiarenkami internetowymi nie ma moż
liwości korzystania z Internetu. Dlatego raz jesz
cze ośmielam się twierdzić, że mimo szalonego
postępu technicznego książka w swym klasycznym,
tradycyjnym kształcie będzie miała zawsze rację
bytu i swoich miłośników.

URSZULA REZMER
Bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Tucholi

BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO
Wojewódzki Dzień Bibliotekarza
Pranie-Karwica-Krzyże 31.05.2003 r.
130 bibliotekarzy z regionu Warmii i Mazur
tradycyjnie świętowało swój wielki Dzień Biblio
tekarzy w sercu Puszczy Piskiej. Program łączył
elementy oficjalne z rekreacją w otoczeniu piękne
go, mazurskiego krajobrazu.
W tym roku ponadto towarzyszyła biblioteka
rzom poezja Konstantego I. Gałczyńskiego,
w związku z trwającym właśnie rokiem poświę
conym temu poecie, zakochanemu w przyrodzie
mazurskiej.
Atrakcją bogatego programu Dnia był wyjazd
do Leśniczówki Pranie, gdzie bibliotekarzy powi
tał dyrektor Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego Wojciech Kass. W krótkim zarysie przybliżył syl
wetkę poety i jego twórczość. Podzielił się rów
nież swoimi refleksjami na temat poezji. Poświę
cił również wiele uwagi pracy bibliotekarzy, oce
niając ją bardzo wysoko, co słuchacze przyjęli
z ogromnym zadowoleniem.
W trakcie zwiedzania Muzeum mieliśmy moż
liwość obejrzenia ciekawych pamiątek i zbiorów
pisarza. Krótki odpoczynek w sąsiedztwie Leśni
czówki otoczonej niebotycznymi świerkami Pusz
czy Piskiej zakończył pobyt w Praniu, po czym
nastąpił wyjazd do oddalonej o 11 km Karwicy
Mazurskiej, gdzie w Gościńcu Wypoczynkowym
„Jawor” mieliśmy poczęstunek, którego główną
i również tradycyjną pozycją była wspaniała gro
chówka.
Część oficjalna Dnia Bibliotekarza miała miej
sce w pięknie urządzonym i przez gospodarzy
Ośrodka udekorowanym pomieszczeniu.
Gości i bibliotekarzy powitał przewodniczący
ZO SBP w Olsztynie Marian Filipkowski, po czym
przekazał prowadzenie Elżbiecie Całkiewicz.
Swoją obecnością zaszczyciła spotkanie Woje
woda Hanna Mikulska-Bojarska. W przemówie
niu zwróciła się do bibliotekarzy, podkreślając ich
znaczenie w procesie wychowawczym i edukacyj
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nym młodych czytelników. Pani Wojewoda zwró
ciła także uwagę na ciągły niedosyt funduszy na
zakup książek oraz na unowocześnienie bibliotek,
co jest odczuwane dotkliwie przez większość bi
bliotek.
Zgodnie z programem nastąpił moment uhono
rowania zasłużonych bibliotekarzy odznaczeniami
państwowymi, resortowymi. Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich oraz nagrodami książko
wymi.
**

Odznaczeni bibliotekarze:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski:
Barbara Ochranowicz
sekretarz ZO SBP
w Olsztynie, wieloletni pracownik Biblioteki Głów
nej UWM,
- ' ■» .
Irena Suchta - członek ZO SBP w Olsztynie,
emerytowany dyrektor Biblioteki Gł. UWM.
Srebrny Krzyż Zasługi:
Katarzyna Frankowiak - wiceprzewodnicząca
ZO SBP
Elżbieta Całkiewicz - przewodnicząca Koła
Miejskiego SBP w Olsztynie
Barbara Chodań - podskarbnik Koła Miejskie
go SBP w Olsztynie
Krystyna Kozłowska - skarbnik ZO SBP
Brązowy Krzyż Zasługi:
Barbara Samulowska-Dramińska - skarbnik
Koła Miejskiego SBP w Olsztynie
Odznaka ..Zasłużony Działacz Kultury”
Elżbieta Borajkiewicz - przewodnicząca Komi
sji Rewizyjnej ZO SBP w Olsztynie
Honorowa Odznaka SBP:
Renata Gąsiorowska - Koło w Działdowie
Antoni Olszewik - przewodniczący koła
w Szczytnie

Danuta Szatkowska - Koło w Nidzicy
Marta Śląska - Kolo w Biskupcu- Czerwonka
Medal „W Uznaniu Zasług”:
Janusz Kwiatek - Koło w Nidzicy
Regina Nowak - przewodnicząca Koła
w Nidzicy - Napiwoda
Regina Święconek - przewodnicząca Koła
w Działdowie
Upominki książkowe:
Wacław Bandurski - dyr. Ośrodka „Mazury”
w Krzyżach
Stanisława Kozikowska - Koło Szczytno - Ro
zogi
Leszek Łukasik - Leśniczy - Gościniec „Jawor”
w Karwicy
Danuta Maciejewska - skarbnik Koła Szczytno
Wiesław Niesiobędzki - przewodniczący Koła
w Iławie
Jadwiga Pijanow ska- Koło w Szczytnie
Małgorzata Szustek - przewodnicząca Kola
w Biskupcu Pomorskim (Filia Łąkorz)
Na zakończenie oficjalnej części przemówił
Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP Marian Fi
lipkowski. Wskazał na wiele ważnych wydarzeń
związanych z rozwojem bibliotek w regionie. Przy
pomniał o budującej się Bibliotece Głównej Uni
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kończącym
się remoncie zabytkowej siedziby Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Starym Ratuszu. Wspo
mniał również o planach powołania Publicznej
Biblioteki Multimedialnej w byłym lokalu „Andro
medy”. Przewodniczący ZO położył nacisk na do
skwierającą wszystkim bibliotekarzom sytuację
ekonomiczną bibliotek, na brak funduszy na za
kup nowości bibliotecznych, remonty i wyposaże
nie bibliotek oraz niski poziom ich skomputeryzo
wania i słabe uposażenia bibliotekarzy.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczest
nicy tej uroczystości pojechali do miejscowości
Krzyże, położonej także nad jeziorem Nidzkim,
gdzie przewidziano część rekreacyjną. Pieczenie
kiełbasek przy ognisku, piosenki biesiadne i po
gawędki w gronie zaprzyjaźnionych osób zakoń
czyły spotkanie.
Zważywszy na fakt, że dzień 31 maja przez cały
czas trwania „majówki” był pogodny i ciepły,
a wiersze i postać K. 1. Gałczyńskiego towarzy
szyły nam za sprawą Katarzyny Frankowiak na
wet w czasie powrotu autokarem do domu należy
stwierdzić, że Wojewódzki Dzień Bibliotekarza
w naszym Okręgu SBP był udany,

BARBARA CHODAŃ

Uhonorowanie Ireny Suehty i Barbary Oehranowiez
Krzyżem Kawalerskim

Grupa bibliotekarzy przed Leśniezówką Pranie

Grupa bibliotekarzy przy ognisku - pieezenie kiełbasek

st, kustosz dyplom ow any-O lsztyn
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Piaseczyńskie Dni Książki ’2003
Książka świętowała swoje dni w Piasecznie
w czasie zorganizowanych po raz czwarty Piaseczyńskich Dni Książki. Przez cały maj w Bibliotece
i w filiach odbywały się; spotkania autorskie, kon
kursy, lekcje biblioteczne, wycieczki i wystawy.
Głównym wydarzeniem tego miesiąca były spo
tkania z autorami, bardzo popularne wśród czytel
ników i cieszące się dużym zainteresowaniem.
W 11 imprezach wzięło udział blisko 500 osób.
Odwiedzili nas w tym czasie: Ewa Nowacka, Ma
ria Łotocka, Dorota Gellner, Krzysztof Dworczyk.
Wspierając naszą lokalną twórczość Biblioteka za
prosiła na cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą naszą
rodzimą, młodą poetkę Irminę Wieczorek, Spotka
nia z nią zaowocowały zorganizowanym w Filii
Biblioteki na piaseczyńskim osiedlu kilkugodzin
nym dyżurem poetyckim, któiy dał zainteresowa
nym możliwość indywidualnej rozmowy i konsul
tacji z poetką. Ci, którzy próbują swoich sił w pi
saniu wierszy, mieli okazję swoje teksty poddać
życzliwej ocenie młodej autorki.
Każde ze spotkań miało inny charakter ze wzglę
du na rodzaj literatury reprezentowany przez au
torki: bardzo romantyczna poezja M. Łotockiej roz
miłowanej w muzyce F. Chopina i poezji A. Mic
kiewicza, poważne rozmowy o pisarstwie E. No
wackiej, czy wesoła zabawa przy wierszykach i pio
senkach D. Gellner.
Zupełnie, inaczej wyglądały spotkania z pisarzem-podróżnikiem K. Dworczykiem, który czte
rokrotnie spotkał się z uczniami szkół podstawo
wych i gimnazjów. Wykłady o problematyce geograficzno-podróżniczej dotyczyły tematów: „Pięk
no Europy - kultura, historia i przyroda krajów
Unii Europejskiej”, „Arabowie - ludzie pustyni”.
Aktualność pierwszego tematu spowodowała, że
nasz gość odpowiadał w czasie spotkania na wiele
pytań. Drugi temat ze względu na szkolną lekturę
W pustyni i w puszczy został dwukrotnie powtó
rzony, gdyż było tak duże zainteresowanie szkół.
Wykłady zilustrowane były fiłmami wideo, prze
zroczami a także pokazem strojów arabskich. Nie
którzy mieli możliwość przebrać się za prawdzi
wego szejka czy araba prowadzącego karawanę
przez pustynię, dziewczyny przymierzały suknie
kobiety arabskiej a K. Dworczyk zawijał głowy
chłopców chustami, mocując je kolorowymi opa
skami. Było z tym dużo śmiechu i zabawy a wszyst

ko zostało uwiecznione na zdjęciach. W czasie spo
tkań Bibłioteka organizowała kiermasze książek.
Była więc szansa na zdobycie autografu czy dedy
kacji od autora.
Piaseczyńskie Dni Książki to również szereg in
nych form zajęć proponowanych przez biblioteka
rzy. Były okolicznościowe lekcje biblioteczne dla
szkól o książce i jej historii, druku i dziejach tego
wynalazku, bibliotece ijej historii, katalogach i za
sadach korzystania. Były wycieczki do biblioteki,
w tym również przedszkolaków. W filiach odby
wały się cotygodniowe spotkania z dziećmi naj
młodszymi i głośne czytanie ich ulubionych bajek.
Wszyscy znamy hasło głoszone przez Fundację
ABC XXI: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie, co
dziennie!”. Włączając się w tę akcję chcieliśmy po
kazać dzieciom, że czas spędzony na lekturze jest
równie fascynujący jak zabawa z komputerem czy
oglądanie telewizji.
W konkursach zorganizowanych w czasie ma
jowych Dni Książki licznie uczestniezyli uezniowie szkół podstawowych i gimnazjów. W oddziale
dziecięcym Biblioteki Publicznej w Piasecznie
przeprowadzono dwa konkursy: literacki „Tuwim,
Brzechwa czy Konopnicka” i plastyczny na zakład
kę do książki. W Filii na piaseczyńskim osiedlu
przeprowadzono konkurs rysunkowy „Mój ulubio
ny bohater bajkowy”. W Filii w Zalesiu Dolnym test „Sprawdź swoją wiedzę o książce” a w Zale
siu Górnym - konkurs plastyczny - „Szukajmy
przyjaciół w ulubionych książkach”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa
książek naszych rodzimych piaseczyńskich auto
rów zorganizowana w Wypożyczalni dla Dorosłych
Piaseczyńskiej Biblioteki.
Kolejne już fV Piaseczyńskie Dni Książki mia
ły za zadanie pokazać, że książka, na której wy
chowały się pokolenia, najlepiej rozwija i rozbu
dza dziecięcą wyobraźnię, jest najwspanialszym
źródłem wiedzy, uczy i bawi. Promując książkę
i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pragnie
my zaszczepić nie tylko potrzebę sięgania po książ
kę, ale i nauczyć dzieci lubić książki.

ANNA MOKRZYCKA
zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury - Biblioteki Publicznej w Piasecznic

Książka na telefon
w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
Dzielnicy Śródmieście uruchomiono w listopadzie
2001 r. punkt biblioteczny „Książka na Telefon”.
Istnienie takiej usługi zostało podyktowane faktem.
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że większość placówek Śródmieścia znajduje się
na piętrach. Zatem z ich księgozbiorów niełatwo
jest korzystać czytelnikom starszym czy nie w pełni
sprawnym. A same wypożyczalnie dla tych osób

jaw ią się jako trudnodostępne twierdze. Żeby to
zmienić, powołano do życia specjalną usługę bi
blioteczną „Książka na Telefon” (KNT).
W KNT można zamówić każdą pozycję i zosta
nie ona dostarczona do domu. W dodatku dla osób
powyżej 70. roku ^ c i a i osób niepełnosprawnych
mieszkających w Śródmieściu robi się to bezpłat
nie. Pracownice KNT przywożą również, cieszące
się sporym zainteresowaniem, książki mówione
z Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewi
domych. Istnieje też możliwość wypożyczenia
w ten sposób kaset z filmami wideo i płyt DVD.
Ale największym popytem cieszą się oczywiście
nowości i literatura kobieca (romanse, książki oby
czajowe i wspomnienia). Starsi czytelnicy bardzo
często proszą także o wydawnictwa z dużym dru
kiem.
Co ciekawe, nierzadko zamawiane są także pod
ręczniki akademickie z dziedziny ekonomii, zarzą
dzania i prawa, ponieważ z usług punktu korzy
stają również studenci. Jednak na innych zasadach.
Po pierwsze: sami muszą odebrać swoje lektury,
a po drugie płacą za tę usługę. Jest to koszt ok.
6-8 zł za jedno zamówienie, czyli za trzy pozycje.
Książki dla czytelników KNT wypożyczane są
w bibliotekach wszystkich dzielnic Warszawy
i w Bibliotece Uniwersyteckiej. Punkt współpra
cuje też z Biblioteką Banku Polskiego, Główną Bi
blioteką Pracy i Zabezpieczeń Społecznych, Biblio
teką Publiczną m.st. Warszawy na Koszykowej,
Bibliotekami Pedagogicznymi i - wspomnianąjuż
- Biblioteką Centralną PZN.
Oprócz wypożyczeń „Książka na Telefon” peł
ni też funkcję informacyjną. Część osób, szczegól
nie uczących się, woli dowiedzieć się, gdzie znaj
duje się dana pozycja i zdobyć ją na własną rękę.

bez dodatkowych kosztów. Pracownice punktu
wypożyczają też czasopisma.
Nie bez znaczenia jest też fakt osobistego kon
taktu z czytelnikami. Są to najczęściej ludzie prze
wlekle chorzy, raczej w podeszłym wieku, o róż
nym stopniu sprawności. Dla nich możliwość prze
czytania podnoszącej na duchu lektury, w dodatku
dostarczonej do domu za darmo, jest nie do prze
cenienia. A poza tym bibliotekarka z książką to za
wsze miły gość, z którym można po prostu trochę
porozmawiać.
Teraz nieco statystyki: działający od prawie
dwóch lat punkt biblioteczny obsługują dwie oso
by (1,5 etatu). Czytelników jest dziewięćdziesię
ciu. Niektórzy dowiedzieli się o tej usłudze z me
diów czy rozdawanych ulotek. Młodsi czytelnicy
wiedzę o KNT czerpią z Internetu, starsi - dowia
dują się „pocztą pantoflową”. W lipcu 2003 r. za
pisanych Ijyło 18 studentów i 39 osób na emerytu
rze. W tej ostatniej kategorii jest 27 osób leżących,
niewidzących, niedowidzących i niepełnospraw
nych. Reszta to ludzie pracujący, w tym również
studenci pracujący i uczący się zaocznie.
Miesięcznie z usług punktu korzysta ok. 40 osób
i liczba ta stale rośnie. Ilość wypożyczonych mie
sięcznie książek to ok. 90 wol. oraz od 160 do 300
kaset książki mówionej (także nagrania obcojęzycz
ne). Dyżury telefoniczne pełnione są w poniedział
ki, środy i piątki od 16 do 19 i we wtorki, czwartki
od 11 do 13 pod numerem 831-31-13. Można także
zasięgnąć informacji przez Internet; adres
kntsr@poczta.onet.pl. Warto na koniec podkreślić,
że w Warszawie są zaledwie dwa tego typu punkty.

LUDMIŁA MILC
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Dzielnicy Śródmieście

WARSZTATY CZYTELNICZE
Prof. J. R. R. Tolkien - naukowiec, pisarz i jego dzieło
Dnia 2 września 2003 r. minęła 30 rocznica
śmierci J[ohna] R[onalda] R[euela] Tolkiena
(1892-1973) - profesora filologii angielskiej na
uniwersytetach w Leeds i Oksfordzie, autora wie
lu dzieł filologicznych, leksykograficznych, opra
cowań edytorskich tekstów literatury średniowiecz
nej, a także rozpraw historycznoliterackich i kry
tycznych oraz pisarza, którego powieści, wg da
nych z 1997 r., osiągnęły łączny nakład ponad 50
min egzemplarzy'. Po wpisaniu do wyszukiwarki
internetowej hasła „J. R. R. Tolkien” otrzymać
można przeszło 200 tys. odpowiedzi.

Na Światowych listach bestsellerów czołowe
miejsce zajmuje trzytomowa powieść Tolkiena
IVladca Pierścieni. Kiedy w 1954 r. (polskie tłu
maczenie 1961 r.) po raz pierwszy ukazał się
pierwszy jej tom, nikt się nie spodziewał takiego
sukcesu. Liczący się raczej z możliwą stratą wy
dawca zdecydował się wówczas na nakład tylko
trzech i pół tysiąca egzemplarzy! W ciągu następ
nych pięćdziesięciu lat powieść stała się jedną
z najważniejszych książek XX w.Tę i tak olbrzymią popularność trylogii spotę
gowała jeszcze udana adaptacja filmowa w reży-

' J. Pcarcc: Tolkien - człowiek i mit. Tl. Joanna Ko
kot. Poznań 2001, s. 18.

' E Ziemkiewicz: IVladca dusz. „Film” 2003 nr 2 s. 48.
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serii Petera Jacksona. Światowa premiera pierw
szej części filmu („Drużyna Pierścienia”) odbyła
się 10 grudnia 2001 r. (w Polsce - 15.02.2002 r.),
kolejnej („Dwie Wieże”) - 18 grudnia 2002 r.’
(w Polsce - 31.01.2003 r.). Umieszczony na ofi
cjalnej stronie internetowej filmu zwiastun pierw
szej części obejrzało pierwszego dnia ponad mi
lion siedemset tysięcy osób’. Latem tego roku roz
poczęła się kampania reklamowa części trzeciej
(„Powrót Króla”), której światowa premiera pla
nowana jest na I stycznia 2004 r. Z wszystkich
trzech części to właśnie ta ostamia ma być, jak za
powiada Peter Jackson, najlepsza, ponieważ opo
wieść o ostatecznej rozgrywce dobra ze złem jest
jego ulubioną częścią trylogii.
Stale utrzymuje się zainteresowanie dorobkiem
pisarskim Tolkiena. Co jakiś czas ukazują się bio
grafie, omówienia i studia krytyczne jego twórczo
ści, albumy z ilustracjami do jego dzieł, albumy
filmowe. Sam pisarz był nieufny w stosunku do
współczesnych biografii. Nie pochwalał posługi
wania się nimi jako formą krytyki literackiej: „Nie
lubię podawać informacji dotyczących mojej oso
by poza tak zwanymi „suchymi faktami” (które
mają takie samo znaczenie dla moich książek, jak
każde inne co bardziej soczyste szczegóły). Nie tyl
ko z osobistych powodów, ale też dlatego, że je 
stem przeciwny współczesnemu trendowi w kry
tyce, który kładzie nadmierny nacisk na szczegóły
życia pisarzy i malarzy. Odciągają one jedynie
uwagę od dzieł pisarza”’. Wg Humphrey’a Carpen’ Pierwsza część filmu zdobyła cztery Oscary, a druga
dwa.
’ M. Coren: Tolkien - człowiek, który stworzył fTlacłcę
Pierścieni. Tl. Agnieszka Sywanowicz. Poznań 2002,
s. 12.
’ J. Pearce: Tolkien - człowiek i mit. Tł. Joanna Ko
kot. Poznań 2001, s. 11-12.
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tera - autora pierwszej autoryzowanej biografii Tolkien,jednak zdawał sobie sprawę, że w związ
ku z niezwykłą popularnością jego książek, istnie
je duże prawdopodobieństwo powstania takiej bio
grafii po jego śmierci. Najwyraźniej poczynił też
z myślą o tym pewne przygotowania, ponieważ
w ostatnich latach życia opatrzył komentarzami
niektóre stare listy oraz inne dokumenty. Napisał
również kilkustronicowe wspomnienia z dzieciń
stwa”*’.
Byłoby dobrze wykorzystać tę niezwykłą popu
larność książek angielskiego pisarza i przybliżyć
młodym czytelnikom jego postać, karierę naukową
oraz twórczość literacką, zwłaszcza, że Hobbit fi
guruje na liście lektur szkolnych, natomiast Wład
ca Pierścieni (wraz z Hobbitem) znalazł się w Ka
nonie Książek dla Dzieci i Młodzieży.
Pomocą w poznaniu biografii i twórczości J. R.
R. Tolkiena służyć może zebrana poniżej literatu
ra. Poszczególne opisy następują po sobie w po
rządku alfabetycznym.
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BEATA PARTYKA
nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy

Multimedialne źródła informacji
Edukacja czytelnicza i medialna w pracowni komputerowej
Cele operacyjne
Uczeń:
- poznaje (poprzez fizyczny kontakt) multime
dialne źródła informacji bezpośredniej oraz tech
niki wyszukiwania potrzebnej informacji;
- potrafi dobrać rodzaj wydawnictwa do okre
ślonej potrzeby informacyjnej;
- umie sformułować hasło (klucz), które pozwoli
odszukać informację;
- staje się samodzielnym użytkownikiem infor
macji;
- zdobywa umiejętność obsługi prostych pro
gramów użytkowych.
M etoda; poszukująca, działanie praktyczne,
praca w małych grupach.

Środki: Encyklopedia multimedialna PWN. War
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A., 2000.
hasła: Polskie dzieje. Biologia, Historia, Nauka, Geo
grafia, Cywilizacja, Sztuka, Technika, Państwa świata.
Słownik ortograficzny, Słownik angielsko-pol
ski, polsko-angielski
Encyklopedia wszechświata. Optimus Pascal
multimedia;
Encyklopedia człowieka. Optimus Pascal mul
timedia;
Encyklopedia przyrody. Optimus Pascal multi
media;
Historia .świata. Optimus Pascal multimedia;
Jak to działa? Optimus Pascal multimedia;
Poczet królów Polski. Infomedia s.c.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie - uczniowie przypominają
poznane wcześniej wiadomości na temat ency
klopedii i słowników.
2. Nauczyciel prezentuje encyklopedie i słowniki
multimedialne będące w posiadaniu biblioteki.
3. Podział uczniów na grupy (nie więcej niż 3
osoby przy jednym stanowisku komputerowym).
4. Losowanie przez poszczególne grupy uczniów
kartek z poleceniami.
5. Uczniowie dokonują wyboru właściwych płyt
CD zgodnie z tematyką poleceń.
6. Zapoznanie z techniką obsługi programów
multimedialnych prezentowanych na zajęciach wprowadzenie płyty CD-ROM, wybieranie
„myszką” hasła, wpisywanie i wyszukiwanie hasła.
7. Uczniowie wykonują polecenia - wybierają
odpowiednie hasło, wyszukują potrzebne
informacje.
8. Pomiar osiągnięć - uczniowie sporządzają
notatki (na kartce lub w programie Microsoft Word)
i prezentują zdobyte informacje.

Polecenia:
I zestaw
1. Podaj powierzchnię Rosji i wymień państwa
europejskie graniczące z Rosją.
2. Podaj grupy narodowościowe zamieszkujące
Wielką Brytanię.
3. Jaki klimat występuje w Bangladeszu?
II zestaw
1. Wymień władców Polski z dynastii Piastów.
2. Kto i kiedy sprowadził Krzyżaków do Polski?
3. Kiedy miał miejsce „przewrót majowy” i kto
go dokonał?
III zestaw
1. Co to są stekowce i gdzie żyją?
2. Wymień osobliwości człowiekajako gatunku.
3. Ile wyhodowano ras i odmian psa domowego?

IV zestaw
1. Kiedy i w jakim kraju panowała królowa
Elżbieta I?
2. Ile wypraw odbył Krzysztof Kolumb do
Ameryki?
3. Gdzie i kiedy był więziony Napoleon?
V zestaw
1. Kto i kiedy wynalazł dynamit?
2. Wymień 3 silniki cieplne.
3. Kto wynalazł telefon?
VI zestaw
1. Czemu służy antena?
2. Gdzie są stosowane baterie guzikowe?
3. Podaj sposoby przekazywania ciepła.
VII zestaw
1. Która planeta Układu Słonecznego jest
największa?
2. Czym jest Wszechświat?
3. Z czego składa się jądro komety?
VIII zestaw
1. Kto jest twórcą „Piety” i gdzie znajduje się ta
rzeźba?
2. Co to jest renesans?
3. Kiedy powstała katedra w Cantenbury?
IX zestaw
1. Kim byli Etruskowie?
2. Kim był św. Augustyn?
3. Z czego słyną Wyspy Wielkanocne?
Uczniowie, którzy wykonali polecenia przed
określonym czasem, wyszukują w słownikach
językowych hasła - podane w formie ustnej przez
nauczyciela.

WIESŁAWA CICHOŃ
Zespól Szkół nr 2
Czcchowicc-Dzicdzicc

Jakie znamy źródła informacji w bibliotece?
L e k c ja z E d u k a c ji c z y te ln ic z e j i m e d ia ln e j
klasa I gimnazjum
Lekcję poprzedziła dwugodzinna wizyta w Bi
bliotece Publicznej w Kaliszu, podczas której
uczniowie zapoznali się z różnymi źródłami infor
macji.

■ uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów
i nauczycieli na temat zastosowanych metod, form
i przebiegu lekcji.

Cel zajęć dydaktycznych

Cele operacyjne
uczeń po zajęciach:

■ zebranie i usystematyzowanie wiadomości
o źródłach informacji o książkach,
■ uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych
stron w opanowanym materiale.

■ potrafi określić rodzaje dokumentów groma
dzonych w bibliotece,
■ umie ocenić ich przydatność do osiągnięcia
swoich celów i zainteresowań, podejmuje decyzje.
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■ umie wykazać różnice pomiędzy katalogiem
alfabetycznym a rzeczowym,
■ sporządzić opis bibliograficzny,
■ wypełnić rewers,
■ używa słownictwa związanego z biblioteką
i książką,
■ potrafi aktywnie współpracować w grupie,
■ umiejętnie posługuje się różnymi źródłami
informacyjnymi,
■ rozumie celowość korzystania z biblioteki
i zbiorów.
Metody, formy, techniki pracy: praca w gru
pach, praca indywidualna, metoda: prawda - fałsz,
scenki dramatyczne, metoda problemowa, heureza.
Środki dydaktyczne: pomoce wizualne - plan
sze, prawda - fałsz, karty pracy, encyklopedie,
słowniki.
Przebieg lekcji
• Podział klasy na pięć grup (losowanie figur
geometrycznych).
• Przedstawienie celów lekcji, podanie tematu,
nawiązanie do wizyty w Bibliotece Głównej.
• N; Ze względu na rodzaj informacji jak
możemy podzielić źródła informacji? (U: źródła
informacji bezpośredniej i pośredniej).
• Przyporządkowanie poszczególnych źródeł do
rodzaju wydawnictw bezpośrednich i pośrednich.
Zapis na tablicy.
Uczeń losuje karty z następującymi hasłami
i określeniami:
1. Bibliografie
2. Słowniki
3. Katalogi wydawnicze
4. Przewodniki
5. Encyklopedie
6. Kroniki
7. Książki telefoniczne
8. Informatory
9. Określają źródła, w których możemy znaleźć
potrzebne informacje
10. Nie zawierają gotowych wiadomości, lecz
odsyłają do publikacji, w których możemy je
znaleźć
11. Zawierają informacje takie jak: nazwiska,
fakty, daty, wydarzenia, dają bezpośrednią odpo
wiedź na pytanie
12. Katalog w bibliotece
Wylosowaną kartę uczeń przyporządkowuje do
określonego źródła.

1. Encyklopedie: źródła informacji, które
dzielimy na językowe i rzeczowe.
2. Inkunabuły: książki wydane po 1510 r.
3. Książki mówione: nagrane na kasetach,
przeznaczone dla specjalnej grupy użytkowników.
4. Dokumenty życia społecznego: materiały bi
blioteczne o charakterze informacyjnym, użytko
wym i reklamowym dotyczące regionu.
5. Opis bibliograficzny: zawiera autora, tytuł,
miejsce i rok wydania.
6. Sygnatura: znak cyfrowy lub literowo-cyffowy umieszczony na książce, określający jej miejsce
w bibliotece.
7. Rękopis: dzieło pisane ręcznie.
8. Rewers: odwrotna, lewa strona książki.
9. Katalog rzeczowy: zbiór wszystkich rzeczy,
przedmiotów w bibliotece.
10. Bibliografia: uporządkowany spis druków,
książek, czasopism z najważniejszymi danymi
o każdej pozycji.
Lider grupy, która jako pierwsza skończyła pracę
czyta teksty prawdziwe, potem fałszywe. Wspólne
ustalanie znaczeń.
•Uczniow ie otrzymujądo wypełnienia rewersy.
Zadaniem jest wyszukanie z części katalogu
udostępnionego przez bibliotekę szkolną, okre
ślonych pozycji książkowych i wypisanie ich
danych i sygnatur na rewersie.
• Ostatnie zadanie to praca w grupach. Roz
danie karteczek z wypisanymi związkami frazeo
logicznymi. Odegranie scenek w formie kalam
burów, na podstawie których pozostali uczniowie
odgadująpodane związki frazeologiczne:
1. Pożerać, połykać książki.
2. Mól książkowy.
3. Czytać od deski do deski.
4. Czytać w kimś jak w otwartej księdze.
5. Czytać z zapartym tchem.

Podsumowanie lekcji.
1. Czego uczniowie się dowiedzieli?
2. Co sprawiło im najwięcej trudności?
3. Podanie pracy domowej: wyjaśnić w zeszycie
znaczenie odgadywanych na lekcji związków
frazeologicznych.
4. Ewaluacja uczniów:
a) Które z wiadomości zdobytych na dzisiej
szej lekcji uważasz za najciekawsze?
b) Na lekcji nie podobało mi się.
c) Zaznacz na skali termometru stopień zado
wolenia z zajęć.

• Praca w grupach metodą prawda - fałsz.
Każda grupa otrzymuje 10 kart. Uczniowie
muszą zdecydować, które z podanych na kartach
twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

ELŻBIETA SZYMCZAK
Zespół Szkół nr 6 w Kaliszu
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W i@ c lo m o ś c i
XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Laur Jabłoni 2003”
• W Centrum Kultury Regionalnej w Grójeu rozstrzy
gnięty został 16 czerwca 2003 r. - XXIII Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni” .
Jury w składzie: przewodniczący Andrzej Zaniewski poeta, prozaik; członkowie: Janusz Termer - krytyk lite
racki, autor książek o literaturze, Zdzisław Szeląg - autor
licznych publikacji o Ziemi Grójeckiej po rozpatrzeniu
143 zestawów (454 teksty poetyckie) postanowiło przy
znać trzy nagrody główne, cztery wyróżnienia oraz jedno
wyróżnienie specjalne (wszystkie w formie pieniężnej).
Nagrody otrzymali: 1 nagroda - Kazimierz Ko
chański - Grójec, godło „KA-ZEK”, II nagroda Henryk J. Kozak - Lublin, godło „KARA”, 111 na
groda - Jacek Karolak - Warszawa, godło „IM
PRESJONISTA” . Wyróżnienie specjalne za wiersz
Autobus do Grójca otrzymał Piotr Rowieki —Ostrów
Mazowiecka, godło „DON KISZOT” . Wyróżnienia
za zestawy wierszy otrzymali: Joanna Gralak Kędzierzyn-Koźle, godło „EREMITA”, Aneta Wardziak - Łódź, godło „PROFUNDAL”, Ewa Kaca Namysłów, godło „MIO”, Mariusz Cezary Kosma
la - Legionowo, godło „ZACHARY WICSZPAS”.
Ogólny poziom Konkursu Jury jednogłośnie uzna
ło za wysoki, wskazując na potrzebę jego kontynu
owania w następnych latach.

Spotkanie Sekcji Bibliotek Szkolnych
i Pedagogicznych ZG SBP

• w dniu 29.08. br. w ramach 15. Targów Książ
ki Edukacyjnej - Edukacja XXI, Sekcja Bibliotek
Szkolnych i Pedagogicznych ZG SBP zorganizowała
spotkanie z dyrektorami bibliotek pedagogieznyeh,
podczas którego przedstawiono zamierzenia Sekcji,
zaprezentowano reprint publikacji Biblioteki peda
gogiczne w Polsce. Informator bibliotek pedago
gicznych prowadzonych przez samorządy wojewódz
kie w 2003 r., mówiono o współpracy Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z bibliotekami
pedagogicznymi oraz poinformowano o zapowie
dziach i nowościach wydawniczych CODN.
Szczególne zainteresowanie i uznanie wzbudził in
form ator o bibliotekach pedagogicznych, który za
prezentowano w dwóch egzemplarzach. Po uzupeł
nieniach, informator ukażc się w postaci papiero
wej. Podkreślano wartość informatora, który z po
wodzeniem może pełnić funkcję raportu o stanic
bibliotek pedagogicznych.
W spotkaniu uczestniczyli także: Jan Wołosz, prze
wodniczący SBP oraz Ewa Stachowska-Musiał, członek
Prezydium ZG i przewodnicząca Zarządu Okręgu Ma
zowieckiego SBP.
Biblioteki publiczne i strategie ich rozwoju
po rozszerzeniu Unii Europejskiej

• w dniach 20-21.11. br. odbędzie się w Warsza
wie międzynarodowa konferencja pod tym tytułem.
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Będzie to szóste z kolei międzynarodowe zgroma
dzenie poświęcone funkcjonowaniu bibliotek w Eu
ropie, zwłaszcza w krajach UE - w kontekście ta
kich problemów jak: systemy zarządzania bibliote
kami, polityka kulturalna państwa, partycypacja w
kosztach utrzymania tych instytucji oraz uzupeł
niania księgozbiorów. Miejsce zlokalizowania obrad
to Biblioteka Narodowa.
Informacje o konferencji są dostępne na stronic inter
netowej SBP: http://cbib.oss.wroc.pl.sbp/ Zgłoszenia te
lefoniczne: Biuro ZG SBP tel. (022) 825-83-74, biurozgsbp@wp.pl

Internet w bibliotekach.
Łączność, współpraca i digitalizacja
• Problematyce Internetu w bibliotekach poświęcona
była ogólnopolska konferencja zorganizowana we Wro
cławiu w dniach 23-26.09. br. przez Komisję Wydawnictw
Elektronicznych ZG SBP (EBIB), Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich, Bibliotekę Główną Politechniki Wro
cławskiej. Wspóloiganizatorcm byli: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteka Narodowa.
Tematyka konferencji koncentrowała się na zagadnieniach
tworzenia zasobów elektronicznych oraz organizowaniu
dostępu do nich poprzez sieci komputerowe.

Czy biblioteki będą płacić podatki?
• Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku do
chodowym od osób prawnych (CIT) zakłada likwidację
znacznej części obowiązujących dziś zwolnień od podat
ku. Likwidacja ma objąć także zwolnienia zapisane w art.
17 ust. I pkt 4 ustawy obejmujące „dochody podatników
(...), któiych celem statutowym jest działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polega
jąca na kształceniu studentów, kulturalna (...), w części
przeznaczonej na te cele”. W myśl tego zapisu prawnego
mogłyby być opodatkowane dochody takich instytucji jak:
muzea, tcatiy i biblioteki. Aby propozycje rządowe we
szły w życic potrzebna jest jeszcze zgoda parlamentu i
prezydenta. Resort finansów uspokaja: „instytucje pożyt
ku publicznego z zasady nic osiągają dochodów, a jeśli
nic ma dochodu, to nic ma podatku. Nic opodatkujemy
tych instytucji, lecz tylko ich dochody”. Instytucji kultuiy
nic można traktować jak np. piekarni - to argumentacja
posłów (na podstawie informacji zamieszczonej w „Ga
zecie Wyborczej” z września 2003 r.).

Unia Europejska w numerze specjalnym
„Pomagamy sobie w Pracy”
• Opolski kwartalnik
instrukcyjno-metodyczny
przygotował numer specjalny w całości poświęcony
Unii Europejskiej. („Pomagamy sobie w Pracy” 2003
nr 2; format A4). Z pewnością wypełni lukę w zakresie
braku materiałów metodycznych do pracy z dziećmi i
młodzieżą nt. UE. Zamieszczone w nim gry, quizy, kon
kursy i zabawy będą przydatne w praktycznej działalno
ści bibliotekarza jako inspiracja dla bibliotekarzy w przy
gotowywaniu różnych imprez bibliotecznych. Autora
mi tekstów są w większośei bibliotekarze Opolszczyzny.
Zachęcamy czytelników „Poradnika” do zapozna
nia się z tym interesującym numerem. Redakcja „Po
magamy sobie w Pracy” - tel. (0 77 ) 453-64-74.

Konkurencja dla Instytutu
Książki i Czytelnictwa BN
• Oddział Instytutu im. Adama Mickiewicza w Kra
kowie zostanie przekształcony w Instytut Promocji Książki
i Czytelnictwa, do którego kompetencji będzie należała
promocja literatury polskiej za granicą oraz koordynacja
krajowego programu promocji czytelnictwa. Do końca
bieżącego roku Instytut Promocji Książki i Czytelnictwa
będzie działał w ramach struktury organizacyjnej Instytu
tu im. Adama Mickiewicza, a od 1 stycznia 2004 r. - jako
samodzielna instytucja.

ZAPROSILI NAS:
> Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komi
sji Edukacji Narodowej w Warszawie na 15. Targi
Książki Edukacyjnej „Edukacja XXI” do stoiska
nr 45 w celu obejrzenia wystawy pt. „Podręczni
ki, programy nauczania i czasopisma pedagogicz
ne w polskiej szkole XIX i XX wieku” . Pałac Kul
tury i Nauki w Warszawie. 29-31.08.2003 r.
> Biblioteka Narodowa i Centrum Międzynarodowej
Współpracy Kulturalnej „Instytut Adama Mickiewi
cza” na otwarcie wystawy pod honorowym patrona
tem Włodzimierza Cimoszewicza - Ministra Spraw
Zagranicznych pt. „Między odrzuceniem a fascy

P o r a d n ik

nacją. Polska-Rosja: z dziejów kontaktów kulturalnych”
z cyklu NASI SĄSIEDZI - NOWE SPOJRZENIE.
8.09.2003 r.
I Biblioteka Narodowa i Centrum Międzynarodowej
Współpracy Kulturalnej „Instytut Adama Mickie
wicza” oraz Fundacja „Semper Polonia” na konfe
rencję „Biblioteki narodowe Federacji Rosyjskiej
i Polski. Tradycja i wpółczesność”. 8-9.09.2003 r.
I Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwer
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wy
dział Pcdagogiczno-Arlystyczny w Kaliszu, Urząd
Miejski w Kaliszu na konferencję naukową pt. „Dru
ki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat dru
karstwa kaliskiego” organizowanej pod honorowym
patronatem Ministra Kultury. 26-27.09.2003 r.
I Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spo
tkanie z Henrykiem Bcrczą. 15.09.2003 r.
ł Biblioteka Narodowa do Salonu Pisarzy na spo
tkanie z Krystyną Koftą oraz na promocję książ
ki Lewa, wspomnienie prawej. Z dziennika wyda
nej przez Wydawnictwo WAB. 23.09.2003 r.
I Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego i Centrum
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Doku
mentacyjnej na promocję książki Bogdana KIukowskiego Książka w świecie współczesnym (War
szawa: CEBID, 2003).
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Naszą najważniejszą serią wydawniczą jest
„NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA”

Nauka-Dydaktyka-Praktyka jest najdłuższą serią bibliologiczną, jaka kiedykolwiek uka
zywała się w Polsce (61 tomów). W ostatnich latach wydaliśmy w jej ramach książki cie
szące się dużą popularnością nie tylko w środowisku bibliotekarskim.
Polecam y m.in.:
1. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych, t. 32 (IV Forum SBP, Warszawa
15-17.10.1998). Cena 25 zł
2. Bibliografia. Metodyka i organizacja, t. 38 (red. Z. Żmigrodzki; 2000). Cena 47 zł
3. Praca z użytkownikiem w bibliotece, t. 41 (J. W ojciechowski; 2000). Cena 30 zł
4. B iblioteka w otoczeniu społecznym , t. 40 (red. E.B. Zybert; 2000). Cena 33 zł
5. Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu, t. 43 (D. Nicholas; 2001).
Cena 29 zł
6. B ib lio teki p u b liczn e końca XX w., t. 44 (L. Biliński; 2001). Cena 44 zł
7. Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych (dla bibliotekarzy), t. 45
(B. Orłowski; 2001). Cena 15 zł
8. Dokum enty nieksiążkowe w bibliotece, t. 46 (D.Grygrowski; 2001). Cena 39 zł
9. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, t. 50 (M. Drzewiecki;
2001). Cena 41 zł
10. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, t. 49 (red. E. B. Zybert; 2002).
Cena 32 zł
11. Wstęp do bibliotekoznawstwa, t. 51 (J. Ratajewski; 2002). Cena 41 zł
12. Klasyfikacja. Struktury nauki, piśmiennictwa i zbiorów informacyjnych, t. 52
(B. Sosińska-Kalata; 2002). Cena 41 zł
13. Działalność bibliotek publicznych. Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO,
t. 55 (red. M. Kisilowska; 2002). Cena 15 zł
14. Słownik encyklopedyczny terminów i języków infórmacyjno-wyszukiwawczych,
t. 56 (B. Bojar; 2002). Cena 45 zł
15. Dokum enty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce,
t. 53 (A. Firlej-Buzon; 2002). Cena 33 zł
16. Idee a rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, t. 54 (J. W ojciechowski;
2002). Cena 22 zł
Oto najnowsze pozycje z tej serii:
17. Poeci na tułaczce, t. 57 (W. J. Podgórski; 2002). Cena 38 zł
18. Katalog przedmiotowy, t. 58 (A. Łysakowski; 2002). Cena 30 zł
19. Katechizm y w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, t. 61 (D. Kużmina;
2002). Cena 23 zł
20. B ib lio te k i s zkolne. W ytyczne IFLA-UNESCO, t. 60. Pr. zbiorowa (red. E.B.
Zybert; 2003). Cena 10 zł
21. Książka multimedialna w Polsce, t. 59. (B. Taraszkiewicz; 2003). Cena 32 zł
22. Drukowany świat, t. 63. (J. Kołodziejska; 2003). Cena 29 zł

Adres: Wydawnictwo SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa
Dział Promocji i Sprzedaży, 02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213
Zamówienia:

telefon;
fax;
e-mail;

(0-22) 825-50-24
(0-22) 825-53-49
wyd.sbp-portal@wp.pl
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SBP JEST DLA WAS

Notes Wydawniczy”
patronem medialnym
Targów Książki Edukacyjnej
Edukacja KX1
ZAMÓW PRENUMERATĘ
WE WRZEŚNIU!
P ie rw sz y c h 12 b ib lio te k , k tó r e zam ó w ią
prenum eratç UNotèstt Wydawniczego*’ na rok
2004pomiędzy 1 a SO w rześnia bieżącego roku
is o d p o w ie d z ą p o p r a w n i e n a p y t a n i e ,
w ja k im gm achu odbyw ają się XV Targi
K s ią ż k i E d u k a c y jn e j EDUKACJA XXI
o trzy m a program m u ltim e d ia ln y do n a u k i
ję z y k a a n g ie lsk ie g o firm y L an g m aster.

„Notes Wydawniczy”
02*916 Warszawa.! tli. Okiężna 3
tel. (0-22) 642 27 66. 642 27 68. 642 27 69.
fax (0-22) 642 95 53.
www.eNotes.pl e^hiail: sedakcga^eNote$.pl

RYNEK KSIĄŻKI
W POLSCE 2003
aktualne kompendium wiedzy
o polskim rynKu książki
prezentacja największych
wydawnictw i dystrybutorów

dystrybucja

kluczowe informacje o firmach
podane w przejrzystej i czytelnej
formie
kalendarium znaczących
wydarzeń w branży w 2002 roku

Biblioteka Analiz

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2 / 4 pok. 116
00-048 Warszawa
tel. 0 22 8283Ó31
www.biblioteka-analiz.pl

Premiera podczas 7. Targów Ksiqiki w Krakowie (23-26.10.2003)

Zam aw iam ......egz. „Rynek Ksiqzki w Polsce 2 0 0 3 . Wydawnictwa" w cenie 6 0 zł
Zam aw iam ......egz. „Rynek Ksiqzki w Polsce 2 0 0 3 . Dystrybucja" w cenie 4 0 zł
Upoważniam Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
N azw a firmy

Adres

NIP

Data i podpis

W ARU NK I PRENUM ERATY
,P O R A D N I K A B I B L I O T E K A R Z A ” I „ B I B L I O T E K A R Z A ”

„RUCH” S.A
Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne. Cena prenumeraty
krajowej na IV kwartał 2003 r. wynosi 24 zł, a cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za
granicę jest o 100% wyższa od krajowej.

1. P ren u m erata krajow a:
• Przedpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe
dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i za
graniczną do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
2. P ren u m erata zagraniczna:
• Wpłaty przyjmuje jednostka „RUCH” S.A Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na kon
to: PEKAO S.A IV O/ Warszawa 68124010531111000004430494 lub kasa Oddziału.
• Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddział —01-248 Warszawa, ul. Jana
Kazimierza 31/33. Tel: (prefiks) (0-22) 53-28-731,53-28-816,53-28-819, 53-28-820,
• infolinia 0-800-1200-29, w intemecie http://www.ruch.poł.pl
• A dres do korespondencji: „RUCH” S.AO.K.D.P.,ul. JanaKazimierza 31/33,01-248
Warszawa

POCZTA POLSKA
1. Przyjm owanie przedpłat od prenum eratorów , we wszystkich urzędach pocztowych
w całym k raju w term inach:
a. do 25 listopada - na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
b. do 25 lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 25 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 25 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
2. Urzędy pocztowe właściwe dła miejsca zam ieszkania łub siedziby prenum eratora
przyjm ują przedpłaty odpowiednio:
a. do 30 listopada - na prenumeratę realizowaną do stycznia następnego roku,
b. do końca lutego - na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 31 maja - na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 31 sierpnia - na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
• Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób
niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek
gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.
• Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kwartalne.
• Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obo
wiązku wypełniania blankietów wpłat.
• Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora
lub jego siedziby bez pobrania dodatkowych opłat.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Prenumeratę można również zrealizować w Dziale Prom ocji i Sprzedaży B iura ZG
SBP, Al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa, tel. (0-22) 825-50-24, fax: 825-53-49,
e-mail: sprzedaz_@wp.pl

Cena zł 8,00 (w tym VAT 0%)

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
SŁOWNIK GEOLOGICZNY
Wyd. I
ISBN 83-01-13781-9
Format; 14,3x20,5 cm
Oprawa: miękka, stron 244
Cena: 35 zl

Słownik geologiczny jest przeznaczony m.in. dla studentów kierunków nauk o Ziemi.
Zawiera ok. 6000 haseł w układzie alfabetycznym z zakresu: geologii dynamicznej, geo
logii historycznej, geomorfologii, gleboznawstwa, mineralogii, petrografii, geochemii,
geofizyki, hydrogeologii, nauk o złożach.

Jerzy Dzik
DZIEJE ŻYCIA NA ZIEMI. WPROWADZENIE DO PALEOBIOLOGII
Wyd. III unowocześnione
ISBN 83-01-14038-0
Format: 16.8x23.8 cm
Oprawa: miękka

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy o pochodzeniu organizmów i ich ewolucji, aż
do uformowania cywilizowanego człowieka. W przystępny sposób przedstawiono zasa
dy wnioskowania, które służą paleontologom do odtworzenia przebiegu ewolucji na
podstawie skamieniałości. W nowym wydaniu autor uwzględnił wszystkie najistotniej
sze doniesienia naukowe, które pojawiły się od czasu poprzednich wydań książki. Szcze
gólnym walorem książki są wspaniałe autorskie ilustracje.

FIZJOLOGIA ROŚLIN
Pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka
Wyd. II zmienione i uzupełnione
ISBN 83-01-13753-3
Format: 16,8x23,8 cm
Oprawa: zintegrowana, stron 808
Cena: 47,50 zt

Znany i ceniony, nowoczesny podręcznik omawiający całość mechanizmów kierują
cych procesami życiowymi w roślinach. Zaprezentowano m.in. najnowsze poglądy na
temat mechanizmów wzrostu, rozwoju i spoczynku, starzenia się i ruchów roślin oraz
najnowsze osiągnięcia biotechnologii roślin.
Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów biologii, biotechnologii
i ochrony środowiska uniwersytetów, uczelni rolniczych, pedagogicznych i medycznych
oraz do wszystkich uprawiających biologię eksperymentalną roślin lub tylko nią zaintere
sowanych.
WYDAW NICTW O NAUKOWE PWN S.A.
00-251 W ARSZAW A, ul. Miodowa 10
Dział Dystrybucji W ysyłkowej Prenumerat, 00-251 W ARSZAW A, ul. Miodowa 10
tel. 0-801-351-929, fax: (0-22) 695-41-79
(od poniedziałku do piątku w godz. B ^ - l 8“ )
Zapraszamy do naszych księgarń własnych i promocyjnych na terenie całego kraju,
w których można kupić wszystkie pubiikacje naszego Wydawnictwa

