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ANNA K U LIŃSK A -  
BIBLIOTEKARZEM ROKU 2012

Jest nauczycielem bibliotekarzem z 34-letnim stażem pracy w bibliotece, 
aktywnym członkiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Połskich. Oddział 
w Krakowie.

Ukończyła studia w zakresie filologii rosyjskiej i bibliotekoznawcze 
studia podyplomowe. Pełni funkcję kierownika Biblioteki I Liceum Ogól
nokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

Laureatka angażuje aktywnie młodzież, organizując wiełe różnorodnych 
imprez bibłiotecznych, jak np. „Małopolski Konkurs Pięknego Czytania”, 
„Olimpiadę Artystyczną”, „Mój przyjaciel z ulubionej książki” (w tym kon
kursie jako członek jury), liczne spotkania autorskie, wystawy, promocje 
książek i konkursy (np. „Exlibris Biblioteki Nowodworskiej”, konkurs trans- 
latorski pt. „Potyczki z językiem”). Jest autorką programu „Wychowanie dla 
poezji -  cykl spotkań autorskich z członkami Związku Literatów Polskich 
w Krakowie”. Pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
prowadząc warsztaty z literatuiy i poezji, przygotowujące do konkursów 
recytatorskich i egzaminów wstępnych do akademii Teatralnej w Warszawie 
i PWSTiF w Lodzi.

W 2012 r. zakończyła komputeryzację księgozbioru biblioteki licealnej 
i nawiązała współpracę z Jagiellońską Biblioteką Cyfrową.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” 
składa laureatce gratulacje i serdeczne życzenia
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ARTYKUŁY Z REK O M ENDACJĄ REDAKCJI

Tegoroczny czerwiec upłynie pod znakiem ważnego w bibliotekarstwie wydarzenia, jakim jest 
Krajowy Zjazd Delegatów SBP (6-7.06.2013), który wybierze nowe władze i przyjmie program działania 
na kolejne 4 lata. Teksty relacjonujące przebieg zjazdu czytelnik „PB” znajdzie w następnych numerach 
czasopisma. Natomiast w nr 6 polecamy:

▲ Temat miesiąca. Kompetencje informacyjne najmłodszych | str. 4 1

Napisany ze swadą, żywym, dynamicznym językiem artykuł prof. Jacka Wojciechowskiego nt. 
analizy i oceny rynku książki dla dzieci, stanu czytelnictwa, użytkowania intemetu przez dzieci i oceny 
ich umiejętności intemautycznych -  w kontekście mitu i prawdy. W podsumowaniu autor stwierdza, że 
w przygotowaniu dziecka do życia (czyli swobodnej lektury, kompetentnego wyszukiwania treści w inter- 
necie) nie sprawdza się ani przedszkole, ani biblioteka, ani też szkoła. W naszej rzeczywistości konieczna 
jest skoordynowana polityka przysposabiająca -  propagandowa, organizacyjna i ekonomiczna, która 
może zmienić obecne status quo. Warto przeczytać i zastanowić się nad rolą biblioteki w tym zakresie. 

A  Ewolucja warsztatu pracownika informacji | str. 9|

Zakład Infomracji Naukowej Biblioteki Narodowej dysponuje cennym warsztatem informacyjnym, 
który tworzą: katalogi, bibliografia narodowa, bibliografie specjalne, centralny katalog książek i czaso
pism zagranicznych, bazy danych, informatory, kartoteki i archiwa biograficzne, wycinki tematyczne 
oraz księgozbiór podręczny liczący ponad 19 tys. wol. W artykule Ewa Bogusz omawia różne katego
rie odbiorców, a także zadania pracowników łnformatorium BN ukierunkowane na realizację potrzeb 
informacyjnych użytkowników biblioteki. Od potencjału merytorycznego zespołu Zakładu Informacji 
Naukowej zależy jakość i rodzaj oferty informacyjnej.

A Jakościowe badania marketingowe w bibliotekach. Cz. 4 1 str» 13 (

Kontynuacja cyklu tekstów nt. marketingu w bibliotece autorstwa Magdaleny Sety. W pięcioodcin- 
kowym opracowaniu czytelnik znajdzie omówienie następujących tematów: 1. Projektowanie badania, 
podział badań, 2. Dobór metody badawczej i próby, 3. Budowa kwestionariusza do badań ankietowych, 
4. Jakościowe badania marketingowe, 5. Analiza wyników i raport z badań (w przygotowaniu).

A Zapraszamy do biblioteki. Mikołów: biblioteka w kinie, kino w bibliotece |str. 311

MBP w Mikołowie zlokalizowana jest w budynku dawnego kina Adria, który adaptowano na po
trzeby placówki bibliotecznej. Jej bogata i różnorodna działalność ukierunkowana jest oczywiście na 
sztukę filmową. Pełni ona funkcję: biblioteki, kina i sceny kameralnej, co zaowocowało wzrostem liczby 
czytelników o 1000 osób (od 2009 r.) i wypracowaniem dobrej jakościowo marki instytucji kultury.

A Teksty warsztatowe. Szkolenie maturzystów -  z doświadczeń pracy bibliotekarza
(nie nauczyciela)!str. 37]

Opis nowej formy działalności Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi -  polegający na 
szkoleniu maturzystów w zakresie wiedzy bibliologiczno-informacyjnej (podstawowe pojęcia: katalog, 
bibliografia i jej rodzaje, wyszukiwanie informacji, opis bibliograficzny). Ocena przygotowania matu
rzystów: braki w umiejętnościach związanych z korzystaniem z komputera i programu MS Power Point.

A Warsztaty z biblioterapii | str. 381

Artykuł teoretyczno-metodyczny. Autorka Joanna Grabczak podaje w ogromnym skrócie podstawowe 
pojęcia biblioterapii, jej typologię, rolę książki w procesie bibłioterapeutycznym, charakteryzuje zawód



biblioterapeuty. Natomiast w części drugiej omawia kilkuetapowe warsztaty biblioterapeutyczne nt. 
tolerancji (wybrana literatura, znaczenie słów, wiara i pozytywne myślenie w promocji książki i czytel
nictwa, efektywne czytanie).

Ponadto w numerze: o wychowaniu przez sztukę (tekst Agnieszki Kulczyckiej), o działalności 
wydawnictwa Bajka (współpracującego z SBP) pióra Bogdana Klukowskiego, 90 lat Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, DKK w Książnicy Beskidzkiej, o rynku smartfonów i kieszon
kowym „pececie” łntelegent, recenzje książek zawodowych, felieton Emeryka i inne.

Z okazji Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w dn. 7-8 czerwca 2013 r. redakcja „Poradnika Biblio
tekarza” składa uczestnikom warszawskiego spotkania życzenia owocnych obrad.
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Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa 7-8 czerwca 2013 r.

KZD SBP dokona podsumowania kadencji 2009-2013, wyboru nowych władz na kadencję 2013- 
2017, a także określi kierunki rozwoju organizacji.

•  6-7.06.2013 r. -  Konferencja „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”
•  7-8.06.2013 r. -  Krajowy Zjazd Delegatów SBP

KZD w statystyce:
-  liczba delegatów -  73 osoby,
-  liczba osób zaproszonych (w tym członkowie honorowi) -  109 osób,
-  liczba osób zaproszonych na konferencję towarzyszącą KZD -  49 osób,
-  uczestnicy konferencji: rejestracja nadal trwa.

Miejsce obrad Hotel GoldenTulip w Warszawie, sala konferencyjna.
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PROBLEMY • DOŚW IADCZENIA • OPINIE

TEMAT MIESIĄCA

Kompetencje informacyjne najmłodszych*

Udział w publicznym komunikowaniu -  
dawniej mówiono: w kulturze -  zawsze stanowi 
jakieś pokłosie tego, co wiele lat temu miały do 
dyspozycji dzieci. Świat wokół nas się zmienia, 
pojawiają się nowe zainteresowania, jednak 
w każdym drzemią nadal ślady tego, co przy
kuwało uwagę we wczesnym oraz mniej wcze
snym dzieciństwie. Echa teleranków, Lokonio- 
Ą'vvr, Kopciuszka i Dziewczynki :  zapałkami są 
w podświadomości obecne do dziś.

Minie trochę lat i współczesne -  a wtedy 
już byłe -  małołaty będą decydować o co
dzienności. Z bagażem wiedzy i umiejętno
ściami przejmowanymi sukcesywnie, ale ze 
startem ku temu już dzisiaj, jutro i pojutrze. 
Według tego, co i jak czytają, oglądają, sur
fują teraz w Internecie. Dobrze więc byłoby 
coś o tym wiedzieć, ewentualnie poprawić, 
a w każdym razie nie zepsuć.

Czytanie

Ale wiarygodne ustalenia są trudne, krą
żą bowiem obiegowe dyrdymały -  jak te, że 
w Polsce nikt nic nie czyta -  a rzetelnych 
badań jest mniej niż pociągów bez pluskiew. 
Przeważają jakieś bzdurondaże i nawet nauko
we czasopisma oraz wydawnictwa publikują 
doniesienia tyleż warte, co wół bez polędwicy. 
Trzeba więc wnioskować ostrożnie.

Oto jednak ośrodek TIMSS & PIRLSS 
z Boston College (z pierwszej trzydziestki 
uniwersytetów w USA) ogłosił niebudzące 
wątpliwości wyniki analizy umiejętności czy
telniczych dziesięciolatków z pięćdziesięciu 
krajów. Polskim czwartoklasistom przypisa
no tam dwudzieste ósme miejsce w rankingu, 
więc jednak poza większością krajów rozwi
niętych, ale wyraźnie powyżej średniego wy

* Przedruk J. Wojciechowski: Dzieci nie śmieci. „Kra
ków”. Miesięcznik społeczno-kulturalny 2013 nr 2 s. 24-26.

niku w tej grupie i przed Hiszpanią, Francją 
oraz bogatą Norwegią. Trudno z tego powodu 
fikać w zachwycie, ale z kolei do worków po
kutnych i do samobiczowania droga również 
jest daleka. Na razie.

Czołówkę w tym rejestrze tworzą małola
ty z Singapuru, Hongkongu oraz z USA, zaś 
w Europie -  z Rosji, Finlandii, Danii, a także 
z Anglii i z Północnej Irlandii. W porównaniu 
z tymi krajami nasze wskaźniki są znacznie 
niższe. Oczywiście nie tylko te. I to nie jest 
sytuacja niezmienna. Nota bene w paralelnych 
ocenach umiejętności matematycznych nasi 
dziesięciolatkowi zajęli znacznie gorsze, 
trzydzieste czwarte miejsce, z wynikiem 
o wiele niższym od średniego. Jeżeli pominąć 
Turcję, kraj poniekąd półeuropejski, to wśród 
badanych reprezentacji z Europy znaleźliśmy 
się na samym końcu. 1 to jest już wiadomość 
fatalna.

Nic nie dzieje się bez splotu przyczyn. Ma
tematyki uczymy marnie i na dodatek wszyscy 
na niej wieszają psy. To nie będzie w przy
szłości naszych inżynierów ani finansistów? 
Z kolei na czytelnicze praktyki dziesięciolat
ków składa się też to, co z nimi w tym zakresie 
robimy, jak też czego dostarczamy, kiedy mają 
po dwa i trzy lata, a następnie -  powiedzmy -  
po sześć oraz siedem lat.

Podaż

Aby czytać książki, trzeba, po pierwsze, 
żeby one były oraz (też po pierwsze) żeby 
w dodatku były ciekawe, a także rozumne. 
Wbrew rozlicznym bajdurzeniom podaż ksią
żek dla dzieci w Polsce wzrosła wyraźnie, 
a na świecie wręcz zdecydowanie. W USA 
z roku na rok rozeszło się o 60% więcej ksią
żek dla małych i średnich dzieci. To jest au
tentyczna hossa. Imputowana więc rzekoma
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W Polsce liczba tytułów dla dzieci, w stosunku do 2012 r., zwiększyła się o 20%

konkurencyjność intemetu najwyraźniej nie 
znajduje potwierdzenia. Przynajmniej w tej 
grupie wiekowej.

W Polsce liczba wydanych tytułów dla 
dzieci i młodzieży (tak niefortunnie scalono 
statystyczne informacje) zwiększyła się w cią
gu minionego roku o ponad 20%, zaś w sto
sunku do 2005 r. nastąpiło podwojenie. To 
są parametry lepsze nawet niż dla produkcji 
oscypków. Dla samych dzieci, mniejszych 
i większych, wydaje się teraz rocznie ponad 
1400 tytułów, z tego mniej niż ł/5 stanowią 
wznowienia. To oczywiście nie jest jeszcze 
apogeum możliwości, daleko do przesycenia 
tynku, ale poprawa sytuacji jest niewątpliwa.

Cechą równie pomyślną, lub lepszą, jest 
rozmaitość oferty. Obok miękkich książek do 
gryzienia i obrzucania nimi rodzeństwa oraz 
twardych do walenia o cokolwiek są też wcale 
liczne publikacje do czytania -  informacyjne 
i faktograficzne -  adresowane do małolatów 
w różnym wieku. Poprawiła się też radykalnie 
jakość wizualna. Znakomita kiedyś polska 
sztuka ilustracji książek dla dzieci odzyskuje 
wysoką formę i w zaniku sąpostdisneyowskie 
koszmarki oraz podobne im bohomazy. A na to

wszystko nakłada się jeszcze korzystna zmia
na jakościowa produkcji literackiej.

Był zaś ku temu najwyższy czas, bo z daw
nych pisarzy oraz tytułów, znanych współ
czesnym dziadkom, ostały się tylko nieliczne. 
Zalatująca naftaliną, naiwna dydaktyka oraz 
staromodna stylistyka i rozwleczona narracja 
nie sprostały wymaganiom czasu. Dzisiaj nie 
opowiada się już w ten sposób.

W obiegu utrzymali się jednak najlepsi. Dla 
nieco starszych dzieci; Makuszyński, Mont- 
gomeiy i Lindgren. Dla młodszych: Ander
sen i Tuwim. Ale absolutne, ponadczasowe 
rekordy edycji oraz czytelności osiągnął Jan 
Brzechwa, niedościgły czempion polskiej li
teratury dla dzieci. W sumie wydano mu 528 
odrębnych tytułów sprzedanych w łącznym 
nakładzie 33 min egzemplarzy -  a przecież 
to wydawanie i sprzedaż wcale nie dobiegły 
kresu, ł bardzo dobrze.

Wśród twórców literatury dla młodszych 
oraz całkiem małych dzieci pojawili się au
torzy nowi, a co równie ważne -  zabrali się 
do tego także pisarze znani z twórczości dla 
czytelników dorosłych. Charakteiystyczne są.



z tego punktu widzenia literackie nagrody za 
książki dla dzieci przyznane przez polską 
sekcję IBBY za 2012 rok. Jedną przyznano 
Michałowi Rusinkowi za Wierszyki domowe. 
Równorzędną otrzymały debiutantki w tej 
„branży” Dana Łukasińska (pedagog, drama
turg) i Olga Sawicka (aktorka) ukrywające 
się pod wspólnym pseudonimem Marcel A. 
Marcel -  za tom Oro. A innych autorów za
równo już znanych, jak i dopiero poznanych, 
którzy swoje teksty adresują do dzieci, było 
i jest więcej.

Ujawniła się też sytuacja, poza Polską chy
ba niespotykana, bo jednak króluje podział ról: 
oto dwie panie profesor, naukowo zajmujące 
się problematyką literatury dla dzieci, a także 
recenzowaniem tego piśmiennictwa, same są 
autorkami książek dla dzieci. To prof dr hab. 
Joanna Papuzińska z Uniwersytetu Warszaw
skiego oraz prof dr hab. Alicja Baluch z Uni
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie 
ma wątpliwości, że taki współudział praktykę 
pisania dla dzieci mocno nobilituje.

Lecz w handlu, również w handlu książ
kami, także dla małolatów, nie wystarczy, że 
produkt jest. Trzeba go jeszcze przekształ
cić w towar: wprowadzić na rynek, zareko
mendować oraz rozpowszechnić i spieniężyć. 
Bez tego jest jak lizak za szybą. Otóż przy 
tym spieniężaniu zaczynają się stronie schody. 
Tylko nieliczne książki dla dzieci, w istocie 
książeczki, są tanie. Większość cen wyno
si od trzydziestu złotych wzwyż. Jak się ma 
dwójkę małolatów w nieco różnym wieku, 
to koszt jednej wizyty w księgarni odpowia
da cenie obiadu dla całej rodziny w niezłej 
restauracji. A to nie jest bogaty kraj i tutaj 
jest sporo dzieci, które jadają tylko raz dzien
nie. W dodatku na wsi handel książkami dla 
dzieci nie istnieje. Tak się bowiem w praktyce 
utarło, że poza miastami nikt nie sprzedaje 
książek ani samolotów.

Sposobem na drogie książki (nie tylko) 
dla dzieci, wymyślonym dwieście lat temu, 
są biblioteki publiczne. Jednak w Polsce 
wyspecjalizowane oddziały lub filie dla dzie
ci (niektóre zresztą znakomite) ma tylko co 
dziesiąta publiczna biblioteka, a na wsi nawet

co dwudziesta piąta. Filie dla dzieci na wsi 
są w całym kraju tylko dwie! Dzieci zaś - 
zwłaszcza małe -  w bibliotekach ogólnych, 
uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich są 
piątym kołem u wozu. To jeden z dowodów, że 
oddanie w podarunku bibliotek samorządom 
gminnym w większości wypadków zainaugu
rowało biblioteczną bryndzę.

Jeżeli więc, mały człowieku, mieszkasz so
bie na wsi, a rodzice z trudem wiążą koniec 
z końcem, to masz wiele zadatków na pół
analfabetę. Władza publiczna nie pomoże, bo 
to byłaby komunizacja, a innych sponsorów 
nie widać.

Na dobry początek

Blisko sto lat temu William S. Gray, genial
ny psycholog z Chicago, opracował schemat 
fazowego rozwoju czytelniczego dzieci i mło
dzieży, mimo że psychologia rozwojowa była 
jeszcze wtedy w powijakach. Przez następne 
lata opinia zmieniła się tylko tak, że Gray su
gerował, aby przygodę z czytaniem rozpoczy
nać w trzecim roku życia, a obecnie proponuje 
się cofnąć ten start nawet do szóstego miesiąca 
życia. Rzecz jasna jako czytanie dla dzieci.

Natomiast Gray oraz inni (w cytowanym 
tu badaniu też) zgadzają się idealnie co do 
jednego. Mianowicie od Singapuru, Finlandii 
i Polski, po Maltę, Iran i Maroko dzieci star
sze, młodzież oraz dorośli chętnie praktykują 
czytanie skuteczne, jeżeli od wczesnych mie- 
sięcy/lat życia czytano im książki w domu. 
Szkoła swoją drogą, przedszkole swoją, ale 
rozstrzyga praktyka rodzinna.

Przeczytaj mi mamo, poczytaj mi tato 
jakkolwiek ojcowie wymigują się jak mogą 
taki jest warunek główny wejścia w krąg ko
munikacji piśmienniczo-czytelniczej. Nie po
trzeba wiele, pięć lub dziesięć minut dziennie, 
natomiast koniecznie i stale. Ci, którzy dziś 
wieszczą śmierć piśmiennictwa, musieli mieć 
monotonne dzieciństwo: mamusie i tatusiowie 
zajmowali się czymś innym. Tak jest zresztą 
nadal, zwłaszcza w rodzinach biedniejszych, 
pozamiejskich oraz nieinteligenckich. Ponad 
połowa maluchów nie jest włączona w lek



tury rodzinne od początku życia, toteż taka 
a nie inna jest nasza lokata w sygnalizowa
nej tu hierarchii międzynarodowej. Na razie 
niekoniecznie zła, ale będzie gorsza.

Może rodzice nie wiedzą tego, co powin
ni albo nie chcą wiedzieć? Może. Wpraw
dzie za głośną uchodzi akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”, ale u nas takie akcje oraz 
festiwalomanie sąjedynie po to, żeby istniały. 
Na praktykę przekłada się bardzo mało lub 
nic. Sąjak LOT-owskie dreamlinery: śliczne, 
ale nie fruwają. Rzeczywistość wygląda tak, 
że nieomal cała Polska nie czyta dzieciom.

Rozumnych instrukcji dla rodziców i roz
sądnych porad wcale nie brakuje, ale nie 
trafiają pod właściwe adresy. Warszawskie 
Wydawnictwo SBP specjalizuje się m.in. w edy
cjach książek sugerujących rodzicom, jak po
stępować z małolatami bardzo małymi, ma
łymi oraz trochę starszymi i co wybrać im 
do czytania. Te poradniki powinny rzucać się 
w oczy każdemu, kto wejdzie do pierwszej 
lepszej księgami lub do jakiejkolwiek bi
blioteki. Ale tak nie jest: są dostępne głów
nie w sprzedaży internetowej. Nie rozchodzi 
się też szerzej, firmowany przez Bibliotekę 
Śląską, bardzo dobiy kwartalnik „Guliwer” 
zajmujący się piśmiennictwem dla dzieci oraz 
czytaniem.

Widocznie czytelnictwo małolatów nie wy
dało się nikomu problemem ważnym -  ani 
politykom, ani urzędnikom, ani (na ogół) ro
dzicom. Nie ma więc w tym zakresie żadnej 
polityki; obowiązuje totalny, prymitywny 
liberalizm. Resort kultury oraz resort edu

kacji, wyspecjalizowane przede wszystkim 
w gadaniu, niczego pożytecznego pod tym 
względem nie proponują. W rezultacie to, co 
ujawniły sygnalizowane tu badania, wygląda 
na niezwykłą przyehylność losu. Która nie 
jest wieczna.

Kindernet

Utarło się, żeby komunikację piśmien
niczą -  szczególnie w odniesieniu do dzieci 
i do młodzieży -  przeciwstawiać intemetowi 
w kategoriach konkurencyjności oraz wypiera
nia: nie czytam, bo nawiguję. To bezsens zdra
pany z sufitu lub wyssany z palca. Gdyby tak 
było, to w USA, w Anglii albo w Skandynawii 
wszyscy dawno zapomnieliby, jak wygląda 
książka. Jest niemal pewne, że wczesne po
czątki czytania oraz wczesny start interneto
wy dobrze komponują się wzajemnie i bezko
lizyjnie służą rozwojowi. W tych rodzinach, 
które o to dbają, ale przede wszystkim: które 
na to stać. Koszty są bowiem wysokie.

Na ten temat wiarygodnych doniesień bra
kuje szczególnie. Dominują ploty i bzdumoty. 
Za granicąjest wprawdzie trochę sondaży, ale 
metodologicznie katastrofalnych, opartych na 
niereprezentatywnych próbach, a poza tym -  
za sprawą odmiennych okoliczności i różnych 
kontekstów sytuacyjnych -  trudno je zesta
wiać z praktyką polską.

Należałoby bowiem najpierw założyć, że 
i u nas każde dziecko ma własny pokój tylko 
dla siebie, a w tym pokoju -  swój telewizor 
oraz osobisty laptop. Umówmy się, że tak nie 
jest. Daleko nam zatem do tamtejszego uty

Książki dla najmłodszych. 
Od zera do trzech.

Poradnik

Rozwój kontaktów 
małego dziecka z literaturą 

Podręcznik

Od czterech do sześciu 
Książki dla przedszkolaka

Oerliczek 
czyli wędrówki literackie

Wydawnictwo SBP specjalizuje się m.in. w edycji książek/poradników 
sugerujących rodzicom jak zachęcić dzieci do czytania



skiwania, że dzieci śledzą głównie pornosy 
oraz bzikują w elektronicznych grach fabu
larnych. W tych grach nie ma zresztą niczego 
złego, przeciwnie: używane rozsądnie, roz
wijają umiejętności odbiorcze. Sęk w tym, że 
są głównie na nośnikach przemieszczalnych 
i dużo kosztują (kogo na nie stać?), a w biblio
tekach jest ich niewiele.

Z kolei z nielicznych rodzimych analiz re
lacji między dziećmi a intemetem też w za
sadzie nic miarodajnego nie wynika. Ale oto 
niedawno pojawił się wcale interesujący raport 
z takiego sondażu zrealizowanego przez gdań
ski Instytut Kultury Miejskiej -  zatytułowany 
Dzieci siec i-a  biorący pod lupę uczniów star
szych klas szkoły podstawowej. Mimo niezbyt 
dużej próby, kilka spostrzeżeń zasługuje na 
uwagę i daje pojęcie o wcześniejszych, po
czątkowych latach wdrażania się do tej formy 
komunikowania.

Otóż okazuje się, że nazywanie co młod
szych pokoleń „tubylcami sieci” to mit. Rze
czywiste umiejętności intemautyczne ma
łolatów odbiegają od ich na ten temat wy
obrażeń, a nawet od elementarnego rejestru 
reguł obsługi. Mało które z nich potrafi 
w pełni korzystać z sieci, wyszukiwać i we
ryfikować informacje, często nie odróżnia 
się faktów od opinii o faktach, zasady samo
obronnej dyskrecji nie są przestrzegane, zaś 
akces do digitalnych platform społecznoś- 
ciowych stanowi raczej wariant zaistnienia 
aniżeli dążenie do nawiązywania kontaktów. 
Syntetyczny portret małego internauty jest 
więc mało budujący.

Rzuca się w oczy brak lub nieporadność 
domowego wprowadzania i przygotowania. 
Intensywne wsparcie przygotowawcze ze 
strony przedszkoli oraz bibliotek publicznych

byłoby zatem na wagę złota -  bo, poza wszyst
kim, jaki odsetek polskich rodzin ma w domu 
internet i jeszcze dopuszcza do niego dzieci? 
lecz o niemoc tych bibliotek oraz przedszkoli 
zadbały samorządy. A znów programy przy
sposobienia internautycznego, realizowane 
w szkołach podstawowych, są powierzchowne 
i płytkie, toteż kształtują elektroniczne mier
noty. Komunikacyjne umiejętności interneto
we dzieci i młodzieży opierają się więc u nas 
przede wszystkim na samouctwie. To nie 
brzmi najlepiej.

Niepokój

Nie mówimy tu o szykowaniu się na 
bal, lecz o przysposobieniu do korzystania 
z dwóch podstawowych form komunikacji, 
więc w gruncie rzeczy; o przygotowaniu do 
życia. Kto się nie nauczy, tego się wykluczy. 
Sama niezła podaż odpowiedniego piśmien
nictwa to jeszcze za mało. Rzecz bowiem 
w tym, że na samodzielne wdrożenie komu
nikacyjne dzieci większości polskich rodzin 
po prostu nie stać.

Nie bardzo więc w tym zadaniu sprawdza 
się dom, ale także przedszkole, biblioteka oraz 
szkoła. No to kto miałby zająć się tym sku
tecznie? Obecne rezultaty wprawdzie nie są 
złe, na pewno lepsze niż ich uwarunkowania, 
ale najprawdopodobniej będą z czasem gorsze, 
bo niemoc ujawnia się w różnej postaci. Bez 
stosownej polityki przysposabiającej -  pro
pagandowej, organizacyjnej i ekonomicznej 
-  z samym tylko pojękiwaniem, że jest coraz 
mniej dzieci, oraz z lansowaniem kiepskich 
programów szkolnych nie ma szans na żadną 
poprawę ani nawet na status quo.

prof, dr hab. JACEK WOJCIECHOWSKI
Kraków

WW -  wiadomości, wydarzenia
IV Warszawskie Targi Książki 2013

Po raz pierwszy od ponad 50 lat Targi Książki w Warszawie odbyły się poza dotychczasową siedzibą, czyli 
Pałacem Kultury i Sztuki. Umiejscowienie ich na Stadionie Narodowym było znakomitym pomysłem. Do dyspozy
cji zwiedzających oddano ok. 20 tys. m* powierzchni na 3 poziomach a stoisko usytuowano wokół płyty stadionu. 
Można powiedzieć, że była to impreza masowa: liczba odwiedzających sięgnęła 60 tys. osób. Książki podpisywało 
500 autorów, w czasie 4 dni targowych odbyło się 680 wydarzeń. Na Targach obecne było, m.in. Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oferujące w swoim stoisku nowości wydawnicze.



Ewolucja warsztatu pracownika informacji

Rozwój technologiczny ma ogromny 
wpływ na przyszłość współczesnych biblio
tek, a szczególnie rozwój globalnej interne
towej sieci, która pozwala nie tylko na ko
munikację międzyludzką, ale nadaje nową 
jakość tym kontaktom i jest narzędziem dla 
budowy informacyjnej, sieciowej cywilizacji. 
W zasobach intemetu znajduje się obecnie kil
kadziesiąt milionów stron WWW.

Coraz częściej bibliotekarze stawiają sobie 
pytanie jak wyszukać potrzebną informację? 
Jak prowadzić jej dobór i selekcję? Jak prze
chowywać i udostępniać zasoby internetowe? 
Zakład Informacji Naukowej Biblioteki Na
rodowej tworzył przez kilka pokoleń biblio
tekarzy cenny warsztat informacyjny. Podsta
wą udzielania infonnacji przez bibliotekarzy 
Zakładu są: katalogi Biblioteki Narodowej, 
bibliografia narodowa i bibliografie specjalne, 
centralny katalog książek i czasopism zagra
nicznych, centralny katalog czasopism pol
skich oraz zagraniczne bazy danych dostępne 
online. Zakład dysponuje polskimi i obcymi 
informatorami biograficznymi oraz kartoteką 
biograficzną, obejmującą informacje dotyczą
ce Polaków oraz osób związanych życiem lub 
działalnością z Polską oraz wykaz ich prac.

Ważnym źródłem informacji są również 
archiwa biograficzne wydawnictwa K. G. 
Saur, z utrwalonymi na mikrofiszach tysiąca
mi biogramów postaci różnej narodowości. 
Kolejnym źródłem informacji jest tworzona 
w Zakładzie i udostępniana w sieci wewnętrz
nej BN baza danych o tematyce genealogiczno- 
-heraldycznej. Obecnie baza zawiera ok. 9 tys. 
haseł (nazwisk, herbów, miejseowości) skie
rowujących do opisów bibliograficznych (kil
kanaście tysięcy) i ok. 3 tys. wizerunków her
bów. Na uwagę zasługują również kartoteki: 
literatuiy o czasopiśmiennictwie, tematu w li
teraturze pięknej i sztuce, wycinków praso
wych. Zakład dysponuje wycinkami z okresu 
międzywojennego, które ułatwiają czytelniko
wi dotarcie do artykułów często nieuwzgłęd- 
nianych w żadnej bibliografii. Współezesne 
wycinki prasowe są dostępne poprzez płatny

portal Agencji Prasowo-Informacyjnej GLOB. 
Ważne miejsce w obsłudze czytelników zaj
muje również księgozbiór podręczny Informa- 
torium, liczący ponad 19 tys. wol.

Obecnie 55,5% czytelników Biblioteki Na
rodowej stanowią studenci (46%) i uczniowie 
(9,5%) poszukujący literatury na określony 
temat lub danych faktograficznych. Potrze
by informacyjne tej grupy wynikają przede 
wszystkim z programów nauczania uczelni 
wyższych i szkół średnich, a poszukiwania 
materiałów koncentrują się głównie wokół za
gadnień historii najnowszej, dziennikarstwa, 
prawa, ekonomii, socjologii, najnowszej lite
ratury politologicznej, pedagogiki, psycholo
gii oraz historii literatury. Rocznie czytelnie 
Biblioteki Narodowej notują ok. 118 tys. od
wiedzin. W 2012 r. Informatorium Zakładu 
Informacji Naukowej odwiedziło ponad 8 tys. 
użytkowników. Zauważono, iż tradycyjny 
warsztat infonnacyjny nie jest w pełni wyko
rzystywany i doceniany, ponieważ jest trudny 
w użytkowaniu. Zatem pracownicy Zakładu 
postawili sobie pytania: „Czego oczekuje od 
nas współczesny czytelnik?” „Jakich usług 
oczekuje czytelnik od biblioteki?” Można 
stwierdzić, iż współczesny czytelnik przy- 
ehodzi do biblioteki po informację, wiedzę 
i rozrywkę. Oczekuje on szybkiej, fachowej 
odpowiedzi na tematy z różnych dziedzin, czę
sto wykraczające poza dotychczasowy profil 
zbiorów.

Odpowiedzią na oczekiwania czytelników 
Biblioteki Narodowej jest udział pracowni
ków Zakładu Informacji Naukowej w projek
cie SYNAT/PASSIM. Od 2011 r. pracownicy 
Zakładu odpowiadają za identyfikację i ewi
dencję cyfrowych zasobów wiedzy zarówno 
polskich, jak i zagranicznych w zakresie nauk 
humanistycznych, ekonomicznych i spo
łecznych. Z dnia na dzień powiększa się 
baza zasobów sieciowych, która jest wyko
rzystywana przez pracowników Zakładu do 
udzielania informacji czytelnikom. Podczas 
tworzenia „Bazy zasobów internetowych z za
kresu nauk humanistycznych, ekonomicznych



Gmach Biblioteki Narodowej

i społecznych” niezwykle przydatne okazało 
się doświadczenie i orientacja pracowników 
Zakładu w potrzebach użytkowników, jak 
również umiejętność i skuteczność przepro
wadzenia czytełnika przez gąszcz informacji. 
Współczesnego użytkownika bibliotek cechu
je zagubienie i bezradność wyszukiwawcza, 
a współczesny wykształcony pracownik infor
macji naukowej powinien posiadać umiejętno
ści pozwalające mu pełnić funkcję przewodni
ka zarządzającego rozproszonymi zasobami. 
Ważna jest także komunikacja interpersonal
na między bibliotekarzem a czytelnikiem, 
w trakcie której następuje przekazanie w spo
sób bezpośredni wielu cennych rad.

Dużą grupę użytkowników korzystających 
z materiałów informacyjnych Zakładu Infor
macji Naukowej BN stanowią ludzie młodzi, 
którzy rzadko przychodzą z ołówkiem czy 
piórem w ręku. Dla nich internet jest nie
zbędnym narzędziem w poszukiwaniu infor
macji. Do wszystkich nowych technologii 
podchodzą oni z entuzjazmem i ciekawością. 
Ale czy potrafią korzystać świadomie i z po
żytkiem z dostępu do nowych mediów? Czy 
chcą tylko szybko osiągnąć cel, czyli uzyskać 
jak najwięcej interesujących ich informacji 
w jak najkrótszym czasie? „Pisząc pracę mło
dy człowiek sięga zazwyczaj do internetu jako 
jedynego źródła informacji. Znajduje tam bar
dzo dużą ilość materiałów, niestety nie jest 
ona w żaden sposób posegregowana, ani pod 
względem wiarygodności, ani pod względem 
aktualności. Internet jako źródło informacji 
(w tym bibliograficznej i faktograficznej) za
wiera wiele informacji niedokładnych, nie
kompletnych, nieaktualnych i niepewnych.

a przez to niewiarygodnych”. Dlatego też, 
tak ważne jest, aby młody czytełnik, któ
ry przyjdzie do biblioteki miał pewność, iż 
uzyskana infomiacja jest wiarygodna i warta 
upowszechnienia.

Pewna część młodzieży z tej grupy to osoby 
czytające wyłącznie pod przymusem, może
my ich nazwać czytelnikami „opornymi”. Dla 
nich elementami stymulującymi do czytania 
i korzystania z bibliotek są obecne w nich 
nowe technologie. W tym przypadku waż
ne jest pokazanie „opornemu” czytelnikowi 
dostępu do zdigitalizowanych materiałów 
pełnotekstowych, książek elektronicznych, 
czasopism pełnotekstowych, zasobów mul
timedialnych, skłonienie go do własnych 
poszukiwań, rozbudzenie zainteresowania. 
Bibliotekarze z Zakładu Informacji Nauko
wej w tym cełu wykorzystują bazę zasobów 
internetowych przygotowywaną na potrzeby 
zadania badawczego PASSłM.

Podczas prób zbierania materiałów do pre
zentacji maturalnych bibliotekarze polecali 
swoim „opornym” czytelnikom portale doty
czące polskich twórców: Stanisława Lema, 
Witolda Gombrowicza, Stefana Kisielew
skiego, Ernesta Biylla, Janusza Głowackiego, 
Edwarda Stachury, Ryszarda Kapuścińskiego. 
Uwaga czytelników skupiła się na stronie Cze
sława Miłosza, na której znajdują się m.in.: 
biografia, wywiady, wybór utworów, teksty 
o autorze, recenzje i opracowania. Dużym 
zainteresowaniem młodych czytelników cie
szyła się strona -  Jacek Kaczmarski 22.03. 
1957 -  10.04.2004: ale źródło wciąż bije. Stro
na zawiera teksty piosenek, felietonów, wier
szy Jacka Kaczmarskiego, wywiady z twór
cą, informacje o jego powieściach, nuty do 
części jego piosenek, nagrania wybranych 
utworów, bibliografię prac o Jacku Kacz
marskim. Podczas zbierania materiałów do 
prezentacji maturalnej wykorzystywany był 
także portal Biblioteki i Ośrodka Informacji 
Eilmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmo
wej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Film 
w prasie polskiej, w którym wyszukiwano re
cenzji adaptacji filmowych polskich powie
ści. Przydatne okazały się również serwisy: 
Biblioteka Eiteratury Polskiej w Internecie
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oraz Bibliografia Opracowań Literackich ze 
strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie.

Korzystając z wartościowych zasobów in
ternetowych pracownicy Zakładu Informacji 
Naukowej starają się w ten sposób przycią
gnąć uwagę młodych czytelników, skłonić 
ich do własnych poszukiwań, samodzielnego 
myślenia i do sięgnięcia po dokumenty dru
kowane.

Kolejną, liczną grupę użytkowników Bi
blioteki Narodowej stanowią studenci; są to 
zarówno osoby kształcące się na studiach sta
cjonarnych, jak i niestacjonarnych. Osoby do
rosłe, które po zakończeniu edukacji szkolnej 
zaprzestały korzystania z bibliotek, a po pew
nym czasie powróciły do kształcenia się, mają 
problemy z odnalezieniem się w nowej biblio
tecznej rzeczywistości. Zauważa się z jed
nej strony bezradność tego typu użytkowni
ków wobec zalewu informacji, brak umie
jętności przeszukiwania, właściwej selekcji 
i adekwatnego do potrzeb przetwarzania, 
a z drugiej strony opór psychiczny przed 
proszeniem o pomoc pracownika informacji, 
czy przed korzystaniem z katalogu kompu
terowego. Występuje bariera psychologiczna 
(lihraiy anxiety}, czyli „obawa związana z ko
rzystaniem z biblioteki, niepokój w biblio
tece, lęk przed biblioteką, opisywane w li
teraturze przedmiotu jako zespól nieprzy
jemnych odczuć, takich jak: niepokój, nie
pewność, bezradność i zagubienie, których 
doświadcza początkujący użytkownik dużej 
biblioteki, np. akademickiej”. Skutecznym 
sposobem przełamywania bariery jest reali
zowany w BN program lekcji bibliotecznych, 
z którego w ostatnim roku skorzystały 1643 
osoby w 77 grupach. Byli to przede wszystkim 
uczniowie szkół średnich i studenci.

Z edukacją osób dorosłych wiążą się rów
nież różnego rodzaju utrudnienia:

-  ograniczenia czasowe -  brak czasu i dużo 
obowiązków są przyczyną niesystematyczne
go uczenia się,

-  utrudnienia natury organizacyjnej -  dłuż
sza przerwa w nauce i brak wprawy.

Infonnatorium

-  złe nastawienie do uczenia się i brak mo
tywacji -dorośli najczęściej podejmują kształ
cenie z chęci albo konieczności podniesienia 
swoich szans na rynku pracy, traktują edukację 
instrumentalnie, jako narzędzie do osi<|gnięcia 
danego celu.

Do Zakładu Informacji Naukowej zgła
szają się studenci kształcący się na różnych 
kierunkach i nic są to wyłącznie kierunki hu
manistyczne (chociaż takim profilem zbiorów 
i materiałów bibliograficznych dysponuje In- 
formatorium). Pracownicy Zakładu starają się 
pomóc czytelnikom w rozwiązywaniu trud
ności i uzyskaniu informacji wykorzystując 
w tym celu różnego rodzaju dziedzinowe por
tale naukowe i popularnonaukowe. Bibliote
karze wskazują ścieżki poszukiwań oraz przy
datne treści. Z powodu wielości obowiązków 
dorośli często uczą się w nocy, więc ważny 
jest dla nich dostęp do materiałów źródłowych 
z własnego domowego komputera. Polecane 
przez pracowników informacji treści to przede 
wszystkim bibliograficzne bazy danych z róż
nych dziedzin wiedzy np.: Bibliografia filozo
fii polskiej. Bibliografia Etnografii Polskiej 
w internecie (BEP), Problemy niepełnospraw
nych. Dla studentów poszukujących infor
macji dotyczących socjologii i rynku pracy 
pomocny okazał się portal Bezrobocie.org.pl: 
portal instytucji rynku pracy zawierający wia
domości dotyczące rynku pracy (statystyki, 
słownik pojęć, akty prawne).

Ponad 40% nowo zapisanych użytkowni
ków BN stanowią pracownicy naukowi, na
uczyciele, reprezentanci wolnych zawodów
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oraz inni „miłośnicy wiedzy”. Czytelnicy ci 
mają bardziej sprecyzowane preferencje doty
czące treści jak i formy, w jakiej szukana treść 
jest zawarta. Osoby starsze, dla któiych kom
puter jest „niezrozumiałą maszyną” poszukują 
informacji tylko i wyłącznie w materiałach 
wydanych w formie diaikowanej. Jednak zdarza 
się tak, iż najświeższe informacje dotyczące np. 
przepisów prawa znajdują się wyłącznie w for
mie ełektronieznej. Rozwiązaniem w tej sy
tuacji jest odpowiedni wydruk np. ze strony 
Sejm RP.

Pracownicy naukowi korzystający z Bi
blioteki Narodowej to eksperei w danej dzie
dzinie wiedzy, znający literaturę i metody 
wyszukiwaweze. Ich potrzeby są wyraźnie 
sprecyzowane i nastawione na wyłowienie 
konkretnej informacji. Jednak przy bardziej 
skomplikowanych i czasochłonnych poszu
kiwaniach często korzystają z pomocy pra
cowników Zakładu Informacji Naukowej. 
Niezbędne wtedy jest doświadczenie i orienta
cja w dostępnych źródłach drukowanych i in
ternetowych. Baza zasobów internetowych 
zadania badawczego PASSIM zawiera różno
rodne informacje o zasobach online. Takiej 
różnorodnej informacji mogą udzielić pracow
nicy Zakładu. Przykładem są poszukiwania 
zdjęć i informacji o wnętrzach kościołów drew
nianych przez architekta przygotowującego 
się do renowacji kościoła. Pomocny okazał się 
serwis Kościoły drewniane w Polsce. Zawiera 
on informacje o kościołach drewnianych 
w Polsce i Europie, ich zdjęcia, historię, poło
żenie i wyposażenie. Na stronie dostępna jest 
także galeria zdjęć kościołów zniszczonych do 
1980 r., lista kościołów drewnianych rozebra
nych, zniszczonych od 1980 r. do dnia dzisiej
szego oraz obszerna literatura wykorzystana 
do opracowania serwisu.

Użytkownikami Informatorium są także 
tzw. „miłośnicy wiedzy”, czyli osoby, które 
chcą pogłębiać swoje wiadomości, rozwijać 
swoje zainteresowania. Przychodzą oni do 
biblioteki bo „jest cicho i można spokojnie 
popracować”, „bo jest milo”, „bo wszystkie 
materiały są pod ręką”, a pracownik informa
cji jest dla nich trochę infobrokerem, trochę 
nauczycielem, od którego oczekują odpowie
dzi na nurtujące ich pytania. Często są to oso
by, poszukujące materiałów z dziedziny gene
alogii i heraldyki. Pomocna wtedy jest baza 
genealogiczno-heraldyczna (udostępniana 
w sieci wewnętrznej BN), herbarze znajdują
ce się w księgozbiorze podręcznym Informa
torium oraz materiały dostępne online m.in. 
Mały Herbarz Adama Kromera i przyjaciół. 
Jest to strona zawierająca obszerne informacje 
graficzne dotyczące m.in. herbów: państwa 
polskiego, prymasów polskich, miast pol
skich, Zakonów Krzyżowych działających na 
terenie Polski, Ziem Rzeczypospolitej, papie
skich, nuncjuszy apostolskich w Rzeczypo
spolitej. Do ciekawych źródeł internetowych 
zalicza się również Genealogia Polaków: dy
namiczny herbarz rodzin polskich, zawiera
jący bazę fotografii, leksykon genealogiczny, 
wyszukiwarkę herbów, słownik biograficzny 
i geograficzny.

Jakość i liczba oferty informacyjnej przy
gotowywanej na potrzeby współczesnych 
użytkowników Biblioteki Narodowej zależy 
w dużej mierze od potenejału twórezego pra
cowników Zakładu Informacji Naukowej, któ
rzy poprzez swoją aktywność, kreatywność, 
umiejętność samokształcenia i wprowadzania 
innowacji zaspokajają potrzeby infonnaeyjne 
wymagającego użytkownika.

EWA BOGUSZ
kierownik Zakładu Informacji Naukowej 

w Bibliotece Narodowej

W W - wiadomości, wydarzenia

Wieczór z Anną German w MBP w Jabłonnie

11 maja br. do sali widowiskowej Domu Kultury i Biblioteki w Jabłonnie k. Warszawy przybyło ponad 250 
osób z całego Mazowsza. Gwiazdami tego wieczoru były panie Mariola Pryzwan -  autorka powieści poświęconych 
Annie German, bibliotekarka Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie oraz Joanna Moro -  odtwórczyni 
głównej roli w bijącym rekordy popularności serialu TV pt. „Anna German”. Spotkanie zrealizowała MBP w ramach 
cyklu spotkań „Spotkań autorskich bez liku -  dla naszych czytelników”. Mariola Pryzwan przybliżyła sylwetkę 
popularnej piosenkarki i koleje jej życia, natomiast Joanna Moro czytała fragmenty wspomnień A. German i dzieliła 
się z czytelnikami wydarzeniami związanymi z pracą nad serialem. Spotkaniu towarzyszyły piosenki Anny German 
odtwarzane z płyt oraz zaśpiewane przez Joannę Moro.

12



Jakościowe badania marketingowe w bibliotekach. Cz. 4

Wstęp

Obok popularnych badań o charakterze 
ilościowym (różnego rodzaju ankiet i wywia
dów) przydatne są badania jakościowe, które 
przede wszystkim dają możliwość pozyskania 
informacji o przyczynach określonych zacho
wań. Badania jakościowe zasadniczo różnią 
się od metod o charakterze ilościowym na 
wielu płaszczyznach, od wykorzystywanych 
narzędzi badawczych po sposób interpre
towania i wyciągania wniosków z badania. 
Koncentrują się one na opisie rzeczywistości 
i różnorodności zjawisk, a nie częstotliwości 
ich występowania. Badania takie mogą być 
stosowane samodzielnie lub w połączeniu 
z badaniami ilościowymi.

Badania jakościowe pozwalają lepiej zro
zumieć użytkownika, jednak mają swoją spe
cyfikę. Nieobeznanym z tematem badaczom 
łatwiej wyciągać wnioski z danych liczbo
wych, tworzyć i interpretować zestawienia 
statystyczne. Trudniej jest wyciągać wnioski 
z badań i danych jakościowych. W artykule 
tym podjęto próbę przybliżenia tego rodzaju 
badań.

Cel badań

Celem badań jakościowych jest dotarcie 
do opinii, potrzeb i oczekiwań osób badanych 
(użytkowników bibliotek). Dzięki nim można 
dowiedzieć się jakie znaczenie ma dla czytel
nika korzystanie z usług biblioteki i jakie ma 
to dla niego wartości dodatkowe. Jest to szcze
gólnie ważne gdy nie mają znaczenia czynniki 
ekonomiczne, a usługi bibliotek są wszakże 
bezpłatne. Badania jakościowe są przydatne 
w sytuacji, gdy chcemy zrozumieć podsta
wowe zmiany, jakie zaszły w stylu życia 
badanych, ich systemie wartości, wzorach 
zachowań, konsumpcji i procesach związa
nych z podejmowaniem codziennych działań. 
Początkowo jakościowe badania marketingo
we miały charakter socjologiczny i opisywały 
zjawiska społeczne. Z czasem zmieniły jednak 
charakter na bardziej psychologiczny, próbu

jąc zrozumieć pojedynczego człowieka, jego 
potrzeby i motywy postępowania. Dlatego 
też obecnie w tych badaniach mniej ważne 
jest to, co mówi grupa, a bardziej to, co mówi 
pojedyncza osoba.

Jednym z najważniejszych obiektów zain
teresowania badaczy jest postępowanie indy
widualnego człowieka, które nie daje się ująć 
modelowo czy wpisać w schematy. Dane jako
ściowe są zbierane po to, by wiedzieć więcej 
o sprawach, które nie mogą być obseiAvowane 
i mierzone bezpośrednio (uczucia, myśli, 
intencje, przyczyny zachowania), a które są 
ważne przy podejmowaniu decyzji.

Badania jakościowe zazwyczaj są pro
wadzone w celu uzyskania podstawowych 
informacji na temat problemu przed badania
mi ilościowymi. Stosuje się je również jako 
pogłębienie wyników badań ilościowych. 
Dlatego też zaleca się wybór jednej z opcji, 
które różnią się tym, że w jednej procedura 
badawcza rozpoczyna się od badań jako
ściowych, które mają na celu rozpoznanie 
problemu a ich wyniki są sprawdzane w ba
daniu ilościowym. W drugiej rozpoczyna się 
od badania ilościowego pogłębionego na
stępnie spostrzeżeniami wynikającymi z ba
dania jakościowego.

Rozpoczęcie proceduiy od badania jako
ściowego stosuje się jeśli mamy do czynienia 
z sytuacją zupełnie nową, którą trudno przewi
dzieć i trudno określić istniejące uwarunkowa
nia zachowań. Wybór rozwiązania powinien 
być wynikiem rozważnej analizy poziomu ak
tualnej wiedzy z zakresu badanego problemu. 

Rodzaje badań

Najczęściej stosowane w tego typu bada
niach metody to zogniskowane wywiady gru
powe oraz pogłębione wywiady indywidualne. 
Poza tym badacze dysponują wieloma innymi 
metodami będącymi ich modyfikacjami.

Zogniskowany wywiad grupowy (fokus; 
badanie fokusowe) to dyskusja prowadzona
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przez tzw. moderatora, w której uczestniczy 
kilka osób (najczęściej 7 do 9). Uczestnicy 
tej dyskusji spotykają się po raz pierwszy 
i przez około dwie godziny wymieniają swoje 
poglądy na dany temat. Moderator odpowied
nio ukierunkowuje dyskusje zgodnie z przy
gotowanym wcześniej scenariuszem tak, aby 
jak najwięcej dowiedzieć się o przedmiocie 
badania. Metoda ta ma swoje modyfikacje 
i odmiany:

•  minigrupa -  odmiana zogniskowanego 
wywiadu grupowego z mniejszą liczbą uczest
ników, która daje możliwość większego po
głębienia tematu i bardziej aktywnego udziału 
respondentów;

•  grupa przedłużona -  fokus trwający 
dłużej niż zwykłe -  3-4 godziny. Stosowana 
do uzyskania informacji na rozbudowane lub 
trudne i osobiste tematy;

•  grupa powtarzana (panelowa) -  zogni
skowane wywiady grupowe prowadzone dwu- 
lub kilkukrotnie z tymi samymi uczestnikami. 
Stosuje się gdy istotne jest poznanie zmian 
opinii na badany temat;

•  grupa kreatywna -  grupa specjalnie do
branych osób, któiych zadaniem jest stworze
nie czegoś (np. nowego produktu).

Pogłębiony wywiad indywidualny to roz
mowa dwóch osób mająca na celu dotarcie do 
informacji i pogłębienie wiedzy na wybrany 
temat. Wywiad taki ma swobodną formę i jest 
również oparty na scenariuszu. Prowadzenie 
takiego wywiadu wymaga dużych umiejętno
ści i doświadczenia. Odpowiedni dobór pytań 
prowadzi do uzyskania poszukiwanych infor
macji.

Wymienione wyżej metody są bardzo 
podobne i mogą być stosowane zamiennie. 
Najczęściej prowadzone są badania fokusowe, 
spowodowane jest to prawdopodobnie modą 
i wygodą (więcej informacji w krótszym cza
sie).

Techniki badawcze

Cele badań jakościowych możliwe są do 
osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowied
nich metod badawczych. W porównaniu z ba
daniami ilościowymi stosowane są metody:

•  prowadzone na relatywnie małej łiczbie 
respondentów;

•  mniej wystandaryzowane, czyłi nie tak 
ujednolicone, podlegają nieustannej modyfi
kacji w zależności od potrzeb;

•  bardziej intensywne, angażujące zarów
no badacza, jak i respondenta;

•  ukierunkowane na pozyskiwanie nie tyl
ko werbalnie wyrażanych opinii, ale również 
na rejestrowanie pozawerbalnych aspektów 
postaw respondentów.

Stosowane techniki badawcze można ogól
nie podzielić na dwie grupy. Opierające się na 
komunikacji werbalnej takie jak:

•  techniki swobodnych skojarzeń, któiych 
celem jest stworzenie mapy skojarzeń i wy
obrażeń związanych z biblioteką;

•  test zdań niedokończonych, czyli zestaw 
początków zdań, które uczestnik badania ma 
samodzielnie uzupełnić;

•  personifikacja, która polega na opisie 
badanej biblioteki przy użyciu słów, jakie 
zwykle stosuje się przy opisywaniu ludzi w ta
kich aspektach jak: wygląd, zachowania, ce
chy charakteru, sposób bycia itp. Dzięki temu 
badacz może poznać wizerunek badanej bi
blioteki w kontekście wyzwalanych emocji;

•  projekcja sytuacji, np. spotkanie towa
rzyskie, w którym uczestniczą filie bibliote
ki. Respondenci opisują takie spotkanie pod 
kątem struktury i przyjętych ról, tematów 
rozmów, związków pomiędzy uczestnikami, 
sympatii i antypatii.

Drugą grupą metod badawczych są te, któ
re zakładają odejście od komunikacji słownej 
i wykorzystują techniki ekspresji wizualnej, 
operującej obrazem, barwą, symbolem czy 
układem znaków. Zalicza się do nich:

•  technika „dymków”, w której badani 
otrzymują zadanie przedstawienia różnych 
działań lub relacji w formie scenek komik
sowych. Uczestnicy rysują postacie, dopisu
ją  dialogi i ukryte myśli, dzięki temu badacz 
może poznać ich opinie i odczucia;

•  technika kolażu, polegająca na tworzeniu 
wizualnego obrazu przedmiotu badań (czy
li biblioteki) z dostępnych wycinków gazet 
i zdjęć. Uczestnik badania komponuje swój 
obraz, który następnie można interpretować
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-  pod względem pojawiających się motywów, 
koloiystyki, napisów;

•  technika photo-sort, która polega na wy
borze z dostępnego zestawu fotografii ludzi, 
zwierząt, krajobrazów czy innych obiektów, 
które najbardziej kojarzą się z badaną biblio
teką.

Należy jednak pamiętać, że wymienione 
powyżej techniki wizualne zawsze wspiera
ne są słownym komentarzem respondenta, 
który opowiada o swoich skojarzeniach. Jest 
to niezbędne aby zrozumieć, czy pojawiające 
się skojarzenia są rzeczywiście odzwierciedle
niem wyobrażeń osoby badanej a nie kwestią 
przypadku.

Badania przez internet

Badania jakościowe prowadzone przez in
ternet najczęściej przyjmują formę opartego 
na komunikacji pisemnej wywiadu prowadzo
nego asynchronicznie. Grupa przez określony 
czas wykonuje zlecone przez moderatora za
dania i wyraża opinie. Nie dzieje się to jednak 
w czasie rzeczywistym, respondenci mająnp. 
dwa tygodnie na wyrażenie swoich opinii.

Przygotowanie i przeprowadzenie 
badania

Samo przeprowadzenie badania jest oczy
wiście tylko jednym z etapów procesu ba
dawczego, który podobnie jak w przypadku 
każdego rodzaju badań, rozpoczyna się od 
określenia problemu. Do badacza należy 
zastanowienie się czy badanie jakościowe 
dostarczy poszukiwanych informacji i jaką 
metodę wybrać.

Rekrutacja uczestników

W badaniach jakościowych bardzo duże 
znaczenie ma precyzyjne określenie kim po
winni być respondenci. Zawsze jest to dobór 
celowy i podporządkowany tematowi badania. 
Ważne jest tu branie pod uwagę określonych 
zachowań badanych (np. czytanie danego 
rodzaju literatury lub korzystanie z usług bi
blioteki) a nie ich cech demograficznych (np. 
kobiety w wieku 30-40 lat). Ponadto należy

pamiętać, że w badaniach tego typu nie cho
dzi o reprezentację całej populacji (zbyt mała 
próba badawcza), ale o dobranie uczestników 
zachowujących się wobec badanego produktu 
(biblioteki) w podobny sposób.

Moderator

Moderatorem nazywa się osobę prowadzą
cą zogniskowane wywiady grupowe. Nazwa 
ta jest powszechnie używana w kontekście ba
dań fokusowych, ale można ją  również przyjąć 
w odniesieniu do osoby przeprowadzającej 
inne badanie jakościowe.

Dobiy moderator to taki, któiy łączy w so
bie wiedzę z zakresu nauk społecznych, mar
ketingu, zachowań konsumenckich. Wykształ
ceniem pomocnym przy tym zajęciu jest 
psychologia, która daje podstawową wiedzę 
o wykorzystaniu jakościowych metod badań, 
stosowaniu technik badawczych i umiejętności 
prowadzenia swobodnego wywiadu. W wy
konywaniu tej pracy ważne są także cechy 
osobowościowe.

Dla osób postronnych prowadzenie wywia
dów jakościowych może wydawać się prostą, 
nie wymagającą specjalnego przygotowania 
rozmową. Należy jednak pamiętać, że ta roz
mowa ma przynieść oczekiwane efekty, do
starczyć odpowiedzi na postawione w badaniu 
pytania. Jest to możliwe, tylko wtedy gdy mo
derator ma wiedzę na temat metodologii pro
wadzenia badań oraz praktykę w tym zaki'esie. 
Od jego umiejętności w bardzo dużym stop
niu zależy jakość przeprowadzonego badania. 
Dlatego też wywiadu nie powinna prowadzić 
osoba nie mająca żadnego doświadczenia 
w tym zakresie.

Miejsce prowadzenia badania

Obok moderatora kluczowe znaczenie dla 
atmosfery dyskusji ma miejsce w jakim prze
prowadzane jest badanie. Zogniskowane wy
wiady grupowe zazwyczaj prowadzone są 
w specjalnie do tego przygotowanym po
mieszczeniu. Początkowo były to pokoje 
konferencyjne, które ewaluowały do przytul
nych pomieszczeń w domach mieszkalnych.
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Mikrofony i kamery do rejestracji są umiesz
czone w mało widocznych miejscach. Badani 
mogą dzięki temu dyskutować w cieplejszej 
i mniej oficjalnej atmosferze. Indywidualne 
wywiady pogłębione często odbywająsię w do
mu respondenta. Ma to na celu zobaczenie go 
w jego naturalnym środowisku, co jest do
datkowym źródłem informacji pochodzących 
z obserwacji a nie tylko słownych deklaracji.

Scenariusz badania

Scenariusz to plan wywiadu określający 
główne zagadnienia, które będą omówione 
w czasie badania, wraz z określeniem czasu 
przeznaczonego na każde z nich. Zazwyczaj 
przygotowuje go moderator lub inna osoba 
odpowiedzialna za badanie. Zawsze powinien 
on być dopasowany do projektu badawczego 
i oparty na jego celach.

Taki dokument nie powinien koncentrować 
się na pytaniach do respondentów ale zawierać 
także cele poszczególnych etapów dyskusji. 
Nie jest to ankieta z pytaniami ale jedynie wy
znacznik właściwego kierunku prowadzenia 
badania. Jest wsparciem dla moderatora i po
winien mieć formę przejrzyście zapisanych 
zagadnień do omówienia. Scenariusz powi
nien uwzględniać logiczną kolejność poja
wiania się poszczególnych problemów, tak 
aby przejścia pomiędzy zagadnieniami były 
naturalne. Powinny być one również ułożone 
w kolejności wynikającej z ich znaczenia dla 
badania, tzn. problemy najważniejsze powin
ny być omawiane bliżej początku.

Przebieg badania fokusowego

Przeprowadzenie takiego wywiadu za
zwyczaj zaczyna się od kilkuminutowego 
wprowadzenia, podczas którego moderator 
przedstawia siebie i wyjaśnia respondentom 
zasady prowadzenia badania. Następnie jest 
czas na rozgrzewkę i nawiązanie kontaktów 
w grupie. Później przychodzi czas na pytania 
zasadnicze kiedy to tematyka badania jest 
uściślana i pogłębiana a grupa respondentów 
jest coraz bardziej aktywna. W końcowej czę

ści wywiadu uczestnicy mają jeszcze możli
wość podsumowania swoich wypowiedzi.

Analiza i interpretacja badań

Tuż po zakończeniu wywiadu moderator 
zazwyczaj przygotowuje krótkąjego analizę, 
aby później przygotować rzetelny raport koń
cowy. Niestety analiza jakościowa jest bardzo 
trudna i w dużej mierze oparta na wyczuciu 
i doświadczeniu badacza. Ze względu na ko
nieczność prześledzenia i uporządkowania 
treści przeprowadzonych wywiadów jest ona 
również bardzo czasochłonna, tym bardziej 
im bardziej zróżnicowane zagadnienia były 
poruszane.

Analiza danych jakościowych rozpoczyna 
się od odpowiedniego przygotowania danych. 
Polega ono na dosłownym spisaniu przebiegu 
wywiadów (transkrypcji). Następnie otrzy
mane wyniki są porządkowane, odrzucane są 
fragmenty niezwiązane z celami badania, a po
zostałe wypowiedzi respondentów przypisy
wane są do problemów badawczych.

Dopiero odpowiednio przygotowane dane 
pozwalają na przystć|pienie do opracowywania 
raportu z badania. Zawiera on informacje co 
się zdarzyło oraz interpretację tych zdarzeń 
i wnioski. W interpretacji badacz przedstawia 
wytłumaczenie, objaśnienie czy też komentarz 
do zaistniałych faktów i wypowiedzi. Należy 
jednak podkreślić, że jest to niezwykle trudne 
zadanie, a najczęściej popełnianym tutaj błę
dem jest operowanie liczbami poszczególnych 
wypowiedzi.
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Wychowanie przez sztukę

na przykładzie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to. kim Jest: 

nie przez to, co ma. lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

Biblioteki pedagogiczne stanowią jedno 
z ogniw polskiego systemu oświaty. Organi
zowanie i prowadzenie wspomagania szkół 
i innych placówek w realizacji zadań dydak
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
należy do obowiązków publicznej biblioteki 
pedagogicznej. Zostały one określone w Roz
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegó
łowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych. Wspomaganie szkół i innych 
placówek systemu oświaty jest organizowane 
i prowadzone z uwzględnieniem kierunków 
polityki oświatowej państwa i polega na za
planowaniu działań mających na celu poprawę 
jakości pracy szkoły lub placówki. Działania 
te obejmują m.in. zaplanowanie form wspo
magania i ich realizację.

Istotę działania wychowawczego stanowi 
wychowanie do wartości. Ustawa o systemie 
oświaty określa system wartości, do jakiego 
winny dążyć wysiłki wychowawcze. Naucza
nie i wychowanie -  respektując chrześcijań
ski system wartości -  za podstawę przyjmuje 
uniwersalne zasady etyki.

Wychowanie do wartości może być realizo
wane różnymi metodami. Jedną z nich może 
być wychowanie przez sztukę. Obejmuje ono 
rozwój kultury estetycznej człowieka i wie
lostronne kształtowanie jego osobowości. 
Zaaranżowanie sytuacji jaką jest spotkanie 
autorskie stwarza warunki zarówno do wycho
wania estetycznego, jak i do wartości.

Wieloaspektowa funkcja sztuki w wycho
waniu kreuje jeszcze jedną sytuację jaka po- 
wstaje za pośrednictwem dzieła między twór
cą a odbiorcą, gdy istotą tych relacji stają się 
wartości etyczne. Wymiar etyczny kontaktu ze

sztuką ujawnia się wyraźniej, gdy patrzymy 
na nią w planie antropologicznym, traktując 
jąjako „doświadczenie człowieka”, a kontakt 
z nią jako specyficzną sytuację społeczną.

Podstawa programowa edukacji artystycz
nej w gimnazjum obliguje szkoły do stwa
rzania możliwości czynnego uczestnictwa 
uczniów w kulturze poprzez ich udział w wy
stawach stałych i czasowych organizowanych 
przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnic
two w ważnych wydarzeniach artystycznych 
organizowanych w szkole i poza szkołą.

Wspieranie ucznia w rozwoju oraz dbanie 
o kształtowanie postaw moralnych i oby
watelskich jest podstawowym obowiązkiem 
każdego nauczyciela, więc także nauczy
ciela bibliotekarza. Połączenie powyższych 
faktów oraz zachodzących w dzisiejszym 
świecie procesów przenoszenia sztuki poza 
muzea i galerie, poszukiwania nowych, otwar
tych przestrzeni funkcj onowan ia, a także spotkań 
z odbiorcą i redefinicji tradycyjnego schematu 
autor -  dzieło -  odbiorca, skłania do reflek
sji nad wzrostem roli biblioteki, jako miejsca 
bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki oraz 
spotkania z artystą. Spotkania autorskie orga
nizowane w bibliotekach nie są nową formą 
pracy. Zazwyczaj są to jednak spotkania pro
mujące czytelnictwo.

Idea spotkań czytelników z malarstwem na
rodziła się w naszej bibliotece w 2010 r. Zapro
szonym gościem był wówczas artysta-plastyk 
Stanisław Kaczmarek, kolejne spotkanie z ar- 
tystą-plastykiem Lechem Helwigiem miało 
miejsce w 2011 r. Pierwsze było skierowane 
do wszystkich czytelników, drugie do mło
dzieży licealnej.

W roku bieżącym biblioteka zorganizo
wała spotkanie z malarstwem adresowane do 
gimnazjalistów. Miało ono na celu zainspi
rowanie postaw twórczych, zachęcenie mło
dzieży do odkrywania i rozwoju własnych
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zainteresowań, talentów, pasji rozwijającyeh 
osobowość oraz pomagającyeh odkryć sens 
życia, a także uświadomienie i zachęcenie 
uczestników do życia wartościami takimi jak: 
Bóg, miłość, dobroć, szacunek do rodziców, 
koleżeństwo, braterstwo, solidarność, wrażli
wość na krzywdę drugiego człowieka.

Wstępem do spotkania było zaprezentowa
nie młodzieży siedziby biblioteki, a przy tym 
omówienie zadań i pracy poszczególnych 
działów, pokazanie zbiorów, pomieszczeń za
plecza i magazynów bibliotecznych. Stało się 
to również okazją do przedstawienia zawodu 
bibliotekarza oraz nawiązania do bogatej histo
rii miasta i siedziby biblioteki, która mieści się 
w zabytkowym budynku zwanym „pałacykiem 
Rosta”, a zaprojektowanym przez wybitnego 
architekta Bielska i Białej Emmanuela Rosta 
juniora. Zasadniczą częścią wizyty było spo
tkanie autorskie z Małgorzatą Sikorą -  two
rzącą w Pracowni Sztuk Pięknych, działającej 
w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST 
przy SM „Złote Łany”. Malarka prezentowa
ła swoje prace na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych na terenie Bielska i w okolicz
nych miejscowościach, a także dwukrotnie 
w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nie
profesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

Obcowanie ze sztuką rozwija wrażliwość 
na piękno, kształtuje gusty, pobudza procesy 
spostrzegania i refleksji, integruje poglądy 
i rozbudza poczucie przynależności do naj
bliższego otoczenia. W ten sposób sztuka 
angażuje w proces konstrukcji wiedzy spo
łeczno-kulturowej, odkrywania wartości ogól
noludzkich i przyczynia się do rozwoju spo
łeczeństwa obywatelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
pieiAvszej klasy gimnazjum. Na tym etapie 
edukacji niezbędne jest wprowadzenie i zde
finiowanie pojęcia sztuki. Dobrym pomysłem 
okazały się paski papieru z sentencjami o sztu
ce i artystach autorstwa malarzy, rzeźbiarzy, 
pisarzy, poetów, architektów, filozofów, twór
ców i uczonych różnych narodowości i z róż
nych epok. Uczniowie wchodząc na spotka
nie losowali jedną karteczkę z cytatami 
o sztuce. Niektórzy wymieniali się nimi lub 
odczytywali między sobą poznając równo

cześnie różne definicje sztuki, różne na nią 
spojrzenia i różne sposoby mówienia o sztuce, 
mieli możliwość porównania ich z własnym 
pojmowaniem i wyobrażeniami.

W wychowaniu do wartości niezbędne 
jest odwołanie się do wzorców osobowych. 
Fundamentem przekazu wartości jest kontakt 
osobowy. Wychowawca w kontakcie z wycho
wankiem ma być wzorem godnym do naślado
wania i zaufania. Zaprezentowanie dojrzałej 
osobowości, bogatego wnętrza, uzasadnio
nych wartościami poglądów i zapatrywań staje 
się trudnym zadaniem wychowawcy.

Podstawę wychowania do wartości stano
wi kontakt z wartościami, uznanie autorytetu 
twórcy prowadzi do zaakceptowania wyzna
wanego systemu wartości. Sztuka mówienia 
jest ważnym elementem przekazywania war
tości. Istnieje silny związek między mówią
cym wychowawcą, a wypowiadanym przez 
niego słowem. Artysta mówi przez dzieło. 
Dzieło staje się komunikatem, wyrazem eks
presji przeżyć psychicznych twórcy.

Obrazy Małgorzaty Sikory niosą z sobą bo
gactwo i głębię przeżyć duchowych, dotykają 
pytań o sens ludzkiej egzystencji i świata uni
wersalnych wartości oraz o miejsce człowieka 
w świecie. Malarka mówiła do młodzieży nie 
tylko przez swoje obrazy. Uzasadnieniem po
dejmowanych tematów malarskich stała się 
historia jej życia. Tą historią w szczeiych i cie
płych słowach Małgorzata Sikora podzieliła 
się z młodzieżą. Opowiedziała o inspiracjach 
twórczych, które wypływają z doświadczenia 
miłości Boga, o przemianie wnętrza, ciężkiej 
chorobie, odwadze, zaufaniu i wytrwałej wie
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rze w najtrudniejszych momentach życia. 
Tak wiele otrzymałam, a On w swej dobroci 
podarował mi o wiele więcej. Nauczył mnie 
przelewać na płótno moje odczucia i mówić 
o pięknie i radości życia, oraz o darach, które 
każdy może otrzymać wyciągając ku Niemu 
swoje puste ręce.

To świadectwo życia było punktem wyjścia 
do rozmowy o wartościach i talentach oraz 
do zachęcenia młodzieży do poszukiwania, 
odkrywania i ćwiczenia własnych uzdolnień 
od najmłodszych lat. W wychowaniu przez 
sztukę, poprzez sferę wartości estetycznych, 
inspiruje się rozwój postawy twórczej, rozwija 
wrażliwość estetyczną, twórczą spontanicz
ność i myślenie krytyczne.

W ramach zachęty do rozwijania talentów 
gimnazjaliści otrzymali przygotowane przez 
bibliotekarzy ulotki informacyjne o portalu 
Talent.pl. Jest on objęty honorowym patro
natem Ministra Edukacji Narodowej, por
talem społecznościowym skierowanym do 
artystów, entuzjastów i mecenasów sztuki, 
do ludzi zajmujących się sztuką profesjonalnie 
bądź amatorsko -  zarówno do młodych, jak 
i starszych internautów poszukujących warto
ściowych form rozrywki, kochających różne 
formy sztuki oraz nastawionych na wspieranie 
ludzi utalentowanych i rozwijanie się.

Aby jeszcze bardziej pokonać opory i oba
wy uczniów przed realizacją twórczych po
mysłów Małgorzata Sikora przywiozła z sobą 
swój pierwszy, niedoskonały jeszcze szkic, 
pokazując, że początki bywają trudne, a wiel
kie osiągnięcia przychodzą z czasem dzięki 
wytrwałej pracy.

Ze względu na wiek uczestników zrezygno
wano z wykładowej formy spotkania. Odpo
wiedni okazał się dialog (rozmowa, wywiad) 
pomiędzy bibliotekarzem prowadzącym, a za
proszonym gościem. Także uczniowie zostali 
zaproszeni do zadawania pytań. Stawiali bar
dzo dojrzałe i mądre pytania dotyczące za
równo tajników sztuki malarskiej, możliwości 
rozwoju zainteresowań na terenie Bielska, jak 
i pytania dotyczące osobistych przeżyć autorki.

Z uwagi na ograniczone możliwości tech
niczne i organizacyjne możliwe było zapre
zentowanie jedynie części obrazów. W chwili 
obecnej dorobek autorki stanowią 31 obrazy 
(8 z nich malarka rozdała, podziwiać można 
23 pozostałe). Te, które nie zostały przywie
zione na spotkanie zostały zaprezentowane 
zebranym na slajdach. Mankamenty lokalo
we, chociaż przy okazji każdego spotkania 
uświadamiają potrzebę posiadania dużej, od
powiedniej sali wystawowo-konferencyjnej, 
nie przeszkodziły w realizacji nadrzędnego 
celu, który został osiągnięty. Uczniowie zna
leźli się w środowisku wspierającym i sprzyja
jącym rozwojowi uzdolnień, a więc dokładnie 
tam gdzie powinni byli być.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mo
gli podejść do obrazów, aby przyjrzeć się im 
z bliska. Klamrą wieńczącą odwiedziny było 
zaproponowanie uczniom tego, co biblioteka 
w szczególności proponować powinna, czyli 
książek. Były to książki ofiarowane w for
mie darów przez jednego z uczestników 
spotkania -  gościa artystki. Ciekawa lek
tura utrwala wartościowe postawy. Dobrze 
przemyślane i zaplanowane działanie jest 
szansą biblioteki i szkoły na wychowanie 
dobrych obywateli, wrażliwych na świat ota
czających wartości i żyjących nimi. „Takie 
będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży 
chowanie” -  pochodzące z XVI w. słowa za
łożyciela Akademii Zamojskiej -  Jana Zamoy
skiego pozostają aktualne.
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Poznajemy nowe wydawnictwa!

Poczytajcie, oto Bajka

Rynek książki dziecięcej w Polsce ma dłu
gą tradycję, intensywny jego rozwój nastąpił po 
1989 r., gdy wydawnictwa dla małego czytelnika 
rosły jak grzyby po deszczu, przykładowo: Ezop, 
Siedmioróg, Muchomor. Okazał się ten rynek na 
tyle chłonny, że wydawaniem książek dla dzieci 
i młodzieży zajęły się wydawnictwa, które dotych
czas były kojarzone z książkami dla dorosłych, np. 
takie jak Prószyński i Spółka, Znak, Muza, Bellona. 
Tradycje „Naszej Księgarni”, w nowej rzeczywi
stości społecznej i rynkowej, chcą podtrzymywać 
nowe wydawnictwa, niektóre z nich były pre
zentowane w tej rubiyce „Poradnika”. Trzeba 
przy tym powiedzieć, że od dawna wokół książ
ki dziecięcej wytworzył się krąg zawodowy 
osób złożonych z badaczy literatury, autorów, 
nauczycieli, bibliotekarzy, wydawców i ilustra
torów, z których większość wykazuje się do tego 
jeszcze pasją, by uatrakcyjniać czytanie i w róż
nych formach promować książkę adresowaną do 
młodego odbiorcy.

Przyszła więc pora, by zaprezentować kolejnego 
edytora, który lokuje się w tym segmencie. Bajka 
jest młodym wydawnictwem, powstała jesienią 
2009 r., a wydarzeniem było opublikowanie na star
cie prawie równocześnie 15 tytułów. Świadczy to 
o planowym działaniu, znajdującym potwierdzenie 
w fachowości zespołu redakcyjnego. W powstawa
niu wydawnictwa, szczególnie w tworzeniu jego 
programu, uczestniczyli ludzie mający doświadcze
nie w pracy redakcyjnej i autorskiej dwóch znanych 
czasopism dla dzieci -  „Misia” i „Świerszczyka”. 
Katarzyna Szantyr-Królikowska była redaktorem

naczelnym „Świerszczyka”, magazynu dla dzieci, 
ukazującego się od 1945 r.; po powstaniu Bajki 
objęła funkcję redaktora naczelnego. Dyrektorem 
artystycznym nowej ofieyny został Piotr Rychel, 
redaktor naczelny „Misia” w lataeh 2004-2008.

Skutecznie jest prowadzona promocja wydaw
nictwa. Informacje o jego działalnośei ukazują 
się w mediach branżowych i ogólnokrajowych, 
wydawca uczestniczy w targach książki i innych 
imprezach z nią związanych, organizuje spotkania 
z autorami w bibliotekach i księgarniach, fragmenty 
książek czytają podczas imprez znani aktorzy, wy
dawnictwo współpracuje z radiem, gdzie w progra
mie ł w znanej audycji „Radio dzieciom” czytane 
są fragmenty książek.

Do połowy 2013 r. ukaże się łącznie ponad 60 
tytułów. Większość z nich jest lokowana w kilku se
riach wydawniczych lub kolekcjach. Najliczniejszą 
jest seria „Bajeczki dla maluszka” -  8 tytułów, ich 
autorkąjest Małgorzata Strzałkowska a ilustrowała 
je Beata Zdęba. Seria zdobyła wyróżnienie Komi
tetu Ochrony Praw dziecka w konkursie „Świat 
Przyjazny Dziecku”.

Kolekcja „Lubię Bajki” zawiera dotychczas 7 
tytułów, podobnie jak sensacyjna „Seria z ... dresz
czykiem”. Tytuły z tej ostatniej przeznaczone są 
dla dzieci, które czytają samodzielnie. „Zgadywan
ki dla maluszka” obejmują dotychczas 6 tytułów 
w kartonowych oprawach, autorką tekstów jest 
również Małgorzata Strzałkowska a ilustracji Ewa 
Nawrocka. Dwa tytuły, także autorstwa Małgorzaty

Jfó/eiłfli 
Uirelki '
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Strzałkowskiej z ilustracjami Jony Jung znajdują 
się w serii „Uczymy się czytać”. Najnowszą serią 
jest „Cacko z dziurką”, przewidzianąjako wydania 
antologii polskiej literatury dla dzieci. Tymczasem 
znalazł się tu tytuł Jana Brzechwy Kaczka Dziwacz
ka, egzemplarze mająsztancowane kartki a między 
nimi są niespodzianki dla czytelnika.

Nagrody

Polska Sekcja IBBY ogłosiła, iż jedną z dwóch 
Książek Roku 2010 w kategorii literackiej są wy
dane przez Bajkę Zaczarowane historie Marii Ewy 
Letki. W tym samym roku nagrodę czasopisma 
„Guliwer” w postaci statuetki „Guliwer w krainie 
Olbrzymów” przyznano właśnie wydawnictwu 
Bajka z uzasadnieniem: za skuteczne i konsekwent
ne propagowanie prawdy, iż kultura zaczyna się 
od dziecka. Dodajmy, że nagroda ta jest wręcza
na podczas dorocznych Katowickich Prezentacji 
Bibliotecznych. Do grona laureatów Nagrody 
m.st. Warszawy dołączyła w 2012 r. Małgorzata 
Strzałkowska, za Leśne Głupki i coś. Dwa razy 
w konkursie EMPiK-u Najlepsza Książka Dziecię
ca „Przecinek i kropka” nagrodzone zostały książ
ki Bajki. W 2010 r. było to Maleńkie królestwo 
królewny Aurelki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel 
z ilustracjami Jony Jung. W rok później tytuł ten 
otrzymała kolejna książka O, ja  cię! Smok w krawa
cie Magdaleny Wosik i Piotra Rychela. Dodajmy, 
że ta druga to nietypowa kolorowanka nazwana 
przez wydawcę mazanką (czyli do mazania). Wśród 
nominowanych do nagrody w tym roku znalazła się 
również książka Bajki, ale wyniki zostaną ogłoszo
ne 17 maja br.

Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że Bajka 
wydaje wyłącznie autorów polskich. Spośród 
nich rekordzistką jest Małgorzata Strzałkowska, 
która opublikowała w tej oficynie 22 swoje tytuły. 
Sześć opublikowała Roksana Jędrzejewska-Wró-

bel, po 5 -  Dorota Gełlner i Maria Ewa Letki. 
Po trzy tytuły wydały w Bajce Elżbieta Pałasz 
i Małgorzata Węgrzecka, a dwa -  Anna Sójka. 
Już z tej statystyki widać, że publikowane tek
sty są przeważnie dziełem kobiet. Z mężczyzn -  
poza klasykiem Brzechwą odnotowuje się dwóch 
współczesnych autorów: Jana Kaipa i Rafała Wit
ka. Kobiety dominują także w dziedzinie ilustracji, 
choć niektórym dorównuje (ilościowo) Piotr Ry- 
chel. Natomiast Małgorzata Strzałkowska do kilku 
swoich tekstów sama sporządziła „kolaże autorki 
wyklejane we wtorki”.

Kilka tytułów z dorobku Bajki już zostało prze
łożonych na język koreański: Diabełek Marii Ewy 
Letki z ilustracjami Agnieszki Żelewskiej, Julka, 
Kulka. Fioletka i ja  Rafała Witka z ilustracjami 
Agnieszki Żelewskiej, Siedmiu Wspaniałych i sześć 
innych, nie całkiem znanych historii Roksany Ję
drzejewskiej-Wróbel z ilustracjami Joanny Olech- 
nowicz-Czemichowskiej. Na chiński przełożono 
Zaczarowane historie Marii Ewy Letki z ilustra
cjami Elżbiety Wasiuczyńskiej.

Po kilku latach działalności widać, że Bajka 
osiągnęła poziom samodzielnośei ekonomicznej, 
co objawia się tym, że w 2011 r. wydawca rozwią
zał umowę na wyłączność dystiybucji, którą reali
zowała firma Platon. Wówczas powołano w wy
dawnictwie własny dział sprzedaży.

Ze względu na to, że wydawnictwo jest m.in. 
partnerem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
udziela bibliotekom publicznym i szkolnym ko
rzystnych rabatów (40% od cen detalicznych) 
na zakup swoich książek. Należy podkreślić, że 
wszystkie tytuły Bajki dostarczane są do ustawowo 
upoważnionych bibliotek w ramach egzemplarza 
obowiązkowego.

BOGDAN KLUKOWSKI

21



Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

Lektury pokoleniowe 
i ponadpokoleniowe

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z Zagadnień recep- 
eji. Pod red. Ireny Soehy, przy współudziale Agnieszki Łako
my. Katowiee: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012 -  190 s.

z  zagadnień recepcji

w Od lat maleje oferta wspólnych doświadczeń lekturowych. Fakt ten
wynika ze słabnącej roli szkoły jako instytucji opiniotwórczej, a tak
że z dominacji ludycznej funkcji czytania. „Kanon lekturowy w zna
czeniu tradycyjnym jest coraz częściej wyróżnikiem zachowań kultural
nych, któiych społeczna rola ulega marginalizacji” -  pisze we wstępie 
do niniejszej publikacji redaktor tomu Irena Socha. Książka zawiera 14 
tekstów prezentowanych w czasie konferencji naukowej, zorganizowanej 
w kwietniu 2010 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowany wybór materiałów ma na 
celu przybliżyć zagadnienia tiAvania oraz zmienności upodobań, ich po- 

koleniowości -n a  tle przemian historycznych, społecznych i kulturowych. W większości są to studia o cha
rakterze naukowym obrazujące popularność wybranych zjawisk literackich. W tej pracy czytelnik znajdzie 
wiele materiałów, któiymi mogą zainteresować się nie tylko bibliotekarze placówek naukowych np. opraco
wania Krystyny Koziołek Lektura ety-czna -przebrzmiała moda czy interpretacyjna konieczność, Zbignie
wa Osińskiego Najnowsza historia Polski w publikacjach ,, drugiego obiegu ”, Wandy Matras-Mastelarz 
Książką na receptę, recepta na życie. Piotra Biesiady Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ru
dzie Śląskiej na rzecz osób z niesprawnością wzroku, czy Ireny Sochy Między dwudziestoleciem 
a PRL-em. Czytelnik w polskiej refleksji bibliologicznej lat 1946-1960. Lektura książki przyczyni się do 
wzbogacenia wiedzy humanistycznej, a zwłaszcza bibliologicznej bibliotekarzy.

Nauka o informacji w okresie zmian. Praca zbiorowa pod re
dakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty i |Ewy Chuchroj przy współ
pracy Mariusza Luterka. Warszawa; Wydaw. SBP, 2013 -  s. 600.

N a u k a  
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Informacja naukowa, nauka o informacji, informatologia jest ob
szarem badań humanistycznych z ponad stuletnią tradycją i dużym po
tencjałem rozwojowym, szczególnie w USA, Wielkiej Brytanii. O jej 
aktywności badawczej świadczy duża liczba publikacji, powstawanie 
nowych czasopism o zasięgu międzynarodowym, rosnąca liczba orga
nizowanych konferencji i repozytoriów cyfrowych. Zmiany wynikające 
z upowszechniania technologii informacyjnej decydują o konieczności 
zrewidowania programu badawczego nauki o infonnacji, warsztatu in
formacyjnego oraz kształcenia akademickiego, zwłaszcza w kontekście 
rozwijającej się dynamicznie działalności informacyjnej. Problematyka
informacji naukowej zajmuje coraz więcej miejsca w programach akademickiej edukacji bibliotekarzy. 
Niniejsza publikacja jest próbą zainicjowania dyskusji nad zmianami zachodzącymi we współczesnej 
nauce o informacji. Zawiera ogółem 32 opracowania prezentujące różne przyczynki związane z diagnozą 
przemian w tej dyscyplinie. Treści zostały pogrupowane w 5 częściach, będących głównymi zagadnieniami 
dyskusji: 1 ) Uwarunkowania i kierunki transformacji współczesnej nauki o informacji, 2) Badania w sub- 
dyscyplinach nauki o informacji, 3) Edukacja specjalistów i użytkowników informacji oraz badania 
zachowań informacyjnych, 4) Dostęp do informacji, wyszukiwanie informacji, użytkowanie informacji 
i 5) Biblioteki i kolekcje cyfrowe. Nowe narzędzia i praktyki w działalności informacyjnej i bibliotecznej. 
Ostatnia, szósta część jest zapisem debaty panelowej, która kończyła konferencję „Nauka o informacji 
w okresie zmian” (1.04.2011 r.). Jej celem było przyjrzenie się głównym czynnikom oddziaływującym 
na zmiany w nauce o informacji oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie zagadnienia są naj
ważniejsze dla dyscypliny i jakie grupy problemów powinny stanowić podstawę programów kształcenia 
akademickiego. Książka jest publikacją naukową adresowaną do pracowników naukowych, nauczycieli 
akademickich, studentów oraz bibliotekarzy i osób zajmujących się zawodowo informacją. Warto sięgnąć 
do niej, aby zorientować się w obecnym i przyszłym rozwoju nauki o informacji.

J. CHRUŚCłŃSKA
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Jubileusze bibliotek

90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Nasza historia to 90 lat działalności. Zapewne 
niczym nic różniącej się od historii podobnych nam 
placówek. Jednak uważamy się za instytucję znaczącą 
i wyjątkową. W listopadzie 2012 r. obchodziliśmy 
chlubny jubileusz. Do tego, byśmy mogli dziś świę
tować taką rocznicę, przyczynili się ludzie, którzy 
w 1922 r. dostrzegli potrzebę i podjęli decyzję 
o utworzeniu placówki oświatowo-wychowawczej 
oraz kolejni, którzy z pełnym zaangażowaniem pra
cowali przez te lata dla dobra oświaty, kształcenia 
młodych pokoleń pedagogów i doskonalenia za
wodowego nauczycieli.

Początki: okres międzywojenny

Biblioteka została powołana przez ówczesnego 
wiceministra oświaty Tadeusza Łopuszańskiego 
oraz krakowskiego kuratora dr. Tadeusza Kupczyń- 
skiego pod nazwą Centralna Biblioteka Nauczyciel
ska Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Początkowo 
mieściła się na parterze Gimnazjum im. B. No
wodworskiego przy Placu na Groblach 9. Kiero
wa! nią w latach 1922-1928 dr Adam Matuszek. 
Od początku istnienia biblioteka była związana 
z procesem kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Swoje działania ukierunkowała na 
potrzeby: procesu dydaktycznego szkól, nauczy
cieli, studentów, słuchaczy i uczniów. W znaczą
cym stopniu przyczyniła się do rozwoju oświaty 
i kultury regionu. W 1926 r. biblioteka otrzyma
ła podstawy prawne i własny statut, określający 
jej cele i zadania, zatwierdzony 9 marca 1926 r. 
rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Wówczas też zmie
niono nazwę biblioteki na Centralną Bibliotekę 
Pedagogiczną Okręgu Szkolnego Krakowskiego 
biorąc pod uwagę jej wielkość oraz zakres dzia
łalności. W 1937 r. biblioteka została uznana 
za jedną z najzasobniejszych bibliotek pedago
gicznych w kraju. Księgozbiór liczył wówczas 
38 tys. wol. Wybuch II wojny światowej przer
wał jej rozwój. Lokal zajęło wojsko niemieckie, 
część zbiorów została zniszczona, część zginęła 
w czasie przewożenia do Biblioteki Jagiellońskiej. 
Uratowano ok. 22-23 tys. tomów bez inwentarza 
i jakiegokolwiek spisu. Podczas okupacji zgroma
dzono ok. 10-12 tys. tomów z bibliotek nauczyciel

skich i uczniowskich różnych krakowskich szkół 
średnich. Książki umieszczono w gmachu Szkoły 
Handlowej przy ul. Brzozowej 5, gdzie znajdowała 
się Biblioteka Szkoły Przemysłowej.

Po 1945 r.

Z początkiem 1945 r. reaktywowano bibliote
kę pod nazwą Centralna Biblioteka Pedagogiczna 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. 
Funkcję kierownika do 1946 r. pełnił dr Franci
szek Michejda, któiy wykonał ogrom prac zwią
zanych z porządkowaniem spustoszonego księgo
zbioru. Kontynuatorami tych działań byli kolejni 
kierownicy: dr Tadeusz Turkowski i dr Benedykt 
Bieńkowski. Zapis w Kronice Pedagogicznej Bi
blioteki Wojewódzkiej podaje, że na koniec 1948 r. 
księgozbiór liczył 40 770 wol. Ministerstwo Oświa
ty w drodze konkursu, 1 kwietnia 1949 r, powie
rzyło obowiązki kierownika, a potem dyrektora 
Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Stanisławie 
Tokarz-Wisłockiej, która kierowała instytucją do 
1973 r. Zbioiy biblioteki sukcesywnie się powięk
szały dzięki darom instytucji, osób piywatnych 
oraz w drodze zakupów.

Rok 1951 -  przełomowy moment 
w rozwoju bibliotek pedagogicznych

Przełomowym momentem w historii biblioteki 
byl 1951 r., kiedy to Zarządzeniem Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania z dnia 21 maja 1951 r. bi
blioteki nauczycielskie przekształcono w biblioteki 
pedagogiczne, a tym samym Centralna Biblioteka 
Pedagogiczna stała się Pedagogiczną Biblioteką 
Wojewódzką. Nowy statut zagwarantował bibliote
ce własny budżet i nowe etaty, równocześnie rozsze
rzając zakres działania. Biblioteka posiadała wów
czas najbogatsze zbioiy wśród bibliotek tego typu 
w Polsce. Miała zaspokajać potrzeby intelektual
ne nauczycieli, pracowników oświaty, pedagogów, 
naukowców, a także osób przygotowujących się 
do zawodu nauczyciela. Księgozbiór liczył 80 tys. 
tomów dzieł pedagogicznych oraz z nauk po
krewnych w języku polskim i językach obcych, 
beletiystyki oraz bogaty zbiór czasopism pedago
gicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
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Budynek PBW w Krakowie

użytkowników opracowano katalog alfabetyczny, 
następnie systematyczny i zagadnieniowy. Również 
w 1951 r. Ministerstwo Oświaty wydało komuni
kat o utworzeniu w całym kraju pedagogicznych 
bibliotek powiatowych (PBP). Trzy lata później 
Wydział Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych 
Ministerstwa Oświaty zatwierdził strukturę organi
zacyjną PBW w Krakowie. Całością prac biblioteki 
kierował dyrektor i jego zastępca. Praca instytucji 
zorganizowana była w 7 działach: administracyjno- 
-finansowym, udostępniania i opracowania zbio
rów, czytelni i gabinecie marksistowsko-leninow
skim, bibliografiezno-informacyjnym, instrukcyj
no-metodycznym, opieki nad pedagogicznymi 
bibliotekami powiatowymi.

Biblioteka prowadziła bardzo szeroką działal
ność. Przede wszystkim starano się sprostać potrze
bom i oczekiwaniom nauczycieli, badaczy historii 
oświaty i wychowania z terenu całego wojewódz
twa. Przy doborze książek kierowano się wytycz
nymi zawartymi w Instrukcji Ministra Oświaty, 
specyficznymi potrzebami oraz życzeniami czytel
ników. W związku z sukcesywnie powiększającym 
się księgozbiorem biblioteeznym oraz wzrastającą 
liczbą użytkowników narastały trudności lokalowe. 

Lata sześćdziesiąte

Uwzględniając perspektywy rozwoju, biblioteka 
w 1969 r. została przeniesiona do zaadaptowanego 
na jej potrzeby budynku przy ul. Michałowskiego 
10. Również w tym samym roku Uchwałą Rady 
Ministrów nr 269 z 20 sierpnia Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie włączono 
do grupy bibliotek naukowych. Księgozbiór, gro
madzony od lat, obejmował dzieła wielojęzyczne 
z pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, po
nadto materiały związane z historią szkolnictwa. 
Składały się na nie sprawozdania szkół -  głównie 
z terenów dawnej Galicji. Ich zasięg obejmował 
początek XIX w. do okresu II wojny światowej.

Ponadto: podręczniki KEN, Dzienniki Urzędowe 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego, podręczniki szkolne XłX i XX w., 
księgi pamiątkowe szkól, czasopisma pedagogiczne 
od XłX w., pięciotysięczny księgozbiór Wyższych 
Kursów dla Kobiet im. A. Baranieckiego oraz staro
druki w liczbie ok. 2 tys. wol. W listopadzie 1969 r. 
w związku z ukazaniem się nowego statutu peda
gogicznych bibliotek wojewódzkich. Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdziło 
nową strukturę organizacyjną biblioteki.

50-lecie biblioteki

W 1972 r. z okazji obchodów 50-lecia działalno
ści placówki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego nadało bibliotece imię Hugona Kołłąta
ja. Nowym dyrektorem biblioteki, została w 1973 r. 
Krystyna Blamowska, która organizowała pracę 
biblioteki dostosowując ją  do zmieniających się 
warunków i potrzeb czytelników. Współtworzyła 
Raport o Stanie Bibliotek Pedagogicznych u’ Pol
sce. Trzy lata później w wyniku reformy podziału 
administracyjnego kraju przekształcono pedago
giczne biblioteki powiatowe w filie terenowe, bez
pośrednio podlegająee pedagogicznym bibliotekom 
wojewódzkim, a te z kolei Instytutowi Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Kolejnym dyrektorem od 1979 r. był Józef Żu- 
radzki, ówczesny wicekurator Oświaty i Wycho
wania w Krakowie. Sprawował tę funkcję przez 
11 lat. Szczególną uwagę poświęcał studiującym 
nauczycielom i szkołom gminnym. Na przełomie 
łat 80. i 90. XX w. biblioteka liczyła ok. 260 tys. 
wol. (w tym starodruki). W wyniku wyboru Rady 
Pedagogicznej oraz konkursu ogłoszonego przez 
Kuratorium Oświaty stanowisko dyrektora bi
blioteki powierzono w latach 1990-2007 r. Zofii 
Harasimowicz. W 1991 r. zarządzeniem Kuratora 
Oświaty biblioteka kolejny raz zmieniła swoją sie
dzibę. Przeprowadzka l rwa ta do czeiwca 1992 r. Od 
tamtej pory Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
zajmuje 3 budynki przy Al. F. Foeha 39.

Czasy współczesne

Biblioteka jest obecnie jednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Małopolskiego wraz z fi
liami w: Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, 
Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, 
Słomnikach, Suchej Beskidzkiej i Wadowicaeh.

Przemiany społeczno-ekonomiczne a zwłasz
cza reforma oświatowa, wymusiły rewizję celów
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i zadań biblioteki. Nową koncepcję 
rozwoju realizuje Wanda Dudek, 
dyrektor od 2007 r. Nadszedł czas, 
kiedy priorytetem stało się wprowa
dzenie nowoczesnych technologii, 
szczególnie skomputeryzowanie 
zbiorów biblioteki. Ten krok był bar
dzo potrzebny i długo oczekiwany.
Uruchomienie strony internetowej 
w 2003 r., otwarcie Internetowego 
Centrum Informacji Multimedial
nej w 2006 r. oraz elektronicznej 
wypożyczalni w 2008 r. okazały 
się najlepszą formą promocji PB W.
W znaczącym stopniu przyczyniło 
się do skuteczniejszej popularyza
cji bogatych zasobów biblioteki liczących pra
wie 300 tys. woL, wśród nauczycieli szkół ma
łopolskich oraz młodzieży studenckiej. Nowe 
technologie to również szansa dla bezcennych 
zbiorów, niedostępnych dla powszechnego 
grona odbiorców. Najznakomitsze publikacje 
doczekały się digitalizacji, dzięki współpra
cy z Biblioteką Uniwersytetu Pedagogicznego, 
z którą PB W współtworzy od 2009 r. Pedagogiczną 
Bibliotekę Cyfrową.

Nowe technologie to nie wszystko. Oprócz dzia
łalności edukacyjnej PBW inicjuje również spotka
nia ze sztuką. Od 2011 r. współpracuje z Zespo
łem Państwowych Szkół Plastycznych organizując 
wystawy prac uczniów w Wypożyczalni biblioteki. 
W Czytelni Głównej odbywają się wystawy i wer
nisaże dzieł malarzy należących do grupy artystycz
nej „My z Palety”, której mistrzem jest znakomity 
krakowski artysta malarz i grafik Stefan Berdak.

Biblioteka prowadzi szeroką działalność in
formacyjną i instrukcyjną na rzecz bibliotekarzy 
szkolnych oraz współpracuje z nimi, udzielając po
mocy w zaspokajaniu ich czytelniczych i informa
cyjnych potrzeb. Współdziała z innymi bibliotekami 
pedagogicznymi, szkołami wyższymi i z placówka
mi doskonalenia nauczycieli w zakresie wspierania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pod
noszenia jakości usług informacyjnych biblioteki. 
Ponadto wspiera nauczycieli w realizacji zajęć dy
daktycznych i wewnątrzszkolnym doskonaleniu. 
Organizuje różne formy doskonalenia zawodowego 
pracowników bibliotek pedagogicznych i szkol
nych. Prowadzi działalność wydawniczą i wysta
wienniczą. Funkcje edukacyjne i kulturalne reali
zuje prowadząc otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje 
biblioteczne i spotkania autorskie kierowane do 
uczniów, młodzieży studenckiej oraz nauczycieli

(w ostatnim czasie biblioteka zorganizowała ok. 80 
konferencji, warsztatów metodycznych, wykładów 
czy różnego rodzaju szkoleń).

Bogata też jest jej działalność informacyjno-bi
bliograficzna, a także edukacyjna (zwłaszcza w za
kresie edukacji czytelniczej, medialnej) i wycho
wawcza o czym można się przekonać zaglądając 
na stronę internetową www.pbw.edu.pl.

PBW w Krakowie współpracuje z zaprzyjaź
nionymi placówkami oświatowymi, promując np. 
twórczość młodzieży szkolnej, z Dolnośląską 
Biblioteką Pedagogiczną, NUKAT-em, Uniwer
sytetem Pedagogicznym w Krakowie, Instytutem 
Goethego. Oferuje alternatywną wersję książki 
dinikowanej w formie e-booków, dostępnych po
przez czytelnię ibuk.pl. Bierze udział w różnego 
rodzaju akcjach takich jak np. Tydzień Bibliotek, 
Bookcrossing. Informacje o jej działalności poja
wiają się na portalach społecznościowych.

Niewątpliwym sukcesem było powołanie 
w 2012 r. Rady Naukowej, będącej organem dorad
czym i opiniodawczym dyrektora, czuwającym nad 
właściwym spełnianiem przez PBW jej powinności 
wobec społeczeństwa i ochrony zbiorów.

28 listopada 2012 r. miała miejsce uroczy
stość jubileuszowa biblioteki, która zgromadziła 
wielu znakomitych gości, przedstawicieli władz 
samorządowych, centrów doskonalenia nauczy
cieli oraz SBP. Istotnym momentem uroczysto
ści jubileuszowej było wręczenie przez prze
wodniczącą SBP -  Elżbietę Stefańczyk medalu 
„Bibliotheca Magna Perennisque” PBW w Kra
kowie.

ANNA KRUK-GRUCA
PBW w Krakowie
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Ze Zwrotów

Zasady etyczne obowiązujące w niektórych grupach

Kiedy będziecie czytali ten felieton nikt nie będzie pamiętał ani o występie kabareciarza, 
który odniósł się fiywolnie do fizjologii najwyższych władz watykańskich, ani o dyrektorce 
eksperymentalnego teatru w Poznaniu utrzymywanego przez władze miejskie, która niepar
lamentarnie, bardzo nieparlamentarnie wyraziła się o wyborze najwyższego dostojnika w ko
ściele katolickim. Te bulwersujące fakty „przykryją” jak mówią dziennikarze i politycy kolejne 
ekscesy, morderstwa, posunięcia frakcji politycznych czy odkrycia nowych afer pedofilskich. 
Bibliotekarze będą już raczej przygotowywali grafik urlopowy. I dobrze, taka jest logika pracy 
na umowach nieśmieciowych.

My spokojnie możemy zastanowić się co się właściwie stało i czy ktoś nie podeptał naszego 
kodeksu etycznego {Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji. Warszawa: Wydaw. 
SBP, 2006). Przewracamy grube kartki cienkiej książeczki i w odpowiednim ustępie Zasad 
ogólnych czytamy: „.. .Bibliotekarze i pracownicy infonnacji, szanując różnice cechujące użyt
kowników, zawsze kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym 
szezególnie prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji 
i kultury. Dążą do poznania zasad etycznych obowiązujących w grupach, które obsługują lub 
z któiymi współpracują pełniąc swoje obowiązki oraz starają się je respektować...”.

W czasach przedintemetowych, mniej więeej, wiedzieliśmy na co stać poszczególne gru
py odwiedzające bibliotekę. Kobiety przy mężach gotujące obiady zwane też gospodyniami 
domowymi lubią książki o charakterze miłosnym, w których nie ma miejsca na wulgarność, 
a jest na sentymenty i płacze, mężczyźni w dojrzałym wieku lubią ezytać o wojnie, odkiywać 
nieznane szczegóły znanych bitew, panienkom i kawalerom w wieku szkolnym zależało jedynie 
na prostych opisach lektur szkolnych, których łatwo użyć w wypracowaniu.

Ale co myślą artyści teatru, co twórcy skeczy kabaretowych? Jaki kodeks ich obowiązu
je? Okazuje się, że posługują się równocześnie kilkoma systemami wartości. To co wyrażają 
w swojej sztuce to jedno, a to co pisząna blogach facebookach, twitterach to coś zupełnie inne
go. Nieważne, że przedstawienie obejrzy kilkaset osób, a wypowiedzi na forach internetowych 
śledzi i milion jak dobrze pójdzie. To ich prywatna wypowiedź i od tego wara.

To rozdzielenie wypowiedzi tej samej osoby na oficjalne i prywatne -  ale obseiAvowane przez 
wszystkich -  to groźna choroba, która rozpowszechnia się jak świńska grypa. Oczywiście można 
to położyć na karb nieznajomości publicznego charakteru narzędzi cybernetycznych, zwłaszcza 
gdy posługują się nimi osoby zaawanasowane wiekowo. Są przypadki, że starsze osoby publi
kując swoje wynurzenia na blogu obruszają się, kiedy są cytowane, nawet z podaniem źródła.

Młode roczniki mają na szczęście jeden kodeks -  dowalić równo publicznie i prywatnie. 
Ktoś się obrazi na wulgarną lub oszczerczą wypowiedź? To jego problem!

Czy więc bibliotekarze muszą trudzić się w rozpoznawaniu zwyczajów etycznych nowych 
środowisk? Tak się składa, że artyści rzadko trafiają do bibliotek. Może nawet myślą, że biblioteki 
zostały już zlikwidowane. A więc bibliotekarze -  spoko.

Emeryk
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Kto czyta książki, żyje podwójnie

DKK według Książnicy Beskidzkiej... 
rozmowa jest przedłużeniem lektury

Umberto Eco, uznając książkę za najdoskonal
szy nośnik treści, twierdzi, iż jest jak koło -  raz 
wynalezione nie zniknie. Niezaprzeczalnie książ
ka, o której rozprawia Umberto Eco i Jean-Claude 
Carrière na kartach swojego dzieła Nie myśl, że 
książki znikną jest nieśmiertelna i odgrywa zna
czącą funkcję w naszym życiu.

Dla naszych wiernych czytelników, zrzeszonych 
w klubach DKK Książnicy Beskidzkiej, książka 
staje się głównym bohaterem spotkań, jest pretek
stem do niekończącej się rozmowy -  zachwyca, 
oburza, uczy, bawi, przyprawia o zawrót głowy, 
smuci, skłania do refleksji. Jest jak terapia.

Książnica Beskidzka -  będąc „trzecim miej
scem”, zaprasza swoich czytelników, wysyłając 
komunikat: „Jesteś naszym gościem, zależy nam, 
byś czuł się u nas dobrze. Możesz robić, co Ci się 
podoba -  badaj, doświadczaj, baw się, rozmawiaj, 
szukaj inspiracji”.

Główną cechą klubów działających w Książnicy 
Beskidzkiej jest różnorodność. Nasza biblioteka 
prowadzi osiem klubów skierowanych do czytel
ników w każdym wieku. Do ciekawszych można 
zaliczyć: Klub Miłośników Literatuiy Fantasy oraz 
Gier RPG Aletheia, Klub Miłośników Książki Hi
storycznej, a także Dyskusyjny Klub Książki Eite- 
ratura Bez Barier-organizowany przez Filię Inte
gracyjną. W Bibliotece Głównej działają dwa kluby 
czytelnicze: DKK Pegaz przy Dziale Udostępniania 
Zbiorów dla Dorosłych oraz Klub Eiteracki im. 
Wolumina Czytalskiego prowadzony przez Dział 
Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, skierowany do 
czytelników w wieku od dziewięciu do trzynastu 
lat. Na jednym ze spotkań młodzi czytelnicy za
chwycali się pełną humoni Kriilewną Śnieżką Boh
dana Butenki, zapoznawali się z twórczością braci 
Grimm i innych baśniopisarzy. Do Klubu należą 
również najmłodsi czytelnicy (Smoczki Literackie), 
podczas spotkań mogą bawić się, uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych, konkursach, a przede 
wszystkim posłuchać bajek i wierszy.

DKK Pegaz działa w Książnicy Beskidzkiej od 
2007 r., w ciągu 6 lat udało się stworzyć liczną, za
przyjaźnioną grupę wiernych czytelników, któiych 
grono wciąż się powiększa. Podczas spotkań roz
mawiamy o książkach, wymieniamy literackie po
glądy i konfrontujemy gusta. Książka pełni tu także

funkcje terapeutyczne. Spotkania klubów Książni
cy Beskidzkiej odbywają się raz w miesiącu. W za
leżności od klubu liczba uczestników spotkań waha 
się od 5 do 28 osób. Dyskusję rozpoczyna modera
tor, wprowadzając w fabułę książki i przybliżając 
czytelnikom sylwetkę autora. A później to już nie
kończące się rozmowy -  nie tylko o książkach -  
o życiu, codzienności, marzeniach.

Dobrym pomysłem okazało się połączenie 
marcowego spotkania DKK Pegaz ze Światowym 
Dniem Poezji (21 marca). Po pełnej emocji dyskusji 
na temat książki Joanny Siedleckiej Czarnyptasior, 
przy filiżance kawy i w miłej atmosferze każdy miał 
okazję przeczytać wybrany przez siebie wiersz, 
a także posłuchać poezji śpiewanej.

W ramach DKK organizujemy także spotkania 
autorskie, które cieszą się ogromnym zaintere
sowaniem. Naszymi gośćmi byli m.in.: Manuel- 
la Gretkowska, Wojciech Kuczok, Włodzimierz 
Kowalewski, Agnieszka Perepeczko, Małgorzata 
Szejnert, Katarzyna Enerlich, Małgorzata Kaliciń- 
ska, Maria Nurowska. Spotkania te urozmaicają 
działalność naszych klubów, umożliwiając czytel
nikom bezpośredni kontakt z autorami łubianych 
książek. Dyskusja z pisarzem to przecież doskonała 
okazja do głębszego poznania nie tylko twórczości, 
ale i życia prywatnego autora.

Wszyscy moderatorzy zgodnie podkreślają, że 
miarą wartości książki, są emocje, które rozpala
ją  dyskusję. Dłuższa wymiana zdań oznacza, że 
książka ma to „coś” i warto po nią sięgnąć. Kto 
zasmakował przyjemności spotkań w ramach klubu 
DKK nie odmówi sobie kolejnych wizyt w naszej 
bibliotece.

Jak twierdzi Umberto Eco (nawiązując do teo
rii Jorge’a L. Borgesa, że biblioteka jest modelem 
wszechświata, starając uczynić z niej wszechświat 
na miarę człowieka), biblioteka na miarę człowieka 
to biblioteka radosna, do której chodzi się chętnie 
i która przeobraża się w wielką machinę spędzania 
wolnego czasu. Książnica Beskidzka taka właśnie 
jest. Otwarta dla wszystkich. Jak pisał w jednym 
z artykułów Bogdan Kocurek -  dyrektor Książni
cy Beskidzkiej, biblioteka to nie mury, ale przede 
wszystkim nasi czytelnicy i bibliotekarze. To ludzie 
z pasją i to jest największą siłą naszej biblioteki.

KINGA ANDZEL-JANIK 
MARCIN TWARDZIK

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
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Mistrz Pięknego Czytania. Konkurs u Hipolita

Pierw'szego dnia wiosny w Zespole Szkół Komu
nikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu odbył się 
Konkurs Mistrza Pięknego Czytania poświęcony 
Hipolitowi Cegielskiemu, z racji 200. rocznicy 
urodzin sławnego Wielkopolanina.

Szkoła ma pow'ody do dumy -  szczyci się ty
tułem najlepszego technikum w Wielkopolsce 
i piątym miejscem w Polsce (dane ogłosiły „Rzecz
pospolita” i „Perspektywy” w ogólnopolskim ran
kingu szkół ponadgimnazjalnych). Gościem hono
rowym i zarazem jurorką pięknego czytania była 
prawnuczka Hipolita Cegielskiego mieszkająca 
w Poznaniu Zofia Cegielska-Doeffer.

Głównymi celami konkursu było; czytanie tek
stów ze zrozumieniem, rozbudzanie wrażliwości 
na piękno słowa, uczenie rywalizacji w przyjem
nej atmosferze, przybliżenie sylwetki Hipolita Ce
gielskiego oraz ćwiczenie swobodnej wypowiedzi 
przed egzaminem maturalnym z języka polskiego. 
Podczas czytania ocenie podlegały; interpretacja 
tekstu, dykcja, płynność i poprawność. Na konkurs 
zgłosiło się 15 uczniów, którzy wybrali sobie frag
menty tekstów z książki Marka Rezlera pt. Hipolit 
Cegielski.

Młodzież ZSK wykazała się wspaniałą inicjaty
wą, piękną polszczyzną, a oryginalność interpreta
cji była jedyna w swoim rodzaju. Po przesłuchaniu 
wszystkich uczestników nadeszła pora wybrania

zwycięzców. Komisja w składzie; wicedyrektor 
Agnieszka Brych (przewodnicząca konkursu i polo
nistka ZSK), Adriana Rozwadowska (polonist
ka ZSK), Barbara Broszkiewicz-Łoś (nauczyciel 
bibliotekarz), Marek Nowak (przedsiębiorczość 
i edukacja dla bezpieczeństwa), Wiesława Wasielak 
(nauczyciel bibliotekarz), dyrektor Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego Edmund Dudziński i ho
norowy gość Zofia Cegielska-Doeffer, dokonała 
trudnego wyboru wyłaniając zwycięzców.

Laureaci konkursu:
I miejsce i tytuł mistrza pięknego czytania

Adam Rudziewicz.
II miejsce -  Joanna Myślińska.
III miejsce -  Amadeusz Tuliński-Janczak.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książ
kowe ufundowane przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu, z którym szkoła współ
pracuje. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa. Dzieląc się tym doświadczeniem 
mamy nadzieję, że znajdzie się szkoła w Polsce, 
która zaczerpnie inspirację z konkursu naszej szkoły 
i upamiętni swojego patrona.

WIESŁAWA WASIELAK
nauczyciel bibliotekarz ZSK w Poznaniu

Premierowy pokaz bibliotecznego Lip-Dubu

17 kwietnia br. Galeria Książki MBP w Oświę
cimiu została opanowana przez grupę kolorowych 
i roześmianych postaci. Widząc ten korowód oraz 
kamerę, czytelnicy zastanawiali się „co się dzie
je?”. Po zapadnięciu zmroku, mimo zmęczenia 
mogliśmy stwierdzić -  udało się! Z pomocą ekipy 
nakręciliśmy profesjonalny klip do piosenki „Za
myślone głowy” zespołu Dziolo.

Czym jest ten tajemniczy Lip-Dub? Sprawa jest 
bardzo prosta! To teledysk, w którym aktorzy po

ruszają ustami do oryginalnego podkładu muzycz
nego. Brzmi głupio? Ale na pewno tak nie wy
gląda!

Terminu lip dubbing po raz pierwszy użył Ja
kob Lodwick, założyciel Vimeo. 14 grudnia 2006 r. 
w opisie klipu zatytułowanego Lip Dubbing; En
dless Dream napisał; Spacerowałem słuchając pio
senki ze słuchawek i nagrałem siebie .śpiewające
go tą piosenkę. Po dotarciu do domu, otworzyłem 
nagranie w iMovie i dodałem płik MP3 wła.ściwej
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piosenki, synchronizując go z moim wideo. Czy jest 
na to nazwa? Jeśli nie, sugeruję Up dubbing.

Autorami Lip-Dubu nakręconego w Galerii 
Książki jest przede wszystkim występująca w nim 
młodzież. Na warsztatach, które odbyły się łO 
kwietnia br. i które poprowadził Dawid Wojty
ła (autor zdjęć m.in. do filmu dokumentalnego 
o księdzu Tischnerze „Jego oczami”) powstał szkic 
scenariusza Lip-Dubu, a podczas realizacji klipu -  
za pomocą przebrania, rekwizytów i mowy ciała, 
każdy mógł wykreować wymyśloną przez siebie 
postać.

Teledysk powstał w ramach realizacji progra
mu z zakresu edukacji kulturowej „Kulturowo 
i cooltowo w Galerii Książki”, któiy jest współfi
nansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic
twa Narodowego. W jego ramach, przez działania 
takie jak lip-dub, chcemy ugruntować wizję biblio
teki jako miejsca, do którego przychodzi się nie 
tylko po książki. Chcemy również inspirować mło
dych ludzi, skłaniać ich do twórczych poszukiwań 
swoich pasji, integrować oraz otwierać na różne 
formy aktywności społecznej -  informują Anna 
Krawczyk i Katarzyna Heród realizujące projekt.

Podczas realizacji klipu wszyscy bawiliśmy się 
doskonale i mamy nadzieję, że ten duch radości, 
zabawy i młodości, udzieli się każdemu, kto nasz 
Lip-Dub obejrzy -  podsumowuje A. Krawczyk. 
Film można obejrzeć na stronie internetowej bi
blioteki, na fanpageu Galerii Książki oraz youtube. 
Już 6 maja odbył się w bibliotece premierowy po
kaz filmu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach pro
jektu „Kulturowo i cooltowo w Galerii Książki” 
będzie poezja chodnikowa oraz warsztaty graffiti.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na 
specjalnie przygotowanej stronie internetowej: 
http://kulturowoicooltowo.wordpress.com/, która 
będzie cały czas uaktualniana, a po zakończeniu ca
łego cyklu będzie mogła służyć jako interaktywny 
przewodnik dla młodzieży i dorosłych, którzy ze- 
chcą zdobyć praktyczne porady dotyczące uczest
nictwa w kulturze i estetycznego kształtowania 
własnego otoczenia.

MARIOLA TALEWICZ
MBP Galeria Książki 

WWW. mbp-oswiec im. pl

Wielka wymiana niepotrzebnych rzeczy 
w Bibliotece Galerii Książki!

„Twoja szafa pęka w szwach? Ciągle nie masz 
się w co ubrać? Przyjdź do biblioteki i wymień się 
ubraniami -  i nie tylko!” Tymi słowami oświęcim
ska Galeria Książki zachęcała do udziału w organi
zowanej 12 kwietnia br. w holu biblioteki, drugiej

edycji SWAP-u. Idea bezgotówkowych wymian 
bardzo przypadła oświęcimianom do gustu, dlatego 
też po ostatnim sukcesie, dużym zainteresowaniu 
i skutecznej wymianie, zaprosiliśmy do naszej 
biblioteki na kolejny SWAP. Tym razem ofertę
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Jeśli chcesz przejść wiosenną metamorfozę ducha i ciała 
bez wydawania złotówki zapraszamy na

SWAP
czyli wymianę książek, muzyki, filmów, 

gier, zabawek, ubrań...

12 kwietnia 

godz. 17.00

III rcgutenin I formuła« xÿloszeniowy na stronic.... -

SWAP-u poszerzyliśmy o możliwość wymieniania 
się nie tylko odzieżą i dodatkami, ale także książ
kami, filmem, czy audiobookami.

Jeżeli na Twojej półce zalegają książki, które 
już przeczytałeś, audiobooki, które już odsłuchałeś.

czy filmy, które już widziałeś nawet kilka razy, to 
nadarza się świetna okazja do wymiany na coś, 
czego jeszcze nic oglądałeś, czy nie słuchałeś.

Zachęcaliśmy również rodziców do wymie
niania się zabawkami, ubrankami i akcesoriami 
dziecięcymi, z których pociechy już wyrosły. 
Przebieg całej akcji jest bardzo prosty: przynosisz 
rzeczy, któiych chcesz się pozbyć, szukasz wśród 
przyniesionych przez innych czegoś dla siebie 
i pytasz czy właściciel znajdzie coś dla siebie 
u Ciebie. Jeśli tak, to wymieniacie się. W drugiej 
edycji SWAP-u mógł wziąć udział każdy. Wa
runkiem uczestnictwa było zgłoszenie swojego 
udziału pod adresem marketing@mbp-oswiecim. 
pl oraz podpisanie zobowiązania, w którym należa
ło zapewnić, że przyniesione do wymiany rzeczy 
będą czyste i w dobrym stanie, a muzyka, filmy 
i audiobooki oryginalne. Warto wymieniać rzeczy 
w bibliotece!

AGNIESZKA MIREK
MBP Galeria Książki

Światowy Dzień Ziemi -  22 kwietnia

Przyroda nie obroni się sama
Pasowanie na Małego Rycerza Ochrony Przyrody

w  środę, 24 kwietnia br. w progach Miejskiej 
Książnicy odbyło się pasowanie dzieci na „Małych 
Rycerzy Ochrony Przyrody”. W tym roku tego za
szczytu dostć^piły przedszkolaki z Przedszkola nr 7 
„Pod Grzybkiem” w Wągrowcu. O tytuł „Małego 
Rycerza Ochrony Przyrody” ubiegały się dwie gru
py -  Mali Odkrywcy i Mali Przyrodnicy, a w rolę 
jurora wcielił się burmistrz -  Stanisław Wilczyński, 
któiy uważnie obserwował zmagania dzieci.

Jako pierwsi zaprezentowali się „Mali Odkiyw- 
cy”, którzy pod kierunkiem Renaty Jędiyczki i Ane
ty Grochowskiej przygotowali przedstawienie pt. 
„Wielkie zamieszanie na polanie w lesie”. „Mali 
Przyrodnicy” przybyli pod opieką Edyty Semmler, 
zaprezentowali zgromadzonej publiczności wiersz 
o segregacji odpadów, gdyż od I lipca będzie ona 
obowiązywała w całym kraju.

Po występach przyszedł czas na sprawdzian 
z wiedzy ekologicznej. Dzieci zaskoczyły wszyst

kich ogromem wiadomości i błyskawicznie prawi
dłowo posegregowały odpady. Następnie uczniowie 
złożyli rycerskie ślubowanie. Punktem kulminacyj
nym było uroczyste pasowanie na „Małego Ryce
rza Ochrony Przyrody”, którego dokonał burmistrz 
Wągrowca S. Wilczyński. Z jego rąk dzieci otrzy
mały również pamiątkowe świadectwa oraz drobne 
upominki. (Ewa Byczyńska)
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Mikołów: biblioteka w kinie, 
kino w bibliotece

NOWE OBIEKTY 
BIBLIOTECZNE

9 października 2009 r. Miejska Biblioteka Pu- 
bliezna w Mikołowie rozpoezęla swą działalność 
w nowej siedzibie przy ulicy Karola Miarki 5, 
w zaadaptowanym budynku po byłym kinie Ad
ria. Budynek położony jest w centrum miasta, jest 
dobrze skomunikowany, w pobliżu przystanków 
autobusowych i parkingów, a co najważniejsze 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po
mysł przeniesienia biblioteki do kina pojawił się 
w 2006 r., a od kwietnia 2007 r. rozpoczęła się 
realizacja projektu, którego przedmiotem była 
adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym 
i sceną kameralną w Mikołowie. Postanowiono 
przyjąć rozwiązania techniczne, jak najmniej in
gerujące w istniejący budynek oraz maksymalnie 
wykorzystać powierzchnię, a co najważniejsze 
na miarę możliwości finansowych gminy. Całko
wita wartość projektu wyniosła 4 099 531,38 zł, 
w tym miasto pozyskało 3 422 223,88 zł ze środ
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyj
nego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
i 200 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego -  Program „Rozwój 
Infrastruktury Kultuiy i Szkolnictwa Artystyczne
go”. Projekt adaptacji budynku kina na potrzeby bi
blioteczne opracowała Pracownia Architektoniczna 
S. C. CAMPO Krystyna Tokarz, Marian Witkowski 
z Katowic. Przebudowa obiektu polegała głównie 
na rozbudowie części parterowej o czytelnię prasy, 
pomieszczenia techniczne, wybudowanie antresoli 
w obrysie istniejącej sali kinowej. Prace adapta
cyjne trwały prawie dwa lata, a efekt końcowy 
był zaskakujący. Całkowita powierzchnia nowego 
obiektu wynosi obecnie 915,10 m-, powierzchnia 
zabudowy 784,90 m-, kubatura 6920 mh

W holu na parterze znajdują się: punkt obsłu
gi klienta, informatorium, katalogi (tradycyjny 
i komputerowy). Dla czytelników przygotowane 
zostały dwa stanowiska z możliwością przeszuki
wania zasobów biblioteki oraz dwa stanowiska dla 
bibliotekarzy. W tym miejscu zainstalowano rów
nież urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu 
użytkownik może wykonać kserokopię dokumentu 
oraz wydruk komputerowy. W holu zainstalowane 
zostały bramki antykradzieżowe. System biblio
teczny PROLIB i system zabezpieczający oparty

na technologii RFłD zapewniają szybki dostęp do 
zasobów biblioteki, lepszą i efektywniejszą obsługę 
czytelnika oraz bezpieczeństwo zbiorów. Komplek
sowa komputeryzacja została całkowicie pokiyta 
ze środków organizatora.

Z holu czytelnik trafia do sali głównej (byłej 
sali kinowej), która pełni funkcję wypożyczalni 
dla dorosłych oraz czytelni ogólnej. Dodatkową 
powierzchnię (98 m-) uzyskano dzięki antresoli, 
biegnącej wokół sali, na której został zgromadzo
ny księgozbiór czytelni. Pod antresolą umieszczo
no zbiory wypożyczalni. Po środku sali głównej 
przygotowano 36 stanowisk dla czytelników, w tym 
11 stanowisk komputerowych, z możliwością 
bezpłatnego dostępu do internetu. Na antreso
li zainstalowano 3 stanowiska z dostępem do 
intemetu oraz możliwością dostępu do książki 
w formie elektronicznej, płyt CD z muzyką, a tak
że filmów na płytach CD. Osoby niepełnosprawne 
mogą skorzystać z takiego stanowiska na parterze 
w sali głównej. W 2012 r. stanowisko to zostało 
doposażone o sprzęt i oprogramowanie dla osób 
z dysfunkcją wzroku -  multilektor SARA, moni
tor brajlowski, oprogramowanie ADOBE FINE 
READER, oprogramowanie powiększające ekran 
Magie, oprogramowanie czytające .laws, synteza
tory mowy Loquendo i Speak II. Środki na zakup 
pozyskano w ramach projektu dofinansowanego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Sala główna pełni również funkcję kina i małej 
sceny kameralnej. Wyposażenie sali głównej to 
połączenie tradycji z nowoczesnością. Niepowta
rzalny klimat uzyskano dzięki klasycznym styli
zowanym meblom bibliotecznym. Doskonałym 
uzupełnieniem jest oświetlenie na filarach i stoli
kach, fortepian oraz obrazy malarzy polskich (gości

Budynek biblioteki
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Spotkanie autorskie z Anną Onicliimowską

corocznych Impresji Mikolowskieh). Z atmosferą 
stylizowanego wnętrza doskonale komponuje się 
ekran kinowy i nowoczesny sprzęt projekcyjny, 
dzięki któremu można wyświetlać filmy zapi
sane na tradycyjnej taśmie filmowej, jak i te na 
nośnikach DVD oraz sprzęt nagłośnieniowy -  es
tradowy i konfereneyjny. Przemyślane połączenie 
trzeeh funkeji -  biblioteki, kina i sceny kameralnej, 
pozwoliło na wzbogacenie i podniesienie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców miasta, o możli
wość prezentacji filmów. Kinową działalność 
biblioteka rozpoezęła cyklem „Kino Niezależne 
w Mikołowie”, w ramach którego odbywają się 
comiesięczne spotkania z twórcami polskiego 
kina offowego. W 2012 r. biblioteka współorga
nizowała 111. edycję ogólnopolskiego konkursu 
filmów amatorskich i niezależnych „Filmowe 
Południe”. Seanse kina klasycznego odbywają 
się dwa razy w miesiącu, a repertuar jedynego 
kina w powieeie mikołowskim jest zróżnieowany. 
W bibliotece odbywają się ponadto liczne koncer
ty. Stałe koneerty możemy usłyszeć w wykonaniu 
Fason Ensemble -  mikołowskiego
kwintetu smyezkowego. W ramach 
mikołowskich dni muzyki gościli
śmy muzyków i artystów świato
wej sławy, m.in. Edytę Piasecką,
Magdalenę Idzik, Krzysztofa Ja
błońskiego (fortepian) oraz Piotra 
Pławnera (skrzypce), Wojciecha 
Switałę (fortepian), Waldemara Ma
lickiego (fortepian) i Tango Bridge.
Swego rodzaju wydarzeniem były 
również koncerty charytatywne 
z udziałem uczniów Szkoły Muzycz
nej im. Mieczysława Karłowicza 
w Katowicach oraz pianisty Pio

tra Banasika. Obok sali głównej 
mieści się czytelnia prasy, gdzie 
można przeglądać prasę codzien
ną, czasopisma oraz zapoznać się 
ze stałymi ekspozycjami przygo
towywanymi przez bibliotekarzy 
lub przez inne instytucje. W przy
szłości można będzie tutaj zor
ganizować mały barek kawowy. 
Umożliwiająto pomieszczenia tech
niczne, które pozwalają na katering 
w bibliotece.

Na wprost czytelni czasopism 
znajduje się oddział dla dzieci i mło
dzieży -  podzielony na dwie czę

ści. PieiAvsza wyposażona w stylizowane regały 
biblioteczne oraz dwa stanowiska komputerowe 
-  jedno to stanowisko do obsługi czytelnika. 
Druga pełni funkcję małej czytelni (26 stano
wisk) i kącika zabaw. Dodatkowym atutem jest 
zainstalowany tutaj ekran, projektor i sprzęt 
nagłośnieniowy, często wykorzystywany w or
ganizowanych zajęciach. W 2012 r. dla dzieci 
i młodzieży zorganizowano 376 spotkań (lekcje 
biblioteczne, gry, zabawy, konkursy literackie, 
spotkania autorskie, bajka po angielsku, teatrałki 
i in.). Spotkania autorskie cieszą się dużym zain- 
tersowaniem, a otwarta przestrzeń daje możliwość 
zaproszenia ponad lOO-osobowej grupy dzieei. Go
śćmi biblioteki byli: Izabela Klebańska, Konrad 
Małek, Agnieszka Frączek, Joanna Olech, Anna 
Onichimowska, Barbara Gawryluk, Małgorzata 
Karolina Piekarska, Roksana Jędrzejewska-Wró- 
bel, Grzegorz Kasdepke, Krzysztof Petek, Pawel 
Beręsewicz.

Na parterze, na zapleczu biblioteki znajduje się 
magazyn książek. Na piętrze dwa pomieszczenia

Sala główna
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przeznaczone są dla działu gromadzenia i opraco
wania zbiorów, w którym zainstalowano trzy sta
nowiska dla bibliotekarzy. W dziale tym tworzy 
się zautomatyzowany katalog centralny biblioteki, 
dostępny dla użytkowników jako OPACWWW. 
W 2012 r. zainstalowano w tym dziale stanowisko 
do digitalizacji zbiorów.

Cztery lata mijają od dnia, kiedy biblioteka 
znalazła się w nowej rzeczywistości. Środowisko 
zyskało nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się, 
wielofunkcyjną instytucję kultury -  bibliotekę, 
kino, małą scenę kameralną. Innowacyjność pro
jektu polegała na przemyślanym połączeniu tych 
trzech funkcji, tak aby ze sobą nie kolidowały, ale 
wzajemnie się uzupełniały i jak najlepiej służyły

społeczeństwu. Od 2009 r. Biblioteka Centralna 
pozyskała ponad 1000 nowych czytelników. Rośnie 
liczba odwiedzin, w tym znacząco osób, korzy
stających z bogatej oferty kulturalnej. W 2012 r. 
biblioteka zorganizowała 486 różnego rodza
ju spotkań, z których skorzystało 13 922 osoby. 
Dzięki stworzeniu zespołu osób (bibliotekarzy, 
kulturoznawców, informatyków, pracowników 
administracji i obsługi) działających wspólnie, 
nakierowanych na realizację wyznaczonych ce
lów, odniesiono sukces, a biblioteka jako ta nad
rzędna instytucja wypracowała sobie dobrą markę 
w środowisku.

BOŻENA HOLECZEK
MBP w Mikołowie

Ts/owe w bibliotece

Intelegent -  smartfon czy kieszonkowy „pecet”?

w  numerze 5 „PB” opisywałem Samsung 
Galaxy S4 -  telefon, któiy na nowo zdefinio
wał pojęcie smartfonu. Posiadał wszystkie moż
liwe niezbędne funkcje, kilka zbędnych, a na
wet kilka zarezeiAvowanych dla powieści scien
ce-fiction. Po kontakcie z takim urządzeniem 
człowiek zastanawia się, czy można jeszcze 
bardziej udoskonalić coś funkcjonalnego i inno
wacyjnego? A jeśli tak, to co można dodać? Co 
zmienić na lepsze? Prawie wszyscy producen
ci smartfonów będą mieli teraz ciężki orzech 
do zgryzienia, jeśli będą chcieli jeszcze czymś 
w przyszłości zaimponować. Napisałem „prawie”, 
ponieważ niewielka firma i-mate wpadła na rewo
lucyjny pomysł, który ma szansę całkowicie prze
wartościować istotę obecnych smartfonów.

Zacznę jednak od innej strony. Rynek smart
fonów jest teraz zasadniczo podzielony na dwa 
wielkie obozy -  pierwszy obóz to słynny Apple 
iPhone (w coraz to nowszych wersjach), na którym 
działa system operacyjny iOS. System operacyjny, 
czyli w wielkim skrócie odpowiednik „pecetowe
go” Microsoft Windows. Drugi obóz to w zasadzie 
reszta producentów, których smartfony posiadają 
zainstalowany system Google Android.

Tymczasem pod koniec 2010 r. pojawił się nie
śmiało trzeci gracz -  Microsoft Windows Phone. 
Fakt ten nie zrobił większego wrażenia na konku
rencji, funkcjonującej już od dłuższego czasu na 
rynku -  tym bardziej, że Microsoft zaproponował 
dość niecodzienny wygląd i sposób obsługi swo
jego systemu. Sytuacji nie poprawił fakt, że nazwa 
systemu sugerowała zgodność z np. MS Windows 
XP, wprowadzając w błąd mniej obeznanych klien
tów. Niestety -  MS Windows Phone zgodny jest 
wyłącznie sam ze sobą.

Na domiar złego w październiku 2012 r. Mi
crosoft wypuścił na rynek zarówno system ope
racyjny przeznaczony dla zwykłych „pecetów” 
(MS Windows 8), jak i najnowszą wersję systemu 
operacyjnego przeznaczonego dla smartfonów (MS 
Windows Phone 8), tym samym powodując jesz
cze więcej zamieszania. W Windows 8 pierwsze 
skrzypce grają kolorowe kafelki służące do uru
chamiania aplikacji, podobnie jak ma to miejsce 
w Windows Phone 8. Zabieg ten miał na celu -  jak 
twierdzi Microsoft -  zaakcentowanie jednolitości 
środowiska „kafelkowego” i ułatwienie wymiany 
danych między telefonem i komputerem, podobnie 
jak ma to miejsce w produktach Apple. Niestety,
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w tym całym zamieszaniu brak jest jasnej infor
macji, że systemy te podobne są tylko z wyglądu, 
a poza tym różni je absolutnie wszystko i nie ma 
mowy o zgodności programów napisanych dla 
Windows 8 z systemem Windows Phone 8 i vice 
versa.

W tym momencie na arenę wkroczyła firma 
i-mate i oświadczyła, że zaprojektowała smartfon 
(nazwany „Intelegent”), który będzie obsługiwa
ny przez system Windows 8. W pierwszej chwili 
wygląda to jak nieporozumienie, więc podkreślam 
-  tak, chodzi o system Windows 8, nie o Windows 
Phone 8. Na smartfonie zainstalowany będzie „pe
cetowy” system operacyjny, co pociągnie za sobą 
wiele szalenie istotnych możliwości, które mają 
szansę na stałe zmienić to, co rozumiemy teraz pod 
pojęciem „smartfon”.

Sam telefon wygląda niepozornie -  ot, kolej
ny kanciasty smartfon. Z tym, że możemy na nim 
zainstalować programy, które instalujemy na na
szym domowym lub służbowym komputerze. MS 
Office, programy finansowo-księgowe... czy też 
klienta systemu bibliotecznego. W skróeie: otrzy
mujemy „peceta” zamkniętego w malutkiej obudo
wie i oferującego funkcję telefonowania. Wszystko 
pięknie, tylko jaki sens ma praca na niewielkim 
wyświetlaczu z oprogramowaniem, które jest prze
znaczone do obsługi myszką, tzn. posiada multum 
maleńkich ikonek, które nie sposób precyzyjnie 
„kliknąć” palcem?

Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy dokupi
my do tego smartfonu specjalny zestaw składający 
się na tzw. „stację dokującą” -  oczywiście również 
finny i-mate.

W skład zestawu wchodzą:

•  obudowa bardzo przypominająca zwykły te
lefon biurowy ze słuchawką na kablu. Smartfon 
wsuwamy w odpowiednie miejsce w tej obudowie, 
dzięki czemu otrzymujemy pełnoprawny telefon 
z możliwością prowadzenia wideokonfcrencji (po
nieważ smartfon posiada wbudowaną kamerkę),

•  tablet -  tu również trzeba najpierw wsunąć 
w obudowę smartfona, żeby całość ożyła. Dzięki

temu otrzymamy pełnoprawny tablet o rozdziel
czości matrycy fuli HD, na którym możemy kom
fortowo korzystać z naszego komputera -  w domu 
lub w pracy,

•  monitor z myszką i klawiaturą, czyli coś dla 
tradycjonalistów. Po wsunięciu smartfonu w od
powiednie miejsce z tylu monitora, otrzymujemy 
pełnoprawny komputer. Monitor pełni dodatko
wo rolę pośrednika między naszym smartfonem, 
a resztą świata, tzn. posiada gniazda komunikacyj
ne (sieciowe, głośnikowe, USB), więc możemy do 
komputera podłączyć to, co zazwyczaj do kom
putera podłączamy; drukarkę, skaner, zewnętrzny 
napęd, pendrive itd.

Naprawdę nie trzeba mieć bujnej wyobraźni, 
żeby uzmysłowić sobie, jaki Intelegent niesie 
ze sobą potencjał. Pierwszy z brzegu przykład: 
wszyscy znamy największą bolączkę oprogramo
wania komercyjnego -  w 99% licencja umożliwia 
instalowanie jednej kopii programu wyłącznie na 
jednym komputerze. W bibliotekach mankament 
ten jest szczególnie bolesny, ponieważ z braku fun
duszy musimy bardzo mocno się gimnastykować 
organizacyjnie -  bywa, że pracownicy „migru
ją” z pokoju do pokoju tylko dlatego, żeby mieć 
dostęp do komputera, na którym zainstalowana 
jest potrzebna aplikacja (np. kosztowny program 
graficzny lub biurowy). Po zakupie kilku Intele- 
gentów wraz ze stacjami dokującymi można by 
dowolnie je przyporządkowywać -  w zależności 
od potrzeb. Oczywiście przykładów wykorzysta
nia tej technologii może być bez liku. Jeśli firmie 
i-mate nie uda się stworzyć przeboju tynkowego, 
to już sama koncepcja Intelegenta jest sygnałem, 
dla innych producentów smartfonów (i kompute
rów!), że warto przemyśleć na nowo to, czym tak 
naprawdę powinien być smartfon. Bo może osobne 
światy komputerów i smartfonów to ślepy zaułek? 
Ich integracja doprowadziłaby do powstania urzą
dzenia, które opisywane jest od lat w literaturze 
popularnonaukowej -  prawdziwie kieszonkowego 
komputera.

ALEKSANDER TREMBOWIECKI
Koszalińska Biblioteka Publiczna 

im. J. Lelewela

Zapraszamy na stronę internetową „Poradnika Bibliotekarza” 
www.poradnikbibliotekarza.pl
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Laudacja bibliotekarska z okazji Dnia Bibliotekarza 
w Bibliotece Ząbkowickiej

Zastanawiałem się co państwu -  bibliotekarzom 
i ich gościom w dniu dorocznego święta powie
dzieć. Może nie odkrywczego, ale niezbyt banal
nego, w miarę rzetelnego, ale i nie nudnego. Zaha
czającego o sprawy aktualne, ale z nutką nostalgii 
chociażby ze wglądu na swój wiek.

Mam mówić, że bibliotek szkolnych nie po
winno się łączyć z publicznymi, że w ogóle nic 
powinno się łączyć bibliotek publicznych z żadną 
inną placówką? Wiedza wyniesiona z Uniwersy
tetu i ze starej praktyki mówi stanowczo -  nic, nie 
powinno, ale co robić w sytuacji kiedy książnica 
szkolna lichutka, mało książek, i nie zanosi się na 
zmianę, a wypasiona publiczna energiczna i jednak 
dość zasobna? 1 czy rzeczywiście nasze maluchy 
jeśli zetkną się w szkole z papierowym egzempla
rzem jakiegoś moralnego utworu literackiego to 
automatycznie wpadną w przyszłości w czeluść 
prawic 50% (jak na dziś) tych co nie splamili się 
dotknięciem porządnego tomu, a wystarczy im tyl
ko prosty kolorowy biuletyn sensacji -  fakt?

Doświadczenie mówi mi, że spokojny, ale 
stanowczy minister Zdrojewski wytworzy odpo
wiednie zarządzenie, a wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci argumenty praktyczne na swoim teiy- 
torium, aby być w zgodzie z duchem czasów oraz 
ekonomią- i biblioteki połączą.

Mam mówić, że CBA nie bulwersującego nic 
znajdzie nawet w poważnych bibliotekach nauko
wych, któiych posądzeni dyrektorzy honorowo od
dadzą się do dyspozycji władz, a potem trzeba ich 
nie tyłko przywracać, ałe i przepraszać. Cóż, może 
jakiś przystojny agent Romek czy Tomek przydałby 
się w każdej bibliotece, aby na czas pewien rozko
chać w sobie bibliotekarki, tak, to może miałoby 
sens i szanse powodzenia, chociaż bibliotekarki nie 
takie naiwne jak posłanki i mając w swoich zbio
rach multum powikłanych romansów wiedziałyby 
gdzie prawdziwe uczucie, a gdzie wyrachowanie 
skrywane za długimi włosami i złotym sygnetem.

ł kiedy tak rozmyślałem przeglądając w roztar
gnieniu portal naszego kochanego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich natknąłem się na zdanie, 
które wydało się idealne do tych rozważań: „Co
zrobić, by czytelnik wchodząc do Państwa bi
blioteki czul, że jest to miejsce wyjątkowe?”
To zdanie okazało się co prawda reklamą firmy

produkującej rozdzielacze do książek, co zostało 
uwidocznione na zdjęciu obok, na któiym owe roz
dzielacze wciskały się między książki na półkach 
w towarzystwie plastikowych sów (a jakże -  do 
końca świata dla tych co mało czytają sowy zawsze 
będą niezbędnym symbolem wiedzy), ten wymow
ny zwrot reklamowy jest praw dopodobnym moty
wem bezsennych nocy w'szystkich kierowników 
bibliotek. Z pewnością nie raz stawiają sobie to 
pytanie: Co zrobić by mój czytelnik poczuł zapisu
jąc się po raz pierwszy, albo już dawno zapisany, że 
miejsce jest szczególne i zawsze będzie tu wracał?

Dawniej byw'alo łatwo. Na ogół wskazywało się 
delikwentowi miejsce gdzie książka, o którą pyta 
powinna się znajdow'ać, czytelników' zaprzyjaźnio
nych przyzywało się dyskretnie i wyciągało spod 
lady pozycje na którą czekali. Nie obawialiśmy się, 
że bladym świtem zjawi się u nas CBA, rzuci na 
ziemię i oskarży na temat łapówki w postaci cze
kolady czy paczki kawy. Czytelnicy wiedzieli też, 
że bibliotekarka pomoże dziecku w wypracowaniu 
na temat artystycznych środków w'yrazu jakimi po- 
slugiw'al się Kochanowski opłakując utratę córki.

Teraz młody czytelnik wejdzie i zapyta: -  In
ternet jest? -  ł rzecz jasna nie będzie mu chodziło 
o jedno mizerne stanowisko o szybkości łącza 516 
kb. Jak będzie nieco ironiczny może zapytać czy 
posługujemy się technologią LTE i chociaż nie bę
dziemy wiedzieli, że to szybka transmisja przede 
w'szystkim dla telefonów komórkowych będziemy 
się czuli nieco zdetonowani.

Więc pierw'sza rada. W zależności od środków 
musimy jednak wyposażyć sw'ój lokal w minimum 
5 stanowisk internetowych. Szybkość najlepiej 10 
MB albo i więcej, tak aby gry dobrze chodziły. 
Byłoby dobrze, by stanowiska były oddalone od 
regałów, tak, aby czytelnicy szelestem kartek nie 
przeszkadzali penetrującym internet. No i wszystko 
za darmo, biblioteka to nie kawiarenka internetow'a!

Może być też i tak, że zjaw'i się w naszej bi
bliotece najbardziej pożądany czytelnik w wieku 
17-25 lat i zapyta: -  Alchemik -  jest? Zgodnie 
z prawdą pow'iemy, że jest w czytaniu, ale posia
damy dużo książek popularnonaukowych doty
czących średniowiecznej w'iedzy tajemnej. -  Eee 
-  mnie chodzi o Coelho. -  A może w takim razie 
Imię róży? -  Byłem na „Róży” to historyczna ramo-
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ta, wolę już „Drogówkę”. -  A tak w ogóle to mam 
robotę w magazynie 100 km stąd i chciałbym się 
trochę rozerwać w drodze...

Więc druga rada. Oprócz tradycyjnych pozycji 
książkowych musimy mieć solidny zbiór audio- 
boków, nie tylko dla niedowidzących, ale i nowej 
generacji, która w samochodach przemierza kraj 
w poszukiwaniu pracy. Straszy się też bibliotekarzy 
i księgarzy, że przyszłością czytelnictwa są książki 
cyfrowe. Należałoby więc mieć końcówkę do ścią
gania tego typu książek, zanim będzie ona dostępna 
w każdej Biedronce czy Rossmanie.

Niech nikomu nie przyjdzie do głowy zapraszać 
naszego młodego odwiedziciela na spotkanie au
torskie, zwłaszcza na spotkanie z poetą. Możemy 
ewentualnie zaproponować tzw. „żywą książkę”, 
czyli spotkanie z człowiekiem, z którym nie mamy 
szans zetknąć się na co dzień, czyli na przykład 
osobnika skanującego w terminalach naszą kartę 
płatniczą, komornika, który zajmuje nasz 15-letni 
samochód za niezapłaconą tramwajem jazdę, czy 
polityka zakładającego kolejne ugrupowanie pod 
nazwą „Nie wszyscy jesteśmy Polakami”. Nie po
kazujmy Żyda, homoseksualisty czy prostytutki. 
To wszystko już było.

A co z wystrojem samej biblioteki? Teraz już 
nie wystarczą schludnie pomalowane ściany, nawet 
w pastelowe kolory, eleganckie regały i fikuśne 
krzesełka, a dla dzieci pufy. Dobrze jest zaaranżo
wać wnętrze biblioteki w określonym stylu. Jeśli 
dysponujemy dużym pomieszczeniem, na przykład 
po sali gimnastycznej to przez całą jej długość 
umieszczamy rodzaj taśmy symbolizującej geno
typ ludzki. Biblioteka o charakterze ekologicznym 
będzie wyposażona w lasek, albo fragment puszczy, 
jest też możliwa stylizacja na stację kolejową (kolei 
parowej oczywiście). Idąc za modą dużej części 
młodszych czytelniczek zakochanej w wampirach 
urządzamy wnętrze jako fragment romantyczne
go cmentarza z kryptami jako stanowiskami pracy 
cichej. Te pomysły aranżacyjne wydają się śmiałe 
i nieco fantastyczne, ale przecież już teraz możemy 
odwiedzić biblioteki Safari, Nautilus, Piąta Planeta 
czy Przystanek książka.

Jednak tak jak wszędzie, tak i w bibliotece naj
ważniejszy jest człowiek. Człowiek, czyli biblio
tekarka. Ta jest ogniwem tak zwanego pierwszego 
kontaktu, czyli kimś kto zdeterminuje nasze wy
obrażenie o odwiedzanym miejscu. Dyskusja o fizis 
bibliotekarki, łamanie stereotypów w tym zakresie 
trwa od wielu lat. Dzięki pracom magisterskim na 
ten temat dużo osób zostało bibliotekoznawcami.

wiele też było artykułów w prasie fachowej, wie
le przegadanych paneli. A więc żadnych szarych 
sweterków, koczków i obuwia na płaskim obcasie -  
z wyjątkiem modnych tenisówek firmy Ecco. Nie 
dla twarzy bez delikatnego podkładu, ezy błysz- 
czyków. Czy młody człowiek podpisujący zobo
wiązanie ręką wytatuowaną w ulubione postaci 
z komiksów, nuty znanych przebojów czy choćby 
pacyfę będzie miał szacunek do bibliotekarki bez 
wyrazu? Nie mówimy, że musi to być od razu laska 
w stylu You can dance, ale wyraziste klipsy, złoty 
łańcuszek u zapięcia spódnicy, czy choćby T-shrit 
z zagranicznym napisem z błyszczących cekinów 
byłby bardzo pożądany. Nie radzimy jednak napi
sów w stylu modnych akcji czytelniczych „Jeśli nie 
czytasz nie pójdę z tobą do łóżka”. To jednak zbyt 
dosłowne dla młodych ludzi.

Co jednak miałoby wyróżniać naszą bibliotekę 
spośród innych i czynić ją  szczególnie pożądaną?

Dobrze jest mieć coś z rodzaju telebimu, w naj
gorszym razie dużego ekranu telewizyjnego, na 
którym wyświetlane będą relacje z imprez o cha
rakterze taneczno-śpiewaczym. Dla niektórych 
czytelników pożądane będą transmisje ważnych 
meczów piłkarskich, np. ligi hiszpańskiej choć ra
czej niemieckiej. Telewizory oczywiście w HD lub 
nawet D3. Na razie jeszcze nie wszystkich stać na 
cieniutkie telewizoiy wieszane na ścianie. A prze
cież pamiętamy jakim powodzeniem cieszyły się 
świetlice zakładowe posiadające węgierskie Orio
ny, czy polskie Belwedery.

Jeszcze jedno. Młody czytelnik nie cierpi ciszy 
w bibliotece. Cisza go męczy. Dobrze jest posługi
wać się umiarkowanie głośną muzyczką hiphopową 
(broń boże jazz, to staroć), można też od czasu 
do czasu puszczać bezpruderyjne piosenki Marii 
Peszek.

Może zapytacie państwo dlaczego tak dużo miej
sca poświęcam czytelnikom młodym, nie zatrzy
mując się nad potrzebami starszych.

Starsi i tak przyjdą do naszej biblioteki i będą 
wypożyczali tradycyjne, papierowe książki. Oni 
nie będą martwili się końcem elementów dawnej 
kultury czy sposobów życia, oni będą martwili się 
czy dobrze skończą się wątki fabuły pozycji, które 
przyniosą do domu.

Czyż to nie pocieszające drodzy bibliotekarze 
i goście dzisiejszej uroczystości?

RYSZARD TURKIEWICZ
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z  WARSZTATU METODYKA

Szkolenie maturzystów -
z doświadczeń pracy bibliotekarza (nie nauczyciela)

Od grudnia 2012 r. Biblioteka Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Łodzi, której jestem pracowni
kiem, organizuje bezpłatne szkolenia przeznaczo
ne dla maturzystów z woj. łódzkiego. Pakiet zajęć 
składa się z pięciu tematów dotyczących różnych 
aspektów przygotowań do matury ustnej z języka 
połskiego, m.in. poruszane są zagadnienia zwią
zane z poszukiwaniem literatury, tworzeniem bi
bliografii czy korzystaniem ze źródeł tradycyjnych 
i ełektronicznych.

Do tej poiy miałam przyjemność przeprowa
dzić kiłka spotkań na temat sposobów pozyskiwa
nia przydatnych maturzystom materiałów, a także 
kilka o tworzeniu prezentacji multimedialnej do 
wystąpienia przed komisją egzaminacyjną. Grono 
uczestników szkoleń było zróżnicowane, ponieważ 
przychodzili uczniowie z bardzo różnych typów 
szkół, zmienna była także liczebność grup -  choć 
każda z nich złożona była z maturzystów łub/oraz 
uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjałnych.

Bardzo lubię ten aspekt pracy bibliotekarza, ja
kim jest możliwość przekazywania innym swojej 
wiedzy i doświadczenia, dlatego z chęcią wzięłam 
udział w projekcie jako osoba prowadząca szkole
nia. Proces przygotowywania zajęć był pracochłon
ny i wymagał dużej dozy kreatywności, ponieważ 
wiedziałam, że nie możemy naszych gości znudzić. 
Młodzież to grupa bardzo wymagająca, którą trud
no skutecznie zainteresować tematami uznawanymi 
powszechnie za nudne i zbędne, takimi jak np. bi
bliografia. Do tej pory w mojej pracy zawodowej 
prowadziłam zajęcia dla innych grup odbiorców 
-studentów i pracowników uczelni. Skorzystałam 
z moich dotychczasowych doświadczeń przygoto
wując się do pracy z maturzystami, jednak to była 
zupełnie inna bajka.

Duża część pracy odbyła się w trzyosobowym 
zespole bibliotekarek Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Łodzi, ponieważ niektóre zajęcia pro
wadziłyśmy współnie, bądź na zmianę. Pierw'szym 
etapem naszej pracy było zapoznanie się z obec
nie obowiązującymi zasadami ustnego egzaminu 
maturałnego z języka polskiego. Następnie razem

przygotowywałyśmy poszczególne tematy od stro
ny meiytorycznej, wspólnie ustalałyśmy kolejność 
prezentowania treści oraz ćwiczenia i materiały po
mocnicze dla grup.

Mając w pamięci jak wyglądały lekcje, kie
dy to ja byłam na miejscu moich słuchaczy i przy
gotowywałam się do matury postanowiłam, że 
szkolenia muszą być nieco inne. Naszym celem 
było nie tylko przekazanie informacji, ale także 
zainspirowanie uczestników do samodzielnej, 
odpowiedzialnej i twórczej pracy. Postawiłam na 
bogatą prezentację multimedialną, zbudowaną 
w większości z sugestywnych zdjęć, stanowiącą tło 
do naszych wystąpień. Duży nacisk zatem został 
położony zarówno na treść szkolenia, jak i jego 
formę.

Wspólnie wypracowane przez zespół materiały 
merytoryczne stanowiły dla mnie podstawę do two
rzenia odpowiednich prezentacji multimedialnych 
do wszystkich szkoleń. Wykorzystywałam zdjęcia 
znalezione na portalu Flickr.com w bardzo dobrej 
rozdzielczości, wszystkie na licencjach Creative 
Commons i starałam się tak dobrać obrazy, aby 
zwracały uwagę i budziły wyobraźnię. W rezułta- 
cie tłem dla naszych wystąpień zostały np. różowe 
trampki wiszące na drzewie, Steve Jobs na scenie, 
łabirynt z żywopłotu czy spadochroniarz. Okazało 
się, że taka forma prezentacji rzeczywiście może 
zaciekawić.

Podsumowując nasze spotkania z łódzkimi 
maturzystami należałoby zwrócić uwagę na bra
ki edukacyjne, które u młodzieży szkolnej nie 
trudno było zauważyć. Niestety wielu uczniów
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nie znało podstawowych pojęć. Mieli problemy 
z odpowiedzią na pytania: co to jest katalog?, jak 
wyszukać książkę w katalogu?, co to jest dzieło 
pod redakcją?, co to jest bibliografia?, po co się ją 
tworzy? Większość maturzystów miała problem 
ze zrozumieniem różnicy pomiędzy bibliografią 
przedmiotu a podmiotu -  co w momencie, kiedy 
każdy z nich ma samodzielnie przygotować własną 
listę literatuiy, jest niepokojące.

Konieczność wprowadzania podstawowych 
pojęć, zamiast pracy w oparciu o dotychczasową 
wiedzę uczniów była pewnym problemem podczas 
zajęć. Zadawałyśmy uczestnikom szkoleń pytania, 
które miały na celu zarówno zaktywizowanie mło
dzieży, jak i sprawdzenie, czy jakieś zagadnienie 
nie wymaga dodatkowego komentarza, czy dłuż
szego wyjaśnienia. Wprowadzałyśmy na bieżąco 
poprawki do naszych prezentacji, które ewoluowa
ły z zajęć na zajęcia.

Podczas warsztatów w sali komputerowej można 
było zauważyć również braki w umiejętnościach 
związanych z korzystaniem z komputera i progra
mu MS Power Point. Tego typu problemu nie da się 
niestety rozwiązać, uczniowie bowiem przyszli 
na zajęcia praktyczne nie „Jak korzystać z progra
mu Power Point”, a „Jak poprawnie przygotować 
prezentację”. Nie ma tutaj czasu na wyjaśnianie 
poszczególnych funkcji programu.

Należy podkreślić jednak fakt, że częściowo 
problemy uczniów są uzasadnione. Pokazywałam 
uczestnikom szkoleń katalogi online łódzkich bi
bliotek publicznych i próbowałam zachęcić ich 
do korzystania z tych narzędzi. Niezwykle trudno 
było mi odpowiedzieć na pytania -  dlaczego nie 
wszystkie katalogi bibliotek wyglądają tak samo? 
albo czemu nie mogę wyszukać książki w jednym

katalogu dla Łodzi? Rzeczywiście sama sobie czę
sto zadaję takie pytania i nie znam na nie racjonal
nej i przekonującej odpowiedzi. Czy nie byłoby 
to sensowne, aby wszystkie biblioteki publiczne 
z jednego miasta korzystały z tego samego opro
gramowania dla bibliotek? Jedna wyszukiwarka 
ułatwiłaby poszukiwania nie tylko maturzystom, 
ale i wszystkim czytelnikom. Idąc dalej cudownie 
byłoby zapisywać się do bibliotek tylko raz i mieć 
jedną kartę biblioteczną zamiast kilku.

Problemy z tworzeniem opisów bibliograficz
nych powstająprzez nieznajomość pojęć podstawo
wych, ale również przez brak jednego, konkretnego, 
ujednoliconego szablonu dla maturzystów. Jedna 
z koleżanek przygotowując zajęcia praktyczne 
z tworzenia bibliografii bardzo wiele czasu spędziła 
szukając obowiązującego wzorca. Okazało się nie
stety, że w różnych materiałach przeznaczonych dla 
maturzystów można znaleźć sprzeczne informacje 
o tym, jak powinien wyglądać opis bibliograficz
ny. Nie ułatwia to zadania ani nauczycielom, ani 
uczniom, ani innym osobom próbującym pomóc 
w poprawnym opracowaniu bibliografii.

Podsumowując dotychczasowe szkolenia -  
większość grup była zadowolona z zajęć, choć 
oczywiście zdarzały się również takie, które zu
pełnie nie chciały współpracować. Ogólne wraże
nie z pracy z maturzystami pozostało pozytywne, 
dzięki uczniom, którzy okazywali zainteresowa
nie oraz wdzięczność. Mam nadzieję, że nasze 
szkolenia będziemy kontynuować w nowym roku 
szkolnym, ponieważ jest to wyzwanie i przyjemna 
odmiana -  ciekawa forma pracy dla bibliotekarza 
(nie nauczyciela).

PAULINA MILEWSKA
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

M M N

Warsztaty z biblioterapii

w  dniach 5-7 kwietnia 2013 r. odbył się kurs trze
ciego stopnia z zakresu biblioterapii, zorganizowany 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu -  Filię 
w Biłgoraju. Zajęcia prowadziła dr Wanda Matras- 
-Mastałerz, pracownik naukowy Uniwersytetu Pe
dagogicznego w Krakowie, nauczycieł bibłioterapii 
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we 
Wrocławiu.

Definicji biblioterapii jest bardzo wiele, jednak 
najczęściej przytaczaną jest stworzona przez 
R. J. Rubin. Definiuje ona biblioterapię jako; 
„program aktywności oparty na interaktywnych 
procesach zastosowania drukowanych i niedruko- 
wanych materiałów zarówno wyobrażeniowych, 
jak i informacyjnych, ułatwiający przy pomocy
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bibliotekarza lub innego profesjonalisty osiąga
nie wglądu w normalny rozwój lub dokonywanie 
zmian w zaburzonym zachowaniu” '.

Typologia biblioterapii:
•  kliniczna -  przeznaczoną dla osób choiych 

fizycznie, bądź psychicznie. Ta forma biblioterapii 
jest uzupełnieniem terapii medycznej lub techniką 
wspomagającą stosowaną w przebiegu psychotera
pii. Prowadzą ją  specjaliści z dziedziny medycyny, 
psychologii;

•  wychowawcza (ogólnorozwojowa) -  prze
znaczoną dla osób zdrowych, ale borykających się 
z różnymi problemami. Jest ona prowadzona przez 
bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, którzy po
przez odpowiednio dobraną lekturę zwiększają 
samoświadomość jej uczestników, wspomagają 
ich rozwój i samorealizację oraz pomagają w po
szukiwaniu optymalnych rozwiązań problemów 
życiowych;

•  instytucjonalna -  jest połączeniem bibliote
rapii klinicznej i wychowawczej. Prowadzona jest 
w sposób systematyczny i zorganizowany w róż
nego rodzaju instytucjach np. Domach Dziecka, 
Domach Kultury itp. Wykorzystują ją  zarówno 
lekarze, jak i biblioterapeuci.

Książka w biblioterapii

W biblioterapii książka jest narzędziem spraw
czym. To ona pomaga zapomnieć o codziennych 
kłopotach, może pomóc w rozwiązaniu nurtujących 
problemów, przywrócić równowagę wewnętrzną 
i poprawić samopoczucie. Odpowiednio dobrana 
lektura wzbogaca wyobraźnię, służy samorealiza
cji, ułatwia zmianę przekonań, wpływa na poprawę 
poczucia własnej wartości, akceptację siebie i jest 
bogatym źródłem wzorów myślenia, przeżywania 
i zachowania.

Biblioterapeuta

Mówiąc o roli książki w procesie oddziaływa
nia biblioterapeutycznego nie wolno zapomnieć 
o samej osobie biblioterapeuty. Powinien być on 
osobą budzącą zaufanie i rozumiejącą problemy 
uczestników terapii, jak również nigdy w żaden 
sposób nie powinien narzucać własnych poglądów 
czy rozwiązań. Jako specjalista musi posiąść umie
jętność odpowiedniego doboru literatury zgodnie 
z założonym celem biblioterapeutycznym, a także 
w celu lepszego przepracowania danego problemu 
łączyć różnorodne formy i techniki np. pedago-

' I. Borecka: Bihliolerapia w szkole. Poradnik dla na- 
iiczYcieli. Legnica 1998, s. 1.

gikę zabawy, plastykoterapię, arteterapię, dramę, 
muzykoterapię itp.

Warsztaty nt. tolerancji

Głównymi celami warsztatów trzeciego stopnia 
z zakresu biblioterapii było: poszerzenie wiedzy 
z zakresu doboru i wykorzystania książek, tekstów 
literackich, spotów, filmików organizując warsztat 
biblioterapeutyczny; rozwijanie umiejętności sa
modzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycz- 
nych w bibliotekach, świetlicach, przedszkolach 
oraz poznanie podstawowych zagadnień dotyczą
cych metod stymulacji pamięci i technik szybkiego 
czytania.

Jednym z zagadnień poruszanych podczas kursu 
było omówienie warsztatu biblioterapeutycznego. 
który może być wykorzystany podczas realizacji 
tematu o tolerancji. Zwrócenie uwagi na ten właśnie 
aspekt związanejest z ogłoszeniem roku 2014- Ro
kiem Tolerancji w całej Unii Europejskiej.

W realizacji warsztatu można wykorzystać na
stępujące teksty:

®  „Pan Wredzik”, bohater książek Grzegorza 
Kasdepke pt.: Kacperiada. Opowiadania dla łobu
zów i nie tylko, czy Kacper z szuflady Na podstawie 
powyższych tekstów możemy pracować z dziećmi 
(w wieku przedszkolnym, jak również w klasach 
1-3), poruszając następujące kwestie:

•  tolerancja -  wada czy zaleta?
•  jak wyglądałby świat pełen Wredzików?
•  czasami jednak warto być nietolerancyjnym, 

ale tylko dla Wredzików (nie zgadzać się na prze
jawy dyskiyminacji, otwarcie przeciwstawiać się 
wszelkim formom szykanowania).

@ Pan „Potwór...” bohater Malej encyklope
dii domowych potworów Stanislava Marjanovića. 
Książka (nie tylko o tolerancji) doskonale nadaje 
się dla dzieci młodszych, ale również możemy wy
korzystać ją do pracy ze starszą młodzieżą. Znajdu
ją  się w niej opisy, cechy i ilustracje aż dwudziestu 
różnych potworów: m.in. Gierkomaniaka Ekrano
wego -  potwora gier komputerowych, Kłótliwca 
i Swarliwca, czyli bliźniaczych potworów swarów 
i niesnasek czy Trio Tumiwisistów: Leniuchella, 
JutroFutro i Narzekandra -  które doskonale pasu
ją  do poprowadzenia zajęć na temat kiytycyzmu, 
ze wskazaniem, że jest on bardzo dobiy, ale tylko 
wtedy, gdy jest konstruktywny (krytykując coś 
mam swój pomysł jak coś zmienić). Rozmawiając 
o potworach sprawdzamy, czy któryś z nich nie 
mieszka w nas samych.
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@ Mala książka o tolerancji Magdaleny Środy, 
która jest doskonałym poradnikiem do poprowa
dzenia warsztatów na podejmowany temat. Mimo 
iż wydana została ona w serii „Bez tabu” to za
chwyca pięknym, eleganckim językiem i zawiera 
bardzo konkretne informacje na temat rozwoju to
lerancji na święcie. Autorka przywołuje tu m.in. de
finicję tolerancji, a także wiele cytatów na jej temat 
m.in. słowa Voltera uważanego za ojca tolerancji: 
Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale do końca 
życia będę walczył, o to, abyś miał prawo Je głosić.

®  Opowiadanie pt. Potwór Bruno Ferrero mo
żemy wykorzystać do warsztatów z dziećmi -  
wówczas odbierane jest ono w sposób dosłowny, 
a tytułowy Potwór utożsamiany np. ze Smokiem 
Wawelskim, jak również z młodzieżą czy doro
słymi, którzy doskonale czytają metafory zawarte 
w tekście. Każdy z nas niejednokrotnie wyobraża 
sobie takiego potwora, ponieważ tak naprawdę go 
zna, jest odmienny od tego z czym dotychczas się 
spotkał (np. dyskryminacja rasowa, narodowościo
wa). Doskonałym uzupełnieniem zajęć może być 
film Django Quentina Tarantino, ukazujący jak 
odbierano kiedyś czarnoskóre osoby. Wszystko 
to może być podstawą do poprowadzenia zajęć na 
temat „różnimy się pięknie” lub „jesteśmy różni, 
jesteśmy równi”.

®  Bajka o Czterokolorowym Czterokrajii Ireny 
Boreckiej stanowi znakomity materiał do przepro
wadzenia zajęć pod hasłem: „Granice ogranicza
ją!”. Dzieląc dzieci na cztery zespoły: zielony, 
niebieski, czerwony i żółty, tworzymy cztery od
rębne państwa pilnujące swoich granic. Jednak 
gdy za sprawąZielonka granice znikają „marzenia 
dzieci stają się kolorowe” tak jak ich stroje, które 
wymieniają między sobą, kolorowe potrawy czy 
twarze, na które przyklejają kolorowe piegi Pana 
Kleksa. Doskonałą techniką, która sprawdza się 
w realizacji powyższych zajęć jest drama.

®  Opowiadanie pt. Adaś ma nałoga z książki 
pt. Bezpieczna bajka jest przykładem nietolerancji 
ze strony rówieśników. Problemem jest odrzucenie 
przez klasę szkolną chłopca z nadwagą. Receptą na 
smutki staje się dla bohatera jedzenie i kolejne ba
toniki. Wszystko to tworzy zamknięty krt̂ g. Lekiem 
na nietolerancję staje się tu przyjaźń.

®  Problem tolerancji seksualnej poruszają książ
ki: Król i król Lindy de Haan, Stern Nijland oraz 
Z Tango jest nas troje Petera Parnell’a i Justina Ri- 
chardsona. Tematyka przełamywania społecznych 
tematów tabu jest omawiana w książkach: Księżnicz
ka w papierowej torbie Roberta Munsch’a, O kró

lewnie, która ebeiałajeździć koparką Janusza Wil
czyńskiego czy Igor i lalki Piji Landenbaum.

Książki na temat tolerancji seksualnej, czy też 
różnych odmienności przełamujących dotychczaso
we stereotypy dotyczące postrzegania określonych 
pici są odbierane przez najmłodszych czytelników 
jako naturalne i normalne. To dorośli są uwięzieni 
w ramach pewnych zasad społecznych i wszystko 
to, co od nich odbiega jest źle widziane. Jednak 
mimo to, rodzic ma prawo do informacji zawartej 
na okładce książki. Jako główny sprawca procesu 
wychowawczego swojego dziecka powinien on 
uzyskać rzetelną wiedzę na temat treści zawartych 
w książce i sam zdecydować, czy chcc je przekazać 
swojemu dziecku, czy nie. W Polsce, niestety nic 
ma obowiązku pisania na książce krótkiej notki 
na temat istoty zawartego w niej problemu. Jedne 
pozycje książkowe ją  posiadają, a inne niestety nic. 
A powinno tak być zwłaszcza wtedy, jeżeli jest to 
książka zaangażowana.

®  Książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Ol
szewskiej pt. Z dzieckiem w świat wartości oraz 
Wychowanie przez czytanie. Autorki przekonują, że 
tolerancji, akceptacji można się nauczyć, należy je
dynie używać języka, który nie krzywdzi, nie przy
wołuje stereotypów i uprzedzeń. Skuteczną bronią 
może być wyśmianie stereotypu poprzez ukazanie 
jego bezzasadności i komiezności uogólnień, na 
któiych są oparte.

Doskonałym przykładem wykorzystania hu
moru w literaturze dla dzieci jest Historia Gnziol- 
ka Katarzyny Szeligi, która opowiada o różnych 
przygodach bohatera (Złośnika, Bałaganiarza itp.) 
i mówi jak w zabawny, a zarazem skuteczny sposób 
rozmawiać z dzieckiem o różnych problemach. Jest 
to również doskonały zbiór gotowych scenariuszy 
zajęć do pracy z dziećmi.

„Siła słów". W iara i pozytywne myślenie

Kolejny etap zajęć rozpoczął się prezentacją 
krótkiego filmu pt. „Siła słów” (http://www.youtu- 
be.com/watch?v=ibeKV8UEI8I -  dostęp: 11.04. 
2013). Stanowił on swoisty wstęp do książki Re
giny Brett pt. Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na 
trudniejsze chwile w życiu. Jest to doskonały ma
teriał do poprowadzenia całego cyklu warsztatów 
z młodzieżą, dorosłymi czy seniorami.

Lekcja pierwsza „Życie jest niesprawiedliwe, ale 
i tak jest dobre” jest wynikiem życiowych doświad
czeń autorki, która własnym przykładem pokazuje, 
jak ważna w naszej egzystencji jest siła słów, ich
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odpowiedni dobór i wiara w to, że wszystko po
toczy się po naszej myśli, choćby dzięki basebal- 
lówce z napisem LIFE IS GOOD. Wśród książek 
i filmów, na kanwie któiych warto oprzeć powyższy 
warsztat możemy wymienić:

pr| Cud w medycynie -  książka (wykorzystywana 

w biblioterapii klinicznej) napisana przez wybit
nych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, 
a przedstawiająca historie ludzi, którzy wracali do 
zdrowia, mimo iż z medycznego punktu widzenia 
było to niemożliwe. Lektura pokazuje siłę wiary 
i pozytywnego nastawienia do walki z chorobą, 
którą ułatwić może zwykła czapka z napisem „życie 
jest dobre”.

[2] Poradnik pozytywnego myślenia Matthew 

Quick'a oraz film Davida O. Russell’a pod tym 
samym tytułem. Tu swoistą terapię stanowi taniec. 
To dzięki niemu bohater zyskuje przyjaźń, miłość 
i życiową równowagę. Lektura dobra do pracy ze 
starszą młodzieżą i dorosłymi. Wskazuje, iż nawet 
jeśli pogubiliśmy się w życiu to zawsze możemy 
znaleźć właściwą drogę, jeśli tylko zechcemy przy
jąć pomocną dłoń, uwierzymy, że ktoś naprawdę 
chcc nam pomóc i jeszcze nie wszystko stracone.

Dary niedoskonałości Brene Brown’a -  
książka, dla tych, którzy mają problemy z perfek- 
cjonizmem, czyli o tym, jak przestać się przejmo
wać tym, kim powinnyśmy być, a zaakceptować 
to, kim jesteśmy. Doskonała do pracy w żeńskim 
gronie. Uzupełnieniem może być tu lekcja 26 z ww. 
książki Reginy Brett: Każdą tak zwaną katastrofę 
kwituj słowami: Czy za pięć łat to będzie miało 
jakieś znaczenie?

f4~| wdżimgłipodświadomości Beaty Pawlikow
skiej, na kanwie której możemy opracować cały 
warsztat do pracy z młodzieżą. Jest to doskonały 
materiał, który pozwala wyjaśnić za ile rzeczy tak 
naprawdę odpowiada nasza podświadomość.

Opowiadanie Ermy Bombcck Gdybym na
rodziła się ponownie... zamieszczone w książce 
Bruno Ferrero Śpiew świerszcza połnego. Krótkie 
opowiadania dła ducha. Tekst doskonale pasuje do 
prowokacji: otrzymujesz w darze 86 400 sekund, 
co z nimi zrobisz zależy od ciebie? Jest to znako
mita podstawa do poprowadzenia warsztatów na 
temat tego, jak chcielibyśmy przeżyć własne życie, 
a „chcieć to przecież móc”.

Promocja książki i czytelnictwa

Kolejnym problemem poruszanym podczas 
zajęć były zagadnienia promujące książkę i czy

telnictwo. Organizując powyższy warsztat warto 
zwrócić uwagę na następujące materiały:

1. Książka: Przygoda chłopca z książką Bruno 
Ferrero, może stanowić podstawę do sprowoko
wania rozmowy na temat „po co mamy czytać”.

2. Film, który wygrał w konkursie na temat pro
mocji czytelnictwa organizowanym przez Biblio
tekę Narodową: „Czytanie wciąga”: (http://www. 
youtube.com/watch?v=Ooll3eEQF5k -  dostęp z 11. 
04.2013).

3. Oficjalny spot: Czytaj! Zobacz więcej: (http:// 
www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5miO -  do
stęp z 11.04.2013).

4. Pomysłowa kampania zrealizowana w mini- 
malistycznej estetyce, gdzie obśmiewana jest po
wszechna niewiedza na temat najpopularniejszych 
bohaterów i dzieł literackich. Zwieńczeniem po
wyższego przedsięwzięcia jest strona: www.Pikto- 
Grafiki.com, na której znajduje się seria grafik pod 
wspólnym hasłem „Kto czyta nie błądzi... Warto 
czytać” oraz wiele zabawnych materiałów do po
kazania na zajęciach.

Trudne związki

Temat trudnych związków, problem prostytucji, 
sponsoringu, dziewczyn do towarzystwa, to kolejny 
aspekt poruszany na zajęciach. Przemoc w domu, 
niezrozumienie, problemy dorastania, brak nadziei 
i perspektyw, miłość do niewłaściwego mężczyzny 
lub też zwykła troska o utrzymanie rodziny, to mo
tywy, które pchają kobiety do prostytucji. Jak temu 
zaradzić, jak poruszyć ten trudny, a zarazem bardzo 
istotny problem?

Odpowiedź może stanowić lekcja 14 z książki 
Reginy Brett: Jeśłi musisz utrzymywać swój zwią
zek U' tajemnicy, nie powinieneś u’ nim być. Książki, 
na które warto zwrócić uwagę organizując zajęcia 
związane z tym tematem to m.in.:

•  Strefa światła i Strefa cienia Wiktori Zender;
•  Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bał- 

chan o problemie prostytucji i nie tylko rozmawiała 
Katarzyna Wiśniewska.

Szybkie czytanie

Ostatnim zagadnieniem, które zostało poruszone 
podczas zajęć była opatentowana przez Tonego Bu- 
zana metoda szybkiego czytania, czyli umiejętność 
czytania z szybkością zwykle znacznie większą od 
przeciętnej. Przeciętna szybkość czytania dorosłego
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człowieka kształtuje się na poziomie 180-250 słów 
na minutę i zwykle zwiększa się w okresie stu
diowania do nawet 400 słów na minutę, by potem 
znów osiągnąć przeciętną wartość. Ten przejściowy 
wzrost szybkości wiąże się z presją wymuszającą 
przeczytanie dużej ilości tekstów w krótkim cza
sie, co świadczy o dodatnim wpływie motywacji 
na efekty.

Podczas czytania oko ludzkie wykonuje trzy 
rodzaje ruchów:

1. Kaskady (ruchy skokowe) -  oko przesuwa 
się wówczas z jednego wyrazu lub grupy wyrazów 
na inne. Wtedy nie czytamy. W tym czasie mózg 
odbiera infomiację, rozkodowuje ją  i łączy z do
tychczasową wiedzą.

2. Fiksacje - to momenty, w których oko pozo- 
staje nieruchome. Wtedy czytamy.

3. Regresje -  oko cofa się raz jeszcze do prze
czytanego wcześniej tekstu. Wynika to najczęściej 
z braku koncentracji, niezrozumienia tekstu lub 
wówczas gdy tekst jest zbyt trudny.

Na szybkość czytania mają wpływ następujące 
elementy;

•  używanie podczas czytania wskaźnika z czer
woną końcówką, eliminuje regresje, zmniejsza 
obciążenie wzroku, ułatwia wykorzystanie tzw. 
widzenia obwodowego, dzięki czemu czytamy 
szybciej;

•  pozycja siedząca i ułożenie kartki z czytanym 
tekstem pod kątem 45 stopni, ok. 30 cm od oka 
(idealne jest ułożenie tekstu na podpórce) poprawia 
szybkość czytania.

Przy dobrej kondycji wzroku najszybciej czy
tamy tekst czarny na białym tle, złożony 12 pkt. 
czcionką.

Do głównych przyczyn spowalniających czyta
nie możemy zaliczyć:

•  wokalizację -  czyli głośne czytanie;
•  subwokalizację -  tzw. wewnętrzny lektor, 

czyli wymawianie w myślach czytanych słów;
•  czcionkę: zbyt małą, za dużą, ozdobną;
•  kolor kartki inny niż biały;
•  kolor druku inny niż czarny.

Istotne znaczenie przy czytaniu ma szerokość 
widzenia i postrzegania, im szersze jest pole wi
dzenia, tym łatwiej posiądziemy umiejętność szyb
kiego czytania.

Efektywne czytanie zależne jest również od 
antycypacji, czyli domyślania się przez mózg 
czytającego znaczenia poszczególnych wyrazów, 
rozumienia kontekstu słów. Im więcej i systema
tyczniej czytamy, tym bogatszy posiadamy zasób 
słownictwa. Wówczas nasz mózg jest w stanie czy
tać od dwóch do kilku, nawet kilkunastu wyrazów 
na raz.

Każdy z nas może obliczyć swoje indywidualne 
tempo czytania ze wzoru:

Tempo czytania na minutę =
(ilość wyrazów w czytanym tekście) x 60 sek. 

czas czytania tekstu w sekundę
(mierzymy czas podczas czytania 

i następnie przeliczamy go na sek.)

Oczywiście szybkość czytania musi przekładać 
się na jak najlepsze zrozumienie tekstu.

Powyższą teorię uzupełniły liczne ćwiczenia 
np. indywidualny test szerokości pola widzenia, 
mentalny trening aktywizacyjny, test na dominu
jący rodzaj wyobraźni, test szybkości czytania ze 
zrozumieniem, dzięki któiym każdy z uczestników 
mógł poznać na ile jego czytanie jest efektywne 
i co może zrobić by jeszcze udoskonalić tę efek
tywność.

Podsumowaniem zajęć było zaprezentowanie 
przez każdego z uczestników własnej książki, ta
kiej, którą chciałby wykorzystać we własnej pracy 
biblioterapcutycznej, zc wskazaniem czym się kie
rował w wyborze danej lektury.

Zajęcia zakończyła zabawa pt. „Biblioteka”, 
która po tak wielu wrażeniach związanych z cie
kawą organizacją warsztatu biblioterapcutycznego, 
stała się doskonałym odprężeniem dla wszystkich 
uczestników.

JOANNA GRABCZAK
Książnica Zamojska

Zaprenumeruj „Poradnik Bibliotekarza”
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Letnia (lub wakacyjna) akademia czytania
Akcja promująca czytanie

Cele:
•  zachęcenie dzieci do czytania książek,
•  doskonalenie wśród dzieci umiejętności czy

tania,
•  zachęcenie dzieci do wypożyczania książek 

z biblioteki podczas wakacji,
•  zwiększenie atrakcyjności biblioteki w spo

łeczności lokalnej,
•  współpraca różnych instytucji na rzecz roz

woju czytelnictwa w środowisku lokalnym,
•  pozyskanie nowych czytelników przez biblio

tekę publiczną.

Uczestnicy:
dzieci w wieku 7-8 lat.

Uwagi:
•  akcja promuje czytanie, podnosi atrakcyjność 

biblioteki w oczach dzieci oraz pomaga w integracji 
zespołu klasowego czy równoległych klas,

•  jeśli akcję robimy podczas wakacji koniecz
ne jest przedłużenie jej np. do połowy września, 
aby dzieci mogły wypożyczyć książki w biblio
tece publicznej lub szkolnej (jeśli nie zrobiły tego 
w czasie wakacji),

•  zachęcamy, aby w akcji wzięła udział jedna 
lub dwie klasy szkolne,

•  postarajmy się zaprosić np. władze gminy, miasta,
•  podsumowanie akcji musi być krótkie ok. 

40-45 min.,
•  przygotowujemy dyplomy i drobne gadżety 

dla wszystkich dzieci (najlepsze prace -  nagrody 
a pozostałe -  wyróżnienia),

•  wcześniej załatwiamy sprawy związane z wy- 
eieczką,

•  wycieczkę organizujemy do pobliskiego miej
sca (wówczas są niższe koszty),

•  dobrze jest nawiązać współpracę np. zjakimś 
gospodarstwem agroturystycznym czy restauracją 
(często zgadzają się one także na zasponsorowanie 
np. chociażby soków, ważne jest aby w tym miejscu 
był plac do zabawy na świeżym powietrzu),

•  jeśli gmina posiada autobus szkolny to jego 
wypożyczenie znacznie obniża koszty wyjazdu,

•  najlepiej aby wycieczka odbyła się w tym 
samym dniu co podsumowanie akcji,

•  wycieczka jest bardzo atrakcyjną nagrodą 
dla dzieci.

Pomoce:
dyplomy, drobne gadżety, karteczki z tytułami 

wierszy Juliana Tuwima, kolorowe apaszki, książka

z wierszami Juliana Tuwima, namalowana duża 
rzepa.

Promocja:
regulamin (wywieszony w bibliotece i w szkole, 

informacja na stronie, rozmowy z dziećmi i rodzi
cami, zaangażowanie wychowawców).

Przebieg akcji:

1. Zaproszenie szkoły do współpracy (warto 
skontaktować się z wychowawcami konkretnych 
kłas):

-  wychowawcy tłumaczą dzieciom na czym 
polega akcja.

.AKCJA PROMUJĄCA CZYT.ANIE

Patronat honorowy: Wójt Gminy Aleksandrów

Termin: lipiec-wrzesień 2013
Uczestnicy: dzieci w w ieku 7-8 lat

<9.-

%
%/ adanie

- N aleźyczy tac iks i ąż k i 
Uprowadzić „Literacki Rómiętnik” (zeszyt)

■A. '"Z  wpisanii o nich
(imię i nazwisko atrtora. tytuł książki, 

w yp isa n i bohaterowie i/ iu b  ryśunek czy k ilka  zdań  o ks iążce). 
Zeszyt natety'poôpisac: imię I nazwisko, klasa 

Prace naleźY złożvć do wychowawcy w tcniunie do 13 WTześnia 2013 r.

Czytajcie saini i poproście rodziców o głośne czytanie.
To super pomysł na spędzenie czasu.

A orzrscK  SUKCESY w  SZKOLE I NAGRODY
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie 

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie 
Urzqd Gminy Aleksandrów

2. Wakacyjna Akademia Czytania:
-  dzieci czytają książki (samodzielnie i/lub przy 

pomocy rodziców),
-  prowadzenie „Literackiego pamiętnika” -  ze

szytu z wpisami o przeczytanych książkach,
-  wpisanie do zeszytu imienia i nazwiska autora 

książki, tytułu książki oraz można spisać bohate
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rów, wykonanie rysunku czy napisanie kilku zdań 
o książce,

-  podpisanie zeszytu; imię i nazwisko, klasa,
-  ozdobienie „Literackiego Pamiętnika” według 

własnego pomysłu,
-  przekazanie zeszytu dzieci do wychowawców 

lub do biblioteki.

3. Podsumowanie akcji
(w bibliotece lub w szkole);

- głośne czytanie wiersza Lokomotywa Juliana 
Tuwima (o przeczytanie wiersza prosimy zapro
szonego gościa np. wójta, bunuistrza),

-  wręczenie dyplomów i drobnych gadżetów 
dzieciom,

-  obejrzenie wystawy „Literackie Pamiętniki” 
(prace dzieci).

4. Wycieczka w nagrodę (koniecznie w tym sa
mym dniu) do atrakcyjnego miejsca w okolicy -  
propozycje (w zależności od możliwości);

-  wspólne ognisko, pizza,
-  „Kalambury z wierszami Juliana Tuwima” -  

wybrane dziecko na ochotnika pokazuje za pomo

cą pantomimy wylosowany tytuł wiersza Juliana 
Tuwima,

-  „Kolorowe apaszki” -  dzieci ustawiają się 
w kręgu i podają sobie apaszki, które zaezynają 
wędrować z różnych miejsc i w różnych kierun
kach, jak prowadzący powie słowo książka dzieci, 
które trzymają chustkę podskakują i machają nią, 
pozostali uczestnicy kucają, zabawę powtarzamy 
wielokrotnie,

-  „Pomóżmy wyciągnąć rzepkę” -  prowadzący 
czyta wiersz Juliana Tuwima Rzepka, dzieci dzieli
my na grapy przytoczonych w wierszu bohaterów 
i jak zostaną wymienieni to dołączają do szeregu 
ciągnącego rzepkę (malujemy wcześniej i przy
klejamy np. do stołu), wszystkie dzieci wspólnie 
powtarzają wyliczankę.

Pożegnanie uczestników:
-  wspólny okrzyk „Książki są super”,
-  dajemy możliwość dzieciom wymyślenia 

okrzyków' zwia/anych z książką, czytaniem (taki 
okrzyk powtarzamy wszyscy głośno).

JUSTYNA BZDZIUCH
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

Listy

Pani Jadwiga Chruścińska 
Redaktor Naezelna „Poradnika Bibliotekarza”

Szanowna Pani Redaktor

W tekście Kontrowersje wokół osoby prof. Jana Malickiego -  dyrektora Biblioteki Śląskiej („Po
radnik Bibliotekarza”, 5/2013) znalazła się nieprawdziwa informacja dotycząca osoby pełniącej obecnie 
funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej. Otóż funkcję tę pełni nadal (jako p.o. dyrektor) prof. zw. dr hab. 
Jan Malicki. Prof. Jan Malicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji 21 marca 2013 r. i z dniem 26 marca 
br. Zarząd Województwa Śląskiego powierzył mu ponownie pełnienie obowiązków dyrektora Biblioteki 
Śląskiej. Ja pełniłam obowiązki dyrektora w okresie od 21 do 25 marca 2013 r.

Z poważaniem 
Magdalena Skóra 

zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Książnicy

Do numeru wakacyjnego „PB” dołączony będzie dodatek 
„Animacja w bibliotece” (wersja elektroniczna)
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Gdzie jest czytelnik":
Łukasz 
Gołębiewski■■■■■■■ '
Gdzie

czytelnik

Esej dotyczący przyszłości książki i kultury w dobie cyfryzacji. 
W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zmianie uległa 
także kultura czytania -  dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyj
nych książek na rzecz e-tekstu.

Autor wnika w internetową rzeczywistość, bada fenomen portali 
społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa moż
liwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę 
księgarni i bibliotek, a także proponuje zmianę formy reklamy na 
taką, która lepiej dotrze do dzisiejszego wirtualnego czytelnika.

e-Książka | book
Co stanie się z kulturą, kiedy straci swoją materialną formę i będzie 
dostarczana odbiorcy niejako produkt, lecz jako usługa?

Co stanie się z książką, gdy formę papierową zastąpi plik?

W jaki sposób nowe formy komunikacji zmieniają biznesowy wy
miar kultury?

Jak wyglądać będzie dystrybucja książek, muzyki, filmów w do
bie cyfryzacji kultury?

śmierć książki | No Future Book
Czy rewolucja cyfrowa zniszczy druk i książki?

Kim jest e-człowiek?

Co blog i Matrix mają wspólnego z Gutenbergiem?

Jaki jest język cyfrowego świata?

Czy tradycyjne księgarnie przestaną istnieć?

Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416,00-048 Warszawa 
tel./ faks 22 827 93 50, e-nnail: marketing@rynek-ksiazki.pl

www.rynek-ksiazki.pl

mailto:marketing@rynek-ksiazki.pl
http://www.rynek-ksiazki.pl


PORADNIK BIBLIOTEKARZA
miesięcznik i nstruktażowo-metodyczny 
Redaktor naczelna: Jadwiga Chruścińska

ukazuje 
się od 
1949  
roku

Co w środku:

■ artykuły praktyków,
■ przykłady ciekawych projektów,
« pomysły na promocję biblioteki i jej 

działań,
■ wiedza niezbędna współczesnemu 

bibliotekarzowi,
« popularne i przystępnie podane treści.

Dla kogo:

■ pracowników bibliotek publicznych,
■ nauczycieli bibliotekarzy,
« bibliotekarzy z bibliotek

pedagogicznych,
■ animatorów kultury.

®  BONUS

JAS "O""' 401
N"" " ■‘•'•'■•"•....U...

g.is map - TYDZltŃ BIBU O t l k

Kilka razy w roku razem 
z „Poradnikiem Bibliotekarza" 
ukazują się praktyczne dodatki 
metodyczne (np.: wytyczne IFLA, 
kalendaria, słowniczki, bibliografie.

W 2013 roku planujemy wydać 
dodatki:
■ Zagadnienia animacji
■ Teatr w bibliotece
■ Film w bibliotece

www.poradnikbibliotekarza.pl

Cena czasopisma 16,00 zł (w tym VAT 5%)

http://www.poradnikbibliotekarza.pl

