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Szanowni Państwo
Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

jest organizacją, pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą, SBP uzyskało prawo korzy
stania z dobrowolnych odpisów od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych 
w wysokości 1%. Pozyskane środki są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe 
Stowarzyszenia.

Wszystkim Darczyńcom, którzy wpłacili na nasze konto 1 % podatku Zarząd Główny 
Stowarzyszenia składa z tego tytułu serdeczne podziękowania.

Również w 2007 r. pragniemy skorzystać z publicznego wsparcia. Zwracamy się 
zatem do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości dokonania wpłaty wspomagają
cej naszą działalność.

W celu przekazania 1% podatku dochodowego prosimy wpisać obliczoną kwotę 
(zaokrągloną w dół do 1 zł) we właściwe pole druku rozliczeniowego PIT, co będzie 
równoznaczne ze zmniejszeniem należnego podatku lub zwrotu nadpłaty z Urzędu 
Skarbowego. Następnie należy wypełnić polecenie przelewu i wpłacić deklarowana^, 
kwotę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem i podziękowaniem

Warszawa, grudzień 2006 r.
Za rząd Główny

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

KOMUNIKAT

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do 
Krakowa w dniach 4-5 czerwca 2007 r. na trzynastą z kolei, międzynarodową konferencję zatytuło
waną: „Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagadnienia międzynarodo
wego bibliotekoznawstwa porównawczego”.

Celem konferencji jest wskazanie priorytetowych tematów istotnych dla rozwoju współpracy mię
dzynarodowej w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, wymiana doświadczeń prak
tycznych związanych z wykorzystaniem międzynarodowych źródeł informacji oraz rozważania na 
temat nowych rozwiązań w zakresie automatycznego indeksowania, folksonomii czy uczestnictwem 
w programach międzynarodowych ważnych dla rozwoju bibliotek. Planowana jest również dyskusja 
nad metodologią badań porównawczych, obecnością treści o charakterze międzynarodowym w kształ
ceniu na studiach inib, kwestią ochrony prawa własności intelektualnej i roli public relations w global
nym środowisku informacyjnym. Szczegółowy wykaz podstawowych obszarów tematycznych jest 
dostępny w serwisie WWW konferencji.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zgodnie z wieloletnią tradycją, jednym 
z punktów obrad będzie wideokonferencja ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych, organizowana 
we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie. Planowane są wystawy towarzyszące 
konferencji i spotkanie towarzyskie. Organizatorem konferencji jest dr bab. Maria Kocójowa, prof UJ 
(e-mail: ikocoj@inib.uj.edu.pl), sekretarzem dr Remigiusz Sapa (e-mail: konferencja@inib.uj.edu.pl). 
Przewidujemy publikację materiałów konferencyjnych w postaci recenzowanej książki elektronicznej 
(płyta CD, następnie w serwisie WWW IINiB UJ).

Serdecznie zapraszam do udziału.
dr hab. MARIA KOCÓJOWA  

prof. UJ

Na okładce  „P B ” :
now y budynek B ib lio tek i Publicznej w  Swarzędzu

mailto:ikocoj@inib.uj.edu.pl
mailto:konferencja@inib.uj.edu.pl
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Od Redaktora

Dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i w Olszty
nie oraz Pundacji Bertelsmanna mogłam uczestniczyć w lutym  br. w dwóch oddzielnie 
zorganizowanych konferencjach, podsumowujących realizację projektów  bibliotecznych, 
mających na celu utworzenie bibliotek medialnych, których usługi skierowane byłyby  
do młodego klienta, w wieku od 13 do 25 roku życia. Obie mediateki powstały w 2003 r. 
— jako pierwsza -  we Wrocławiu, nieco później — placówka w Olsztynie. W  tym  czasie 
działała ju ż  anałogiczna bibłioteka mediałna w niem ieckim  Dreźnie i w pew nym  stop
niu je j doświadczenia mogły być wykorzystywane przy  organizowaniu centrów polskich. 
M ediateki: wrocławska i olsztyńska są oczywiście bibliotekami modelowymi, które obecnie 
wyznaczają pewien standard dla innych placówek powstających na terenie kraju. Trze
ba jed n a k  wziąć pod uwagę fakt, że powstały one p rzy  dużym  wsparciu finansowym  
i organizacyjnym Fundacji Bertelsmanna. Co wyróżnia te placówki spośród wielu in
nych bibliotek dla dzieci i młodzieżyP W iele czynników, mianowicie takich jak: dobra 
lokalizacja obiektu w danym mieście, nowoczesna aranżacja wnętrza, brak wydzielonej czy
telni, atrakcyjne zbiory (zarówno tradycyjne, ja k  i audiowizualne), szybki dostęp do infor
macji (stanowiska komputerowe z  dostępem do Internetu), szeroki repertuar form eduka- 
cyjno-kulturalnych (fachowa pomoc w nauce, doradztwo zawodowe, rodzinne, organizowa
nie czasu wolnego młodym czytelnikom, itp.), intensywna promocja biblioteki w środowi
sku lokalnym. Docelowo m ediateki mają dysponować 30 tys. zbiorów, w tym 15 tys. trady
cyjnych i 15 tys. audiowizualnych. Już teraz obie placówki mogą pochwalić się znakomitą  
statystyką odwiedzin, wypożyczeń, czasem otwarcia a nawet tem pem  obsługi klienta. Np. 
we Wrocławiu wypożycza się 144 mediów w ciągu godziny, a obsługa jednego czytelnika 
zajmuje zaledwie 3 m inuty (co nie zawsze je s t korzystne dla niego; w tym  czasie trudno 
bowiem nawiązać kontakt z czytelnikiem, doradzić mu, zachęcić do lektury). M uszę powie
dzieć, iż obie mediateki robią duże wrażenie na zwiedzających, każda z nich je s t inna, 
niepowtarzalna, ma swój odrębny klimat. Ciekawa, niebanalna aranżacja wnętrza zachęca 
młodego klienta do pozostania na miejscu i częstych odwiedzin. Są to miejsca, do których 
chce się wracać. Teraz kilka słów o samych obradach. Celem obu konferencji było podsu
mowanie i ocena projektu realizowanego w latach 2002-2007 i pokazanie biblioteki jako  
nowoczesnej instytucji kultury adresowanej do młodych ludzi (klientów), zainteresowanych 
zmianami, działaniami innowacyjnymi oraz nowymi technologiami. Uczestnicy obu konfe
rencji mieli możliwość zapoznania się z  kilkuletnim  dorobkiem polskich mediatek, ich rangą 
w środowisku a także rolą w kształtowaniu świadomości lokalnej, co można było zauważyć 
zarówno we Wrocławiu, jak  i w Olsztynie. W  tych właśnie miastach powstał sprzyjający 
klim at dla zmian w bibliotekach: władze samorządowe dostrzegły korzyści z posiadania na 
swoim terenie prestiżowych, nowoczesnych placówek bibliotecznych, co zaowocowało już  
teraz kolejnym i inicjatywami (Centrum Edukacyjne we Wrocławiu, biblioteka dla najmłod
szych czytelników „Abecadło” w Olsztynie). To oddziaływanie można zauważyć w innych 
miejscach kraju -  w Kielcach rozpoczęła działalność biblioteka medialna, inne placówki 
biblioteczne unowocześniają swoje obiekty, poszerzają zbiory, instalują stanowiska kom pu
terowe, wzbogacając swoją ofertę edukacyjno-kulturalną, dysponując znacznie mniejszymi 
funduszami, niż placówki Bertelsmanna. To je s t oddziaływanie pozytywne, standardy m e
diatek są adaptowane w innych bibliotekach, ale też wzbudzają wśród bibliotekarzy wiele 
różnych emocji. Znalazło to swój wyraz w trakcie dyskusji panelowej we Wrocławiu. Skry
stalizowały się dwie opcje. Jedna z  nich zakładała koncepcję takich placówek bibliotecz
nych, jakich chcą młodzi klienci (przypominających hipermarket, gdzie można być szybko  
obsłużonym, gdzie jest różnorodność towarów), druga -  optowała za biblioteką bardziej 
tradycyjną -  z  czytelniami, gdzie można twórczo popracować i nawiązać kontakt z bibliote
karzem. Pojawienie się mediatek  w  Polsce wyznaczyło pewien kierunek ich rozwoju, ich 
przyszłość je s t pewną niewiadomą, ale ju ż  teraz można powiedzieć, iż obie biblioteki wpisały 
się w polski krajobraz biblioteczny, poprzez wyznaczenie pewnego standardu; podniosły 
poprzeczkę w rozwoju innych placówek skierowanych do młodego odbiorcy. Zmieniły rów
nież świadomość bibliotekarzy, a co jest bardzo istotne, świadomość władz samorządowych, 
które dostrzegły, że biblioteka może z powodzeniem pełnić funkcje atrakcyjnego miejsca dla 
działań edukacyjno-kulturalnych, podanych m łodemu odbiorcy -  w nowoczesnej formie.

W ięcej o bibliotekach medialnych we Wrocławiu i w Ołsztynie czytelnik „Poradnika 
Biblio tekarza” dowie się z artykułów drukowanych na jego łamach. O Planecie 11 
w  O lsztynie pisano w num erze 1/2007, zaś o m ediatece wrocławskiej będzie zam iesz
czony artykuł w  numerze 4/2007 w dodatku ,,Ś W IA T  K S IĄ Ż K I D Z IE C IĘ C E J”.

Życzę udanej lektury

JADW IGA CHRUŚCIŃSKA



PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE

Z arząd zan ie  w  b ib liotekach
C z ę ś ć  p ie r w s z a

AGATA ARKABUS

1. Zarządzanie biblioteką

Na skutek zmian kulturowych, technolo
gicznych i organizacyjnych zachodzących na 
.świecie można zaobserwować przeobrażenia 
lakim ulegają biblioteki. Transformacji podle
ga ich charakter, zadania i cele funkcjonowa
nia. Dyrektorzy instytucji oświatowo-kultu- 
rowych starają się zarządzać swoimi placów
kami w sposób nowoczesny, a zarazem przy
ciągający liczne grupy użytkowników;

Według definicji zawartych w piśmiennic
twie na temat organizacji i zarządzania -  ,,za
rządzanie” to układ (system) działań regulują
cych funkcjonowanie danej organizacji zgod
nie z wytyczonymi celami. Innymi słowy 
zarządzanie to proces wypełniania funkcji re
gulacyjnych, prowadzenie działań zapewnia
jących organizacji, w danym przypadku biblio
tece. celowe i efektyw ne funkcjonow'anie przy 
użyciu zasobów, jakimi organizacja dysponu
je. Mówiąc o zarządzaniu w bibliotece mamy 
na uwadze całą instytucję wraz z jej zasobami 
1 personelem'.

W strukturze zarządzania wyróżniamy czte
ry podstawowe funkcje:

1. Planowanie funkcja planowania pole
ga na analizie zew nętrznej i wewnętrznej sy
tuacji biblioteki, a następnie sprecyzowaniu 
celów' i zadań, które należy osiągnąć;

2. O rganizow anie funkcja organizowa
nia oznacza podział zadań, uprawnień pracow
ników. odpowiedzialności pomiędzy pracow'- 
nikami biblioteki, czyli zaprojektowanie odpo
wiedniej struktury organizacyjnej. Organizo
wanie to również pozyskiwanie niezbędnych 
środków finansowych, materiałowych, infor
macji i ludzi do wykonania przydzielonych 
zadań;

* .1. Wolo.sz: /formom o zarzątkaiiiii. 
karz" 1998 nr I s. 29.

.Hibliole-

3. M otywowanie ma prowadzić do prze
konania współpracow ników do d/ialań zgod
nych z wolą zarządzającego. Można to osią
gnąć poprzez zachęty materialne (premie, na
grody), perswazję, ale też poprzez pochwalę 
i bezstronność;

4. Kontrolowanie to śledzenie w yników 
i przebiegu realizacji zadań. Odnosić je będzie
my do przebiegu pracy, poziomu zasobów ( fi
nanse, ludzie). Pomiar lub obserwacja ma za 
zadanie porównanie efektów działalności 
z przyjętymi normami, a dalej, podjęcie dzia
łań zmierzających do powrotu do stanu pier
wowzoru’.

Biblioteka nie może prawidłowo funkcjono
wać bez dokumentów regulujących jej dzia
łalność. Różnicuje je zasięg obowiązywania 
(ogólnopaństwowe - zakładowe), objętość 
i różne znaczenie dla biblioteki (statut, spra
wozdanie). Typowymi dokumentami biblio
tecznymi są: statut, regulamin organizacyjny, 
karta przydziału czynności dla pracow ników. 
schemat organizacyjny, regulamin pracy, re
gulaminy udostępniania zbiorów'. 

Zarządzanie strategiczne biblioteką

Sposobem na efektyw'ne zarządzanie biblio
teką może być dokładne zdefiniowanie i reali
zacja planu marketingowego. Planow'anie stra
tegiczne ujmowane jest jako działanie. mają
ce służyć wykoryyslaniu mocnych stron fir
my w zminimalizowaniu skutków jego stron 
słabych’'. Przy ustalaniu strategii działania wy
chodzimy od:

-najogólniejszych deklaracji zadań i funk
cji biblioteki,

dokonujemy wewnętrznej analizy moc
nych i słabych stron instytucji oraz analizy 
zewnętrznych szans i zagrożeń.

- fiiileineciiiii hihliolL-karzu. Prata\cziic i aktu
alne in/ormacie illa hihliiitekarzy Kcd L. Biliń.ski 
Warszawa 2000.

' Ibid.
.M Rydz; II' .stroni; markelinita C/. I. ..Biblio- 

lekarz” 2000 nr I s. 7.



-  planujemy działania, które pomogą wy
korzystać moene i słabe strony oraz szanse 
instytucji,

-  planujemy działania, które doprowadzą 
do poprawy słabych stron i unikania zagro
żeń,

-  formułujemy cele perspektywiczne, wy
znaczając osobę odpowiedzialną i termin re
alizacji,

-  zamieniamy cele perspektywiczne na cele 
krótkoterminowe'.

Pewnym ułatwieniem przy tworzeniu planu 
strategicznego może być ogólne sformułowa
nie definicji instytucji, która pozwoli zebrać 
i określić najistotniejsze czynniki decydujące 
ojej funkcjonowaniu. Taka definicja powinna 
zawierać informacje: rodzaj i okres istnienia 
biblioteki; jej charakter prawno-organizacyj
ny; kategoryzacja głównych odbiorców 
usług; najbliżsi konkurenci; możliw'a konku
rencja w najbliższej przyszłości; pozycja kon
kurencyjna biblioteki na rynku; usługi, które 
mogą być zlikwidowane, usługi, które mogą 
być wprowadzone; rynki, na które można 
wejść, istotnym elementem są również infor
macje dotyczące szczególnej pozycji bibliote
ki, jej problemów marketingowych, szans, jej 
celów' i planów rozwoju".

Plan strategiczny zawiera przeważnie 
deklarację misji, która jest streszczeniem 
definicji instytucji i udziela odpowiedzi na 
podstawowe, strategiczne pytania. Definicja 
instytucji i deklaracja misji pomagają ustalić 
długoterminowe cele instytucji. Posiadając 
strategiczny plan działania, obejmujący okres 
około 3 lat, możemy skupić się na opracowy- 
w aniu krótkoterminowych planów marketin
gowych. Strategia musi mieć szeroki zasięg, 
natomiast plan marketingowy powinien sta
nowić krótki, kilkustronicowy dokument, pre
cyzujący działania, jakie zostaną podjęte 
w najbliższym roku.

M etody i narzędzia
zarządzania biblioteką

Jednym z ważniejszych czynników, który 
wpływa na skuteczność pracy bibliotek, jest 
dobór przez kadrę kierowniczą metod tech
nik i innych narzędzi zarządzania. Podstawą

skutecznego stosowania w bibliotekach me
tod i narzędzi zarządzania jest ich praw idłowy 
wybór oraz dokładna analiza, która polega na 
poznaniu celów i zasięgu oddziaływania me
tody, zidentyfikowaniu warunków, które musi 
spełniać biblioteka przy jej wdrażaniu.

Przez metody zarządzania będą rozumiane 
zespoły czynności i środków zalecane przez 
naukę i stosowane przez menedżerów dła 
podnoszenia skuteczności zarządzania  
z punktu widzenia realizacji jego celów  
ifu n kc jr . Technikami zarządzania nazywamy 
procedury i instrumenty służące do rozwią
zywania konkretnych problemów zarządza
nia^. Metody zarządzania można podzielić na 
m iękkie, czyli takie, w których zmiany wpro
wadzane są w sposób stopniowy i polegają 
na ciągłym podnoszeniu jakości usług oraz 
na metody twarde, w których zmiany przepro
wadzane są w sposób rewolucyjny.

Do najpopularniejszych metod i technik 
wykorzystywanych przez placówki bibliotecz
ne w procesie zarządzania zaliczamy: Lean 
Management, Benchmarking biblioteczny. 
Just In Time, zespołową organizację pracy, 
technikę kartowania, samoocenę pracowników 
biblioteki.

1. Lean M anagem ent (zarządzanie w y
szczuplające) jest metodą zarządzania pole
gającą na ograniczaniu wykorzystywania za
sobów niezbędnych do sprawnego funkcjo
nowania biblioteki i realizowania jej statuto
wych zadań poprzez optymalizację, racjonali
zację oraz zwiększenie jakości i wydajności 
pracy biblioteki. Metoda ta opiera się więc na 
oszczędności i racjonalnym wykorzystaniu 
zasobów biblioteki takich jak: personel, zbio
ry biblioteczne, budynki i pomieszczenia, 
sprzęt, czas oraz środki finansowe.

2. Benchmarking biblioteczny zdefiniować 
można jako metodę polegającą na dążeniu do 
rozwoju, opartą na usprawnianiu funkcjono
wania biblioteki poprzez porównywanie jej 
z najlepszymi bibliotekami lub innymi, wzor
cowymi w danej grupie organizacjami (tj. osią
gającymi dużo lepsze wyniki) i transportowa
niu ich najskuteczniejszych rozwiązań do wła
snej placówki.

3. Just In Time, metoda nazywana również 
system em  „zarządzania na czas”. Pozwala

Ibid.
Ibid.

’ J, Pcnc: Leksykon biznesu. Warszawa 1997 s 2?4 
" Ibid., s. 449.



ona zwiększyć elastyczność funkcjonowania 
biblioteki, tj. zapobiega przestojom w dostar
czaniu informacji, a w konsekwencji jej dezak
tualizacji podczas pozyskiwania i dystrybucji 
do użytkowników. Oznacza zwrócenie się 
w kierunku odbiorców informacji i podporząd
kowanie całej pracy biblioteki ich potrzebom. 
Metoda Just In Time polega na rezygnacji 
z gromadzenia obszernych zbiorów na rzecz 
pozyskiwania przez użytkowników informacji, 
np. poprzez zwiększenie udziału w zbiorach 
nośników elektronicznych, korzystanie z baz 
i banków danych, sieci teleinformatycznych. 
Stosowanie tego systemu jest szczególnie 
korzystne w ośrodkach informacji prawniczej, 
biznesowej i innych, udostępniających szyb
ko dezaktualizującą się informację.

4. Zespołowa organizacja pracy polega na 
tworzeniu zespołów w celu rozwiązania kon
kretnego zadania, składających się z pracow
ników' różnych komórek organizacyjnych bi
blioteki. Jest szczególnie skuteczna wówczas, 
kiedy istniejąca struktura organizacyjna oraz 
przyjęty w bibliotece podział zadań, odpowie
dzialności i obowiązków nie jest w stanie spro
stać pojawiającym się problemom i potrze
bom. Pozw'ala ona członkom zespołu skoncen
trować się na realizacji wyznaczonego zada
nia oraz powoduje skuteczniejsze wykorzy
stanie potencjału pracowników biblioteki, 
poprzez skumulowanie ich umiejętności i wie
dzy podczas grupowego rozwiązyw'ania pro
blemów.

5. Sam oocena pracowników biblioteki ma
za zadanie uświadomić pracownikom jaką funk
cję pełnią w organizacji, jakie posiadają kom
petencje oraz jak wypełniają powierzone obo
wiązki. Pomaga im w określeniu celów wyko
nywanych zadań i ich hierarchizacji. Kierow
nictwu biblioteki umożliwia lepsze zarządza
nie zasobami ludzkimi, tj. lepsze wykorzysta
nie potencjału pracow'nikôw', współpracę w za
kresie planowania ich karier, rozwoju zawo
dowego. Samoocena pracowników jest jed
nym z narzędzi służącym doskonaleniu 
jakości.

6. Technika kartowania nazywana jest ste
nografią organizatorską, ponieważ rejestruje 
sposób w'ykonywania czynności przy pomo
cy umownych znaków -  symboli graficznych, 
zastępujących długie i mało przejrzyste opisy 
slow'iie. Rejestruje zjawiska lub procesy pra
cy zachodzące w organizacji. Służy do przed

stawienia ich stanu faktycznego oraz próby 
skrócenia i uproszczenia ich cyklu'.

Biblioteki w celu podniesienia jakości swojej 
działalności mogą korzystać jeszcze z wielu in
nych metod i technik zarządzania. Należą do 
nich: zarządzanie kry'zysowe, zarządzanie mar
ketingowe, zarządzanie projektami, zarządza
nie przez cele, zarządzanie przez innowację. 
Metody zarządzania bibliotekami na skutek 
zmian otoczenia podlegają ciągłej ewoluc|i. 
Pojawiają się nowe lub dezaktualizują dotych
czasowe. Istotne jest, aby kierownictwo bi
bliotek potrafiło śledzić przebieg zmian 
i umieć dostosować do nich zasady zarządza
nia. Pozwoli to na lepszą współpracę z otocze
niem i podnoszenie satysfakcji użytkowników- 
z oferowanych usług, a w konsekwencji stwo
rzenie pozytyw nego w izerunku bibliotek jako 
nowoczesnych instytucji usługowych. 

M arketing usług bibliotecznych

We wszystkich instytucjach, także nieko
mercyjnych, jak biblioteki, istnieje koniecz
ność podejmowania działań m arketingo
wych. Oznacza to, że należy aktywnie 
i kreatywnie oddziaływać na otoczenie, 
aby możliwie najlepiej i najefektywniej reali
zować zadania. Nieodzownym składnikiem 
postępow'ania jest analiza potrzeb i oczekiwań 
odbiorców naszych usług. Na tej podstawie 
tworzy się program działania, zmierzaiącego 
do zaspokojenia potrzeb istniejąeych oraz do 
pobudzenia i wykreowania oczekiwań no- 
w'yeh'".

Ten program to strategia marketingowa, 
ustalająca zadania usługowe oraz aktywne 
kształtowanie procesów' użytkowniczych 
wobec publiczności rzeczywistej i potencjal
nej, czyli tej, która mogłaby ewentualnie sko
rzystać z oferty. Ponadto adresatem powinny 
być również władze sponsorujące bibliotekę, 
pow'iadamiane każdorazowo o programie 
i kosztach jego realizacji. Ostatecznie powstaje 
plan marketingowy, określający zadania i obo
wiązki poszczególnych osób".

“ M. Wojciechowska: llykt/rzyilanie nmioczesimli 
nieloil zur:ąil:ania ir pracy hihlialek. |dosląp 26 
września 2006|. Dostępny w Inicinecic: luip. 
www.bibliolcka.d.swc.pl'indcx.php?id=7.r0.

J. Wojciechowski: Oiyanicticia / zai~ąjzainc ir hi- 
hliolekacli. Warszawa I99X s. IKI.

" Ibid.



w  celu realizacji zamierzeń marketingowych 
nie wystarczą jednak ani sam program, ani 
stosowne rozwiązania organizacyjne. Powo
dzenie wymaga jeszcze zaangażowania się per
sonelu. To przede wszystkim od pracowników, 
głównie agend usługowo-informacyjnych 
zależy, jaką opinię mają o bibliotece użytkow
nicy. Obecnie bibliotece nie wystarcza tylko 
realizacja usług oczekiwanych, lecz ważna jest 
aktywna promocja całej oferty. Konsekwencją 
tego założenia musi być stosowna struktura 
organizacyjna, szczególnie eksponująca ran
gę agend usługowych, uwzględniającą spe
cjalne agendy promocyjne i marketingowe'-. 
Należy podkreślić, że w marketingu wewnętrz
nym szczególną wagę przywiązuje się do pra
cowników mających bezpośredni kontakt 
z klientem. Od ich umiejętności współpracy, 
wiedzy, osobowości, uprzejmości, przyjazne
go nastawienia oraz fachowości zależy koń
cowa ocena pracownika biblioteki dokonana 
przez klienta zewnętrznego. Sposób traktowa
nia klientów biblioteki ma zasadnicze znacze
nie w ocenianiu ich kontaktów z biblioteką. 
Jeśli kontakty pracowników biblioteki z jej 
klientami przebiegają niewłaściwie, to można 
spodziewać się rezygnacji klientów z dal
szego korzystania z biblioteki” . Realizacja 
zadań aktywizujących należy do obowiązków 
działów udostępniania oraz informacji. Jednak 
często zachodzi potrzeba powołania agend 
specjalnych na poziomie działu bądź od
działu, zajmujących się promocją i marketin
giem.

Promocja w placówce bibliotecznej wyma
ga zorganizowania wewnątrzbibliotecznych 
form informacji, ale również zewnętrznych form 
-  w tym także medialnych. Promocja ma na 
celu ułatwienie korzystania z biblioteki oraz 
przedstawienie swojej oferty. Formy pozabi- 
blioteczne kierowane są przede wszystkim do 
użytkowników potencjalnych, mają powiado
mić o lokalizacji biblioteki, porach otwarcia 
oraz usługach, zachęcać do korzystania z pla
cówki. Skuteczność form promocyjnych zale
ży od dostosowania się do adresatów i do 
okoliczności, w których są one realizowane.

Ibid., s. 182.
'■ M. Huczek, I. Socha; Marketing wewnętrztiY 

czynnikiem poprawy efektywności biblioteki. .,Biu- 
Iclyn EBIB” |onlincj. 2002 nr 3 (33). Idostęp 4 
października 2006|. Dostępny w Internecie http:// 
cbib.o,ss.\vroc.pH2002/32/hiiczck.php

Im bardziej bowiem są one zindywidualizowa
ne i lepiej adresowane, tym lepsze efekty'"'.

Koniecznym składnikiem postępowania 
marketingowego i promocyjnego jest dbałość 
o dobre kontakty środowiskowe, czyli o public 
relations. Zadaniem public relations w biblio
tekach jest utrzymanie jak najlepszego obrazu 
instytucji w oczach jej użytkowników, obec
nych i przyszłych, społeczności lokalnej, władz, 
sponsorów i innych ewentualnych instytucji 
finansujących jej działalność. Z analizy różno
rodnych koncepcji pubie relations wynika, że 
jego celem ostatecznym jest pozyskiwanie opi
nii publicznej i stworzenie pozytywnego wize
runku biblioteki. Wysokie efekty w tworzeniu 
wizerunku biblioteki można osiągnąć, jeśli pro
ces kreowania wizerunku zostanie włączony 
w proces zarządzania public relations w biblio
tece'-. Do podstawowych zadań public rela
tions w bibliotece należy:

-obiektywne, wszechstronne informowanie.
-  ułatwianie zrozumienia przekazywanych 

treści oraz edukowanie użytkowników,
-  rozwijanie efektywnej komunikacji jedno- 

i dwukierunkowej,
-  wpływanie na zachowania i postawy 

klientów,
-  budow'anie zaufania i klimatu dla akcep

tacji produktów bibliotecznych,
-  kreowanie prestiżu i wizerunku biblioteki.
-  sprzyjanie rozwojowi społeczności, 

w której funkcjonuje biblioteka,
-  wskazywanie kierunku zmian i rozwoju 

biblioteki'^.
Niekomercyjny charakter bibliotek nie jest 

przeszkodą w przejęciu idei marketingu 
i w nastawieniu całości działań na użytkowni
ków, z założeniem aktywnej postawy promo
cyjnej. Cechą współczesnych bibliotek powin
na być także dbałość o dobre relacje środowi
skowe z użytkownikami, otoczeniem bibliotek, 
a także ze sponsorami oraz mediami i prasą. 
Także profesjonalny personel, odpowiednio 
przeszkolony i umiejący nawiązywać korzyst-

» Ibid.
M. Huczek: Public relation.'! o wizeinnek hi- 

blioleki. ,,Biuletyn liBIB” |onlinc|. 2004 nr 5 (56). 
[dostęp 10 września 2006|. Dostępny w Internecie 
htlp://cbib.oss.wroc.pl,'2004/56/huczck.php

''’M. Dudziak-Kowalska: Internetowe .itrom ll'll'll' 
bibliotek juko element public relution.i. „Biuletyn 
ISBIB" [oniincl. 2004 nr 5 (56). [dostęp 10 wrze
śnia 20061. Dostępny w Internecie lillp:6'ebib.os.s.pl 
2004/5 6/kowalska.php

ebib.os.s.pl


ne kontakty z użytkownikami, to elementarny 
czynnik dobrych public relations. Pozytyw
ny wizerunek nie jest bowiem, jak to się cza
sem wydaje, przypisany bibliotece raz na za
wsze.

Od red. Cz 2 artykułu w nr 4 ..PB’’.

Agata Arkabiis
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
RODN „WOM” w Czę.slocliowic

R ozw ijan ie  um iejętności technologicznych  
i kom u n ik acyjn ych  w  zaw odzie pracow nika kultury

JUSTYNA KO NKEL

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku wychodzi naprzeciw wymaganiom sta
wianym bibliotekom, które staną się w najbliż
szym czasie nowoczesnymi centrami informacji 
i edukacji. Realizując projekt edukacyjny „Roz
wijanie umiejętności technologicznych i komu
nikacyjnych inwestycją w rozwój zasobów ludz
kich w wtijewództwie pomorskim” promuje kon
cepcję „uczenia się przez cale życie" wśród pra
cujących osob dorosłych.

K ształcenie ustaw iczne opiera się na two
rzeniu możliwości edukacji w każdym wieku 
i na wszystkich poziomach w systemie for
malnym, tj. szkołach, placówkach kształcenia 
zawodowego, uczelniach oraz w ramach 
kształcenia nieformalnego, a więc w domu, 
w pracy i w społeczności. Umożliwia stale uzu
pełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz dostosowywanie ich do zmieniających 
się warunków rynku pracy.

W skałi regionalnej realizacja projektu „Roz
wijanie umiejętności...” wpisuje się w koncep
cję kształcenia ustawicznego. W skali global
nej staje się przyczynkiem do budowy społe
czeństwa opartego na wiedzy i informacji. Jako 
wymóg cywilizacyjny kształcenie ustawiczne 
jest jedną z najczęściej podejmowanych 
w społecznych debatach kwestii edukacyj
nych, tak na poziomie europejskim, jak i naro
dowym czy też regionalnym. Nie dziwi więc 
mnogość pytań, rozwiązań i źródeł finanso
wania dla rozwoju wiedzy w i,stotnym stopniu 
określającej jakość kapitału społecznego.

Projekt „Rozwijanie umiejętności...” współ
finansowany był ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 
w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Pro
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zintegrowany Program Operacyjny Roz
woju Regionalnego (ZPO R R ) jest jednym 
z sześciu programów operacyjnych, które 
służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju 
(NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) 
na lata 2004-2006. Głównym celem ZPORR jest 
tworzenie wariniliów wzrostu konkiirencvj- 
ności regionów ora: przeciwdziałanie mar
ginalizacji niektórych obszarów  m taki spo
sób, aby sprzyjać długojalowemn rozwojowi 
gospodarczemu kraju, jego spójności ekono
micznej. społecznej i terytorialnej oraz inte
gracji z Unici Europejską.

Cel strategiczny ZPORR jest osiągany 
m.in. poprzez koncentrację interwencji pań
stwa w Priorytecie 2: W zm ocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach. Celem niniej
szego priorytetu jest stworzenie warunków dla 
rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokal
nym i regionalnym, a także poprawa zdolno
ści do programowania i realizacji projektów 
w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych 
szczeblach.

W ramach priorytetu realizowane jest Dzia
łanie 2.1.: Rozwój um iejętności powiązany  
z potrzebam i regionalnego rynku pracy  
i możliwości kształcenia ustawicznego w re
gionie. Celem działania jest zwiększenie mo
bilności zawodowej mieszkańców i ich zdol
ności w zakresie dostosowania umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych do wymogów re
gionalnego rynku pracy w warunkach człon
kostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze do
stosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifi
kacji mieszkańców do wymogów regionalne
go rynku pracy poprzez monitoring regional
nego rynku pracy i upowszechnianie zebra
nych informacji.

Projekt edukacyjny „Rozwijanie umiejętno
ści...” realizowany był od lipca 2005 r. do koń



ca października 2006 r. Prowadzony był na sze
roką skalę, objął swym zasięgiem obszar całe
go regionu pomorskiego. Liderem i jednocze
śnie projektodawcą przedsięwzięcia była 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku, największa instytucja kultury na 
Pomorzu, sprawująca nadzór merytoryczny 
nad w'szystkimi bibliotekami publicznymi 
w województwie. Partnerem w projekcie było 
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyj
nej i Dokumentacyjnej, placówka prowadzą
ca w swoich 15 filiach pomaturalne studia bi
bliotekarskie zaoczne kształcące bibliotekarzy 
na terenie całego kraju.

Celem  projektu był rozwój podstawowych 
umiejętności technologicznych i komunika
cyjnych u pracujących osób dorosłych z wo
jewództwa pomorskiego, w szczególności pra
cowników instytucji kultury, w tym bibliotek 
publicznych.

Rekrutacja do projektu prowadzona była 
podczas 10 spotkań informacyjnych na tere
nie Pomorza. Spotkanie inaugurujące projekt 
miało miejsce w' Gdańsku 21 września 2005 r. 
Pozostałe spotkania odbyły się w: Tczewie, 
Sztumie, Słupsku, Chojnicach, Pucku, Kartu
zach, Wejherowie, Bytowie i Lęborku. Pod
czas spotkań prezentowano szczegółowo ofer
tę edukacyjną projektu. Ważnym elementem 
spotkań były prelekcje poszerzające wiedzę 
o dziejach i różnorodności kulturowej regio
nu, wygłaszane przez lokalnych działaczy spo
łecznych, samorządowców i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych.

U czestnicy projektu -  beneficjenci osta
teczni to zamieszkujące województwo pomor
skie pracujące osoby dorosłe, w szczególno
ści pracownicy bibliotek publicznych, a więc 
bibliotek powiatowych, miejskich, gminnych. 
Osoby te z własnej inicjatywy zgłaszały chęć 
podwyższenia umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych po godzinach pracy. Z szerokiej 
oferty szkoleniowej skorzystało 210 pracują
cych osób dorosłych

Projekt skupiał się na kompleksowym, bez
płatnym wsparciu edukacyjnym dla jego 
uczestników. Zakładał organizację;

-  zajęć grupowych z zakresu komunikacji 
międzyludzkiej i rozwoju osobistego oraz tech
nologii informacyjnych i komunikacyjnych:

-  konsultacji indywidualnych, w postaci 
spotkań osobistych lub wykorzystujących 
nowoczesne technologie.

Szkolenia i warsztaty ujęte zostały w dwa 
moduły obejmujące następującą problematykę;

M oduł I -  K om unikacja m iędzyludzka  
i rozwój osobisty:

podstawy komunikacji interpersonalnej.
trening asertywności,
stres a techniki relaksacyjne,

-  sztuka autoprezentacji na rynku pracy.
-  biblioterapia,

praca z najmłodszym czytelnikiem.
M oduł II -  Technologie inform acyjne  

i komunikacyjne:
-  podstawy obsługi komputera,

MS Word,
-  MS Excel.
-  MS Power Point,
-  Internet -  zasoby i poczta elektroniczna.
-  programy biblioteczne Patron.
Zaproponowaliśmy uczestnikom projektu

udział w 12 typach szkoleń. Wszystkie zorga
nizowane zostały w 3 lub 5 edycjach. Liczba 
edycji uzależniona była od zapotrzebowania 
beneficjentów ostatecznych. Każdy kurs skła
dał się z części teoretycznej oraz zajęć prak
tycznych i w zależności od rodzaju szkolenia 
trwał 16,20 lub 32 godziny. Zajęcia odbywały 
się w małych 10-12 osobowych grupach, co 
pozwoliło zwiększyć efekty pracy i umożliwi
ło wymianę doświadczeń.

Zgodnie z założeniami pro jektu każdy jego 
uczestnik wztął udział w co najmniej dwóch 
szkoleniach. Każdorazowo otrzymał materia
ły szkoleniowe oraz książki związane z tema
tyką zajęć, w których uczestniczył. Na zakoń
czenie każdy beneficjent ostateczny dostał 
także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo 
w warsztatach.

Szkolenia prowadzone były przez wykwa
lifikowanych trenerów i wykładowców, spe
cjalistów z zakresu psychologii, biblioteko
znawstwa oraz nowoczesnych technologii in
formacyjnych, pracowników' m.in. Uniw'ersy- 
tetu Gdańskiego i placówek doskonalenia za
wodowego osób dorosłych.

Według wytycznych sponsora, szkolenia  
odbywały się poza godzinami pracy w w'eek- 
endy lub w środy po południu. Rozpoczęły 
się w październiku 2005 r. i trwały do końca 
maja 2006 r. Były dostosowane do możliwości 
komunikacyjnych i czasowych uczestników 
projektu. Miały miejsce vv kilku miejscowo
ściach na Pomorzu: w Gdańsku, Kartuzach, 
Lęborku, Chojnicach i Starogardzie Gdańskim.



w  trakcie szkoleń zapewniliśmy całodzienne 
wyżywienie. Odbiorcy projektu otrzymali 
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a osobom 
z najbardziej oddalonych od miejsc szkoleń 
miejscowości województwa pomorskiego za
pewniliśmy noclegi.

W dniu 23 czerwca 2006 r., w Ratuszu Sta
romiejskim w Gdańsku, odbyła się konferen
cja podsumowująca realizację projektu. 
W programie konferencji ujęta została przede 
wszystkim prezentacja rezultatów projektu, 
a także możliwości finansowania projektów 
szkoleniowych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Poza tym wygłoszo
ne zostały prelekcje o kulturze regionu, kształ
ceniu ustawicznym oraz z zakresu bibliotera- 
pii. Konferencję uświetniła prezentacja wokal
no-muzyczna „Spotkanie z muzyką Kaszub”.

Realizacja projektu „Rozwijanie umiejętno
ści...” pokazała jak ważne dla utrzymania za
trudnienia, awansu zawodowego lub znale
zienia nowej pracy jest nieustanne dokształ
canie. 85% osób biorących udział w projekcie

zadeklarowało zainteresowanie dalszym pod
noszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności 
oraz wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnych 
formach edukacji, by efektywnie konkurować 
na zmieniającym się rynku pracy.

Projekt stał się przykładem „dobrych prak
tyk” dla potencjalnych projektodawców 
w zakresie projektów edukacyjnych współfi
nansowanych ze środków Europejskiego Fun
duszu Społecznego. W dniu 13 września 
2006 r. został zaprezentowany na konferencji 
regionalnej „Rozwój zasobów ludzkich do
świadczenia wdrażania Europejskiego Fundu
szu Społecznego w Polsce” organizowanej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Zarządzania EFS oraz Woje
wódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W dniu 16 
października 2006 r. został zaprezentowany na 
konferencji regionalnej „Pomorskie Forum 
Edukacji Dorosłych ’2006” zorganizowanej 
przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Star- 
bieninie.

Justyna Konkcl
kierownik Dziahi ds. Funduszy Pomocowych 
WBP W' Gdańsku

O  bookerossingu
Trochę z rezerwą i trochę z entuzjazmem

M ARIUSZ BRUNKA

Idea bookerossingu wyraża się w pozo
stawianiu („uw alnianiu” ) -  w założeniu już 
przeczytanych książek w powszechnie do
stępnych miejscach. Są nimi w szczególno
ści miejsca publiczne: środki komunikacji, 
budynki pozostające w dyspozycji na przy
kład instytucji kultury (foyer teatru, sali wi
dowiskowej domu kultury itp.) czy placówki 
oświatowe. W ramach lepiej zorganizowanej 
działalności w tym względzie funkcje te peł
nić mogą również, uprzednio w tym celu wy
dzielone, miejsca i przygotowane tam; rega
ły, półki, stoły..., nazywane „półkami book- 
crossingowym i” .

Gwoli sprawiedliwości wobec bibliotekarzy 
należałoby w tym miejscu przypomnieć o dłu
giej praktyce oddawania przez biblioteki zbęd
nych książek wszystkim, którzy mieli na to 
ochotę. W niejednej bibliotece stała albo

wciąż stoi skrzynka lub półka z napisem: „Czy
telniku możesz wybrać dowolną z tych ksią
żek i zachować ją  na własność” . A więc od 
współczesnego bookerossingu różnił ów zwy
czaj wyłącznie brak zachęty do kolejnego ob
darowania... i oczywiście -  anglosaskie okre
ślenie!

Cele tej akcji sprowadzają się do poszuki
wania nowej formuły dla masowej populary
zacji książek i czytelnictwa. Ponadto chodzi 
także o upowszechnienie pięknej idei, zgod
nie z którą dzielenie się materialnymi dobrami 
kultury góruje nad ich wyłącznym posiada
niem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
idea ta posiada wszystkie cechy „akcji”... Stąd 
tak ważna-szczególnie dla młodych -  „adre
nalina” wynikająca z frajdy, jaką daje promo
wanie tego co nowe, a zarazem nie kontrower
syjne... Wszyscy przecież chcemy zbierać 
środki na biedne lub chore dzieci albo zwie
rzęta... W takim ujęciu „akcja uwalniania ksią
żek dla każdego” musi również -  przynajmniej



na chwilę -  zaowocować społecznym popar
ciem.

Skalę tego poparcia mogliśmy zaobserwo
wać w trakcie czerwcowego „uwalniania ksią
żek” . Szczególnie pocieszające było to, że 
tak wielu młodych ludzi zaangażowało się 
w ten ruch spontanicznie. A przecież wyda
wałoby się, że oni już tylko czytają SMS-y 
i skróty na „linkach” w Internecie. Tymcza
sem 8 czerwca „uwolniono” przy ich pomocy 
sporo książek. Szczególnie mocno wspierały 
to dzieło szkoły, a mówiąc dokładnie-szkol
ne biblioteki...

Nie mogęjednak nie zwrócić uwagi na pew
ne w'ątpliwości, jakie ta akcja we mnie wzbu
dziła. Jej idea jest przecież niejako przeciwień
stwem idei biblioteki publicznej. Jest modna, 
bo spontaniczna i z założenia taka „nie insty
tucjonalna” . Tymczasem czy to się komuś 
podoba czy też nie; biblioteki zawsze były, są 
i być m uszą instytucjam i! Posiadają organi
zacyjną treść, z jej całym bagażem w postaci 
m.in.: magazynów z materiałami biblioteczny
mi, stołów z lampkami, regulaminów z godzi
nami przyjęć oraz pracowników z urlopami... 
1 jakoś mało w tym miejscu na spontaniczność, 
„akcyjność” i wszelki „organizacyjny luz”...

W związku z powyższym pojaw ić się więc 
może uzasadniona obawa o właściwą inter
pretację tej akcji wśród czytelników. Czy aby 
ktoś mało zorientowany nie nabierze złudne
go przekonania, że „uwalnianie książek” po
winno być swoistą alternatywą dla czytelnic
twa instytucjonalnego w ogóle, i być może, 
początkiem „uwalniania się” od samych bi
bliotek? A przy okazji, czy to niefortunne okre
ślenie „uwolnić książkę” nie sugeruje pośred
nio, że istnieją jakieś „książki zniewolone”? 
Jeszcze krok wt takim rozumowaniu, a wszyst
kie biblioteki skończą w jednej grupie wespół 
z poprawczakami i zakładami karnymi! Polemi
zowałbym również z tezą, że książka żyje tylko 
w „ręku czytelnika”. Myślę, że niejedna książ
ka na półce ma także swoje szczególne zna
czenie, „życie”, jak nieobecny przyjaciel lub 
fotografia w albumie. Nie muszę codziennie 
spotykać przyjaciela lub spoglądać do albu
mu, żeby nie wątpić w samą przyjaźń, czy 
własną pamięć odświeżaną tylko fotografia
mi. Z drugiej strony, wołałbym też, aby młodzi 
ludzie odnajdywali książki w bibliotekach, 
a nie na dworcach czy w modnych klubach. 
Oczywiście chciałoby się, aby i w tych ostat

nich, miast handlarza narkotyków, pojaw iła się 
jakaś półka z książkami, ale na taki cud nie 
liczą chyba nawet sami organizatorzy book- 
crossingowej akcji.

1 już popadłbym „z kretesem” w ten ton 
nazbyt może malkontencki i pesymistyczny, 
gdyby nie pewme osobiste doświadczenie. Bo 
oto, owego 8 czerwca, przechodząc obok ta
kiej „półki bookcrossingowej” kunsztowne
go dzieła członków Stowarzyszenia LekTL'Ra 
w Chojnicach -  osobiście wybrałem bez więk
szego zastanowienia jedną z „uwolnionych” 
pozycji. 1 tak trafiła do mojej ręki Ulana 
J. 1. Kraszewskiego. Nic zatem „mocnego”, ani 
tym bardziej głośnego. Po prostu impuls i już. 
Przypomniałem sobie, iż w trakcie mojej mło
dzieńczej fascynacji historią „pożerałem" 
wprost jego powieści historyczne, ale Ulany 
-  tak przecież innej w jego twórczości jakoś 
wtedy nie było „pod ręką”. Więc zaraz po 
powrocie do domu zatopiłem się z zapałem 
w tę „powieść poleską” . Uśmiałem się mocno 
nad socrealistycznym wstępem (wydanie 
z 1953 r.!), chociaż przyznaję, że ze sporą dawką 
ciekawych wiadomości. 1 tak dowiedziałem się 
m.in., że powieść ta stała się nawet kanwą 
dla opery i przełożono ją  jeszcze w XIX w. 
na sześć języków. Ale mnie urzekł jej nie
powtarzalny nastrój... Och gdyby to nie 
Adolf Sonnenfeid, ale Stanisław Moniuszko 
mógł napisać do niej muzykę, pewnie opera 
taka byłaby czymś więcej niż tylko cieka
wostką...

Tak więc, chociaż ta lektura i osobiste ze
tknięcie z bookerossingiem, nie rozwiały 
wszystkich moich wątpliwości co do tej akcji, 
stałem się pod ich wpływem bardziej łagodny 
w swoich sądach. 1 może rzeczywiście jakaś 
książka czy tytuł trafi do kogoś, kto przeczyta 
ją  po raz pierwszy. I może odważy się później, 
nie czekając już na kolejną okazję znalezienia 
książki w jakimś publicznym miejscu, odwie
dzić swoją bibliotekę. Oby! Wprawdzie ob- 
staję przy zdaniu, że między bookerossingiem 
a bibliotekami istnieje zasadnicze przeciwień
stwo, ale nie ma chyba między nimi całkowitej 
sprzeczności.

Nie byłbym sobą, gdybym na bazie opisy
wanych wcześniej spraw, nie odniósł się do 
związanych z nimi niektórych kwestii praw
nych. Bo wbrew pozorom idea bookerossin- 
gu nie jest czymś dla prawa zupełnie obojęt
nym. Każda książka -  co do zasady -  jest prze
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cież przedmiotem określonych praw, a w szcze
gólności prawa własności. Dlatego wszyscy 
organizatorzy akcji bookcrossingowej powin
ni również i ten aspekt brać pod uwagę.

Na początku chciałbym stanowczo rozwiać 
pewien mit, zgodnie z którym można book
crossing zakwalifikować jako darowiznę. 
„Uwolnienie” książki w' ten sposób to wpraw
dzie realna czynność prawna pod tytułem dary, 
ale jest to nade wszystko czynność ściśle jed
nostronna. Między uwalniającym książkę 
a podejmującym ją  nie ma bowiem żadnych 
stosunków opartych na porozumieniu; w prak
tyce przecież -  podmioty te -  najczęściej wcale 
się nie znają. Darowizna zaś jest, z punktu wi
dzenia prawa zobowiązaniowego umową, dla 
której niezbędna jest zawsze akceptacja daru 
ze strony obdarowanego! Ten sam argument 
wyklucza ewentualne zakwalifikowanie book- 
crossingu do kategorii użyczenia.

W moim przekonaniu bookrossing to nic 
innego jak  zrzeczenie się w łasności rzeczy 
ruchom ej. Szczególny charakter tej czynno
ści wyraża się jednak w celu jaki przyświeca 
dotychczasowemu właścicielowi (chce on po
darować ją komukolwiek) oraz dodatkowemu 
„poleceniu”, w którym zaleca „dalsze uwol
nienie” książki w przyszłości. Jest to zatem 
czynność prawa rzeczowego a nie zobowią
zań. Obejmuje jednostronne wyzbycie się wła
sności rzeczy ruchomej bez indywidualnie wy
znaczonego jej nabywcy. Tym ostatnim może 
być zaś prawie każdy, ponieważ dla skutecz
nego objęcia we władanie takiego przedmiotu 
wystarczy posiadanie pełnej albo ograniczo
nej zdolności do czynności prawnej. Osoba 
taka powinna jednak (tylko zobowiązanie 
moralne! ) kierować się dyrektywą (ze swoiste
go „polecenia”) przekazania tego przedmiotu 
do korzystania innym na zasadzie, która jej 
samej umożliwiła nabycie danej książki. Wła
ściciel pozbywa się własności, bo traci nad 
nią rzeczywistą władzę (clefacto porzucając) 
i nie dąży do jej zwrotu, ponieważ kieruje się 
zamiarem wyzbycia się władztwa nad rzeczą. 
Jego polecenie obejmuje jedynie pragnienie, 
aby nikt nie objął posiadania tej rzeczy w celu 
zawłaszczenia. R zecz-w  założeniu całej akcji 

miałaby pozostać rzeczą niczyją (res nulla) 
aż do jej całkowitego zużycia. Piękne, aczkol
wiek, chyba mało realne!

Trzeba pamiętać, że zrzeczenie się własno
ści rzeczy ruchomej zawsze powoduje, iż staje

się ona rzeczą niczyją i de iurae nie ma żad
nych przeszkód w jej ewentualnym zawłasz
czeniu przez kogokolwiek. Nie ma bowiem 
prawnego zakazu podejmowania nie własnych 
rzeczy z ziemi, wody lub pow ietrza.. Instytu
cje „znalezienia”, „zawłaszczenia” itp. są zna
ne europejskiemu prawodawstwu od wie
ków...

Wystarczy zatem objęcie rzeczy niczyjej 
w posiadanie samoistne poprzez realne zawład
nięcie m ą (np. przez podniesienie książki 
z półki), połączone z wolą stania się jej właści
cielem, aby skutecznie nabyć -  poprzez za
właszczenie -  nad nią własność pierwotną. 
Ta ostatnia cecha oznacza, że nabywający wła
sność rzeczy w ten sposób nie jest związany 
„bagażem” stosunków prawnych, jakie wią
zały się uprzednio z danym przedmiotem. 
Obejmuje nad nią władanie niejako „na 
czysto” . Tym samym me dotyczą go jakie
kolwiek obowiązki prawne zw iązane z samą 
rzeczą.

Nie mają w naszym przypadku również za
stosowania przepisy odnoszące się do znale
zienia rzeczy, albowiem odnoszą się one do 
rzeczy zagubionych albo porzuconych bez za
miaru wyzbycia się własności. W przypadku 
zaś książek przeznaczonych na cele bookcros- 
singu dotychczasowy właściciel uwalniający 
książkę na pewno jej nie gubi. Więcej, dąży 
świadomie do tego celu; ponadto świadomie 
wyzbywa się własności nad nią. Gdyby miało 
być inaczej powinien to wyraźnie zastrzec na 
etykiecie bookcrossingowej umieszczonej 
w każdym z egzemplarzy. Nawet gdyby przy
jąć, że nie decyduje się on na wyzbycie wła
sności, to każdy podejmujący książkę powi
nien by ją  wówczas zwrócić właścicielowi, co 
podważałoby cały sens tej działalności. Tym 
samym bookcrossing wypełnia się jedynie 
w skutecznym zrzeczeniu się własności rze
czy i dopuszcza ewentualne jej nabycie przez 
podejmującego. Ten ostatni ma wprawdzie 
obowiązek ponownego uwolnienia książki, ale 
jest to już wyłącznie obowiązek moralny, a nie 
prawny! Jeśli ktoś postanowi uparcie pozo
stać właścicielem „podjętej książki” to skutek 
taki osiągnie, a byłemu właścicielowi lub or
ganizatorowi akcji bookcrossingowej nie przy
sługuje wobec niego żadne skuteczne rosz
czenie prawne.

Z kolei, powstaje jeszcze zasadne pytanie 
o rolę bibliotek w działalności bookerossin-
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gowej. Wydaje się, że mogą być one takiej 
działalności inicjatorami lub organizatorami, 
mogą pomagać w jej sprawnym przeprowa
dzeniu, a nawet zaoferować na te cele część 
swoich zbiorów. Biblioteka może bowiem wy
zbywać się książek wybrakowanych. Nie wol
no jej jednak nigdy dokonywać specjalnych 
zakupów w celu prowadzenia działalności 
bookcrossingowej. Działalność taka nie nale
ży bowiem do zakresu prowadzonej przez bi
bliotekę działalności kulturalnej. Odnosi się 
to przede wszystkim do zadań podstawowych 
bibliotek określonych w art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.). Także, 
ujęte w kolejnym ustępie tego artykułu, zada
nia dodatkowe bibliotek byłoby bardzo trud
no wprost zakwalifikować jako podstawę 
ewentualnych zakupów materiałów bibliotecz
nych na potrzeby działalności bookcrossin
gowej.

Nie ma oczywiście żadnych przeszkód na
tury prawnej, aby pomieszczenia siedziby bi
blioteki były wykorzystywane na cele takiej 
akcji. Wymaga to jednak stosownej zgody 
uprawnionego organu, a w szczególności 
dyrektora danej placówki. Powinien on -  wy
dając w tej sprawie decyzję -  zapoznać się ze 
stanowiskiem jednostki organizacyjnej odpo
wiadającej za przebieg konkretnej akcji (np. 
wnioskiem danego stowarzyszenia lub komi
tetu społecznego).

Nie bez znaczenia jest także status właści
cielski „uwalnianych” na terenie biblioteki 
książek. Muszą one bezwzględnie pochodzić 
z legalnego źródła (np. ze zbiórki publicznej 
czy zakupów sponsorowanych), a fakt ten po

winien być w postępowaniu o udzielenie 
wspomnianej zgody przynajmniej uprawdopo
dobniony. W tym ostatnim przypadku chodzi 
o to, że organizacja bookcrossingu na terenie 
biblioteki przez podmiot inny niż ona sama 
może w określony sposób wpływać na wize
runek danej biblioteki. Może nieść ze sobą 
przejawy dobrej reklamy, ale w przypadku róż
nych niedociągnięć, obciążyć ją  samą różny
mi zarzutami.

Podsumowując, moim zdaniem, zaangażowa
nie w ruch bookcrossingowy powinno być za
ledwie wstępem do zapoznania się z wieloma 
problemami współczesnego czytelnictwa. Wy
zwanie W' tym względzie stoi nade wszystko 
przed organizatorami takich akcji. Biblioteki win
ny być dla nich naturalnym sprzymierzeńcem, 
a pozyskanie dla nich nowych czytelników' głów
nym zadaniem. Niezbędne jest również zacho
wanie umiaru oraz pewnej dozy ostrożności. Je
żeli chodzi o to pierwsze, to nadmierne nadzieje 
organizatorów takiej akcji mogą, wobec braku 
natychmiastowych efektów, zniechęcać do pra
cy na polu promowania czytelnictwa w przy
szłości. Jeżeli chodzi o ostrożność, to w idział
bym w niej pewną organizacyjną cnotę, która 
nakazuje unikania zachowań mogących narazić 
na szwank dobro danej placówki. Stąd tak waż
ne jest dobre przygotowanie wszystkich elemen
tów akcji bookcrossingowej. Dlatego wypada 
poświęcić odrobinę akcyjnej spontaniczności, 
aby pracę tę bardziej ukierunkować na realnie 
wyznaczone efekty.

Mariusz Briiiika
PWSH ,,Pomerania” i Wojewódzki Zespól
Szkól Policealnych w Chojnicach

A w a n s  z a w o d o w y  b i b l i o t e k a r z a  -  r e a l i a  i p e r s p e k t y w y

A w ans zaw odow y pracow ników  m erytoryczn ych
w  bibliotekach publicznych

w  niniejszym materiale przedstawiam uwagi 
do stanu istniejącego, określonego Rozp. Min. 
Kult, i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wyma
gań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmo
wania określonych stanowisk w bibliotekach oraz 
trybu stwierdzania tych kwalifikacji:

1. Grupę ..Bibliotekarzy dynlomowanych" na
leży zachować w obowiązującym układzie. Uwa

gi zawarte w „Założeniach...” opracowanych 
przez dyr. T. Szymorowską wyjaśniają problem 
wyczerpująco. Bibliotekarze dyplomowani to 
pracownicy naukowo-dydaktyczni bibliotek ma
jących status naukowych lub (dodałbym) pracow
nicy innych bibliotek np. publicznych, którzy pra
cują także naukowo i dydaktycznie na wyższych 
uczelniach. Zatem awans w tej grupie należy po
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zostawić w gestii środowisk uczelnianych zwią
zanych z instytutami bibliotekoznawstwa i infor
macji naukowei-

2. W grume ..Specjalistów innych zawodów
związanych z działalnością biblioteczna" icsl sie
dem stanowisk dokumentalistów od „specjali
sty dokumentalisty” do „starszego dokumentali
sty dyplomowanego”. W bibliotekach publicz
nych takie stanowiska i tak rozbudowana grupa 
1 droga awansu zawodowego wydaje się zbędna. 
Bardziej przydatna jest (będzie w przyszłości 
coraz bardziej) grupa specjalistów z różnych dzie
dzin (informatyka, prawo-informacja prawna, na
uki ścisłe, nauki pedagogiczne, społeczne, psy
chologia film, muzyka, etc.). Wynika to z funkcji 
biblioteki publicznej we współczesnym społeczeń
stwie. Czy grupa „specjalistów ” miałaby być trak
towana jako dodatkowa do tych, które są ściśle 
związane z działalnością biblioteczną? Jestem prze
ciwny takiemu potraktowaniu problemu. Są to sta
nowiska równic w ażne w bibliotece publicznej i po
winny być równorzędnie traktowane (np. kustosz 
specjalista, starszy kustosz starszy specjalista).

Stanowisko głównego specjalisty należałoby 
pozostawić dla osoby koordynującej działalność 
specjalistyczną biblioteki w danym zakresie (za
kresach) np. główny spccjalista-informatyk.

W grupie pracowników działalności podstawo- 
wej powinny znaleźć się:

starszy kustosz, 
kustosz,
starszy bibliotekarz, 
bibliotekarz, 
młodszy bibliotekarz, 
starszy magazynier, 
magazynier.

Awans na stanowiskach od magazyniera do star
szego bibliotekarza odbywać się może według kry

teriów wykształcenia i stażu pracy. Co do awan
su na stanowiska kustosza uważam propozycję 
dyr. M. Szymorowskicj za bardzo dobrą (test prze
prowadzany przez Komisję). Mogłaby to byc Ko
misja Wojewódzka ds. Awansu Zawodowego 
w Bibliotekach Publicznych. Udział Ministra Kul
tury jest uzasadniony (akceptacja testu, powoła
nie Komisji).

Wymagania kwalifikacyjne dla starszego kusto
sza także są bardzo rozsądnie sformułowane:

wykształcenie jak w obow iązującym Rozpo
rządzeniu, staż pracy minimum 4 lata.

publikacje dw'ôch artykułów w czasopismach 
(może nic wyłącznic „fachowych” bywa, że bi
bliotekarze publikują w miesięcznikach o zasięgu 
regionalnym), ale recenzowanych przez specjali
stów z zakresu bibliotekoznawstwa, pracowni
ków naukowych instytutów bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej (minimum jedna recenzja).

ocena Komisji.
Strukturę konkretnej biblioteki określa rzecz 

jasna regulamin organizacyjny wprowadzony 
zarządzeniem dyrektora, po uzgodnieniu projek
tu dokumentu z organizatorem tj. jednostką sa
morządu. Dyrektor projektuje więc rodzaj i licz
bę stanowisk w swojej bibliotece i on dostosow u- 
jc stanowiska do zachodzących zmian nowych 
zadań instytucji, którą kieruje: także koordynuje 
sprawy związane z awansem zawodowym opi
niuje wnioski o awans na stanowisko kustosza 
i starszego kustosza, dokonuje awansu na kolej
ne, niższe stanow iska od magazyniera do starsze
go bibliotekarza oraz kustosza i starszego kusto
sza, ale po otrzymaniu pozytywnej oceny w w 
Komisji.

A.NDRZEJ DĄ BRO W SK I
dvrekloi WBP w Kicleaeli

CYFROWE OKOLICE (17) Henryk Hol lender

Nowy Web 
szansą dla bibliotek?

Cieszmy się. bo polskie biblioteki zdoby
wają fundusze unijne i rozszerzają dzięki nim 
SWÓJ zakres usług. Szczerze gratulujmy i pro
śmy o dalszy ciąg, zwłaszcza gdy pieniądze 
zostały wygrane w konkursie. I to na pro
jekt, który otwiera perspektywy wprowa
dzenia do działalności bibliotek zaawanso
wanego oprogramowania dla usług interne
towych (tzw. Web 2.0) narzędzia interak
tywnego i pow'szcchncgo, pobudzającego ak
tywność uczestników i wciągającego ich do 
grupowego wytwarzania zasobów wiedzy.

W grudniowym (2006 r.) numerze „Biblioteka
rza" czytamy o Mazowieckim Systemie Informa
cji Bibliotecznej, koordynowanym przez Biblio
tekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego Tak. to 
może być właśnie to. Musimy się jednak tego 
domyślać być może upiększając rzeczywistość 

bo otrzymana informacja jest wyjątkowo sche
matyczna I powierzchowna. Pierwsza połowa 
pierwszego zdania tekstu zapowiada połączenie 
mazowieckich bibliotek w jedną sieć, druga zaś 
przeczy pierwszej, bo czytamy w niej, ze w lc | 
sieci znajdą się „wspólne bazy katalogowe” i „por
tale informacyjne” . Ile baz katalogowych może 
być wjednej sieci ’ Wydawałoby się. że dokładnie 
jedna, inaczej sieć się sypie, trudno tez zobaczyć

13



w jednej sieei miejsce na więcej niż jeden por
tal. Ale o sieciach w naszym bibliotekarstwie 
tyle się już mówiło na próżno, że czytelni
ków'! niezbędne jest wyjaśnienie, co sieć ma
zowiecką tak naprawdę ma tworzyć. Autor
ka z zimną krwią sypie okrągłymi, nic nic 
znaczącymi terminami („centra multimedial
nej edukacji”, „spójny system informatycz
ny”, „wspomaganie pracy bibliotek”), suge
rując, że dotyczą one inicjatywy nowator
skiej i wymagającej znaczących nakładów. 
Może mamy do czynienia ze skrótami, za 
którymi stoją istotne treści, a może z szu
mem, pokrywającym pomysł, żeby biblio
teki województwa dostały sporo kompute
rów, a marszałek miał w łntcrnccie własny 
organ.

Komputery są potrzebne, ale biblioteki 
na ogół nic prowadzą portali. Że nie jest to 
łatwe, widać m.in. z losów australijskiego 
Aarlina, zapowiadanego od kilku lat przez 
konsorcjum 12 bibliotek akademickich i wy
posażonego w takie narzędzia jak MctaLib. 
Ale „jednolity system informacji” można 
tworzyć bez. portalu. Na przykład poprzez 
ujednołiccme oprogramowania. Wdrożenie 
wojewódzkiego katalogu centralnego. Stwo
rzenie regionalnej biblioteki cyfrowej, takiej 
jak Wielkopolska, Dolnośląska czy Kujaw
sko-Pomorska. Zgoda, że to wszystko może 
się znaleźć w' obrębie jednego portalu, z cza
tami, blogami, platformą c-nauczania, „bazą 
opisów bibliograficznych stanowiącą pod
stawę do tworzenia katalogów lokalnych” 
(NUKAT?) i innymi składnikami; może tak
że całodobową usługą typu „zapytaj bibłio- 
tekarza”. Po wykreśleniu pustego pojęcia, 
jakim jest „system budowy katalogów wzor

cowych”, portal zaczyna nam się podobać i za
pewne zyska wiernych użytkowników, jeżeli... 
jeżeli będzie dobrym portalem.

Ale nic zanosi się na to, jeśli zasilanie portalu 
ma się odbywać w formie „współpracy [...| na
wiązywanej na poziomic poszczególnych jedno
stek samorządu terytorialnego”, picczętowanei 
„umowami i porozumieniami”. Z portalu korzy
sta docelowy użytkownik, który poprzez Inter
net wchodzi w obszar wirtualnej społeczności. 
Znika wtedy region określony granicami Mazow
sza, pozostaje niczym mc ograniczone dzielenie 
się materiałem własnym lub przejętym i żywa ob
serwacja jego wędrówki przez Internet. Ten pro
ces jest całkowicie spontaniczny i oddolny, a jego 
głównymi uczestnikami są blogerzy tworzący od
nośniki do napotkanych materiałów. Trudno za
tem byłoby go ograniczyć np. do osób zapisa
nych do jednej z bibliotek uczestniczących w pro
jekcie. Chyba że na tym właśnie polega pomysł, 
zapisz się do biblioteki, to uzyskasz wstęp do 
portalu, jakiego jeszcze mc było. Zapytajmy za
tem wprost: czy MSłB jako portal będzie prowa
dził do usług opartych na zasadach Web 2.0? Jeśli 
MSIB pobudzi użytkowników do zbiorowego 
kontemplowania tekstów literackich, naukowych, 
artystycznych i politycznych, a może także ak
tów prawnych lub wiadomości prasowych, tesli 
użytkownicy portalu rzeczywiście wezmą się za 
pisanie recenzji, o czym dwukrotnie wspomina 
autorka artykułu, recenzji zasugcru|iny wchła
nianych przez system zgodnie z techniką wiki, to 
warszawskiemu bibliotekarstwu znów uda się 
wprowadzić do kultury zjawisko świeże i zna
czące. Jak sto lat temu. (29.01.2006 r.)

h.hollcnderfapollub.pl

PRAW O  W  B IB L IO T E C E

PO R A D Y  PRAWNE

■  Czy ukończenie pomaturalnego studium bi
bliotekarskiego i uzyskanie wykształcenia wyższe
go (studiów magisterskich historii, pedagogiki, 
czy filo log ii polskiej) można uznać za wykształ
cenie wyższe odpowiadające projilow i bibliote
ki, czy wykonywanej specjalności, uprawniające 
do zajm owania stanowiska kustosza i starszego 
kustosza  M’ bibliotece publicznej?

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zaj
mowania stanowisk: bibliotekarzy dyplomowa
nych, pracowników służby bibliotecznej oraz

specjalistów innych zawodów związanych z dzia
łalnością biblioteczną określa rozporządzenie M i
nistra Kultury i  Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawnia
jących  do zajm ow ania określonych stunon’isk 
)!’ bibliotekach oraz trybu stwierdzaniu tych kwu- 
lijikacji (Dz- U. Nr 41, poz- 419), rozporządze
nie nie było zmieniane.

Do zajmowania stanowiska starszego kusto
sza służby bibliotecznej wymagane są nastę
pujące kwalifikacje:

ukończenie wyższych studiów bibliotekar
skich lub studiów wyższych innego kierunku oraz
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podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej lub

ukończenie studiów wyższych odpowiada
jących profilowi biblioteki, wykonywanej spccjal- 
ności, ponadto posiadanie 6-lctniego stażu praey.

Pracow'niey, którzy ukończyli jedną z wymie
nionych wyżej form kształcenia i mają co najmniej 
4-letni staż pracy spełniają wymagania kwali
fikacyjne na stanowisko kustosza służby bi
bliotecznej. Ponadto do zajmowania stanowiska 
kustosza mają uprawnienia osoby, które ukończy
ły wyższe zawodowe studia bibliotekarskie (stu
dia licencjackie) lub ukończyły wyższe zawodo
we studia innego kierunku odpowiadające profi
lowi biblioteki, czy wykonywanej specjalności,
ponadto posiadają 5-lctni staż pracy.

Pracow'niey zatrudnieni w bibliotekach publicz
nych dla dzieci i młodzieży powinni także posia
dać przygotowanie pedagogiczne. Wykaz szkół 
wyższych, szkół i innych form kształcenia, któ
rych ukończenie uznajc się za wykształcenie bi
bliotekarskie i przygotowanie pedagogiczne zo
stał określony w' załączniku nr 2 do cytowanego 
rozporządzenia.

Wykształcenie uznane za równorzędne z wyż
szym w ykształceniem  bibliotekarskim  mają 
pracownicy, którzy ukończyli przed 1970 r. stu
dia wyzsze (bez bliższego określenia kierunku) 
oraz jedną ze szkól lub kursów wymienionych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj. m.in. 
Roczne Studium Bibliotekarskie, Policealne Stu
dium Bibliotekarskie Zaoczne, ogólnobibliotekar- 
skie kursy kwalifikacyjne, czy kwalifikacyjne kur
sy bibliotekarskie w Państwowym Ośrodku 
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy 
(POKKB) w Warszawie.

Pracowników spełniających wyżej wymienio
ny w’arunck jest prawdopodobnie niewielu w bi
bliotekach. Jednak przepis ten przemawia na ko
rzyść pracowników, którzy ukończyli półtora
roczne i dwuletnie pom aturalne studium bi
bliotekarskie (w latach późniejszych) i studia 
wyższe kierunku odpowiadającego profilowi bi
blioteki czy wykonywanej specjalności, a za takie 
z pewnością uważa się studia filologii polskiej, hi
storii, czy pedagogiki kulturalno-oświatowej.

Do stażu pracy wymaganego do zajmowania 
stanowisk bibliotekarskich zalicza się okresy za
trudnienia na stanowiskach wymagających przy

gotowania bibliotekarskiego w: I) bibliotekach 
i ośrodkach informacji naukowej, 2) jednostkach 
badawczo-rozwojowych. 3) archiwach, instytu
cjach kultury innych niż biblioteki, w urzędach 
organów administracji rządowej lub samorządo
wej, organizacjach społecznych, szkołach wyż
szych, szkołach i placówkach oświatowo-wy
chowawczych (ij 4, ust. I, pkt. 1-3 rozporządze
nia).

W uzasadnionych przypadkach pracodawca 
może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy okre
sy zatrudnienia w innych instytucjach, niż w wy
mienionych wyżej, na stanowiskach, na których 
nabył kwalifikacje przydatne do pracy na okre
ślonym stanowisku w bibliotece (śj 4 ust. 2 roz
porządzenia).

Konkludując, powyższe uregulowania praw
ne, określone w rozporządzeniu na podstawie art. 
6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne) 
i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach, dają pracodawcom podstawę do 
zatrudnienia na stanowiskach starszego kusto
sza i kustosza służby bibliotecznej pracowni
ków, którzy ukończyli studia wyższe, kierunków 
odpowiadających profilowi biblioteki czy wyko
nywanej specjalności.

Konkurencja na rynku pracy powoduje pod
wyższenie przez pracodawców i organizatorów 
bibliotek poprzeczki w zakresie kwalifikacii za
wodowych, naw'ct niezgodnie z obowiązu)ącymi 
uregulowaniami. Coraz częściej zatrudnienie w bi
bliotece, czy decyzja o awansie uzależniona jcsl 
od ukończenia przez pracownika wyższych stu
diów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
(taka nazwa kierunku obowiązuje), czy uzupeł
nienia studiów innego kierunku podyplomowymi 
studiami bibliotekoznawczymi, które są dostęp
ne tylko dla osób mających studia magisterskie 
i łączą się z dużymi wydatkami.

Czasami pojawia się naw'ct zagrożenie w sto
sunku do osób, które nie poddadzą się temu rygo
rowi, drastycznego obniżenia stanowiska służbo
wego. Problem ten powinien być rozstrzygnięty 
przy najbliższej nowelizacji cytowanego rozpo
rządzenia Ministra Kultuiy.

KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
I k.kuzminska(fŁchcllo.pl |

Masz problem — napisz do nas -  szybko odpowiemy. 
Czytaj rubrykę «Prawo w bibliotece»! 

wydawnictwo@ cebid.edu.pl z dopiskiem „Poradnik”
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świat bibliotek

R E L A C J E

A m eba w  szk larni 
Rzecz o bibliotece IKMZ w Cottbus

w  drugim dniu seminarium metodycznego pt. 
„Organizacja i zarządzanie bibliotekami w aspek
cie nowych technologii informacyjnych”, zorgani
zowanego przez Ccntiiim Edukacji Bibliotekarskiej, 
Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie 
i Filię w Zielonej Górze (18-20 października 
2006 r.) dla nauczycieli przedmiotów: „Organiza
cja i zarządzanie w bibliotece” oraz „Automatyza
cja biblioteki” zaproponowano jej uczestnikom 
zwiedzenie nowoczesnej biblioteki akademickiej 
w Cottbus w Niemczech.

Budynek przypomina wysoką szklarnię zbu
dowaną na planie ameby. Właśnie tak wygląda na 
pierwszy rzut oka Biblioteka Centrum Informacji 
i Mediów (IKMZ) Brandenburskiego Uniwersy
tetu Technicznego (BTU) w Cottbus.

Architekci, tworząc projekt biblioteki spoglą
dali daleko w przyszłość i wymyślili miejsce na 
miarę XXI w. Postawili sobie kilka pytań, które 
miały stanowić podstawę całego zamysłu. Co to 
jest wiedza? Co to jest prawda? Jakich informacji 
będzie potrzebował nowoczesny użytkownik? 
W jaki sposób sprawić, by informacja była na
prawdę dostępna? Pytania tak naprawdę są trud
ne, a odpowiedzi na nic niejednoznaczne. Może 
dlatego bryła budynku jest tak nieokreślona i nie
jednolita? Skomplikowanego zadania architekto
nicznego podjęło się Schweizer Architektbiuro 
Herzog & dc Mcuron.

Spokojna, bialo-szara kolorystyka fasady' nie 
zapowiada tego, co dzieje się w środku biblioteki. 
Już po przekroczeniu progu zwraca uwagę zwie
dzających kolorystyka wnętrza, niezwykle barw
na i poruszająca. Oprócz szarości i bieli dominuje 
pięć barw a każda z nich ma swoje uzasadnienie. 
Czerwona symbolizuje aktywność, ruch, dyna
mikę i zmiany, niebieska spokój, rozległość, głę
bię oraz twórczy i intelektualny dystans. Żółć to 
symbol harmonii, lekkości i optymizmu, sprzyja 
komunikacji i zrozumieniu. Magneta naw iązuje do 
przeszłości i tradycji mitycznej, nadając nastrój 
pogodnego spokoju oraz tajemniczości, odpręża 
i uwalnia umysł i duszę. Jasna zieleń według ar
chitektów biblioteki ma tonować przestrzeń 
i uspokajać wrażenia wywołane przez inne bar- 
wy". Symbolizuje początek i rozwój oraz ułatwia 
dotarcie do sedna sprawy. Symbolika nabiera więk
szego sensu, kiedy rozpatruje się znaczenie barw 
w powiązaniu z pojęciem wiedza, każdy z przy
miotników pasuje do niego i dowodzi rozległości 
i nieskończoności.

Mimo, że piętra są od siebie różne, wymienio
ne kolory występują zawsze w tym samym mie)- 
scu, tak by nic zaskakiwać użytkownika i zacho
wać porządek. Całość budynku charakteryzuje 
lekkość i przestrzeń, oprócz pomieszczeń biuro
wych i pomocniczych, wszystkie są otwarte.

Teraz trochę faktów. Biblioteka ma 32 m wy
sokości, 8 pięter nad ziemią i 2 podziemne. Po
wierzchnia użytkowa budynku to ponad 7500 m' 
(w tym prawie 6000 m’ dla użytkowników, ok. 
1000 m- magazyn i ok. 1000 nr pomieszczenia 
administracji). Na realizację projektu wydano 30 
min euro.

Konstrukcja budynku to połączenie zclazobe- 
tonu, szkła izolacyjnego, opiera się na słupach ze
spolonych i dwóch ciągach komunikacyjnych.

' Białe litery wiciu alfabetów pokrywające ze
wnętrzną stronę ścian zc szklą symbolizują mno
gość informacji, kultur i idei zbiegających się w tym 
miejscu. Podkreślają interdyscyplinarność i olwar- 
lość Centrum IKMZ. Zaokrąglona forma bryły ma 
sprawiać wrażenie dostępności z każdej slrony

’ Oddziaływanie kolorów jest na tyle silne, ze 
przez pierwsze dni zatrudnienia pracownicy biblio
teki inicnsywnic przyzwyczajali się do nowego mic|- 
sca, a niektórzy zachowywali się jakby po użyciu 
środków odurzających.
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Biblioteka Uniwersytecka odpowiada za gro
madzenie 1 dostarczanie literatury i informacji fa
chowej, realizuje wszystkie typowe zadania bi
blioteki. oferuje dostęp do Internetu (zarówno do 
bezpłatnych, jak i licencjonowanych zasobów), 
do dyspozycji użytkowników oddajc stanowiska 
multimedialne i specjalistyczne dostosowane do 
potrzeb różnych grup, prowadzi szkolenia i do
kształca w zakresie działalności informacyjnej 
i medialnej.

Centrum Multimedialne zajmuje się e-lcarnin- 
gicm (wprowadzenie do edukacji medialnej i wa
runków kształcenia na Brandenburskim Uniwer
sytecie Technicznym), udziela porad i pomocy 
pracownikom i studentom Uniwersytetu, prowa
dzi działalność ogólnie nazywaną jako ,,produk
cja i edytorstwo multimedialne” (opracowanie 
i koordynacja w zakresie stron WWW, edukacja 
w zakresie techniki multimedialnej i mediów elek
tronicznych, opracowywanie i wdrażanie nowych 
mediów I usług informatycznych).

Centrum Komputerowe odpowiada za eksplo
atację systemu komputerowego oraz bezpieczeń
stwo sieci i usług, pomoc i porady w zakresie 
obsługi urządzeń informatycznych.

Dział Przetwarzania Danych Administracyj
nych organizuje obsługę elektroniczną studiów (le

gitymacje, rejestracje, uwierzytelnianie dostępu, 
zapisy online na zajęcia i egzaminy), komputero
we systemy informacyjne biblioteki i uniwersy
tetu związane z bieżącą działalnością (budżet, 
spisy inwentaryzacyjne, obsługa informacyjna), 
działa na potrzeby jednostek odpowiadających za 
zarządzanie i administrację placówkami.

Zbiory biblioteki służą głównie 5000 studen
tów BTU, 1000 pracowników i innym osobom, 
które ukończyły 16 rok życia i zamicszkuią jeden 
z landów: Brandenburgię, Saksonię lub Berlin. Są 
one zgromadzone na siedmiu piętrach budynku, 
według dziedzin wiedzy. Dział I gromadzi publi
kacje związane z naukami humanistycznymi, eko
nomią i prawem, mieści się na parterze i piętrach 
I i II. W Dziale 2 czytelnik znajdzie piśmiennic
two dotyczące architektury, budownictwa i tech
niki, informacje nt. norm DIN i prawa techniczne
go, znajduje się na piętrach III i łV. Zakres Działu 
3 to matematyka, informatyka, nauki przyrodni
cze i ochrona środowiska, piętra V i VI. Tam tez 
znajduje się mediateka i kabiny pracy dla użyt
kowników (Carrels). Ponadto każda z bibliotek 
gromadzi podręczniki akademickie i inną literatu
rę zawodową; dysponuje dostępem do katalogu 
OP/\C i Internetu, czytelnią, miejscami do pracy 
z komputerem, kserokopiarką z funkcją skano
wania i komputerami z edytorem tekstu. Od dnia 
otwarcia (4 lutego 2005 r.) do dyspozycji użyt
kowników oddano ponad 527 tys. tytułów wy
dawnictw zwartych i ciągłych, ponad 35 tys. do
kumentów nicksiążkow'ych tradycyjnych i nowo
czesnych (mapy, slajdy, nagrania wideo, multi
media), dostęp do katalogów- i baz danych wła
snych i obcych, na miejscu i przez Internet, moż
liwość składania zapytań i dostęp do informac|i 
bibliotecznej i fachowej bezpośrednio, za pomocą 
Internetu, telefonu, faksu bądź listownie.

Centrum IKMZ zdobyło tytuł Biblioteki Roku 
2006 i nagrodę nadaną przez Stowarzyszenie Nie
mieckich Bibliotek i Instytucji Bibliotecznych 
(DBV) oraz Fundacji ZEIT-Stiftung Ebelin i Gerd 
Bucerius.

Szersze informacje na stronach internetowych 
http: 'www.cbib. info'2006'77 degkwilz.php 
http; www.lu-cotlbiis.de. ikniz.

JA K U B  NOW AK  
st. specjalista CEBID

R ola  b ib lio tek i publicznej w  edukacji dzieci i m łodzieży

w  scenerii złotej, ciepłej polskiej jesieni odby
ła się w Ccdzynic k. Kielc w' dniach 9-11.10. 
2006 r. ogólnopolska konferencja zorganizow'ana

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kiel
cach pt. „Rola biblioteki publicznej w edukacji 
dzieci i młodzieży”. Zaintcrcsow'anic tą problc-
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Rola biblioteki puMicwej 
w edukacji dzieci i młodzieży

Kidce Z CcteyM *■ i I paUnsr«*« 20H r

matyką wśród biblio
tekarzy było wyjąt
kowo duże, o czym 
świadczyła obecność 
ponad 120 osób na
ukowców, specjali
stów, bibliotckarzy, 

Bogaty materia!
I konferencyjny zgru- 
i powano w kilku ob

szarach tematycz
nych, składających się 
na szerokie pojęcie

■.......... ... ------------------- edukacji od teorii nt.
kształtowania się spo
łeczeństwa informa

cyjnego, opartego na wiedzy, stanu i rozwoju 
współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, 
promocji książki w' społeczeństwie, misji biblio
teki dziecięcej po przykłady działalności nowo
czesnych I kreatywnych bibliotek dziecięcych 
1 integralnie związany z tą tematyką blok zagad
nień dotyczący multimediów i ich wykorzystania 
W' rozwoju 1 edukacji dzieci i młodzieży. W sumie 
materiał dosyć obszerny, interesujący i aktualny. 
Liczne wykłady uzupełniono zajęciami warszta- 
tow’ymi, poświęconymi literaturze, problemom 
bibliotek dziecięcych i bezpieczeństwu odbioru 
przekazów internetowych przez dzieci. Trzy- 
dntowej sesji towarzyszyły prezentacje wydaw
ców literatury dziecięcej.

Jako picrw'szy wystąpił prof dr hab. Tomasz 
Goban-Klas, prezentując referat pt. „Edukacja 
dła społeczeństw a inform acyjnego i medial
nego. Od społeczeństwa przemysłowego do 
społeczeństwa informacyjnego”. Autor scharak
teryzował etapy rozwoju społecznego, koncen
trując się na społeczeństwie informacyjnym, opar
tym na wiedzy, będącym trzecim etapem rozwo- 
|u cywilizacji. Swoje tezy podparł licznymi 
przykładami kształtowania się takiej społeczności 
w Korci Płd., gdzie w stosunkowo krótkim czasie, 
dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony rządu 
dla edukacji społecznej, nastąpił zdecydowany roz
wój tego początkowo zacofanego kraju. Polska, 
wstępując do Unii Europejskiej podjęła trud trans
formacji ustrojowej, społecznej i gospodarczej i wy
równania różnic edukacyjnych, zwłaszcza w za
kresie informatyzacji społeczeństwa. Niestety, na 
tej drodze jesteśmy jeszcze daleko w tyle.

Edukacyjną rolę pełnią btbiiotcki publiczne. 
P rof dr bab. Joanna Papuzińska przedstawiła re
ferat zatytułowany „Misja biblioteki dziecię
cej”. Autorka wystąpienia uważa, iż podstawo
wym celem każdej biblioteki jest zainteresowanie 
książką 50% populacji nic czytającej. Pow'szech- 
ność czytania, nawet w dobie Internetu jest waż
nym składnikiem potencjału intelektualnego spo
łeczeństwa i ważną siłą motoryczną postępu go

spodarczego. Książka i czytelnictwo dzieci cie
szą się szczególnym zainteresowaniem władz wie
lu krajów. Zatem misją biblioteki dla młodego od
biorcy jest budzenie, rozwijanie, dostarczanie 
narzędzi i sposobów ich zaspakajania. Powinna 
ona poszerzać i uzupełniać działania w zakresie 
inicjacji czytelniczej prowadzonej w' rodzime, czy 
w szkole. P rof J. Papuzińska dokonała analizy 
usług bibliotecznych skierowanych do dzieci, kry
tykując aktualny stan działań w' tym zakresie m.in. 
wolny dostęp do półek (ograniczający możliwość 
kontaktu bibliotekarza z dzieckiem), podział zbio
rów na poziomy wiekowe, odsyłanie dzieci do 
samodzielnych poszukiwań w katalogach; przy
toczyła różne propozycje usprawnienia pracy bi
blioteki, aby stała się ona miejscem przyiaznym 
dła dziecka a także przedstawiła pozytywne 
symptomy zmian dobra passa na rynku książki 
dziecięcej, pojawienie się generac)i nowych twór
ców i ich konsolidacja z oficynami wydawniczy
mi, powstanie centrów medialnych dla młodego 
klienta (Wrocław, Olsztyn). Ten optymistyczny 
akcent wykorzystał kolejny prelegent dr Grze
gorz Leszczyński w wystąpieniu pt. „Literatu
ra dla dzieci i m łodzieży XXI w.”, będącym 
próbą syntezy i tendencji rozwojowych piśmien
nictwa dla dzieci. Autor ocenił kondycję książki 
i literatury ostatnich lat z punktu widzenia per
spektywy edytorskiej, plastycznej i literackiej. 
Jest to dobry okres dla rozwoju książki dziecię
cej, zauważa się duże zainteresowanie tą litera
turą przez różne wydawnictwa, nic tylko specja
listyczne, rozwinęła się polska literatura dla dzie
ci i młodzieży oferująca książki m.in. B. Ostro- 
wickicj, G. Kasdcpkc, W. Widłaka, A. Onichimow- 
skicj, L. Bardijewskicj, P. Bcręsewicza. Pojawiła 
się oferta książki alternatywnej (mówionej). Zmie
niły się formy promocji książki, konkursy, kano
ny książek, różnego typu akcje czytelnicze i edy
torskie. które decydują o jej mcdialności. a więc 
większemu zainteresowaniu społecznemu. Rów
norzędną rolę z tekstem odgrywa ilustrac|a, staiąc 
się często arcydziełem grafiki i sztuki edytorskiej. 
W końcowej części referatu autor omówił na wy
branych przykładach twórczości literackiej kie
runki i nurty współczesne] literatury, wskazując 
na pozytywne walory dobrej książki dla młodego 
czytelnika, wartości merytoryczne, rozmach gra
fiki książkowej, wysoki poziom sztuki edytor
skiej.

Z tym interesującym wystąpieniem korespon
dował komunikat Marii Marjańskicj-Czcrnik nt. 
„Promocja dobrej książki dziecięcej” dotyczą
cy działalności Polskiej Sekcji łBBY Stowarzy
szenia Przyjaciół Książki dla Młodych, a zwłasz
cza prestiżowych i zarazem medialnych konkur
sów: Książka Roku, Dziecięcy Bestseller Roku. 
Nagroda Literacka im. K. Makuszyńskiego, Na
groda Literacka PWTK i wiele innych.
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Na konferencji poświęconej problematyce 
współczesnej książki dla młodego czytelnika nic 
można było nic poruszyć takiego zagadnienia jak 
fenomen Harry’cgo Pottera we współczesnej kul
turze. Zagadnienie to omówiła Dagmara Kowal
ska, zwracając uwagę w swoim referacie na aspek
ty edukacyjne cyklu J. K. Rowling. Do 2006 r. 
rozeszło się na całym święcie 300 milionów eg
zemplarzy tego cyklu, przetłumaczonego na 50 
języków. Jest to zjawisko nic mające precedensu 
w historii literatury dziecięcej. „Harry’ego Potte
ra” należy postrzegać jako interesującą propozy
cję dla młodego czytelnika, niosącą ze sobą nieba
gatelny ładunek wychowawczy, który może od
działywać w sposób korzystny i pożądany pod
sumowała autorka wystąpienia.

O roli głośnego czytania w wychowaniu czy
telnika i emocjonalnie zdrowego człowieka mówi
ła Irena Koźmińska prezes Fundacji ABC Cala 
Polska Czyta Dzieciom. Czytanie przygotowuje 
dziecko do dobrego funkcjonowania w święcie 
wymagającym większych kompetencji umysło
wych oraz inteligencji emocjonalnej. Referentka 
następnie dokonała analizy 3 kręgów, które od
działywają na rozwój dziecka: dom rodzinny, naj
bliższe otoczenie, społeczeństwo i kultura 
w aspekcie kształtowania inicjacji czytelniczej. 
Omówiła także sposoby zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych dzieci, uw'ażając. iż głośne czyta
nie, jak i uczenie wartości należą przede wszyst
kim do rodziny. Te funkcje uzupełniają „czytają
ce przedszkoła” i „czytające szkoły”. Autorka 
przedstawiła wyniki badań codziennego czytania 
w przedszkolach i szkołach przeprowadzone 
w 2006 r. Czynników', które wpływają na efeky 
wczesnego czytania jest sporo, wśród nich nale
ży wymienić; rozpoczęcie czytania dzieciom we 
wczesnym etapie ich rozwoju, systematyczność 
czytania, odpowiedni dobór książek, spccialny 
nastrój sprzyjający lekturze, postawa i zaanga
żowanie nauczycieli i bibliotekarzy.

Kolejny blok zagadnień dotyczył funkcjono
wania bibliotek dziecięcych w Polsce. Problem ten 
został omówiony na przykładach działalności pla
cówek bibliotecznych w Płocku, w regionie świę
tokrzyskim i w Olsztynie. Monika Ostrow'ska 
w wystąpieniu pt. „Animacja czytelnictwa dzie
cięcego” zaprosiła uczestników konferencji do 
Płocka, przedstawiając różnego rodzaju działania 
animacyjne prowadzone z ogromną pasją przez 
Bibliotekę dla Dzieci im. W. Chotomskiej. Z przy
jemnością obejrzano film, dający możliwość 
wszechstronnego poznania proponowanych przez 
„Chotomka” form pracy z najmłodszymi czytel
nikami.

Referat Małgorzaty Grodzickiej pt. „Działal
ność kulturalna, edukacyjna i informacyjna  
bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży 
w województwie świętokrzyskim ” to dogłębna

analiza działalności tego typu placówek w tym 
regionie. Biblioteki świętokrzyskie dysponują 
ponad 4 min 380 tys. tomów, w tym biblioteki dla 
dzieci tylko 347 tys., tj. 8%.Wskaźnik zakupu 
też nie jest zadowalający (poniżej średniej kraio- 
wejj, chociaż z roku na rok sytuacia poprawia się 
Z zasobów bibliotek dla dzieci korzysta 29'żn czy
telników do lat 15, zatem co 10 czytelnik korzy
sta z placówek dla młodego odbiorcy. Referentka 
omówiła historię i teraźniejszość bibliotek dla 
dzieci tego w ojewództw a, zwracając uw agę na po
zytywne zmiany w' zakresie postrzegania relacji 
między dzieckiem, czytaniem i książką, mające 
swoje źródło w Pottcromanii i ogólnopolskiej kam
panii „Cała Polska czyta dzieciom” uświada
miającej społeczcństw'u ogromne znaczenie czy
tania dztccku dla jego rozwoju emocjonalnego 
W końcowej części swojego wystąpienia refe
rentka przedstawiła szereg przykładów działal
ności bibliotek dla dzieci, pokazujących dziecku 
miejsce, gdzie można ciekawie spędzić czas i zdo
być wiedzę. W ramach tego bloku organizatorzy 
umożliwili bliższe zapoznanie się z nowoczesny
mi bibliotekami olsztyńskimi: „Planeta 11" 
i „Abecadło” oraz ich bogatą działalnością (wy
stąpienie Danuty Pol-Czajkow'skicj ) oraz Me- 
diateką w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach (wystąpienie .Andrzcia Dąbrowskie
go).

W dobie intensywnego rozw'oju Internetu me 
mogło zabraknąć w programie konfcrcnc|i zagad
nień dotyczących edukacyjnych aspektów multi
mediów, książki multimedialnej i gier komputero
wych oraz ich oddziaływania na młodych czytel
ników. Multimedia weszły bowiem do zbiorów 
współczesnej biblioteki, a wiedza o bogatym świę
cie mediów'jest niezbędna dla bibliotekarza w jego 
pracy edukacyjnej. Rolą biblioteki jest umiejętne 
łączenie źródeł tradycyjnych i elektronicznych. 
Do problematyki multimediów w'prowadzil 
dr Mariusz Kąkolcw'icz w referacie pt „Eduka
cyjne zastosowania m ultim ediów ”, przedsta
wiając ich znaczenia terminologiczne, rodzaje, edu
kacyjne walory i funkcje multimediów a także ob
szary edukacyjnych zastosowań multimediów. 
Dr Beata Taraszkicwicz przedstawiła korzyści 
I zagrożenia związane z książka multimedialną 
i omówiła proces odbioru jej przez czytelnika. 
Multimedialne książki to znakomite narzędzie edu
kacji, dzięki nim osiąga się wyższą efektywność 
nauczania, uczą one podejmowania decyzji i dzia
łań wymagających inicjatywy. Jednak recepcja 
książki multimedialnej z powodu przewagi infor
macji graficznej może decydować o problemach 
przy korzystaniu ze źródeł tradycyjnych, znie
chęcić czytelnika do samodzielnego czytania. .Ale 
przyszłość należy do nich. Dużym zainteresowa
niem młodzieży cieszą się media interaktywne, 
zwłaszcza łnternct i gry komputerowe Temu pro-
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błcmowi poświęciła swoje wystąpienie Joanna 
Ulik-Jaworska. omawiając „Oddziaływanie gier 
komputerowych na rozwój i psychikę dzieci 
i młodzieży”. Referentka skoncentrowała się na 
takich tematach jak: zagrożenia z korzystania z gier 
komputerowych dla prawidłowego rozwoju dziec
ka, przemoc i destrukcja w grach komputerowych, 
oddziaływanie agresywnych gier na dzieci, specy
fika przemocy, uzależnienie od gier komputero
wych, zagrożenia dła zdrowia fizycznego. Pomi
mo wielu negatywnych zjawisk referentka dostrze
gła również pozytywne aspekty korzystania z gier 
komputerowych, zwłaszcza edukacyjnych (np. po
lepszenie koordynacji wzrokowo-ruchow'cj, spraw
ności pcrccpcyjno-motoryczncj, usprawnienie pro
cesów myślowych i decyzyjnych).

Prezentowanym wykładom towarzyszyły war
sztaty prowadzone przez dr Grażynę Lewando- 
cvicz-Nosał („M odel biblioteki dła dzieci 
i m łodzieży”), dr. Grzegorza Leszczyńskiego 
(„Literatura i antypedagogika”) oraz dr. Ma
riusza Kąkolcwicza („Bezpieczny komputer”). 
Pozwoliły one na swobodną i ożywioną dyskusję 
W' ramach wybranych grup problemowych.

Trzydniowa konferencja sprawnie i fachowo 
zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Kielcach przyniosła dużą dawkę wie
dzy nt. wspólczcsnci literatury, jej odbioru przez 
bibliotekarzy, rodziców i młodych czylclników. 
działalności współczesnych bibliotek i ich kre
atywnych dokonań w zakresie edukacji, inieiacji 
czytelniczej, rozwoju czytelnictwa w kontek
ście pojawienia się w spółczesnych technik multi- 
medialnych. Interesujące było powiązanie prezen
towanych wyżej obszarów zainteresowań współ
czesnych bibliotekarzy, łączących tradycję z no
woczesnością. Stosunkow’o niedawno ukazała się 
publikacja zawierająca wygłoszone w czasie kon
ferencji referaty*, ł.cktura jej jest równie intere
sująca jak sama konferencja.

,I A D W IG A C 11R l ŚCT Si S K A 
gl. specjalista CPBIIŻ

* Rolet biblioteki publicznej ir etlukacji tlzieti i tttlo- 
ikieŻY. KicIcctCcdzyna 9-II . 10,21)06 r. Kielce: Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 2006 1S2 s.; il

KSIĄŻKA

Moje lektury

K siążk a dziecięca w  P olsce po tran sform acji

Najnowsza publikacja Wydawnictwa SBP 
w serii Nauka Dydaktyka Praktyka to praca 
zbiorowa pt. Książka dziecięca 1990-2005. Kon
teksty kultury popularnej i literatury wyso
kiej opracowana pod redakcją naukową Grzego
rza Leszczyńskiego, Danuty Sw'ierczyńskicj-Jc- 
lonck i Michała Zająca. Tom zawiera 17 artyku
łów opracowanych przez różnych autorów, dla 
których osią, kanwą rozważań stała się literatura 
i książka dla młodego czytelnika, jest to lektura 
niezwykle frapująca, bo i różnorodna każdy 
znajdzie tu coś dla siebie i wskazująca na aktu
alny stan badań oraz ważne zagadnienia w tej dzie
dzinie. Jest też niezwykle inspirująca wiele 
z tematów podejmowanych przez poszczegól
nych autorów zasługuje na odrębną dyskusję, 
a może i całą konferencję naukową.

Tom podzielony został na trzy części: diagno
zy, konteksty, wartości. W pierwszej na szcze
gólną uwagę zasługuje tekst Joanny Papuzińskiej, 
który w bardzo zdecydowany sposób wskazuje 
na wpływ mediów na książki dla dzieci i ich od
biór. Autorka rozwija teorię koegzystencji mediów

i książki; według niej książka uczestniczy w „barw
nym korowodzie mediów". To implikuje różne 
wzajemne powiązania i wplyw'y jednych mediów 
na drugie, autorka snujc rozważania o pierwowzo
rze komunikatów medialnych, ich dyfuzji, inspi
racjach na różnych polach. Przytacza przykłady 
wykorzystania tematu mediów w literaturze dla 
dzieci i młodzieży są one bowiem nie tylko wy
znacznikiem majętności bohaterów (a właściwie 
ich rodzin), niezbędnym wyposażeniem wnętrz 
1 elementem współczesnej obyczajowości, ale cza
sem wręcz wokół nich i poprzez nie zawiązuje się 
intryga literacka. Czy literatura zachowa odręb
ność, indywidualność charakteru przekazu, czy 
książka dziecięca pozostanie przekaźnikiem nie
zastąpionym. potrzebnym i w' jakich przypad
kach? Jakie są jej atrybuty, takie, jakich nie mają 
inne media? Jaka pow'inna być, aby przetrwać 
i konkurować na trudnym rynku mediów, aby być 
atrakcyjnądla w spółczesnego dziecka? Jakie symp
tomy zmian JUŻ zauważamy? To bardzo ciekawy 
W'ywôd, pełen intrygujących pytań, sugestii, cie
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kawych przykładów, wprowadzający nas w nie
znane „jutro” książki dziecięcej.

Ten wątek podejmuje też Krystyna Kossa- 
kow ska-Jarosz, która w bardzo udany sposób 
piszc o wzorcach kultury masowej w książkach 
dla młodych odbiorców' ostatnich lat, wzorcach, 
które chyba mc do końca są przez osoby dokonii- 
lącc wyboru lektury dla dziecka uświadamiane 
(myślę tu o rodzicach, ale i nauczycielach, opie
kunach, a nawet bibliotekarzach). Autorka zwra
ca uwagę na wpływ komercji na rynek książki 
dziecięcej, standaryzację oferty, spłycanie i bana- 
lizowanic wzorców kultury wysokiej, trywiali- 
zację treści, zacieranie się wieku odbiorcy i inne, 
bardzo niebezpieczne dla przyszłości tej książki 
zjawiska, które w konsekwencji sprawiły, że za
częła ona tracić centralną pozycję na rynku kultu
ry, wypierana przez film czy telewizję, upodob
niła się do przekazu audiowizualnego, a nawet mul
timedialnego. .Anna Maria Krajewska, dokonu- 
]ąc przeglądu literackiego obrazu świata we współ
czesnych książkach dla dzieci i młodzieży zauwa
żyła zresztą ich podobieństwo do przekazu tele
wizyjnego, a Dariusz Grygrowski ukazał spe
cyfikę I rozwój literatury audialnej i multimedial
nej dla młodych odbiorców.

Problemy literaturoznawcze roztrząsają teksty 
wrocławskich badaczy Jolanty Ługowskiej 
I Ryszarda W aksmunda. Dotyczą one literatury 
ambitnej i kiczu w twórczości dla dzieci. Anna 
Mana Czemow i Wioletta Wróblewska zajęły się 
natomiast problemem intcrtckstualności i post
modernizmu w tw'órczości dla młodych.

Część drugą rozpoczyna obszerne opracowa
nie Gertrudy Skotnickiej poświęcone kaszub- 
skic] poczp dla dzieci, którcjest podsumowaniem 
jej wieloletnich zainteresowań tą tematyką. Wą
tek ten kontynuuje Monika Potnirska w szkieu 
dotyczącym współczesnych baśni, legend i po
dań pomorskich.

Kwestie edytorskie związane ze specyficznym 
ukształtowaniem książki dla młodego odbiorcy 
stanowią ważną i bardzo ciekawą część tej książ
ki. Alicja Baluch omawia nowoczesne ilustracje 
w książkach dla dzieci, wskazując na kolejne eta
py, również doświadczeń plastycznych, które są 
udziałem dziecka za sprawą artystycznego wy
stroju książki. Wybierając współczesny materiał 
cgzcmpłifikacyjny autorka dowodzi, że również 
aktualnie wydawane edycje (z lat 90.) przygoto- 
wu)ą odbiorców ilustracji symbolicznej, operują
cej skrótem, nic dosłownej, ambitnej. Michał Za
jąc przybliża natomiast nurty i style w edytor
stwie tych publikacji, wykorzystując do tego celu 
opracowany w'czcsmcj przez siebie na potrzeby 
książki dziecięcej system dziewięciu „porząd
ków”. Poświęca więc uwagę książce obrazkowej 
w jej klasycznych i dynamicznych („ikonolingwi- 
stycznych”) wydaniach, książce stanowiącej kom

NAUKA• DYDAKTYKA - PRAKTYKA

ponent „produktu to
talnego”, książce edu
kacyjnej i książcc-za-
bawcc. Autor konsta- . _
tu|c, iż „edycjom dzic- KSIĄŻKA DZIECIÇCA
ciętym najbliżej jest 1990-2005
do multimcdiałności. a
w efekcie do otwarto- Konteksty kultury popularnej 
ści formalnej, innowa- * literatury wysokiej

eyjności” i w związ
ku z tym niezbędne 
jest zgodne współist
nienie kodów komuni
kacyjnych. a mc ich 
rywalizacja czy dc- 
precjonovvanic które
goś z nich. Tę grupę wypowiedzi uzupełnia Bo
żena Olszewska artykułem dotyczącym edytor
skiego ukształtowania współczesnych czasopism 
dziecięcych i młodzieżowych. Dokonuje ona prze
glądu czasopism przeznaczonych dla różnych grup 
w iekowych, zaznaczając zmiany jakie dokonały 
się W' tej dziedzinie zarówno w sferze treściowej, 
jak i ukształtowania edytorskiego. Autorka zw'ra- 
ca uwagę zarówno na pozytywne przemiany, np. 
w sposobie wydawania większości tych pism, lak 
i negatywne zalew konwenep disnejowskici, ule
ganie obcym wpływom (kalki pism zachodnich), 
komercjalizację czasopism i m.

Grupę „konteksty” zamyka jedyny w' tym zbio
rze tekst odwołujący się bezpośrednio do prak
tyki bibliotekarskiej i doświadczeń na polu ani
macji książki dziecięcej. G rażyna Wałczewska- 
Kłimczak omawia wyniki projektu dotyczącego 
czytelnictwa dzieci, który był realizowany przez 
Książnicę Płocką w łatach 1997-2004 i ob|ął po
nad 2000 dzieci. Wcześniejsze badania potwier
dziły zdecydowany prymat telewizji jako formy 
spędzania wolnego czasu, dlatego zadaniem pro
jektu było w pierwszej kolejności wzmocnić rolę 
biblioteki w środow'isku lokalnym i wpłynąć na 
postrzeganie jej jako w'ażncgo i atrakcyjnego miej
sca, miejsca inicjacji literackich oraz rozwoju kul
tury czytelniczej.

W części poświęconej wartościowaniu książki 
dla dzieci znajdujemy ciekawy trójgłos dający 
przegląd dziecięcego punktu widzenia (w opraco
waniu Danuty Swierczyńskicj-Jelonck), głosów 
krytyki literackiej (tekst Barbary Szargot). a tak
że opinii społecznej wyrażonej w zestawionym 
kilka łat temu Kcinoiiie książek dla dzieci i iidii- 
dzieży (artykuł Grzegorza ł.eszczyńskiego) Ta 
ostatnia wypowiedź dajc tez przegląd najważ
niejszych inicjatyw w tym zakresie w ujęciu hi
storycznym, jednak wydaje się, że poszerzenie 
tematu o wydawane przed wojną i w okresie 
PRL-u bibliografie wzorcowe i katalogi w kry
tycznym wyborze byłoby ciekawym materiałem.
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który nigdzie dotąd nic został całościowo opisa
ny ani skomentowany.

Wiele z poruszanych w tej książce tematów 
dotyczy zagadnień bardzo aktuałnych, zjawisk, 
które nasiłiły się w ostatnich lalach. Czas pokażc. 
lak potoczą się losy książ.ki dziecięcej, na ile zdo
minują ją  wpływy mediów. Wypowiedzi na ten 
temat pokazują potrzebę dalszych, wnikliwych 
i opartych na bogatszej cgzcmpłifikacjt szczegó
łowych badań tego zagadnienia. W pracy sformu
łowano co najmniej kilka w'yraznych zakresów 
takich eksploracji. Omawiana książka zbiera ma
teriały z pogranicza różnych dziedzin i dyscy
plin: badań filologicznych, edytorstwa i sztuki 
książki, medioznawstwa, zagadnień kultury, ele
mentów pedagogiki i etnologii. Bo też przedmiot, 
obiekt tych badań książka dziecięca nie pod- 
dajc się jednolitemu opisowi jednej tylko dyscy
pliny. Jego wielowątkowość, przynależność do

pola badawczego kilku nauk nic ułatwiają sprawy 
badaczom chcącym zebrać i podsumować zagad
nienia dotyczące tego tematu. Tylko w dyskursie 
naukowym różnych specjalistów może się udać 
uchwycić specyfikę i najważniejsze problemy 
związane z książką dziecięcą. Praca zbiorowa, 
którą tu prezentujemy jest żywym dowodem na 
to, że dyskurs ten trwa.

Książka (l:.iecięca 1990-2005. Konteksty kul
tury popularnej i literatury wysokiej. Praca zb. 
oprać, pod red. nauk. G. Leszczyńskiego, 
D. Swierczyńskiej-.Ielonek i M. Zająca. War
szawa: Wydaw. .SBP, 2006. <Nauka-Dydakty- 
ka-Praktyka>. 84.

BO G LM Ił.A  STANIÓW
Instytut Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa
Tniwcrsvtcl Wrocławski

Targi K siążki d la D zieci i M łod zieży  
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Poznańskie Spotkania Tar
gowe są imprezą stosunko
wo młodą, bo istniejącą zale- 
dwic od 2002 r. Ich pomy
słodawcą i głównym organi
zatorem był poznański od

dział Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią
żek, wspomagany przez Centrum Kultury „Za
mek” z Poznania, w którego siedzibie impreza była 
organizowana. W 2005 r. podczas łV edycji tego 
„festiwalu młodego czytelnika", do grona organi
zatorów dołączyły Międzynarodowe Targi Po
znańskie. Wśród instytucji współpracujących 
z targami jest również Biblioteka Raczyńskich, 
Fundacja ,,ABC XXI” (organizator akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”), a jednym z partnerów 
Porozumienie Wydawców (twórca Kanonu litera
tury dziecięcej). Wraz ze zmianą głównego orga
nizatora, zmianie uległa lokalizacja imprezy, któ
ra została przeniesiona na teren MTP, co umożli
wiło jej korzystanie z ich bogatego zaplecza tech
nicznego, infrastruktury, wygodnych warunków 
lokalowych, nowoczesnych powierzchni wysta
wowych i profesjonalnej obsługi. Chociaż MTP 
przejęły na siebie główny ciężar organizowania 
imprezy, komisarzem targów pozostajc jej głów
ny pomysłodawca, O. Sikorska wiceprezes 
PTWK.

Wyjątkowość Poznańskich Spotkań polega na 
tym, iż są to jedyne w naszym kraju targi w' cało
ści poświęcone literaturze dla młodszych czytel
ników'. Jak twierdzą organizatorzy celem spotka

nia jest: „stworzenie forum dla stałych spotkań 
pisarzy, ilustratorów, wydawców, dystrybutorów 
i odbiorców: bibliotekarzy, nauczycieli i adresa
tów najważniejszych dzieci i młodzieży”. Trze
ba jednak zauważyć, że choć impreza rozw ipi się 
pomyślnie, to do realizacji tej idei sporo jeszcze 
brakuje.

W przedsięwzięciu uczestniczą przede wszyst
kim wydawcy książek dla dzieci i młodzieży. 
Obok nich są jednak także oficyny publikujące 
książki szkolne, pomoce dydaktyczne oraz księ
garnie. Po zmianie lokalizacji imprezy i włączeniu 
się w organizację MTP profil imprezy poszerzo
no także o wydawnictwa edukacyjne. Wśród edy
torów promujących swoje książki na Poznańskich 
Spotkaniach Targowych są tak znane oficyny, pu
blikujące książki dla dzieci i młodzieży, jak: Eg- 
mont. Nasza Księgarnia czy Ezop. Znaleźć tu jed
nak można także wydawnictwa, których owoce 
pracy jedynie w części dotyczą młodego czytel
nika. Są to m.in. WSiP, Znak, Amber, Arkady. Bel
lona. GWP czy Rebis. Co istotne, na Poznańskich 
Spotkaniach Targowych wydawcy nic ograniczają 
się jedynie do promocji i sprzedaży książek. 
W skład ekspozycji targowych wchodzą także 
czasopisma edukacyjne, dziecięce i młodzieżowe, 
a także różnego rodzaju gry edukacyjne oraz szcze
gólnie popularne i chętnie czytane przez mło
dzież, komiksy. Podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku innych imprez czytelniczych, rów
nież na PST ważnymi uczestnikami targów, pod
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noszącymi ich atrakcyjność, są sami autorzy ksią
żek dla dzieci oraz ich ilustratorzy.

Mimo krótkiej historii Targi Książki dla Dzieci 
i Młodzieży dysponują już niemałym zestawem 
imprez kulturalnych, sprofilowanych w sposób 
odpowiadający idei spotkania. Do najciekawszych 
i jednocześnie najbardziej wartościowych przed
sięwzięć, realizowanych na targach, należy akcja 
charytatywna pod nazwą „kup książkę i poda
ruj”, której celem jest zbiórka książek przezna
czonych dla najbardziej potrzebujących młodych 
czytelników. W ramach tej akcji uzyskane książki 
przekazywane są poznańskim domom dziecka lub 
hospicjum.

Drugą niezwykle ciekawą i ważną inicjatywą 
jest prowadzona przez Fundację „ABCXXI”, ogól
nopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, któ
rej przejawy są obecne również na targach. 
W jej ramach podczas imprezy odbywa się czyta
nie bajek przez znanych mieszkańców Poznania, 
połączone z różnymi zabawami dla dzieci. Z tar
gami aktywnie współpracuje także Biblioteka Ra
czyńskich, organizując wystawy i warsztaty te
matyczne dla dzieci. Z pozostałych atrakcji, od- 
byw'ających się w czasie trzech dni targowych, 
należy wymienić spotkania z autorami, ilustrato
rami oraz grafikami, które cieszą się dużą popu
larnością, zwłaszcza, że wstęp na targi jest bez
płatny. Tradycją Poznańskich Spotkań staje się 
także cykliczna seria wystaw „Mistrzowie ilu
stracji”, poświęcona za każdym razem innemu 
znanemu polskiemu ilustratorowi, która odbywa 
się w Centrum Kultury „Zamek”. W 2005 r. usta
nowiono i po raz pierwszy wręczono nagrodę dla 
wydawców najlepszych książek dla dzieci. Na
groda ta przybrała postać Statuetek Poznańskich

Spotkań Targowych o nazwie „Pegazik”, które 
mają stać się nieodłączną częścią imprezy. Są też 
okolicznościowe wystawy i panele dyskusyjne, 
związane z różnymi aspektami funkc|onowania 
rynku książki dziecięcej. Poniew-aż istotną część 
publiczności stanowią dzieci i młodzież, organi
zatorzy, wydawcy a także inne instytucje (ni.in 
szkoły) dbają, aby podczas imprezy nic zabrakło 
dla nich różnego rodzaju zabaw, warsztatów i kon
kursów np. na najlepszy plakat, najlepsze opo
wiadanie, fotografie itd.

Pierwsze cztery edycje imprezy zlokalizowa
ne były w Centrum Kułtury „Zamek" i odbywalj 
się pod koniec maja lub na początku czerwca, 
w okolicach Dnia Dziecka. W 2005 i. wraz ze 
zmianą miejsca organizacji, zmianie uległ też ter
min imprezy, który ustalono na drugą połowę lu
tego. Zmiany te zwńązane były z pomysłem orga
nizatorów, aby imprezę skorelować z odbywają- 
cymi się w tym czasie na terenach MTP Targami 
Edukacyjnymi, które cieszą się już dużą popular
nością w'śród publiczności. Zamysł ten okazał się 
korzystny dła Poznańskich Spotkań Targowych, 
gdyż imprezę edukacyjną odwiedzają przede 
wszystkim rodzice z dziećmi i młodzieżą, co da|c 
pozytywny efekt spotęgowania znaczenia obu 
imprez. PST nie są wielką, ale dynamicznie roz
wijającą się imprezą, jedyną w całości zoriento
waną na młodego odbiorcę. W każdej ich edvcji 
uczestniczy regularnie ok. 50 wystawców. VI edy
cja Targów Książka dla Dzieci i Młodzieży Po
znańskie Spotkania Targowe odbyła się w dniach 
16-18.02.2007 r.

T O M A SZ  K A SPER C ZY K

sA L O N
P IS A R Z Y  -  Bogdana Klukowskiego

Poszukiwacz prawdy i sensu

Urodził się w 1957 r. w Gdańsku, tu ukończył 
filologię polską, pracował w biurze informacji pra
sowej „Solidarności”, prowadził wykłady z filo
zofii w Akademii Medycznej, był dyrektorem 
gdańskiej telewizji a od sezonu 2006/2007 jest 
dyrektorem Teatru Wybrzeże.

Debiutem książkowym Huelłego była wydana 
20 lat temu powieść fVeixer Dawidek, za którą 
autor był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Ze względu na ulokowanie akcji powieści w Gdań
sku, miejscu urodzenia i zamieszkania pisarza, 
natychmiast pojawiły się sygnały o podobieństwie 
do fragmentu gdańskiego życiorysu i twórczości 
Giintera Grassa. Toteż w ciągu kilku lat ukazał się 
przekład powieści na niemiecki, a potem i na inne 
języki. Krytycy okazali się bardzo przychylni 
i w gruncie rzeczy jednogłośni: oto pojawiła się 
inna książka nurtu nostalgicznego. Dotychczas nasi 
pisarze umieszczali akcję sw'oich powieści w ma
łych ojczyznach, ale ulokowanych na kresach 
wschodnich. Za sprawą Pawła Huelłego (także
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jego ziomka Stefana Chwina) literacka mapa 
polski wzbogaciła się o nowy region. Dziado
wie 1 ojcowie (Andrzej Kuśnicwicz, Julian Stiyj- 

kowski, Czeslaw Milosz, także Stanislaw Sro
kowski i Włodzimierz Odojcwski) pisali o oj

czyznach utraconych, gdyż zostali z nich wy
pędzeni i przesiedleni. Hucllc jest natomiast 

tubylcem, zakorzenionym w swoim mie
ście od narodzin, nic musi szukać swojej 

genealogii, swo|cj przeszłości.

c PAWEŁ H U ELLE

Iffez.ver Dciwidek jest powieścią kilkupozio- 
niową: jej akcja dzieje się w Gdańsku w 1957 r., 
narratorem jest kolega trzynastoletniego Dawid- 
ka, który zaginął w czasie nadmorskich wakacji. 
Mamy więc poziom detektywistyczny, może 
naw'ct sensacyjny. Ale w trakcie własnych poszu
kiwań prawdy narrator ujawnia inne tajemnice: 
oto żydowski chłopiec okazuje się postacią ta
jemniczą: może był mesjaszem, czarodziejem, 
może sam doprowadził do tajemniczego i osta
tecznego zniknięcia? Czytelnik wędruje z auto
rem po Gdańsku i okolicy, poznajc budynki i inne 
miejsca, które mógł zapamiętać z młodzieńczych 
podróży i w'ycicczck do Trójmiasta. W takim ro
zumieniu Weiser Dawidek iest książką o dorasta
niu, o poszukiwaniu duchowych powinowactw. 
Powieść jest też zapowiedzią zabiegów' obecnych 
w późniejszej twórczości Pawia Hucllcgo: posłu
giwaniem się pastiszem, przywoływaniem twór
czości poprzedników z obszaru literatury i filo
zofii. Autor podsuwa nam przekonanie, że św iat 
nic jest do końca określony, że nic możemy go 
w pełni zgłębić i wszystko ponazywać. Zawsze 
coś pozostanie niejasne i tajemnicze.

Tak też będzie w dwóch zbiorach opowiadań, 
choć jest tam mniej zagadek i tajemnie a więcej 
przywołań rzeczywistości, zapamiętanej z czasu 
młodości autora. Także miejsc i zdarzeń w mie
ście I regionie, które było ojczyzną wielu naro
dów i stąd też wylęgarnią wiclokulturowości.

Dwie kolejne powieści Hucllcgo Mercedes Benz. 
Z listów do Hrahala oraz Castorp już w tytułach 
nawiązują do wypróbowanego wcześniej zabiegu 
literackiego: wykorzystania motywów z dzieł 
znanych autorów. W pierwszym przypadku do
tyczy to czeskiego pisarza Bohumila Hrabala, 
w drugim Czarodziejskiej gótry Tomasza Man
na. Luksusowa marka samochodu z kuszącymi, 
chromowanymi zderzakami jest swego rodzaju pa
rabolą, gdyż narrator robi kurs prawa jazdy 
w małym Fiacie 126p, ale równocześnie wymie
nia fascynującą korespondencję z Hrabaicm. Zde
rzenie skrzeczącej rzeczywistości sprzed kilku
nastu lat z wyimaginowanym światem luksuso
wych samochodów swoich przodków jest zabie

giem, który przynosi niezapomnianą satysfakcję 
czytelnikowi. Niewielka objętościowo książka 
pełna jest niespodziewanych i zabawnych sytu
acji, spostrzeżeń i przemyśleń.

Castorp to z kolei swego rodzaju uzupełnienie 
powieści Tomasza Manna, której główną posta
cią jest Hans Castorp. Pawłowi Huellcmu wy
starczyło tylko jedno zdanie Manna o tym, ze 
jego bohater studiow'al kilka semestrów na uczel
ni technicznej w Gdańsku. Polski autor rozbudo
wał pobyt Castorpa do całej powieści, w której 
głównym tematem jest zderzenie obcych sobie 
wyobrażeń o Wschodzie i Zachodzie Europy na 
początku XX w. Wątek romansowy także doty
czy dwojga kulturowo obcych sobie ludzi: nie
mieckiego idealisty z mieszczańskiej rodziny 
I uwodzicielskiej, tajemniczej polskiej ziemianki 
przebywającej „u wód” w Sopocie.

Najnowsza powieść Hucllcgo nawiązuje i do 
Gdańska, i do twórczości, tym razem nic literac
kiej, lecz plastycznej. Niedawno malarz Maciej 
Świeszewski namalował w stylu dawnych mi
strzów obraz „Ostatnia wieczerza”, wykorzystu
jąc twarze współczesnych sobie gdańszczan jako 
apostołów. Autor powieści traktuje ten fakt jako 
pretekst do pokazania człowieka wierzącego 
współczesnego Polaka. W powieści krzesło prze
znaczone dla Jezusa jest puste. W Gdańsku budo
wane są meczety Boimy się siebie nawzajem, 
boimy się rzeczywistych i wyimaginowanych ter
rorystów, biegamy za powszedniością, nic lubi
my się wzajemnie. Czy jeszcze jesteśmy chrze
ścijanami - zdajc się pytać autor. Powieść jest na
sycona pytaniami, z których najważniejsze znaj
duje się na końcu: gdzie jest Jezus? Zapewne sta
nic się zaczynem do dyskusji o naszej współcze
sności, w której idealiści zatracili się w grach 
i uproszczonych modelach myślenia.

Paweł Hucllc jest człowiekiem czynnym na 
innych polach, jeździ na spotkania, uczestniczy 
w imprezach i sesjach literackich, działa w orga
nizacjach twórczych, wdajc się w spory i pole
miki. Uprawia różne gatunki literackie, jego utwo
ry dramatyczne wystawiają teatry a wiersze 
i opowiadania drukowane są w czasopismach 
i antologiach. Autor nic stroni od nowoczesnych 
form kontaktu z czytelnikiem. W 2000 r. Weiser 
Dawidek znalazł się w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej wvvw.litcratura.nct.pl.. a od
cinki najnowszej powieści Ostatnia wieczerza są 
od początku stycznia 2007 r. nadawane w 111 
programie Polskiego Radia. Prozę czytają autor 
oraz aktor Zbigniew Zamachowski.

Proza
•  Weiser Dawidek. Wyda w. Morskie 1987. Puls 

(Londyn) 1992, 1996, Świat Książki 1997. Wy- 
daw. słowo/obraz/terytoria 2000, 2001, Znak 2006
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•  Opow iadania na czas przeprowadzki. Puls 
(Londyn) 1991, 1997, Wydaw. słowo/obraz/tery- 
toria 1999

•  Pierwsza miłość i inne opowiadaniu. Puls 
(Londyn) 1996

•  Mercedes Benz. Z listów do Hrahala, Znak 
2001

•  Bytem samotny i szczęśliwy, Rosner i Wspól
nicy 2003

•  Castorp, Wydaw. słowo/obraz/terytoria 2004
•  Ostatnia wieczerza. Znak 2007

Poezja
•  Wiersze, Wydaw. Atext 1994

Litwory dramatyczne
•  Pod dębami, monodram, druk w „Tygodniku 

Powszeebnym” 1992
•  Kto mówi o czekaniu, druk w miesięczniku 

„Dialog" 1994 nr 7
•  Chagall, słuchowisko radiowe, 1988
•  Ostatni kwadrans. Z kroniki rodzinnej Scho

penhauerów, druk w miesięczniku „Dialog” 2000 
nr 2

•  Kąpielisko Ostrów, druk w miesięczniku „Dia
log” 2001 nr 2

Nagrody
•  1987 Nagroda Artystyczna Gdańskiego To

warzystwa Przyjaciół Sztuki
•  1987 Nagroda Młodych miesięcznika ..Lite

ratura” za najlepszy debiut
•  1988 Nagroda Fundacji im. Kościciskich
•  1992 nagroda Andrcasa Gryphiusa
•  1995 nagroda PEN-Clubu w dziedzinie prozy
•  1996 Nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego 

w dziedzinie literatury
•  1997 nominacja do nagrody „Nike”
•  2001 paszport tygodnika „Polityka” za .P/er- 

cedes Benz

Zalecana lektura
•  Maria Jentys: Pawe! Huelle [w] Literatura 

polska XX  wieku. Przewodnik encyklopedyczny. 
T. 1. Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

•  Nie jestem zakładnikiem literatury, rozmowa 
przeprowadzona przez Zdzisława Pietrasika. „Po
lityka” 1992 nr 30.

E d u k acja  regionalna w  krakow skiej W B P

Od kwietnia do września 2006 r. w  Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej w Krakowie była udo
stępniana interesująca wystawa o mieście i po
wiecie Wieliczka. Ekspozycja stanowiła dobry 
przykład jednej z form edukacji regionalnej, którą 
mogą stosować w swojej działalności biblioteki 
wojewódzkie, a także promocji regionu, w tym 
konkretnych powiatów, gmin i miejscowości, 
przez te placówki. Na krakowskiej wystawie za
prezentowano bogaty materiał, umieszczając go 
w gablotach i na planszach. Pierwszą jej część 
poświęcono miastu Wieliczka. Słusznie przypo
mniano sławne osoby, związane z przeszłością 
tej miejscowości, np. Mikołaja Wierzynka i Grze
gorza z Sanoka. Dzięki temu wystawa pełniła rów
nież funkcję edukacyjną w zakresie historii oj
czystej. Promocji miasta dobrze służyły ładne 
i duże, współczesne zdjęcia jego zabytków, uzu
pełnione opisami, a także książki o Wieliczce 
1 prezentacja lokalnej prasy samorządowej. Uwa
gę zwracały obrazy Z. Wójcika i zdjęcia D. 
Ustrzyckiego, wykonane w Wieliczce. Imponują
ca była część ekspozycji dotycząca wielickiej Ko
palni Soli oraz Muzeum Żup Krakowskich. Orga
nizatorzy umieścili na planszach fotokopie war

tościowych dokumentów, dotyczących kopalni. 
Spośród nich najcenniejsze i zarazem najważniei- 
szc z punktu widzenia edukacji historycznej były 
fotokopie wpisów wybitnych postaci historycz
nych: cesarza Wilhelma, marszałka .lózcfa Piłud- 
skiego, prezydenta RP Stanisława Wojciechow
skiego i Fryderyka Chopina do księgi zwiedzają
cych. Ta część wystawy miała w dużym stopniu 
charakter ekspozycji muzealnej, gdyż oprócz fo
tokopii umieszczono na niej eksponaty wypoży
czone z dwóch wielickich muzeów. Znalazły się 
wśród nich kierat polski z XVII w. i naczynia 
odnalezione w czasie badań archeologicznych, 
przeprowadzonych w Wieliczce. Piękne ekspo
naty - lampy górnicze z XVIII-XX w. wypo
życzono ze zbiorów Emila Młynarczyka. Kilka 
gablot i plansz przeznaczono na bardzo plastyczne 
przedstawienie trasy turystycznej w kopalni soli. 
Chodzi o efektowne, barwne zdjęcia kolejnych 
etapów zwiedzania, uzupełnione opisami. Zwie
dzających, mających zainteresowania muzyczne, 
przyciągała gablota, dotycząca Reprezentacyjnej 
Orkiestry Dętej Kopalni Soli w Wieliczce, w któ
rej umieszczono afisz i kilka ładnie skomponowa
nych plastycznie instrumentów dętych. Funkcję
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informacyjną pełniły wyeksponowane przez or
ganizatorów dane adresowe dwóch wielickich 
muzeów. Na wystawie ukazano też działalność 
innych placówek kulturalnych z Wieliczki, 
zwłaszcza tamtejszego Centrum Kultury i Tury
styki oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej. Na pochwałę zasługuje informacja o hi
storii 1 współczesnej działalności biblioteki, za
kończona ważną wiadomością, że w kwietniu br. 
ta PiMBP zaczęła udostępniać przez Internet 
stworzone wcześniej bazy biblioteczne. Zainte
resowanie wzbudzały ciekawe zdjęcia z bibliote
ki. np. z wizyty delegacji niemieckiej z Bergamen. 
Rolę informacyjną pełnił wykaz filii. Jedną gablo
tę przeznaczono na najstarsze książki ze zbiorów 
tej placówki, m.in. publikacje Lucjana Rydla 
1 Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

Promocji powiatu najlepiej służyła część wy
stawy, poświęcona czterem kolejnym gminom: 
miastu i gminie Niepołomice oraz gminom Gdów, 
Biskupice i Kłaj. Główny element plastyczny 
i zarazem informacyjny stanowiła duża mapa po
wiatu, z zaznaczonymi gminami i miejscowościa
mi, uzupełniona legendą wskazującą na konkretne 
atrakcje turystyczne. Drugi ważny element pla
styczny to rysunki herbów gmin, umieszczone 
przy grupach plansz, dotyczących poszczegól
nych z nich. Na planszach wyeksponowano duże, 
efektowne zdjęcia zabytków i innych obiektów 
turystycznych, uzupełniając jc opisami. W gablo
tach umieszczono wydawnictwa, dotyczące gmin 
lub opublikowane na ich terenie, w tym tytuły 
prasy lokalnej. Nic zapomniano też o pocztów
kach. Dużymi walorami estetycznymi cechowały 
się zdięcia zamku królewskiego i ogrodów królo
wej Bony z Niepołomic. Wartość informacyjną aż

do zamknięcia wystawy we wrześniu 2006 r. mia
ła natomiast prezentacja imion i nazwisk człon
ków aktualnych władz samorządowych gmin. 
Słusznie zaprezentowano wiadomości o związ
kach znanych Polaków z konkretnymi miejsco
wościami i gminami. Byli wśród nich papież Jan 
Paweł 11 (Karol Wojtyła), pełniący w latach I94K- 
1949 funkcję wikarego w Nicgowici (gmina Bi
skupice), wybitny twórca fotografii przyrodni
czej Włodzimierz Puchalski, związany z Niepo
łomicami i plastyk oraz człowiek teatru Tadeusz 
Kantor właściciel domu w Hucisku (gmina Bi
skupice). Na wystawie pokazano zdjęcie pomni
ka krzesła, czyli dzieła Kantora, stojącego koło 
togo domu. W Hucisku miało się znaleźć archi
wum stworzonego przez Kantora Teatru Cricot 2 
i Dom Pracy Twórczej, jednak plany te nie zosta
ły zrealizowane.

Wystawa pomagała nie tylko w edukacji huma
nistycznej, ale też w edukacji przyrodniczej. Słu
żyły temu dobre fotografie przyrodnicze, szcze
gólnie z Puszczy Niepołomickiej, jak również pre
zentacja sylwetki Włodzimierza Puchalskiego. 
Szkoda, że wykorzystano zbyt mało zdjęć, będą
cych dziełem tego znanego fotografika. Przy pre
zentacji książek nic zapomniano o podaniu pod
stawowych informacji bibliograficznych (o miej
scu i roku wydania), gdy nic było ich na okład
kach. Popełniono natomiast błąd, nic opracowu
jąc żadnego informatora do wystawy. Po uzupeł
nieniu tego braku krakowska ekspozycja mogłaby 
w pełni być wzorem promocji regionu przez bi
bliotekę wojewódzką.

dr ADRIAN LLJASZ
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Lopacińskiego w Lublinie

B ib liotekarz -  protop lastą  A n ji G arb arek ’
w  2006 r. Polskie Radio w różnych programach 

prezentowało dość często piękne piosenki Anji 
Garbarek. Mam nadzieję, że będzie to ezynić dalej 
bo w jej piosenkach, jak twierdzą znawcy, elektro
niczne dźwięki łączą się z instrumentami akustycz
nymi i eterycznym, nieziemskim głosem wokalist
ki. Tworzenie piosenek zawsze zaczynało się dla 
tej wybitnej norweskiej wokalistki od pisania tek
stów. Dla niej „słowa mają swój własny dźwięk 
i rytm, które tworzą atmosferę”.

Anja Garbarek muzykę traktuje jako „ścieżkę 
dźwiękową do historii, którą chcę opowiedzieć, 
staje się ona ich częścią”.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem głos tej 
wokalistki, miałem, poza doznaniami artystycz-

' Jest lo rozszerzona wersja tekstu z. mojej publi
kacji pl. Bibliolekarze z daleka, a bliscy Polsce. 
Warszawa: Wydaw. Verlag Dashofer, 2007.

nymi, jeszcze inne skojarzenia: przypomniałem 
sobie, że dobrze jest mi znane nazwisko Garba
rek. Aby to wyjaśnić wracam do 1977 r. Właśnie 
wtedy wybierałem się po raz pierwszy do Nor
wegii. Moja podróż miała charakter studyjny 
i chciałem się do niej dobrze przygotować. Do
świadczeni polscy bibliotekoznawcy doradzali mi, 
że jak będę w Oslo, to muszę się koniecznie skon
taktować z Czesławem Garbarkiem, wybitnym 
znawcą norweskiego i europejskiego bibliotekar
stwa. Z rady tej postanowiłem skorzystać poza 
oficjalnym programem pobytu w Oslo. Moja pod
róż do Norwegii zaczęła się z małą przygodą. Le
ciałem samolotem LOT-u do Kopenhagi, aby prze
siąść się do samolotu SAS-u do Oslo. Jednak spo
tkani w samolocie współpasażerowie, którzy też 
lecieli do Oslo, zapewnili mnie, że przerwa w lo
cie w Kopenhadze będzie trwała nic godzinę.
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a półtorej godziny. Kiedy po półtorej godzinie uda
liśmy się do odlotu, okazało się, ze samolot Seandi- 
navian Airlines SAS już odleeiał i możemy lecieć do 
Oslo ostatnim tego dnia samolotem linii szwajcar
skich SWIS. Tak też zrobiliśmy. Kiedy przylecia
łem do Oslo było już po godzinie 23.00, chociaż 
z powodu trwających tam jeszcze białych nocy, 
było widno jak w dzień. Przechodząc przez 
ogromną salę przylotów, zobaczyłem na środku tej 
sali moją walizkę (w charakterystyczną szkocką 
kratkę), która przyleciała wcześniej, właśnie sa
molotem SAS-u. Wziąłem ją, przez nikogo nic in
dagowany i pojechałem do hotelu. Wyobraźmy so
bie co by się teraz działo, gdyby zauważono pozo
stawioną walizkę, którą nikt się nic interesuje?

Zaraz po przyjeździc do Oslo i złożeniu ofi
cjalnych wizyt pojechałem, zgodnie z programem, 
do Bergen w jedną stronę pociągiem przez dzie
siątki wykutych w skałach tuneli, z powrotem 
powrót do Oslo samolotem. Wtedy skontaktowa
łem się z Czesławem Garbarkicm, od wielu lat 
mieszkającym w Norwegii (ożenił się z Norweżką 
Kari Nilsdotter-Nordb). który zaproponował mi 
dłuższe spotkanie w najbliższą niedzielę. Rano 15 
maja 1977 r., przyjechał do mojego hotelu i zapro
sił mnie do Biblioteki Wydziału Matematyczno- 
Przyrodniczego Uniwersytetu w Oslo, gdzie był 
dyrektorem. Warto przypomnieć, że wówczas Bi
blioteka Uniwersytecka w Oslo (norweska nazwa: 
Univcrsitctsbibliotckct i Oslo) pełniła także funk
cję Biblioteki Narodowej, podobnie jak Biblioteka 
Uniwersytecka w Helsinkach. Na początku roz
mowa dotyczyła spraw polskich, którymi się Pan 
Czesław bardzo interesował. Jego zainteresowanie 
było tym większe, że kilka dni wcześniej doszło 
do morderstwa opozycyjnego działacza studenc
kiego Stanisława Pyjasa w Krakowie.

Po obejrzeniu biblioteki odbyliśmy dłuższą roz
mowę na tematy bibliotekarstwa skandynawskie
go, a nawet szerzej, bo Pan Czesław był aktyw
nym uczestnikiem kongresów IFLA. Otrzyma
łem od niego wiele cennych informacji na ten te
mat I materiałów, z których dość często korzy
stałem po powrocie do kraju.

Kiedy pojechaliśmy na Półwysep Bogdpy-(na
leżący do południowej części Oslo). Pan Czesław 
okazał się nic tylko świetnym przewodnikiem, 
ale także autentycznym miłośnikiem dorobku kul
turowego swojej drugiej Ojczyzny Norwegii. 
Duże wrażenie zrobiła na mnie Galeria Edvarda 
Muncha ze słynnym obrazem „Krzyk", który 
przed kilku laty został skradziony, a następnie 
szczęśliwie odzyskany. Po drodze Pan Czesław 
pokazał mi farmę prowadzoną osobiście przez 
ówczesnego króla Norwegii Olafa V (nic wiem, 
czy jego następca po 1991 r. król Harald V konty-

- Na Półwyspie Bogdóy znajduje się kilka głów
nych alrakcji Oslo: Park folklorystyczny pod go
łym niebem, wykopane statki Wikingów, Kon-Tiki. 
czyli tratwa Tliora Heycrdahla, oraz polarny statek 
badawczy l’iam.

UUiotetarM promtOący 
Msk* s* {ranicji

nuujc gospodarskie trady
cje swojego ojca). Aby 
spotęgować moje wraże
nia turystyczne. Pan 
Czesław zawiózł mnie do 
przepięknego fiordu, od
dalonego od Oslo o ok. 30 
km. W czasie kilku godzin 
przebywania z moim go
ścinnym gospodarzem 
pomyślałem, czy pełna 
integracja pana Czesława 
z nową Ojczyzną będzie także udziałem jego syna 

Jana Garbarka, a może wykorzystuiąc wysoki 
status zawodowy swojego ojca Jan zostanie także 
bibliotckoznawcą? Tak się jednak nic stało.

Jan Garbarck jest obecnie światowej sławy mu
zykiem. uważany za jednego z ważniejszych 
współczesnych muzyków jazzowych, a także za 
ojca skandynawskiej sceny lazzowcp Grę na sak
sofonie rozpoczął w wieku czternastu lat. Od dłuż
szego czasu wykazuje wyraźne zainteresowanie 
twórczością ludową i etniczną, co przejawia się 
w spotkaniach z artystami różnych kultur i styli
styk. Na przykład w 1984 r. nagrał płytę z Ravim 
Shankarcm („Song For Everyone”), a w 1991 r. 
dokonał nagrań ze swoją rodaczką, śpiewaczką 
ludową Agnes Bucu Gamas („Roscnsfolc"). 7, kolei 
na płycie „Ragas & Sagas” towarzyszą mu przed
stawiciele tradycyjnej muzyki pakistańskici Usted 
Fatch Ah Khan.

Sława norweskiego artysty z polskimi korze
niami wykracza daleko poza krąg słuchaczy jaz
zu i worki masie, dotarła zarówno do filharmo- 
nicznych sal, jak i na listy najlepiej sprzedaiących 
się płyt. W 2006 r. Jan Garbarck odbył trasę kon
certową obejmującą; Gdańsk. Koszalin, Poznań. 
Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław. Wszędzie go py
tano czy jest Polakiem, bo na to wskazuje jego 
nazwisko. Odpowiadał wówczas: Tak, iitó/ ojciec 
Czeslaw jesl Polakiem z pochodzenia, a w.śród 
mia.st, klóre pojawiają sit; ir jego opnwie,ściach 
rodzinnych, znajdują się ,laslo i KrosntT, Wiele 
z mm rozmawiałem na temai Polski. Dziś 
możemy powiedzieć, żc Jan Garbarck jest 
artystą takiego formatu, żc czuje się Obywate
lem Świata.

Jedyna jego córka to Anja Garbarck^, od któ
rej zaczęliśmy tę opowieść Dla niej ojciec jest

' Inne źródła wskazują, żc najwięcej Oarbarków 
jest w Wicikopolscc. W lej sytuacji przydałby się 
program kompulcpowy, który spolkałem w Biblio
tece w Cenirum Pompidou. Tam zaraz przy weisciii 
można na klawialtirzc komputera wypisać interesu- 
jące nas nazwisko i zaraz na mapie Praiit|i zosiaje 
zakreślony obszar, gdzie to nazwisko popiwia się 
najczęściej.

■* Anja Garbarck. znana norweska artystka jazzowa 
dała dw'a koncerty W' Polsce: 27 listopada 2(J06 r. we 
Wrocławiu, w Teatrze Muzycznym CAPITOl. i 28 
listopada 2006 r. w Warszawie w Pabrycc Trzciny
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ważnym współpracownikiem, bo jak stwierdziła: 
jeśli chodzi o poważne rzeczy, takie jak instrii- 
nienlv smyczkowe i saksofon, zaw.sze z nim pracu
ję. To moja uiuhiona część tworzeniu płyty. Dzięki 
temu poznałam go juko osobę, a nie tylko jako 
mojego tatę.

Dziś z całą pewnością możemy stwierdzić, że 
w dalekiej Norwegu odehodzą na drugi plan bi
bliotekarskie dokonania naszego rodaka Czesła
wa Garbarka, a na pierwszy wchodzą muzyczne 
i wokalne sukcesy jego syna Jana i wnuczki Anji. 
Pocieszające jest to. że ich artystyczne dokona

nia utrwalone na płytach wzbogacą zbiory mu
zyczne właśnie bibliotek.

Kiedy wracałem |uż do Warszawy na lotnisku 
w Oslo spotkałem znaną mi osobę, ale tylko 
z telewizji, był to Willy Brandt, który przemiesz
czał się po dużych przestrzeniach portu lotnicze
go bez zadnci obstawy. Teraz sobie uświadamiam 
jak musiało to być bardzo dawno, bo obecnie na
wet wicepremier musi mieć kilkuosobową ochro
nę. Można i tak mierzyć odchodzący czas...

LUC JAN BILIŃSKI

N ow a b ib lioteka  
w  Sw arzędzu*

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu otrzymała 
nowe pomieszczenia. 21 września 2006 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie. Na 500 nT powierzchni 
znajdują się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytel
nia. oddział dla dzieci, kilka magazynów, pomiesz
czenie socjalne i biura. Każde z pomieszczeń prze
znaczonych dla czytelników przygotowano w in
nym kolorze granat, pomarańcz i zieleń wpra
wiają użytkowników biblioteki w dobry nastrój.

Uroczystość otwarcia biblioteki to nic tylko 
przemówienia, ale także program artystyczny. Go
ście wysłuchali recitalu francuskich piosenek

* O nowej bibliotece w Swarzędzu pisała M. Mcr- 
czyńska w „PB" 2006 nr 12 s. 31-32 w cyklu <>Jowe 
obiekty bibliotecznc>.

i utworów' instrumentalnych granych na akorde
onie. obejrzeli spektakl o molu książkowym 
Scenariusz napisała specjalnie na tę okazję .Agata 
Widzowska-Pasiak. autorka kilku książek dla dzie
ci, laureatka nagród literackich, słuchaczka stu
dium bibliotekarstwa, od kilku miesięcy pracow
nik biblioteki. Doskonały spektakl (rzecz działa 
się w barzc bibliofila) był dowcipny, a z wielką 
fantazją zagrało go trzech uczniów gimnazjum. 
Tego dnia zainaugurowała działalność galena (jesz
cze bez nazwy), w której prace wystawiał znany 
swarzędzki fotografik Henryk Błachnio. 

Galeria stanic się micj-
NOWE OBIEKIY 
BIBLIOTECZNE

seem prezentacji prac ar
tystów profesjonalnych 
i amatorów, którzy na 
pewno wyjmą swoje prace z szuflady i podzielą 
się swoimi dokonaniami. Uczestnicy spotkania 
otrzymali specjalne pocztówki z okolicznościową 
pieczątką, reklamujące bibliotekę. Na zakończe
nie spotkania była kawa, torty przypommaiące 
starodruki otwarta księga z zażóleonymi kari- 
kami. zakładką z marcepanowego sznurka, 
z czekoladową sową i pięknymi cytatami, 
napisanymi ozdobnym czekoladowym pismem 
to był majstersztyk cukierniczej sztuki. Burmistrz 
Swarzędza Anna Tomicka, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Swarzędza Bożena Szydłowska oraz za
stępca dyrektora WBP i C.AK Iw'ona Smarsz otrzy
mały półmetrowe gęsie pióra Honorowego Czytel
nika biblioteki. Czytelnicy rówmicż otrzymywali 
prezenty gęsie piórka, pocztówki, herbalniki 
W' kształcie sow'y. cukierki, a dzieci balony.

M AŁGORZATA M ERCZ^ NSKA
dyrektor Biblioteki Publicznci 

w Swarzędzu
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Igor N ew erly
p atronem  ob chod ów  60-Iecia M iejsko-G m innej  

B ib liotek i Publicznej w P iszu

60 lal biblioteki publicznej w Piszu to nic 
tylko historia instytucji. Jej wewnętrznej i ze
wnętrznej organizacji, ale historia ludzi w niej pra
cujących, ludzi żyjących na tych terenach od cza
su ich przyłączenia do Macierzy; to historia książ
nic warmińsko-mazurskich i rozwoju sieci biblio
tek publicznych północnej Polski. To również hi
storia samej książki, czasopiśmiennictwa regio
nalnego ostatnich 60 lal i zainteresowań czytelni
czych mieszkańców tych ziem. Ale to także świa
dectwo potrzeby czytelniczej, potrzeby rozwoju 
duchowego i intelektualnego naszych użytkowni
ków; dowód na to jak wiele można osiągnąć 
w dziedzinie rozwoju kultury poprzez współpra
cę z ludźmi kultury, z licznymi instytucjami, ośrod
kami, poradniami, szkołami.

Ryszard Kapuściński twierdzi, że fundamen
tem kultury jest dialog, dzięki któremu kultura 
w ogóle może istnieć, rozwijać się, być. Tę dialo- 
giczność kultuiy wspaniale widać w Piszu, a uro
czystości związane z obchodami jubileuszu naj
lepiej o tym świadczą. Bo to dzięki zaangażowa
niu Ireny i Ryszarda Gałeckich spadkobierców 
mazurskiego domu pracy twórczej Igora Newer
lego; Zosi Filipkowskiej piskicj polonistki; pra
cownikom Piskiego Domu Kultury i uprzejmości 
jego dyrektora Wojtka Straszyńskiego; wspar
ciu I pomocy Jagienki i Wojtka Kassów z Prania, 
rodziny pisarza, mediów lokalnych i regionalnych; 
pośrednio też dzięki sprowadzeniu przez Suwał
ki na północ Polski wystawy z Biblioteki Naro
dowej, a potem przewiezieniu jej do Pisza przez 
Muzeum Ziemi Piskicj święto Biblioteki, dzięki 
wszystkim miało taką formę i takie wymiary.

Urzeczony krajobrazem i folklorem tej ziemi, 
przekroczyłem próg zainteresowań literackich. 

Pokochałem Mazury.
Przez dwadzieścia pięć lat będąc 

.. małorolnym powiatu mrągowskiego ", 
iviem wśród tego ludu, 

przejmowałem się jego przeszłością, 
jego aktualną .sytuacją, miałem sąsiadów 

i przyjaciół.

ł. Newerly

Na patrona odchodów jubileuszu wybraliśmy 
pisarza, działacza i wielkiego miłośnika przyrody

Igora Newerlego. Powodów było kilka i argu
mentów wiele jednym słowem wybór niesły
chanie słuszny. Merytoryczne przygotowania do 
prezentacji postaci w Piszu jedynie nas w nim

utwierdziły. Już w połowic września ub.r. zaist
niała w bibliotece wystawa „Żywe wiązanie śla
dami Igora Newerlego” przygotowana w 2003 r. 
przez Bibliotekę Narodową we współpracy 
z prof Janem Zielińskim. Choć nic odtworzyli
śmy jej tu dokładnie, ze wszystkimi eksponata
mi, które wcześniej towarzyszyły zdjęciom 
w Warszawie czy w Suwałkach, ale kajak pisarza 
przywieźliśmy! W tygodniu obchodów odbył się 
cykl spotkań dla maturzystów z naszą zaprzy
jaźnioną polonistką Zosią Filipkowską. To ona 
właśnie w niesłychanie barwny i ciekawy sposób 
opowiadając o życiu i twórczości autora Chłopca 
z Salskich stepów zachęcała młodych ludzi do się
gnięcia po jego dzieła. Sądzę, że właśnie tc spo
tkania oraz zwiedzanie bogatej w fotografie i pa
miątki po pisarzu wystawy, przyczyniły się do 
wypożyczenia przez młodzież, dawno nic czyta
nych u nas książek Newerlego. Uwieńczeniem po
gadanek, a jednocześnie takim pierwszym od
świętnym dniem jubileuszu była projekcja filmu 
zrealizowanego na podstawie powieści Pamiątka 
z celulozy ,,Pod gwiazdą frygijską”. O filmie Je
rzego Kawalerowicza z 1954 r.. a także o socreali
stycznej kinematografii polskiej lat 50. opowie
dział nam Michał Ogórek. Z charakterystycznym 
dla siebie poczuciem humoru, lekkością wypo
wiedzi i satyryczną puentą zachęci! on naszych 
gości do obejrzenia filmu.

Główne uroczystości 60-lccia MGBP w Piszu 
odbyły się w sobotę. 14 października 2006 r. Bi
blioteka pachnąca i strojna przyjęła swych gości 
dostojnie, z przyjemnością odbierając ukłony, 
życzenia i kwiaty. Byli przedstawieicle władz 
WBP w Olsztynie, Biblioteki Narodowej oraz 
zaprzyjaźnionych instytucji. Wysłuchaliśmy li
stu od Jarosława Abramowa-Newcrly (który spe
cjalnie wystosowany na tę okoliczność miał być 
odczytany przez żonę syna pisarza, w czym jed
nak przeszkodziła ciężka grypa). List był wyra
zem radości z powodu prezentacji wystawy po
święconej Ojcu oraz podziękowaniem dla wszyst
kich zaangażowanych w jej mazurską drogę. 
O pomyśle i trudzie przygotowania wystawy 
opowiedziała Beata Symonowicz z BN. a po obej
rzeniu eksponatów i wpisach do ksiąg pamiątko
wych, pojechaliśmy do Zgonu, bo tam właśnie 
jest malutki domek z czerwonej cegły, w którym 
w latach 1957-1987 powstały: Leśne Morze, Żywe 
wiązanie i zbiór opowiadań Z« Opiwardą, za 
siódmą rzeką. Tam też powstawały szkice innych 
utworów wyrosłych ze wspomnień, kontaktu 
z przyrodą i ludźmi mieszkającymi nad Mokrym,
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Krutynią czy Nidzkim; ludzi i ich historii Ów 
domek, nabyty w latach 50. XX w. przez Zofię 
Łapicką od porzucających na zawsze Mazury au
tochtonów, stal się na długie lata schronieniem dla 
Niej I Igora Newerlego, ich letnim domem. Dziś 
jest własnością Ireny i Ryszarda Gałeckich ser
decznych przyjaciół poprzednich właścicieli. 
Z naszej inicjatywy, właśnie 14 października ub.r. 
od rana do zmierzchu dom ten, gdzie są meble 
własnoręcznie wykonane przez pisarza, jego bi
blioteczka. maszynopis Zoslalo r  iiczlv bogów, 
książki z dedykacjami autora oraz inne pamiątki, 
został otwarty dla zwiedzających.

W Zgonie powitał nas Zespół Sygnalistów 
Nadleśnictwa Strzałowe Gdy tylko zabrzniiały 
dźwięki rogów' wszystko wkoło zamilkło, czuć 
było podniosłość miejsca, chwili i czasu. To po
czucie nicsamowitości trwało jeszcze długo gdy 
Wojciech Wysocki czytał fragmenty prozy Pana 
Igora a za płotem szczekał pies; gdy nad głowami 
dzikie gęsi leciały na południc a z okien domku 
płynęła muzyka... Po części artystycznej nastą
piło uroczyste odczytanie drugiego listu syna pi
sarza Jarosława, opowieść Ireny Gałeckiej o przy
padkowym spotkaniu na mazurskim szlaku 
z Zosią Łapicką i wieloletniej przyjaźni, zwie
dzanie domku i cieple piece, wpisy do księgi pa
miątkowej, prezenty od biblioteki i grzaniec na to 
zimno, które jak na złość, całkiem nieproszone na 
obchody przyszło do Zgonu już 2 dni wcześniej 
i tam na nas czekało...

Zgon i nasze w nim spotkanie swoją obecno
ścią zaszczycili także przyjaciele i sąsiedzi Igora 
Newerlego i Zofii Łapickiej pisarze Kazimierz 
Orłoś i Jerzy Sito z żonami, prof. Janusz Małlck 
z córką, syn Karola Malika oraz Jadwiga i Euge
niusz Gałązkowie sędziwi i schorowani zgoń- 
scy opiekunowie gospodarzy i ich domu.

W to jesienne popołudnie, w przeddzień rocz
nicy śmierci pisarza, w tym szczególnym miejscu 

czuliśmy obecność Pana Igora. Wspomnienia 
mazurskich spotkań, łamiące się głosy i łzy wzru
szenia dodawały nam, bibliotekarzom przekona
nia, że nic uczestniczymy już tylko w święcie 
biblioteki, ale w ważnym wydarzeniu kultural
nym, wydarzeniu istotnym dla osób blisko zwią
zanych z pisarzem, jego literaturą, ale i z tym
miejscem, i Sprawą Mazurską.

1 to już wszystko. Po spotkaniu zostały 2 ta
blice pamiątkowa na domu i informacyjna przy 
płocic, ufundowana przez Nadleśnictwo Strzało- 
wo; zostały wspomnienia, wrażenie niesamowi
tego nastroju spotkania oraz strzępy zdań takie 
jak: „lubię przyjeżdżać na twoje imprezy .Aniu 
są tak mało biblioteczne”; „Pani tak pięknie marz
ła...”; „A swoją drogą publiczność na Mazurach 
to macie najlepszą na świccie serdeczne pozdro
wienia Wojtek Wysocki”.

ANNA BŁASZCZA K 
Dyrektor MGBP w Piszu

F estiw al Poezji w  ja sie lsk iej b ib lio tece
w dmuch 17-1 k.10.2006 r. Miejska Bibliote

ka Publiczna w Jaśle zorganizowała, w ramach 
projektu „Twórcy i Słowa jasielskie spotkania 
z literaturą". Festiwal Poezji „Wiersz traci pa
mięć za rogiem ulicy...". Projekt realizowany 
jcsi przy wsparciu finansowym Ministra Kultury 
1 Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa" oraz 
Gminy Miasta Jasio.

Festiwal Poezji rozpoczęły Warsztaty Twór
czego Pisania, które poprowadził Bohdan Zadu- 
ra poeta, prozaik, tłumacz m.in. z języka ukra
ińskiego i węgierskiego oraz krytyk literacki. Od 
2004 r. redaktor naczelny czasopisma ,,Twór
czość”. Autor tomików' poetyckich: Kasze! tr Hp- 
cu (2000), Ptasia grypa (2002), Kopiec kreta 
(2004); powieści Lit ( 1997), oraz szkiców literac
kich. O sonetach Zadiiry Jarosław Iwaszkiewicz 
powiedział, że brzmią jakimś nowym tonem, ba
rok polski prześwietlony ealą drogą poezji naszej.

Forma warsztatów poetyckich zgromadziła 
głów nie młodzież z jasielskich szkół, zaintereso- 
w'aną „twórczym pisaniem”. Od Bohdana Zadury

dowiedzieli się, że własne teksty należy porów
nywać z utworami mistrzów, aby mieć literacki 
punkt odniesienia. Słowo drukowane nic zawsze 
ma wysoką jakość. Mistrz sonetu uważa, że naj
ważniejsza jest prosta mądrość tak jak myśl 
T. S. Eliota: „Bo w początkach nigdy nic znamy 
zakończeń”. Według Zadury każdy wiersz ma swój 
idealny wzorzec im bardziej do mego zbliżony 
tym lepszy wiersz. Wskazówki techniczne po
mogły uczestnikom w analizowaniu własnych tek
stów. Najważniejsza myśl warsztatów sprowa
dziła się do zdania: „Jeśli nie nauczymy się pisać 
wierszy samemu, to nauczymy się czytać wier
sze cudze”.

W tym dniu odbyły sięjcdnocześnic dwa spot
kania poetyckie w I ŁO z Darkiem Foksem i w II 
LO z Mariuszem Grzcbalskim.

Darek Foks poeta i prozaik, nominowany 
do Paszportu Polityki (2000, 2004). Redaktor dzia
łu prozy w ,,Twórczości”. Autor tomików po
etyckich: Sonet drogi (2000), Przecena map 
(2005); prozy: O rdo  (1998), Pizza weselna 
(2000).
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Dla Marka Zaleskiego z „Gazety Wyborczej” 
proza Darka Foksa jest fajerwerkiem, tryska lite
rackimi aluzjami, grepsami zaszyfrowanymi przej
rzyście.. .

Młodzież I LO zaskoczyła poetę para-profc- 
s jonalną inscenizacją opartą na jego tekstach. Au
tor przeczyta! własną powieść Ordo, tłumacząc 
młodzieży „co poeta miał na myśli”. Czy jest to 
wizja narodzin artysty, czy może magiczna przy
powieść o dojrzewaniu? Autor uważa, że każdy 
ma prawo do własnej interpretacji.

Zapytany o natchnienie Darek Foks odpowie
dział, że czerpie z fragmentów rozmów' i sytuacji, 
które mu się przydarzają. Sam nic lubi utożsa
miać się z żadnym nurtem literaekim czy pokole
niowym. Bliski jest mu jednak model oharyzmu 
1 poezji Marcina Świctlickicgo.

Na zakończenie poradził uczniom poważnie 
myślącym o pracy literackie), że dobrze jest upra
wiać mc tylko poezję, ale i inne gatunki pisarskie 
w razie, gdyby muza zawiodła.

Spotkanie autorskie z Mariuszem Grzcbalskim 
W' II LO poprowadziła Marta Rzcżniczak.

Mariusz Grzebalski poeta i prozaik, laureat 
nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za naj
lepszy debiut poetycki (1994). Autor tomików: 
Graffiti (2001 ), S/viiiie i .ficzcnie (2004). Karol Ma
liszewski napisał o jego poezji, że budzi „podwój
ne zdziwienie” .

W 2006 r. Mariusz Grzebalski wydał zbiór opo
wiadań Człowiek, któiy biegnie przez iar. Według 
krytyków to proza pełna metafor, magii i oniry- 
zmu.

Korzenie jego drogi poetyckiej wrastają w filo
zofię. Poeta przyznał, że nie lubi wracać do swo
ich debiutanckich utworów. Zaczątkiem tworzy
wa literackiego są dla niego reklamy, rozmowy, 
nic odcina się też od własnej biografii. Największą 
radość autorowi Negatywu sprawiają listy czytel
ników wyrażające niekłamane emocje po łekturzc 
jego utworów.

Spotkanie autorskie z M. Grzebalskim w II LO 
w Jaśle

,,Między poetami” to tytuł spotkania z Boh
danem Zadurą, Darkiem Foksem i Mariuszem 
Grzebalskim, które odbyło się w Miejskiej Bi

bliotece Publicznej, poprowadziła je Barbara So
kołowska.

Spotkanie było zderzeniem różnych poetyk, 
które się nic wykluczają. Poeci pytani byli o pa
mięć dzieciństwa i rodzinne prowinc|c. a także 
o stan wojenny, w czasie którego.... trudno skła
dać słowa, które ktoś będzie cenzurować...”. Tro
piciel absurdu Darek Foks przeczytał wiersz Epi
fania, wspominający z nostalgią lekcję religii. Boh
dan Zadura, pokoleniowo najstarszy mc odże
gnuje się od poetów młodego pokolenia, wręcz 
przeciwnie, podkreśla swoje związki z młodą 
poezją: ,,ja wolę się bawić z Darkiem. Maćkiem. 
Tomkiem. Krzyśkicm. Martusią. Chyba nic doro
słem bo oszukiwałem przy piciu tranu” Mariusz 
Grzebalski podkreślił, że to co łączy poetów to 
język 1 trudno definiowalna ironia.

Spotkanie autorskie Zabłockim

Drugi dzień Festiwalu wypełniło spotkanie 
autorskie z Michałem Zabłockim poetą i reży
serem. Ukończył on studia na Wydziale Poloni
styki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział 
Reżyserii PWSFTiT w Łodzi. Za film dokumen
talny „Styk klingi” otrzymał nagrodę na Festiwa
lu Filmów Sportowych w Turynie. Jest autorem 
tekstów największych przebojów Agnieszki 
Chrzanowskiej. Anny Szałapak, Beaty Rybotyc- 
kiei 1 Grzegorza Turnaua. Wyreżyserował ponad 
30 teledysków. Tomiki poetyckie: Natężenie.świa- 
doino.ici (1996). Pustka ir ,środkn (1997). 100 
krótkich wierszy (2004).

Od autora piosenki „Cichosza” uczestnicy do
wiedzieli się, jak funkcjonuje nowy sposób po
etyckiego przekazu zwany Multipoezją. Program 
Rewolucji Poetyckiej przebudowuje sposób funk
cjonowania poezji we współczesnym święcie. 
Michał Zabłocki jest również twórcą akcji ..Pro
jekcje wierszy na murach domów”.

Podczas spotkania autorskiego widzowie mo
gli obejrzeć „Teicpocmat”. który jest częścią 
Multipoezji. Dla Michała Zabłockiego jest to po- 
szukiwanje now'oczcsnych form przekazywania 
wierszy. Uważa, że powinien on funkcjonować 
rów'nicż w mediach nicksiązkowych. Najlepsze 
miejsce to uliczny chodnik, Do akcji włączyło się 
już 40 miast. Szczególną estymą Michał Zabłocki
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darzy dzielnicą Krakowa Kazimierz. Jest to kon
glomerat różnych środowisk w’zajcmnic się prze
nikających. Hołdem i formą promocji dzielnicy 
stał się spektakl muzyczny „Pan Kazimierz”.

Wiersze Zabłockiego mówią o prostocie sto
sunków' międzyludzkich. Pisanie jest dla niego za
mienianiem zgryzoty w radość. Poeta podkreślił, 
że nałeży uważać, by nie być toksycznym dla 
odbiorcy.

Koncert Agnieszki Chrzanowskiej „Zbłąkany list” 
Fot. Marek Maczuga

Festiwal Poezji zakończył koncert Agnieszki 
Chrzanow skiej, piosenkarki, kompozytorki

i aktorki, wiązanej z Piwnicą pod Baranami oraz 
klubem „.Alchemia” na krakowskim Kazimierzu. 
Artystka ma korzenie greckie skąd pochodził jej 
dziadek. W latach 1997-1998 przebywała w tym 
kraju studiując w Kawali śpiew klasyczny. Jc| al
bumy muzyczne to: Aïe bój się nic nie robić ( 1998 ). 
Cały-świat plonie (2000), Ogień olimpijski (2004), 
Tvlko dla kobiet (2005). Agnieszka Chrzanowska 
zaprezentowała głów nie teksty autorstw a Michała 
Zabłockiego z własną muzyką. Były to m.in. utwo
ry: Tytko dla kobiet. Zakochatv się chłopaki. Gre
cja to ja . Wielki aplauz publiczności wzbudziła 
pieśń o słynnej rzcźbiarce Camille Claudel. 
Agnieszka Chrzanowska zaprezentowała kunszt 
wokalny, czym oczarowała obecnego na sali po
etę, który na jej cześć napisał w iersz. Dla artystki 
byl to najwyższy wyraz uznania.

Festiwal Poezji był promocją twórców, wrażli
wych na współczesny odbiór świata, którzy nic 
odżegnują się od tradycji, ale poprzez now'oczc- 
sne środki przekazu starają się ją współtworzyć.

KRYSTYNA ZIEMBA 
Miejska Biblioteka Publiczna w lasie

W ieczór w spom nień
W październiku ub.r. minęła kolejna, 17. rocz

nica śmierci Stanisławy Fłeszarowej-Muskat. Jak 
co roku pod tablicąupamiętniającą związki pisar
ki z Kołem odbyło się uroczyste ,,in mcmoriam..."

Z tej okazji Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kole jako instytucja gromadząca 
i promująca twórczość pisarki zorganizowała spo
tkanie rocznicowe pt. „Postać Stanisławy Fle- 
szarowej-M uskat w literaturze kolskich twór
ców” (według scenariusza Haliny Grabowskiej 
nieocenionej popularyzatorki pisarki). Gościem 
honorowym spotkania była Maria Krzycka bra
towa literatki.

Dwa lata temu Miejski Dom Kultury z inicja
tywy wspomnianej już Haliny Grabowskiej, ów
czesnej dyrektor, ogłosił konkurs ,,Stanisława

Fleszarowa-Muskat jako liryczny dokumentali
sta miasta”. Autorzy nagrodzonych wówczas 
prac, zostali poproszeni o publiczne ich zapre
zentowanie podczas tegorocznego wieczoru wspo
mnień w Książnicy Kolskiej. Teksty literackie 
przedstawili: Katarzyna Wilk, Karina Danicle- 
wicz, Stanisław Gaicmba i Marein R. Pusty. Nie
powtarzalne spotkanie zakończono prawdziwą 
perełką. Halina Grabowska przeczytała niepubli
kowany dotąd wiersz pisarki „Do mojej matki”.

.....Ty jesteś pierwsze słowo.
blask,
i ranna tęcza,
przystań utrudzonych,
natchnienie walczących,
ton najtkliwszy, co do snu serca nam kołysał
Ty jesteś pierwsze słowo.
I ostatnia cisza ".

Podobną oprawę literacką miała lekcja biblio
teczna przeprowadzona dla młodzieży Liceum 
Ogólnokształcącego w Kole. Halina Grabowska 
przybliżyła uczniom książkę Ostatni koncert. 
wielokrotnie przygotowywaną do inscenizacji, ale 
nigdy nie zaprezentowaną na deskach teatru. 
Książka jest cennym źródłem wiedzy o pisarstw ie 
Stanisławy Fleszarowcj-Muskat, gdyż egzemplarz 

który wzbogaca zbiory PiMBP w Kole posia
da poprawki naniesione własnoręcznie przez au
torkę.
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Pażdzicmikowc spotkania zc Stanisławą Flc- 
szarową-Muskat w Książnicy Kolskiej zakończo
no akcją głośnego czytania. Do siedziby filii dla 
dzieci zaproszono przedszkolaki, które wysłu
chały ABC morskiego w interpretacji biblioteka
rzy: Sławomiry Królak i .'Vnny Pietruszki.

Pamięć o pisarzu jest tak długa. |ak długo jego 
książki są wypożyczane i czytane. W Książnicy 
Kolskiej pamięć o Stanisławie Fleszarowej-Mu- 
skat jest wciąż żywa.

\I .E K S  \M > R A  KOW \ l  SR A

Z  W A R SZ T A T U  M E T O D Y K A

Retoryka praktyczna, czyli jak  napisać dobre sprawozdanie?
Jednym zc sposobów kształtujących wizeru

nek biblioteki wśród jej użytkowników oraz władz 
i sposnsorów jest zamieszczanie na stronic inter
netowej dokumentu noszącego nazwę ..Sprawo
zdanie”, a obejmującego zestawienie działań biblio
teki w danym okresie np. półrocznym i rocznym.

Na jednej zc stron internetowych znalazło się 
..Sprawozdanie” zawierające wiele błędów języ
kowych, stylistycznych, logicznych, interpunk
cyjnych, kompozycyjnych. Oto przykłady naj
ważniejszych błędów z zakresu retoryki prak
tycznej popełnionych w tym sprawozdaniu:

1. Prezentacja biblioteki:
a) werbalna:
Prezentacja biblioteki rozpoczynała się od na

główka: „Biblioteka szkolna” oraz informacji „Bi
blioteka szkolna czynna jest codziennie od godz. 
8.00 do godz. 14.00”.

b) pozawerbalna:
Nagłówek oraz informacje były ozdobione trze

ma kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi 
wnętrze biblioteki oraz jakąś panią na tle regałów.

Błędy:
Przekaz retoryczny werbalny był niepełny 

a nawet niezrozumiały, bowiem nie było podanej 
nazwy biblioteki, która to sprawozdanie umieści
ła. ani nazwy czy numeru szkoły, w której mieści 
się biblioteka, ani miejscowości, gdzie dana bi
blioteka i szkoła się znajdują. Przekaz pozawer- 
balny tej informacji także był nieczytelny, bowiem 
odbiorca nic wiedział kto był na zdjęciu, a więc na 
kogo patrzył.

Winno być:
W tym wypadku brakowało pod zd jęciem pod

pisu informującego, kim jcsl przedstawiona na 
nim osoba. Czy jest to kierownik biblioteki, pra
cownik czy korzystający z niej nauczyciel. Infor
macja tylko w części identyfikująca nadawcę ko
munikatu a więc i autora sprawozdania zawarta 
została, i to także w sposób niepełny, w nazw'ic 
strony internetowej. Tak więc pierwszy obraz, 
jaki pojawił się przed odbiorcą po otwarciu owej 
strony nic spełniał wwmogów prezentacji czy 
przedstawienia się nadawcy, który mc tylko chce 
się zaprezentować w Internecie, ale |cszczc chcc

przekazać ważną informację o swojej działalności, 
a nawet się nią pochwalić i skłonić potencialnych 
użytkowników Internetu do korzystania z biblio
teki. A przecież juz w samym tytule sprawozdania 
można było podać potrzebne informac|c lylulując 
dokument: „Spraw'ozdanie z działalności biblioteki 
szkolnej działającej przy szkole (tu nazwa szkoh 
i nr) w roku szkolnym 2005 2006".

2. Omówienie celów i zadań prezentowanej
imprezy 

a) wystawa
Kolejnym przykładem braku umiejętnego po

sługiwania się narzędziami retorycznymi w tym 
sprawozdaniu były rażące błędy lęzykowc i styli
styczne. które miały wpływ nie tylko na logikę 
prezentowanego tekstu, ale także na niezrozumienie 
zadań, jakie realizowała biblioteka. Informacja za
warta w „Sprawozdaniu" miała formę następuiącą:

Wystawa „Jan Paweł II Orędownik Prawdy" 
połączona z prelekcją w' rocznicę wwboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową od 13.10 do 9.11. 
2005 r. W' czytelni szkolnej biblioteki.

V Dzień Papieski i jego idea.
Obszary obchodów Dnia Papieskiego. 
Budowa żywego pomnika J. P. Ił „Dzieło

Nowego Tysiąclecia”.
Dlaczego Orędownik Praw dy?
Znaczenie slow'a „orędow nik".

Błędy:
„Wystawa Jan Paweł II Or<(dowiiik Prawdy 

połączona z prelekcją w rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową od 13.10 do 9.11. 
2005 r. w czytelni szkolnej biblioteki.

Z tak zbudowanego zdania wynika, iż: 
rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę

Piotrową odbywała się od 13.10 do 9 .11.2005 n. 
rocznica miała miejsce w czytelni szkolnej

biblioteki.
Nie w'ynika natomiast, kto prelekcję wygłosił: 

czy był to nauczyciel.
czy zaproszony gość; brak podania imienia 

i nazwiska prelegenta oraz jego miejsca pracy,
brak informacji, w którym momencie była 

wygłoszona prelekcja (najprawdopodobniej 
w trakcie uroczystego otwarcia).
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a jeżeli była to prelekcja, którą prezentowa
no każdorazowo dla zwiedzających, to winno się 
to raczej nazywać omówieniem wystawy czy 
lekcją muzealną. Prelekcja jest formą wypowie
dzi publicznej przynależną nic tylko populary
zacji wiedzy np. poprzez prelekcje wygłoszone 
na szkolnych lekcjach, ale i formom uroczystości.

Winno być:
Wystawa „Jan Paweł II Orędownik Prawdy” 

połączona z uroczystą prelekcją, którą na otwar
ciu wygłosił dr Jan Kowalski z Instytutu Histo
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zorgani
zowana w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, prezentowana była w dniach od 
13.10 do 9.11.2005 r. w czytelni szkolnej biblio
teki.

Błędy:
V Dzień Papieski i jego idea.
Obszary obchodów Dnia Papieskiego. 
Budowa żywego pomnika J. P. II „Dzieło

Nowego Tysiąclecia”.
Dlaczego Orędownik Prawdy?
Znaczenie słowa „orędownik”.

Z tak zbudowanego komunikatu, który nic łączy 
się ze zdaniem poprzednim żadnym elementem 
semantycznym, graficznym, a tym samym logicz
nym. w tym wypadku średnikiem, wynika, iż:

są to jakieś oddzielne hasła lub tytuły bliżej 
nieznanych imprez,

nadawca nic wyjaśnia znaczenia i celów uży
tego tutaj sformułowania „obszaru obchodów”,

trzeci element sugeruje deklarację albo stronę 
tytułową technicznych rozwiązań lub planów 
budowy pomnika,

źle użyte wyrażenie „żywego pomnika” su
geruje, iż mogą być także „martwe pomniki” 
a przy tym nic uściśla, jakie zadania i cele kryją 
się pod zwrotem „żywy pomnik”, bo przecież 
nic pomnik z żywych ludzi,

zupełnie niezrozumiały jest więc ostatni ele
ment, sformułowany niczym hasło ze słownika, 
słownika poprawnej polszczyzny lub tytuł anali
zy językoznawczej czy fonetycznej słowa „orę
downik”.

Winno być:
Prawidłowo cały ten komunikat pod względem 

retorycznym winien być zbudowany w sposób 
następujący:

Wystawa „Jan Paweł II Orędownik Prawdy”, 
połączona z uroczystą prelekcją, którą na otwar
ciu wygłosił dr Jan Kowalski z Instytutu Histo
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego zorgani
zowana w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, prezentowana była w dniach od 
13.10 do 9.11.2005 r. w czytelni szkolnej biblio
teki i obejmowała następujące tematy (zagadnie
nia, prezentacje, działy):

V Dzień Papieski i jego idea.
Zakres obchodów Dnia Papieskiego. 
Spuścizna J. P. II a „Dzieło Nowego Tysiąc

lecia”.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Dla

czego Orędownik Prawdy?”
Współczesne rozumienie i funkcjonowanie 

słowa „orędownik”.
bl wystawa i prczentacia
Tekst zaprezentowany w „Sprawozdaniu” ma 

następującą formę:
,,Z tego, czy z tamtego świata” Adam Mic

kiewicz w 150. rocznicę śmierci wystawa połą
czona z prezentacją 24 listopada.

Omówienie wystawy:
I ) Życiorys,
2) Twórczość,
3) Śmierć poety.

Dyskusja uczniów.
Zamieszczona informacja jest nie tylko nieczy

telna, ale rodzić może nieporozumienie, a nawet 
efekty komiczne, a popełnione w tej informacji 
błędy są następujące:

1 ) brak czytelnego przekazu, jaką częścią cało
ści tego komunikatu jest człon „Adam Mickie
wicz w 150 rocznicę”:

czy pełni on rolę drugiej części tytułu 
„Z tego, czy z tamtego świata?” Jeżeli tak, winien 
być połączony z. tą częścią i wyróżniony graficz
nie jak pierwszy, czyli kursywą, a więc tytuł wi
nien brzmieć i wyglądać: „Z tego, czy z tamtego 
świata” Adam Mickiewicz w 150. rocznicę 
śmierci i wówczas czytelnym elementem, choć 
bez ujawnienia, iż chodzi w tym wypadku o wy
stawę, stanic się informacja, iż w 150. rocznicę 
śmierci poety zorganizowano jakąś uroczystość, 
oraz że widoczna informacja i jej kształt to nie są 
niechcący popełnione błędy; komicznym efektem 
oryginalnie zaprezentowanego tekstu jest skoja
rzenie, iż część „Z tego, czy z tamtego świata" to 
tytuł utworu napisanego przez Adama Mickiewi
cza w swoją własną rocznicę śmierci,

jeżeli zaś stanowi część oddzielną, winien 
być dopełniony i rozszerzony w sposób nastę
pujący o dodatkowe informacje czytelne dla od
biorcy: „Z tego, czy z tamtego świata” wysta
wa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi w 150. 
rocznicę śmierci poety,

2) brak czytelnego zdefiniowania, jaką funkcję 
i cele będzie miała prezentacja oraz, w którym mo
mencie wystawy zostanie przedstawiona odbior
com. Informacja nic przekazuje czego konkretnie 
ma dotyczyć prezentacja, zwłaszcza żc poniżej 
zawarte zostały elementy, które nic pasuią w ta
kim układzie ani do wystawy, ani do prezentacji,

3) brak związku omówienia wystawy z pre
zentacją i włączoną do tego dyskusją uczniów: 
niezrozumiały staje się cały blok informacyiny.
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4) niezręczne a wręcz nielogiczne jest także uży
cie zwrotu „Śmierć poety”, gdyż sugeruje, iż oma
wiany będzie akt fizycznej śmierci Mickiewicza, 
a przecież chodzić tu powinno o wspomnienia 
innych osób, o dorobek, który pozostawi! po so
bie,

5) niezrozumiała staje się więc i „Dyskusja 
uczniów”, bowiem nad czym oni mogą dyskuto
wać, nad śmiercią poety? Uczniowie winni dys
kutować nad wartościami, jakie niesie dorobek 
i życic poety,

6) brak informacji o czasie trwania wystawy 
(od kiedy i do kiedy trwać będzie wystawa); 
umieszczona tylko jedna data „24 listopada” su
geruje, iż jest to wystawa jednodniowa; a jeżeli

rzeczywiście była to wystawa jednodniowa nale
żało to czytelnie wyeksponować.

Prawidłowy zapis informacji o imprezie winien 
być zapisany w „Sprawozdaniu” następująco:

,.Z tego, czy z tamtego świata” wystawa po
święcona Adamowi Mickiewtezowt w 150. rocz
nicę śmierci poety, prezentow'ana w dniach od 24 
listopada do 5 grudnia. Wystawa obejmowała pre
zentację życiorysu, twórczości oraz spuścizny 
poety. Po zwiedzeniu wystawy uczniowie wzięli 
udział we wspólnej dyskusji na temat swoich ulu
bionych wierszy poety.

dr MAŁGORZATA PIETRZAK 
Instytut Informacji Naukowci 

i Studiów Bibliologicznych L W

D obre w ychow anie
K o n s p e k t  z a ję ć

C ele:
1 Wyrabianie śmiałości w w'ypowiadaniu się.
2. Właściwe zachowanie w miejscach publicz

nych.
3. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Czas trwania: ok. 60 minut.

Uczestnicy: dzieci w wieku 8-9 lat.

M ateriały:
opowiadania z książki Grzegorza Kasdcpkc 

Bon czy ton xavoir-vivre dla dzieci,
kartki papieru, kredki i ołówki, 
płyta z muzyką relaksującą, 
kasztany, obręcze.

Treści przekazywane: 
normy zachowania, 
konsekwencje złego zachowania, 
współpraca w zabawach zespołowych.

Ktoś, kto nie zachowuje się jak  małpa 
i kogo nie trzeba chować do szajy, 
gdy przychodzą goście

Grzegorz Kasdcpkc

Przebieg zajęć:
1. W'prowadzenie do za jęć -za b a w a  
Dzieci siadają w kręgu. Zaczyna prowadzący,

mówi: „Mam na imię Krysia i zabieram w daleką 
podróż kosmetyki”, czyli przedmiot na literę wła
snego imienia.

2. Zapoznanie uczestników  z tematem  
spotkania. Dyskusja na temat dobrego wycho
wania.

3. G łośne czytanie krótkich opowiadań
z książki Grzegorza Kasdcpkc:

Dzień dobry, dobry wieczór, do widzenia, 
dobranoc! s. 27,

Elegancja s. 30,
Kłócenie się przy ludziach s. 51-53. 
Przekrzykiwanie się s. 87-88,
Wymądrzanie się s. 144-145.

Po przeczytaniu każdego tekstu dyskusja 
o zachowaniu głównych bohaterów Kuby i Buby. 
Prowadzenie dyskusji w ten sposób, by wyłonić 
pozytywne i negatywne zachowania bohaterów 
opowiadań.

4. Zabawa: Rzut do koła
Każdy uczestnik zabawy otrzymuje tę samą 

ilość kasztanów (np. 5 szt). Prowadzący wyzna
cza linię i w odległości około 3-5 metrów układa 
obręcz, a w jej środku koło mniejsze. Uczestnicy 
kolejno wykonują rzuty kasztanami do środka 
koła. Za ulokowanie kasztana w małym kole grom
kie brawa od kolegów i koleżanek. Zabawa ma na 
celu wykazanie się celnością rzutów.

5. Rysowanie
Prowadzący rozdajc kartki papieru, kredki, 

ołówki i prosi, aby dzieci narysowały schody. Na 
każdym stopniu wypisują zasady dobrego zacho
wania w miejscach publicznych. Dzieci podczas 
wykonywania tego zadania słuchają relaksującej 
muzyki.

6. Zakończenie zajęć
Zabawa „Ludzie do ludzi”. Uczestnicy zaba

wy dobierają się parami i wykonują ćwiczenia, 
które podaje prowadzący: „rączka do rączki”, 
„noga do nogi”, „łokieć do łokcia” (partnera), itd. 
Na komendę „ludzie do ludzi” dzieci zmieniają sję 
w parach. Jeśli ktoś nie znajdzie pary, zajmuje 
miejsce prowadzącego.

KRYSTYNA JANECZKO-W łTKOW SKA
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
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„ w  św iecie  poezji ks. Jan a  od b ied ro n k i”
S c e n a r i u s z  m o n t a ż u  s ł o w n o - m u z y c z n e g o

IS stycznia 2007 r. minęła 1. rocznica śmier
ci ks. Jana Twardowskiego. Rocznica ta stała się 
zapewne w niejednej szkole okazją do przypo
mnienia dorobku tego poety. Scenariusz monta
żu słowno-muzycznego „W świecie poezji ks. 
Jana od biedronki” (czas trwania ok. 25-30 min.), 
który przygotowałam w związku ze śmiercią ks 
Twardowskiego jest adresowany do nauczycieli, 
nauczyeieli bibliotekarzy, bibliotekarzy,

UCZEŃ I
Po wiersz tak prosty że każdy zrozumie 
po krzyżyk zwykły wystrugany z drzewa 
po wiarę już pewną bo dowodów nic ma 
po szczęście bez rozgłosu pieniędzy chlcba 
bicdroneczko leć do nieba.

(wiersz Do nieba).

Recytacja księdza Twardowskiego
Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata 
i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki, 
owieczka z dzwonkiem beczy, 
przepiórka szeleści,
rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki.

(wiersz Modlitwa do Jiv. Jana od krzyża').

UCZEŃ II
Czytamy Bóg tak umiłował świat...
a więc nie tylko ludzi
ale i pliszkę
odymioną pszczołę
jeża eleganta wprost spod igły
nawet muła ni to ni owo
bo ani to koń ani osioł
(żal że go człowiek stwarzał
żyjc jak kawaler co się nie rozmnaża)
gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią
liście konwalii prawie bez ogonka
cielę co za matką się wlecze

a my tak czulimy się do Boga
jakby On miał nas tylko kochać na świecie.

(wiersz Nie tylko my).

UCZEŃ III
Mrówko co mc urosłaś w czasie wieków
ćmo od lampy do lampy
na przełaj i najprościej
świetliku mrugający nieznany i nieobcy
koniku polny
ważko nieważka

' Odtworzone z płyty CD dołączonej do książki 
A. Kalinowskiej: Łaskotanie chrabąszcza Wąsami. 
Po zielonym .świecie z księdzem Janem Twardow
skim. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
2004.

wesoło oboiętna
biedronko nad którą zamyślił by się 
nawet papież z policzkiem na ręku
człapię po świecie jak ciężki słoń 
tak duży, że nic nic rozumiem 
myślę jak uklęknąć 
i nic zadrzeć nosa do góry
a życic nasze jednakowo 
niespokojne i malutkie

(wiersz Mrówko, ważko, biedronko-).

Piosenka „Stworzenie” w wykonaniu zespołu 
,,Dzieci z Brodą” fragment odtworzony z płyty 
CD':

Niebo, słońce, morze, las,
A na końcu stworzył nas.
Tyle darowałeś mi.
Za te cuda dzięki Ci.
Popatrz, jakie piękne drzewa.
Słuchaj ptaka, który śpiewa.
To dla ciebie śnieg i deszcz,
Ale czy ty o tym wiesz?
Każdy swoje imię ma.
Każdy swoje miejsce zna.
Każdy człowiek ważny jest,
Ale czy ty o tym wiesz?

UCZEŃ IV
W pierwszych słowach donoszę 
nic się nic zmieniło żółta 
pliszka się cieszy swoim czarnym dziobem 
łosoś wraca do rzeki w której się urodził 
mrówki się oblizują jak na nic przystało 
sarna leczy się ślazem więc mniej pokasłuje 
las tak rzeczywisty że zdaje się zjawą 
pszczoła nic zna Szopena ale jest muzyką 
śmierć jak zwykle niziutko układa na ziemi 
świętym można tu zostać nawet na podwórku 
rzucając kurom ziarno staroświecką modą 
znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec 
nad wodą
a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala 
żadna ryba nie traci nawet jednej łuski 
sroka z wąskim ogonem powtarza dowcipy 
rzeczy mają własną po umarłych pamięć 
więc pamięta mą matkę czajniczek rozbity 
dla słowika w czerwcu każda noc za mała

- Ten wiersz, jak i następne, pochodzą ze zbioru 
wierszy ks. Jana Twardowskiego: Nie przyszedłem 
pana nawracać: wiersze 1945-1985. Warszawa: Wy- 
daw. Archidiecezji Warszawskiej, 19X9.

' Z płyty „Granic i śpiewanie”, która ukazała się 
jako dodatek do „Gazety Pomorskiej”.
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ponieważ wierzy w miłość nie boi się ciała 
śpiewa że serce żywe a już nieśmiertelne 
bocian dałej podnosi tyłko lewą nogę 
piszę list bo Cię przecież zobaczyć nie mogę 
myślę jednak że chyba czasem Ciebie słyszę 
bo skąd się nagle bierze ten szept kiedy zasnę.

(wiersz Lisi do Matki Boskie/).

Piosenka „Święty święty uśmieehiiięty” muzy
ka z płyty CU', śpiew w wykonaniu uezniów.

Taki duży, taki mały może świętym być.
Taki gruby, taki chudy może świętym być 
Taki ja i taki ty może świętym być 
Taki ja i taki ty może świętym być 
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda 
Kocha bliźniego jak siebie samego 
Święty kocha Boga, życia mu nic szkoda 
Kocha bliźniego jak siebie samego 
Taki duży, taki mały ...

UCZEŃ V
Pan Bóg się ukrył dlatego by świat było widać 
gdyby się ukazał to sam byłby tylko 
kto by śmiał przy nim zauważyć mrówkę 
piękną złą osę zabieganą w kółko 
zielonego kaczora z zielonymi nogami 
czajkę składającą cztery jajka na krzyż 
kuliste oczy ważki i fasolę w strąkach 
matkę naszą przy stole, która tak niedawno 
za długie śmieszne ucho podnosiła kubek 
jodłę co nic zrzuca szyszki tylko łuski 
cierpienie i rozkosz oba źródła wiedzy 
tajemnice nie mniejsze ale zawsze różne 
kamienic co podróżnym wskazują kierunek 
miłość, której nic widać
nic zasłania sobą

(w iersz Swial)

UCZEŃ VI
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od

chodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 
Nic bądź pewny że czas masz bo pewność nie

pewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dw'ie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną

w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy 

ukłon

Plyla CD zespołu ..Arka Noego" pl...... a gu gu”
wydana przez. S. D. C. Pricdricli (2000).

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się iiiź

umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na 
zawsze

A będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od
chodzą

i ci co nic odchodzą nic zawsze powrócą
i nigdy nic wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia

pierwszą
(wiersz S/Jies:ni) i i (  koehai liid:i}

Piosenka „Walcz, o cud” w wykonaniu Katarzyny 
Skrzyneckiej fragment odtworzony z kasety ma
gnetofonowej':

Kończysz bieg i z mety na start, 
wieczna gra wśród małych jak grosz 
tanich słów i braw, masz tylko to 
mieć czy być dylemat ten znasz 
w masce żyć czy własną nieść twarz, 
pod prąd, pod wiatr, zdecyduj sam.

Walcz o cud, tu na ziemi co dzień, 
o prawdziwy jak deszcz, nierealny jak sen, 
zwiewnej chwili ludzki sens.
Walcz o cud, o coś więcej niz chicb, 
o zbudzone ze snu, znalezione w e mgle 
serce, które kochać umie.

Mowa końcowa
18 stycznia 2006 r. zmarł jeden z najchętniej 

czytanych współczesnych polskich poetów 
ksiądz Jan Twardowski. Jego wiersze ciągle zdo
bywają ludzkie serca, budzą nadzieję tak, jak 
tego pragnął.

Ksiądz Twardowski lubił pisać dla dzieci, spo
tykać się z nimi, mówić do dzieci kazania.

Potrafił mówić o rzeczach zwyczajnych, jak 
kwiaty, ow'ady, ptaki. Potrafił także odpowiadać 
na podstawowe, tak ważne dla człow ieka pytania 
o miłość, wiarę, o sens życia i śmierci, cierpienia. 
Na spotkania autorskie przychodziły tłumy, a po 
autograf ustawiały się długie kolejki ludzi, którzy 
w tych wierszach odnajdywali często źródło na
dziei.

Dzięki swojej poezji ksiądz Jan Twardowski 
pozostanie z nami na zawsze.

BEATA PARTYKA
nauczyciel bibliotekarz 

Zespołu Szkól nr 22 w Bydgoszczy

Kaseta magnetofonowa „Tryumf Pana Kleksa” . 
Warszawa: Sony Musie Enierlainmcni Polska. 2001
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P o ż e g n a n i a

Helena Anusiak
(1905-2006)

W sobotę, 21 października 2006 r., została po
chowana na cmentarzu komunalnym w Olsztynie 
Helena Anusiak, wychowanka Heleny Radlińskiej 
z lat międzywojennych, a zarazem osoba, która 
od czasów studenckich była bardzo zaprzy- 
lażniona ze swoją Profesor indywidualnie 
1 rodzinnie. Na pogrzebie pożegnali Ją rodzina 
i krewni, liczne grono w'spółpracow'ników, przy
jaciół, znajomych i sąsiadów. Także bibliotekarze 
i działacze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich,

Helena Anusiak urodziła się 23.04.1905 r. 
w Grodnie w rodzinie wojskow'ej. Ojciec, Edward 
Ejlenberg, Łotysz z pochodzenia, byl pułkowni
kiem W' armii carskiej, zaś matka Maria (z d, Tw'or- 
kowska), córka chrzestna Elizy Orzeszkowej, 
prowadziła dom, a po śmierci męża (1912 r.) po
szła do pracy zarobkowej.

Naukę szkolną na obczyźnie rozpoczęła 
w Kurskii, a ukończyła w Nieżynie, Po powrocie 
do odrodzonej Polski uczęszczała do Gimnazjum 
Paiistw'owcgo im. Królowej Jadwigi w Siedlcach, 
gdzie zdała maturę w 1924 r., a następnie zaczęła 
studiować fizykę na Wydziale Matematyczno- 
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jednocześnie, z powodu trudnej sytuacji mate
rialnej (półsierota) zatrudniła się w Szkole Po
wszechnej nr 6 w Siedlcach jako nauczycielka nie
wykwalifikowana. W styczniu 1926 r. zdała egza
min uzupełniający. Studia przerwała nic mogąc po
godzić nauki z pracą pedagogiczną i uciążliwymi 
dojazdami.

W 1929 r. przeniosła się na stałe do Warszawy, 
w której dalszą edukację uczyniła zadaniem naj
ważniejszym. Ukończyła Studium Pracy Społccz- 
no-Oświatowej na Wydziale Pedagogicznym Wol

nej Wszechnicy Polskiej. Wyspecjalizowała się 
w osw'iacic pozaszkolnej i bibliotekarstwie i na 
długie lata pozostała im wierna Pracowała w Bi
bliotece Kompanii Zamkowej, Polskim Białym 
Krzyżu i w Szkole dla Dorosłych.

W 1933 r. wyszła za mąż za Antoniego Anusia- 
ka, kolegę ze Studium, późniejszego burmistrza 
Łęczycy. W 1938 r. urodziła syna Jana (obecnie 
rektor jednej z prywatnych uczelni wrocławskich I. 
W czasie 11 wojny powróciła z rodziną do War
szawy, gdzie urodziła w' 1942 r. córkę Wandę (mgr 
polonistyki). Przed powstaniem warszawskim ro
dzina opuściła stolicę i tułała się w' okolicach Grój
ca, a potem Warlubia.

Niezbyt szczęśliwy etap jej życia i pracy przy- 
padł na Wrocław (1946-1950), gdzie pracowała 
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci jako bibliote
karka. W międzyczasie ukończyła półroczny kurs 
Ministerstwa Oświaty dla kandydatów na nauczy
cieli jęz. rosyjskiego. Jednak nic czuła się tam do
brze.

W 1950 r. przeniosła się do Olsztyna jakby 
wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom. Oso
ba z takimi kwalifikacjami i doświadczeniem była 
temu miastu bardzo potrzebna. Wybór okazał się 
szczęśliwy. Poczuła się tu dowartościowana. Zo
stała wizytatorem do spraw bibliotek Samodziel
nego Referatu Bibliotek Prezydium Wo|cwodz- 
kiej Rady Narodowej, a w okresie od kwietnia 
1951 do października 1952 r, jego kierownikiem. 
W'stąpita także do Związku Bibliotekarzy i Ar
chiwistów Polskich. I na tej niwie wspierała swą 
aktywnością Zarząd Koła ZBiAP w Olsztynie 
w sprawach mających na celu: zjednywanie no
wych członków, powoływanie sekcji w powia
tach, szkolenie terenowego aktywu, czy też (jako 
prelegentka), upowszechnianie wiedzy o literatu
rze wśród bibliotekarzy i czytelników podczas 
comiesięcznych wieczorów dyskusyjnych. Tyl
ko szkoda, że tak krótko trwała Jej bezinteresow
na pomoc. Przesądziła o tym praca terenowa, ko
lidująca z wychowaniem dzieci, obowiązkami do
mowymi i odpowiedzialnością materialną za ro
dzinę (małżonek inwalidą).

W listopadzie 1952 r. została nauczycielem aka
demickim w Wyższej Szkole Rolniczej w Olszty
nie Kortowic. Jako lektor języka rosyiskiego 
przepracowała w niej aż do przejścia na emerytu
rę w 1969 r., ale pracowała jeszcze do 1973 r 
w tym także w Punkcie Konsultacyjnym Poli
techniki Warszawskiej w Olsztynie.

Mimo przejścia do innej pracy Ona zawsze 
była nasza. Nadal utrzymywała żywe kontakty 
ze środowiskiem bibliotekarskim jako czytelnicz
ka, koleżanka i sympatyczka SBP. Szczerze cie
szyła się jego dorobkiem i sukcesami. Nierzadko 
odwiedzała w bibliotekach swoje koleżanki ze Sto
warzyszenia z kawą i faworkami Zresztą kon
takty miały obopólny charakter.
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z  ostatnią wizytą do Niej wybrali się 18 lip- 
ca 2006 r.: Wiesława Borkowska-Nichthauscr, 
przewodnicząca ZO SBP i Marian Filipkow
ski. I jak się niebawem okazało pożegnalną. 
Dostojna staruszka z klasą, gustownie ubrana 
1 uczesana (jakby przed chwilą powróciła od 
fryzjerki) nie ukrywała swej radości z naszych 
odwiedzin. Była w znakomitej formie psychicz
nej. Emanowała wysoką kulturą osobistą i mi
łością do człowieka. Podziwialiśmy jej fenome
nalna pamięć i piękną polszczyznę. Mimocho
dem wzbogaciła naszą wiedzę o WWP i Helenie 
Radlińskiej oraz o olsztyńskim środowisku bi
bliotekarskim, oświatowym i naukowym lat 50. 
i 60 XX w. Była świetną partnerką w dyskusji. 
Na długie minuty zamienialiśmy się w słuch, 
mając wrażenie, że znajdujemy się na świetnym 
wykładzie akademickim. Mieliśmy tylko żal do 
siebie, że nic zabraliśmy ze sobą kamery. Za
pewne nakręcony film okazałby się pochwałą 
życia w tak późnej starości. /X trzeba dodać, że 
ó w  stan ducha i aparycja Pani Heleny wcale nic 
były poprzedzone jakim ś specjalnym przygo
towaniem na to spotkanie z nami, lecz były wy
razem Jej filozofii życia codziennego aż po 
ostatnie dni powołania ziemskiego. Dbały rów
nież o to cudow nie opiekuńcze ręce córki 
Wandy.

Umarła 18 paździcmika 2006 r. Przeżyła 101 
lat i 6 miesięcy w czasach pogardy dla człowieka. 
Przypadły one na ostatnie 10 lat zaboru carskie
go, pierwszą i drugą wojnę światową. Rewolucję 
Październikową w Rosji, dwa systemy totalitar
ne: hitlerowski nazizm i sowiecki komunizm, dwie 
Rzeczpospolite Polskie, przedzielone PRL-em. 
Niezłomność własnego charakteru i dusza prze
pojona humanizmem były Jej drogowskazem 
w tym labiryncie eksperymentów na człowieku.

Od „historycznej” wizyty minęło 6 miesięcy, 
a my wciąż znajdujemy się pod urokiem osobo
wości św. p. Heleny Anusiak. Do dziś czujemy 
Jej serdeczny uścisk naszych rąk i mamy przed 
sobą obraz pogodnej twarzy i bardzo małych oczu, 
ale promieniujących miłością i człowieczeństwem 
próby najwyższej. Będzie długo w nas żyła.

I jeszcze krótka uwaga. Córka, Wanda, przeka
zała na moje ręce dwie pozycje H. Radlińskiej: 
Książka wśród ludzi i Badania regionalne dziejów 
oświaty, wydane odpowiednio w 1946 i 1948 r. 
oraz pięć dokumentów z archiwum rodzinnego, 
w tym dwa zaświadczenia sporządzone własno
ręcznie przez Profesor dla swoich wychowanków 

Heleny i Antoniego Anusiaków. Zamierzam |c
przekazać Bibliotece Narodowej.

MARIAN FILIPKOWSKI

W i @ d o  m o ś c i

Spotkanie autorskie w W ejherowie

•  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zorganizowała spotkanie autorskie po
wiązane z promocją śpiewnika kościelnego Dłó fVas 
Panie Eugeniusza Pryczkowskicgo, znanego twór
cy regionalnego oraz płyty zespołu Prówda Le zëvé 
hiegó. Eugeniusz Pryczkowski jest redaktorem pro
gramu TV Gdańsk „Rodno Ziemia” i pisma „Nor- 
da”. Autor vviclu książek o tematyce kaszubskiej. 
Laureat licznych nagród m.in. Polcul Faundation 
1 Medalu Stolcma. Spotkanie odbyło się 16.12. 
2006 r. w Ccniruin Handlowym Kaszuby.

mgr Renata Szkoła 
instruktor PiMBP w Wejherowie

Scenariusze zajęć bibliotecznych  
w miesięczniku „W ychowanie Na Co Dzień”

•  Począwszy od 2007 r. W „Wychowaniu Na Co 
Dzień”, miesięczniku dla nauczycieli, wychowaw
ców i rodziców poszerzy się zakres tematyki pre
zentowanej na jego łamach. W każdym kolejnym 
numerze, w dziale „Wkładka metodyczna” prezen
towane będą scenariusze zajęć bibliotecznych oraz 
lekcji edukacji czytelniczej i medialnej. Równocze

śnie „Wkładka melodyczna” ma stać się iTiiciscem 
do dzielenia się refleksjami i wrażeniami z działań 
edukacyjno-wychowawczych bibliotekarzy bibliotek 
szkolnych i publicznych.

Gwarantem wysokiej jakości zamieszczanych 
w piśmie treści są; Rada Programowa składająca się 
z grona wybitnych profesorów reprezentujących róż
ne środowiska uniwersyteckie w Polsce, na czele 
z prof, dr hab. Andrzejem Olubińskim. a także re
cenzenci powoływani do poszczególnych numerów 
„Wychowania Na Co Dzień”,

Mam szczerą nadzieję, że la nowa płaszczyzna 
wymiany doświadczeń między bibliotekarzami w na
szym kraju przyczyni się do pełniejszego rozwoju 
naszej profesji. W związku z tym zapraszam wszyst
kich Państwa do współpracy.

Więcej informacji można uzyskać, korzystając 
z witryny: http;//www.szkolna,pl/akapil.' lub poprzez 
korespondencję mailową; iomkrus(f^;uni.iorun.pl

Zapraszam do lektury!
tłi Tomasz Kruszewski 

llNiB Uniwersytetu 
im. M. Kopernika w Toruniu

Zmiany w bibliotekach  
w Polsce i na świecie

•  Fundacja Bcrtclsmanna, Urząd Miejski Wrocła
wia oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocła
wiu. tj. partnerzy projektu ..Biblioteki dla młodych 
klientów W' Polsce” rcałizowancco w latach 2002-
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2007. byli organizatorami konferencji pl. „Kon
cepcje przyszłości i analiza wprowadzanych 
zmian w bibliotekach w Polsce i na święcie",
która odbyła się we Wrocławiu w dniach 6-7.02. 
2007 r.

Celem konferencji było pokazanie biblioteki ja
ko nowoczesnej instytucji kultury ukierunkowanej 
szczególnie na najliczniejszą grupę użytkowników, 
tj. ludzi młodych. Młode pokolenie, które będzie 
budowało naszą przyszłość jest zainteresowane zmia
nami Jest otwarte na działania innowacyjne i nowe 
technologie.

Biblioteki XXI w., chcąc sprostać oczekiwaniom 
młodych klientów, zmieniają swój wizerunek, ofe
rują usługi inforniacyjno-bibłiotccznc rozwijające 
kompetencje medialne, czytelnicze, ale także roz
szerzają swoje zadania o nowe działania, nowe ob
szary wspomagające edukację, tworzenie ścieżki ka
riery zawodowej oraz poruszanie się po rynku pra
cy. Stają się miejscem spotkań, dyskusji, miejscem 
efektywnego zagospodarowania czasu wolnego, 
a więc idealnym miejscem rozwijającym zaintereso
wania i osobowość szczególnie osób młodych.

Podczas konferencji zaprezentowano najlepsze 
rozwiązania modelowe już działające w Polsce od 
2004 1, ukierunkowane na młodzież

Ponadto omówiono rolę Mediateki i jej wpływ na 
rozwój panoramy kulturalnej miasta oraz na strate
gię rozwoju sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu. Przedstawiono także wyniki badań ewa
luacyjnych podsumowujących dwa lata działalności 
Mediateki oraz najlepsze praktyki działalności bi
bliotecznej w święcie. Swoje dokonania i rozwiąza

nia innowacyjne zaprezentowali bibliotekarze z Izra
ela 1 Niemiec. Interesującym punktem programu była 
dyskusja panelowa, w której wzięli udział władze 
samorządowe, organizatorzy bibliotek, biblioteka
rze polscy i zagraniczni (Izrael. Niemcy)

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedze
nia i zapoznania się z dokonaniami, osiągnięciami 
i aktualną ofertą Mediateki pierwsze) w Polsce 
multimedialnej biblioteki modelowej dla młodych 
klientów' oraz MultiCentrum pierwszego w Polsce 
centrum edukacji interaktywnej.

Zaprosili nas...

•  Ośrodek „Brama Grodzka" teatr NN; Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w l.ubli- 
nic. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ł.opa- 
cińskiego w Lubilnic na spotkanie literackie poświę
cone Stanisławowi Bojarcztikowi ( 186*)-1956). 
8.02.2007 r.

•  Muzeum Władysława Broniewskiego w Warsza
wie, Stowarzyszenie Przyjaciół Książek i Bibliotek. 
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego na otwarcie 
wystawy zorganizowanej w 110. rocznicę urodzin 
i 45. rocznicę śmierci poety pt. „Maje i listopady. 
Pejzaże życia Władysława Broniewskiego”. Wiersze 
poety czytał Janusz Zakrzewski 8.02.2007 r

•  Biblioteka Narodowa i Instytut Książki do Sa- 
loiui Pisarzy na spotkanie z. Rafałem A. Ziemkiew i
czem. 14.02.2007 r

•  Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Biblioteka 
Narodowa i Instytut Książki na spotkanie z Andrze
jem Metzgerem księgarzem i antykwariuszem. Go
spodarz Salonu Michał Hilehen. 20 02.2007 r.
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Biblioteka Analiz "a®“  najnowsze publikacje;

BOOK
M A K !< E T 
IN POLAND

Łukasz Gołębiewski
Book Market in Poland
s. 236,60 zł, ISBN 83-89143-53-4

Angielski przekład najbardziej znanej publikacji po
święconej polskiemu rynkowi książki, która ukazuje 
się od 1998 roku w formie aktualizowanego rocznika. 
Dane o wydawnictwach, hurtowniach, księgarniach 
detalicznych, sprzedaży wysyłkowej, eksporcie i im
porcie, liczne tabele prezentujące dane statystyczne, 
adresy najważniejszych polskich firm i instytucji zaj
mujących się książką.

Kuba Frołow
Jak wypromowano bestseller
s. 98,17 zł, ISBN 83-89143-56-9

Książka zawiera teksty publikowane na łamach dwu
tygodnika „Biblioteka Analiz" w 2005 i 2006 roku. 
Wszystkie ukazały się w dziale „Jak wypromowano 
bestseller". W miarę regularnie staraliśmy się przed
stawiać Czytelnikom rozmaite sposoby promowania 
książek. Dziś można powiedzieć, że ilu wydawców 
-  tyle sposobów. Choć istnieją niezmienne od lat 
zasady marketingu, opisane przykłady pokazują, że 
wydawnicze hity powstają częstokroć z pominięciem 
tych reguł.

Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 
ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116,00-048Warszawa,

5 tel. O 22 827 93 50, fax 0 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl, marketing@rynek-ksiazki.pl
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DO WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY SIĘ KSZTAŁCĄ LUB DOSKONALĄ

Życzymy Wam sukcesów w nauce
Pamiętajcie o tym, że WYDAWNICTWO SBP jest dla Was. Publikujemy 

większość literatury Wam potrzebnej. Autorami tych książek są sprawdzeni 
praktycy, dydaktycy i naukowcy. Co roku wydajemy kilkanaście pozycji 

książkowych. Z każdym rokiem nasza oferta jest bogatsza.

Polecamy nasze czasopisma
Znajdziecie w nich wszystko co aktualne i najważniejsze w bibliotekarstwie 

i informacji naukowej.

BIBLIOTEKARZ
Indeks 352624. Miesięcznik o charakterze fachowym i naukowym.

Ukazuje się od 1929 r. Czasopismo wydawane przez SBP oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Indeks 369594. Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny. 

Ukazuje się od 1949 r. Czasopismo wydawane przez SBP.

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ 
Od 1993 r. czasopismo wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz SBP, jako półrocznik.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Czasopismo naukowe ukazujące się od 1927 r. niezbędne 

dla całego środowiska bibliotekarskiego. Od 2004 r. wydawane wyłącznie przez SBP. Kwartalnik.

EBIB. Elektroniczna BIBIioteka i Biuletyn EBIB
Wychodzi w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP od 2001 r. 

Adresy: http://www.ebib.infoebib.redakcja@oss.wroc.pl

KAŻDĄ KSIĄŻKĘ I CZASOPISMO NASZEGO WYDAWNICTWA 
możesz zamówić:

Pisemnie: Dział Promocji i Kolportażu 
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213 

Telefonicznie: (022) 825 50 24, 608 28 26; Faks: (022) 825 53 49 
e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl

Oferujemy Państwu także sprzedaż odręczną w dwóch punktach: 
w Wydawnictwie SBP Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7 

oraz w Dziale Promocji i Kolportażu Al. Niepodległości 213.
Staramy się zważywszy na status materialny środowiska bibliotekarskiego utrzymywać ceny 

na poziomie niskim i średnim, a część pozycji wydajemy na zasadzie non profit.

KUPUJCIE U NAS!
BEZ NASZYCH KSIĄŻEK ŚWIAT BIBLIOTEKARSKI BYŁBY UBOŻSZY

Projekt graficzny: Katarzyna Stanny, tel.: 0 602 39 16 75, e-mail: zinamonik@wp.pl

http://www.ebib.infoebib.redakcja@oss.wroc.pl
mailto:sprzedaz_sbp@wp.pl
mailto:zinamonik@wp.pl


• ł  •

* c
Miesięczny dodatek do PORADNIKA BIBLIOTEK/YRZAiNsrmniQuiîiH

©POWNB I « nr 3 2007

PROBLENäY

Książka obrazkowa: 
znana i nieznana

o  książkach obrazkowych (piclurehooks) mówi 
się i myśli u nas jakoś coraz częściej. Rok temu 
(z okładem -  grudzień 2005) na zebraniu polskiej 
sekcji IBBY do rozmowy o książkach obrazkowych 
sprowokowało nas zaproszenie z Południowej Ko
rei do uczestnictwa w międzynarodowej wystawie 
tego typu wydawnictw. Zastanawialiśmy się wte
dy -  dość zaskoczeni -  „mamy u nas te picturebo- 
oks czy nie?”. Do niżej podpisanego temat ten wró
cił w trakcie pracy nad referatem konferencyjnym 
poświęconym współczesnym trendom w sztuce 
edytorskiej książki dziecięcej. Lektura opracowań 
naukowych (i nie tylko) wykazała, że rzeczywiście 
książka obrazkowa po macoszemu była traktowana 
przez rodzimych badaczy i praktyków sztuki edy
torskiej. Nie ma tutaj miejsca by zdawać szczegó
łową relację z lektur, niech wystarczy podsumowa
nie, że piclurehooks w naszej literaturze przedmio
tu występują raczej w kontekście historycznym 
i są rozumiane i opisywane w sposób nieco uprosz
czony. Jest to szczególnie widoczne w kontekście 
dorobku edytorskiego Anglosasów i Niemców. 
Ostatnio zaś -  i to był bezpośredni bodziec do przy
gotowania niniejszego materiału i zmierzenia się 
z tematem - Polska Sekcja IBBY i Instytut Książki

zorganizowały wykłady Jwone Lee (koreańskiej ba
daczki z polskimi sympatiami), poświęcone książ
kom obrazkowym dotyczącym „trudnych tema
tów” i pierwszym książkom obrazkowym.

Najkrótszy kurs historii książek obrazkowych, 
czyli kamienie milowe koncept wydawania publi
kacji dla dzieci opatrzonych obrazkami jest rzecz 
jasna -  zupełnie nienowy. Przyjmuje się dość po
wszechnie, że pierwszą książką obrazkową był Orbis 
Sensualium Pictus, rodzaj elementarza przygoto
wanego przez Jana Amosa Komeńskiego w 1658 r. 
(ilustr. I). Kolejny kamień milowy to sławny 
Struwwelpeter (ilustr. 2). Heinricha Hofmanna 
(1846, w Polsce znany jako Jaś Straszydło lub Zło-
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ta Rószczka) potwornie i brutalnie dydaktyczny 
(granica horroru została przekroczona -  pamiętacie 
może tego krawca, który za karę obciął Cesi Cmo- 
kosi zbyt często ssane paluszki?). Wierszyki-prze- 
strogi zostały jednak bardzo ekspresyjnie zilustro
wane. Kolejnym ważnym wydarzeniem w świecie 
książki obrazkowej były brytyjskie edycje z dłu
giej połowy XłX w. ilustrowane przez Randolpha 
Caldecotta (ilustr. 3), Kate Greeneway i później Be-

RpiKsr

e ' 41,TheHousethatJ ackBuu;]'
A Frog He Would a-Wooing Go

Illus tra ted  b v
RANDOLPH CAI .DECOTT 
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atrix Potter. Ich rewolucyjność wiązała się z pierw
szymi próbami równouprawnienia obrazu i tekstu. 
Ilustracje wymienionych wyżej artystów nie tylko 
pokazują to, co tekst i tak mówi, ale idą dalej : obraz 
wykracza -  w dziedzinie przekazu poza syme
trię. Ilustracja dopowiada znaczenia i informacje, 
których tekst nie podaje. Nieśmiałe jeszcze próby 
Caldecotta stanowią pierwsza zapowiedź tego, 
co stanie się w książce obrazkowej w latach 70. i 80. 
XX stulecia. Kolejnym, najważniejszym kamieniem 
milowym dla nowoczesnej książki obrazkowej 
(przepraszam historyków -  dla zwięzłości prezen
tacji bardzo szybko przesuwam się pomiędzy 
dekadami i stuleciami!) wedle wszystkich encyklo
pedii i znawców przedmiotu jest Maurice Sendak 
i jego autorska (to ważne: tekst i obrazki) książ
ka Where the wild things are (w wolnym tłuma
czeniu; Tam gdzie mieszkają dzikusy, New York 
1963) (ilustr. 4). W książeczce tej mniej może

WHERE THE WHD T «  Jffi

m r  »  PrCi ÜRES w MAURiCE BDRK

ważna i rewolucyjna była strona edytorska, kon
cepty komunikacyjne, bardziej zaś sfera znaczeń, 
przekaz. Oto Sendak jako pierwszy w książce dla 
młodszych czytelników odważył się penetrować tc 
mroczniejsze sfery dziecięcej natury. Where the wild 
things... to opowieść o dziecięcych przekornych 
fantazmatach i marzeniach o władzy, o sprzeciwia
niu się dorosłym. Tekst książki (przekaz literacki) 
stanowi zaledwie kilkanaście zdań. To obecność roz
budowanych ilustracji nadajc książeczce ekspresji, 
mocy i znaczenia.

Książka Sendaka została natychmiast dostrze
żona: otworzyła nowe perspektywy tematyczne 
i formalne dla książki obrazkowej, wzbudziła zain
teresowanie tym formatem tak wśród krytyków, 
jak i odbiorców, w ostatecznym zaś efekcie spowo
dowała w latach 70. bardzo znaczący wzrost liczby 
publikowanych tytułów. W tym miejscu trzeba za
sygnalizować jeszcze jedno zjawisko, które rów

2 świat książki dziecięcej



nież -  w jakiejś mierze -  może wiązać się z pracą 
Sendaka (jak również z produktami artystycznymi 
jego następców z lat 80.); przesunęła się granica 
wieku odbiorców książki obrazkowej. Po książki 
tego rodzaju sięgają coraz starsi odbiorcy. Przyczy
na tego zjawiska leży z jednej strony w bardziej 
złożonej niż dotychczas tematyce książek obraz
kowych, z drugiej zaś w rosnącym „uobrazkowie- 
niu” odbioru kultury wśród starszych dzieci.

Ostatnim zaś kamieniem milowym w rozwoju 
pictiirebooks jest Black and While (Czarne i białe. 
Boston, 1990) Davida Macaulaya (ilustr. 5). Książ
ka to zupełnie niezwykła: każda ze stron podzielo
na jest na równe 4 części, w obrębie każdej 
z płaszczyzn rozgrywa się akcja innej opowieści, 
ilustrowanej innym stylem artystycznym, skąpo 
opisanej tekstem. Najbardziej zaś w pracy Macau
laya frapujące jest to, że od pewnego momentu czy
telnik ma pełne prawo zastanawiać się, czy rzeczy
wiście opowiadane są tam 4 historie. Autor wcale 
nie pomaga odbiorcy i zostawia go w niepewności 
Zostawia dziecku też pole do samodzielnej inter
pretacji, zastanowienia się. Na wstępie Black and 
white pojawia się słynne już odautorskie ostrzeże
nie, cytowane we wszystkich anglosaskich pracach 
teoretycznych dotyczących współczesnej książki 
obrazkowej:

Ostrzeżenie!
„Ta książka zawiera kilka opowieści, które dzieją 

się niekoniecznie ,w tym samym czasie. Jednako
woż może to być tylko jedna opowieść. Tak czy 
inaczej, zalecane jest dokładne zaznajomienie się 
zarówno z obrazkami, jak i słowami”.

O co chodzi z nowoczesną książką obrazkową? 
-  Cytowane powyżej „Ostrzeżenie” Macaulaya

w sposób przenośny wyjaśnia fenomen współcze
snych książek obrazkowych, daje również instruk
taż w korzystaniu z nich. Część z tych książek 
i na nich właśnie skupię się w dalszej części artyku
łu przy kreowaniu przekazu wychodzi poza tra
dycyjny (dla książek obrazkowych czy ogólnie - 
ilustracji) symetryczny układ komunikacyjny: sa
moistny tekst (pełniący rolę głównego przekaźni
ka) i obrazek, który zawiera ikonicznąjego wersję 
i interpretację, dopełnienie.

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba bardzo mocno, 
że nie jest intencją tego artykułu deprecjonowanie 
„tradycyjnej” książki obrazkowej, opartej właśnie 
na owej symetrii. Książka obrazkowa to pojęcie 
niezwykle pojemne. Jedna z wielu definicji mówi 
na przykład, że jest to taki format książki dla dzie
ci, gdzie na każdej rozkładówce pojawia się przy
najmniej jedna ilustracja. Każdy z typów/koncep- 
tówpietnrebooks ma przecież swoje lepsze i gorsze 
realizacje!

W ostatnim ćwierćwieczu XX w. pojawiają się 
książki dla dzieci, w których obraz gra główną rolę 
wnarracji (bądźjest nawetjej jedynym nośnikiem). 
Kreowane są także edycje, w których obraz i tekst 
przekazują sprzeczne informacje. Przede wszyst
kim jednak coraz częściej artyści książki dziecięcej 
tworzą prace, w  których język i obraz zlewają się 
w nierozdzielną całość. Tekst z tych książek samo
istnie (w oderwaniu od ilustracji) nic ma racji bytu, 
ł konsekwentnie: obrazki z tych pietnrebooks oder
wane od swej narracji tekstowej tracą większość 
swego znaczenia. Powstało wiele różnych termi
nów opisujących taki „splot”, amalgamat komuni
kacyjny. W tekście napisanym onegdaj, dotyczą
cym pewnego aspektu książek obrazkowych sto
sowałem (za T. Toeplitzem) określenie ,,jedność 
ikonolingwistyczna”. Znacznie chyba jednak wy
godniejszy i lepiej brzmiący jest -  stworzony przez 
szwedzką badaczkę Kristin Hellberg termin „iko- 
notekst”.

Przykłady eksperymentalnych książek obrazko
wych? Dla zobrazowania powyższych uwag spró
buję zaprezentować jeszcze dwa przykłady nowo
czesnych książek obrazkowych, wcielających 
w życie powyższe postulaty dotyczące relacji po
między tekstem a obrazem.

Najbardziej chyba frapującego i charakterystycz
nego przykładu dostarcza John Burningham (słyn
ny na świecie, w Polsce chyba całkiem nieznany) 
w książce Come away from the water, Shirley. (Trzy
maj się z daleka od wody, Shirley. London 1977). 
(ilustr. 6). Treść książki zakomponowana jest na 
rozkładówkach. Warto zwrócić uwagę na ten 
koncept: w nowoczesnych pietnrebooks takie roz
wiązanie stało się właściwie standardem. Na kolej
nych lewych stronach mamy -  utrzymane w wy-

Śwłat Książki
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blakłych barwach obrazki przedstawiające rodziców 
odpoczywających na plaży, opatrzone wygłasza
nymi przez nich pozbawionymi emocji kwestiami: 
„Trzymaj się z dala od wody” , „Nic głaszcz psa, 
nie wiadomo gdzie łaził”, „Nic ubrudź nowych bu
cików”, „Trzeci i ostatni raz pytam się czy napi- 
jesz się herbaty”, „Tata zaraz się pobawi z tobą, 
tylko odpocznic”. Sąsiadujące, prawe strony, po
kazują zaś w bardzo żywych barwach szaleńczą 
wyprawę dziewczynki przeciwko piratom, uciecz
kę wpław, wyspę bezludną i szukanie skarbu. Jak 
widać z powyższej relacji „surowy” tekst nic po
maga w zrozumieniu sensu opowieści. Gdyby go 
jednak zabrakło znaczenie cyklu obrazków prze
stałoby być jasne.

Inny, słynny autor picturebooks, którego prac 
w Polsce dotychczas nic publikowano to Anthony 
Browne i jego (najważniejsza chyba) książka Voices in 
the park (Głosy w parku, New York, 1987) (ilustr. 7). 
Mamy tu do czynienia z trudną do przekazania poli
foniczną strukturą': 4 osoby relacjonują to samo - 
zresztą bardzo zwyczajne zdarzenie: spotkanie 
w miejskim parku. Różnice w narracjach kolejnych 
relacji leżąw sferze ilustracyjnej. Autor- korzystając 
zresztą w narracji obrazkowej z cytatów ikonicznych 
z surrealistów -  stawia akcenty, nadaje zwyczajnym 
opowieściom ekspresję i dramatyzm.

Skąd wzrost zainteresowania książkami obrazko
wymi? Wzrost popularności tego formatu książek 
dla dzieci datujący się na Zachodzie Europy 
i w USA jak wspomniałem wyżej -  od lat 70. praw
dopodobnie bierze się z jednej strony z udoskonale
nia możliwości technicznych łączenia druku tekstu 
i obrazu, czyli w ostatecznym efekcie większej atrak
cyjności wizualnej książek obrazkowych.

Przede wszystkim należy jednak sądzić, że ko
rzenie zjawiska sięgają głębiej: do zmian dostrze
galnych w kulturze współczesnej, w szczególności

' Zaznaczyć należy, żc książka Browne jest znacz
nie bogatsza w znaczenia i trc,ści, relacja niniejsza jest 
maksymalnie uproszczona i punktuje jedynie dysku
towany w artykule wątek ikonotekstu.

w dziedzinie mediów. W świccie „obrazkowym” 
zdominowanym przez telewizję, ilustrowane cza
sopisma, nośniki reklamy. Internet status obrazu 
jako nośnika informacji jest coraz wyższy. Mówi 
sięjuż niekiedy o visual literacy, czyli o umiejętno
ści właściwego odczytywania kodów narracyjnych 
przekazywanych za pomocą obrazu’. Obrazy pro
dukowane i rozpowszechniane przez współczesne 
media trzeba umieć właściwie odczytywać. Two
rzy się oto nowy język, równoległy (a może alter
natywny?) wobec słowa drukowanego. Książki ob
razkowe są z jednej strony częścią tego nowego ję
zyka, z drugiej zaś sąjego elementarzem. Odzwier
ciedlają zmiany i są ich motorem. Szczególnie, żc 
odbiorcami picturebooks są ci, którzy jutro będą 
decydowali o kształcie tego świata.

Voices
IX  I i n  P A R K

K z)

A n tlio n v  Browne

Dlaczego w Polsce brakowało nowatorskich ksią
żek obrazkowych? Po pierwsze dlatego, że rewolucja 
„obrazkowa” dokonała się u nas znacznie później. Ju
trzenką tej rewolucji -  mówiąc górnolotnie -  było 
dopiero pojawienie się w Warszawie niesławnej pa
mięci Top Canału. Dopełniły rewolucji inne, już legal
ne, prywatne, komercyjne stacje telewizyjne, rozpo
wszechnienie wideo, wysokonakładowych koloro
wych drukowanych magazynów. Wszystkie te zda
rzenia miały miejsce w Polsce dopiero ok. 1993 r.,’ 
trzydzieści lat później, niż na zachodzie Europy.

- Część z dorosłych, która usiłowała przeczytać na 
przykład komiks typu manga wic, o czym się tu mówi. 
Bez znajomości konwencji dość trudno było poradzić so
bie z tym zadaniem, nawet jeżeli kadiy komiksu uszerego
wane są wedle europejskiej (lewy do prawego) tradycji.

’ Symptomatyczne, żc 1993 r. to także cezura dla 
polskiego rynku książki: właśnie wtedy nastąpiła, po 
4 latach hossy i burzliwego rozwoju dramatyczna za
paść, czas bankructw hurtowni i wydawnictw.
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Dla rodzimej książki artystycznej, eksperymen
talnej dla dzieci czas to był wyjątkowo niełaskawy. 
Całe lata 90. to okres, w którym wydawcy eksplo
atowali głównie atrakcyjne, komercyjnie, niskiej ja
kości, tanie licencje zachodnie. Nie było oficyn chęt
nych do jakichkolwiek eksperymentów'’. Wcześniej 
zaś zachodnie nowoczesne książki obrazkowe bądź 
nie docierały do nas, bądź idea nie znajdowała żyznej 
gleby wśród naszych artystów słowa i obrazu (to 
małe „i” jest niezwykle ważne, bo z książką obraz- 
kowąjest trochę jak z tangiem). Na marginesie: chy
ba również jest trochę tak, że do obrazu w mediach 
żywi się w polskich środowiskach intelektualnych 
pewnego rodzaju podejrzliwość, żeby nie powie
dzieć niechęć. Pojęcie „kultura obrazkowa” używa
ne jest zwykle w kontekście refleksji o upadku 
i degradacji kultury wysokiej. Przykładów tego ro
dzaju postaw dostarcza niezwykle przecież re
prezentatywny dla polskiej refleksji nad książką 
dziecięcą tom Książka dziecięca 1990-2005. Kon
teksty kultury popularnej i literatury wysokiej (2006).

Co dalej? Wc wstępie óo Almanachu polskiej sek
cji IBBY\ artykule publikowanym wcześniej w „No
tesie Wydawniczym” wyrażałem głębokie przeko
nanie, że polska książka dla dzieci weszła wraz 
z nowym tysiącleciem w lepszy dla siebie czas. 
Ten optymizm obejmuje także losy rodzimej książ
ki obrazkowej. Ostatnie lata przyniosły bowiem ze 
sobą sporą liczbę interesujących tytułów, które za
czynają budować polską, nowoczesną książkę ob
razkową. Książkę, która z jednej strony wykorzy
stuje doświadczenia i dorobek zagraniczny, z dru
giej zaś jednak zdecydowanie opiera się na orygi
nalnej kreatywności polskich twórców. Wymienić 
trzeba w tym miejscu prace tandemów graficzno- 
litcrackich, w których pojawiają się nazwiska Mar
cina Brykczyńskiego, Grażki Lange, Marty Igner- 
skicj, Joanny Olech, Krystyny Lipki Sztarbałło, 
Anny Onichimowskiej. Musi też przecież pojawić 
się w tym artykule at last, but not at least nazwisko 
Bohdana Butenki, autora, który już dawno rozpo
znał i wprowadzał do polskiej sztuki książki dzic-

(9)
A n n o  O n ie b im o w s k e

Książki obrazkowe nie były również szczegól
nie dostrzegane -  o czym napisałem we wstępie -  
przez piśmiennictwo teoretyczne -  naukowe. Nie 
bardzo bowiem (cały czas!) wiadomo, czyja to do
mena: literaturoznawcy, specjaliści od komunikacji 
literackiej z umiarkowanym zainteresowaniem spo
glądają na utwory, gdzie jest tylko 4-zdaniowy tekst 
(i to bez rymów) albo i wcale. Teoretykom obrazu 
i sztuki przeszkadza zaś właśnie te kilka zdań. Pe
dagodzy -  owszem, może byliby zainteresowani, 
ale tylko pewnym aspektem przekazu. Ciężar 
(i przyjemność) zajmowania się książkami obraz
kowymi spada więc chyba na bibliologów. Sens 
I niezwykłość książki obrazkowej sprowadza się 
przecież do specyfiki jej komunikowania, do spe
cyfiki wynikającej z jej morfologii. A to już nasze 
księgoznawcze podwórko. Szczególnie, że biblio- 
logii coraz bliżej do nauki o komunikacji^

■' Oficyny takie jak „Plac Słoneczny 4” miały krót
ki i smutny -  koniec końców -  żywot.

’ Potwierdzeniem tej tezy byłyby zmiany nazw daw
nych Instyiutów Bibliotekoznawstwa.

cięcej bardzo nowoczesne koncepty graficzno-lite- 
rackie.

Bardzo ważne jest, że taka nowoczesna książka 
dostrzegana jest i doceniana przez krytyków. Opi
nie taką potwierdza tegoroczne wyróżnienie Pol
skiej Sekcji IBBY dla Smoni Moniki Ltanulak 
(ilustr. 8), czy zeszłoroczne dla Żółtej zasypianki 
(ilustr. 9). Krystyny Lipki-Sztarbałło i Anny Oni- 
chinowskiej, Czerwonego Kapturka (ilustr. 10). 
Grażki Lange i Joanny Olech: prac doskonale miesz
czących się w prezentowanym w artykule nurcie 
edytorskim.

Całkowicie subiektywnie (i pewnie niesłusznie) 
można nie kochać wszystkich produktów naszej 
nowej, alternatywnej sceny książki dziecięcej (czar- 
no-brązowa kolorystyka w książkach dla dzieci nie 
każdego przekonuje). Można także marudzić, że 
w dalszym ciągu rodzime picturebooks dość nie
śmiało jeszcze wykraczają poza konwencję „syme
tryczną”. Tak czy owak zgodzić się jednak bezdy
skusyjnie trzeba, że wyznaczają niezwykle intere
sującą drogę poszukiwań.

Świat kstążR dziecięcej



Z akończenie.
Miło (chociaż ryzykownie) jest wystąpić w roli 

proroka, spróbujmy więc: zobaczycie, mili czytel
nicy: wszystko wskazuje na to, że czeka nas 
w Polsce wkrótce prawdziwy urodzaj niezwykle 
interesujących książek obrazkowych. Artyści i lite
raci szybko rozpoznają koncept, jeżdżą coraz tłum
niej do Bolonii, na światowe targi książki dziecięcej, 
oglądają dobre wzorce. A co chyba najważniejsze 
coraz liczniejsza grupa polskich wydawców jest 
skłonna eksperymentować i ryzykować, szukać 
nowych nisz rynkowych. Artystyczna, trochę eli
tarna, wysmakowana książka obrazkowa niewąt
pliwie tworzy taką niszę.

MICHAŁ ZAJĄC

TW ÓRCY KS3ĄŻK!

Pisarze i ilustratorzy 
książek dziecięcych

ELŻBIETA GAUDASIŃSKA, artystka -  plastyk 
wielce zasłużona dla książki dziecięcej, tworząca 
także linoryty i monotypy, jest obecna w świecie 
książki dziecięcej od 1974 r., kiedy to zilustrowała 
Kieszonkowe przygody Bułata Okudżawy (wydane 
przez KAW). Odtąd jej zamieszczane w czasopi
smach, a przede wszystkim w książkach adresowa
nych do młodego czytelnika obrazy (bo tak właśnie 
można by mówić o ilustracjach absolwentki Wy
działu Malarstwa Warszawskiej ASP, gdzie w la
tach 1961-1967 odbywała studia malarstwa i pro
jektowania tkanin, uwieńczone dyplomem z wy
różnieniem otrzymanym w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja) stały się nieodłączną częścią krajobrazu 
wyobraźni co wrażliwszych młodych odbiorców. 
Elżbieta Gaudasińska przez parę lat współpraco
wała również jako ilustratorka z popularnym 
„Świerszczykiem”, który (a było to jeszcze przed 
epoką Internetu) wywierał wpływ na kształtowa
nie się gustów młodych odbiorców kultury. Jej 
współpraca z tym zasłużonym pismem dziecięcym 
została zauważona i doceniona: w 1973 r. artystka 
otrzymała wyróżnienie na I Biennale Sztuki dla 
Dziecka w Poznaniu, właśnie za ilustracje do cza
sopisma „Świerszczyk”. Jej ilustracje ukazywały 
się w książkach drukowanych przez ofieyny wy
dawnicze, posiadające przed transformacją ustro
jow ą monopol na wydawanie książki dziecięcej (Na
sza Księgarnia, Krajowa Agencja Wydawnicza, Czy
telnik), ale książki z jej ilustracjami trafiały również

do rąk młodych czytelników 
zagranicznych. Tak było 
z Kwiatem paproci J. I. Kra
szewskiego (wyd. Mora Fe
renc, Budapeszt 1992; Wę
gry), Piękną i Bestią (wyd.
Grimm Press, Taipei 1993;
Tajwan), Bajkami braci 
Grimm (Contess de Grimm)
(wyd. Grassem -  Jeunesse,
Paryż 1994; Francja), Bajka
mi Ch. Perrault (2 tomy; 
wyd. Grimm Press, Taipei
1997; Tajwan). ....

Owe ilustracje obrazy Elżbiety Gaudasińskicj 
zamieszczane w książkach -  często ujęte w dekora
cyjne ramki (jak w Bajkach śniegowych Mieczysła
wy Buczkówny; Czytelnik 1976) czy też usytu
owane na tle niesamowitego krajobrazu (jak na przy
kład w Rupakach Danuty Wawiłow; Nasza Księ
garnia 1977) to zastygłe w bezruchu piękne, drobia
zgowo wystylizowane wyobrażenia tego, co ich 
autorka, dzięki wrażliwości subtelnej artystki, uj
rzała w zapisanym tekście. Nie interesuje jej obser
wacja świata widzialnego. Nie ma tu żadnej wersji 
odwzorowywania rzeczywistości widzialnej. Za
wiązane na kokardkę szyje sympatycznych żyraf 
z książki J. Bienieckiego Słońce wpadło do worka 
(KAW 1975) czy też ucieszne, ale przede wszyst
kim zadziwiające (a może nawet przerażające... ) raki 
-  nieboraki z książki Idzie rak nieborak D. Wawiłow 
i O. Usenki (Nasza Księgarnia 1981 ) to przecież two
ry żywcem wyjęte z przestrzeni wyobraźni (wspól
nej dla dziecka i artystki, która z pewnością świet
nie pamięta, co to znaczy być dzieckiem) i przenie
sione na przestrzeń kartki. Nic ma zatem odwzoro
wywania, jest natomiast znakomite wyczuwanie 
sfery niewidzialnej -  przestrzeni wyobraźni, mitu, 
marzenia. Ilustracje Elżbiety Gaudasińskicj, nic 
przestając pełnić funkcji ilustracji, są w swej natu
rze bardzo malarskie. Ich cechy to precyzja i ele
gancja rysunku (jak w Zielonym Gilu Tirso dc Mo- 
liny; Czytelnik 1976; nagroda główna w konkursie 
PTWK Najpiękniejsza Książka Roku w 1977 r., czy 
też w Złotym dzbanie -  baśniach, podaniach i le
gendach polskich'. Świat Książki 2005) i jednocze
śnie żywe barwy (jak na przykład w Lisiej czapie 
M. Głogowskiego; Nasza Księgarnia 2003). To rów
nież dowcipna, pełna uroku deformacja (na przy
kład we wspomnianej już książce Idzie rak niebo
rak D. Wawiłow i O. Usenki). W ilustracjach ar
tystki widoczny jest też niekiedy pewien staroświec
ki nieco wdzięk (widoczny na przykład w lekkiej 
i pełnej dowcipu kresce Syrenki Jerzego Ficowskie
go; Nasza Księgarnia 1975). Czuje się przy tym 
w tych obrazach/obrazkach -  ilustracjach zarówno

r i
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ducha malarstwa XX w. 
(widać wpływ surreali
zmu, na przykład w ilu
stracjach do wspomnia
nych już Rupakówj, jak 
i odniesienia do trady
cji dawnych mistrzów 
(na przykład postaci 
dziecięce z bajek Ch. 
Perraulta, zdobiące ja 
pońskie wydanie tych
że, przywodzą na myśl 
wizerunki dzieci, które 
pamiętamy z obrazów

Pietera Bruegla, a zwłaszcza z jego Zabaw dziecię
cych; wyróżnienie za ilustracje do bajek Ch. Per
rault na Biennale Ilustracji Europejskiej w Aki Town, 
w Japonii). Autorka tych ilustracji -  obrazów: szu
ka łv tekście wieloznaczności, niedomówień, prze
strzeni dla siebie. Tekst jest dla niej inspiracją do 
stworzenia obrazu (czy też może, mówiąc nieco 
skromniej, obrazka), który pozostając w kontakcie 
z myślą autora, niezwykle świeżo tę myśl rozbu
dowuje, czyni, że staje się ona lepiej widzialna, 
a jednocześnie -  łatwiej uchwytna. Elżbieta Gauda- 
sińska doskonale pojmuje też, że dziecko -  czytel
nik znacznie lepiej przyswaja sobie pisany tekst 
przerywany od czasu do czasu obrazkiem, który 
daje pole do wyobrażania sobie, kreacji swoich wła
snych, osobistych światów, które mogą sobie szy
bować gdzieś równolegle ze światem przedstawio
nym przez autorów -  pisarza i ilustratora. Dziecko 
buduje swój własny świat w oparciu o to, z czym 
zetknęło się w książce. Oswaja w ten sposób to, co 
mu książka ofiaruje. Zaczyna lepiej rozumieć. Ob
razki -  ilustracje dają taką możliwość. Może dlate
go, że ich twórczyni doskonale pamięta, jak to jest 
być dzieckiem: Kiedy byłam małą dziewczynką po
dzielałam zdanie Alicji z Krainy Czarów -A jaki 
może być pożytek z książki, w której nie ma ani 
ilustracji, ani konwersacji? Mam wiele łat. Przeczy
tałam wiele książek bez konwersacji i ilustracji, aie 
ten pogląd w odniesieniu do książek dla dzieci, po
został we mnie do dzisiaj. Książka dla dziecka to 
takie zaczarowane pudełko zwane wyobraźnią. To 
jest pudełko, w którym nie ma miejsea na dosłow
ność. Ilustracje Elżbiety Gaudasińskiej są sposo
bem metaforycznego rozmawiania z autorem tekstu 
-  pisarzem i z odbiorcą książki -  dzieckiem: Szu
kam ścieżki, która połączy świat wyobraźni autora 
tekstu z moim światem wyobraźni. Nie podążam za 
autorem krok w krok, aie idę obok. Jak na space
rze. Czasem oddalamy się od siebie, to znów idzie
my razem. Na tej ścieżce je st jeszcze wiele miejsca 
na wyobraźnię dziecka -  czytelnika. To moja roz
mowa z dzieckiem. Autor tekstu, dziecko i ja  wyru
szamy na wędrówkę i opowiadamy sobie świat. Te 
wspólne, mądre, poszerzające sferę wrażliwości 
spacery z dzieckiem, to mądre towarzyszenie mu 
na drodze budowania jego coraz bogatszego świata

(bogatszego również w war- 
tości estetyczne, jakże 
często niedoceniane czy 
wręcz lekceważone) za
pewniły autorce uznanie.
W ubiegłym roku (do
kładnie 5.12.2006 r.) Elż
bieta Gaudasińska ode
brała Złoty Medal za ca
łokształt twórczości ilu
stratorskiej, prestiżowe 
trofeum przyznawane od 
2000 r. przez Polską Sek
cję IBBY w uznaniu
wybitnych zasług dla współtworzenia polskiej war- ' 
teściowej książki dziecięcej. Poprzednikami Elżbie
ty Gaudasińskiej byli tutaj inni wybitni twórcy: 
Olga Siemaszko (2000 r.), Zdzisław Witwicki (2001 
r.), Józef Wilkoń (2002 r.), Janusz Stanny (2003 r.), 
Bohdan Butenko (2004 r.) i Adam Kilian (2005 r.). 
Lista nagród artystki jest zresztą bardzo długa. Wy
mieńmy kilka z nich: rok 1979 -  nagroda prezesa 
Rady Ministrów za twórczość artystyczną w dzie
dzinie ilustracji książkowej, rok 1984 -  wpis na 
Listę Honorową IBBY za ilustracje do wspomnia
nej już tutaj książki D. Wawiłow i O. Usenki Idzie 
rak nieborak, rok 1985 nagroda Złote Jabłko na 
Biennale Ilustracji w Bratysławie za ilustracje do 
książki J. I. Krasickiego Dziad i baba (Nasza Księ
garnia), rok 1989 -  nagroda Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek za wybitne osiągnięcia w dzie
dzinie ilustracji dla dzieci. PTWK kilkakrotnie zresz
tą przyznawało artystce nagrody i wyróżnienia, co 
od dawna usytuowało ją  wśród ilustratorów, któ
rych w świecie pięknej książki dla dzieci stawia się 
najwyżej.

Na koniec osobista refleksja -  jako nauczycielka 
języka polskiego wielokrotnie czytałam (z kolejny
mi rocznikami uczniów) Przygody Odyseusza Jana 
Parandowskiego, z ilustracjami Elżbiety Gaudasiń
skiej i tak się stało, że do dziś, gdy myślę o tępej, 
bezmyślnej sile, widzę stworzony przez artystkę 
wizerunek cyklopa Polifema, owiniętego w skórę 
drapieżnika, podążającego zażarcie w bliżej nieokre
ślonym kierunku i niosącego na ramieniu bezbron
ne, subtelne drzewo o idealnie symetrycznych, de
likatnych, maleńkich liściach...

Jestem prawie pewna, że wielu moich uczniów 
(teraz już całkiem dorosłych) pamięta te (a być może 
również inne) ilustracje, dlatego z całym przekona
niem podpisuję się pod słowami artystki i dołączam 
do jej apelu: Cieszy mnie, jeśli dorosły człowiek pa
mięta bohaterów dziecięcych lektur i pamięta ilu
stracje. To potwierdza sens pracy nad książką dla 
dziecka. Zatem uprawiajmy nasz ogródek książki 
dla dzieci -  na tym najlepszym ze światów może 
coś wyrośnie, zakwitnie i pięknie zaowocuje.

HANNA DIDUSZKO
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W YDARZENIA
Literacka Nagroda 
im. Kornela 
Makuszyńskiego 
za rok 2005

Jury konkursowe powołane przez organizatora na
grody Miejską Bibliotekę Publiczną im. Łukasza 
Górnickiego w Oświęcimiu i redakcję kwartalnika 
„Guliwer” nominowało do nagrody pięć książek: Pa
weł Beręsewicz; Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek. 
Kraków: Skrzat, 2005; Barbara Gawryluk: 
W Zielonej Dolinie. Łódź : „Literatura”, 2005; Maria 
Ewa Letki: Królewna w koronie. Warszawa: „Ezop”, 
2005; Renata Piątkowska: Nie ma nudnych dni. War
szawa: „Bis”, 2005; Beata Wróblewska: Małgosia 
z Leśnej Podkowy. Warszawa: „Egmont”, 2005.

Jury wyróżniło opowiadanie Marii Ewy Letki 
Królewna w koronie za rozwijanie wyobraźni prze
strzennej, pogodę duełia i wewnętrzną siłę bohater
ki. Wyróżniono także książkę Pawła Beręsewicza 
Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek za dowcipną histo
rię pierwszej miłości przedstawioną z pozycji chłop
ca, wzbogaconąjęzykowymi zabawami.

L iteracką N agrodę im. Kornela M akuszyń
skiego za 2005 r. jury jednom yślnie przyznało 
B eacie W róblew skiej i jej pow ieści M ałgosia  
Z L eśnej Podkowy zca ciepły obraz życia domowe
go, przekazywanie tradycji rodzinnych przedsta
wionych z humorem wysokiej klasy.

BEATA WRÓBLEWSKA 
(ur. 1963 r.) ukończyła poloni
stykę na Uniwersytecie War
szawskim. Od 1985 r. mieszka 
w okolicy Podkowy Leśnej, od 
14 lat pracuje w Podkowiańskim 
Liceum Ogólnokształcącym.

W 1998 r. została wydana 
jej książka poświęcona lite
rackiemu obrazowi Podkowy 
Leśnej, zatytułowana W sa
lonie i Arkadii. Jest autorką

felietonów, recenzji i wywiadów, które ukazywały 
się w „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym” 
oraz 60 bajek dla dzieci napisanych w latach 1997- 
1998 na zamówienie „Gazety Wyborczej”. W 2004 r. 
ukazał się tomik poetycki zatytułowany Zeszyt ro
dzinny.

Książka Małgosia z Leśnej Podkowy powstała 
dzięki współpracy autorki z czasopismem „Dziec
ko”. Niektóre rozdziały książki ukazywały się 
w tym piśmie jako samodzielne felietony w latach 
1996-1997. W 2004 r. wydawnictwo „Znak” przy
znało Małgosi z Leśnej Podkowy trzecią nagrodę 
w konkursie „Popisz się przed dzieckiem”. Inspi
rację do napisania tej książki stanowiły przeżycia 
jej dwóch córek: dzisiaj dziesięcioletniej Anny 
i osiemnastoletniej Marysi. Autorka najbardziej lubi 
życic rodzinne, dobre filmy, czytanie książek, spa

cery po lesie i okolicznych łąkach, długie górskie 
wędrówki i sobotnie zakupy na targu w pobliskim 
Milanówku.

MARIA EWA LETKI 
urodzona w podwarszaw
skim Niemodlinie studio
wała prawo na Uniwersy
tecie Warszawskim, aby 
od 1974 r. poświęcić się 
literaturze dla dzieci i mło
dzieży. Ma w swoim do

robku wiele słuchowisk radiowych oraz blisko 20 
bajek i powieści dla młodych i najmłodszych czytel
ników. Jest autorką wartościowej prozy dla dzieci 
starszych i młodszych. Debiutowała w 1974 r. opo
wiadaniem: Dzieci, tropiciele i ten wielki bałagan. Po
dejmuje w różnej formie ważne problemy młodych 
bohaterów. Szczególne miejsce w jej twórczości zaj
muje psychologiczna powieść o tematyce integracji 
niepełnosprawnych Jutro znów pójdę w świat ( 1979). 
Ponadto napisała Nie wiem skąd wiem. Niebieski ple
caki inne opowiadania, Wyspa urodzinowa i Potwór. 
Jej książki tłumaczono najęzyk francuski. Jest laure
atką kilku nagród literackich. Ostatnio napisała bajkę 
Królewna w koronie, która otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Literackiej Nagrody im. Komela Maku
szyńskiego za 2005 r.

PAWEŁ BERĘSE- 
WłCZ z wykształcenia 
anglista. Przez wiele lat 
nauczyciel angielskiego 
w jednym z warszaw
skich liceów. Współautor 
słowników angielsko- 
polskiego i polsko-angiel
skiego PWN-Oxford.

Autor wierszy i opowiadań dla dzieci, m.in. Lal
ki Dorotki, Wieści Domowe, Co tam ii Ciumków?, 
Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Pan Mamutko 
i zwierzęta. Tłumacz: w wydawnictwie „Skrzat” 
ukazały się: Olbrzym z Zamczyska Baśni Briana Pat- 
tena, Księga Smoków Edith Nesbit oraz Przygody 
Tomka Sawyera Marka Twaina w świetnym literac
kim przekładzie Beręsewicza.

W 2005 r. pisarz otrzymał nagrodę „Guliwer 
w krainie Olbrzymów” przyznawaną przez kwar
talnik o książce dla dzieci „Guliwer”, natomiast 
w 2006 r. nagrodę w Vłll edycji Konkursu Literac
kiego PTWK. Jego powieść Co tam u Ciumków?, 
została także nominowana piz:ez Polską Sekcję IBBY 
do konkursu „Książka roku 2005” oraz wytypowa
na do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie 
„BESTSELLER-ek Roku 2005”.

Komitet redakcyjny: dr Grzegorz Leszczyński 
(przewodniczący), dr Grażyna Lcwandowicz, Lwa 
Gruda, Hanna Diduszko, dr Michał Zając. 
Redakcja: Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabow
ska. Elżbieta Matusiak.
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