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Bibliotheca Magna — Perennisque
w ciągu swej blisko 80-letniej działalno
ści Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
reprezentowane przez wybrane na zjazdach
władze, nie szczędziło starań, aby człon
kowie najbardziej aktywni i wyróżniający
się w pracy, która zawsze miała i ma
charakter społeczny, odczuwali, że ich trud
jest doceniany i cieszy się w środowisku
uznaniem. Służyły temu wyróżnienia indy
widualne — od Odznaki Honorowej SBP
po członkostwo honorowe.
W okresie transformacji ustrojowej kraju
zmieniło się wiele także w Stowarzyszeniu.
Wchodzi ono w coraz liczniejsze kontakty
z instytucjami o pokrewnych zainteresowa
niach i zawiązuje stosunki współpracy na
różnych polach działalności statutowej.
Owoce, jakie to współdziałanie przynosi,
i ich znaczenie dla bibliotekarstwa stały się
inspiracją do ustanowienia nowej postaci
honorowania zasług.
Podczas I Forum Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich w Chorzowie powzięto 10
czerwca 1994 r. uchwałę w sprawie od
znaczeń organizacyjnych oraz honorowania
szczególnych zasług dla Stowarzyszenia
i dla bibliotekarstwa. Podkreślono w niej
wysiłek, oddanie i bezinteresowność łudzi
bibliotekarskiego zawodu
postawy, któ
re są także siłą napędową aktywności Sto
warzyszenia, działalności w sekcjach, komi

sjach i zespołach, oraz podstawą jego trwa
nia i rozwoju. Postanowiono wówczas
m.in.:
zaproponować Zarządowi Głównemu
SBP, by wyróżnił zasłużone dla SBP
instytucje oraz osoby specjalnym dyp
lomem „Za zasługi dla Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich” oraz zlecił wy
bicie nowego medalu tej samej rangi,
wręczanego wraz z dyplomem honoru
jącym zasłużone instytucje i osoby.
Do tej pory dla uhonorowania zasług
Stowarzyszenie dysponowało m.in. Meda
lem 70-łecia SBP. Nadał spełnia on swą rolę
i jest wielce satysfakcjonującym i cenionym
dowodem uznania. Zarząd Główny wyszedł
jednak z założenia, że wersję rocznicową
należy wzbogacić medalem o symbolice bar
dziej uniwersalnej, odzwierciedlającej po
nadczasową rolę książki i biblioteki, ich
znaczenie kulturowe i cywilizacyjne. Reali
zując zatem uchwałę Forum, Zarząd Głów
ny ustanowił nowy medal — Bibliotheca
Magna — Perennisque.
Po szczegółowym rozważeniu przez Ko
misję Odznaczeń i Wyróżnień koncepcji
ogólnej — idei medalu, jego przeznaczenia
oraz rozwiązania plastycznego — realizację
projektu powierzono znanemu medałierowi, artyście plastykowi Józefowi Miszteli,
autorowi Medalu 70-łecia SBP.

N ow y medal jest bardzo piękny,

przemawia jasnością i elegancją rysunku,
a przy tym jest umocowany w tradycji
Stowarzyszenia — na rozłożonej książce,
która stanowi odwieczny przedmiot działal
ności bibliotecznej i zarazem zawsze żywy
symbol kultury, leży pióro przeobrażające
się w dolnej części w gałązkę wawrzynu.
Wyrażone zostały w ten sposób związki
przede wszystkim z literaturą, ale i ogólnie
biorąc z dobrym pisarstwem. W otoku
napis łaciński przypomina o rodowodzie
naszej kultury wywodzącej się ze starożyt
nego kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej,
jest znakiem ciągłości bibliotekarskiej pro
fesji, jej trwałości mimo zmian, jakie doko
nywały się przez wieki w czytelniczym oto
czeniu i w samym funkcjonowaniu książki
i biblioteki Z drugiej strony medalu na tle
luźno zagiętej karty występuje napis „Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich” z datą
„1917” nawiązującą do początku dziejów
organizacji.

rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upo
wszechniania książki w społeczeństwie oraz
za zasługi dla SBP.
Organem uprawnionym do nadawania
medalu jest Kapituła Medalu, w której
skład wchodzi Prezydium Zarządu Głów
nego SBP oraz przewodniczący Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień. Wnioski o nadanie
medalu mogą składać do Komisji Odzna
czeń i Wyróżnień Zarząd Główny, zarządy
okręgów oraz prezydia komisji i sekq'i dzia
łających przy Zarządzie Głównym. Przewo
dniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
przedstawia wnioski na posiedzeniu Kapi
tuły Medalu zwoływanym nie rzadziej niż
raz do roku.
Nadanie medalu odbywa się co najmniej
raz w roku z okazji Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek oraz ogólnopolskich spotkań
bibliotekarzy, takich jak Forum SBP czy
Krajowy Zjazd Delegatów. Ceremonia po
winna mieć charakter uroczysty i publiczny.
Wręczenia medalu dokonuje prezes SBP
bądź osoba przez niego upoważniona.
Lista odznaczonych medalem
Bibliotheca Magna — Perennisque
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Intencją twórców medalu, inspirowanych
w tej mierze przez środowisko, jest, aby
stanowił on formę honorowania zbiorowe
go wysiłku i zasług dla bibliotekarstwa
i czytelnictwa, a więc wyróżniania instytu
cji, organizacji, zespołów szczególnie zasłu
żonych w sprawach podejmowanych pro
gramowo przez Stowarzyszenie. Ma to
sprzyjać umacnianiu Stowarzyszenia i jego
roli w społecznym otoczeniu, pozyskiwaniu
sympatyków dla stowarzyszeniowej działal
ności, upowszechnianiu wiedzy o programie
naszej organizacji oraz poszerzaniu kręgu
ludzi wspomagających biblioteki i czytelnic
two zarówno w sensie duchowym, jak i ma
terialnym.
Według postanowień regulaminu

medal nadaje się społecznym zbiorowościom (instytucjom, organizacjom, stowarzy
szeniom, firmom itp.) za wybitne dokonania
lub za całokształt działalności na rzecz

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy za
stałą długoletnią współpracę ze Stowarzy
szeniem Bibliotekarzy Polskich, w szczegól
ności za znaczącą pomoc w rozwijaniu
SBP-owskiego czasopiśmiennictwa, a także
za liczne inicjatywy, współorganizację kon
ferencji i spotkań o charakterze między
narodowym; medal wręczono podczas II
Forum SBP.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku za
organizacyjny i merytoryczny wkład
w przeprowadzenie ogólnopolskich konfe
rencji inspirujących i propagujących nowa
torskie zmiany w polskim bibliotekarstwie;
medal wręczono podczas II Forum SBP.
Książnica Pomorska im. Stanisława Sta
szica w Szczecinie za skuteczne promowa
nie w Polsce międzynarodowych doświad
czeń bibliotekarskich oraz popularyzowa
nie polskiej myśli bibliotekarskiej za grani
cą; medal wręczono podczas II Forum SBP.
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bib
liotekarzy w Warszawie za całokształt osią
gnięć edukacyjnych oraz za stałą troskę
o unowocześnianie i racjonalizację kształ
cenia bibliotekarzy praktyków; medal wrę
czono podczas II Forum SBP.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ka
towicach za wspólorganizację Krajowego
Zjazdu Delegatów SBP w r. 1993, 1 Forum
SBP w r. 1994 oraz organizację ogólnopols
kich konferencji szkoleniowo-metodycznych służących doskonaleniu zawodowych
kwalifikacji bibliotekarzy; medal wręczono
podczas ogólnopolskiej konferencji w Ka
mieniu k. Rybnika.
Zespól redakcyjny miesięcznika ZG SBP
„Bibliotekarz” za osiągnięcia w dziedzinie

upowszechniania fachowej wiedzy, propa
gowania najlepszych osiągnięć w zakresie
bibliotekoznawstwa oraz promocję auto
rów prezentujących praktyczny i teoretycz
ny dorobek bibliotekarski w kraju i za
granicą, za sprawną i terminową publikację
czasopisma oraz stałą poprawę poziomu
edytorskiego; medal wręczono podczas
ogólnopolskiej konferencji w Kamieniu
k. Rybnika.

K rzyszto f Szelong

Książnica Cieszyńska
Zbiory
Aczkolwiek Książnica Cieszyńska należy
do najmłodszych bibliotek w Polsce, utwo
rzona została bowiem 1 stycznia 1994 r., jej
zbiory mają długą i bogatą historię. W ich
skład wchodzi kilka kolekcji książkowych,
które powstały lub były przechowywane na
terenie Cieszyna w okresie ostatnich ponad
200 lat.

Najstarszą i najcenniejszą z nich jest
biblioteka księdza Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), cieszyńskiego uczonego,
pedagoga, działacza komunalnego i kolek
cjonera. Stworzona na przełomie XVIII
i XIX w., stała się pierwszą publiczną bib
lioteką na terenie ówczesnego Śląska aust
riackiego. O jej znaczeniu decyduje zarów
no zawartość reprezentatywna dla wszyst
kich ówczesnych dziedzin wiedzy, jak i za
chowany do dzisiaj XVIII-wieczny układ
wewnętrzny i wystrój, na który składa się
kilkadziesiąt okazałych, wykonanych w sty
lu klasycystycznym regałów z drewna dębo
wego.
Olbrzymią wartość ma także księgozbiór
Józefa Ignacego Kraszewskiego (18121887), najpopularniejszego obok Henryka

Sienkiewicza polskiego autora powieści his
torycznych. Kolekcja ta, będąca warsztatem
pracy pisarza, odzwierciedla jego wszech
stronne zainteresowania naukowe i społeczne,
szerokie kontakty w polskich i europejskich
sferach literackich i naukowych, a przede
wszystkim — pasję bibliofilską. Zawiera bo
wiem wiele książek, dobieranych z prawdzi
wym znawstwem, cennych i rzadkich.
Skarbnicą „białych kruków” jest również
biblioteka Czytelni Ludowej (1847/1861-1922), jednej z pierwszych w Cieszynie pol
skich organizacji kulturalno-oświatowycłi.
Stworzona gównie z darów napływających
z całego obszaru dawnej Rzeczpospolitej od
wydawców, księgarzy, bibliofilów, pisarzy,
obejmuje wiele wręcz pomnikowych zabyt
ków polskiej kultury piśmienniczej.
Ściśle z dziejami cieszy ńsk -g kultury zwią
zane są z kolei księgozbiory Polskiego Towa
rzystwa Ludoznawczego (lSui-19.39) oraz da
wnego Stadt Museum i Muzeum Miej
skiego (1901-1960). Oba obejmują książki
ofiarowane przez mieszkańców regionu, częs
to przechowywane w ich rodzinach od wielu
pokoleń, oraz szczątki nie istniejących już
bibliotek instytucjonalnych (m.in.: Techniker
Clubu, Albrechts Gymnasium, Teschner Kam
mer, Deutschen Leseverein Teschen, Volksbil
dungsverein Skotchau, Volksbücherei der Nord
mark Teschen, Bibliothek des Zentral In
stituts für Oberschlesische Landesforschung,
gimnazjów polskich w Cieszynie i Orłowej,
sądów różnych szczebli z terenu Śląska
Cieszyńskiego, Muzeum Macierzy w Cześ-

kim Cieszynie, poszczególnych kół Macie
rzy Szkolnej, szkół ludowych i in.).
Wszystkie zespoły wchodzące w skład
Książnicy Cieszyńskiej liczą ogółem ponad
120 000 woluminów dzieł drukowanych,
w tym 17 000 starych druków (46 inkuna
bułów) oraz 17 000 ewidencyjnych jedno
stek rękopisów.
Zbiory te, odzwierciedl^ąc bogactwo
i otwartość dawnej kultury Śląska Cieszyń
skiego współtworzonej przez kilka zamiesz
kujących ten obszar grup narodowych i wy
znaniowych, stanowią jeden z najważniej
szych składników kulturowego dziedzictwa
Regionu. Jednocześnie ich rzeczywista war
tość dalece wykracza poza skalę regionalną.
Obecność wielu piśmienniczych, drukars
kich i proweniencyjnych cymeliów, pocho
dzących z terenu niemal całej Europy, spra
wia bowiem, że są one ważnym zabytkiem
dziedzictwa ogólnoeuropejskiego, chociaż
największe znaczenie mają bez wątpienia
dla polskiej i niemieckiej kultury piśmien
niczej.
Cele i zadania
Przez cały okres powojenny Cieszyńskie
księgozbiory zabytkowe pozostawały w za
pomnieniu, pozbawione należytej opieki.
Doprowadziło to do znacznego pogorsze

nia ich stanu zachowania i spowodowało,
że wypadły one z normalnego obiegu nau
kowego i kulturalnego. Powołanie Książ
nicy Cieszyńskiej ma — w zamyśle władz
miasta — nie tylko przerwać proces stop
niowej degradacji jej zbiorów, ale przede
wszystkim pozwolić na kompleksowe roz
wiązanie wszystkich problemów łączących
się z ich ochroną, konserwacją i naukowym
wykorzystaniem. Książnica powinna przy
wrócić należną im rangę i zapewnić trwałe
miejsce w krajowym i międzynarodowym
obiegu naukowym i kulturalnym. W per
spektywie, gdy w jej ramach stworzony
zostanie nowoczesny warsztat dokumenta
cyjny i informacyjny, ma ona stać się także
ważnym ośrodkiem badań nad dziejami
i kulturą Śląska Cieszyńskiego.
Ochrona i konserwacja zbiorów

Realizacja powyższych celów odbywa się
dwutorowo. Przede wszystkim trwa proces
ratowania zniszczonych zbiorów Książnicy.
Do tej pory, spośród ponad 1800 wolumi

nów wymagających różnego rodzaju zabie
gów konserwatorskich, całościowej renowa
cji poddanych zostało ponad 80 pozycji.
Zniszczone książki konserwowane są w spe
cjalistycznych pracowniach na zlecenie
Książnicy, a od niedawna — także w jej
własnej pracowni, która dzięki dotacjom
Ministerstwa Kultury oraz kilku fundacji
została wyposażona w bardzo nowoczesne
narzędzia i urządzenia do konserwacje Do
jej zadań należy również utrzymywanie sta
łej specjalistycznej kontroli nad warunkami
przechowywania zbiorów oraz przeprowa
dzanie — w razie potrzeby — ich dezynsek
cji i dezynfekcji, a także wykonywanie do
raźnych zabezpieczeń.
Działalność biblioteczna
i naukowa
Równolegle z programem ochrony i kon
serwacji zbiorów realizowany jest w Książ
nicy program ich pełnego naukowego opra
cowania. Jego szczegółowe założenia za
twierdzone zostały w r. 1994 przez działają
cą przy Książnicy Radę Programową,
w skład której wchodzą przedstawiciele naj
większych polskich ośrodków bibliotecz
nych i bibliologicznych. Celem programu
jest stworzenie skorelowanego wewnętrznie
systemu komputerowych baz katalogo
wych, bibliograficznych i faktograficznych
do badań regionalnych i księgoznawczych.
Realizacja programu odbywa się przy uży
ciu komputerowego pakietu MAK, przygo
towanego w Bibliotece Narodowej i za
adaptowanego dla potrzeb Książnicy.
W ramach owej adaptacji powstały formaty
opisu poszczególnych rodzajów zbiorów
(druki nowe zwarte, czasopisma, stare dru
ki, rękopisy, dżs-y, ikonografia, kartografia,
mikrofilmy), indeksy pozwalające na ich
wszechstronne przeszukiwanie oraz karto
teka haseł wzorcowych, która oprócz swojej
podstawowej — porządkowej — funkcji
spełnia także rolę bazy tekstowej umoż
liwiającej przetwarzanie danych faktografi
cznych dotyczących osób i instytucji zwią
zanych z kulturą cieszyńską. Obecnie przy
gotowywane jest włączenie do MAK-a jesz
cze jednego segmentu mającego służyć
opracowywaniu interdyscyplinarnej biblio
grafii cieszyńskiej kultury piśmienniczej.

Współpraca
z innymi ośrodkami

Książnica Cieszyńska działa w miejskim
systemie instytucji i organizacji kultural
nych i naukowych (Filia Uniwersytetu Śląs
kiego, Muzeum, Archiwum, Polskie Towa
rzystwo Historyczne, macierz Ziemi Cie
szyńskiej), pełniąc wobec nich rolę kom
plementarną lub służebną. Bliskie związki
łączą ją również z pozacieszyńskimi ośrod
kami naukowymi. Szczególnie cenne są dla
Książnicy kontakty z Polskim Towarzy
stwem Bibliologicznym, Pracownią Doku
mentacji Księgozbiorów Historycznych Bi
blioteki Narodowej, a także z Instytutem
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu War
szawskiego,
Biblioteką
Uniwersytecką
w Warszawie, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych we Wrocławiu
oraz z Biblioteką Jagiellońską.
Ze względu na nadgraniczne położenie
Cieszyna oraz z uwagi na zawartość zbio
rów odzwierciedlających dawną wielokulturowość Śląska, Książnica przywiązuje du
żą wagę także do współpracy z zagranicz
nymi ośrodkami podejmującymi w swoich
działaniach problematykę śląskoznawczą.
Jednym z najważniejszych wspólnych
przedsięwzięć realizowanych obecnie jest
program mający na celu przygotowanie
interdyscyplinarnych badań nad księgo
zbiorami historycznymi z terenu Śląska
Cieszyńskiego, w tym przede wszystkim
szczegółowej koncepcji opracowywania
i publikowania katalogów i inwentarzy wy
branych fragmentów zbiorów.
W owym programie, finansowanym z do
tacji przyznanej Książnicy przez Open So
ciety Institute w Budapeszcie, uczestniczą
m.in. Stiftung Haus Oberschlesien w Ratin
gen,
Stiftung
Kulturwerk
Schlesien
w Würzburgu, Slezsky Ustav w Opawie,
Hlavni Knihovna Akademie Vèd Ceské Republiky oraz Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego. We współpracy z ostatnim
ośrodkiem już obecnie przygotowywana
jest edycja katalogu rękopisów średniowie
cznych Książnicy oraz pochodzącego z lat
dwudziestych XIX w. Repertorium Codicum
Manuscriptorum in caes. reg. Bibliotheca
Scherschnickiana Teschinii.

Siedziba

Powodzenie działań mających na celu
przywrócenie cieszyńskim zbiorom biblio
tecznym należnej im rangi i zapewnienie
trwałego miejsca na kulturalnej i naukowej
mapie kraju w największej mierze zależy
jednak od tego, czy uzyskają one właściwą
siedzibę. Od r. 1985 bowiem zbiory te
zmagazynowane są w kilku lokalach za
stępczych, co nie tylko znacznie ogranicza
zakres działań realizowanych przez Książ
nicę, ale przede wszystkim stanowi poważne
zagrożenie dla samych zbiorów, które, prze
chowywane w nieodpowiednich warunkach,
ulegają procesowi postępującej destrukcji.
Świadomość owych zagrożeń skłoniła wła
dze Cieszyna do rozpoczęcia starań o zape
wnienie Książnicy własnej odpowiedniej
siedziby. Na mocy decyzji podjętej w r. 1994
zostanie ona zlokalizowana w położonym
w centrum miasta budynku dawnej men
nicy Piastów cieszyńskich.
Jak wskazują średniowieczne piwtńce,
budynek ten pochodzi prawdopodobnie
z XIV w. i związany jest z pierwotną zabu
dową miejską. Niestety, obecnie jest on
w znacznym stopniu zniszczony i wymaga
gruntownego remontu, rozbudowy i przy
stosowania dla potrzeb biblioteki. Zgodnie
z opracowanymi już projektami architek
tonicznymi łączna powierzchnia użytkowa
nowej siedziby wyniesie ok. 2000 m’, będzie
tam zatem wystarczająco dużo miejsca na
zlokalizowanie zarówno przestronnych, kli
matyzowanych i w odpowiedni sposób
chronionych magazynów, jak i wszystkich
niezbędnych pracowni bibliotecznych i kon
serwatorskich. Czytelnicy zaś będą mogli
w nowej siedzibie skorzystać z nowoczes
nego lektorium, sal wystawowych oraz mu
zeum książki, w którym prezentowany bę
dzie w swoim oryginalnym kształcie księgo
zbiór Leopolda J. Szersznika. Otrzymają
też do dyspozycji obszerną salę konferen
cyjną oraz zlokalizowaną w średniowiecz
nych piwnicach stylową kawiarnię.
Nowa siedziba powinna przekształcić
Książnicę w tętniący życiem ośrodek nauko
wy i kulturalny, skupiający regionalne środo
wisko intelektualne, ale otwarty także na
współpracę z krajowymi i zagranicznymi oś
rodkami naukowymi. W nowej siedzibie zain
stalowany zostanie biblioteczny zintegrowany
system komputerowy, który przejmie opraco
wywane obecnie bazy danych i umożliwi

włączenie zbiorów Książnicy do między
narodowego systemu informacyjnego.
Remont mennicy rozpoczęto przed dwo
ma laty. W tym roku dzięki pokaźnej dota
cji przeznaczonej na ten cel z budżetu
miasta zaawansowanie prac powinno osią
gnąć stan ok. 10-20%. Planowane jest m.in.
zakończenie remontu istniejącej części bu
dynku, do której w następnych latach do
budowany zostanie nowy dodatkowy seg
ment. Finalizacja eałości prae przewidziana
jest na rok 2000. Sukces tego zamierzenia
uzależniony jest jednak w dużej mierze od
wysokości wsparcia finansowego, jakie na
ten cel można będzie pozyskać spoza źródeł
budżetowych.

Podejmując decyzję o powołaniu Książ
nicy Cieszyńskiej i remoncie jej przyszłej
siedziby, władze Cieszyna kierowały się po
czuciem odpowiedzialności za zbiory będą
ce wprawdzie pod ieh bezpośrednią opieką,
ale stanowiące zarazem istotną cząstkę eu
ropejskiego dziedzictwa kultury. Nie
stety, koszt inwestycji, wynoszący ponad
5 000 lXX) zł, przekracza możliwości finan
sowe miasta. Ranga cieszyńskich księgo
zbiorów pozwala jednak żywić nadzieję, iż
działania zmierzające do zapewnienia im
odpowiednich warunków przetrwania i roz
woju zyskają wsparcie tak ze strony pol
skich władz państwowych, jak i ośrodków
zagranicznych.

Jacek Drogosz

ARALD — Agencja dla Książki i Dokumentacji
Każdy, kto studiował bibliotekoznaw
stwo, zetknął się z procesem bibłiologicznym, który uwzględnia podstawowe stadia
życia książki: produkcję, upowszechnianie
i czytelnictwo. W praktyce, poza książką
jako tworem materialnym, trudno znaleźć
związek pomiędzy poszczególnymi stadia
mi. Inne instytucje zajmują się animacją
twórczości literackiej, inne — wydawaniem,
inne — promocją i sprzedażą, jeszcze inne
— udostępnianiem książek. Tylko niekiedy
są odstępstwa od tego podziału (pisarz
może wydawać swe książki własnym na
kładem i sam je rozprowadzać, biblioteka
może prowadzić działalność wydawniczą),
ale należą one do rzadkości. Ogólnie rzecz
biorąc, brak jest w Polsce instytucji, która
zajmowałaby się wszystkimi etapami żyeia
książki. Proces pozostaje więc tylko teorią.
Zupełnie inaczej przedstawia się rzecz we
Francji. Polityka kulturalna państwa kła
dzie tam duży nacisk na upowszechnianie
narodowej kultury, a w przypadku książki
bierze pod uwagę wszystkie fazy jej życia,
co w efekcie przyczynia się do właściwego
spełniania przez książkę funkcji, jaką jest
przekazywanie myśli ludzkiej.
ARALD
W czasie pobytu we Francji przy okazji
stażu dla pracowników administracji kul
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tury zetknąłem się między innymi z mającą
siedzibę w Lyonie instytucją ARALD. Jest
to skrót od nazwy L’Agence Rhône-Alpes
pour le Livre et la Documentation (Agencja
Regionu Rodan-Alpy dla Książki i Doku
mentacji). Instytucja ta działa na szczeblu
regionalnym, więc promuje głównie regio
nalnych twórców i wydawnictwa. W pozo
stałych regionach działają podobne. Utwo
rzona została w grudniu 1992 r. przez
połączenie Oficyny Książkowej Regionu
Rodan-Alpy (ORAL) i Agencji Kooperacji
Regionalnej dla Dokumentacji (ACORD).
Instytucja finansowana jest głównie przez
Dyrekcję Regionalną do Spraw Kultural
nych (DRĄC), która jest terenowym re
prezentantem francuskiego Ministerstwa
Kultury, oraz przez samorząd regionalny.
Główne dziedziny życia społecznego, ja
kimi zajmuje się ARALD, to:
— twórczość literacka,
— wydawnictwa i księgarnie,
— zabytki piśmiennictwa i dokumenta
cji.
— instytucje zajmujące się dokumenta
cją,
— biblioteki,
— działalność informacyjna,
— współpraca między poszczególnymi
instytucjami,
— współpraca międzynarodowa po
szczególnych instytucji.

w obrębie każdej z dziedzin, jakimi zaj
muje się Agencja, wyróżniony jest szereg
zadań. Zaprezentuję poniżg niektóre z nich.
Twórczość literacka
Agencja powołuje komisje ekspertów
— koneserów z dziedziny literatury, którzy
decydują o przyznawaniu stypendiów dla
twórców oraz pomocy finansowej dla wy
dawnictw, a także językoznawców, którzy
służą swą pomocą przy przygotowywaniu
przekładów literatury na inne języki. O r
ganizuje również pomoc — zarówno tech
niczną, jak i merytoryczną. Przygotowuje
spotkania autorskie. Jest organizatorem lub
współorganizatorem licznych imprez zwią
zanych z literaturą. Ciekawą formą działal
ności jest corocznie organizowana przez
Agencję impreza na statku, na jeziorze
Léman. Do zadań Agencji należy również
przygotowywanie wystaw o twórczości pi
sarzy z regionu.
Wydawnictwa i księgarnie
Agencja pomaga wydawnictwom w two
rzeniu konsorcjów. Przygotowuje odpowie
dnie ekspertyzy (wyniki badań dotyczących
wydawania i sprzedaży książek) dla samo
rządu regionalnego i DRAC-u. Wspomaga
wydawnictwa w ich uczestnictwie w świato
wych wystawach książki (m.in. w Paryżu,
Genewie, Frankfurcie, Montrealu). Prowa
dzi współpracę z organizacją „France-Edition”, która zajmuje się promocją książki
francuskiej za granicą. Corocznie, przy oka
zji kongresu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Francji, przygotowuje wystawy dotyczące
książek wydanych w regionie. Jest również
twórcą bibliografii regionalnej — przygoto
wuje bazy danych, na podstawie których
każdego roku publikowany jest wykaz re
gionalnych nowości
Zabytki piśmiennictwa i dokumentacji
W tej dziedzirńe Agencja ściśle współ
pracuje z Dyrekcją Regionalną, głównie
przy ocenianiu wartości zabytków piśmien
niczych. Jest animatorem działalności infor
macyjnej na ich temat — w przypadku
konkretnych dzieł piśmienniczych bierze
pod uwagę wszelkie okoliczności, przy któ
rych można je zaprezentować szerszej pub
liczności (np. w r. 1994 była to trzechsetna

rocznica urodzin Voltaire’a). Propaguje in
formacje na temat „Miesiąca zabytków piś
miennictwa i grafiki”. Wraz z władzami
miasta Roanne współorganizuje corocznie
narodowy kongres w ramach Miesiąca
Dziedzictwa.
Koordynacja i animacja
sieci bibliotecznej
i dokumentacyjnej
ARALD powołuje komisję do spraw sieci
bibliotecznej. Za jej pośrednictwem zbiera
informacje o potrzebach bibliotek regionu
oraz opracowuje katalog bibliotecznych
zbiorów regionalnych
Powołuje również Komisję Kultury,
Nauki i Techniki, która m.in. koordynuje
rozwój techniki w bibliotekach i instytuc
jach zajmujących się dokumentacją, a także
organizuje imprezy poświęcone upowszech
nianiu informacji na ten temat.
Informacja i współpraca
między instytucjami
Zadania Agencji w tej dziedzinie polegają
głównie na organizowaniu spotkań spe
cjalistów z różnych dziedzin wiedzy związa
nych z książką, gdzie jest okazja do wymia
ny doświadczeń (zazwyczaj są to spotkania
tematyczne). Uczestniczy też w tworzeniu
organizacji młodzieżowych skupiających
osoby zainteresowane poszczególnymi eta
pami obiegu książki
Agencja zajmuje się również publikacją
dodatków regionalnych do czasopism o te
matyce książkowej. Poza tym opracowuje
i publikuje wiele dokumentów informują
cych o regionalnych czasopismach, wydaw
nictwach, bibliotekach, a _';że o samej
Agencji
ARALD nie jest jedyną regionalną in
stytucją wspomagającą biblioteki i wydaw
nictwa. Wymienić tu można również szereg
bardziej wyspecjalizowanych instytucji (np.
MEDIAT wspomagający bibliotekarstwo
w profesjonalnej edukacji, FRAB — fun
dusz do spraw zakupu cennych dzieł przez
biblioteki i inne). Widzimy jednak, jak wiele
stawia przed sobą zadań. Na przykładzie tej
Agencji określić można, jak dużą wagę
przykłada Francja do rozwoju swej narodo
wej kultury, i to w każdej dziedzinie.
Może i w Polsce warto powołać konsor
cja, które by koordynowały proces obiegu

książki i politykę informacyjną, a tym sa
mym przyczyniały się do poprawy funk
cjonowania bibliotek, łatwiejszego dostępu
do pożądanej książki czy dobrego dostępu
do informacji?

Opracowano na podstawie porozumienia mię
dzy ARALD a Prefektem Regionu Rodan-Alpy
oraz informacji o pracy Agencji w roku 1993.

JACEK DROGOSZ
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Zamościu

J ó ze f Szocki

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne
(przykłady realizacji)
Coraz większego znaczenia nabiera obec
nie przysposobienie czytelnicze i informa
cyjne uczniów, polegające na:
• przygotowaniu ich do korzystania
z biblioteki szkolnej i innych bibliotek oraz
z ich warsztatów informacyjno-bibliografi
cznych;
• kształceniu umiejętności w posługiwa
niu się różnymi dokumentami bibliotecz
nymi: książką, czasopismem, materiałami
audiowizualnymi, szczególnie wydawnict
wami informacyjnymi, także katalogami,
kartotekami zagadnieniowymi itp.;
• nauczaniu techniki pracy umysłowej,

Materiał nauczania składa się z czterech
działów:
1/ wiedza o dokumencie,
2/ wiedza o instytucjach gromadzących
i udostępniających dokumenty,
3/ nośniki i narzędzia informacji,
4/ wybrane zagadnienia techniki i higie
ny pracy umysłowej.
Wiadomości przekazywane przez nauczy
ciela-bibliotekarza w czasie zajęć z przy
sposobienia czytelniczego i informacyjnego
stają się zwykle podstawą do rozwijania
umiejętnośei praktycznych na lekcjach po
szczególnych przedmiotów, zwiększają sa

przede wszystkim umiejętności czerpania

modzielność uczniów przy posługiwaniu się

wiedzy z różnych dokumentów bibliotecz
nych, sporządzania streszczeń, konspektów,
opisów bibliograficznych i katalogowych,
własnych opracowań.
Tu można jednak przedstawić stan reali
zacji tych zadań przez biblioteki szkolne,
posługując się wynikami badań Bożeny
P y z i k w niektórych szkołach podstawo
wych w Gorlicach*.
Od I września 1984 r. bibliotekarze szkół
podstawowych zostali zobowiązani zarzą
dzeniem ministra oświaty i wychowania do
prowadzenia lekcji bibliotecznych z przy
sposobienia czytelniczego i informacyjnego.
Obejmuje ono dwa cykle: nauczanie począt
kowe i systematyczne. W związku z tym
cele tego przedmiotu zostały podzielone na
poziomy nauczania: klasy I-III i klasy
IV VIII.

książką, czasopismem, wydawnictwami in
formacyjnymi oraz techniką biblioteczną,
a w konsekwencji prowadzą do kształtowa
nia kultury czytelniczej i informacyjnej.
Cały program ma układ spiralny, co
sprzyja utrwalaniu zdobytej wiedzy i umie
jętności oraz ich pogłębianiu i poszerzaniu.
Daje także możliwość wyrównywania po
ziomu wiedzy poszczególnych uczniów.
Nie zapewniono jednakże godzin na reali
zację tego przedmiotu, dlatego pomniejszało
się jego znaczenie w oczach uczniów. Biblio
tekarze wprawdzie opracowują roczne har
monogramy zajęć, które przedkładają dyrek
torom na początku roku szkolnego, ale nie
mają możliwości planowania lekcji bibliotecz
nych. Realizacja tego przedmiotu odbywa się
w ramach zastępstw lub godzin odstąpionych
im przez nauczycieli (najczęścig nauczania
początkowego w korelacji z językiem polskim
w klasach I-UI). Bibliotekarze we wszystkich
badanych placówkach o tym, że mają prowa
dzić lekcje, dowiadują się na przerwie przed
daną lekcją, a w najlepszym przypadku rano
tego samego dnia.

• Bożena P y z i k : Przysposobienie czytelnicze i in
formacyjne uczniów klas k-VlII szkoły podstawowej
— program i realizacja ( na przykładzie niektórych tego
typu placówek oświatowych w Gorlicach). Praca magis
terska obroniona w r. 1995 w Katedrze Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogi
cznej w Krakowie.

Bibliotekarze uznają swe przygotowanie
do lekcji za dobre. Najczęściej korzystają
z zamieszczanych w czasopismach konspek
tów, które dostosowują do swoich warun
ków. Ubolewają nad brakiem pomocy
— większość przygotowuje je sama.
Jak wynika z wypowiedzi respondentów,
nie są oni w stanie zrealizować programu
w pełnym wymiarze godzin, ponieważ za
stępstwa nie obejmują wszystkich klas.
A oto tematy najczęściej podejmowane
na lekcjach bibliotecznych: biblioteka szko
lna i zasady korzystania z niej, dokumenty
biblioteczne i sposoby posługiwania się ni
mi, katalogi, budowa książki popularno
naukowej, sposoby gromadzenia materia
łów na interesujący ucznia temat, sporzą
dzanie spisów bibliograficznych niezbęd
nych przy pisaniu samodzielnych prac.
W celu sprawdzenia umiejętności przewi
dzianych programem w klasie piątej prze
prowadzono sprawdziany indywidualne.
Z dziesięciu przygotowanych kartek z trze
ma poleceniami uczniowie losowali jedną:
mieli odnaleźć podane książki w odpowied
nim katalogu, wyszukać w nich informacje
na dany temat i wykazać się znajomością
budowy książki. Przy ocenie wykonanego
zadania brano pod uwagę:
• wybór właściwego katalogu i znajo
mość układu kart katalogowych,
• umiejętność znalezienia przy pomocy
planszy ze schematem UKD odpowiednie
go działu w katalogu rzeczowym,
• znajomość budowy książki.
Nikt z badanych z tej grupy nie miał
kłopotów z wykonaniem pierwszego pole
cenia. Ponad 50% uczniów wykonało je
bardzo szybko, pozostali potrzebowali wię
cej czasu na zastanowienie się i odnalezienie
właściwej karty. Spowodowane to było nie
znajomością alfabetu lub układu kart. Jeśli
chodzi o polecenie drugie, to prawie połowa
badanych nie umiała odnaleźć odpowied
niego działu w katalogu rzeczowym. Nie
którzy uczniowie pytali się, co oznacza
skrót UKD. Zadanie trzecie wykonało 75%
uczniów, w dość długim czasie. 15% nie
wykonało polecenia. Obserwując badanych,
można było stwierdzić, że nie znają zbyt
dobrze budowy książki

Uczniowie klas szóstych otrzymali po
jednej książce i jednym czasopiśmie. Zada
niem ich było sporządzenie opisów otrzy
manych jednostek bibliograficznych (pod
czas wykonywania polecenia uczniowie nie
mogli korzystać z tablic przedstawiających
wzory opisów). W tej grupie 90% badanych
wykonało opis książki prawidłowo, pozos
tałe 10% wypisało poszczególne elementy,
pomijając jednak kropki i przecinki lub
stawiając je w nieodpowiednich miejscach.
Opis artykułu wykonało prawidłowo zaled
wie 5 osób.
Uczniowie z klas VII otrzymali indywi
dualnie na kartkach tematy zestawień, np.:
Adam Mickiewicz, Polska. N a końcu ze
stawienia mieli podać wykaz narzędzi infor
macji, z których korzystali. Oceniano po
prawność układu zestawienia, prawidło
wość opisów bibliograficznych i liczbę wy
korzystanych narzędzi informacji. Prawid
łowo polecenie wykonało 50% uczniów.
Z pozostałych kilku oddało po paru minu
tach kartki z poleceniami mówiąc, że „nie
wiedzą, o co chodzi”, inni wpisali po kilka
pozyqi, ale nie zastosowali prawidłowego
opisu bibliograficznego. Zestawienia liczyły
5-20 pozycji. Uczniowie korzystali z katalo
gów, kartotek zagadnieniowych i tekstowych.
Wobec uczniów klas VIII, jako tych,
którzy kończą pewien etap nauki, zastoso
wano grupowy sprawdzian wiadomości teo
retycznych i praktycznych z całości mate
riału klas IV-VIII. Na podstawie analizy
sprawdzianów można powiedzieć, że bada
na grupa ma wiedzę teoretyczną na temat
katalogów, rodzaju i budowy czasopism,
rodzajów i sposobu korzystania z encyk
lopedii i słowników. Niewielka grupa bada
nych (25%) potrafi wymienić ’•óżne rodzaje
wydawnictw informacji bezpośredniej. Pra
widłowy opis bibliograficzny potrafi wyko
nać 65% badanych, a zestawienia biblio
graficzne książek i artykułów na określony
temat — tylko 45%, korzystając przy tym
z katalogów i kartotek zagadnieniowych.
Podsumowując analizę przeprowadzo
nych badań można stwierdzić, że uczniowie
klas V-VIII nie mają pełnej wiedzy objętej
programem przysposobienia czytelniczego
i informacyjnego.

z a p o m n ij o p r e n u m e r a c ie

Marian Filipkowski

Trudny start w zawodzie
Nawiązywanie do dobrych tradycji jest
naturalnym dążeniem do korzystania z do
świadczeń poprzedników. Na gruncie Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w woje
wództwie olsztyńskim należą do nich
spotkania młodych bibliotekarzy
Warmii i Mazur,
będące swoistą lekcją wzbogacania ruchu
stowarzyszeniowego świeżym narybkiem
naszego zawodu. Lekcją ważną także dla
właściwego przebiegu adaptacji społecz
no-zawodowej
młodych
pracowników
w środowisku bibliotekarskim.
Stosowanie tej formy działalności zbliża
do siebie generacje bibliotekarskie i inte
gruje je w pracy zawodowej, naukowej
i społecznej. Stwarzanie dla niej odpowied
nich warunków organizacyjnych i sytuacji
pedagogicznych to moim zdaniem jedna
z ważniejszych powinności wszystkich og
niw Stowarzyszenia i skupiającego się wo
kół nich aktywu. Staramy się, żeby tak było
na naszym terenie.

Spotkania odbywają się co dwa lata
w końcowych miesiącach roku. Ostatnie,
będące tematem tego artykułu, odbyło się
w gościnnych progach
Biblioteki Głównej Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie-Kortowie.
Chociaż było ono przeznaczone dla adep
tów zawodu, to jednak zgromadziło na sali
zarówno rozpoczynających pracę, jak i bib
liotekarzy wszystkich generacji. W szczegól
ności zaś tych, którzy niemal równolegle
z zatrudnieniem stali się również członkami
Stowarzyszenia, widząc w nim szansę dla
własnego rozwoju zawodowego i dla działal
ności społecznej. Można więc powiedzieć, że
było to zarazem spotkanie powiązanych
z sobą pokoleń bibliotekarzy, którzy mieli
sobie wzajemnie do przekazania sporo do
świadczeń- Dobrze się stało, że spośród nich
kilka osób zostało za swą aktywność wyró
żnionych Honorową Odznaką SBP i meda
lem pamiątkowym wybitym z okazji 70-lecia naszej organizacji.

W sali projekcyjnej pan Włodzimierz Sebastyański objaśnia koncepcję rozbudowy biblioteki.
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o wyborze miejsca imprezy przesądziły
najnowsze osiągnięcia bibliotekarzy akade
mii kortowskiej, mianowicie: rozbudowa
gmachu biblioteki Równej, zaawansowana
automatyzacja procesów bibliotecznych,
bazy danych na CD-ROM-ach, a także
aktywność na niwie SBP. Dodatkową oko
licznością były obchody 45-lecia Akademii
Rolniczo-Technicznej Kortowo, której pra
cownikom chciałbym w tym miejscu po
gratulować osiągnięć i szczerze podzięko
wać za trwającą dziesiątki lat działalność
w Stowarzyszeniu. Przed osobami pełniący
mi funkcje z wyboru — dawniej i dziś
— pochylam się nisko, wymieniając je
z imienia i nazwiska; są to: Ludwik P e 1 C z a r s k i (1906-1980), Celina B i e g u s z e w s k a (obecnie bydgoszczanka), Irena
S u c h t a, Barbara O c h r a n o w i c z , He
lena W o 1 o s, Ewa K o r c z a k o w s k a ,
Ewa K o w i e s k a, Krystyna K o z ł o w 
s k a , Elżbieta B o r a j k i e w i c z, Witold
R u m s z e w i c z , Włodzimierz S e b a s t y a ń s k i, który wnosi dużo nowoczesno
ści zarówno do książnicy kortowskiej (m.in.
inicjator rozbudowy biblioteki i ustanowio
ny przez Rektora senior tej rozbudowy), jak
i do naszego Stowarzyszenia (środowiskowe
spotkania w plenerze, zjednywanie spon
sorów...).
Na program spotkania, po dyskusji, zło
żyły się:

• rola i miejsce SBP w życiu zawodo
wym i społecznym środowiska bibliotekars
kiego,
• wręczenie odznak i medali,
• mój start w zawodzie — dawniej i dziś,
• krótka informacja o uczelni i jej biblio
tece, zakończona prezentacją wybranych
zagadnień automatyzacji placówki. Pomyś
lano również o obiedzie ze środków olsz
tyńskiego Zarządu Okręgu.
W pierwszym punkcie programu omó
wiono różnorodną działalność statutową,
podejmowaną przez Zarząd Główny i jego
komisje, sekcje, zespoły, wydawnictwo oraz
ogniwa terenowe, akcentując przede wszyst
kim aktywność członków w kołach. Stara
no się tak zreferować te sprawy, aby ob
razowo przybliżyć Stowarzyszenie do po
trzeb, aspiracji i dążeń członków w prak
tyce i w ogóle podkreślić jego rolę w na
szym zawodzie. Tym duchem były również
nacechowane głosy w dyskusji. Zwłaszcza
wypowiedź dyrektora Miejsko-Gminnej Bi
blioteki Publicznej w Nidzicy, kol. Anny
B a r t o s i a k , która mówiła między inny
mi o pomocy Zarządu Okręgu w Olsztynie
w obronie interesów środowiska biblioteka
rskiego regionu nidzickiego i jego koncepcji
funkcjonowania bibliotek oraz zaspokaja
nia potrzeb czytelniczych społeczności loka
lnych.

W klubie „Bakalaria”
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Wzruszającym i podniosłym momentem
było wręczenie Honorowej Odznaki SBP
kol. Ełżbiecie G a u z e ze Szczytna (wiełoletni skarbnik Koła) oraz medali pamiąt
kowych kol. kol. Annie B a r t o s i a k ( N i dzica), Marii P i k u s (Nidzica), Danucie
S z a ł a n d z i e (Nidzica), Danucie K o 
w a l e w s k i e j (Szkotowo, gm. Nidzica)
i Alinie S o k o ł o w s k i e j (Olsztyn). Oso
by wyróżnione przemówiły z sercem, przy
wołując z niezbyt odległej przeszłości naj
lepsze karty ze swej działalności. Zapano
wała atmosfera zachęcająca do szczerych
wypowiedzi na różne tematy. Wreszcie nad
szedł czas, by zaczęli mówić
młodzi o swoim starcie.
A mieli nam do przekazania wiele waż
nych spraw, nie bez dramatycznych akcen
tów. Dwie wypowiedzi zasługują na przyto
czenie, by uzmysłowić pełniej jakość nasze
go narybku. Kol. Jolanta G n a c i ń s k a
(Filia nr 5 w Olsztynie) tak rozmiłowała się
w pracy z czytelnikiem, że zrezygnowała dla
niej z zawodu nauczycielskiego. Tego ro
dzaju praca daje jej więcej satysfakcji i od
słania perspektywę właściwego spełniania
się w naszym zawodzie. Pani Jolu — tak
trzymać!
Drugi przykład dotyczy usianego trud
nościami startu w zawodzie kol. Elżbiety
M u ż (laureatka konkursu prac magisters
kich). Nie mogąc znaleźć pracy w bibliotece
poszła na chłeb nauczycielki wiejskiej, by
w ten sposób móc prowadzić dodatkowo
bibliotekę szkolną. Mimo licznych prze
szkód utrzymała się w swojej profesji. Zde
cydował o tym szczęśliwy przypadek. Jako
nauczycielka przyjechała z uczniami na lek
cję biblioteczną do Filii nr I w Olsztynie
i wkrótce została tam bibliotekarką. I cho
ciaż jest przeciążona pracą w innej obecnie
bibliotece publicznej, to można powiedzieć,
że z bibliotekarstwem związała się na dobre.
Podziwu godna jest jej determinacja i nieugiętość charakteru.
Prawie wszystkie wypowiedzi młodych
były, niestety, zdominowane trudnościami
spowodowanymi małą chłonnością rynku
pracy dla bibliotekarzy. Uskarżano się, że
start w zawodzie był poprzedzony drogą
usianą wertepami. Oczekiwanie na pracę
trwało nieraz miesiącami. A czasem i dłużej.
Kłopoty z jej znalezieniem mieli również
absolwenci z ocenami najwyższymi w in
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deksach i na dyplomie magisterskim. Także
znający języki obce. Jest to zjawisko stosun
kowo nowe. Jak mu zaradzić? Nie możemy
być wobec niego obojętni, zwłaszcza nasza
organizacja, której pomoc w poszukiwaniu
wolnych miejsc pracy nie jest obca. Wymia
na doświadczeń w tym zakresie wydaje się
rzeczą bardzo pożądaną.
Mocnym akordem spotkania była jego
część końcowa polegająca na zademon
strowaniu przez pracowników Oddziału In
formacji Naukowej dorobku biblioteki
w zakresie komputeryzacji. Znalazłem się
w grupie osób, którym pokazano stanowis
ko pracownika korzystającego z sieci Inter
net. Koleżanka Barbara H e ł t (kierownik
Oddziału i zastępca dyrektora) oddziaływa
ła na nas nie tylko wiedzą i umiejętnoś
ciami, ale i swą osobowością. Na uwagę
jednej z koleżanek, że komputeryzacja to
dla niej bariera nie do pokonania, odpowie
działa jak prawdziwy pedagog, mówiąc, że
stać na to każdego bibliotekarza, który
zdobędzie się tylko na pewien wysiłek i sys
tematyczność. „Jestem przecież — dodała
— absolwentką zootechniki ART Kortowo.
Potem ukończyłam studium podyplomowe
bibliotekoznawstwa. Następnie złożyłam
egzamin na bibliotekarza dyplomowanego.
Miałam mierną znajomość języka angiels
kiego”. Można by więc powiedzieć, że dla
chętnego nie ma nic trudnego.
Spotkanie w opinii
młodych bibliotekarek
N a zakończenie oddajmy głos dwóm
uczestniczkom spotkania — kol. kol. Joan
nie Ł a z i c k i e j i Hannie O k o ń s k i e j
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsz
tynie. Dzieląc się swoimi wrażeniami, pod
sumowały rzecz następująco:
1. Dano nam możliwość poznania środo
wiska bibliotekarskiego w szerszym zakre
sie (z województwa i różnych bibliotek
Olsztyna) i z innej strony niż codzienna
praca.
2. Z przemówienia przewodniczącego
SBP dowiedziałyśmy się, jakie są cele i za
dania tego stowarzyszenia i jak są one
realizowane na terenie kraju i naszego wo
jewództwa.
3. Wypowiedzi bibliotekarzy zaczynają
cych pracę pokryły się z naszymi spo
strzeżeniami na temat startu w zawodzie

(np. trudności ze znalezieniem pracy, pro
blem utrzymania się w zawodzie, mile i ży
czliwe przyjęcie przez grono pracowników,
możliwość twórczego rozwoju w zawodzie).
4. Można było zauważyć, że członkowie
SBP są bardzo zaangażowani w działalność

Stowarzyszenia. Są zżyci ze sobą i widać, że
uczestnictwo w tych spotkaniach sprawia
im dużo satysfakcji i przyjemności.
Autor jest przewodniczącym
Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie

Lidia Ippoldt

Możliwości pracy osób niepełnosprawnych
w bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej
Użytkownikowi praca w bibliotece koja
rzy się jedynie z obsługą czytelnika i czyn
nościami z nią związanymi. N a działalność
placówki składa się jednak jeszcze szereg
procesów, które ogólnie określa się jako
zakup, opracowanie i udostępnianie księgo
zbioru. Zajmują się tym w większych biblio
tekach kilkuosobowe zespoły, w małych
placówkach pojedynczy pracownicy. Mimo
coraz dalej posuniętej komputeryzacji do
funkcjonowania biblioteki niezbędni są lu
dzie. Wśród osób zatrudnianych, bądź
przygotowywujących się do pracy na stu
diach czy kursach bibliotekarskich, dość
znaczny procent stanowią osoby niepełnos
p
r a
w
n
e
,
najczęściej upośledzone fizycznie (z niedo
władem kończyn, paraliżem mowy). Jakie
mają one szanse stanąć do tej pracy na
równi z pełnosprawnymi kolegami? Zapew
ne najtrudniejszą sytuację mają osoby
z wielopłaszczyznowym uszkodzeniem or
ganizmu. Niedowład kończyn dolnych po
woduje
niemożność pracy na stanowiskach
związanych z ciągłym ruchem.
Nie jest więc możliwa dla tych osób
praca w magazynie, wypożyczalni czy w od
dziale gromadzenia (na stanowisku wyma
gającym np. penetracji rynku księgarskie
go). Także równoczesne uszkodzenie rąk
(co występuje bardzo często) ogranicza jesz
cze bardziej ich szanse — dostanie się do
opracowywania zbiorów czy udostępniania
ich w jakikolwiek sposób jest niemożliwe.
Natomiast pewne możliwości dla tych pra
cowników
stwarzają oddziały infor

macji naukowej czy informatoria, ustnie
kierujące czytelnika do źródeł wiedzy. Tu
jednak pojawia się problem, bowiem ze
względu na kalectwo może być utrudnione
sięgnięcie pracownika do księgozbioru pod
ręcznego. Przy obecnym stanie naszych bib
liotek tylko w dużych zautomatyzowanych
oddziałach, przystosowanych do możliwo
ści niepełnosprawnych (zarówno użytkow
ników, jak i pracowników), można by było
zatrudnić osobę z niedowładem kończyn
górnych i dolnych. Ponieważ jednak takich
bibliotek w Polsce nie ma, dostęp do pracy
w bibliotece tych ludzi jest, jeśli nie
zamknięty, to w każdym razie bardzo ogra
niczony.
Jeszcze trudniejszą sytuację mają osoby
cierpiące równocześnie na zaburzenia mo
wy. Nie powinny one mieć kontaktu z czy
telnikiem, a więc — wyłączone również
z prac gromadzenia czy opracowywania (ze
względu na upośledzenia fizyczne) — nie
znajdują miejsca w jakiejkolwiek komórce
bibliotekh Oczywiste jest jednak, że czło
wiek z jednym z tych upośledzeń, jeśli
pracuje na stanowisku, które nie wymaga
od niego angażowania uszkodzonego na
rządu, może być pełnowartościowym pra
cownikiem.
Inne niesprawności zapewne powodują
ograniczenia, jednak nie wykluczają zatrud
nienia w bibliotece. Nie jest to niemożliwe
nawet dla osób upośledzonych umysłowo
czy niewidomych, co może się wydawać
paradoksem. Otóż osoba upośledzona
umysłowo (oczywiście w stopniu lekkim),
która opanowała umiejętność czytania
i rozpoznawania cyfr, może być dosko
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nałym magazynierem bibliotecznym wyszu
kującym na półce książki o wskazanych
sygnaturach. Czynności mechaniczne, któ
rych się od niej w tym wypadku wymaga,
może bowiem wykonywać równie dobrze
jak osoba pełnosprawna.
Dla osób niewidomych sprzymierzeńcem
w pracy może być komputer. Ośrodki
kształcące takie osoby mają w swoich pro
gramach nauczanie podstaw obsługi kom
putera, oczywiście ze speqalnymi czytnika
mi. Tak więc, skoro niewidomi mogą po
sługiwać się komputerem jako użytkowni
cy, mogliby też zasiąść przy klawiaturze
w bibliotekach, gdzie przygotowywaliby pe
wne dane do kartotek i informacje fakto
graficzne niezbędne w pracy placówki. Wa
runkiem koniecznym jest posiadanie przez
bibliotekę odpowiedniego sprzętu.
Także niepełnosprawni — chorzy soma
tycznie czy niesłyszący mogą być zatrud
niani w bibliotekach na podobnych zasa
dach. Takie możliwości są jednak w dużych
wielodziałowych bibliotekach. W bibliote
kach szkolnych czy w małych filiach biblio
tek publicznych zatrudnianie niepełnospra
wnych jest praktycznie niemożliwe. Lecz
nawet w dużej placówce i niepełnosprawny,
i pracodawca muszą w równej mierze zda
wać sobie sprawę z możliwości pracownika
i placówki.
Często dyrektor biblioteki nie wyobraża
sobie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
w swoim ośrodku. Czasami jednak zacho
dzi sytuacja odwrotna. To niepełnosprawny
wymusza zatrudnienie na wymarzonym
przez siebie stanowisku, nie zdając sobie

sprawy, bądź raczej nie dopuszczając myśli,
że się nie nadaje do takiej pracy. I jedna,
i druga sytuacja świadczy o niewłaściwej
postawie wobec choroby. Pojawiające się
ostatnio na zachodzie pojęcie
„funkcjonujący nie inaczej”
na określenie człowieka niepełnosprawnego
ma świadczyć o tym, że ten człowiek może
żyć i pracować na równi z innym i Musi być
jednak do tego przygotowany i on, i ludzie
go otaczający. A przygotowanie to nie tylko
udogodnienia techniczne, ale także przede
wszystkim przystosowanie psychiczne jed
nej i drugiej strony.
Tak więc nie utrudniajmy dostępu do
pracy człowiekowi niepełnosprawnemu, ale
też nie róbmy mu krzywdy, dopuszczając
do wykonywania każdej pracy, na każdym
stanowisku. Zachodnie społeczeństwo, na
które chętnie się powołujemy mówiąc o ró
wnych szansach dla niepełnosprawnych,
inaczej je bowiem pojmuje. Wypracowuje
najpierw właściwe postawy społeczne
u chorego i jego otoczenia, a dopiero póź
niej stwarza odpowiedni warsztat pracy.
W Polsce należałoby więc przejąć te wzorce,
wzmacniając nakłady na opiekę zdrowotną
i na poradnie terapeutyczne, niestety lik
widowane z braku pieniędzy. Wtedy dopie
ro będzie można mówić o przygotowaniu
społeczeństwa (tego zdrowego i tego niepeł
nosprawnego) do „funkcjonowania nie ina
czej”.
Autorka pracuje w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie

Regionalizm w pigułce
„Szczególna rola w podtrzymywaniu i kształ
towaniu świadomości lokalnej przypada sys
temowi edukacji”
Karta Regionalizmu Polskiego

„W pigułce” — tak lapidarnie istotę
przedsięwzięcia określił mgr Marian Filip
kowski, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Olsztynie, otwierając 30
listopada wystawę „Piśmiennictwo regionu
1990-1995”, przygotowaną w hallu Biblio
tek i Ceremonia otwarcia była początkiem

14

mim-sympozjum, zorganizowanego przez
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha
Kętrzyńskiego wespół z Biblioteką, po
święconego olsztyńskiemu ruchowi wy
dawniczemu w mijającym pięcioleciu.
O następstwach tej imprezy na końcu,
teraz zaś...

nieco historii.
W maju roku 1990 z okazji obchodzo
nych wtedy jeszcze „Dni Kultury, Książki
i...” przygotowaliśmy wystawę dorobku wy
dawniczego (głównie druki zwarte) miejs
cowych oficyn pn. „Olsztyńscy edytorzy”.
Pokazano na niej najnowsze publikacje
ośmiu wydawców, na czele z nieodżałowa
nym Wydawnictwem „Pojezierze” (zlikwi
dowane) i świeżo wtedy powstałym Wydaw
nictwem „Zodiak” (także już nie istnieje).
W gablotach wystawiono ponad 150 tytu
łów, w tym kilka periodyków, m.in. wyda
wanego do dziś przez Wojewódzką Biblio
tekę Publiczną „Bibliotekarza Olsztyńskie
go”. Poczesne miejsca zajmowały także:
dwa wydawnictwa uczelniane (ART i WSP)
publikujące głównie prace naukowe i dydak
tyczne, Wydawnictwo Ośrodka Badań
Naukowych parające się edycją opracowań
naukowych z historii i współczesności re
gionu, Muzeum Warmii i Mazur, które już
od r. 1946 w różnych formach wydaw
niczych popularyzuje działalność własną
i podległych placówek terenowych, oraz
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
(1959) specjalizujące się w literaturze religij
nej, liturgicznej i katechetycznej.
Wystawa przyczyniła się do spotkania
wydawców z uczestnikami działającej wte
dy prężnie olsztyńskiej Wszechnicy Biblio
tekarzy i Księgarzy. Przy kawie i ciastkach
rozmawiano o nowościach rynku wydaw
niczego, planach działalności edytorskiej
oraz o bieżących i nadchodzących kłopo
tach. Obok efektów popularyzatorskich wy
miernym rezultatem tego spotkania był dar
w postaci ponad 30 nowości książkowych,
przekazany naszej placówce. Natomiast
wartość nauiązanych wtedy kontaktów
mieliśmy okazję poznać...
w 5 lat później.

Przemiany ustrojowe, nowe zjawiska
w życiu publicznym i intelektualnym skła
niają do porównania obecnego stanu regio
nalnej działalności wydawniczej ze stanem
na początku bieżącej dekady. Dodatkowym
impulsem jest żywiołowy rozwój prasy lo
kalnej w naszym województwie. Na wy
stawie w r. 1995 udało się pokazać 56
tytułów prasowych, w tym 18 regionalnych,
26 (spośród ok. 60) lokalnych i 12 parafial
nych. Zajęły one około 50% ekspozycji.

zawierającej wszakże ponad 100 książek.
I właśnie wydawnictwom książkowym war
to poświęcić nieco uwagi.
W grupie edytorów młodych, „w wieku
do lat 5”, znacząco wyróżniły się: Agencja
Wydawnicza „Remix” (1991) popularyzują
ca region w aspekcie historycznym, turys
tycznym i sportowym (20 pozycji w na
kładzie 2-5 tys. egz.); Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury” (1990) o wyraź
nym profilu krajoznawczo-turystycznym
(11 pozycji albumowych w nakładzie 10-15
tys. egz.); Wydawnictwo „OFFER” (1990)
preferujące tzw. książkę użytkową i mło
dzieżową (21 pozycji w nakładzie łącznym
350 tys. egz.); Wydawnictwo „Borussia”
(1991) popularyzujące historię, kulturę i li
teraturę regionu dawnych Prus wraz z pobrzeżem Bałtyku (5 pozycji w nakładzie
0,5-2 tys. egz. i 11 numerów czasopisma
„Borussia”); Prywatna Agencja Wydawni
cza „Haldan” (1991) — wydawca dwóch
czasopism i 6 książek autorów miejscowych
w nakładzie 0,5-1 tys. egz., wreszcie „Deco
ra” (1990) uprawiająca równolegle działal
ność poligraficzną i edytorską (5 tomików
poezji młodych autorów olsztyńskich w na
kładzie 0,5-1 tys. egz. oraz kwartalnik młodoliteracki).
W gronie wydawnictw najmłodszych
uwagę zwracały: „Książnica Polska” (1992)
— wydawca beletrystyki (polskiej i obcej)
o treściach regionalnych (5 pozycji w na
kładzie 2-5 tys. egz.); Wydawnictwo „Littera” (1992) oscylujące ku literaturze pięk
nej i dziecięcej (2 pozycje w nakładzie 0,5-5
tys. egz.); olsztyński Oddział Polskiego To
warzystwa Czytelniczego (1*^93), który pub
likuje autorów miejscowych (5 pozycji
w nakładzie 0,5-1 tys. egz.); 'Oficyna Wyda
wnicza „Warmia” reedytująca spuściznę pi
sarską Zbigniewa Nienackiego (14 pozycji
po 10 tys. egz.).
Ewenementem było pokazanie wyników
pracy dwu wydawnictw niejako „konkuru
jących” z wydawcami akademickimi: Wy
dawnictwa 1RS (1991), tj. Instytutu Rybac
twa Śródlądowego olsztyńskiej ART, pub
likującego dwa czasopisma fachowe oraz
prace naukowe i popularnonaukowe na
temat rybactwa (5 pozycji w nakładzie 0,5-5
tys. egz.), co w naszym ,jeziornym” regionie
jest szczególnie cenne, oraz Wydawnictwo
Zakładu Historii Starożytnej WSP, istnieją
ce od r. 1993 i niezależnie od uczelni popu-
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kryzujące wiedzę o historii Polski (5 pozyq i w nakładzie 0,5-5 tys. egz.).
Łącznie pokazano, czasem tylko symboli
cznie, osiągnięcia edytorskie 21 firm, pomi
jając przy tym, m.in. z braku miejsca, dzia
łalność wydawniczą wielu instytucji pań
stwowych i społecznych z uwagi na wąsko
specjalistyczny, ściśle zawodowy bądź okaz
jonalny charakter ich publikacji. Z małymi
wyjątkami nie uwzględniono autorów wy
dających samodzielnie lub dzięki sponso
rom. Pominięto też prasę szkolną, zakłado
wą oraz wszelkie publikacje reklamowe.
Ostatecznie, mimo tych ograniczeń, powstał
reprezentatywny wybór piśmienniczych do
konań autorów i wydawców tematycznie
lub podmiotowo związanych z naszym re
gionem.
Przedstawiono na wystawie gównie książ
kowe efekty pracy wydawniczej; mniej uwa
gi poświęcono bujnie rozwijającej się prasie,
były jednak podczas wspomnianego sym
pozjum referaty: Prasa parafialna w Diecezji
Warmińskiej ks. Jana R o s ł a n a i Prasa
lokalna a samorząd lokalny w la
tach 1990-1995 dra Zbigniewa A n c u l e 
w i c z a. Wystąpienia te wzbudziły żywą
dyskusję.

Efekty wymierne
Korzyści, jakie impreza przyniosła Bib
liotece, to przede wszystkim kilkadziesiąt
nowości książkowych (o tematyce regional
nej) podarowanych na wystawę, oraz de
klaracje części uczestników (wydawców)
o bezpłatnym przekazaniu kompletów i nu
merów bieżących czasopism lokalnych,
a także nowo wydawanych książek. Jesteś
my więc bogatsi o kilka nowych tytułów
prasowych i zyskałiśmy możliwość gratiso
wego powiększenia księgozbioru.
Propagandowe echo wystawy i sympoz
jum również przyniosło owoce. Wkrótce po
relacjach prasowych, radiowych i telewizyj
nych, m.in. w regionalnej telewizji gdańs
kiej, Rada Miasta w dowód przychylności
dla naszych poczynań przekazała Bibliotece
2000 zł (nowych), co pozwoli uzupełnić
księgozbiór kolejnymi nowościami.
Zamierzamy kontynuować opisaną dzia
łalność, pozyskiwać nowych darczyńców,
a „regionalnymi pigułkami” zasilać także
filie terenowe. Regionalia bowiem w każdej
bibliotece powinny być stale obecne, choć
by dla rosnącego zapotrzebowania czytel
ników na wiedzę o przeszłości i teraźniej
szości ich „małych ojczyzn”.
ZBIGNIEW ŚLESIŃSKI

Elżbieta Maćkowska

Czasopisma wśród uczniów klas starszych
szkoły podstawowej
w ciągu ostatnich kilku lat rynek prasy
w Polsce zalała ogromna fala nowych tytu
łów. Przebogata oferta czasopism ekspono
wanych w kioskach, witrynach sklepowych
kusi intrygującym tytułem, kołorową okład
ką, ciekawą winietą. Obok ogólnokrajo
wych pojawiły się również wydawnictwa
lokalne i sublokalne — może nie najwyż
szego lotu, ale doskonale zapełniające lukę
informacyjną na terenie swego oddziaływa
nia. Z tej różnorodnej oferty tylko wytraw
ny czytelnik potrafi wyłowić wartościowy
tytuł prasowy. Większość niestety zadowala
się pismami komercyjnymi, które, nastawio
ne na tanią sensację, mają właścicielom
przynieść duży zysk.
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Co czytają uczniowie szkoły podstawowej?
Chcąc rozpoznać zainteresowania prasą
dzieci ze szkoły podstawowej, w grudniu
1995 r. przeprowadziłam wśród uczniów
klas VII i V n i Szkoły Podstawowej nr
3 w Górze badania ankietowe. Do badań
wybrałam cztery klasy. Z grupy klas siód
mych jedna reprezentowała środowisko
miejskie, druga wiejskie (uczniowie miesz
kający na wsi stanowili w niej 87%). Podo
bnie dobrałam uczniów klas ósmych — jed
na klasa w całości „miejska”, druga z prze
wagą uczniów mieszkających na wsi (98%).
Wyniki ankiety miały posłużyć do sfor
mułowania odpowiedzi na pytania:

Lp.

Pytanie

1

2

Wieś

Miasto
dziewczyny

chłopcy

dziewczyny

3

4

5

chłopcy
6

29

25

15

1.

Miejsce zamieszkania

34

2.

Tytuły ulubionych czasopism
Bravo
Popcorn
Bravo Girl
Tina
Top Secret
Tele Tydzień
Piłka Nożna
M otor

26
15
16
9
—
7
—
1

26
13
—
—
5
7
5
5

23
10
10
9
—
9
—
—

11
4
—
—
2
7
—
4

Które z nich kupujesz regularnie
Bravo
Bravo Girl
Tele Tydzień
Nie kupuję

17
6
1
4

12
—
6
2

12
4
4
4

5
—
5
4

Czy pożyczasz czasopisma od kolegów.
koleżanek
TAK
NIE

12
22

16
13

14
11

—
15

Które rubryki najchętniej czytasz
(uczniowie sami podali ich tytuły)
sport
horoskop
humory
artykuły o gwiazdach
listy do redakcji
muzyka
moda
inne

—
8
5
3
5
8
4
1

13
5
—
4
—
4
—
3

1
8
3
—
6
7
2
—

5
3
1
1
3
3
—
—

Które czasopisma proponowałbyś do
prenumeraty w bibliotece szkolnej?
Bravo
Popcorn
Bravo Girl
Dziewczyna
Tele Tydzień
Top Secret

28
11
5
4
3
—

8
9
3
—
4
4

13
5
5
9
6
—

3
3
—
—
1
2

33
1

27
2

24
1

15
—

21
15
27
10
7
10
17

20
6
15
7
3
7
6

10
6
5
2
2
11
7

7
3
3
3
3
3
—

3.

4.

5.

6.

7.

Czy rodzice regularnie kupują prasę?
TAK
NIE
Wymień tytuły
Tele Tydzień
ABC
Panorama Leszczyńska
Gazeta Wyborcza
Tina
Panorama
Pani Domu

• jakie tytuły zamówić w prenumeracie
do biblioteki szkolnej, by zachęcić uczniów
do częstszego korzystania z czasopism;
• które czasopisma wprowadzić do te
matu lekcji bibliotecznej „Czasopismo jako

źródło informacji” — by lekcja ta stała się
bardziej atrakcyjna, odpowiadała rzeczywi
stym zainteresowaniom uczniów, a jedno
cześnie bez natrętnego moralizatorstwa su
gerowała czasopisma interesujące, wartoś-
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cio we, wskazane dla dzieci w wieku 14-15
lat.
N a pytanie ankietowe odpowiedziały 103
osoby; 58 dziewczyn i 45 chłopców. Miesz
kańców miasta było 63 (w tym 34 dziew
czyny i 29 chłopców). Mieszkańców wsi
było 40 (w tym 25 dziewczyn i 15 chłop
ców).
Uczniowie odpowiadali na następujące
pytania;
1. Wiek, płeć, miejsce zamieszkania.
2. Wymień tytuły ulubionych czasopism.
3. Które z nich kupujesz regularnie?
4. Czy pożyczasz pisma od koleżanek
i kolegów? (TAK, NIE)
5. Które rubryki z ulubionych gazet naj
chętniej czytasz?
6. Które czasopisma proponowałbyś do
prenumeraty w bibliotece szkolnej?
7. Czy rodzice regularnie kupują prasę?
(TAK, NIE) Jeżeli tak, wymień tytuły.
Ankietę dodatkowo uzupełniały pytania
dotyczące pracy bibłioteki, księgozbioru,
ulubionego pisarza, typu ulubionej lite
ratury.
Wyniki ankiety
Szczegółowa analiza wyników ankiety
dała ciekawy obraz zainteresowań czytel
niczych chłopców i dziewczyn w środowis
ku miejskim i wiejskim. Odpowiedzi ob
razuje tabela. W odpowiedziach uwzględ
niono tylko te tytuły, które zostały wymie
nione więcej niż cztery razy (103 odpo
wiedzi).
Ogółem uczniowie wymienili 87 tytułów
różnych czasopism. Mieszkający w mieście
podali ich 68, a mieszkający na wsi 38.
Niektóre tytuły powtarzały się — stąd licz
ba 87.
Podsumowując wyniki ankiety nasuwa
się jedna odpowiedź. Uczniowie w wieku
14-15 lat (bez względu na pleć) największym
uznaniem darzą prasę przeznaczoną raczej
dla starszych kolegów i koleżanek. Najczęś
ciej pojawiające się tytuły to; Bravo (86
razy). Popcorn (42), Tele Tydzień (30), Bra
vo Girl (26), Dziewczyna (21), Tina (18),
M otor (10), Top Secret (7), Piłka Nożna (5).
Pozostałe tytuły z liczby 87 wymieniono
mniej niż cztery razy. Również najchętniej
kupowano Bravo (46), Tele Tydzień (16),
Bravo Girl (10).
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Na pytanie o pożyczanie czasopism od
kolegów i koleżanek twierdząco odpowie
działy tylko 42 osoby (uczniowie z miasta
— 28, uczniowie mieszkający na wsi — 14).
Nie pożycza gazet 61 osób.
Najczęściej czytane są przez uczniów rub
ryki; horoskop (24), muzyczna (22), spor
towa (18), listy do redakcji (14 — tutaj
wystąpiła przewaga uczniów pochodzących
ze wsi — 9 osób), humory czyta 9 an
kietowanych, artykuły o gwiazdach 8,
o modzie 6, inne 4.
Do biblioteki szkolnej według odpowie
dzi uczniów powinny być prenumerowane;
Bravo (52), Popcorn (28), Tele Tydzień (14),
Bravo Girl (13), Dziewczyna (13), Top Sec
ret (6).
Z relacji uczniów wynika, że rodzice naj
chętniej czytają i kupują prasę z obszernym
programem telewizyjnym — Tele Tydzień
(58), również młodzież tytuł ten wskazuje
jako jeden z ulubionych (30). Ponadto
w domach rodzinnych czyta się prasę regio
nalną; Panoramę Leszczyńską (50), ABC
(30) oraz pisma ogólnokrajowe, z których
największą popularnością cieszą się; Pano
rama (33), Pani Domu (30), Gazeta Wybor
cza (22), Tina (15).
Stwierdzić można, że dla czytelnictwa
prasy nie ma większego znaczenia środowi
sko, z jakiego dzieci się wywodzą. Ucznio
wie mieszkający w mieście i uczniowie,
których miejscem zamieszkania jest wieś, na
pytania ankiety odpowiadali podobnie. Róż
nice wystąpiły wyraźnie tylko w przypadku
płci — dziewczynki chętnie czytają pisma
kobiece, chłopcy „męskie”.
W bogatej ofercie czasopism uczniowie
starszych klas szkoły podstawowej nie od
naleźli niestety tytułów właściwych, stosow
nych dla ich wieku, rozwoju emocjonalnego
i psychicznego oraz dla zainteresowań. Czy
tane są czasopisma typowo młodzieżowe.
Motywem skłaniającym do kupowania ich,
obok ulubionych rubryk, są również „nie
spodzianki” zamieszczane w numerach; pla
katy, prasowanki, znaczki, puzle itp. Pozy
tywne wydaje się jednak to, że 103 an
kietowanych wymieniło aż 87 różnych tytu
łów. Świadczyć to może o krystalizujących
się zainteresowaniach uczniów, którzy jesz
cze nieśmiało, sporadycznie, ale już sięgają
po czasopisma odpowiadające ich indywi
dualnym zainteresowaniom.

Danuta Binkiewicz-Kołodziej

Badanie czytelnictwa młodzieży licealnej
Badanie czytelnictwa młodzieży klas III
Liceum Ogólnokształcącego w Łęcznej
przeprowadziłam w celu zorientowania się,
jakie są gusta czytelnicze i zainteresowania
tej grupy uczniów. Chciałam się także do
wiedzieć, czy księgozbiór w pełni zaspokaja
ich potrzeby, jakich książek brakuje, czym
kierować się przy dokonywaniu nowych
zakupów. Uczniów tych klas wybrałam dla
tego, że stanowią grupę, która najliczniej
przychodzi do biblioteki i korzysta ze zbio
rów. Poglądy młodzieży usiłowałam poznać
za pomocą ankiety, którą przeprowadziłam
na lekcjach bibliotecznych w klasach. Bu
dując kwestionariusz ankiety skorzystałam
z prac już publikowanych, dostosowując je
do potrzeb.
W ankiecie uczestniczyło 79 uczniów
— 21 chłopców i 58 dziewcząt, wszyscy
w wieku 17-18 lat. Łęczna jest miastem
górniczym, rodzice uczniów pracują w ko
palni w Bogdance. Większość uczniów
— 44 osoby — pochodzi z rodzin robot
niczych; pochodzenia inteligenckiego jest 27
uczniów, chłopskiego 8. Wszyscy uczą się
w klasach o profilu ogólnym, swoje zdolno
ści mogą także rozwijać na zajęciach poza
lekcyjnych, np. w pracowniach komputero
wych. Profil szkoły określa zainteresowania
tej młodzieży — 44 uczniów przejawia zain
teresowania ogólne, 21 — humanistyczne,
7 uczniów interesują zagadnienia biologicz
no-chemiczne, trzech — matematyczno-fi
zyczne.
Wyniki ankiety
Na pytanie 1 — Jak często bierzesz
książkę do ręki? uczniowie odpowiadali na
stępująco:
— 24 osoby czyta raz, dwa razy w mie
siącu,
— 5 uczniów czyta bardzo rzadko,
— 7 uczniów czyta bardzo dużo książek,
— 16 osób sięga codziennie po książkę
— 17 osób w ogóle nie czyta lub sięga po
książkę sporadycznie w czasie wolnym od
nauki (wakacje, ferie itp.).

2. Wymień autorów książek, które czytasz
najchętniej
Uczniowie podali 94 nazwiska różnych
autorów. Najczęściej wymieniani byli:
Dziew- Chłopcy Razem
częta

17
M. Musierowicz
— 17
K. Siesicka
— 13
13
L. M. Montgomery — 11
11
8
J. Chmielewska
— 5
7
M. Konopnicka
— 7
S. Żeromski
— 3
6
K. Follet
— 1
3
W. Wharton
— 2
3
J. Tuwim
— 3
3
I. Twardowski
— 3
3
M. Rodziewiczówna — 3
3
H. Sienkiewicz
— 2 osoby
2
Pojedynczo podawano także Halinę Snop
kiewicz, Roberta Ludluma, Ericha von
Dänikena.
3. Wymień tytuł ostatnio przeczytanej
książki.
Najczęściej wymieniano tytuły lektur
obowiązkowych omawianych na lekcjach:
Ojciec Goriot
10
Ludzie bezdomni
8
Wierna rzeka
7
Płaszcz
5
Potop
3
Ptasiek
3
My, dzieci z dworca ZOO
2
Dziecko piątku
2
Policjanci
2
Ulisses
2
Ponadto podawano tytuły: Kocha, lubi,
szanuje, Pulpecja, Tomek w grobowcach fara
onów, Księżniczka wrzosów, Polyanna, 100
lat samotności. Zapach rumianku. Gorczyca.
Wszystkie te tytuły są dostępne w naszej
bibliotece.
Pytanie 4 dotyczyło najczęściej czytanych
książek popularnonaukowych. Uczniowie
mogli zakreślić trzy odpowiedzi
Młodzież najchętniej czyta książki o te
matyce geograficznej i z nauki o literaturze
— 27 osób, 17 osób czyta o ochronie
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środowiska, z historii — 16. Zainteresowa
nych fizyką jest 7 osób, pozostałymi dzie
dzinami wiedzy: techniką — 3 osoby, infor
matyką — 2, biologią, chemią i matematy
ką — po jednej. Udzielając odpowiedzi nie
wszyscy uczniowie podkreślali trzy dziedzi
ny wiedzy.
5. Jakiego rodzaju książki z literatury
pięknej czytasz najczęściej? — na to pytanie
także można było udzielić trzech odpowie
dzi. Skorzystało z tej możliwości 40
uczniów.
bcznio- Dziew- Chłopcy
wie
częta

powieści
powieści
powieści
poezja
powieści
powieści
powieści
powieści

obyczajowe
przygodowe
kryminalne
fantastyczne
historyczne
biograficzne
podróżnicze

39
39
30
17
17
14
8
5

39
20
12
15
8
6
3
2

19
18
2
9
8
5
3

6. Jaki jest tytuł Twojej ulubionej książki?
Najliczniej wymieniano tytuł My, dzieci
z dworca ZOO (8 uczniów), następnie cykl
Ani z Zielonego Wzgórza (4), poezję Asnyka
i Baczyńskiego (po 3), Zapach rumianku.
Zapałkę na zakręcie i Jezioro osobliwości
(po dwie osoby). Łącznie podano około 50
różnych tytułów, wśród nich: Lassie wróć.
Mein Kampf (?!), Sztuka kochania. Milczenie
owiec. Znudzony Pan Miody, Mandala ży
cia, Kobieta z wydm, Male kobietki i wiele
innych.
7. Skąd dowiadujesz się o książkach, które
warto przeczytać?
59 uczniom książki polecają znajomi, ko
ledzy i koleżanki,
29 uczniów o ciekawych książkach do
wiaduje się z prasy,
19 uczniów wiedzę na ten temat czerpie
z rozmów z bibliotekarkami,
16 uczniów sugeruje się informacjami
podanymi w telewizji,
13 uczniów w ogóle nie potrzebuje rad
i kieruje się własnym zdaniem.
8. Skąd bierzesz książki do czytania?
Uczniowie przede wszystkim wypożycza
ją książki z bibliotek — 78 odpowiedzi. Od
znajomych pożycza 49 osób, kupują książki
32 osoby.
9. Czy masz księgozbiór domowy i ile
książek on liczy?
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Wszyscy mają księgozbiór domowy,
a najliczniej reprezentowana jest grupa,
której zbiory liczą 50-200 książek — 47
odpowiedzi.
250-500 książek
ma 16 osób
550-1000 książek
— 7 osób
1100-1500 książek
— 3 osoby
więcej niż 2000 tytidów — jedna.
Uczniowie, w których domach jest więcej
niż 1000 książek, pochodzą z rodzin in
teligenckich.
10. Jakiego typu są to książki?
encyklopedie i słowniki — 67 osób
literatura piękna
— 61 osób
popularnonaukowe
— 55 osób
lektura i opracowania — 48 osób
poradniki
— 37 osób.
W tym pytaniu dopuszczalne było za
kreślenie dwóch odpowiedzi
W ten sposób uzyskałam odpowiedź, ja
kie są zainteresowania uczniów, co najchęt
niej czytają i jakie są ich ulubione lektury,
skąd biorą książki do czytania i skąd wie
dzą, co czytać. Końcowe pytania ankiety
dotyczyły biblioteki szkolnej i jej zbiorów.
11. Jak oceniasz księgozbiór biblioteki
szkolnej?
Niestety, księgozbiór biblioteki szkolnej
jest niewystarczający — to odpowiedź 53
uczniów. To, czym dysponuje biblioteka
szkolna, odpowiada 17 uczniom, natomiast
zdaniem 9 uczniów w ogóle nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb.
12. Jakich pozycji w bibliotece brakuje?
W opinii uczniów brakuje przede wszyst
kim różnego rodzaju zbiorów zadań, testów
sumujących posiadaną wiedzę z nauk mate
matyczno-fizycznych, repetytoriów biologi
cznych, geograficznych i językowych. Brak
lektur szkolnych lub jest ich zbyt mała ilość,
brak książek o subkulturach i książek z psy
chologii. Nie ma współczesnych książek
z literatury pięknej i fantastyki. Wśród
braków wymieniano także opracowania do
tyczące regionu, miasta i okolic Łęcznej.
13. Z jakich tytułów prasowych korzystasz
w bibliotece?
Najczęściej wymieniane były:
Filipinka
— 14 osób.
Jestem
— 13, w tym 3 chłopców.
Dziennik Lubelski — 10, w tym 7 chłopców.
Kurier Lubelski
— 9, w tym 5 chłopców.
14. Które z tytułów prasowych czytasz
systematycznie?

Uczniowie odpowiadali na to pytanie
podobnie, wymieniając „Filipinkę” (9 osób),
„Jestem” (7), „Dziennik” i „Kurier” (5 osób).
Ponadto podano tytuły, których biblioteka
nie prenumeruje; „Dziewczynę” — 17 osób,
„Naj” — 14, „Bravo” i „Bravo Girl” — 12,
„Claudię” — 10, „Twój Styl” — 8, „Tele
Tydzień” — 7, „Telekino” — 5, „Poradnik
Domowy” — 2 osoby.
Wnioski z przeprowadzonej ankiety
• Systematyczne czytelnictwo uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej ogranicza się
przede wszystkim do lektur szkolnych
— pięć pierwszych pozycji wymienionych
jako ostatnio przeczytane przez uczniów to
tytuły lektur obowiązkowych i uzupełniają
cych. Po książkę inną niż lektura sięgają
przede wszystkim w dni wolne od nauki.
Wówczas dziewczęta czytają przeważnie
powieści obyczajowe (Musierowicz, Siesic
kiej, Montgomery), chłopcy zaś powieści
przygodowe i kryminalne (Chmielewskiej,
Uhnak, Folleta). Biblioteka ma duży wybór
książek tych pisarzy.
Tematyka książek czytanych w ogóle
i wymienianych jako przeczytane ostatnio
(nauka o literaturze czy lektury) wskazuje,
że uczniowie przede wszystkim muszą przy
gotowywać się do lekcji i stąd zapewne
pozycje z ochrony środowiska, fizyki, his
torii czy chemii, a na drugim planie jest
dopiero literatura piękna. Deklarowane za
interesowania czytelnicze nie idą w parze
z ich realizacją w praktyce.
• Zainteresowania nie zawsze decydują
o wyborze wypożyczanych książek. Wypo
życzane są przede wszystkim takie tytuły,
które służą pogłębianiu wiedzy w danym
momencie — np. przy eliminacjach do olim
piady z określonego przedmiotu młodzież
wypożycza książki o związanej z nimi tema
tyce. Z kolei przewaga dziewcząt w klasach
powoduje wypożyczanie książek obyczajo
wych {Dziecko piątku, Kocha, lubi, szanuje.
Zapach rumianku), chłopcy czytają serię To
mków Szklarskiego, Policjantów, Ptaśka.
Uczniów interesuje tematyka geograficzna,
ale są to nie tyle książki podróżnicze, co
pogłębiające wiedzę z przedmiotu. Znikome
jest zainteresowanie powieściami biografi
cznymi. Do nas więc należy rozpropagowa
nie tego typu literatury.

• Gusta czytelnicze tej grupy są różne,
ale w większości przypadków biblioteka
szkolna może je zaspokoić, gdy chodzi o li
teraturę piękną. Gorzej jest niestety z opra
cowaniami popularnonaukowymi, szczegól
nie najnowszymi, których zakup poważnie
ograniczają bariery finansowe. Więcej uwa
gi musimy także poświęcić właściwej propa
gandzie wartościowej literatury (wystawki
nowości, informacje o tym, co warto prze
czytać, rozmowy indywidualne z czytel
nikami).
• Nie zmienimy faktu, że nasz księgo
zbiór jest niewystarczający — stoi temu na
przeszkodzie obecna sytuacja finansowa.
Możemy jednak uwzględnić przekazane
przez uczniów propozycje przy dokonywa
niu zakupów książek w przyszłości.
W chwili obecnej można jedynie zapropo
nować uczniom szersze korzystanie z ar
tykułów prasowych na interesujące ich te
maty, ale wiąże się to z dodatkową pracą
dla bibliotekarza, nie mówiąc już o stercie
wycinków prasowych, których zwykle i tak
nie ma gdzie przechowywać.
• Tytuły czasopism prenumerowanych
przez bibliotekę nie są w pełni wykorzys
tywane. Nikt z ankietowanych nie wymienił
„Wiedzy i Życia”, „Świata Nauki”, „Młode
go Technika”. Tytuły magazynów podawa
ne w ankiecie jako czytane systematycznie
świadczą, że młodzież czyta je głównie dla
rozrywki, przyjemności, a nie dla poszerze
nia wiedzy. Jest to kolejne zadanie dla nas,
bibliotekarzy. Zachęcić do czytania czaso
pism naukowych.
• Podsumowując ankietę można też
stwierdzić, że uczniowie klas III LO przede
wszystkim poświęcają czas na naukę, szuka
ją w bibliotece odpowiedzi na zagadnienia
problemowe zalecane do opracowania
przez nauczycieli przedmiotów. Szukają ró
wnież odpowiedzi na pytania nurtujące do
rastającą młodzież, wśród perypetii bohate
rów czytanych powieści upatrują rozwiązań
własnych życiowych problemów. Młodzież
chętnie czytałaby więcej książek z literatury
pięknej, ale swój czas wolny przeznacza na
poznawanie lektur szkolnych, często sięga
jąc też po ich opracowania.
Oprócz biblioteki szkolnej uczniowie mo
gą w Łęcznej korzystać z księgozbioru
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz księgozbioru Filii tej biblioteki
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Z żałobnej karty
MARIA FIHEL
(3 XI 1901 - 22 III 1996)

W
Dnia 22 marca 1996 r. zmarła w War
szawie Maria Fihel, długoletni kierownik
Biblioteki Miejskiej w Miechowie. Została
pochowana na cmentarzu miechowskim
w swojej rodzinnej parafii. Należała do
pokolenia twórców przedwojennego i po
wojennego bibliotekarstwa polskiego.
brodziła się 3 listopada 1901 roku
w Miechowie. Po ukończeniu gimnazjum
podjęła pracę w Starostwie. Równocześnie
pracowała społecznie w Bibliotece Miejskiej
w Miechowie, powołanej w roku 1921 przez
Towarzystwo Miłośników Książki. W roku
1924 objęła kierownictwo tej placówki. Bib
lioteka działała wówczas przy Wydziale
Kultury Sejmiku Miechowskiego i z jego
funduszy była utrzymywana. Trudny okres
przeżywała w czasach kryzysu gospodar
czego, kiedy to cofnięto jej subwencje.
Przed biblioteką stanęła groźba zamknię
cia. Wówczas pani Maria Fihel odwołała
się do ofiarności czytelników, wprowadzo
no stałe opłaty i ofiary na rzecz biblioteki.
Dzięki nim biblioteka pracowała aż do
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wybuchu wojny, zgromadziła cenne zbiory,
które w roku 1939 liczyły 5924 tomy, co na
owe czasy było dużym osiągnięciem.
Tragiczny wrzesień 1939 roku przyniósł
nowe kłopoty i trudności. Okupant dążył
do zlikwidowania biblioteki, ale dzięki po
stawie i zabiegom Marii Fihel książki uszły
„łapance” i śmierci na stosie. Biblioteka po
półrocznym zamknięciu zaczęła działać
znów w roku 1940, książki niosły otuchę
i wiarę w zwycięstwo. Pani Maria, ryzyku
jąc życiem, gromadziła i udostępniała kom
plety książek do tajnego nauczania.
Nadszedł rok 1945, a z nim sprzyjające
warunki dla dalszego rozwoju biblioteki.
Bogacąc swoje zbiory zasięgiem objęła ona
całą Ziemię Miechowską, poszerzyła się
o czytelnie książek i czasopism. Dzięki
ogromnej wiedzy i staraniom pani Marii
Fihel zbiory biblioteki pomnożyły się, przy
było wiele cennych książek z XIX wieku
i z początków XX wieku. Miechowskiej
Bibliotece kilka pokoleń zawdzięczało do
stęp do wiedzy. To pani M aria Fihel, za
wsze uśmiechnięta, cierpliwa i pełna zapału,
polecała im książki. Podziwiano ją za zna
jomość niemal każdej pozycji. Doceniała
ich wartość, wiele z nich ocaliła w trudnych
latach 50., kiedy to masowo wycofywano
z bibliotek cenne dzieła. Dzisiaj unikatowe,
mogą służyć dalej czytelnikom. Niezmor
dowanie pracowała aż do roku 1973, wy
chowała i wykształciła następne pokolenie
bibliotekarzy, dla których była i pozostanie
wzorem osobowym. Pół wieku poświęciła
ogromnej pasji — umiłowaniu ksiąg. To
one są niemymi świadkami Jej pracy, pozo
stała też w serdecznej pamięci wdzięcznych
czytelników.
Pożegnali Ją przedstawiciele społeczeń
stwa Ziemi Miechowskiej, liczni czytelnicy
oraz koleżanki i koledzy — bibliotekarze.
BARBARA BIERNACKA

Bibliotekarskie lektury
Seria „Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek
Polskich” ukazuje się od r. 1928. Prezentuje
ona zbiory poloników zagranicznych, czyli
dokumenty związane z Polską bądź Pola
kami przez treść, język, przeznaczenie lub
autorstwo (autor, tłumacz, ilustrator, redak
tor, wydawca itp.). Przedstawia także zwią
zki i działalność instytuq’i i bibliotek z Po
lonią. Informatory z tej serii są cennym
materiałem dla badaczy problematyki polo
nijnej, a także promują i propagują kulturę
polską za granicą.
Dotychczas ukazało się sześć informato
rów. Pierwszy z nich prezentuje Bibliotekę
Narodową, drugi — Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie, trzeci
— Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy,
czwarty — Bibliotekę Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, piąty — Bi
bliotekę Raczyńskich w Poznaniu, ostatni
szósty, któremu słów kilka chcę poświęcić
— Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu (1).
Zawiera on informacje o drukach zwartych,
wydawnictwach periodycznych, zbiorach
specjalnych przechowywanych w Bibliotece
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Podsta
wowym zadaniem tej Biblioteki w zakresie
prac polonijnych jest gromadzenie materia
łów polonijnych. Biblioteka prowadzi wy
mianę z przeszło 700 partnerami — są
wśród nich Biblioteka Polska w Londynie,
Polska Fundacja Kulturalna, Instytut Lite
racki, Księgarnia Polska w Paryżu.
W ramach nowej serii wydawniczej Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Pro
pozycje i Materiały”, której celem jest szyb
kie przekazywanie informacji z konferencji
i seminariów poświęconych problemom
nurtującym polskie środowisko bibliote
karskie, ukazały się cztery tomy.
W pierwszym zamieszczono teksty refera
tów i komunikatów wygłoszonych na kon
ferencji w Puławach, zorganizowanej przez
Zarząd Główny SBP i Wojewódzką Biblio
tekę Publiczną w Lublinie na temat biblio
grafii regionalnej (2). Publikacja zawiera
4 referaty: Jana Wołosza, Jadwigi Sadows
kiej, Lucjana Bilińskiego, Teresy Zabielskiej
i 8 komunikatów informujących o stanie
prac nad bibliografią poszczególnych regio-

Drugi tom — Jak pomagać bibliotekom?
(3) prezentuje materiały z konferencji w Cedzynie koło Kielc, zorganizowanej przez
ZG SBP i Wojewódzką Bibliotekę Publicz
ną w Kielcach w ramach corocznych spot
kań kierowników działów instrukcyjno-me
todycznych bibliotek wojewódzkich. Za
mieszczono m.in. referaty Stanisława Czaj
ki, Jadwigi Kołodziejskiej, Marii Chełmińs
kiej, Jerzego Maja.
Tom trzeci — Informacja biznesowa w bi
bliotece (4) poświęcony jest II Międzynaro
dowemu Sympozjum Bibliotekarzy, które
zostało zorganizowane przez SBP, Biblio
tekę Narodową i Książnicę Pomorską
w Szczecinie. Referaty dotyczyły następują
cych problemów: biblioteki publiczne i biz
nes, biblioteki naukowe i nowe potrzeby
informacyjne, biblioteki specjalne, potrzeba
integracji i kształcenia.
Najnowszy, czwarty tom, który dopiero
ukazał się w nowościach wydawniczych
SBP, dotyczy bibliotek naukowych i takich
spraw jak automatyzacja, organizacja, za
rządzanie.
Przybierają realny kształt badania nad
prasą poszczególnych regionów Polski.
Ukazał się tom pierwszy pracy zbiorowej
pod red. Marcelego K o s m a n a Z dziejów
prasy wielkopolskiej X 1 X -X X w. (5). Pub
likacja ta stanowi pokłosie sesji naukowej
zorganizowanej przez Zakład Dziennikar
stwa Instytutu Nauk Politycznych i Dzien
nikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewi
cza. Omówiono stan badań nad historią
prasy polskiej w Poznaniu, przedstawiono
jej znaczenie i funkcje w okresie zaborów
i okupaqi. Zwrócono uwagę na rolę prasy
w systemie propagandy politycznej i jej
miejsce w życiu publicznym.
W ramach programu badawczego Za
kładu Historii Gdańska i Dziejów Mors
kich Polski Instytutu Historii Polskiej Aka
demii Nauk powstała obszerna monografia
Andrzeja Romanowa Gdańska prasa polska
J89J-J920 (6). W pracy tej autor wyróżnił
trzy okresy związane z wydarzeniami his
torycznymi. W każdym z nich w warunkach
niewoli narodowej, a także w specyficznych
warunkach cywüizacyjno-kulturowych zmie
niały się funkcje i rola prasy. Dominującą
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cechą było działanie prasy w obronie za
grożonej narodowości. Prasa spełniała rolę
społecznej, kulturalnej i politycznej integ
racji ludności polskiej. Zastępowała rów
nież zabronione przez zaborców instytucje
narodowe. Podejmowała problemy związa
ne z propagowaniem i uzasadnieniem pol
skich dążeń rewindykacyjnych w Prusach
Zachodnich.
Mija szósty rok od ukazania się pierw
szego numeru miesięcznika nauczycieli bib
liotekarzy „Biblioteka w szkole” (7). Jest to
fachowe czasopismo pracowników biblio
tek szkolnych i pedagogicznych, pozwalają
ce na wzajemne poznanie się i integrację
tego środowiska. Materiały w nim zamiesz
czane mają charakter instruktażowo-metodyczny i informacyjny. Są tak dobrane
i pomyślane, aby doskonaliły warsztat, a za
razem pomagały w codziennej pracy biblio
tekarza z dziećmi i młodzieżą, rozwijały
zainteresowania czytelnicze. Jest w nim tak
że miejsce na omówienie ogólnej sytuacji
bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
przedstawienie
statusu
bibliotekarza
w szkole. Czasopismo to ze swoimi zainte
resowaniami wyrusza w daleki świat. W nu
merze 1 z r. 1996 można np. znaleźć omó
wienie kompleksowego programu działania

nowoczesnej biblioteki szkolnej opracowa
nego w Stanach Zjednoczonych.
Spis omówionych publikacji
1. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwer
syteckiej w Poznaniu: informator. Oprać. Ar
tur Jazdon. Warszawa : BN. 1995 (Zbiory
i Prace Polonijne Bibliotek Polskich, 6).
2. Bibliografie regionalne. Dokonania, dylematy,
wnioski. Materiały z konferencji, Puławy,
15-16 września 1994 r. Red. Janusz Nowicki.
Warszawa ; Wydaw. SBP, 1995, 86 s. (Propo
zycje i Materiały, 1).
3. Jak pomagać bibliotekom? Dylematy czasu
i przemian. Materiały z konferencji, Cedzyna,
18-20 września 1994 r. Warszawa : Wydaw.
SBP, 1995, 86 s. (Propozycje i Materiały, 2).
4. Informacja biznesowa w bibliotece. Materiały H
Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy,
Szczecin, 19-21 października 1994 r. Red. Mie
czysław Szyszko. Warszawa : Wydaw. SBP,
1995, 155 s. (Propozycje i Materiały, 3).
5. Z dziejów prasy wiełkopolskiej XIX-XX wie
ku. T. 1. Pod red. Marcelego Kosmana. Po
znań ; Polski D om Wydawniczy „Ławica”,
1994/95, 189 s.
6. Romanow Andrzej. Gdańska prasa polska
1891-1920. Warszawa : Instytut Historii PAN,
1994, 265 s.
7. „Biblioteka w Szkole”. Miesięcznik nauczycieli
bibliotekarzy. Warszawa : Agencja SUKURS.

EWA MAHRBURG

M aria Andres

Romuald Traugutt (16 I 1826 - 5 VIII 1864)
— dyktator powstania styczniowego
Projekt apelu
Uwagi:
Montaż przeznaczony jest dla uczniów szkół
średnich oraz najwyższych klas szkół podstawo
wych.
Wykonawcy; 5 narratorów i 3 recytatorów
oraz członkowie zespołu wokalnego.
Z imprezą tą może korespondować zorganizo
wana w bibliotece szkolnej wystawa reprodukcji
obrazów Grottgera z cyklów „Polonia” i „Lit
huania”.

Obok Orła znak Pogoni
Poszli nasi w bój bez broni.
Narrator 1:
Tak mówiła o powstaniu styczniowym — naj
dłuższym i najkrwawszym ze wszystkich zrywów
niepodległościowych XIX wieku — jedna z naj
popularniejszych pieśni do słów Wincentego
Pola:
Zespól wokalny: — W krwawym polu srebrne
ptaszę'

Recytator 1:
W krwawym polu srebrne ptaszę.
Poszli w boje chłopcy nasze (...)
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‘ W: Tam no błoniu błyszczy kwiecie. Śpiewnik his
toryczny. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
1985 s. 145.

Narrator 2:
Tylko w momencie rozpoczęcia walki szli nasi
„w bój bez broni”, z dubeltówkami, a nawet
czasami tylko z drągami przeciw uzbrojonym
w karabiny. Później broni zdobytej na wrogu
oraz dostarczonej dzięki pracy agentów, łącz
ników i konwojentów było wystarczająco dużo.
Narrator 3:
Tragiczna dysproporcja kryła się wówczas
w problemach liczebności, organizacji i wyszko
lenia.
Narrator 4:
Początkowo „6000 powstańców uderzyło na
110 000 wojsk regularnych. U szczytu powstania
30 000 powstańców biło się ze 180 000 nie
przyjaciół. Zawsze przeciwko zwartemu, zorgani
zowanemu w walce, regularnemu wojsku wy
stępowały płynne, niezwarte, zupełnie niewyszkolone i niezdyscyplinowane powstańcze partie,
które niemal nigdy nie miały możliwości ufor
mować się i okrzepnąć”
Narrator 5:
D o przekształcenia tych partyzanckich oddzia
łów w rzeczywiste wojsko dążył ten, który został
dyktatorem powstania w ostatniej jego fazie.
Narrator 1:
Aresztowany w nocy z dnia 9 na 10 kwietnia
1864 roku, w ten sposób mówił o sobie przed
rosyjską komisją śledczą;

„Nazywam się Romuald Traugutt, lat mam 38,
katolik, żonaty z Antoniną Kościuszko. Rodem
jestem ze wsi Szostakowa na Litwie w powiecie
brzeskim [...]. Posiadam wieś Ostrów w powiecie
kobtyńskim [...]. Dzieci mam dwoje; Anna lat 10
i Alojza lat 6
Dzieci te są z pierwszej mej
żony, Anny, która po 7 latach małżeństwa ze
mną zmarła”^.
Zbigniew Z a ł u s k i : Siedem polskich grzechów
głównych. Warszawa; Czytelnik 1963, s. 30.
* O. Władysław K ł u z: Dyktator Romuald Traugutt.
Kraków; Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1982
s. 178.

Narrator 2:
W czasie późniejszych przesłuchań tak scharakteryzował swoje poglądy i swój sąd o powstaniu
styczniowym:
Recytator 3:
„Będąc przekonany, że niezależność jest konie
cznym warunkiem prawdziwego szczęścia każ
dego narodu, zawsze jej pragnąłem dla swojej
Ojczyzny [...] Celem jedynym i rzeczywistym
powstania naszego jest niepodległość i ustalenie
w kraju naszym porządku opartego na miłości
chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszel
kiej sprawiedliwości” *.
Narrator 3:
Dyktatorem był zaledwie kilka miesięcy.
Narrator 4:
Wcześniej dowodził oddziałem partyzanckim
na Polesiu i stoczył tam szereg potyczek z wro
gami.
Narrator 5:
Jego powstańcze wojsko, idąc w bój, śpiewało
powszechnie znany M arsz strzelców z 1863 roku.
Zespól wokalny: — „Hej. strzelcy, wraz"‘.
Narrator 1:
Gabriela Pauszer-Klonowska w powieści „Pa
ni Eliza” opisała, jak Traugutt w karecie Orzesz
kowej przedostawał się do Królestwa Polskiego
celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z po
wstańczym Rządem Narodowym.
Recytator 1 (czyta):
„Traugutt jechał milczący. Chwilami zdawało
się, że drzemie. Pani Eliza nie śmiała przerywać
skupionego milczenia. Przecież musi mu być
bardzo ciężko — myślała — jechać tak w nie
znane i rozstawać się z żoną i dziećmi [...]. Gdy
zdrzemnęła się nieco, obudziło ją silne szarp
nięcie. Rewizja [...] Nie wysiadając z powozu,
z całą wielkopańskością tonu i gestów zwróciła
się do żandarma:
— Panowie zechcą uprzejmie nie zatrzymywać
nas tutaj. Mój brat rozchorował się i wracam
właśnie od lekarza. Każda chwila jest mi droga
[...]. Blada twarz Traugutta wydała się żandar
mom tak mizerna, że „chory brat” nie wzbudził
żadnych podejrzeń [...] Kareta ruszyła”*.
Narrator 1:
Ceniony dla swych umiejętności i zalet, Traugutt
został wkrótce mianowany przez Rząd Narodowy
generałem i wysłany do Paryża celem zaznajomie
nia się z sytuacją międzynarodową i możliwościami
obcej interwencji w obronie Polski.
* Jw. s. 184, 186.
’ W; Tam na błoniu... Jw. s. 54.
‘ Gabriela P a u s z e r-K I o n o w s k a: Pani Eliza.
Opowieść o Elizie Orzeszkowej. Warszawa; Nasza Księ
garnia 1960 s. 121, 122.
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Narrator 2:
Przekonał się wówczas, że oczekiwanie na
pomoc ze strony państw zachodnich jest bez
celowe i że polscy powstaiicy muszą liczyć tylko
na siebie.

Narrator 1:
Jednym z ostatnich aktów dogorywającego
powstania było rozbicie przez wojska rosyjskie
oddziałów partyzanckich w Lubelskiem i na
Podlasiu.

Narrator 3:
Sam poświęcił ojczyźnie swoje młode życie
i miłość do najbliższych — żony i małych córe
czek.

Narrator 2:
Tragicznym epilogiem naszego zrywu narodo
wego z roku 1863 było aresztowanie i stracenie
jego dyktatora wraz z czołowymi przywódcami
powstania.

Narrator 4:
Miał dużą wiedzę wojskową, zdobytą w armii
rosyjskiej, w której niegdyś był oficerem biorącym udział w kampanii węgierskiej i wojnie
krymskiej. Postanowił więc wykorzystać to swoje
doświadczenie dla dobra powstania.
Narrator 5:
Zostawszy w październiku 1863 roku dyktato
rem powstania, dążył do stworzenia z oddziałów
partyzanckich prawdziwego, zdyscyplinowanego
wojska.
Narrator ł:
Opracował szereg dekretów. Jednym z nich
wprowadził jednolitą organizację sił zbrojnych
w całym kraju.
Narrator 2:
Zmierzał również do przekształcenia powsta
nia w wojnę ogólnonarodową. Dlatego wydał
dekret o bezwzględnym wykonywaniu przez szla
chtę postanowień manifestu Rządu Narodowego
o uwłaszczeniu chłopów. A następnie rozesłał do
dowódców oddziałów powstańczych rozkaz po
lecający organizowanie pospolitego ruszenia ludu
wiejskiego i miejskiego.
Narrator 3:
Jednakże poczynania Traugutta nie przyniosły
pożądanego rezultatu, gdyż wróg przeciwstawił
im potworny terror policyjny, szalejący w Króles
twie i na Litwie.
Narrator 4:
Ówczesną martyrologę narodu polskiego i li
tewskiego uwiecznił na swych obrazach Artur
Grottger.
Narrator 5:
A o Warszawie umęczonej przez okrutnego
zaborcę Konopnicka napisała;
Recytator 2:
„A w Warszawie Moskwa hula.
Świszczą knuty z nahajkami...
— Święty Boże! Święty mocny
Zmiłuj się nad nami [...]
D o bezbronnych ognia daje.
Krew się leje ulicami...
— Święty Boże, Święty mocny
Zmiłuj się nad nami” '’.
■’ Maria K o n o p n ic k a : ffłwszawa. „Mały Świa
tek” 1911 nr 4 s. 1.
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Narrator 3:
5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli
warszawskiej zostali powieszeni; Romuald Trau
gutt, Rafał Krajewski, Józef Toczyski, Roman
Żuliński i Jan Jeziorański.
Recytator 3 (czyta):
„Skazani ubrali na siebie tzw. śmiertelne ko
szule. Żadnemu z nich nie związano rąk, jak
zwykle czyniono przy egzekucjach. Wprowadzo
no wszystkich na rusztowanie i postawiono na
małych schodkach pod stryczkami. Krajewski
poprawił swą piękną, długą brodę. Toczyski
wziął do ręki stryczek i ucałował go. Na oczy
nałożono skazańcom trójkątne opaski [...] Trau
gutt stracony był pierwszy” ®.
Narrator 4:
Tak opisał tę egzekucję wybitny historyk rosyj
ski, Mikołaj Wasyliewicz Berg.
Narrator 5:
Ten sam uczony zostawił o Traugutcie na
stępujące świadectwo;
Recytator 1 (czyta);
„Niezmordowany, energiczny bojownik o spra
wę polską [...], pełen niesłychanego, boha
terskiego poświęcenia, powstańczy dyktator
Polski’” .
Narrator 1:
Dwie osierocone córeczki Traugutta, „Alojza
i Anusia chowały się dobrze, często odwiedzając
na tak zwanych mogiłkach kobryńskich groby
swoich dalszych krewnych. Bo najbliżsi — matka
i prababka leżały w Petersburgu, dziadek w Siechnowiczach, a ojciec — nie wiadomo gdzie” *®.
Recytator 2:
„Wasz tatuś jest pochowany wszędzie, w każ
dym sercu, w całej Polsce — powiadali dziew
czynkom ludzie” **.
‘ Mikołaj Wasyliewicz B e r g : Zapiski o Powstaniu
Polskim 1863 i 1864 roku. Kraków 1898 s. 240-241; Por.
O. Władysław K lu ż : Dyktator Romuald Traugutt. Jw.
s. 214.
’ Jw.
*” Stanisław S t r u m p h W o j t k i e w i c z ; 7?ougutt. Powieść. Wyd. 2. Tom II Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy 1962 s. 369.
" Jw.

Sięgnij po książkę
Dziecko I — narrator
Gdzieś za morzami, gdzieś za rzekami,
które do mórz tych płyną,
w pięknym pałacu z kolumienkami
żył król ze swoją rodziną.
(przedstawia króla; król siada na tronie)

Żona, jak żona, udała się,
(królowa siada obok króla)

bo dobra była i miła.
Lecz prócz żony miał król córusię,
(królewna ze znudzoną miną siada przy rodzicach)

która się wiecznie nudziła.
Choć damy dworu proponowały
coraz to inną zabawę,
królewna noskiem kręciła małym;
Królewna
— Przestańcie! To nieciekawe!
Dziecko I — narrator
Ochmistrz też ciągle dwoił się, troił
i nowe wymyślał stale
wielkie turnieje, rycerskie boje
i bale, i festiwale.
Lecz nic królewny nie radowało —
zabawy ani prezenty,
więc to królową dobrą gniewało
i król był bardzo tym przejęty.
Bo wkrótce wszystkim już brakło pomysłów,
a ochmistrz rzekł;
Ochmistrz (kłaniając się królowi)
— Nie dam rady!
Dziecko I — narrator
I się pokłonił królowi nisko
i zrezygnował z posady.
Wtedy król krzyknął:
Król
Mam tego dosyć!
Czas z nudą skończyć i basta!
Dziecko I — narrator
Wezwał trębaczy i kazał ogłosić
(na scenę wchodzą dwaj trębacze)

ten apel we wszystkich wioskach i miastach:
Trębacze
— Temu, kto z nudy wybawi królewnę,
kto uśmiech wywoła na twarzy,
król ofiaruje rumaka z rzędem
i złotem go hojnie obdarzy!
Dziecko I — narrator
Nazajutrz rano, ze wschodem słońca,
kto mógł — na zamek jedzie.
(na scenę wchodzą różne postacie)

Ten wiezie z sobą szafę grającą,
ten tresowane niedźwiedzie.

Jeden strój błazna przywdział pstrokaty,
ów w tańcu się kręci jak fryga,
gdzieś w końcu idzie żak niebogaty
(na scenę powoli wchodzi zak ciągnąc za sobą
pudło z książkami)

i skrzynię ciężką dźwiga.
Kiedy już weszli w zamku komnaty
i każdy, co umiał, przedstawił,
królewna cicho szepnie do taty:
Królewna (szeptem)
— Wiesz, mnie to wcale nie bawi...
Król
— N o, a ten żaczek?
Dziecko I — narrator
Król jej podpowie.
Król
— Co on takiego uczyni?
Jaki ciekawy pomysł ma w głowie
i co tam chowa w swej skrzyni?
Żaczek
— Cuda niezwykłe w niej chowam, panie.
Lecz zanim otworzę je kluczem,
ciekawej sztuki, zwanej czytaniem,
może królewnę nauczę?
Dziecko I — narrator
Królewna pełna więc ciekawości
na ucho królowi mruczy:
Królewna
— Tatku, niech żak się w zamku rozgości,
i niech mnie tej sztuki nauczy...
Dziecko I — narrator
1 został... Przeszło miesięcy parę,
(królewna z żakiem siadają z boku i rozkładają
książkę — elementarz)

może pół roku bez mała,
kiedy królewna — czy dacie wiarę? —
sama już płynnie czytała.
(królewna podchodzi do skrzyni, wybiera książkę
i czyta)

Sama już w skrzyni w książkach przebiera,
powieści szuka lub bajek...
1 nowe światy poznaje teraz,
i ludzi wciąż nowych poznaje.
Mówi królowa:

Królowa (radośnie do króla)
— Nasza pociecha,
któż by się po niej spodziewał?
Od rana chodzi cała w uśmiechach,
nie nudzi się i nie ziewa.
Tyle radości, pożytku tyle
daje jej każda księga...
(aktorzy kłaniają się, siadają z boku)
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Dziecko I — narrator
I wy — gdy nudzić się będziecie choć
chwileczkę,
zawsze sięgajcie po książeczkę.
(Ballada o znudzonej królewnie — Wiera B a d a I s k a)

Wszyscy (śpiewają)
Tyle jest ciekawych książek,
więc czasami martwię się,
kiedy ja przeczytać zdążę
książki, książki te.

Dziecko IV
Może świat cały zwiedza właśnie?
Dziecko V
Może jest najdzielniejszym z ludzi?
Dziecko VI
Może ze smokiem walczy z baśni?

Mama czasu ma niewiele,
ale mama kocha mnie!
Chętnie czyta mi w niedzielę
książki, książki te.

Dziecko VII
Może królewnę śpiącą budzi?
Dziecko VIII
Może piracki skarb odnala^
zamknięty na żelazne rygle?

Gdy urosnę tak jak mama,
będę czytać całe dnie.
Jeszcze raz przeczytam sama
książki, książki te.
(Książki, książki — st. Barbara L e w a n d o w s k a ,
muz. Lech M i k l a s z e w s k i )
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Dziecko IX
A może... z bohaterem zaraz
zacznie obmyślać nowe figle?
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D z ie c k o (przebrane za książkę)

Jestem książka,
w bibliotece
mam mieszkanie.
Bardzo lubię,
gdy przychodzisz
na spotkanie.
Przy mnie możesz
świat objechać
bez biletu
i na Księżyc
rozpędzoną
mknąć rakietą,
w historyczne
dawne czasy
w mig się przenieść
albo w przyszłe,
jeśli takie
masz życzenie.
Ja uśmiechem
swej okładki
wciąż cię witam
i zapraszam
byś otworzył mnie
i czytał.
(Książka — Apolinary N o s a 1s k i)
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Dziecko III
Gdy ktoś nad książką głowę schyli
jest tu — i znika w jednej chwili.
Przebywa teraz gdzieś daleko...
... może nieznaną płynie rzeką?
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Dziecko III
Książka radości daje tyle.
W wielki, nieznany świat wprowadza.
Gdy ktoś nad książką się pochyli...
Cisza! Nie trzeba mu przeszkadzać.
(W czytelni — bez nazwiska autora — „Świerszczyk”
1973 nr 23)

Wszyscy (śpiewają)
W książeczce płynie rzeczka,
w książeczce szumi las,
we wszystkich tych książeczkach
tysiące przygód masz.

W książeczce znajdziesz tkaczkę,
co snuła złotą nić,
książeczka może zawsze
twą przyjaciółką być.
Książeczka cię powiedzie
na strome szczyty skał.
Z niej możesz się dowiedzieć,
jak niedźwiedź zimą spał.
Jak świerszczyk grał na skrzypkach,
jak morzem płynął śledź
i co robiła Wikcia,
by same piątki mieć.
Więc chroń i szanuj książki,
i kartek nie rwij też.

wpierw dobrze umyj rączki,
a potem książki bierz.
I zawsze chętnie czytaj,
bo to przyjemne jest.
I zawsze chętnie czytaj,
bo z tego korzyść jest.
(Książeczka — sŁ Jadwiga K o r c z a k o w s k a,
muzyka Jerzy W a s o w s k i )
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Dziecko (również przebrane za książkę)
Ze strachu bledną nam twarze,
gdy ktoś kredkami po nas maze!
I wprost trzęsiemy się ze wstrętu
na widok plamy z atramentu.
Dziecko (przebrane za książkę)
A przecież, drodzy przyjaciele,
do szczęścia trzeba nam niewiele:
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Dziecko (także przebrane za książkę)
Jestem książka z biblioteki.
Wszyscy mówią, żem ciekawa.
Więc mnie ciągle ktoś pożycza.
Lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bialusieńki —
Ślady na nim Florka ręki.
Pozaginal Z byś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie
Trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Franek wylał na mnie kawę.
Potem cisnął mnie pod ławę.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Irka, Janka siostra mała.
Ta mi kartki dwie wyrwała!
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
Kiedy żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować.
To się zamknę na klucz w szafie!
(Skarga książki — Jan H u s z c z a )

Dziecko (kolejne dziecko przebrane za książkę)
A przecież...
My, proszę dzieci, nie lubimy
leżeć w kącie w czasie zimy,
ni za szafą sterczeć w lecie,
jak jakieś śmieci czy rupiecie!

jakaś półeczka czy szuflada
świetnie się dla nas właśnie nada.
Kącik bezpieczny, czysty, suchy,
by nie sięgnęły nas maluchy...
(List do dzieci — Hanna Ł o c h o c k a
— „Świerszczyk" 1964 nr 18)

Dziecko IV
Nie trzeba wielkich mieć bibliotek,
by przyjacielem książki zostać.
Piękną oprawę, zdobną złotem,
tekturka nam zastąpi prosta.

Dziecko V
Ale na pewno nie zawadzi
półkę codziennie wytrzeć z kurzu
i kilka książek tam zgromadzić
A potem więcej, sporo, dużo!
Dziecko VI
Nie trzeba bać się, że czasami
Zmęczy nas książka albo zn u ^ .
Bo ona chce pogadać z nami,
namówić chce nas do podróży.
Dziecko VII
pocieszyć chce, rozśmieszyć nieraz
chce pożartować, bawić, uczyć
i kolorowy świat otwierać
czarną literą — cennym kluczem.
(Przyjaciel na cale życie — Hanna Ł o c h o c k a )

Wszyscy (śpiewają)
W bibliotece z książek na półkach
trąbią słonie, kuka kukułka.
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kwitnie paproć, krzyczą Indianie,
szumią żagle na oceanie.
W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz,
starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.
(W bibliotece — sł. Krystyna W o d n i c k a ,
muz. Anna B u z u k )

KRUK Helena, LENKIEWICZ Krystyna: Wybór
wierszy okolicznościowych dla klas nauczania początkowego. Warszawa 1974.
LENKIEWICZ Krystyna: Wybór wierszy okolicznościowych dla klas J-III. Warszawa 1994.
PIOSENKI radiowe. Warszawa 1985.
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ZRÖDLA
DŁUGO SZ Janina: Imprezy i uroczystości szkolne
w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych, Rzeszów,
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Oto dzień nowy i świat nowy
Tysiącem dziwów gra mi”.
(Leopold S t a f f : Chciałem ju ż zamknąć dzień)

Montaż poetycko-muzyczny
Narrator
Otaczająca nas przyroda to najwspanialszy
dom, w którym się żyje, wzrasta i rozwija. Dzięki
różnorodności swych form przyroda rodzi cieka
wość człowieka. Baczna obserwacja praw natury
pozwoliła mu dokonać wielu cennych wynalaz
ków. Rozwój współczesnej cywilizacji okazał się
jednak wielkim zagrożeniem dla przyrody. Ra
port U NESCO z dnia 11 XII 1962 r., będący
wynikiem badań ekspertów oraz instytutów ba
dawczych, głosił: „Jeśli obecny stan wyniszczenia
przyrody będzie istniał nadal, zagrożona zostanie
przyszłość życia na Ziemi”. Aby temu zapobiec,
zrodził się ogólnoświatowy ruch obrońców przy
rody. Jego działacze podkreślają zgodnie, że wraz
z ochroną przyrody ratuje się wartości humanis
tyczne, takie jak życzliwość, miłość, wrażliwość,
poczucie ładu, estetyki itd., bowiem żywy kontakt
z przyrodą ma moc kształtowania osobowości.
Dla tych ważnych przyczyn warto już od
najmłodszych lat uczyć się sztuki nawiązywania
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przyjaźni z przyrodą. Zdolność tę osiąga się
dzięki umiejętności patrzenia i dostrzegania
szczegółów, dzięk i wrażliwości na piękno krajob
razu, na urodę zwierząt i roślin, a także na
wspaniałość zjawisk atmosler\cznych i światła,
głosów i zapachów natury, na celowość, bogac
two i mądrość przyrody.
Rozwijanie w sobie postawy otwartej na ota
czający świat niesie radość, zapewnia spokój,
regeneruje siły.
W tej sprawie wypowiada się nauka, czyni to
również poezja, która potrafi doskonale słuchać
,jak bije olbrzymie/zielone serce przyrody”. Od
dajmy jej głos!
Recytator
Jest właśnie ta przedranna chwila,
Kiedy świt czysty, świeży, boski.
Wykwitający z pąku nocy
Jest lżejszy niżli dzienne troski.

I jest ta tad ość niezmierzona.
Chociaż tak bardzo krótko trwa.
Gdy jestem cichy i spokojny.
Jak gdybym głaskał głowę psa.
(Leopold S t a f f — Nnzzijutrz')

Recytator
Za oknami świt czerwony,
Jeszcze sennych szelest drzew.
Słońce wraca z drugiej strony.
Ptak zbudzony zaczął śpiew.
Ach! Dzień dobry wam, kasztany.
W odo pełna srebrnych lśnień!
Jeszcze jeden darowany
Cudownego życia dzień!
(Jan L e c h o ń — Preludium’)

Recytator
Otwórz okno! Pierwszych blasków snop
Do mrocznej izby wpada.
Złotym świtem płonie nieba strop.
N oc w oddali pierzcha biada.
Ptak zakwilił pierwszym śpiewem swym.
Życie się młode budzi.
(Leopold S t a f f — Otwórz oknoP]

Recytator
Oto dzień nowy i świat nowy
Tysiącem dziwów gra mi.
Zerwałem się na równe nogi.
Przed wysokimi stanąłem schodami.
(Leopold S t a f f — Chcialem ju ż zamknąć dzień... *)

Recytator
O, witaj mi, żywota wiekuiste wrzenie! [...]
Witajcie, burze, cisze, zachody, poranki.
Witajcie, barwy, tony, słońc i gwiazd
promienie!
[...]
Jako stające dęba rozhukane źrebce.
Serce wznosi mi piersi, rwie je, szarpie, depce
1 orkanowym biciem; „w pęd! w dal! w życie!”
woła.
Wszystko woła! brzmi! dźwięczy! _. Ave, ave,
vita!
Płyńmy — i niechaj myśl nam nie zasępia
czoła.
Czy łódź wróci z tryumfem, czy zginie rozbita.
(Zenon P r z e s m y c k i (Miriam) — ?ftie uitaP)

Recytator
Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie
i Rzymie,
' L. S t a f f: Poezje wybrane. Warszawa PIW 1978

s. 354.
’ Ilnrn.skop. Pamiętnik ze współczesnej poezji pol
skiej ułożyła na każdy dzień roku Anna Kamieńska.
Warszawa KAW 1975 s. 229.
’ L. S t a f f : Poezje... jw. s. 91.
* }w. s. 355.
* Z. P r z e s m y c k i (Miriam): Wybór poezji. Kra
ków WL 1982 s. 42.

A to za oknem było i miało polskie imię.
Myślałem, że to potęga, świat nowy,
nowe dzieje,
A to ogródek wiejski, co się kwiatami śmieje.
A to groszek pachnący, georginie i malwy.
Wymalowane słońcem w proste, włościańskie
barwy.
Szukałem tego pogonią — niecierpliwie,
proroczo,
A to mi z paru grządek ukazało się oczom.
(Julian T u w im : Cel * (fragment). „Nasza Ojczyzna”,
1964, nr 11)

Recytator
A porządek jest taki: najprzód ogródkiem,
między georginie, te śmieszne,
potem koło bzów... i przez furtkę,
i ulicą, i na pole wietrzne.
Tam już pszczoły latają na skrzydłach
bogatych,
zaś na kwiatach drżą rosy kropelki,
kołują cienie ptaków, a ponadto są kwiaty,
co się zwą Matki Boskiej pantofelki.
Kwiaty są, by je zrywać, a cienie, by je gonić,
a strumień, by usnąć przy strumieniu,
a w braku telefonu na leśnych dzwonkach
dzwonić
można w sprawach o wielkim znaczeniu.
A jeszcze krążyć w cieniu starych kolegiat
i jak kraskę łowić marzenie,
które jest zawsze dalej, dalej, aż tam gdzie
rzeka,
a rzeka to znaczy uspokojenie...
(Konstanty Ildefons G a ł c z y ń s k i — Troszeczkę
pomarzyć’’)

Recytator
Wśród kwiatów, jak wśród dobrych
i szczęśliwych myśli.
Olśniony pól wiosennych złotym widowiskiem.
Wyciągam ręce, jakbym chciał objąć uściskiem
Ziemię, która się modrym widnokręgiem
kryśli.
Wonie kwiatów sprzysięgły się najsłodszym
spiskiem.
By dusza ma upiła się rozkoszniej, niśłi
Lotem ptacy, co w niebie błękitnym zawiśli.
Sławiąc radość piosennym zachwytu
wytryskiem.
Porwała się, porwała dusza ma w niebiosy.
Szybuje, krąży wirem, szaleje i śpiewa
Wielbiąc kwiaty, wiatr, miłość, dal, uśmiech,
deszcz rosy:
Aż osłabła z rozkoszy, spada i omdlewa
Wśród kwiatów, kędy leżę w boskim śnie
na jawie
* „Nasza Ojczyzna” 1964 nr 11.
’ K. 1. G a ł c z y ń s k i : Poezje. Warszawa, Czytelnik
1980 s. 117.
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I szczęśliwy jak plama słoneczna na trawie.
(Leopold S t a f f — Upojenie“}

Recytator
N ie zapomnij o nas
Lesie łąko skało
N ie zapomnij o nas
Ptaku drogo trawo
N ie zapomnij o nas
wodo bi^a wodo
N ie zapomnij o nas
O nie zapomnij nas
Powróć bujny wiatr
Powróć gorycz traw
Powróć wody chłodny cień
Powróć nocą sen
Powróć dobry dzień
Biała wodo daj nam znak.
(Ernest B r y l l — Gdzie są te łąki’’}

Recytator
Gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie.
czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć,
patrzy w las jak w śmieszny rysunek
i przeciera oślepłe oczy,
dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy
i na serce kładzie mech jak opatrunek.
(Konstanty Ildefons G a ł c z y ń s k i — Kronika
olsztyńska, XIII"')

Recytator
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym
promieniem.
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem
rozlewa.
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.
(Leopold S t a f f Wysokie drzewa'*}

Recytator
Ale są jeszcze sprawy drobne: loty ptasie,
chwianie się trzcin w jeziorach, blask gwiazdy
wieczornej,
różne barwy owoców o porannym czasie
i wiatr przelatujący w sopranie i w basie.
(Konstanty Ildefons G a ł c z y ń s k i — Ale są jeszcze
sprawy drobne'“}

Recytator
Patrz na te chmury, co się kłębią w niebie
Siostrzyce burz, niepogody!
Ileż w nich wichru, walki, męki, szału.
Pędu, wolności, swobody!
N ie mów o szczęściu, stara złudo!... Szczęście
N ie stwarza nic prócz wspomnienia,
• L. S t a f f : Poezje... jw. s. 105.
’ Wiersze dla was. Antologia polskiej poezji współ
czesnej. Wybrał Jan Stanisław Kopczewski. Warszawa,
Nasza Księgarnia 1981 s. 108.
K. I. G a ł c z y ń s k i : Poezje... jw . s. 248.
' ' L. S t a f f ; Poezje... jw. s. 259.
' “ K. I. G a ł c z y ń s k i : Poezje... jw . s. 357.
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A jedna chwila radości wystarczy
N a długie lata cierpienia.
(Leopold S t a f f — * * * ” )

Recytator
Instrumentami potrząsać, gdy wschodzi
księżyc,
gdy lekka noc i słodkie szmery naokół.
[...]
Instrumentami potrząsać, gdy wschodzi słońce,
[...]
świat do serca przycisnąć jak bukiet fiołków,
a serce
zawiesić nisko nad ziemią jak gwiazdę wróżącą
pogodę.
(Konstanty Ildefons G a ł c z y ń s k i — Instrumentami
potrzipaó'*}

Recytator
Po ciężkim dnia upale
Zmierzch zlewa rzeźwy chłód.
Woń łąk ku nocy chwale
Kadzielny wzbija miód.
[...]
Rosa przed snem nasyca
Trawę i bujny chwast.
Wiatr ostrzy sierp księżyca.
Aż lecą iskry gwiazd.
(Leopold S t a f f — Wieczór ' ’)

Recytator
Po chmurnych dzisiejszych rozterkach.
Dzień, zachodząc, w różowości tonie.
Jak „Moment musical” Schuberta,
Kiedy się uśmiecha pod koniec.
(Maria P a w l i k o w s k a - J a s n o r z e w s k a
— O zachodzie III'“)

Recytator
N oc ma jakąś nutę nieuchwytną
Jak namiętny flet, ale milczący.
Nutę razem srebrną i błękitną,
I blask razem chłodny i gorący.
(Leopold S t a f f — Noc letnia ' ’)

Recytator
Z nocnego nieba pełnej czary
Kapią gwiazd krople; z drzew konary
Wplątane nieruchomo wiszą.
Ziemia milczeniem jest i ciszą.
Wiatr muska trawy lśniące rosą.
Tak lekko, jakby stąpał boso.
Aby nie budzić szmerem ludzi
Śpiących po pracy, która trudzi.
(Leopold S t a f f — Cisza “ )
' ’ L. S t a f f : Poezje... jw. s. 282.
K. 1. G a ł c z y ń s k i : Poezje... jw . s. 84.
” L. S t a f f : Poezje... jw. s. 334.
“ M. P a w l i k o w s k a-J a s n o r z e w s k a :
bór wierszy. Warszawa, Czytelnik 1978 (Biblioteka Kla
syki Polskiej) s. 186.
•’ L. S t a f f : Poezje... jw. s. 368.
L. S t a f f : Poezje.- jw. s. 359.

Narrator
Przyroda okazuje się niezwykle hojna i roz
rzutna. Prezentuje swoje niewyczerpane bogaćtwa w postaci oryginalnego piękna, najmilszych
widoków, kolorystycznej świeżości i harmonii,
a także naturalnej, kojącej muzyki barw i tonów.
Dostarcza niezapomnianych przeżyć.
Czyż więc możemy okazać się niewdzięczni?
...nieczuli, bierni, niewrażliwi na to, co nas otacza
i co się wokoło dokonuje?
N ie przeoczmy nigdy żadnych z tych wartości!
Umiejmy z radością dostrzegać wielość darów,
jakie oferuje nam każdy dzień. Każda pora roku!
Starajmy się, aby mieć także swój udział
w wielkim dziele ochrony przyrody!
Proponowana oprawa muzyczna (do wyboru):
— L. van Beethoven: Sonata cis-moll. Cz. 1
— J. Brahms: Kołysanka op. 49 nr 4 (płyta
L 0431 nr 10)

— Fr. Chopin: Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
F. Couperin: Miniatury (Zakochany słowik.
Budzik, Dzwonki z wieży zegarowej)
__ C. Debussy: Światło księżyca. Popołudnie
fauna
__
F. Delius: „Słuchając pierwszej kukułki na
wiosnę”
__
G. Gershwin: Kołysanka z opery Porgy i Bess
__
E. Grieg: Poranek z suity „Peer Gynt” (płyta
L 0435 nr 5a)
__
J. F. Haendel: Concerto Grosso F-dur (do
wyboru — Cz. I, II, III, IV)
__
S. Moniuszko: Pieśń wieczorna
__
W. A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik (Se
renada) (płyta L 0447 nr 2)
__
Fr. Schubert: Kołysanka, Serenada
Vivaldi: Koncert na flet Szczygieł
._ W. Żeleński: Uwertura koncertowa W Tat
rach.

Opracowała
DANUTA GIEWARTOWSKA

Lakcja biblioteczna

Poznajemy Ziemię Gorzowską
C e le le k c j i:
— poznawczy: poszerzenie wiadomości o re
gionie;
— kształcący: kształtowanie umiejętności po
sługiwania się książką popularnonaukową;
— wychowawczy: budzenie zainteresowań re
gionem.
Metody i środki realizacji: słowna, ćwiczeń
praktycznych.
P o m o c e d y d a k ty c z n e :
— mapa fizyczna Polski
— karteczki z poleceniami
— księgozbiór regionalny
— plansza z krzyżówką
— wystawa książek o regionie
Przebieg lekcji
• Objaśnienie lekcji.
• Podział klasy na grupy.

1. W rozdziale „Ziemia Lubuska położenie
geograficzne i administracyjne” na str. 10 od
czytaj i pokaż na mapie fizycznej Polski położe
nie regionu gorzowskiego.
2. Przeczytaj rozdział „Klimat” na str. 16-17
i omów cechy klimatu województwa.
3. Przeczytaj na str. 18 rozdział „Gleby” i od
powiedz na pytanie: Jakie gleby dominują w na
szym regionie?
Grupa n
— Kucharski Bogdan: Ziemia gorzowska szlaki piesze.
Przewodnik. Poznań 1981

• Rozdanie książek oraz karteczek z polece
niami.
• Samodzielna praca w grupach.

1. N a podstawie mapki na str. 9 odpowiedz na
pytanie: Z jakimi województwami graniczy woje
wództwo gorzowskie?
2. Przeczytaj fragment rozdziału „Gorzów
Wielkopolski” na str. 19-20 i wymień najważniej
sze zabytki Gorzowa.
3. Na str. 123-124 przeczytaj fragment „Jezio
ro Lipie”. Omów położenie i wskaż jezioro na
mapie fizycznej Polski.

Grupa I

Grupa III

— Przyroda
Wlkp. 1994

województwa gorzowskiego.

Gorzów

— Kucharski Bogdan: Gorzów Wielkopolski i okolice.
Przewodnik. Poznań 1981
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1. z rozdziału „Encyklopedia krajoznawcza
okolic Gorzowa” przeczytaj fragment na str.
125-127 dotyczący Strzelec Krajeńskich i omów
zabytki tego miasta.
2. Przeczytaj na str. 14 rozdział „Gleby i boga
ctwa naturalne” i omów bogactwa naturalne
regionu gorzowskiego.
3. Na podstawie rozdziału „Rzeki i jeziora” ze
str. 10-12 wskaż na mapie fizycznej Polski rzeki
przepływające przez region gorzowski.
Grupa IV
— Ziemia gorzowska. Szczecin 1990

1. Przeczytaj fragment „Wstępu” na str.
9 i określ charakter gospodarczy regionu gorzo
wskiego.
2. N a podstawie „Wstępu” ze str. 9 wymień
największe zakłady przemysłowe w wojewódz
twie.
— Agroturystyka — wypoczynek na wsi. Gorzów
Wlkp. 1993

3. Przeczytaj informację na str. 5 i odpowiedz
na pytanie; Jakie atrakcje oferują gospodarze na
wsi gorzowskiej?
Grupa V
— Przyroda województwa gorzowskiego. Gorzów
Wlkp. 1994

1. Odczytaj z tabeli na str. 20 największe
jeziora w województwie gorzowskim i wskaż je
na mapie fizycznej Polski.
2. W rozdziale „Przyrodnicze dziedziny gos
podarcze" przeczytaj fragment na str. 27-28. Wy
mień kompleksy leśne występujące w regionie
i wskaż je na mapie fizycznej Polski.
3. Przeczytaj rozdział „Wykaz chronionych
gatunków zwierząt” i wymień po trzy gatunki
chronione z gromad; płazy, gady, ptaki, ssaki
i owady.

Grupa VI
— Przyroda województwa gorzowskiego. Gorzów
Wlkp. 1994

1. Przeczytaj rozdział „Wykaz chronionych
gatunków roślin naczyniowych” i podaj gatunki
drzew podlegających ochronie całkowitej. Wy
mień po trzy gatunki krzewów i roślin zielonych
podlegających tej ochronie.
2. Przeczytaj fragment rozdziału „Drawieński
Park Narodowy” na str. 78 i odpowiedz na
pytanie; Kiedy powstał Drawieński Park Naro
dowy i jaką ma powierzchnię?
3. Przeczytaj rozdział „Ekorozwój” na str. 124
i odpowiedz na pytanie; N a czym polega polityka
ekorozwoju?
Grupa VII
— Przyroda województwa gorzcw.skiegn. Gorzów
Wlkp. 1994
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1. Na podstawie mapki na str. 81 odpowiedz
na pytanie; Na terenie jakich województw roz
ciąga się obszar Drawieńskiego Parku Narodo
wego?
2. Przeczytaj fragment rozdziału „Parki krajo
brazowe” na str. 84 i odpowiedz na pytanie; Co
to jest park krajobrazowy?
3. Z rozdziału „Rezerwaty przyrody” przeczy
taj informację na str. 106-107 i scharakteryzuj
rezerwaty „Słońsk” i „Nietoperek”.
• Omówienie wyników pracy samodzielnej.
Środowisko geograficzne regionu
położenie — grupa 1 pytanie 1, grupa U
pytanie 1
surowce mineralne — grupa III pytanie 2
gleby — grupa I pytanie 2
klimat — grupa I pytanie 3
wody — grupa III pytanie 3, grupa V pytanie
1, grupa II pytanie 3
roślinność — grupa V pytanie 2, grupa VI
pytanie 1
zwierzęta — grupa V pytanie 3
Miejscowości regionu gorzowskiego — grupa II
pytanie 2, grupa III pytanie 1
Gospodarka:
przemysł — grupa IV pytanie 1 i 2
agroturystyka — grupa IV pytanie 3
Ochrona środowiska w regionie gorzowskim:
ochrona przyrody;
—- Drawieński Park Narodowy — grupa VII
pytanie 1, grupa VI pytanie 2
— rezerwaty przyrody — grupa VII pytanie 2
— parki krajobrazowe — grupa VII pytanie 3
ekologia — grupa VI pytanie 3
• Zadanie domowe; Narysuj okładkę do książ
ki o Ziemi Gorzowskiej
• Rozwiązanie krzyżówki.
1. Chroniony gatunek drzewa
2. Przepływa przez Gorzów Wielkopolski
3. Przepływa przez Drawieński Park Naro
dowy
4. Obszar chroniony o szczególnych właści
wościach przyrodniczych
5. Rezerwat nietoperzy w województwie go
rzowskim
6. Jezioro w miejscowości Długie
7. Przepływa przez Drawieński Park Naro
dowy
8. Drugie co do wielkości jezioro regionu
gorzowskiego
9. Puszcza leżąca częściowo w Drawieńskim
Parku Narodowym
10. Chroniony gatunek ptaka
11. Przepływa przez Międzyrzecz
12. Chroniony gatunek gada
13. Chroniony gatunek ssaka
14. Rezerwat o randze europejskiej
15. Zakład przemysłu chemicznego w Gorzo
wie Wielkopolskim
16. Chroniony gatunek płaza

17. Największe jezioro w województwie g o 
rzowskim
18. Miasto w północnej części województwa
gorzowskiego
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—wypoczynek na wsi. G orzów Wielko
polski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego 1993
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ce. Przewodnik. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1981
KUCHARSKI Bogdan: Zienna Gorzowska: szlaki
piesze. Przewodnik. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie
1981
Przyroda województwa gorzowskiego. Praca zbiorowa
pod redakcją Stanisława Króla. Gorzów Wielkopolski,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 1994
Ziemia Gorzowska. Praca zbiorowa. Szczecin, Krajo
wa Agencja Wydawnicza 1990

DOROTA KLEMBA
Szkoła Podstawowa nr 4
w Strzelcach Krajeńskich

Stary Kaukaz rozszlochał się
jego córa Czeczenia
jeszcze raz zapragnęła rozerwać pęta
niewoli
i jeszcze raz została zgwałcona
i jeszcze raz została zraniona
i jeszcze raz została oszukana
Rzekami Terek i Sumżą popłynęła
góralska krew
wraz z nią popłynęła wolna pieśń
którą orły poniosły aż na szczyty starych
gór
i jak flaga powiewa tam pieśń
Zobaczcie narody świata
co to jest za pieśń
wsłuchajcie się uważnie w nią
Nie zagłuszajcie jej słów
by kiedykolwiek nie zagłuszono waszej
pieśni
Nie odwracajcie się narody świata
od pieśni Czeczenii
by kiedykolwiek nie odwrócił się
świat od was
Na szczyty starych kaukaskich gór
popłynęła
dusza Czeczenii
Jeszcze nadejdzie czas
a spad nie strzałą orła
nad rzeki Terek i Sumżę
Jeszcze nad nimi rozkwitnie
niczym najpiękniejszy górski kwiat
Wstydźcie się narody świata
kto z was wtedy poda bez drżenia jej rękę
kto z was spojrzy bez wstydu jej w oczy
styczeń 1995

DO AUTORÓW:
Redakcja uprzejmie prosi Autorów nadsyłających teksty do druku o po
dawanie następujących danych;
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Adres zamieszkania

5. Adres urzędu skarbowego
6. Nr PESEL
7. Miejsce pracy i funkcja
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Rubryka z paragrafem
Urlop na studia zaoczne
Jestem zatrudniona na czas określony w Biblio
tece Miejskiej. Wybieram się na studia zaoczne.
Czytałam, że urlopu na zajęcia w każdym roku
szkolnym udziela pracodawca na podstawie skiero
wania na studia. C zy może mi takiego skierowania
nie wydać? C zy mogę urlop otrzymać w lipcu? Czy
do obliczenia wymiaru urlopu bierze się pod uwagę
okres działalności gospodarczej —sprzedaż w księ
garni?
Obecnie sprawę poruszony przez Panią roz
strzyga Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro
dowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 12 października 1993 w sprawie zasad i warun
ków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wy
kształcenia ogólnego dorosłych (Dziennik Ustaw
nr 103 poz. 472). Liczba dni urlopu szkoleniowe
go dla osób podejmujących studia wyższe zaocz
ne nie została zmieniona, nadal jest to 28 dni
roboczych w każdym roku oraz 21 dni w ostat
nim roku studiów na przygotowanie się i przy
stąpienie do egzaminu magisterskiego. Kodeks
pracy stanowi, że:
Pracownik nie posiadający kwalifikacji za
wodowych wymaganych na stanowisku, na
którym jest zatrudniony, jest obowiązany
do ich uzupełnienia w terminie i w sposób
ustalony przez zakład pracy. Zwolnienie
z tego obowiązku może nastąpić z uwagi na
wiek, wieloletni staż pracy, stan zdrowia lub
inne warunki osobiste lub rodzinne, jeżeli
pracownik właściwie wykonuje pracę (art.
102 § 2)

W zakresie ustalonym w drodze rozporzą
dzenia przez Ministra Pracy i Polityki Soc
jalnej i Ministra Edukacji Narodowej [...]
zakład pracy ułatwia pracownikom uzupeł
nianie wykształcenia oraz podnoszenie kwa
lifikacji zawodowych (art. 103 § 1).
Organ zatrudniający może jednak sprzeciwiać
się skierowaniu pracownika na studia np. z braku
środków czy też niewiązania z nim planu zatrud
niania go w przyszłości. Wydanie skierowania
jest swego rodzaju umową, w której pracownik
zobowiązuje się do nauki, a zakład bierze na
siebie związane z tym świadczenia. Od siły Pani
argumentów może więc zależeć przekonanie dy
rekcji o korzyściach, jakie niesie za sobą pod
noszenie kwalifikacji przez kadrę.
Rozporządzenie wymienione na wstępie mówi
o urlopie „w każdym roku studiów”, zatem nie
może Pani liczyć na przyznanie urlopu szkolenio
wego przed ich rozpoczęciem (rok akademicki
rozpoczyna się w październiku, a nie w lipcu).
Pozostaje urlop wypoczynkowy lub bezpłatny.
W myśl kodeksu pracy pracownikiem jest
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania (art. 2). Prowa
dzenie działalności gospodarczej nie ma z powyż
szym nic wspólnego. Jeśli jednak była Pani za
trudniona w księgarni (nie jest to jasne w Pani
liście) na podstawie umowy o pracę, okres ten
powinien być zaliczony.

Po studium bibliotekarskim półtorarocznym
Ukończyłam w r. 1979 półtoraroczne Policealne
Studium Bibliotekarskie Zaoczne. Pracowałam
w bibliotece publicznej, a od sześciu lat jestem
zatrudniona w bibliotece szkolnej. C zy moje wy
kształcenie powinno być - przy ustalaniu stawki
wynagrodzenia — uznane za równorzędne ukoń
czeniu studium nauczycielskiego?

W przepisach Zarządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 4 lutego U'94 r. w sprawie
wynagradzania Nauczycieli (Monitor Polski
1995 nr 31 poz. 360) za wykształcenie na pozio
mie studium nauczycielskiego uznaje się ukoń
czenie studium bibliotekarskiego dwuletniego.
Także w bibliotekarstwie publicznym absolwenci
studium półtorarocznego nie mają uprawnień
absolwentów studiów dwuletnich.

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niewielką objętością numerów nie
możemy kwalifikować do druku artykułów przekraczających 10 znormalizowanych
stron (30 wierszy) maszynopisu. Zastrzegamy sobie prawo do skracania, adiustacji
tekstów, nadawania własnych tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie
zwraca. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi był przedmiotem dyskusji „okrągłego
stołu” zorganizowanej 17 IV przez Centrum
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy przy
współudziale Zarządu Głównego SBP. W 50.
rocznicę uchwalenia tego aktu prawnego, w licz
nych wypowiedziach podkreślono jego niezaprze
czalną rolę i znaczenie dla regulacji spraw or
ganizacyjnych i merytorycznych odradzającego
się po wojnie bibliotekarstwa polskiego.
Jan Twardowski i Wojciech Żukrowski za twór
czość całego życia otrzymali 16 IV wyróżnienie
przyznane przez Związek Rzemiosła Polskiego
w trzeciej edycji Nagrody Literackiej im. Włady
sława S. Reymonta.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ma od grud
nia ’95 nową Radę Kuratorów — kontynuatora
rady przedwojennej, mającą zadanie przywróce
nia instytucji wielkości sprzed r. 1939. Według
prof. Janusza Deglera, przewodniczącego Rady,
największym problemem będzie zdobycie pienię
dzy. Członków Rady jest 13, w tym wojewoda,
prezydent Wrocławia, minister stanu w Kan
celarii Prezydenta, przedstawiciele PAN, MEN,
MKiS, Jan N owak Jeziorański i Mieczysław
Ledóchowski, ostatni kurator przedwojennego
Ossolineum.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. A.
i A. S. Załuskich w Radomiu ma nowego dy
rektora. Została nim mgr Anna S k u b i s z
— dotychczasowy kierownik Działu Udostęp
niania Zbiorów, Promocji Książki i Biblioteki.
Anna Skubisz, związana z bibliotekarstwem od
14 lat, wygrała konkurs ogłoszony przez wojewo
dę radomskiego, dr. Zbigniewa Kuźmiuka, w lis
topadzie 1995 roku.
N owa Pani Dyrektor urzęduje od 12 lutego br.
z chwilą przyjęcia z rąk wojewody nominacji na
to stanowisko. Placówka Qak wynika z pierw
szych wypowiedzi Dyrektorki) kontynuować bę
dzie przyjęte kierunki działania, pozostanie nadal
instytucją otwartą na potrzeby i zainteresowania
wszystkich grup czytelników miasta i regionu.
ZOFIA NOGAŚ

XIX Radomska Wiosna Literacka (24-26 IV)
— zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną przy udziale Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu, Towarzystwa im. Henryka Sien
kiewicza w Lublinie, Instytutu Technologii Eks
ploatacji w Radomiu, Radomskiego Towarzyst
wa Naukowego, Księgarni Literackiej im. W.
Gombrowicza i Radomskiego Stowarzyszenia
Pokoleń. W programie 24 IV: Jerzy Ł a z e w s k i, aktor, poeta, malarz — o sobie i swojej
twórczości, promocja Domu Wydawniczego REBIS, „Świat przeżyć i klimaty Orientu” — spot
kanie z Hatifem J a n a b i, poetą, eseistą, tłuma
czem, „Powidoki” — rozmowa z autorem, Mar
kiem N o w a k o w s k i m ; 25 IV — XII Ogól
nopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie — sesja
literacko-naukowa pod patronatem wojewody,
Zbigniewa Kuźmiuka. Referaty: prof Lech L u d o r o w s k i — „Obywatelska służba Henryka
Sienkiewicza”, dr Halina K o s ę t k a — „Adap
tacje teatralne nowel Henryka Sienkiewicza”, dr
Teresa Ś w i ę t o s ł a w s k a — „Z dziejów re
cepcji Quo vadis Sienkiewicza”.

KIELCE. Wielkanoc w tradycji i obyczaju — wy
stawa otwarta w marcu i kwietniu w Czytelni
czasopism WBP. Ekspozycja objęła artykuły
i ilustracje z czasopism z U poł. XIX w. i współ
czesnych oraz karty pocztowe wysyłane do blis
kich z okazji świąt. Wydano drukiem katalog
z wyszczególnieniem zawartości 12 gablot.

ŁÓDŹ. Z czego uczyły się nasze babcie? — wy
stawę podręczników szkolnych do r. 1945 ze
zbiorów własnych zorganizowała Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. prof Tadeusza K o
tarbińskiego.

SIERPC. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Zofii Nałkowskiej odbyły się: odczyt mgr Bo
gumiły D u m o w s k i e j — „Kto potrafi pomię
dzy miłość i śmierć wpleść anegdotę o istnieniu”
(o poezji Haliny Poświatowskiej, 11 IV), pre
lekcja mgra Jana Ż a r y n a — „Przerwane tra
dycje polityczne Polaków po II wojnie świato
wej” (18 IV).

„ Bibliotéika
Szkolna - MOL"
1
program komputer^wy tworzący ze szkolnej biblioteki
nowoczesne centrum informacyjne

• Sprawdzony • używa go ponad 500 szkól w Polsce.
• Zalecany przez MEN >w zestawie zalecanych
środków dydaktycznych nr 0140.
Posiada wszystkie funkcje potrzebne w bibliotece szkolnej.

Ponadto:
• Obsługuje kody kreskowe.
• Automatyzuje promocję.
• Kilkakrotnie skraca czas inwentaryzacji zbiorów
tj. skontrum.
• Uwalnia bibliotekarzy od żmudnych czynności
związanych ze statystyką biblioteczną i papierową
administracją w bibliotece.
• Wszelkie statystyki szkolne tworzy w pełni
automatycznie.
stw :
ają
• Nauczyciele - bibii
Inikami.
na pracę dycMI^
• Czytelnicy w bibliotece mają natychmiastowy
dostęp do potrzebnej informacji.

To się optacaH!

MOE

Systemy infonnatyczne

\ / u l c : a .n

C > P K G C K A .M O W A ,t> llE K O M P U T E R O W E

ul. Zygmunta Augusta 3-5-7,81 -359 Gdynia

ul. Kazimierska 15,51-657 Wrocław

tel. /0-58/ 20 39 53 lub 21 80 21 w. 274

te l./0-71/48 01 58 lub 72 85 58

KRAJOWA
KSIĘGARNIA
WYSYŁKOWA

MOM

Tf

OFERUJEMY
BOGATY WYBÓR
PUBLIKACJI
EDUKACYJNYCH

* ♦♦
LITERATURĘ
DZIECIĘCĄ
MŁODZIEŻOWĄ
I DLA DOROSŁYCH

♦♦*
Jak zamawiać?
Wystarczy przesłać
pod nasz adres za
mówienie, a książki
za zaliczeniem po
cztowym tra fią do
Państwa.
PRZYJMUJEMY
TAKŻE
ZAMÓWIENIA
T E LE FO N IC ZN E !
Nasz adres:
01-242 Warszawa
Al. Prymasa
Tysiąclecia 83
tel./fax (0-22) 632-83-50
632-43-44
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KUPON ZAMÓWIENIA
Zamawiający
Imię
Nazwisko
Ulica, nr domu
Kod, Miejscowość
Województwo

Autor
1. A. Faber,
E. Mazlish przy
współpracy
L. Nyberg,
R. A. Templeton
2. pod- red.
W. Lenarta,
K, Kafla
3. G. Rogala

Tytuł

Cena Ilość

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły.
co powinni wiedzieć rodzice
i nauczyciele

7,98

Rozwój zrównoważony w
edukacji szkolnej

8,50

15,00
OKI 1JEGO MISTRZ seria:
Drogi i ścieżki sukcesu.
18,89
4. R. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi.
Teoria i praktyka
15,96
5. M. E. P. Seligman Co możesz zmienić, a czego nie
możesz ucząc się akceptować
siebie. Poradnik skutecznego
samodoskonalenia.
Kształcenie dzieci upośledzonych 11,70
6. J. Opiat
umysłowo
12,00
Mowa dziecka. Wychowanie
7. D. Bouvet
dwujęzykowe dziecka niesłyszącego
6,70
Pracuję z sześciolatkiem.
8. E. Waszkiewicz
Poradnik dla nauczycieli i rodziców
6,50
Pracuję z sześciolatkiem
9. E. Waszkiewicz
— ćwiczenia
5,50
Nie taki język straszny.
10. J. Miodek
O polszczyżnie dla uczniów
20,85
11. Oprać. W. Mizerski Tablice historyczne
18,03
Ziemia na krawędzi. Człowiek
12. Al Gore
a ekologia
9,80
Między chemią a biologią. Zarys
13. B. Wiłkomirski
biochemii dla uczniów szkół średnich
13,00
Porosty klucz. Atlas do oznacza14. L. Lipnicki,
nia najpospolitszych gatunków
H. Wójciak
6,00
Zieloną ścieżką... Edukacja
15. Pr. zb.
ekologiczna dla klas 4-6
Biologia — poradnik metodyczny 15,87
16. M. Kłys,
dla klas od IV do VIII
R Stawarz,
J. ŚIósarczyk
5,50
Zanieczyszczenie środowiska
17. D. Rowlands
a człowiek
10,43
Geografia ekonomiczna
18. W. Skrzypczak
8.50
Geografia — zadania i testy
19. J. Kop,
dla licealistów i kandydatów na studia
M. Kucharska,
E. Szkurłat
15,00
Wielcy odkrywcy i podróżnicy.
20. T. Słabczyński
SŁOWNIK

Autor

Tytuł

Cena Ilość

Testy — świat współczesny,
10,43
Polska współczesna, wiedza o spo
łeczeństwie. (materiały egzaminacyjne
dla maturzystów i kandydatów na studia)
Opracowane tematy egzamina14,28
22. J. Micuń
cyjne — świat współczesny, Polska
współczesna, wiedza o społeczeństwie
(materiały egzaminacyjne dla matu
rzystów i kandydatów na studia)
23. K. A. Wojtaszczyk Współczesne systemy polityczne
7,00
Ideologie naszych czasów
8,50
24. W. T. Kulesza
Mały słownik stosunków
15,00
25. Pr. zb. pod red.
G. Michałowskiej międzynarodowych
40,00
26. J. M. Calbo Angrill Portret w malarstwie
Kolor w malarstwie
25,00
27. J. M. Parramon
Rysunek artystyczny
25,00
28. J. M. Parramon
SO Ml LA, Ćwiczenia muzyczne
11,00
29. Pr. zb.
w klasach 1-3. Książka pomocnicza
dla nauczycieli szkół podstawowych
Jan Sebastian Bach i jego muzyka 7,20
30. B. Pociej
Fryderyk Chopin i jego muzyka
25,00
31. B. Smoleńska
Drugi oddech polonisty. Inspiracje, 6,98
32. W. Bobiński
pomysły, propozycje metodyczne
dla nauczycieli szkół podstawowych
Szkolny słownik terminów i pojęć 13,00
33. A. Markowski
gramatycznych
Słownik szkolny TERMINY
7,50
34. K. MikockaI POJĘCIA Z WIEDZY O SZTUCE
-Rachubowa
Szkolny słownik zabytki
20,00
35. B. Kaczorowski
kultury polskiej
Słownik szkolny. ASTRONOMIA
6,50
36. Pr. zb.
15,00
37. J. Fronk, J Ząbek Słownik szkolny. BIOCHEMIA
Słownik szkolny. CHEMIA
7,50
38. K. M. Pazdro,
J. Sobczak,
Z. Dobkowska
Słownik szkolny. MITOLOGIA
14,00
39. S. Stabryła
GRECKA I RZYMSKA
Słownik szkolny. MATEMATYKA
16,00
40. Z. Muzyczka,
M. Kordos
Ilustrowany słownik techniki
18,00
41. A. Rydzewski
komputerowej
Komputer w szkole i w domu
11,00
42. K. Sacha
Elementy informatyki.
43. G. Płoszajski
UŻYTKOWANIE KOMPUTERA
18,00
dyskietka
3,27
100 zadań z błyskiem
9,00
44. Z. Romanowicz,
E. Piegat
I ty zostaniesz studentem — testy 8,31
45. K. Cegiełka,
z egzaminów wstępnych na wyższe
J. Przyjemski
uczelnie
5,32
46. H. Gutowska,
Bezpieczna droga do szkoły
B. Rybnik
Karta rowerowa czyli jak zdać
3,02
47. B. Czechowska
egzamin na kartę rowerową i
motorowerową
16,63
48. Nauka za granicą '96 INFORMATOR
21. J. Micuń

podpis zamawiającego

M/KR/4

Tf
POLECAMY

• NOWOŚCI
SZKOLNE
• LITERATURĘ
FACHOWĄ
• PORADNIKI
• ENCYKLOPEDIE
• SŁOWNIKI
• ALBUMY,
ATLASY
♦

♦

♦

UWAGA !!!
Co miesiąc będzie
my Państwu pre
z e n to w a ć n o w y
z e s ta w ksią że k
z różnych dziedzin.

♦ ♦ ♦
Jesteśm y otwarci
na wszelkie propo
zycje i życze n ia
P aństw a — p o 
sta ra m y się im
sprostać.
SZUKASZ
POTRZEBNEJ
KSIĄŻKI ?
ZAMÓW JĄ U NAS !

Nasz adres:
01 -242 Warszawa
Al. Prymasa
Tysiąclecia 83
tel./fax (0-22)632-83-50
632-43-44
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D R O D Z Y C Z Y T E L N IC Y !
Ukazał się nowy num er czasopism a wydawanego
przez Instytut Bibliotekoznaw stw a i Inform acji
Naukowej Uniwersytetu W arszawskiego
i Stow arzyszenia Bibliotekarzy Polskich

ZAGADNIENIA
INFORMA CJI NA UKO WEJ
nr 1-2 1995r.
Numer ten zawiera między innymi;
• E. Chtnielewska-Gorczyca — Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwaw>czym.
• E. Ścibor •— Rewizja UKD w dziedzinie jeżyków, językoznawstwa i li
teratury pięknej.
• B. Szomański — Dobór metod i technik organizatorskich przy
wdrażaniu systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach.
• z. Rudnik-Karwatowa — Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumenta
cyjnej jezykozncn^’siwa slcrwistycznego.
• M. Lelakowska — Projekt bazy danych o normach i przepisach pra
wnych - IBINOR — M' bibliotece Instytutu Bibliotekoznawistwa i In
formacji Naukowej U. W.
Ponadto działy RECENZJE i OMÓWIENIA oraz KRONIKA
zawierające bogatą dokumentację życia naukowego.

WTcrólce ukaże się kolejny numer tego interesującego pisma.
Zamówienia na pojedyńcze numery jak i na prenumeratę proszę kiero
wać na.
Dział Promocji i Kolportażu SBP
00-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1 pok. 104
tel. 22-43-45

\X Ó < \R E Z
Zakład

Projektowania

i

60-592 POZNAŃ ul. Wiosenna 12
tel. 474-690, 470-748,
tel./fax 475-749
e-mail;sokrates@man.poznan.pl

Konserwacji

Systemów

Komputerowych

System Informatycznej Obsługi Biblioteki

Sokrates-SOWA
w bieżącym mumerze "Poradnika Bibliotekarza"
przedstawiamy Państwu odpowiedzi na kolejne pytania
związane z systemem Sokrates-SOWA. Cykl informaeji
na ten temat został zapoczątkowany w numerze luto
wym.

Jak działa system SokratesSOWA?
System informatyczny SOWA wspomaga i automatyzu
je pracę podstawowych działów biblioteki: opracowania
zbiorów, informacji bibliotecznej, wypożyczalni i księ
gowości. Modularna budowa systemu umożliwia jego
wykorzystywanie w bibliotekach o różnym charakterze,
np. naukowych, publicznych, piy'watnych, kościelnych,
zakładowych lub szkolnych System SOWA z równym
powodzeniem obsługuje biblioteki małe (np. zakładowe)
jak i duże (uczelniane lub wojewódzkie).
System SOWA korzysta z danych wprowadzanych
przez użytkowników a przechowywanych w pamięci
komputera. Dane te pogrupowane są w kartoteki, tak jak
w rzeczywistej bibliotece. Na poniższym rysunku przed
stawiony jest schemat kartotek obsługiwanych przez sys
tem SOWA.

gowego - można przechowywać obrazy graficzne zwią
zane z katalogowanymi obiektami (np, fotografie wycin
ków prasowych, fotokopie streszczeń lub spisów treści)
Proces katalogowania jest wspomagany poprzez
zastosowane w systemie SOWA kartoteki wzorcowe.
W kartotekach wzorcowych przechowywana jest infor
macja o tabeli UKD , stosowanych hasłach przedmioto
wych, nazwach wydawnictw itp. Organizacja tych kar
totek jest relacyjna, tzn. pozwala na wprowadzanie i wy
korzystywanie dowolnych odsyłaczy.
Niezwykle istotnym elementem systemu SOWA są
dane inwentarzowe. W specjalnym rejestrze komput
erowym reprezentowana jest każda jednostka inwentar
zowa (np. tom książki, wolumen czasopisma, płyta,
kaseta). Dla każdej takiej jednostki przygotowywana jest
specjalna etykieta zawierająca numer identyfikacyjny
(inwentarzowy) drukowany w postaci kodu kreskowego.
Zastosowanie takiego sposobu oznaczeń pozwoliło
w naszym systemie całkowicie zautomatyzować pracę
wypożyczalni Kartoteka czytelników jest zorganizo
wana w systemie SOWA podobnie ja k w rzeczywistej
bibliotece. Każdy czytelnik zostaje zakwalifikowany do
określonej kategorii oraz otrzymuje unikalny numer.
W ramach systemu SOWA ezj telnicy otrzymują legity
macje z kodami kreskowymi odpowiadającymi wspom
nianym numerom.
Praca wypożyczalni odwzorowana jest w gi upie
kartotek komputerowych zapisujących historię wypoży
czeń każdego czytelnika oraz historię wypożyczeń każ
dej jednostki inwentarzowej. Ponadto przewidziano mo
żliwość rezerwowania wskazanych pozycji dla czytel
ników
System SOWA jest zintegrowanym pakietem pro
gramów. Modułowa budowa pakiem pozwala tworzvé
różne konfiguracje, zaleziiit od potrzeb biblioteki.
Poniżej przedstawiono poszczególne programy pełnego
zestawu.

PROGRAM KATALOGOWANIA,
INFORMACYJNO-W YSZIJKIW AW CZY
I ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFII (SOWA-INF)
Rys. 1. Schemat kartotek obsługiwanych przez system
Sokrates-SOWA
Podstawowe kartoteki systemu odpowiadają katalogom
zbiorów biblioteki. System obsługuje m. in. katalogi
druków zwartych, czasopism, katalogi bibliografii (np.
dorobek naukowy uczelni, regionalia) oraz katalogi
zbiorów specjalnych (płyty, kasety, itp ). W kartotekach
SOWY - poza typowymi elementami opisu katalo

.test to podstawowy program systemu SOWA. Jego
główną funkcjąjest wprowadzanie i modyfikowanie da
nych katalogowych i inwentarzowych. Program umo
żliw ia tworzenie komputerowych katalogów obejmują
cych różne rodzaje obiektów: dzieła zw'arte jedno- i wie
lotomowe, serie wydawnicze, czasopisma, publikacje,
normy, kasety, płyty i inne. Dla opracowanych pro
gramem pozycji katalogowych mogą być drukowane

60-592 POZNAŃ ul. Wiosenna 12
tel. 474-690, 470-748,
tel./fax 475-749
e-mail:sokrates@man.poznan.pl
typowe karty katalogowe. Każda pozycja wprowadzona
do komputerowego inwentarza może być opatrzona
drukowaną etykietą identyfikacyjną (z kodem kresko
wym).
Zawartość wybranego katalogu można przeglądać
na ekranie monitora w układzie alfabetycznym wg
tytułów', nazwisk autorów, haseł przedmiotowych, sym
boli UKD, ISBN. ISSN, wg sygnatur, numerów inwen
tarzowych, dat konferencji oraz innych indeksów two
rzonych dla potrzeb konkretnej biblioteki. Użytkownik
programu może wybierać z katalogu dowolne podzbio
ry dokumentów (kolekcje). Kryterium wyboru określa
się konwersacyjnie poprzez wskazywanie poleceń w me
nu Kolekcja może zostać posortowana w sposób okre
ślony przez użytkownika, a następnie wydrukowana
w jednym z dostępnych formatów graficznych oraz
z wybranym zakresem szczegółowości. Zestawienia mo
gą być automatycznie uzupełniane o indeksy: autorski
I rzeczowy

PROGRAM RELACYJNEGO
SŁOWNIKA HASEŁ (SOWA-TEZ)
Umożliwia tworzenie i przeglądanie kartotek wzor
cowych uwzględniających powiązania między hasłami
(np. synonimiczność, kojarzenie, nadrzędność i podrzędność). Dzięki słownikowi relacyjnemu formuowanie
zapytań do bazy możliwe jest poprzez wskazanie hasła
w dowolnej z istniejących form. Program może auto
matycznie uzupełnić zapytanie odsyłaczami.
Realizacja relacyjnego słownika haseł dostępna jest
w chw ili obecnej dla trzech gotowych systemów wyszu
kiwawczych
ł)systemu UKD (ograniczonego do kilku cyfr symbolu
UKD),
2) systemu haseł przedmiotowych opracowanego przez
Bibliotekę Narodową (na podstawie dyskietki roz
powszechnianej przez BN),
3) systemu haseł przedmiotowych z zakresu medycyny
opracowanego i udostępnionego przez Główną
Bibliotekę Lekarską.
Należy zwrócić uwagę, że relacyjny słownik haseł umo
żliw ia tworzenie własnych kartotek (tezaurusów), które
mogą być zorganizowane inaczej niż wyżej wymie
nione.

PROGRAM OPRACOWANIA
INWENTARZY (SOWA-INW)
Wy korzystuje dane zarejestrowane programem ka
talogowania, gromadzenia i obsługi wypożyczalni.
Um ożliwia prowadzenie inwentarzy, łącznie z obsługą
procesu ubytkowania (z możliwością określenia przy
czyny). Program tworzy wydruki ksiąg inwentarzowych
i ksiąg ubytków oraz drukuje protokoły ubytków. Ważną
funkcją programu jest drukowanie zestawień o zmianach
w inwentarzach (ilościowych i wartościow'ych) według
różnych kryteriów (przedział czasowy, wybrane inwen
tarze, wybrane źródła wpływu).

PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI
(SOWA-WYP)
Automatyzuje całkowicie pracę tego działu biblio
teki. Wszystkie czynności związane z rejestracją wypo
życzeń i zwrotów są realizowane poprzez odczytywanie
kodów kreskowych znajdujących się na legitymacjach
czytelników i egzemplarzach wypożyczanych książek,
kaset itp. Z klawiatury komputera operator korzysta
jedynie w eełu potwierdzenia niektórych operacji oraz
przy wpisywaniu nowych czytelników. Program umo
żliw ia przeglądanie kont czytelników oraz kartotek
egzemplarzy (uwzględniających historię wypożyczeń).
Wszystkie operacje wypożyczenia, zwrotu łub prze
dłużenia okresu wypożyczenia mogą być potwierdzane
w postaci wydruku odpowiednich pokwitowań. Ponad
to program umożliwia zarejestrowanie faktu zagubienia
egzemplarza oraz kwot kar wpłacanych przez czytel
ników
Na życzenie operatora program wykonuje zesta
wienia przeterminowanych wypożyczeń oraz drukuje
upomnienia. Umożliwia ponadto rezerwowanie i zama
wianie pozycji wskazanych przez czytelników Współ
pracuje z programami: katalogowania, zamawiania
dokumentów, obsługi inwentarza i statystyk pracy wy
pożyczalni.

PROGRAM ZESTAWIEŃ
STATYSTYCZNYCH PRACY
WYPOŻYCZALNI (SOWA-STA)
Wykorzystuje dane zarejestrowane programem
obsługi wypożyczalni. Um ożliwia otrzymywanie zesta
wień rocznych (z podziałem na poszczególne miesiące)
lub miesięcznych z podziałem na poszczególne dni.
Zestawienia obejmują liczby czytelników zapisanych,
liczby odwiedzin, liczby wypożyczeń i zwrotów z po
działem na poszczególne kategorie czytelników (np.
uczniowie, pracownicy, studenci) lub poszczególne
rodzaje wypożyczanych dokumentów (np literatura dla
dzieci, literatura naukowa).

MODUŁ ZAMAWIANIA DOKUMENTÓW
(OPAC)
Zawiera dwa programy.
Program dla czytelnika (SOW A-ZAM ) umożliwia
czytelnikom wyszukanie, sprawdzenie dostępności oraz
bezrewersowe zamówienie wybranych pozycji katalogu.
Współpracuje z relacyjnym słownikiem haseł i pro
gramem obsługi wypożyczalni.
Program dla magazynu (SOW A-M AG) obsługuje
proces realizacji zamówienia w magazynie wypożyczal
ni. Pozycje zamówione pojaw iają się automatycznie na
wybranym monitorze (w magazynie) i znikają z niego
po wyszukaniu książki przez magazyniera

W kolejnych numerach „Poradnika Bibliotekarza”
przedstawimy dalszy ciąg informacji o systemie

WYDAWNICTWO

SŁUŻY SWEMU ŚRODOWISKU

WYDAWNICTWO

seria

«NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA»
t. 1. Praca zbiorowa pod red. naukową Marcina Drzewieckiego
BIBLIOTEKA I INFORMACJA W SYSTEMIE EDUKACJI
t. 2, Katarzyna Materska;
BIBLIOTEKA — EDUKACJA

t. 3. Barbara Sosińska-Kalata:
t. 4.
t. 5.
t. 6.
t. 7.

t. 8.

UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA — podręcznik
(nakład wyczerpany)
Jacek Wojciechowski:
MARKETING W BIBLIOTECE
AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(nakład wyczerpany)
BIBLIOTEKA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Elżbieta Barbara Zybert:
KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWA INFORMA
CJI EDUKACYJNEJ W POLSCE
Praca pod red. Jadwigi Wożniak:
KARTOTEKA WZORCOWA JĘZYKA KABA (nakład wyczerpany)

t. 9. KOMPUTERY W B IB L IO T E K A C H — P O L S K A ,94
t. 10. Praca zbiorowa pod red. naukową Z. Żmigrodzkiego;
BIBLIOTEKARSTWO

t. 11. Maria Semeniuk-Polkowska, Lech T. Polkowski
MATEMATYKA DLA HUMANISTÓW. Elementy matematyki dla
studentów nauk humanistycznych i społecznych.
t. 12. Jan Burakowski:
SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA. Poradnik
t. 13. BIBLIOTEKARSTWO POLSKIE 1925-1951 W ŚWIETLE
KORESPONDENCJI JEGO WSPÓŁTWÓRCÓW
Pod red. naukową M. Dembowskiej.
t. 14. BIBLIOTEKOZNAWSTWO 1 INFORMACJA NAUKOWA.
Kształcenie w perspektywie nowego stulecia. Praca zbiorowa pod red.
Elżbiety Barbary Zybert
1.15. Barbara Sosińska-Kalata: PODRĘCZNIK UKD dla bibliotekarzy
i pracowników informacji
W szystkie p o zy cje ww (z w yjątkiem 3,5 i 8) p ro sim y zam aw iać:
Dział Promocji i Sprzedaży 00-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1, pok. 104
(tel. 22-43-45).
n
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Notes

w każdym numerze:

■zapowiedzi wydawnicze
Centrum Informacji o Książce
■największy w kraju, liczący
około 1000 tytułów zestaw
nowości wydawniczych
■bestsellery hurtowni cykliczna analiza
wyników sprzedaży w największych
firmach dystrybucyjnych
■publicystyka poświęcona problemom
ruchu wydawniczego
■kronika: co słychać w branży?
■problemy bibliotek
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WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
S ło w n ik języka polskiego t. 1-11
pod red. Witolda Doroszewskiego t. 1 -3
Wyd. 1 reprint, słownik, s. ok. 1336+ 1372 + 1340, tw . luks., 1 7 ,5 x2 4 ,5 cm
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN

83-01-11876-8
83-01-12005-3
83-01-12006-1
83-01-12007-X

t.
t.
t.
t.

1-11
1
2
3

Reprint największego powojennego słownika języka polskiego, wydanego tylko raz
i z trudem dostępnego w sprzedaży antykwarycznej. Około 120 tys. wyrazów z okresu od
połowy XVIII do połowy XX wieku. Udokumentowane przykłady użycia wyrazów nadają
temu słownikowi charakter nie tylko praktyczny, ale i naukowy. Całość zostanie wydana
w luksusowej oprawie, w czterech rzutach (3 + 3 + 3 + 2 tomy), w latach 1996-1997.

Jolanta Chrzanowska-Pieńkos, Andrzej Pieńkos

S ło w n ik artystyczny Paryża i regionu Ile-de-France
Wyd. 1, słownik, s. 536, tw., 1 6 ,5 x 2 4
Autorzy książki, Jolanta Chrzanowska-Pieńkos i Andrzej Pieńkos, są absolwentami
historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Dr Andrzej Pieńkos pracuje w Instytucie
Historii Sztuki UW jako adiunkt. Oboje mają w swoim dorobku naukowym publikacje
poświęcone różnym zjawiskom sztuki europejskiej XVIII—XX wieku. Niniejsza książka jest
nowatorskim ujęciem tak rozległego i pasjonującego tematu, jakim jest fenomen artystycz
ny Paryża i regionu lle-de France. Powstała w wyniku wieloletnich studiów nad zabytkami
i zbiorami sztuki oraz zafascynowania atmosferą tego wyjątkowego miejsca. Siownik
stanowi próbę zarówno ogólnego, jak i szczegółowego ujęcia problemów artystycznych.
Znalazły się w nim opisy konkretnych zabytków, a także hasła tematyczne, np. omówienie
wystaw sztuki, prasy artystycznej, galerii, kawiarni artystycznych czy niektórych dzielnic.
Książka może służyć jako przewodnik dla tych, którzy odwiedzili lub zechcą odwiedzić
Paryż. Stanowi również źródło wielu informacji dla profesjonalistów-historyków sztuki
i kultury, romanistów, studentów, koneserów i miłośników „miasta sztuki".

Encyklopedia żeglarstw a
pod red. Jacka Czajewskiego
Wyd. 1, encyklop., s. ok. 588, tw., 1 6 ,5 x 2 4 cm
ISBN 83-01-11914-4
Encyklopedia żeglarstwa obejmuje wiedzę z wielu dziedzin, przydatną żeglarzom
i miłośnikom żeglarstwa zarówno śródlądowego jak i morskiego, również dotyczącą
bojerów i windsurfingu. Historia, teoria i wiadomości praktyczne są podane w hasłach
w układzie alfabetycznym, ilustrowanych barwnymi rysunkami, fotografiami, mapami
i tabelami. Całość jest uzupełniona bibliografią, indeksem nazwisk i indeksem rzeczowym.

