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Program komputerowy służący
do kompleksowej obsługi bibliotek
w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Ułatwia pracę w bibliotece:
□ umożliwia prowadzenie 

pełnej ewidencji zbiorów
□ tworzy elektroniczne katalogi
□ rejestruje wypożyczenia, kontroluje zaległości
□  sporządza czytelne sprawozdania statystyczne
□  drukuje karty katalogowe, księgi inwentarzowe itp.

Przekształca bibliotekę
w nowoczesną pracownię informacyjną;
□  umożliwia sprawne wyszukiwanie informacji
□  pozwala na przeglądanie katalogów

i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem 
szkolnej sieci komputerowej, a nawet Internetu

□  zdalnie udostępnia czytelnikom 
do wglądu konta wypożyczeń

Współpracuje z innymi programami firmy VULCAN:
□  przejmuje dane osobowe uczniów

z SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO 2000 
przejmuje dane osobowe pracowników szkoły 
z KADR 2000
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Od Redaktora

Tradycyjnie już miesiące wiosenne (kwiecień, maj i częściowo czerwiec) związane są z książką, 
biblioteką i czytelnictwem. IVtych właśnie dwóch lub nawet trzech miesiącach ma miejsce kumulacja świąt 
(dni) a także różnych imprez od międzynarodowych, po krajowe, regionalne i lokalne dotyczących 
problematyki książki i bibliotek Wśród wielu z nich, na szczególną uwagę zasługują: Światowy Dzień 
Książki dla Dzieci i Młodzieży (2.02), Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04), Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek (8.05), a z imprez o zasięgu międzynarodowym -  Targi Książki Dziecięcej 
łv Bolonii (3-4.04), Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (  15-18.05). W  tym okresie w» środowis
ku zawodowym bibliotekarzy odbywają się liczne konferencje, seminaria, spotkania -  na których mćnsi się 
o czytelnictwie i zastanawia nad kondycją bibliotek. W  tym roku mamy już za sobą kilka konferencji pt. 
„Społeczny obieg książki" (26.02: Biblioteka Narodowa), „Samorządy i biblioteki'’(28.03. Biblioteka 
Narodowa), spotltanie dyskusyjne pt. „Czytam, więc myślę" (27.03, Biblioteka Narodowa), choć „sezon 
bihlioteczno-czytelniczy” dopiero rozpoczął się. l  wszystito przed nami.

Ale to dobrze, że o książce i bibliotekach mówi się. Mamy nadzieję, że obecność książki w mediach 
wpłynie na poprawę kondycji także i bibliotek, i że może chociaż część wypowiadanych opinii dotrze do 
naszych decydentów. Problemy bibliotek publicznych były przedmiotem rozważań w czasie sygnalizowa
nej już konferencji pt. „Biblioteki i samorządy", która odbyła się kilka dni temu w Bibliotece Narodowej
-  z udziałem przedstawicieli Sejmu, resortu kultury, władz samorządowych, dyrektorów bibliotek. Miała 
ona na celu ocenę aktualnej sytuacji bibliotek publicznych łv Polsce -  w aspekcie doświadczeń i osiągnięć 
analogicznych placówek działających łv jednym z krajów VE — Danii. Jałta jest obecnie kondycja bibliotek 
publicznych w Polsce, jak wygląda sieć tych placówek? Odpowiedź jes t dosyć złożona. Obecnie sieć 
biblioteczna ma charakter „struktury ideowej powiązanej delikatnymi nićmi merytorycznej współpracy"
-  to sformułowanie dyrektora BN -  Michała Jagiełły. Zatem Itażda bibliotelta jest obecnie sobie sterem 
i okrętem. Biblioteki publiczne łv Polsce są utrzymywane przez samorządy: kraju działa 8849 tych 
placówek, w Ittórych pracuje 17 560 osób. Średnio na 100 osób - 1 9  czytelników w mieście odwiedza 
bibliotekę, na wsi ty  lito 13. Rocznie biblioteki powinny wzbogacać się średnio o 30-35 książek, 
a tymczasem na 100 mieszkańców do ich dyspozycji jest tylko 5,4 książek. Pomimo wielu niekorzystnych 
tendencji i warunków finansowych zauważa się pewne pozytywne symptomy poprawy; liczba bibliotek nie 
spada (w  ciągu lat zlikwidowano 14°/o bibliotek), wzrasta liczba czytelniltow odwiedzających biblioteki. 
Środowisko bihlioteltarskie intensyfikuje działania, artykułując głośno potrzebę rządowego wspomagania 
finansowego bibliotek -  w ramach ustaw parlamentarnych, poprzez ustanowienie specjalnego funduszu na 
refundowanie części wydatków samorządowych na biblioteki. W  grę wchodziłaby kwota 20 min zl, czyli 
5 min euro, która mogłaby być wydatkowana na refundację części wydatltów poniesionych na: 1) 
działalność biblioteki przez samorząd, 2 ) rozwijanie czytelnictwa niepełnosprawnych, 3 ) zakup nowości, 
4 ) dostęp do nowych technologii u bibliotece. Dramatyczna sytuacja bibliotek ulegnie pewnej poprawie
-  wg. wiceministra kultury -  Rafała Skąpskiego -  po zatwierdzeniu ustawy o grach losowych (prace nad 
ustawą zmierzają do etapu końcowego), która stworzy gwarancję stałego odpisu na kulturę, w tym 
również i na bibliotekę. O konferencji postaramy się jeszcze napisać, a teraz kilka słów o numerze 
kwietniowym „Poradnika". Poprzez druk artykułów dotyczących czytelnictwa, kanonu książek dla dzieci 
i młodzieży, środowiskowych działań bibliotek na rzecz akcji „czytania dzieciom" nawiązujemy do 
obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Z  tą grupą zagadnień, ale n kontekście książki 
elektronicznej koresponduje tekst Macieja Weryho pt. ,ßokumenty źródłowe w Internecie". W Internecie 
spotykamy różnorodne bazy danych w postaci serwisów komercyjnych, bibliotek internetowych, dokumen
tów cyfrowych i ich znajomość przez bibliotekarza gwarantuje sprawny i efektywny dostęp do informacji. 
Bibliografia regionalna jest elementem systemu informacji. Nie trzeba rekomendować Państwu specjalnie 
lektury artykułu Elżbiety Stęfańczyk, w którym autorka charakteryzuje stan organizacji prac nad 
bibliografią regionalną w bibliotekach publicznych oraz wskazuje na potrzebę wsparcia tych działań ze 
strony instytucji samorządowych i organizacji działających w środowisku lokalnym. Dużym walorem 
tekstu jest przewodnik ilustrujący działania wybranych bibliotek publicznych w zakresie bibliografii 
regionalnej.

Zachęcam Państwa do lektury „Poradnika"

JADWIGA CHRUŚCIŃSKA

W następnym numerze, m.in.:
•  Małgorzata Grodzicka: Czasopisma w bibliotekach publicznych województwa świętokrzyskiego
•  Joanna Kacprzak; Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej
•  Adam Stopa: Opracowanie rzeczowe literatury pięknej
•  Krystyna Szyszko: Edukacja europejska. Zestawienie bibliograficzne



PROBLEMY • DOŚWIADCZENIA • OPINIE

Bibliografie regionalne w bibliotekach publicznych 
w ostatnich latach

ELŻBIETA STEFAŃCZYK

Bibliografie regionalne są istotnym elementem 
krajowego systemu informacji naukowej, szcze
gólnie w zakresie systemu informacji o regionie. 
Podobnie jak bibliografia narodowa pełnią funk
cję dokumentacyjną i służą społecznościom lo
kalnym. Bibliografie regionalne i bibliografia na
rodowa wzajemnie się przenikają, a współpraca 
między nimi prowadzona jest od dawna. Oba 
rodzaje bibliografii dopełniają się i są dla siebie 
pomocne. Bibliografia narodowa jest bowiem 
źródłem gotowych opisów bibliograficznych dla 
bibliotek przygotowujących bibliografie regional
ne. Bibliografie regionalne natomiast rejestrują 
liczne publikacje, których nie uwzględnia biblio
grafia narodowa. Pełnią więc funkcję bibliografii 
prymarnej dla dużej części piśmiennictwa krajo
wego. Jak wiemy, od wielu lat biblioteki publicz
ne przygotowują bibliografie regionalne, realizu
jąc przypisane im zadania gromadzenie, opra
cowywanie i przechowywanie materiałów biblio
tecznych dotyczących regionu, ponadto pełnią 
także funkcje ośrodków informacji o regionie, 
wykorzystując tworzone u siebie bazy danych, 
a także opracowując i publikując bibliografie.

Dotychczasowy dorobek bibliotek opracowu
jących bibliografie regionalne w minionych la
tach prezentowany był na wielu spotkaniach 
i konferencjach ogólnopolskich. W przedstawio
nych referatach i w trakcie dyskusji można było 
spotkać się z tezą, że bibliografie regionalne 
powinny ukazywać się nadal. Zgadzano się z tym, 
że należy przygotowywać je szybciej. Stało się to 
możliwe, dzięki wykorzystaniu do opracowywa
nia zgromadzonego materiału komputerów, 
oprogramowania bibliotecznego (MAK, ALEPH, 
SOWA, PROLIB, PATRON). Ponadto rozpo
częto udostępnianie bibliografii regionalnych 
w postaci dyskietek oraz płyt CD-ROM. Obecnie 
także wiele bibliotek udostępnia informacje o re
gionie za pośrednictwem Internetu m.in. Szcze
cin, Toruń, Cieszyn, Tarnów, Płock.

Doświadczenie wielu ośrodków opracowują
cych bibliografie regionalne wskazuje, że bardzo 
ważnym elementem organizacji pracy nad opra
cowywaniem bibliografii regionalnej jest współ
praca w regionach, między regionami, a także na 
forum krajowym. Ta ostatnia służy wymianie 
doświadczeń i poznawaniu warsztatów pracy.

Jedną z płaszczyzn tej współpracy są spotkania 
oraz realizowane prace w ramach Zespołu ds. 
Bibliografii Regionalnej ZG SBP. Żeby przypom
nieć udostępnianą w 1999 r. bibliotekom publicz
nym publikację „Adaptacja formatu MARC BN 
dla potrzeb bibliografii regionalnej oraz pakiet 
programowy BIBREG dla wydruku bibliografii 
regionalnej z bazy MAK”. Narzędzie to umoż
liwiło wielu bibliotekom publicznym posiadają
cym MAK-a utworzenie regionalnych baz da
nych, a także publikowanie bibliografii regional
nych.

Stan organizacji prac nad bibliografią regio
nalną przedstawia się następująco;
1. Bibliografie są opracowywane i wydawane 

przez wojewódzkie biblioteki publiczne dla 
obszaru województwa.

2. Bibliografie są opracowywane także przez po
wiatowe biblioteki publiczne dla obszaru po
wiatu, które wyznaczają ich zasięg terytorial
ny według granic administracyjnych.

3. Są to bibliografie przedmiotowe w pełnym 
zakresie tematycznym rejestrujące w obszer
nym wyborze dokumenty nie uwzględnione 
w bibliografii narodowej (w tym zawartość 
prasy regionalnej i lokalnej).

4. Stan zaawansowania prac w publikowaniu 
bibliografii w poszczególnych ośrodkach jest 
zróżnicowany. Przyczyny opóźnień mają cha
rakter organizacyjny, merytoryczny, a głównie 
finansowy (brak funduszy na druk). Sytuacja 
ta ma istotny wpływ na zakłócenie równowagi 
pomiędzy dokumentacyjną a informacyjną 
funkcją bibliografii. Biblioteki publikują bib
liografie na CD-ROM-ach oraz udostępniają 
w sieci lokalnej placówki i w Internecie.

5. Dla opracowania bibliografii w części biblio
tek powołano specjalne komórki organizacyj
ne, dysponujące warsztatem i zespołem biblio
grafów. W pozostałych bibliotekach powierzo
no to zadanie pracownikom działów infor
macyjno-bibliograficznych.

6. Proces automatyzacji prac bibliograficznych 
nad tworzeniem bibliografii regionalnych ma 
zastosowanie w ostatnich 3 latach w kolejnych 
bibliotekach publicznych.

Poniżej przedstawiam dokonania wybranych 
bibliotek publicznych w przygotowaniu biblio
grafii regionalnych, które zostały zebrane od 
przedstawicieli tych placówek działających w Ze



spole ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP oraz 
na podstawie bibliografii narodowej („Przewod
nik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości 
Czasopism”), a także po przejrzeniu zbiorów 
Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblio
teki Narodowej.

1. Biała Podlaska -  Miejska Biblioteka Publiczna
„Bihlingrafia województwa bialskopodlaskiego 1993- 

1994" wydana w 2000 r.
W łatach 1988-2000 ukazało się 5 dwuroczników, 

obejmujących zasięgiem chronologicznym lata 1985- 
1994.

W związku z reformą administracyjną kraju w 1999 r. 
przestało istnieć województwo bialskopodlaskie. Prze
ważająca część jego obszaru weszła w skład woj. lubel
skiego. Jednak MBP w Białej Podlaskiej nie zaprzestała 
gromadzić opisów do bibliografii regionalnej obejmują
cej obszar byłego województwa. Opisy z  lat 1995-1998 
zostały zebrane w tradycyjnym katalogu kartkowym 
i stopniowo są wprowadzane do regionalnej bazy da
nych w systemie MAK. Po wprowadzeniu wszystkich 
opisów do bazy danych będzie ona wydana na CD- 
-ROM-ie w 2003 r.

Od 1999 r. na bieżąco wprowadzane są wszystkie 
opisy do regionalnej bazy danych, która jest dostępna 
na razie tylko w bibliotece. Opisy za 2000 r. obejmujące 
zasięgiem terytorialnym powiat bialski zostały przekaza
ne na dyskietce do WBP im. H. Łopacińskiego w Lub
linie, która opracowuje bieżącą bibliografię woj. lubel
skiego.

2. Białystok -  Książnica Podlaska im. L. Górnickiego
Bibliografia województwa białostockiego, łomżyńskiego

i suwalskiego. T. 6 za lata 1986-1989 wydany w 2000 r.
W kartotekach zgromadzono materiał za lata 1990-

1998.
Od 1998 r. tworzona jest w programie MAK: Biblio

grafia województwa podlaskiego. W bazie danych zgro
madzono 8600 rekordów. W grudniu 2002 r. wydana 
została drukiem bibliografia za lata 1999-2000. Równo
cześnie gromadzi się materiały za lata 2001-2002. Bazy 
danych regionu są dostępne w Internecie: (http://www. 
wbp.bialystok.pl).

3. Bielsko-Biała -  Książnica Beskidzka
a) Bibliografia województwa bielskiego za lata 1981- 

1986 wydana w 2001 r.
b) Bibliografia województwa bielskiego za lata 1993- 

1994 wydana w 2002 r.
c) Bibliografia województwa bielskiego za lata 1995- 

1996 (planowany druk w 2003 r.). Bibliografia przygoto
wywana tradycyjnie. Materiały gromadzone na bieżąco 
w kartotece regionalnej.

4. Brodnica -  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. I. Łyskowskiego
Biblioteka opracowuje bibliografię regionalną 

w oparciu o bazę danych MAK. W 2002 r. wydano na 
CD-ROM-ie 2 tom bibliografii Brodnica. Bibliografia 
miasta i powiatu za rok 2000. zawierający ponad 2800 
opisów bibliograficznych. Bibliografia za lata 1999-2001 
jest dostępna w Internecie: (http://www.biblioteka.brod- 
nica.pl).

5. Bydgoszcz -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub
liczna
a) Bibliografia województwa bydgoskiego za lata 1991- 

1999 wydana w 1999 r.

b) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 1999, CD-ROM oraz wersja drukowana obejmuje 
powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski. 
sępoleński, świecki, tucholski, żniński -  wydana w 2001 r.

c) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 2000. CD-ROM oraz wersja drukowana obejmuje 
powiaty; bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski. 
sępoleński, świecki, tucholski, żniński - wydana w 2002 r.

d) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 2001, CD-ROM oraz wersja drukowana obejmuje 
powiaty; bydgoski, inowrocławski, mogiłeński, nakielski, 
sępoleński, świecki, tucholski, żniński -  wydana w 2002 r.

6. Toruń -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna — Książ
nica Kopernikańska

a) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 1999, CD-ROM obejmuje powiaty: aleksandrowski, 
brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądz
ki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski 
i włocławski wydany w 2000 r.

b) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 2000, CD-ROM obejmuje powiaty: aleksandrowski, 
brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądz
ki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski 
i włocławski wydany w 2002 r.

c) Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego za 
rok 2001, CD-ROM obejmuje powiaty: aleksandrowski, 
brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński. grudziądz
ki, lipnowski. radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski 
i włocławski wydany w 2003 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Byd
goszczy i Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Książnica 
Kopernikańska wydały wspólnie w 2001 r. CD-ROM, 
rejestrujący piśmiennictwo dotyczące województwa ku
jawsko-pomorskiego i ukazujące się na jego terenie 
w roku 1999 (dwie bazy danych).

7. Ciechanów — Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Z. Krasińskiego
a) Bihliogrąfia województwa ciechanowskiego T. 4 wy

dana w 1998 r.
b) Bibliografia województwa ciechanowskiego T. 5 wy

dana w 2001 r.
Łącznie 5 tomów obejmuje materiał za lata 1975- 

1996. Biblioteka gromadzi materiały do bibliografii 
regionu ciechanowskiego od 1999 r., które stanowić 
będą materiał do bibliografii mazowieckiej. Informacje 
gromadzone są w bazie danych MAK.

8. Cieszyn -  Książnica Cieszyńska
W latach 1999-2002 opracowano i opublikowano 

następujące bibliografie regionalne:
a) Bibliografię publicystyki historycznej na łamach pra

sy Śląska Cieszyńskiego. Bibliografia obejmuje artykuły 
z prasy lokalnej wydawanej w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego oraz polskojęzyczne artykuły z prasy 
zaolziańskiej.

Druk: Bibliografia publicystyki historycznej na łamach 
prasy Śl^ka Cieszyńskiego za rok 1996. Oprać. Stefan 
Król. Cieszyn 2000 (1111 pozycji. Indeksy; autorski, 
przedmiotowy).

W druku: roczniki 1997-1999, Internet; roczniki 1996- 
1999 (4953 rekordy).

b) Bibliografię zawartości Kalendarza Cieszyńskiego.
Druk: Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyń

skiego za lata 1985-2000. Oprać. Aleksandra Kawulok. 
Cieszyn 2000 (1118 pozyqi. Indeksy; autorski, przed
miotowy), Internet: roczniki 1985-2002 (1275 rekordów).

c) Bibliografię książki cieszyńskiej. Bibliografia obej
muje wydawnictwa zwarte tematycznie dotyczące Śląska

wbp.bialystok.pl
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Cieszyńskiego i wydane na jego historycznym teryto
rium.

Druk; Bibliogrtfia książki cieszyńskiej 1990-2001. 
Oprać. Małgorzata Szelong. Cieszyn 2002 (1379 pozycji. 
Indeksy; autorski, przedmiotowy). Internet: roczniki 
1990-2001 (wersja uzupełniona). Bibliograficzne bazy 
danych dostępne są w internetowej witrynie Książnicy 
Cieszyńskiej (http://www.ata.com.pl/kcc).

9. Gdańsk -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
J. Conrada-Korzeniowskiego
Bibliografia opracowywana tradycyjnie. Bibliografia 

Pomorza Gdańskiego za rok 1996, opublikowana 
w 2002 r. W roku 2003 wydany zostanie dwurocznik 
bibliografii za lata 1997-1998. Natomiast zgromadzony 
materiał za lata 1980-1981 poddany jest selekcji i dal
szemu opracowywaniu.

10. Katowice — Biblioteka ^ąska
a) Bibliografia Śląska za rok 1986 -  wydana w 2002 r.
b) Bibliografia Śląska za rok 1987 -  wydana w 2002 r.
W grudniu 2002 r. ukaże się rocznik 1985. W planach

na 2003 r. -  wydruk Bibliografii Śląska za rok 1998. 
Równocześnie w II połowie 2000 r. Biblioteka Śląska 
podjęła decyzję o opracowywaniu bieżącej bibliografii 
województwa śląskiego. Rozpoczęto gromadzenie mate
riałów. W roku 2002 ukazał się rocznik 1999 (ponad 
9 tys. opisów). W systemie PROMAX jest opracowywa
na bibliografia bieżąca za rok 2000 (wprowadzono 
ponad 2000 opisów). Bibliografia Śląska za lata 1985- 
1987 jest dostępna w Internecie: (http://www.bs.katowi- 
ce.pl).

11. Kielce -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna
W latach 1998-2002 wydano:
a) Bibliografia województwa kieleckiego 1984-1985, 

wydana w 1998 r.
b) Bibliografia województwa świętokrzyskiego za 1999 

rok (wydana pod koniec 2002 r. w wersji drukowanej 
i na CD-ROM),

c) Bibliografia województwa .świętokrzyskiego za 2002 
rok (w przygotowaniu).

Baza danych utworzona w 2001 r. w MAK-u zawiera 
988 rekordów. Równocześnie wprowadzany jest do bazy 
danych materiał z lat 2000 i 2001 zgromadzony w kar
totekach.

12. Kolbuszowa -  Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub
liczna
Biblioteka opracowuje od 1999 r. Bibliografię powiatu 

kolbuszowskiego w postaci bazy danych w systemie 
MAK. Zgromadzono w niej materiały obejmujące po
wiat kolbuszowski z łat 1999-2001.

13. Koszalin -  Koszalińska Biblioteka Publiczna im.
J. Lelewela
Bibliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo kra

jowe za rok 1977. Oprać. Teresa Matejko. Koszalin 
2(X)2. (CD-ROM).

Przygotowano także 3 egz. okazowe drukowane (1 egz. 
dla BN, drugi dla Książnicy Pomorskiej oraz 3 egz. dla 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej). Do bazy danych pod 
MAK-iem są aktualnie wprowadzane opisy z 1978 r., 
natomiast materiał z 1979 r. jest na etapie gromadzenia. 
Od 1999 r. Biblioteka gromadzi i wprowadza do bazy 
danych pod MAK-iem opisy bibliograficzne dotyczące 
ziemi koszalińskiej (woj. koszalińskie). Baza ma charakter 
dokumentacyjny i informacyjny. Jest dostępna w biblio
tece i w placówkach sieci. W planach biblioteki jest 
przygotowanie Bibliografii Koszalina za lata 1999-2004 
w postaci CD-ROM i publikacji drukowanej.

14. Kutno -  .Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. S. Żeromskiego

Bibliografia bieżąca opracowywana na podstawie ba
zy regionalnej w MAK.

a) Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 1999. T. 1, 
wydawca: Towar^stwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 
2000.

b) Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2000, T. 2, 
wydawca; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 
MBP, 2001.

c) Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2001, T. 3, 
wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 
MBP, 2002.

15. Lublin -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
H. Łopacińskiego

Dotychczas ukazały się cztery tomy Bibliografii hibel- 
szczyzny: T. 1. (Cz. 1-2), zgromadził piśmiennictwo z lat 
1944-1964 (wydany w latach 1967-1974), T. 2 za lata 
1965-1970 (wydany w 1982 r.), T. 3 za lata 1971-1975 
(wydany w 1994 r.), tom za lata 1998-1999 (wydany 
w 2002 r.).

Przygotowywany do druku jest tom za lata 1976-1980 
(maszynopis).

Materiały za lata 1981-1995 (w kumulacjach pięciolet
nich) oraz 1996-1997 (dwurocznik) są zgromadzone 
w kartotekach kartkowych.

Od stycznia 2000 r. materiały bibliograficzne do 
Bibliografii hibelszczyzny są gromadzone w bazie kom
puterowej o nazwie REGION prowadzonej w MAK-u. 
Zamierzeniem biblioteki jest, żeby baza ta spełniała 
również funkcję Katalogu Lubłinianów (kartkowy Ka
talog Lublinianów został zamknięty na roku 1999). Baza 
jest udostępniana czytelnikom.

W bazie jest wprowadzonych 6212 rekordów (2000 r. 
-  3328 rekordów, 2001 r. -  2299 rekordów, 2002 r. -  585 
rekordów).

W roku 2003 Biblioteka zamierza:
-  opublikować kumulację za lata 1976-1980,
-  opubfikować kolejny tom za rok 2000.
Roczniki od 2001 r. biblioteka wydawać będzie na

CD-ROM-ach.

16. Łódź -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. J. Piłsudskiego

WiMBP prowadzi bazy danych regionu w MAK-u od 
1993 r. Opublikowano Bibliografię Łodń i województwa 
łódzkiego za 1993 rok wydaną w 2000 r. w postaci 
wydawnictw i na CD-ROM. W planach biblioteki jest 
przygotowanie kumulacji bibliografii na CD-ROM za 
łata 1994-1998.

W 2003 r. ukaże się CD-ROM z Bibliografią Łodzi 
i województwa łódzkiego za 1999 rok z  zasięgiem teryto
rialnym nowego województwa. Bibliografia ta jest przy
gotowywana we współpracy z bibliotekami powiatowy
mi w Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunal
skim, Kutnie, Łęczycy, Tomaszowie Mazowieckim, 
Poddębicach i Radomsku. Kolejne biblioteki powiatowe 
uzupełniają dane dotyczące ich regionu za lata 20(X)- 
2002.

Powyższe prace realizowane będą w ramach systemu 
bibliografii regionalnej w województwie łódzkim, pro
wadzonym przez WiMBP w Łodzi od 2003 r. -  w ra
mach tzw. kontraktu wojewódzkiego.

17. Nowy Sącz — Sądecka Biblioteka Publiczna im. 
J. Szujskiego

a) Bibliografia wejewództwa nowosądeckiego za lata 
1990-1994 wydana w 2001 r.

b) Bibliografia powiatu sądeckiego za 1999 r. wydana 
w 2001 r.

http://www.ata.com.pl/kcc
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18. Olsztyn -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
E. Sukertowej-Biedrawiny

WBP prowadzi bieżącą bazę danych regionu 
w MAK-u (od 2001 r.). Baza liczy ponad 20 tys. 
rekordów.

W latach 1999-2001 opublikowano:
a) Bibliografię Warmii i Mazur za lata 1992-1993 

wydaną w 1999 r.
b) Bibliografię Warmii i Mazur za lata 1994-1995 

wydaną w 2001 r.
W przygotowaniu do druku są roczniki bibliografii za 

lata 1996, 1997, 1998.

19. Opole -  Wojewódzka Bibliotek Publiczna im. 
E. Smolki

W latach 1999-2002 WBP opublikowała:
a) Bibliografię województwa opolskiego za rok 1987 

wydaną w 1999 r.
b) Bibliografię województwa opolskiego za rok 1988 

wydaną w 2002 r.
W przygotowaniu do druku jest rocznik 1989. Regio

nalna baza danych w SOWIE zawiera informacje od 
1988 r. Równocześnie biblioteka publikuje i przekazuje 
bibliotekom powiatowym roczniki bibliografii w postaci 
wydruków komputerowych (z SOWY) z lat 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001.

Biblioteka pełniąc jednocześnie funkcje biblioteki po
wiatu opolskiego przygotowuje bibliografię powiatu od 
1999 r. W 2002 r. ukazały się trzy roczniki w jednym 
tomie obejmujące lata 1999-2(X)1. Biblioteka prowadzi 
szkolenia dla bibliotek powiatowych w województwie 
dotyczące przygotowania bibliografii powiatu. Biblio
teki w Kędzierzynie, Brzegu i Grodku przygotowują 
bibliografie regionalne swoich powiatów w systemie 
SOWA II.

20. Pila — Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. P. Szumana

PiMBP tworzy bibliografię regionalną, obejmującą 
piśmiennictwo z terenu powiatu pilskiego. Opisy biblio
graficzne od 2000 r. gromadzone są w bazie danych 
SOWY 11 (ok. 4500 rekordów). W 2003 r. ukaże się 
Bibliografia Regionalna Powiatu Pilskiego za lata 2000 
i 2001 (dwa tomy) w postaci publikacji i CD-ROM.

21. Płock -  Książnica Płocka im. WŁ Broniewskiego
a) Bibliografia Mazowsza płockiego (za  okres 1.10- 

31.12.2000). Notatki Płockie wydana w 2001 r. przez 
Towarzystwo Naukowe Płockie,

b) Bibliografia Mazowsza płockiego (za okres 1.01- 
31.03.2001 j .  Notatki Płockie wydana w 2002 r, przez 
Towarzystwo Naukowe Płockie.

Na stronie domowej biblioteki prezentowana jest 
baza danych REGION zawierająca materiały dotyczące 
Płocka i regionu płockiego (http://www.bibł.plock.pl).

22. Poznań — Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen
trum Animacji Kultury

Baza danych prowadzona w SOWIE.
a) Bibliografia Regionalna Wielkopolski (kwartalnik) 

wydawana jest od 2000 r.
b) Bibliografia Książki o Wielkopolsce wydana w 

2001 r., rocznik, wydana w 2002 r.
Bibliografia regionalna jest dostępna w Internecie: 

(http://www.wbp.poznan.pl).

23. Pułtusk — Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Le
lewela

Bibliografia regionalna prowadzona jest tradycyjnie. 
Rozpoczęto prace nad bazą komputerową regionalną 
w 2002 r. z wykorzystaniem MAK-a.

24. Radom — Miejska Biblioteka Publiczna im. J. i A. 
Załuskich

Biblioteka opracowuje i udostępnia w Internecie 
http://wwwjnbpradom.pI// następujące bazy danych do
tyczące regionu:

a) Bibliografia Zawartości Czasopism Regionalnych za 
lata 1991-1996

b) Bibliografia Zawartości Czasopism Regionalnych za 
lata 1997-2001

c) Katalog Książek Czytelni Regionalnej

25. Rzeszów -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub
liczna

Biblioteka opublikowała: Bibliografię województwa 
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzes
kiego za rok 1989 w 2000 r. Do druku przygotowywane 
są kolejne tomy za lata 1990, 1991, 1992 i 1993.

Równocześnie tworzona jest regionalna baza danych 
w SOWIE od 1997 r. Baza liczy ponad 48 tysięcy opisów 
bibliograficznych. Od 2000 r. baza regionalna prowa
dzona jest w SOWIE II. Bazy są udostępniane czytel
nikom w bibliotece. W 2003 r. zostaną udostępnione 
w Internecie.

26. Sieradz -  Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
WŁ Broniewskiego

Biblioteka prowadzi w SOWIE bazę regionalną „Sie
radz i powiat sieradzki” 1999 -  zawierającą ok. 8 tys. 
opisów. Opisy bibliograficzne dotyczące powiatu za rok 
1999 (na dyskietce) przekazała placówka do WiMBP 
w Łodzi — do Bibliografii województwa łódzkiego.

W 2003 r. PBP w Sieradzu fdanuje zakończenie prac 
nad bibliografią regionalną województwa sieradzkiego 
i wydanie jej na CD-ROM.

27. Szczecin -  Książnica Pomorska im. St. Staszica
W latach 1999-2002 w Książnicy Pomorskiej ukazały

się następujące tomy Bibliografii Pomorza Zachodniego:
a) ^bliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo 

krajowe za rok 1992. Oprać. Mirosław Brawata, Barbara 
Witkowska. Szczecin 1999.

b) Bibliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo 
krajowe za rok 1991. Oprać. Barbara Witkowska, Lidia 
Bajak, Sylwia Wesołowska. Szczecin 2000. (CD-ROM; 
opracowana w systemie komputerowym MAK)

c) Bibliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo 
krajowe za rok 1988. Oprać. Sylwia Wesołowska. Szcze
cin 2001.

d) Bibliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo 
krajowe za rok 1999. Oprać. Barbara Witkowska, Sylwia 
Wesołowska. Szczecin 2001. (Baza danych dostępna na 
stronach (http://www.ksiaznica.szczecin.pl); opracowana 
w systemie komputerowym ALEPH).

W przygotowaniu Bibliografia Pomorza Zachodniego: 
piśmiennictwo krajowe za rok 2000 (dostępna jako baza 
danych na stronach domowych Książnicy w systemie 
ALEPH). Część opisów bibliografii za rok 2001 już 
funkcjonuje w bazie.

28. Tarnów -  Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Sło
wackiego

W latach 1998-2002 ukazały się w formie drukowanej 
następujące tomy:

a) Bibliografia miasta Tarnowa za rok 1995. T. 4 -  
Tarnów 1998.

b) Bibliografia miasta Tarnowa. T. 5 (1996) -  Tarnów
1999.

c) Bibliografia miasta Tarnowa. T. 6 (1997-1998) -  
Tarnów 2000.

Baza danych miasta Tarnowa w MAK-u prowadzona 
od 1997 r. T. 6 Bibliografii został wydrukowany z bazy

http://www.bib%c5%82.plock.pl
http://www.wbp.poznan.pl
http://wwwjnbpradom.pI//
http://www.ksiaznica.szczecin.pl


komputerowej RegTar przy zastosowaniu pakietu BIB- 
REG programu MAK. Była to pierwsza w Polsce 
bibliografia regionalna wydrukowana z wykorzystaniem 
tego pakietu.

d) Bibliografia miasta Tarnowa. T. 7 (1999-2000) -  
Tarnów 2002.

W 2003 r. ukaże się kolejny 8 tom za lata 2001-2002. 
Począwszy od T. 6 (1997-1998) Bibliografia miasta Tar
nowa jest dostępna w Internecie na stronach MBP pod 
adresem http://www.biblioteka.tarman.pl, link znajduje 
się na stronie WWW Biblioteki Jagiellońskiej.

29. Wałbrzych — Powiatowa Biblioteka Publiczna 
„Biblioteka pod Atlantami”

Bibliografia województwa wałbrzyskiego za rok 1996 
wydana w 1998 r.

Bibliografia województwa wałbrzyskiego za lata 1997- 
1998 jest dostępna w postaci bazy danych w MAK-u 
oraz CD-ROM.

Opisy bibliograficzne dotyczące powiatu wałbrzys
kiego (od 1999 r.) są wprowadzane na bieżąco do bazy 
regionalnej.

3(1. Warszawa -  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
-  Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego 
za lata 1992, 1993, 1994 i 1995 została wydana w latach
1996-2(X)0. Bibliografia jest rocznikiem. Kolejny rocznik 
1996 ukaże się w 2(X)3 r., następne obejmą lata 1997 
i 1998. Bibliografia jako baza danych jest dostępna dla 
czytelników w Dziale Varsavianôw Biblioteki Głównej.

Wobec zmiany ustroju administracyjnego Polski 
i utworzeniu województwa mazowieckiego obejmujące
go obszar dotychczasowych województw: ciechanows
kiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedlec
kiego i warszawskiego. Biblioteka Publiczna m.st. War
szawy -  Biblioteka Główna Województwa Mazowiec
kiego podjęta zadanie koordynacji prac nad opracowa
niem bibliografii regionalnej dla nowoutworzonego wo
jewództwa. W porozumieniu z dyrektorami b. bibliotek 
wojewódzkich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Rado
miu i Siedlcach przyjęto, że specjaliści z  tych bibliotek 
będą gromadzić i opracowywać w formacie MARC BN 
i przy wykorzystaniu pakietu programowego MAK 
dane dot. bibliografii regionu zgodnie z ustaloną wcześ
niejszym podziałem administracyjnym tradycją.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy przygotowała 
i wydała na CD bibliografię regionalną województwa 
mazowieckiego za rok 1999.

31. Wrocław -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub
liczna im. T. Mikulskiego

WiMBP prowadzi w MAK-u od 1990 r. bieżącą bazę 
danych REGION. Na jej podstawie w 2003 r. ukaże się 
CD-ROM Bibliografia województwa wrocławskiego za 
lata 1995-1998. Bibliografia zawierać będzie 11 tys. 
opisów bibliograficznych.

Baza REGION liczy obecnie 42 tys. opisów i dostęp
na jest w Internecie na stronie (http://www.wbp.wroc.pl). 
W jej tworzeniu WiMBP współpracuje z bibliotekami 
terenowymi (powiatowe, miejskie) województwa dolno
śląskiego. Opisy bibliograficzne systematycznie nadsyła
ją biblioteki z Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Środy Śl,, 
Lwówka Śl. i Świdnicy, W 2(X)3 r, planowane jest 
wydanie kolejnej płyty CD za lata 1999-20(X) (obej
mującej swoim zasięgiem obszar województwa dolno
śląskiego).

Oprócz przygotowywania regionalnych baz 
danych, wojewódzkie biblioteki publiczne szkolą

pracowników współpracujących bibliotek, a tak
że przygotowują i publikują materiały metodycz
ne dotyczące zasad współpracy i opracowywania 
bibliografii regionalnych. W latach 2001-2002 
materiały także wydały: Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Łodzi pt. Bibliografia 
województwa łódzkiego. Wskazówki metodyczne; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu pt. 
Bibliografia Województwa Opolskiego. Zagadnie
nia metodyczne; Wojewódzka Biblioteka Publicz
na i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pt. 
Bibliografia Regionalna Wielkopolski. Metodyka 
prac oraz Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny.

Przedstawiając zestawienie wykonanych w bi
bliotekach publicznych bibliografii regionalnych 
chciałabym przypomnieć okoliczności prawne 
i organizacyjne, które mają wpływ na stan i opra
cowanie bibliografii regionalnych od 1999 r.

Zgodnie z art. 20 pkt 1 i 2 Ustawy o biblio
tekach z dnia 27 czerwca 1997 r. do zadań 
wojewódzkiej biblioteki publicznej należy groma
dzenie, opracowywanie i udostępnianie materia
łów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących wie
dzy o własnym regionie oraz publikowanie bib
liografii regionalnych i innych materiałów biblio
graficznych o charakterze regionalnym. W reali
zacji tych zadań współdziałają biblioteki powia
towe (art. 20 a). Tak sformułowane zadania 
bibliotek zostały powtórzone w art. 130 Ustawy 
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji 
publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. 
Nie ulega zatem zmianie obowiązek publikowa
nia bibliografii przez biblioteki stopnia wojewó
dzkiego współdziałające w nieokreślonym zakre
sie z bibliotekami powiatowymi.

Równocześnie zapisy ustawy kompetencyjnej 
przewidują, że „Powiat organizuje i prowadzi co 
najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną”. 
Placówka ta realizuje następujące zadania: gro
madzi, opracowuje i udostępnia materiały służą
ce obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyj
nych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczą
cych wiedzy o własnym regionie oraz dokumen
tuje jego dorobek kulturalny, naukowy i gos
podarczy. Ponadto biblioteka powiatowa pełni 
funkcje ośrodka informacji biblioteczno-biblio- 
graficznej, organizuje obieg wypożyczeń między
bibliotecznych i publikuje bibliografię regional
ną. a także inne materiały informacyjne o charak
terze regionalnym.

Łatwo zauważyć nakładanie się kompetencji 
bibliotek wojewódzkich i powiatowych w za
kresie prac nad bibliografią regionalną. Czy tak 
sformułowany zapis może oznaczać, że w jednym 
województwie będą publikowane bibliografie po
szczególnych powiatów oraz bibliografia opraco
wana przez bibliotekę wojewódzką jako swoista 
suma ich treści? Chyba nie. Należy zatem od
powiedzieć na pytanie, jak podzielić obowiązki 
w zakresie tworzenia i publikowania bibliografii

http://www.biblioteka.tarman.pl
http://www.wbp.wroc.pl


regionalnych w pełnym zakresie tematycznym 
pomiędzy biblioteki wojewódzkie i powiatowe, 
nie umniejszając w tym zakresie ich praw. Pro
blem ten jest nadal przedmiotem dyskusji w śro
dowisku bibliotekarzy i bibliografów, mimo 
przyjętych w niektórych bibliotekach wojewódz
kich rozwiązań organizacyjnych. Jedna z koncep
cji organizacyjnych możliwych do zastosowania 
w chwili obecnej, zakłada;
■ Opracowywanie i publikowanie bibliografii 

obejmujących terytoria dzisiejszych woje
wództw przez biblioteki wojewódzkie lub wy
znaczone do tego celu ośrodki bibliograficzne 
we współpracy z bibliotekami powiatowymi. 
Rozwiązanie to stanowi kontynuację dotych
czasowego podziału obowiązków (przy 
zmniejszonej liczbie województw).

■ Tworzenie w bibliotekach powiatowych regiona
lnych baz danych jako podstawowego elementu 
centrum informacji o regionie (powiecie). Mate
riały rejestrowane w bazach danych będą słu
żyły do bieżącej obsługi informacyjnej użyt
kowników, a po opracowaniu mogą być pub
likowane w dowolnej formie lub dostępne na 
CD-ROM-ach, dyskietkach czy za pośrednic
twem Internetu. Mogą też w uwzględnionym 
z biblioteką wojewódzką zakresie zostać wy
korzystane w bibliografii regionu (województ
wa). Każdy z elementów tej koncepcji przynosi 
nowe problemy, które należy rozważyć. Spój- 
rzmy najpierw na warunki organizacyjne 
opracowania i publikowania bibliografii przez 
biblioteki wojewódzkie.
1. Granice administracyjne nowych woje

wództw w niewielu przypadkach pokrywają się 
z obszarami stanowiącymi wcześniej zasięg tery
torialny bibliografii o charakterze ponadwojewó- 
dzkim. Powraca zatem problem przynależności 
kryterium administracyjnego jako podstawy po
działu terytorium kraju pomiędzy ośrodki biblio
graficzne, choć wiele argumentów przemawia za 
jego utrzymaniem.

2. Czy biblioteki wojewódzkie udźwigną ciężar 
organizacyjny i finansowy opracowania i pub
likowania bibliografii obejmujących duże obsza
ry, zwłaszcza w tych przypadkach gdy nie wy
pracowano jeszcze form współpracy z biblio

tekami działającymi na ich potencjalnym teryto
rium?

3. Część bibliotek opracowujących dotąd bib
liografie regionalne utraciła status biblioteki wo
jewódzkiej, przestały także istnieć w dotychcza
sowych granicach administracyjnych województ
wa, które były przedmiotem opracowania. Pozo
stały kadry, warsztaty pracy, zgromadzone i nie 
wydane materiały.

4. Naturalnym partnerem bibliotek wojewódz
kich do współpracy w tym zakresie są biblioteki 
powiatowe.

W ostatnich latach zaistniała potrzeba opraco
wania zintegrowanego formatu MARC 21 dla 
potrzeb bibliografii regionalnej związana z obo
wiązującymi w Polsce standardami opracowania 
i budowy baz danych. W bibliografiach regional
nych są rejestrowane różne typy dokumentów 
i na zróżnicowanych nośnikach.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Zespół 
ds. Bibliografii Regionalnej SBP przygotowuje 
dla bibliotek publicznych opracowanie Adaptacja 
formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej. 
Publikaga zawierać będzie opis struktury rekor
du w formacie MARC 21 dla typów dokumen
tów, opisywanych w bibliografiach regionalnych, 
tj.: książka, wydawnictwo ciągłe, dokument kar
tograficzny, dokument ikonograficzny, druk mu
zyczny, dokument dźwiękowy, film i dokument 
elektroniczny. Przewidujemy, że opracowanie to 
ukaże się w Wydawnictwie SBP w II półroczu 
2003 r.

Bibliografia regionalna, aby mogła rozwijać się 
nadal i przezwyciężać towarzyszące jej powsta
waniu trudności i problemy —  potrzebuje pomo
cy, w tym wsparcia finansowego ze strony in
stytucji samorządowych i organizacji działają
cych na rzecz społeczności lokalnych.

Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich nadal będą pomagać i wspierać 
działania oraz podjęte prace w bibliotekach pub
licznych nad dalszym rozwojem informacji regio
nalnej, w tym bibliografii.

ZG SBP

Elżbieta Stefańczyk 
Biblioteka Narodowa

Zespół ds. Bibliografii Regionalnej

Dokumenty źródłowe w Internecie

MACIEJ WERYHO

Niezwykle intensywny rozwój współczesnych 
technologii komputerowych i telekomunikacyj
nych wpłynął w sposób zdecydowany na cały 
proces wymiany i udostępniania informacji. 
Szczególnie powszechnie eksploatowany system

WWW przyniósł zupełnie nowe sposoby świad
czenia usług informacyjnych. Roli Internetu jako 
narzędzia pracy naukowej czy dydaktycznej, 
umożliwiającego dostęp do coraz większej ilości 
potrzebnych materiałów, nie sposób już dzisiaj 
nie doceniać. W bardzo szybkim czasie stał się 
jednym z podstawowych źródeł informacji biblio
graficznych, przede wszystkim dzięki udostęp
nianym w sieci katalogom poszczególnych biblio-



tek, zasobów centralnych, narodowych, a rów
nież za sprawą wielu serwisów informacyjnych 
dysponujących w swoich bazach ogromnymi iloś
ciami danych bibliograficznych. Dzięki temu ko
rzystając z zasobów Internetu można bardzo 
łatwo i szybko zebrać bogatą literaturę na po
szukiwany temat. Sieć zdecydowanie zmieniła 
więc dotychczasowy standard pracy. Jednak jej 
możliwości, a równocześnie oczekiwania użyt
kowników na tym się nie kończą. Cały proces 
przetwarzania informacji cyfrowej zmierza bo
wiem do zdalnego udostępniania informacji źró
dłowej, czyli pełnego tekstu dokumentu.

Serwisy komercyjne

Na rynku wydawniczym istnieje już wiele pro
fesjonalnych firm, które oferują użytkownikom 
dostęp do zasobów poprzez łącza Internetu. 
Tworzą one ogromne bazy danych zawierające 
tysiące rekordów bibliograficznych z wszelkich 
dziedzin nauki, w większości posiadają także 
spisy treści i abstrakty. Bazy te swym zasięgiem 
obejmują praktycznie cały świat. Ich zasoby 
w coraz większym stopniu wzbogacane są w do
kumenty źródłowe, gów nie elektroniczne wersje 
czasopism naukowych. Cyfrowe odpowiedniki 
znaczących periodyków drukowanych zawierają
ce pełne teksty wszystkich artykułów, w tym 
także numery archiwalne, które są sukcesywnie 
uzupełniane. Każdy serwis posiada profesjonal
nie przygotowany interfejs, zawierający wszelkie 
niezbędne informacje o zasobach bazy. Wyposa
żony jest też w odpowiednie narzędzia umoż
liwiające przeglądanie jej według różnych kryte
riów: poprzez nazwiska autorów, tytuły, słowa 
z tytułów, hasła przedmiotowe. Takie wyszuki
wania mogą być prowadzone w całej bazie, bądź 
też zawęzić je można do wybranej dziedziny 
wiedzy czy przedziału la t’.

Liczba tytułów czasopism udostępnianych 
w trybie online poprzez Internet rośnie w bardzo 
szybkim tempie. Oferty wydawnictw są coraz 
bogatsze. Główną jednak przeszkodą w ich eks
ploatacji są ograniczenia finansowe, pozyskanie 
tych materiałów jest bowiem bardzo drogie. Dla
tego też biblioteki zawierają między sobą porozu
mienia, by wspólnie negocjować warunki dostępu 
online. Tworzą w tym celu konsorcja, w ramach 
których zawierają umowy licencyjne z wydaw
cami na zakup konkretnych zasobów. Umowy te 
uwzględniają m.in.: sposób dostępu do zakupio
nych materiałów, opłatę za licencję, okres jej 
trwania, itd. Dotyczą także sposobu archiwizo
wania udostępnionych informacji’ .

Takim konsorcjum jest np. elFL Direct, które 
oferuje sieciowy dostęp do czasopism zgroma
dzonych w dziesięciu bazach Ebsco. Łącznie

’ Np. serwis Swetsnet http://swetsnet.nl/direct 
’  Haavisto T.: Licencje a biblioteki. „EBIB” 2002

nr 5 http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/haavisto.php.

udostępnia 5300 tytułów czasopism z różnych 
dziedzin wiedzy, gównie z nauk humanistycz
nych, ale także społecznych, medycznych, nauko
wo-technicznych czy przyrodniczych. Zawiera 
więc w swoich zasobach informacje źródłowe 
z pedagogiki, psychologii, ekonomii, medycyny, 
fizyki, itd.’ Materiały archiwalne zapisywane są 
na nośnikach cyfrowych, CD-ROM-ach lub 
DVD i w takiej formie przesyłane do bibliotek. 
Podobnie archiwizowane są zasoby konsorcjum 
Science Direct, które posiada w swoich zasobach 
czasopisma wydawane przez firmę Elsevier Scien
ce. Aktualnie udostępnia 648 tytułów z dziedziny 
techniki, matematyki, chemii, nauk przyrodni
czych i medycznych, wydawanych od 1995 r.* * 
Przykładem takiego konsorcjum może być rów
nież Springer Link, które oferuje swoim użytkow
nikom 484 tytuły czołowych czasopism nauko
wych publikowanych przez wydawnictwo Sprin
ger Verlag. Dotyczą one m.in.: nauk przyrod
niczych, fizyki, matematyki, informatyki oraz 
ekonomii. Wiele artykułów edytowanych jest 
w Internecie przed ukazaniem się wersji druko
wanej’ .

W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje już 
kilka takich konsorcjów. W ramach każdego 
z nich poprzez biblioteki uczestniczące w konsor
cjum udostępniane są bardzo bogate zasoby 
zawierające tysiące artykułów i różnego rodzaju 
materiały źródłowe. Jednak dostępne są one 
jedynie dla użytkowników bibliotek czy instytucji 
uczestniczących w danym konsorcjum i wnoszą
cych odpowiednie opłaty. Zgromadzone na ser
werze wydawnictwa udostępniane są poprzez 
Sieć Globalną na podstawie zarejestrowanych 
domen. W zależności od warunków zawartej 
umowy z zasobów baz korzystać można z kilku 
określonych przez IP stanowisk komputerowych 
bądź w całej sieci lokalnej®.

Biblioteki w Internecie

Drugą grupę dokumentów dostępnych po
przez łącza Internetu stanowią zasoby dostępne 
dla każdego użytkownika za darmo. Jest icłi 
także ogromna ilość, trudność stanowi jedynie 
szybkie ich cxlnalezienie. Nie tworzą one bowiem 
jednej zorganizowanej bazy, ale są rozproszone 
w pamięci serwerów całego Webu. Przeważnie są 
częścią zasobów jednej z setek tysięcy lokalnych 
witryn czy portali.

Coraz większy procent tych materiałów stano
wią elektroniczne wersje książek i czasopism 
pochodzących ze zbiorów bibliotek, powstające

’ http://search.epnet.coni
* http://vlsjcm.edu.pl/ss.htinl
’ http://Iink.springer.de
‘ Np. zakupiona przez Bibliotekę Główną Akademii 

Bydgoskiej baza Ebsco udostępniana jest poprzez hasło 
dostępu z każdego stanowiska komputerowego w całej 
sieci uczelnianej.

http://swetsnet.nl/direct
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/haavisto.php
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http://vlsjcm.edu.pl/ss.htinl
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w wyniku digitalizacji. Wiele bibliotek i ośrod
ków naukowych na świecie, często wspomaga
nych finansowo przez różne fundacje, tworzy już 
takie elektroniczne kolekcje. Proces digitalizacji 
obejmuje m.in. zbiory najcenniejsze, cymelia, któ
re jedynie okazjonalnie eksponowane są szerszej 
publiczności. Dzięki technologii komputerowej 
oryginalne dzieła mogą być cały czas bezpiecznie 
przechowywane w optymalnych dla nich warun
kach, natomiast ich elektroniczne kopie udostęp
niane są poprzez łącza Internetu wszystkim zain
teresowanym użytkownikom. W każdej chwili 
korzystać z nich może wiele osób, edytując na 
swoim monitorze wybrany dokument czy też 
dowolny jego fragment. Każdy wolumin takiej 
kolekcji opatrzony jest odpowiednim opisem for
malnym oraz wyczerpującym komentarzem.

W zasobach Internetu pośród zdigitalizowa- 
nych rarytasów dostępne są m.in.: starannie 
opracowany w Państwowej Bibliotece w Getyn
dze egzemplarz Biblii Gutenberga’ , wybrane wo
luminy starodruków pochodzące ze zbiorów Bi
blioteki Narodowej Francji®, czy XlX-wieczne 
czasopisma udostępniane z witryny Biblioteki 
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu War
szawskiego®. Przykładem takiej kolekcji są rów
nież Skarby Archiwów Polskich, prezentujące 
najcenniejsze dokumenty z wszystkich okresów 
historii naszego kraju. Każda pozycja zbioru jest 
wszechstronnie opisana oraz wzbogacona biblio
grafią zalecającą’®.

Oczywiście digitalizacji poddawane są także 
utwory literatury pięknej oraz fundamentalne 
dzieła z różnych dziedzin nauki. Przykładami 
takich kolekcji są m.in.: pionierski Project Gu
tenberg udostępniający cyfrową wersję klasyki 
literatury powszechnej", Online Texas Collec
tion zawierający przeszło 20 tys. pozycji nauko
w ych", czy realizowany we współpracy z UNE
SCO projekt Biblioteka Literatury Polskiej. Gro
madzi on najważniejsze dzieła z wszystkich okre
sów rodzimej literatury do roku 1939, od Bogu
rodzicy po Witkacego. Wszystkie teksty pub
likowane są w krytycznym opracowaniu, wzbo
gacone dodatkowo elementami grafiki, zdjęciami 
a także biogramami autorów".

Ośrodki akademickie z kolei wykorzystują In
ternet m.in. do udostępniania materiałów dydak
tycznych. Biblioteka Główna Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie rozpoczęła realizowa
nie projektu „Elektroniczna archiwizacja skryp
tów AGH i innych wydawnictw książkowych”. 
Ma on pomóc przede wszystkim rozwiązać pro
blem braku w zbiorach Biblioteki odpowiedniej

’ http;//www.gutenbergdigital.de
“ http.://gallica.bnf.fr
® http.://www.biIp.Łiw.edu.pl/prasa/index.htm

’ ® http.y/www.polska.pl/article/7c=5912 
”  http.://promo.net/pg 
"  http.://www.ipl.org/div/books 
*’  http.://monika.univ.gda.pl/literat/index.htm

liczby wciąż poszukiwanych dokumentów. Są 
one systematycznie poddawane procesowi digita
lizacji i udostępniane online". Elektroniczne 
kolekcje powstają także w Poznaniu, gdzie po
stępują prace nad projektem Wielkopolskiej Bi
blioteki Cyfrowej. Jej zasoby w pierwszym etapie 
zawierać mają kilkanaście tysięcy pozycji, w tym; 
materiały dydaktyczne dla studentów i uczniów, 
najcenniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego 
zgromadzone w księgozbiorach poznańskich 
oraz wybrane materiały z kolekcji regionaliów". 
Zasoby te zasilą istniejące już cyfrowe kolekcje 
ośrodków lokalnych, np. Biblioteki Głównej 
Akademii Medycznej, która udostępnia poprzez 
swoją witrynę kilkadziesiąt tytułów podręczni
ków i materiałów dydaktycznych’®.

Innym sposobem udostępniania materiałów 
źródłowych poprzez łącza Internetu jest system 
elektronicznego dostarczania kopii zamawianych 
dokumentów. Sieć komputerowa umożliwia 
przesyłanie dowolnej publikacji sformatowanej 
w postaci pliku komputerowego. Wykorzystując 
system poczty elektronicznej użytkownik może 
zamówić konkretny artykuł czy też wybrany 
fragment książki. Zostaje on przetworzony na 
postać cyfrową i dostarczony na adres zlecenio
dawcy. Usługa ta jest odpłatna, koszty jej jednak 
są przeważnie niewielkie, wynikające jedynie 
z eksploatacji niezbędnych urządzeń. D o procesu 
digitalizacji w takim przypadku stosowana jest 
najczęściej technika skanowania danego doku
mentu z wykorzystaniem programu do optycz
nego rozpoznawania znaków. System taki uru
chomiła m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Bia
łymstoku. Jej użytkownicy mogą wybrać także 
format pliku w jakim chcieliby otrzymać zama
wiany dokument".

Również biblioteki medyczne oferują już swo
im użytkownikom usługę zdalnego przesyłania 
elektronicznych kopii. Uruchomiony został sys
tem doc@med., nadzorowany przez Bibliotekę 
Główną Akademii Medycznej w Poznaniu, który 
służy dystrybucji artykifiów z medycznych czaso
pism naukowych. Bazę stanowią zasoby bibliotek 
medycznych z całego kraju, 2550 tytułów perio
dyków polskich i zagranicznych z wszystkich 
dziedzin biomedycyny. Pozwala on użytkowni
kom Internetu przeglądać dane bibliograficzne 
czasopism, zarejestrować zamówienie i skierować 
je do właściwej biblioteki. Kopie zamówionych 
dokumentów przesyłane są w formacie pdf na 
konto e-mail zamawiającej osoby’®.

ml
http.://victoria.uci.agh.e(lu.pl/BG/skrypty/in(Iex.ht

’ ’ Nikisch J. A.: Jakiego konsorcjum potrzebujemy 
i jakie mamy? Z  doświadczeń Poznańskiej Fundacji Bi
bliotek Naukowych. „EBIB” 2002 nr 7 http.://ebib. 
oss.wroc.pl/2002/36/nikisch.php
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Dokumenty cyfrowe

Jeszcze inny rodzaj publikacji dostępnych 
w Sieci Globalnej stanowią te dokumenty, które 
nie mają swojego odpowiednika w postaci dru
kowanej. Powstały od razu w wersji elektronicz
nej i udostępniane są wyłącznie na nośnikach 
cyfrowych albo online. Jest to przede wszystkim 
cała gama elektronicznych czasopism, które po
wstały już w dobie Internetu; w dużej części są to 
profesjonalnie redagowane periodyki, zawierają
ce wiele aktualnych materiałów z różnych ob
szarów współczesnej wiedzy. Swoje artykuły pub
likują w nich zarówno młodzi, jak i uznani 
pracownicy nauki oraz specjaliści z wielu dzie
dzin. Większość czasopism internetowych na 
swoich witrynach udostępnia również archiwa, 
w których gromadzone są wszelkie dotychczas 
opublikowane materiały*’ .

Publikacjami także ściśle związanymi z Inter
netem są e-printy, czyli preprinty w postaci elek
tronicznej. Są to materiały naukowe dotychczas 
jeszcze niepublikowane i nie posiadające recenzji, 
a rozpowszechniane już w Sieci. Stanowią więc 
cyfrowe zasoby literatury szarej. Podstawową ich 
zaletą jest szybkość publikacji. Do minimum 
został zredukowany czas upływający od ukoń-

”  Np. serwis New Jour. Electronic Journals and 
Newsletter w chwili obecnej posiada w swojej bazie 
12 014 tytułów czasopism internetowych publikowa
nych od 1993 r. http.;//gort.icsd.edu/newjour. Katalog 
Mediów Polskich z kolei indeksuje 7000 tytułów czaso
pism. w tym 1516 tytułów prasy internetowej http.://me- 
dia.onet.pVprindex.asp

czenia badań do udostępnienia ich wyników, 
dzięki czemu e-printy są źródłem wiedzy o naj
nowszych osiągnięciach naukowych z bardzo 
różnych dziedzin. Publikacja w Internecie umoż
liwia nie tylko szybkie ich rozpowszechnianie, ale 
także natychmiastową reakcję i dyskusję w gro
nie specjalistów z całego świata^®. W Sieci Glo
balnej istnieją już serwery przeznaczone wyłącz
nie do publikacji e-printów, których liczba stale 
rośnie^*. Często także cyfrowe preprinty udo
stępniają na swoich witrynach internetowych 
ośrodki naukowe i akademickie^^.

Internet jest więc w coraz większym stopniu 
miejscem dostępu także do materiałów źródło
wych. Ich zasoby w Sieci rosną z dnia na dzień. 
Dzięki temu proces wyszukiwania informacji sta
je się bezpośrednio zintegrowany z jej udostęp
nianiem. Przynosi to współczesnemu użytkow
nikowi zupełnie nowy, bezprecedensowy sposób 
zdobywania potrzebnych materiałów, w wielu 
przypadkach znacznie wygodniejszy i atrakcyj
niejszy od tradycyjnego.

Maciej Weryho jest bibliotekarzem w Bibliotece 
Głównej Akademii Bydgoskiej

Kamiński A.: E-printowa rewolucja. „EBIB" 2002 
nr 4 http.;//ebib.oss.wroc.pł/2002/33/kaminski.php

W najstarszym serwisie e-printowym arxiv.org ist
niejącym od 1991 r. opublikowano już prawie 200 000 
artykułów, głównie z dziedziny fizyki i matematyki 
http.://arxiv.org

Np. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagielloń
skiego http.://www.im.uj.edu.pVpreprint. Zob. także 
pierwszy polski serwis preprintowy opracowany przez 
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej http.:// 
www.bg.pw.edu.pl/pl-iso.eprinty.html

Czytelnictwo i zakup książek w Polsce w 2002 r.
Komunikat z badań

GRAŻYNA STRAUS 
KATARZYNA WOLFF

Pod koniec listopada ubiegłego roku Instytut 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
przeprowadził ogólnopolskie badania społeczne
go zasięgu książki przy techniczno-organizacyj
nej współpracy Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej. Sondaż oparto na reprezentatywnej próbie 
losowo-warstwowej mieszkańców Polski w wieku 
powyżej 15 lat. Starano się ustalić m.in.-. wielkość 
zbiorowości czytającej i kupującej książki, inten
sywność lektury i zakupów w ciągu roku oraz typ 
publikacji zarówno tych wybieranych do czyta
nia, jak i kupowanych.

W 2002 r. czytanie książek wciąż jeszcze de
klarowała większość (56%) naszego społeczeństwa 
tak w skali ogólnej, jak i w poszczególnych gru
pach ludnoścL Wyjątek stanowili: mieszkańcy wsi, 
osoby z wykształceniem najwyżej zasadniczym 
zawodowym oraz ludzie starsi, mający 60 lat 
i więcej, wśród których przeważali nieczytający. 
W zbiorowości deklarującej zainteresowanie 
książkami więcej było tzw. odbiorców sporadycz
nych (32% ogółu badanych), zaglądających naj
wyżej do 6 publikacji książkowych rocznie, niż 
wykazujących większą intensywność lektury (7 
i więcej publikacji) tzw. czytelników rzeczywis
tych (23%). Ci ostatni zresztą przeważali jedynie 
wśród osób z wykształceniem wyższym (71%) 
oraz wśród mieszkańców dużych miast, zwłasz
cza ponad 500-tysięcznych (38%). Na tej pod
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stawie można uznać, że największą (44%) część 
społeczeństwa polskiego stanowią osoby zupdnie 
książkami niezainteresowane (nieczytające), blis
ko trzecia część Polaków czytuje coś tylko od 
czasu do czasu, a ci, którzy przejawiają większe 
przywiązanie do publikacji książkowych, znaj
dują się w mniejszości.

Wśród wyodrębnionych jedenastu najpopular
niejszych typów książek zaledwie pięć zwróciło 
uwagę co najmniej 10% czytających. Największą 
poczytnością cieszyły się tzw. książki szkolne 
(27%), tj. podręczniki oraz szeroko rozumiane 
lektury obowiązkowe i zalecane w szkolnych 
programach nauczania, głównie języka polskiego. 
Stosunkowo dużą, 15-procentową, publiczność 
miała również literatura dziecięco-młodzieżowa, 
częściowo znajdująca się w zestawach lekturo
wych szkół niższego stopnia (podstawowych i gi
mnazjalnych), a niewiele mniejsze (14%) zaintere
sowanie wzbudziły powieści sensacyjno-krymi- 
nalne. Co najmniej 10% odbiorców znalazły; 
fantastyka (11%) z literaturą grozy (w tym z hor
rorami), science fiction i fantasy oraz publikacje 
fachowe (10%). Pozostałe typy książek miały 
mniejszy zasięg. Wydawnictwa encyklopedyczno- 
-poradnikowe, powieści obyczajowo-romansowe 
oraz literatura faktu, czyli reportaże, biografie, 
pamiętniki, łącznie z tzw. książkami chwili, które 
prezentują aktualne, nierzadko „gorące” tematy 
oraz osoby znane z życia publicznego, zwróciły 
uwagę 9-procentowęi zbiorowości. Niewiele ustę
powały im publikacje religijne, po które sięgnął 
co 14. czytający Polak (7%). Natomiast najmniej 
amatorów znajdowały: wydawnictwa ezoteryczne 
z ufologicznymi, przepowiedniami i horoskopami 
(1%) oraz eseistyka połączona w jedną kategorię 
z publicystyką (1%). Czytelnicy wybierali także 
książki, których nie można było zaklasyfikować 
do żadnego z wyżej wymienionych typów, a re
prezentujące literaturę piękną (11%) i niebelet- 
rystykę (8%).

W 2002 r. choćby jedną publikację książkową 
(łącznie z podręcznikami szkolnymi) kupiło 37% 
mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia: 
według deklaracji 17% nabyło 1-4 tytuły, 13% 
-  5-11 tytułów, a 6% -  12 i więcej (1% nie podał 
liczby tytułów). Widać zatem, że w minionym 
roku kupujący książki stanowili w naszym społe
czeństwie mniejszość, większość zaś Polaków 
(63%) w ogóle nie była zainteresowana tego 
rodzaju „towarem”. Pod względem intensywności 
zakupów struktura omawianej mniejszości przed
stawiała się następująco: blisko połowa nabyw
ców (46%) poprzestała na kupnie nie więcej niż 
4 tytułów, co trzeci (34%) zakupił 5-11 publikacji, 
a co szósty (17%) -  12 i więcej (reszta nie podała 
liczby książek). Tak więc zakupy duże i -  jak 
można sądzić -  także dokonywane systematycz
niej, zdarzały się bardzo rzadko. Przeważały 
małe, sporadyczne lub średnie, charakterystyczne 
aż dla 80% nabywców.

Największym zainteresowaniem kupujących 
w 2002 r. cieszyły się książki niebeletrystyczne 
-  wybrało je 69% nabywców, natomiast beletrys
tyka znalazła tylko 46% amatorów. O ile jednak 
w wypadku literatury beletrystycznej osoby, któ
re poprzestały na kupnie tylko tego typu książek 
stanowiły niespełna połowę, o tyle wśród sięgają
cych po niebeletrystykę przewaga tych, którzy 
ograniczyli się wyłącznie do niej, okazała się już 
bardzo wyraźna, było ich bowiem 70%. A zatem 
w 2002 r. indywidualni nabywcy zdecydowanie 
preferowali publikacje niebeletrystyczne. Jeśli 
przyjąć, że niejednokrotnie musieli się oni w ku
powaniu powściągać (a wiele na to wskazuje), to 
przede wszystkim rezygnowali z literatury pięk
nej, poprzestając na tym, co z różnych względów 
jest konieczne lub wręcz niezbędne. Nic więc 
dziwnego, że najwięcej osób -  36% kupujących, 
a 13% w skali całego społeczeństwa -  wybrało 
tzw. książki szkolne (głównie podręczniki i lek
tury) oraz encyklopedyczno-poradnikowe (odpo
wiednio; 26% i 10%). Następne w kolejności 
miejsce zajęła literatura fachowa -  po książki 
związane z zawodem (aktualnie wykonywanym 
lub przyszłym) sięgnęło 13% nabywców, czyli 
5% całego społeczeństwa. Próg dziesięcioprocen
towej popularności udało się nieznacznie prze
kroczyć jeszcze tylko książkom adresowanym do 
dzieci i młodzieży -  wybrało je 11% nabywców, 
tj. 4% całego społeczeństwa. Wszystkie pozostałe 
typy publikacji sytuowały się poniżej tego progu. 
Były to; powieści romansowo-obyczajowe (7% 
i 2%) i sensacyjno-kryminalne (7%, 2%), książki 
religijne (6%, 2%), literatura faktu (6%, 2%), 
fantastyka (5%, 2%). Zgoła śladowe zaintereso
wanie wzbudziły publikacje ezoteryczno-ufologi- 
czne(l%  nabywców) oraz eseistyka (poniżej 1%). 
Żeby obraz zainteresowań nabywców był pełny 
należy dodać, że pewna część osób kupowała 
książki bardzo różne, niedające się zaklasyfiko
wać do żadnego z wcześniej zaprezentowanych 
typów -  7% z nich zwróciło uwagę na literaturę 
piękną, 4% -  na niebeletrystykę.

O samoograniczającej się strategii stosowanej 
przez nabywców w 2002 r. w odniesieniu do 
zakupów książkowych świadczy fakt, że aż 59% 
spośród nich wybrało książki należące tylko do 
jednego z jedenastu typów. Najczęściej brak zain
teresowania innymi publikacjami wykazywały 
osoby kupujące literaturę fachową (z liczącej 
13% zbiorowości jej nabywców 9% sięgnęło 
wyłącznie po ten typ publikacji) i nabywcy ksią
żek „szkolnych” (z 36-procentowej publiczności 
tylko do nich ograniczyło się 22%, przy czym 
w wypadku 15% był to zakup wyłącznie pod
ręczników). Na inną cechę charakterystyczną dla 
nabywców książek w 2002 r. wskazuje już sam 
sposób, w jaki odpowiadali oni na pytanie o ksią
żki kupione w ciągu roku. Osób wymieniających 
nazwisko autora i/lub tytuł książki było mniej 
(42%) niż tych, którzy określali jedynie typ
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publikacji (56%). Oznacza to, że dla szerokiego 
kręgu nabywców często od konkretnego tytułu 
ważniejsze są takie cechy książki, jak; jej prze
znaczenie (książka do szkoły, pracy, nauki), tema
tyka (zdrowie, komputery, prawo), adresat (dla 
młodzieży, dla wnuków, dla dzieci).

W 2002 r., jak zwykle zresztą, kupowanie 
książek wyraźnie podzieliło społeczeństwo pol
skie: w jednych jego grupach udział nabywców 
znacznie przekroczył średnią krajową, w innych 
nawet się do niej nie zbliżył. Przynajmniej jeden 
tytuł kupiło 71% osób z wykształceniem wyż
szym (i licenqatem), 76% przedstawicieli grupy 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, czyli 
kierowników i specjalistów, 53% uczniów i stu
dentów, 52% mieszkańców ponad 500-tysięcz
nych aglomeracji. Na przeciwnym biegunie zna
lazły się osoby z wykształceniem podstawowym 
(23% nabywców) i zasadniczym zawodowym 
(25%), robotnicy (28%), rolnicy (29%), emeryci 
(19%) oraz mieszkańcy wsi (29%). Należy dodać,

że najliczniej książki kupowały trzydziestolatki 
(50%), najrzadziej zaś obywatele najstarsi, mają
cy 60 i więcej lat (20%), częściej kobiety (41%) 
niż mężczyźni (33%). Z kupowaniem publikacji 
książkowych dobrze -  co zrozumiałe -  korelowa
ło ich czytanie (kupiło je 56% czytelników i zale
dwie 14% nieczytających), lecz także -  co już nie 
wydaje się tak oczywiste -  korzystanie z Inter
netu (nabyło je 62% internautów i 29% nieko- 
rzystających z Internetu).

N a tej podstawie jawi się taki oto portret 
nabywcy książek w roku 2002; młody, wykształ
cony, mieszkający w dużym mieście, dobrze sytu
owany specjalista, a jeszcze częściej specjalistka, 
osoba czytająca książki, korzystająca z Internetu, 
czyli z całą pewnością znajdująca się na wyższych 
szczeblach drabiny społecznej.

Grażyna Straus, Katarzyna Wolff są pracownikami | 
naukowymi w Instytucie Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej |

INTERNET,
czyli „Wszechnica Wiedzy Wszelakiej”

MARIAN WALCZAK

Człowiek końca dwudziestego wieku wymyślił 
nowe i jak dotąd najdoskonalsze narzędzie poro
zumiewania się. Magiczne hasło „Internet” towa
rzyszy już miliardom ludzi na naszym globie. 
Elektroniczna komunikacja każdego dnia roz
ciąga się na kolejne dziedziny ludzkiej aktywno
ści, przeobraża funkcjonowanie instytucji i pod
miotów gospodarczych, towarzyszy edukacji 
i kulturze, wkrada się w osobiste życie kolejnych 
milionów ludzi. Internet zmienia życie ludzi 
współczesnych w równym stopniu jak rewolucja 
przemysłowa, tylko że w zdumiewająco krótszym 
czasie. Rewolucja w komunikacji elektronicznej 
prowadząca do realizacji idei ^obalnego ludz
kiego społeczeństwa informacyjnego trwa dopie
ro niecałe dziesięć lat. W 1994 r. z Internetu 
korzystało zaledwie 3 min ludzi. Cztery lata 
później już ponad 100 min. Lada moment łatwiej 
będzie już oszacować ilu ludzi nie korzysta z sieci 
WWW. Radio potrzebowało 38 lat aby liczba 
użytkowników przekroczyła 50 milionów, telewi
zja 13 łat, komputer osobisty 16, a Internet 
zaledwie 4 lata. Aktualnie w każdej sekundzie 
przybywa kilka nowych stron WWW. Internet 
dla milionów ludzi stał się narzędziem komuni
kacji naukowej, gospodarczej, społecznej, źród
łem wiedzy i informacji ze wszystkich nieomal 
dziedzin i dyscyplin. Jest też miejscem wyrażania

opinii, nawiązywania kontaktów, sposobem na 
rozrywkę i spędzanie wolnego czasu a także 
coraz powszechniej narzędziem świadczenia 
usług instytucjonalnych, np. bankowych. Powoli 
rozszerza swoją sferę wpływów handlowych, gdyż 
jest bazą dla prężnie rozwijającego się handlu 
elektronicznego. Bez przesady zatem można po
stawić tezę, że Internet zmienia i przeobraża życie 
człowieka współczesnego w każdym wymiarze. 
Czy jest to dobre i pożądane dla człowieka 
przeobrażanie ocenią potomni. I mimo, że Inter
net jest nazywany „elektronicznym bazarem”, 
„śmietnikiem ludzkich pomysłów”, ,jarmarkiem 
bez granic i przerw” przyciąga i fascynuje, a ba
riera wiekowa korzystania z Internetu wciąż się 
obniża.

Paradoksalnie początki Internetu sięgają woj
skowych poszukiwań doskonałego systemu ko
munikowania się, zdolnego nawet przetrwać atak 
nuklearny. W okresie tzw. zimnej wojny, w latach 
sześćdziesiątych Ministerstwo Obrony USA zai
nicjowało realizację projektu badawczego przez 
specjalną agencję (Advanced Research Projects 
Agency -  nazywaną w skrócie ARPA), której 
celem było zbudowanie doskonałej sieci kom
puterowej dla armii amerykańskiej.

Poprzedniczką Internetu była tzw. ARPAnet, 
zbudowana w 1969 r. dla połączenia uczelni 
i centrów badawczych. Pierwsze elementy sieci 
podłączono w Uniwersytecie Kalifornijskim 
i w Instytucie Stanforda. Połączenia międzynaro
dowe do Wielkiej Brytanii i Norwegii zostały
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uruchomione w 1973 r. Pocztę elektroniczną 
(e-mail) wymyślił w roku 1974 Ray Tomlinson. 
W 1979 r. powstały pierwsze grupy dyskusyjne 
„Usenet”. W 1981 r. powstała analogiczna dla 
ARPAnet-u sieć komputerowa o nazwie CSNET 
(Computer Science NETwork) dla wymiany wie
dzy pomiędzy ośrodkami naukowymi i badacza
mi. Bazą dla Internetu w dzisiejszym znaczeniu 
stał się tzw. system operacyjny „Unix” oparty na 
protokole sieciowym TCP/IP, czyli prościej mó
wiąc na technologiach pozwalających komuniko
wać się w sposób stały, niezawodny, bez za
kłócania transmisji komunikatów i danych. 
W 1983 r. połączono dwie sieci ARPAnet 
i CSNET przy pomocy tak zwanej bramy (gate
way) i ów fakt uznaje się powszechnie za po
czątek Internetu w dzisiejszej postaci. ARPAnet 
kończy swój żywot w roku 1990. Pojawiają się 
w to miejsce nowe systemy z najobszerniejszą 
ofertą usług internetowych. WAIS (Wide Area 
Information Servers) i Gopher. Sieć WWW 
(World Wide Web) pojawiła się w 1992 r., a wy
myślił ją Timothy Berens-Lee z Genewy -  zna
mienity badacz z dziedziny fizyki cząsteczkowej. 
W rok później przeglądarka „Mosaic” do od
czytywania stron WWW, łatwa w obsłudze, przy
spieszyła możliwości gromadzenia i przeszukiwa
nia informacji. Lawinowo przybywało użytkow
ników Internetu.

Polska do sieci Internetu została włączona 
oficjalnie 12 września 1991 r. Początki polskiej 
sieci internetowej były związane ze środowiskami 
akademickimi. Budową infrastruktury ze środ
ków finansowych Komitetu Badań Naukowych 
zajmowała się Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa (NASK). Początki polskiego In
ternetu były skromne, gdyż zazwyczaj ogranicza
ły się do wysyłania listów. Dopiero po 1996 r., 
-  po uruchomieniu pierwszego serwera darmo
wych kont pocztowych przez „Polbox” i moż
liwości korzystania z Internetu przez modem, 
zaczęła w tempie lawinowym rosnąć liczba pol
skich użytkowników Internetu. W sieci poza 
ośrodkami uniwersyteckimi i instytucjami rządo
wymi pojawili się prywatni operatorzy. Zauważo
no bowiem szybko, iż Internet jest doskonałym 
narzędziem komunikacji w biznesie. Pojawił się 
handel elektroniczny o skali niespotykanej 
w dziejach gospodarczych. Paradoksalnie też 
gospodarczy aspekt Internetu jest czynnikiem 
wspierającym ekspansywną innowacyjność w te
chnologii internetowej. Dzięki temu pojawiły się 
takie usługi elektroniczne jak: poczta elektronicz
na, elektroniczny transfer funduszy, wideo kon
ferencje, rozproszone bazy danych, katalogi elek
troniczne, reklama, wymiana dokumentów elek
tronicznych (EDI -  Electronic Data Interchange) 
z minimalnym udziałem ludzi i dziesiątki jeszcze 
innych funkcji, które wynikają z potencjału sieci 
WWW jako kanału komunikacji rynkowej.

Wszystkie te funkcje są wykorzystywane z mniej
szym lub większym powodzeniem również w edu
kacji masowej, w kulturze, w komunikacji mię
dzykulturowej, w rozrywce i rekreacji. Służą też 
niestety i różnym celom społecznie niepożąda
nym, niepotrzebnym a nawet destrukcyjnym.

Globalna Pajęczyna Internetowa 
może dobrze służyć edukacji 

kolejnych pokoleń pod warunkiem 
umiejętnego wykorzystania.

Problem umiejętnego korzystania z sieci 
WWW jest jednym z poważniejszych problemów 
wychowawczych i edukacyjnych nie tylko mło
dych Polaków ale i wszystkich młodych ludzi 
naszego świata korzystających bez żadnych ogra
niczeń z rozlicznych baz danych, stron w sieci 
i przypadkowej wiedzy zamieszczanej przez przy
padkowych użytkowników Internetu. Specyfika 
Internetu ze względu na jego techniczne moż
liwości pozwala wyróżnić niektóre sytuacje 

, w kształceniu, w których korzystanie z Internetu 
może być celowe i pomocne. Sieć WWW może 
być źródłem informacji, gdyż w procesie kształ
cenia niektóre dane, np. informacje biograficzne, 
daty wydarzeń historycznych, dane demograficz
ne nie wymagają zapamiętywania, lecz są nie
zbędne jako przesłanki do interpretowania zda
rzeń, tłumaczenia procesów, formułowania uo
gólnień, rozumienia relacji przyczynowo-skutko
wych. Internet może być partnerem w dialogu 
w Sytuacjach, gdy trzeba ujawnić indywidualne 
i niezależne sądy, wartości, oceny, sposoby roz
wiązywania zadania. Atrakcyjność techniczna, 
a nawet tajemniczość Internetu, wywołuje zainte
resowanie i pozytywną motywację do nauki 
i pracy. Może być zatem doskonałym uzupeł
nieniem lub poszerzeniem szkolnej wiedzy. Inter
net w edukacji może stać się doskonałym stymu
latorem, gdyż dostarcza szans na samodzielne 
zdobywanie zróżnicowanych informacji. Niesie 
też niestety szereg zagrożeń. Coraz częściej poja
wiają się symptomy tzw. choroby komputerowej, 
która objawia się w obniżeniu sprawności fizycz
nej, neurastenii, w schorzeniach oczu itp. Nad
mierny kontakt z Internetem może prowadzić do 
osłabienia kontaktów z najbliższym środowis
kiem rodzinnym i rówieśniczym. Internet także 
rozleniwia, odciąga od pracy, nauki, od czytania. 
Dostarcza wielu przeżyć i emocji przeciwstaw
nych. Ich nadmiar może wpływać hamująco na 
rozwój wrażliwości i wyobraźni. Wirtualny świat 
Internetu może odrywać skutecznie od rzeczywis
tości i prowadzić do bezkrytycznego i pozbawio
nego refleksji odbioru przekazów oferowanych 
przez ogromny rynek mediów. Szybkie tempo 
rozwoju techniki informatycznej zmusza do spę
dzania przed komputerem coraz więcej godzin. 
Z roku na rok coraz większa liczba młodych
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ludzi z zaniżonym poczuciem wartości udeka 
w wirtualny świat, bo czuje się w nim bezpiecznie, 
bo w nim nie jest ważna uroda, płeć, wykształ
cenie, kolor skóry czy przekonania. Jedynym 
kryterium wartości jednostki staje się sprawność 
poruszania się w sieci. Ograniczeniu ulega jednak 
pozainformatyczna aktywność. Czy zatem nie 
dryfujemy w kierunku społeczeństw uzależnio
nych, które bez pomocy komputera nie będą 
w stanie funkcjonować? Linia prowadząca od 
traktowania komputera i sieci WWW ze wszyst
kimi możliwościami informatycznymi jako dos
konałego narzędzia służącego człowiekowi 
w pracy i w czasie wolnym a pełnym uzależ
nieniem jest dosyć cienka i łatwo ją przekroczyć. 
Wykształcenie modelu człowieka cywilizacji in
formatycznej, który potrafi samodzielnie podej
mować decyzje i wartościować, staje się ważkim 
zadaniem każdego systemu edukacji narodowej, 
tak aby formowanie człowieka oparte na nieustan
nej obecności wirtualnych przekazów interneto
wych nie prowadziło do spłycania wrażliwości 
intelektualnej, moralnej, religijnej i estetycznej.

Internet jako zjawisko społeczne, 
wszechobecne i wszechpotężne, nie jest 

ani instytucją ani organizacją gospodarczą.

Nie posiada żadnej władzy, żadnego zarządcy, 
żadnego kierownictwa. Jest to powiązanie róż
nych sieci. Nowo powstające małe sieci instytucji, 
podmiotów gospodarczych, uczelni, organizacji 
społecznych łączą się z sieciami lokalnymi, te zaś 
z sieciami krajowymi. Największe sieci tworzą 
autonomiczne systemy najczęściej pokrywające 
się z sieciami krajowymi. Przyłączenie kolejnego 
fragmentu jakiejś nowej sieci jest niezwykle pro
ste i nie wymaga żadnych zmian w konfiguracji 
funkcjonujących już sieci i być może w owej 
łatwości rozszerzania pajęczyny połączeń leży 
tajemnica dynamicznego rozwoju Internetu. Każ
dy komputer w sieci posiada swój adres umoż
liwiający jego identyfikację. Poza adresami bito
wymi dla przeciętnego użytkownika najważniej
sze są adresy symboliczne (domenowe) umoż
liwiające wyszukanie w sieci branży czy firmy. 
W adresie symbolicznym najważniejszym czło
nem adresu jest jego ostatni składnik W prak
tyce oznacza on albo kraj, np. pl. lub branżę, np. 
com -  oznaczający firmy komercyjne, gospodar
cze, edu instytucje naukowe, edukacyjne, gov 
-instytucje rządowe, org-  organizacje społeczne, 
mil -  instytucje i organizacje wojskowe, int -  or
ganizacje międzynarodowe czy net -  którym 
oznacza się firmy i podmioty gospodarcze zaj
mujące się administrowaniem sied komputero
wych. Szybki rozwój technologii telekomunika
cyjnych, pojawienie się setek samodzielnych ad
ministratorów różnych sieci komputerowych, 
tzw. providerôw, możliwość pomijania krajo

wych sieci szkieletowych i bezpośrednie pod
łączanie się do zagranicznych sieci komputero
wych poprzez satelity telekomunikacyjne sprawi
ły, iż możliwości istnienia w światowej sieci 
Internetu są praktycznie nieograniczone. Dla 
przeciętnego użytkownika dodatkowe udogod
nienia wprowadziły telewizje kablowe, telewizyj
ne stacje komercyjne, operatorzy telefonii komór
kowej i właściciele sieci energetycznych umoż
liwiając podłączenia do działających sieci kom
puterowych w sposób absolutnie nieograniczony. 
Pojawił się symptom żywiołowego rozwoju Inter
netu, nad którym nawet nieliczne autorytety 
Internetu nie są w stanie zapanować. Niektórzy 
badacze stawiają już nawet tezę o nadchodzącym 
zmierzchu Internetu na rzecz rozwoju profe
sjonalnych, branżowych, wyspecjalizowanych sie
ci komputerowych obsługujących określoną 
i uprawnioną grupę użytkowników. Segmentacja 
usług internetowych przemawia za słusznością 
takiej tezy i zapewne za jej zasadnością. Wiąże się 
to także z komercjalizacją ofert internetowych. 
Zapewne jednak, obok wyspecjalizowanych firm 
i instytucji proponujących przez Internet, okreś
lonym kręgom użytkowników, produkt wiedzy 
elektronicznej adresowany tylko do nich, nadal 
będzie funkcjonował „bazar” różności i dziwności 
w świecie, w którym każdy użytkownik może być 
także potencjalnym oferentem usługi, sugestii, 
myśli czy idei adresowanej do innych anonimo
wych komputerów i ich właścicieli.

Czy społeczeństwom XXI wieku 
uda się wyzwolić od wirtualnego świata mediów 

i nieograniczonych wręcz możliwości 
komunikacji internetowej?

Zapewne nie jest to możliwe. Należy zatem 
postawić pytanie o pozytywne aspekty masowej 
komunikacji elektronicznej. Jest ich sporo. Inter
net jest szansą na pracę dla osób niepełnospraw
nych, dla matek zajmujących się małymi dziećmi, 
dla osób starszych lub mieszkających na terenach 
rozproszonych. Internet jest szansą dla realizacji 
idei masowej edukacji na odległość. Pojęcie 
„e-learning” pojawia się coraz częściej i oznacza 
szkolenie dla osób zainteresowanych określonym 
typem wiedzy przekazywanej poprzez lokalne lub 
globalne sieci komputerowe. Internet stwarza 
możliwości edukacji poprzez dostarczanie po
trzebnych treści na żądanie, poprzez tworzenie 
klas wirtualnych i transmisję rozsiewczą wideo. 
Umożliwia prowadzenie edukacji na różnych 
poziomach poprzez wykorzystywanie indeksowa
nych baz danych, szkolenia „online support” 
czyli funkcjonowanie różnego rodzaju forum, 
biuletynów, komunikatów, poprzez szkolenia 
asynchroniczne i synchroniczne umożliwiające 
realizację indywidualnego toku nauki poprzez 
łącza internetowe. Tego typu kształcenie pozwala

15



umieścić w materiałach edukacyjnych zarówno 
animacje, zdjęcia, rysunki, teksty, jak i dźwięki, 
ukierunkować interakcje przyciągające uwagę 
poprzez gry, quizy, pozwala wprowadzić moż
liwość sprzężenia zwrotnego dla ewaluacji nau
czanych treści.

Być może jest to początek długiej drogi prowa
dzącej do uruchamiania wirtualnych uczelni wyż
szych a następnie wirtualnych szkół. Zatem czy 
Internet to także początek zmierzchu tradycyjnej 
szkoły, tradycyjnej klasy i ugruntowanego przez 
dziesięciolecia podziału nauki na przedmioty i je
dnostki lekcyjne? Przyszłość pokaże.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż doskonałe 
narzędzie komunikacji internetowej może zmie
nić oblicze poziomu edukacyjnego społeczeństw 
kontynentów bogatych, to znaczy Ameryki Pół
nocnej, Europy i Australii. W teorii winno ozna
czać to życie w bardziej ułożonym i spokojniej
szym świecie. I oby tak się stało!

Inspiracje;

■  T. Bienias: Internet. Kraków 1998.
■  I. Sikorski; Jak wdrożyć e-learning w naszej infra

strukturze. „Computerworld” 2002 nr 16/524.

RELACJE

Społeczny obieg książki w Polsce
Pod takim tytułem dnia 26 lutego 2003 r. 

w Warszawie, w Bibliotece Narodowej (obcho
dzącej właśnie jubileusz 75-lecia swego istnienia), 
odbyło się spotkanie dyskusyjne dotyczące pro
blematyki czytelnictwa oraz społecznego zasięgu 
książki. Zorganizowane we współpracy z Funda
cją Kultury spotkanie miało na celu podsumowa
nie rezultatów jednego z programów badawczych 
prowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnic
twa Biblioteki Narodowej oraz prezentację naj
nowszych jego publikacji, a połączone było 
z ogłoszeniem wstępnych wyników najnowszego 
ogólnopolskiego sondażu czytelnictwa z listopa
da ubiegłego roku.

Historia organizowanych przez Instytut son
daży społecznego zasięgu książki w Polsce sięga 
przynajmniej roku 1972, kiedy to przyłączono się 
do zakrojonego na szeroką skalę projektu bada
wczego na temat uczestnictwa w kulturze Pola
ków prowadzonego przez GUS. Badania te ob
jęły swoim zasięgiem, jak dotychczas najliczniej
szą w tego typu przedsięwzięciach, bo aż 25- 
tysięczną, reprezentatywną próbę ogólnopolską. 
Ich rezultaty w stopniu wcześniej niedostępnym 
otwierały możliwości gruntownych a zarazem 
rozległych analiz fenomenu czytelnictwa (także 
na tle innych form uczestnictwa w kulturze), 
pozwalały również na empiryczną weryfikację 
niektórych ważnych hipotez dotyczących społe
cznego obiegu książki oraz motywacji czytel
niczych. Zarówno zgromadzony wówczas mate
riał empiryczny, jak też analiza wyników badania 
autorstwa Elżbiety i Edmunda Wnuk-Lipińskich, 
wydana później pod tytułem Problematyka kształ
towania się potrzeb czytelniczych, stały się dla 
pracowników Instytutu impulsem dla dalszych 
obserwacji stanu czytelnictwa w Polsce. Kolejny 
ogólnopolski sondaż czytelnictwa z 1985 r. mógł 
już być zrealizowany samodzielnie przez pracow

ników Instytutu, a to za sprawą nieocenionej 
pomocy środowiska bibliotekarzy z całej Polski.

Po 1989 r. postanowiono projektowi badań 
społecznego zasięgu książki nadać bardziej sys
tematyczny charakter i począwszy od 1992 r., 
ogólnopolskie, reprezentatywne sondaże czytel
nictwa były przeprowadzane regularnie co dwa 
lata. Ich wyniki, nieodmiennie opracowywane 
przez Grażynę Straus oraz Katarzynę Wolff, 
ukazywały się w osobnych publikacjach książ
kowych wydawanych nakładem Wydawnictwa 
Biblioteki Narodowej w ramach serii « Z  Badań 
nad Czytelnictwem». Dotychczas ukazały się 
następujące opracowania; Polacy i książki. Czyta
nie i kupowanie książek w 1994 r.. Zainteresowanie 
książką w 1996 r.. Czytać, nie czytać...kupować, 
nie kupować oraz Sienkiewicz, Biblia, Hareąui- 
ny...Spoleczny zasięg książki w Polsce w 2000 r. 
Omawiane spotkanie stało się okazją do promocji 
ostatniej, wydanej w 2002 r., publikacji i zbiegło 
się z dziesięcioleciem programu systematycznych 
badań nad czytelnictwem, co stwarzało okazję do 
szerszych podsumowań.

Wśród uczestników, obok pracowników Bi
blioteki i samego Instytutu, znaleźli się przed
stawiciele środowisk kulturalnych, żywotnie zain
teresowanych wynikami prowadzonych w Insty
tucie prac: szczególnie środowisk eksperckich, 
wydawniczych oraz bibliotekarskich. Rolę doro
bku badawczego Instytutu z perspektywy tychże 
środowisk podjęli się ocenić zaproszeni prele
genci: dr Andrzej Rostocki, socjolog z Uniwer
sytetu Łódzkiego, wnikliwy obserwator i krytyk 
bieżącej produkcji książkowej, publikujący m.in. 
w „Notesie Wydawniczym”, a szerszej publiczno
ści znany z łam „Rzeczpospolitej” i zamiesz
czanych tam list bestsellerów, dr Marek Tobera 
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bi- 
bliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
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wcześniej wieloletni redaktor naczelny „Notesu 
Wydawniczego” oraz dyr. Małgorzata Piekar
ska, prowadząca Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Jaśle.

Spotkanie otworzył dyrektor Biblioteki Naro
dowej Michał Jagiełło. W swoim przemówieniu, 
nawiązującym do obchodzonego właśnie jubileu
szu, podkreślił rolę Instytutu Książki i Czytelnic
twa w całokształcie działalności Biblioteki, rozu
mianej jako miga publiczna. Następnie podzię
kował obecnym na sali; prof. Jadwidze Koło
dziejskiej, poprzednio kierującej Instytutem oraz 
jej dzisiejszemu następcy doc. Oskarowi Czar
nikowi. Dyrektor zapewnił, że program badań 
nad czytelnictwem może nadal liczyć na wsparcie 
organizacyjne i finansowe Biblioteki. Kończąc 
swoje wystąpienie, jak przystało dobremu mena
dżerowi, nie omieszkał zareklamować zebranym 
wydawnictw Biblioteki Narodowej, w tym comie
sięcznego nowoczesnego (tematycznie i edytor
sko) „Biuletynu Informacyjnego BN”.

Gospodynią spotkania była Katarzyna Wolff, 
kierująca w ramach Instytutu Zakładem Badań 
Czytelnictwa. Swoje krótkie wystąpienie zaczęła 
od ogłoszenia wstępnych komunikatów z naj
nowszego sondażu czytelnictwa z 2002 r. Powie
lony w kilkudziesięciu egzemplarzach komunikat 
wzbudził wśród zebranych zrozumiałe zaintere
sowanie i wkrótce rozszedł się niczym przysło
wiowe „ciepłe bułeczki”. Następnie mówczyni 
zaprezentowała założenia metodologiczne pro
gramu badań społecznego zasięgu książki. Pod
kreśliła, iż kontekstem stale obecnym w bada
niach czytelnictwa Polaków jest obserwacja ak
tualnego stanu kultury piśmienniczej narodu. 
Zwróciła uwagę, że tak pomyślany program ba
dawczy zawsze pozostaje niezbędnym uzupełnie
niem innych prac prowadzonych w Bibliotece; 
w zakresie statystyk wydawniczych, badań nad 
ruchem wydawniczym, opracowań bibliograficz
nych oraz raportów statystycznych o stanie bi
bliotek publicznych.

Z kolei Grażyna Straus opowiedziała zebra
nym o równolegle prowadzonym przez siebie 
projekcie badawczym, mającym na celu poznanie 
czytelnictwa środowiskowego -  młodzieży liceal
nej. Analiza wyborów czytelniczych i doświad
czeń lekturowych młodych respondentów ma na 
celu uchwycenie -  niejako „w ruchu” -  zjawisk 
kształtujących obraz przyszłych elit kraju. Celowi 
temu podporządkowany został także wybór nie
łatwej metody badawczej. Ankiety audytoryjne 
i wywiady z uczniami szkół warszawskich przep
rowadzane są w trzech etapach, w ramach kilku
letniego cyklu badawczego związanego z przeło
mowymi dla respondentów momentami życia: na 
początku liceum, przed maturą oraz pod koniec 
studiów. Pierwsza część tak pomyślanej trylogii 
badawczej już ukazała się drukiem (Czytanie 
książek u progu liceum. Warszawa 2002).

W drugiej części spotkania, jako pierwszy głos 
zabrał Andrzej Rostocki, który przyznał się, iż 
regularnie i z zainteresowaniem śledzi kolejne 
publikacje Instytutu i stąd jego wystąpienie bę
dzie miało charakter poniekąd panegiiyczny. 
Stwierdził, iż bez tych badań nasza wiedza 
o uczestnictwie Polaków w kulturze byłaby wy
raźnie niepełna. Za szczególnie cenne uznał on 
opracowanie za 1992 r. dokumentujące okres 
wyjątkowego „zachłyśnięcia się” książką. Prze
chodząc do ogólnej analizy, prelegent wytknął 
obydwu autorkom zbytnią skromność i wynika
jącą stąd powściągliwość w formułowaniu teore
tycznych uogólnień i w związku z tym przyjął na 
siebie wysunięcie co śmielszych wniosków. Mię
dzy innymi zwrócił uwagę na wyraźną w świetle 
badań społecznego zasięgu książki zależność mię
dzy czytelnictwem a ogólnym poziomem życia, 
aspiracjami i możliwościami awansu cywilizacyj
nego jednostek i całych grup społecznych. Przy
p o m n ij  że ponad 40% badanych trwale unika 
jakiegokolwiek kontaktu ze słowem drukowa
nym, co okazuje się bardzo wymowne, gdyż na 
tej podstawie można założyć, iż spora część 
społeczeństwa poprzez odmowę elementarnego 
uczestnictwa w kulturze druku, sama skazuje się 
na swego rodzaju wykluczenie. W związku z roz
winiętym systemem bezpłatnych bibliotek pub
licznych owego samowykluczenia nie mogą 
usprawiedliwić żadne czynniki obiektywne, tak 
chętnie podkreślane w socjologicznych analizach 
ubóstwa.

Następny zaproszony prelegent, Michał Tobe- 
ra skupił się przede wszystkim na wzorach za
chowań konsumenckich względem książki, które 
także znalazły się w polu zainteresowań badaw
czych obydwu autorek. Jego zdaniem publikacje 
o społecznym zasięgu książki można i warto 
czytać w kategoriach analizy popytu na wydaw
nictwa książkowe, a więc jako element analizy 
rynku wydawniczo-księgarskiego. Podkreślił on 
zwłaszcza, wynikające z badań Instytutu, stale 
rosnące w skali kraju wskaźniki czytelnictwa 
bibliotecznego. Fakt ten powinien uświadomić 
wydawcom, iż biblioteki wyrastają na coraz po
ważniejszych partnerów rynkowych. Z wyników 
uzyskanych przez IKiCz M. Tobera wnioskuje 
nie tyle o kurczeniu się popytu na książkę, co 
raczej o stopniowej segmentacji tynku wydaw
niczego.

Rolę publikacji Instytutu dla środowiska bi
bliotekarskiego próbowała ocenić M. Piekarska. 
Możliwość rozpoznania preferencji czytelniczych 
w skali kraju pozwala jej zdaniem lepiej wy
chodzić naprzeciw potrzebom konkretnych grup 
czytelniczych. Publikacje Instytutu dają bowiem 
bibliotekarzom okazję do porównania preferencji 
czytelniczych we własnym regionie z tendencjami 
występującymi w skali ogólnokrajowej. Niejako 
w odwołaniu do tez poprzednich prelegentów
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opowiedziała ona o bezrobotnych czytelnikach 
odwiedzających jej bibliotekę; spora część z nich 
przychodzi tam świadomie w celu podniesienia 
swoich kompetencji zarówno zawodowych, jak 
i kulturowych.

Dyskusję po wystąpieniach zagaił M. Jagiełło, 
który dość nieoczekiwanie zapytał retorycznie 
czy aby nie absolutyzujemy czytania jako takie
go, bo przecież wielka literatura nie może równać 
się z przysłowiowymi harlequinami. Wówczas K. 
Wolff przypomniała zebranym, iż badacz winien 
się starać unikać ocen wartościujących, a wyniki 
prowadzonych przez Instytut sondaży wskazują, 
że już sama lektura, a nie jej jakość stanowi 
istotny wskaźnik aktywności kulturalnej respon
dentów. Z kolei G. Straus poinformowała, że 
w świetle sondażu Eurobarometr z 2001 r. doty
czącego uczestnictwa w kulturze obywateli Unii 
Europejskiej, Polska sytuuje się prawie dokładnie 
w średniej czytelnictwa krajów Unii, wobec czego

pesymizm, przebijający z niektórych wypowiedzi 
nie jest do końca uzasadniony. Swoimi wątp
liwościami na temat przyszłości czytelnictwa po
dzielił się redaktor naczelny „Nowej Fantastyki” 
Maciej Parowski. W świetle prognoz demografi
cznych i wyników prezentowanych badań, wska
zujących na młodzież jako na najaktywniejszą 
grupę czytelników, nie przedstawia się ona op
tymistycznie.

Wkrótce cała dyskusja przeniosła się do kulua
rów, a rozbieżne opinie czas jakiś jeszcze uzgad
niano przy gorącej kawie, herbacie oraz cieście. 
Jedno tylko nie u leg ło  wątpliwości; że na dalej 
idące wnioski przyjdzie poczekać do czasu uka
zania się pełnego raportu, prezentującego wyniki 
sondażu z 2002 r.

SEBASTIAN WIERNY 
asystent w Instytucie Książki i Czytelnictwa

Biblioteki Narodowej

KSIĄŻKA

Kanon książek dla dzieci i młodzieży
„Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”, wydawany przez 24 polskie oficyny tworzące Porozumienie Wydawców, 

to 50 tytułów wyłonionych w plebiscycie czytelników oraz wybranych przez wybitnych znawców literatury dziecięcej.
Prace nad „Kanonem Książek dla Dzieci i Młodzieży” rozpoczęły się na początku 2002 r. z inicjatywy Polskiej 

Izby Książki. Od września ub.r. do stycznia 2003 r. trwał plebiscyt w „Gazecie Wyborczej”. Czytelnicy oddawali 
swoje głosy w Internecie oraz na kuponach drukowanych również w „Dziecku” i „Nowych Książkach”. Wiele głosów 
oddanych zostało w bibliotekach, które włączyły się w naszą akcję. Łącznie w plebiscycie wzięło udział ponad 8500 
osób.

25 tytułów najczęściej wybieranych przez czytelników stanowi połowę „Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży”. 
Eksperci wybrali kolejnych 20 wybitnych książek współczesnych autorów oraz 5 ważnych powieści należących do 
światowego kanonu literatury dla młodych czytelników, które dotąd na język polski nie zostały przetłumaczone.

Książki ukazywać się będą od kwietnia tego roku do końca 2004 r. — po 2 tytuły miesięcznie. Można zamówić całą 
serię (z 10% rabatem) lub uzupełnić swoją bibliotekę o wybrane tytuły.

Jako pierwsze ukażą się: Pinokio Carlo Collodiego, Jeż Katarzyny Kotowskiej, Dobry potwór nie jest ziy  Anny 
Onichimowskiej i Bromba i inni Macieja Wojtyszki — wydanie poszerzone, z nowymi ilustracjami autora. Filary 
polskiego kanonu książek dla dzieci, takie jak: Pan Kleks Jana Brzechwy, lokomotywa Juliana Tuwima, Koziołek 
Matołek Kornela Makuszyńskiego trafią do rąk młodych czytelników w najlepszych opracowaniach graficznych 
-  Jana Marcina Szancera, Olgi Siemaszkowej, Mariana Walentynowicza. Seria prezentować będzie również 
współczesnych polskich ilustratorów.

Program „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”, oprócz wydania serii książek, obejmie cykl innych wydarzeń 
promujących czytelnictwo, takich jak spotkania z autorami, grafikami, wydawcami i innymi osobami związanymi 
z książką dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.kanondladzieci.pl Czekamy też na listy, zarówno 
tradycyjne, jak i elektroniczne.

Porozumienie Wydawców — Kanon Książek dla Dzieci i M łod ziej  
Piotr Dobrołęcki 
Biuro Organizacyjne 
Ul. Mazowiecka 2/4, 00-048 Warszawa 
tel. (022) 828 36 25; 828 36 26; fax; (022) 826 86 65 
biuro@kanondladzieci.pl; www.kanondladzieci.pl

* * lubię książki

18.02.br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie 
ogłoszona została lista 50 tytułów, tworzących 
„Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”. 25 
tytułów wyłonionych zostało w drodze plebis
cytu, przeprowadzonego wśród czytelników „Ga
zety Wyborczej” poprzez Internet oraz w biblio

tekach (m.in. w Bibliotece Śląskiej oraz w Biblio
tece Publicznej m. st. Warszawy), pozostałe zaś 
wskazali eksperci -  wybitni znawcy literatury 
dziecięcej: Joanna Olech (artysta grafik, pisarka), 
Maria Marjańska-Czernik (red. „Guliwera”), 
dr Grażyna Lewandowicz (pracownik Instytutu
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Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej), 
red. Irena Bolek („Nowe Książki”), red. Elżbieta 
Matyja (Radio BIS), Maria Kulik (bibliotekarka), 
dr Grzegorz Leszczyński (Instytut Polonistyki 
UW, badacz literatury dziecięcej, współautor Sło- 
wnika literatury dziecięcej i młodzieżowej), 
dr Michał Zając (autor książki Raport o książce 
dla dzieci i młodzieży).

W  plebiscycie, w którym oddano ponad 8,5 
tys. głosów, zwyciężył Harry Potter, na którego 
głosowało ponad 6,5 tys. osób. Nikogo to nie 
zaskoczyło, udowodniło raczej, że wśród lo su ją 
cych było wielu młodych ludzi i to oni stworzyli 
nasz „Kanon...”. Szczęśliwie swoje miejsce w ser
cach czytelników zachowali też klasyczni auto
rzy, m.in. H. Ch. Andersen (10 miejsce), bracia 
Grimm (16 miejsce), A. Lindgren (3), A. A. Milne 
(5), F. E. Burnett (11), A. De Saint-Exupéry (13) 
i filary polskiego, tradycyjnego kanonu; H. Sien
kiewicz (7), J. Brzechwa (6), K. Makuszyński (12), 
I. Tuwim (15). Cieszy wysoka pozycja M. Musie
rowicz (8), E. Niziurskiego (9), Ż. Nienackiego 
(17), 1. Jurgielewieżowej (23) i M. Wojtyszki (24). 
To wielki sukces tych autorów, a jednocześnie 
dowód, jak niewielką popularnością cieszy się 
współczesna -  często bardzo wartościowa -  lite
ratura dla dzieci i młodzieży. Uzupełnienie listy 
o te właśnie książki było zadaniem ekspertów. To 
z ich wyboru „Kanon...” tworzą m.in. Książka 
nad książkami A. Kamieńskiej, Wio, Leokadio 
I. Kulmowej, Ferdynand Wspaniały L. I. Kerna, 
Jeż K. Kotowskiej, Małgosia kontra Małgosia 
E. Nowackiej, Dobry potwór nie jest zły A. 
Onichimowskiej, Wędrowcy J. Papuzińskiej, 
Chwileczkę, Walerio K. Siesickiej, Córka czarow
nic D. Terakowskiej, Poniedziałek, którego nie 
było P. Wojciechowskiego czy Cyryl, gdzie jesteś? 
W. Woroszylskiego. Miejmy nadzieję, że obec
ność w kanonie -  który oby trafił na jak naj
więcej półek -  przybliży tych autorów młodym 
czytelnikom.

Eksperci, po konsultacji z prof. Joanną Papu
zińską, wybrali też 5 książek, które dotąd nie 
były tłumaczone na język polski (z Francji, Iz
raela, Kanady, Słowacji i USA), a które weszły do 
naszej serii, byśmy choć o krok zbliżyli się do 
światowego kanonu literatury dziecięcej.

Porozumienie Wydawców -  Kanon Książek dla 
Dzieci i Młodzieży deklaruje 20% zniżki dla biblio
tek. Jeśli jednorazowe zamówienie przekroczy 200 zł 
-  Porozumienie pokryje koszty przesyłki.

50 tytułów to bardzo mało. Każdy z ekspertów 
miał poczucie niedosytu, wielu uczestników ple
biscytu nie odnajdzie wśród nich którejś ze swo
ich ulubionych książek (choćby Alicji w krainie 
Czarów lub -  jak w moim przypadku Z powrotem 
Z. Batki czy Zielonego Wędrowca L. Bardijews- 
kiej). Ale to duży krok ku rozbudzeniu zaintere
sowania książką dla dzieci i młodzieży, ku stwo
rzeniu -  w zalewie tandety -  kanonu tekstu, 
przekładu, ilustracji, typografii, oprawy, interpre
tacji (do niektórych książek dołączać będziemy 
płyty z „kanonicznymi” wykonaniami), adaptacji 
filmowych (być może uda nam się dołączyć 
fragmenty obu wersji filmowych W pustyni i w pu
szczy czy Tajemniczego ogrodu).

Szata graficzna, opracowana przez Macieja 
Sadowskiego i Andrzeja Budka, łączy kanoniczne 
wydania poszczególnych książek w jedną rozpoz
nawalną serię.

Polska Izba Książki, z której inicjatywy utwo
rzone zostało Porozumienie Wydawców, skupia
jące 26 oficyn (EZOP, BELLONA, Harbor Po
int, Jacek Santorski & Co, LAROUSSE POL
SKA, NASZA KSIĘGARNIA, Oficyna Wydaw
nicza G&P, Oficyna Wydawnicza PROMOCJA, 
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamo- 
wo-Handlowa ADAM, Państwowy Instytut Wy
dawniczy, PRÓSZYŃSKI I S-KA S.A., SIW 
ZNAK Sp. z o.o., AKAPIT PRESS, ARKADY, 
BIS, DEBIT, Wydawnictwo Dolnośląskie, 
EGMONT POLSKA, Wydawnictwo Elżbieta 
Jarmołkiewicz, Nowa Era, Wydawnictwo JA
WORSKI, Wydawnictwo Literackie, Wydawnic
two LITERATURA, MUZA, WILGA, ZIELO
NA SOWA) ma nadzieję, że wsparcie medialne 
naszych patronów i pomoc partnerów, wśród 
których znalazło się również Stowarzyszenie Bib
liotekarzy Polskich, zaowocuje kolejnymi tytuła
mi. Cel mamy wspólny: chcemy, by dzieci, wy
chowane w erze gier komputerowych, potrafiły 
rozbudzić w sobie ten rodzaj wyobraźni, która 
pozwala odczuwać radość z obcowania z książką; 
by mogły szczerze powiedzieć: LUBIĘ KSIĄŻKI.

DOROTA KOMAN 
szef promocji Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży
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Porozumienie Wydawców -  
Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży

Antologia lubię wiersze: t. 1 -  wybór dla dzieci; 
t. 2 -  wybór dla nastolatków 
Antologia baśni; t. 1 -  Polskie baśnie i legendy; 
t. 2 -  Baśnie z całego świata

) Hans Christian Andersen -  Baśnie 
I Jan Brzechwa -  Pan Kleks 
» Frances Eliza Burnett -  Tajemniczy Ogród 
» Alina i Czeslaw Centkiewiczowie -  Tumbo

z  Przylądka Dobrej Nadziei 
I Carlo Collodi -  Pinokio

Roald Dahl -  Wielkomüud 
I Antoine de Saint-Exupéry -  M aly Książę

Michel Déon -  Thomas et linfini (Francja, 
1 wydanie)
Michael Ende -  Momo 
Jostein Gaarder -  Przepowiednia Dżokera 
Ofra Gelbart-Avni -  Kirot szelo roim (Izrael, 
1 wydanie)
Rene Gościnny, J. J. Sempé -  Rekreacje Miko
łajka
Jakob i Wilhelm Grimm -  Baśnie 
Virginia Hamilton -  The Girl who Spun Gold 
(USA, 1 wydanie)
Janosch -  Ach, jak cudowna jest Panama 
Tore Jansson -  W  Dolinie Muminków (tom 
1 «M um in k ów »)
Irena Jurgielewiczowa -  Ten obcy 
Anna Kamieńska -  Książka nad książkami 
Ludwik Jerzy Kem  -  Ferdynand Wspaniały 
Rukhsana Khan -  The Roses in my Carpets 
(Kanada, 1 wydanie)
Viliam Klimâèek, Dezider Tóth -  Noha k nohe 
(Słowacja, 1 wydanie)
Katarzyna Kotowska -  Jeż
Joanna Kulmowa -  Wio, Leokadio
Clive Staples Lewis -  Lew, czarcnvnica i stara
szafa
Astrid Łidgren -  Dzieci z  Btdkrbyn 
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz 
-  Przygody Koziołka Matołka

I Alan Alexander Milne 
Chatka Puchatka

» Ferenc Molnar -  Chłopcy z  Placu Broni 
» Lucy Maud Montgomery -  Ania z  Zielonego 

Wzgórza
I Małgorzata Musierowicz -  Szósta klepka 

(tom 1 «Jeżycjady»)
I Zbigniew Nienacki -  Wyspa zJoczyńców 

(tom 1 Pana Samochodzika)
I Edmund Niziurski Sposób na Alcybiadesa 

Ewa Nowacka -  Małgosia kontra Małgosia 
Anna Onichimowska — Dobry potwór nie jest 
zły
Joanna Papuzińska -  Wędrowcy 
Otfried Preussler -  Malutka czarownica 
Joanne Kathleen Rowling -  Harry Potter i  ka
mień filozoficzny
Henryk Sienkiewicz -  W  pustyni i  w puszczy 
Krystyna Siesicka -  Chwileczkę, Walerio 
Alfred Szklarski ~  Tomek w krainie kangurów 
Dorota Terakowska — Córka czarownic 
John Ronald R. Tolkien -  WIculca Pierścieni. 
Hobbit
Julian Tuwim -  Lokomotywa i inne wiersze 
Mark Twain -  Przygody Tomka Sawyera 
łan Whybrow -  Księga straszliwej niegrzecz- 
ności
Piotr Wojciechowski -  Poniedziałek, którego 
nie było
Maciej Wojtyszko -  Bromba i inni 
Wiktor Woroszylski -  Cyryl, gdzie jesteś

-  Kubuś Puchatek;

Od red.
Wykaz obejmuje książki wytypowane przez czytel

ników w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (25 pozycji) 
oznaczone kropką oraz tytuły eksperckie (20 pozycji) 
i książki do przetłumaczenia na język polski (10 pozycji). 
W plebiscycie najwięcej głosów oddano na książki:
I. J. K. Rowling: Harry Potter i kamień filozoficzny. 
(6540 głosów), 2. J, R. R. Tolkien — Wadca Pierścieni, 
Hobbit (3689 głosów) i 3. A. Lindgren: Dzieci z  BuUerbyn 
(2654 głosy), a z literatury polskiej na Pana Kleksa
J. Brzechwy (1929 głosów), H. Sienkiewicza W  pustyni 
i w puszczy (1634 głosów), M, Musierowicz Szósta 
Klepka. Tom 1 «Jeżycjady» (1365 głosów) i E. Niziurs- 
kiego Sposób na Alcybiadesa (1331 głosów).

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
popularyzuje Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polska Izba Książek zawarły porozumienie dotyczące populary
zacji Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży. W ramach tego porozumienia SBP deklaruje: 1) popularyzację 
Kanonu poprzez lokalne ogniwa SBP, wspólną organizację w bibliotekach promocji wybranych tytułów serii 
w formie spotkań autorskich (z udziałem m.in. autorów, ilustratorów, wydawców), wystaw plastycznych itp., 
2) promocje serii w bibliotekach i wśród członków SBP, 3) popularyzacje serii na łamach „Poradnika 
Bibliotekarza" (artykuły informacyjne, druk kuponu zamówieniowego) itp., 4) popularyzację serii na stronie 
internetowej SBP http//ebib.oss.wroc.pl/sbp i w innych wydawnictwach informacyjnych SBP. Koor
dynatorem przedsięwzięcia jest Biuro ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Al. Niepodległości 213, tel. 
825-83-74, 825-97-05, faks 825-53-49.
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K A L E J D O S K O P

BOGDAN KLUKOWSKI

Biblioteki umierają 
leżąc?

Co jakiś czas, szczególnie na początku roku 
lub po jakiejś ważng konferencji biblioteka
rzy czy spotkaniu środowiska z władzami, 
a szczególnie po opublikowaniu dorocznego 
raportu dr Jerzego Maja w postaci „Biblio
teki publiczne w liczbach” pojawiają się przez 
nikogo nie sponsorowane (tak!) publikacje 
o kolejnym upadku bibliotek. Trzeciego lute
go 2003 r. na pełnej kolumnie dziennika 
„Trybuna” znalazł się artykuł Michała Tyliń- 
skiego pt. Jak umierają biblioteki, o którym 
wzmianka znalazła się na stronie www. 
portal.ksiazka.net.pl. Potem były jeszcze uro
czystości 75-lecia powołania Biblioteki Naro
dowej, wreszcie konferencja Instytutu Książki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej na temat 
aktualnych i dawniejszych badań czytelnic
twa. W ten sposób chyba już nic aż do maja 
nie trzeba będzie pisać, bo wszyscy się na 
temat bibliotek i czytelnictwa wypowiedzieli 
a więc i uspokoili. Na „froncie walki” pozos
taną bibliotekarki w gminach i małych mias
tach stojące naprzeciw (a raczej potulnie w se
kretariatach) wielmożnych władz samorządo
wych, które jak mogą, tak przelewają z pus
tego w próżne, a przecież i o sponsora trud
niej tu niż w Warszawie. Jeżdżąc po kraju 
widuję za ładnie ozdobionymi na niebiesko 
szybami centra informacji europejskiej po; 
wstałe na bazie bibliotek. Do wejścia do Unii 
już tylko rok, a włodarze tych centrów nie 
mogą się dobić o jakieś większe środki. 
W oczach mam ciemne pomieszczenia w pasie 
nadmorskim, a pamięć odleglejsza przywołuje 
podobne obrazy sprzed lat czterdziestu i trzy
dziestu. Nie było tylko złotych gwiazd na 
niebieskim tle. Nadal ta sama bieda i cias
nota, ten sam zapach zleżalych książek i cza
sopism na rozchybotanych regałach, te same, 
zaaferowane bibliotekarki. Tylko, że teraz na 
pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy, rezo
lutnie odsyłają mnie do burmistrza lub do 
wójta.

Mamy wszak świadomość, że władza od
legły ministerialna, już nic nie może dać 
bibliotekom. Nic, to znaczy pieniądze, któ
rych nie ma, ale bez nich nie da się ^ ć  ani 
bibliotece, ani też lokalnej Społeczności. W ta
kich sytuacjach nawet najmniejszy diabełek 
podpowiada, żeby spojrzeć jak to robią iimi. 
Wzory najlepiej czerpać od zasobnych i do
świadczonych, więc zajrzyjmy na chwilę do 
tych, od których udajemy, że uczymy się od 
kilku stuleci.

Oto zasobna, zasiedziała Wielka Brytania, 
nie Anglia, ale Brytania. Wszystko jest tam 
brytyjskie, całe dziedzictwo kulturowe, zgro
madzone w muzeach, galeriach i bibliotekach:

pierwsze rękopisy, miecze z początku nowej ery, 
także współczesne gazety, książJci i biblioteki. 
W ostatnich dwóch latach biblioteki publiczne 
sygnalizują zmniejszanie zasobów, a od strony 
zachowań społecznych zmniejsza się liczba czy
telników korzystających z zasobów bibliotek. 
Spowodowane to jest obniżaniem sum prze
znaczonych na zakup nowości, mimo że budżet 
na utrzymanie bibliotek publicznych wzrósł o 30 
milionów funtów do poziomu 878 milionów 
funtów, czyli 1,325 miliarda euro. Ale tylko 10 
procent całości budżetu przeznaczono na zakup 
nowości. W porównaniu z sytuacją sprzed lat 
dziesięciu zakupy biblioteczne zmniejszyły się 
o jedną trzecią.

Podaję te astronomiczne sumy dlatego, że 
w Wielkiej Brytanii, tak jak i w innych krajach, 
księgarze uważają biblioteki za swoich najlep
szych bo stabilnych klientów. Nikomu nie 
przychodzi do głowy, a nawet nie jest to 
możliwe, by robić zakupy nowości z pominię- 
ciem księgami. Od sprzedaj książek jest tam 
księgarz a nie jakiś pośrednik, czy nie daj Boże 
sam wydawca. Społeczny podział pracy, jako 
pojęcie znane z podstaw ekonomii, jest tam 
przestrzegany także dlatego, że wydawcy, księ
garze i bibliotekarze pilnują reguł rynkowych 
I nie wykraczają poza ramy wyznaczone „umo
wą społeczną”, by posłużyć się terminem Fran
cuza J.J. Rousseau.

Wytłumaczeniem sytuacji publicznych bib
liotek brytyjskich są zapewne rosnące ceny 
książek, wymuszone przez wolny rynek i słab
szą koniunkturę gospodarczą w ogóle, ale 
zwracam uwagę, że tym faktem zajmują się 
wszyscy, którzy uczestniczą w procesie docie
rania książki do czytelnika, a nie tylko sami 
bibliotekarze.

I jeszcze przykład Niemiec.
Tam tradycyjnie oczkiem w głowie są bi

blioteki szkolne, jako element bezpośrednio 
uczestniczący w procesie edukacji, w realizacji 
wielu programów ogólnopaństwowych i mię
dzynarodowych, m.in. w znanym polskim 
nauczycielom programie „Piza” (nazwa po
chodzi od włoskiego miasta z krzywą wieżą 
a nie od pizzy). Ten i wcześniejsze programy 
wspomagają władze państwowe, krajowe 
(landy), samorządowe oraz znane fundacje 
Bertelsmanna i Czytelnictwa. Systemowy roz
wój czytelnictwa zaleca się tam już od przed
szkola, by kontynuować go aż do ukończenia 
szkoły wyższej. Pocieszeniem dla nas może 
być gorzka konstatacja prezesa Fundacji 
Czytelnictwa z początku bieżącego roku: „W 
naszym kraju jeśli gmina obcina budże^ to 
rozpoczyna od jego części przeznaczonej na 
biblioteki”. Może więc polscy samorządowcy 
dołączyli do standardów europejskich przed 
przyjęciem naszego kraju do Unii? Trzeba 
przy tym pamiętać, że obydwie fundacje nie
mieckie na rozwój czytelnictwa przeznaczają 
sumy nie mniejsze od tych, które idą na 
biblioteki w Polsce ze wszystkich możliwych 
źródeł i jeszcze czasem wspomagają innych, 
co przydarza się i polskim bibliotekom. ■
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Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

iGRAZWIASTRAUS 
;KATAPZVNA WOLFF

i flÉWiaewGZMewÊWc? 
a a u A f m a w -
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Grażyna Straus, Katarzyna Wolff: Sienkiewicz, Biblia, Harlequiny... 
Społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 2002 -  164 s. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki 
i Czytelnictwa. « Z  Badań nad Czytelnictwem; 2 6 .»

Książka prezentuje wyniki ogólnopolskiego sondażu czytelnictwa 
przeprowadzonego pod koniec listopada 2000 r. przez Instytut Książki 
i Czytelnictwa BN przy pomocy Ośrodka Badań Opinii Publicznej 
(OBOP) -  na reprezentatywnej próbie losowo-warstwowej mieszkań
ców Polski w wieku powyżej 15 lat. Treść pracy autorki podzieliły na 
dwie części: pierwsza część dotyczy czytania książek, źródeł dostępu do 
nich, powszechników lekturowych oraz kryteriów oceny literatury 
-  druga zaś -  kupowania i miejsc zakupu publikacji książkowych. 
Lektura tej publikacji, jak również i poprzednich tomów obejmują
cych badania społecznego zasięgu książki z minionych 10 lat pozwala 
na określenie charakteru przemian w wyborach czytelniczych Pola
ków a także na skonstatowanie takich zjawisk jak: zwiększenie 
dysproporcji społecznych w obszarze zakupu książki, przypadkowość 
jej zakupu, zmiany preferencji lekturowych (dominacja książki uży
tecznej), wpływ spektakularnych wydarzeń wydawniczych na decyzje 
dot. zakupu książki, wzrost zainteresowania literaturą fachową, zależ
ność zakupu książek od ekonomiki. Znakomita lektura dla biblio
tekarzy, wydawców, księgarzy pozwalająca na konstatację w jakim 
kierunku zmierza czytelnictwo w Polsce.

Grażyna Straus: Czytanie książek u progu liceum. Warszawa: Biblio
teka Narodowa, 2002 -  242 s. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki 
i Czytelnictwa. « Z  Badań nad Czytelnictwem; 2 5 .»

Jest to kolejna praca, przygotowana w Instytucie Książki i Czytelnic
twa BN, dotycząca społecznej sytuacji ksiąAi w Polsce. Przedstawia 
wyniki sondażu czytelnictwa książek, przeprowadzonego pod koniec 
1997 r. wśród nowo przyjętych adeptów warszawskich liceów ogólno
kształcących. Problematyka wyborów czytelniczych licealistów została 
omówiona w aspekcie 4 obszarów: 1) czytelnictwa ogółu mieszkańców 
Polski, 2) sytuacji społecznej i charakteru współczesnej młodzieży, 
3) szkolnych programów lekturowych w szkole podstawowej i liceum 
ogólnokształcącym i 4) współczesnej kultury popularnej. Wyniki badań 
pozwoliły autorce na postawienie hipotez dotyczących: populizowania 
się lektury (adresowanej do szerokiego ogółu), oddziaływania roz
maitych kanonów od narodowego do środowiskowego (młodzieżowego 
i inteligenckiego), międzypokoleniowego przekazu standardów lekturo
wych poprzez edukację i rodzinę, działania przemijających mód i ryn
kowych kreacji. Licealiści swobodnie poruszają się po świecie książek, 
ale świat literatury ciągle znajduje się przed nimi. Czy go otworzą? 
O tym -  w następnych badaniach i w kolejnej publikacji.

I
j GRAŻYNA STRAUS

'czyw w ie rnĄier.

Dariusz Kuźmina: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVn  
wieku. Warszawa: Wy da w. SBP, 2002 -  186 s. «N auka -  Dydaktyka 
-  Praktyka; 61 .»

Katechizmy pełnią ważną funkcję w historii Kościoła. Tego rodzaju 
publikacje mają długą tradycję sięgającą pierwszych wieków chrześ
cijaństwa aż do czasów współczesnych. W niniejszej publikacji zostały 
zaprezentowane wybrane katechizmy różnych religii: katolickie, prote
stanckie, kalwińskie, prawosławne. W części wprowadzającej autor 
omówił stan badań nad katechizmami, definicję katechizmu, jego 
początki i rozwój w XVI wieku w Polsce. Opis poszczególnych 
katechizmów obejmuje takie aspekty jak: przyczyny powstania, adre
saci, treść, wydanie edytorskie. Praca jest ciekawym przyczynkiem do 
rozwoju historii książki i religii.

JADWIGA CHRUŚCIŃSKA
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Czosopisno o księża dki dzbdca

wer
„Guliwer” jedyne polskie czasopismo poświę

cone w  całości literaturze dla dzieci i młodzieży, 
powstał w 1991 r. Jego pierwszym wydawcą była 
Fundacja „Książka dla Dziecka”, stawiająca so
bie za cel wspieranie czytelnictwa i propagowanie 
wartościowej literatury dla młodego czytelnika. 
Oprócz własnych środków fiindacja korzystała 
z corocznego wsparcia finansowego Ministerstwa 
Kultury, podobnie jak inne niskonakładowe cza
sopisma. Znaczne zmniejszenie i tak skromnej 
dotacji uniemożliwiło fundacji dalsze wydawanie 
pisma i sprawiło, że w 1991 r. postanowiono je 
zamknąć.

N a kolejne 3 lata (2000-2002) wydawanie „Gu
liwera” przejął Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich we Wrocławiu, czyli „Ossolineum”.

Gdy w październiku 2001 r. pismo obchodziło 
dziesiąte urodziny zbieraliśmy gratulacje, że na
dal istnieje -  bo, prawdę mówiąc, gdy grupka 
zapaleńców powoływała je do życia, mało kto 
wierzył, że uda się wydać więcej niż dwa, trzy 
numery czasopisma.

Od bieżącego roku „Guliwera” wydaje katowi
ckie Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Redakto
rem naczelnym pisma po rezygnacji prof. Joanny 
Papuzińskiej zost^ prof. Jan Malicki, zaś redak
cja mieści się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Idea takiego fachowego czasopisma narodziła 
się w środowisku związanym z książką dla naj
młodszych wkrótce po wojnie i już w połowie lat 
50. była w pełni ukształtowana. Niestety, choć 
wiele ówczesnych znakomitości pisarskich i wy
dawniczych zaangażowało się w tę sprawę -  po
mysł nie zyskał wsparcia ze strony władz. Boha
ter książki Jonatana Swifta miał problemy z osią
gnięciem celu swej podróży, czasopismo nie mog
ło nawet wystartować, choć w wielu krajach 
Europy takie wydawnictwa informacyjne już ist
niały.

„Guliwer” jest pismem przeznaczonym dla sze
rokiego kręgu odbiorców. Powstał z myślą nie 
tylko o środowiskach mających niejako zawodo
wo do czynienia z książką dla dziecka, do któ
rych zaliczają się nauczyciele (także akademiccy, 
kształcący przyszłych pedagogów i biblioteka
rzy), bibliotekarze, wydawcy, księgarze, twórcy 
-  pisarze, ilustratorzy, krytycy literaccy, badacze 
literatury dla dzieci i młodzieży, ale także o ro
dzicach pragnących zapewnić swym dzieciom 
wartościową lekturę.

„Guliwer” do 1999 r. włącznie ukazywał się 
jako dwumiesięcznik, obecnie, nie zmieniając ob

jętości, jest kwartalnikiem. W każdym numerze 
znajdują się recenzje nowości wydawniczych, wy
wiady z pisarzami i ilustratorami książek dla 
dzieci i młodzieży oraz z wydawcami. A także 
teksty historyczno-literackie, eseje i rozprawy 
o tytułach z klasyki dziecięcej, artykuły mówiące 
o doświadczeniach bibliotekarzy i nauczycieli 
związanych ze wspieraniem czytelnictwa, krótkie 
informacje o ważniejszych wydarzeniach kultu
ralnych dotyczących książki i czytelnictwa w kra
ju i za granicą.

Wydaliśmy kilka numerów poświęconych róż
nym regionom Polski (numer gdański, śląski, 
łódzki i warszawski), a także literaturze niemiec
kojęzycznej, czeskiej i skandynawskiej.

Działalność osób skupionych wokół pisma nie 
ogranicza się wyłącznie do jego redagowania.

W 1992 r. redaktor naczelna Joanna Papuziń
ska zainspirowana wydrukowanym w „Guliwe
rze” nr 6/92 wywiadem z Czesławem Miłoszem, 
który powiedział m.in.; „W Szetęjniach, gdzie się 
urodziłem, był cały kufer - pamiętam dokładnie: 
stał w spichrzu -  cały kufer książek z dzieciństwa 
mojego ojca”, rzuciła pomysł: raz w roku będzie
my losowali spośród prenumeratorów pisma ma
łą wiejską bibliotekę, która otrzyma wielki kufer 
książek. Wkładamy do niego te egzemplarze, 
które trafiły do nas do recenzji oraz książki 
zebrane od wydawców. I tak już kolejny rok 
jeździmy z darem dla bibliotek, gdzie zawsze 
przyjmowani jesteśmy z wielką radością i wdzię
cznością. To wspólna akcja „Guliwera” i Fun
dacji „Książka dla Dziecka”.

Również wspólnie ustanowiliśmy w 1993 r. 
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskie
go. Przyznajemy ją polskiemu autorowi za książ
kę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną 
po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną 
edycję nagrody. Pożądane są utwory pogodne, 
przesycone humorem i optymizmem, kontynu
ujące tradycje pisarskie patrona nagrody. Książki 
mogą zgłaszać wydawcy, biblioteki i inne zainte
resowane instytucje. Dotychczas nagrodę otrzy
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mali: Piotr Wojciechowski, Joanna Olech, Jerzy 
Niemczuk, Anna Onichimowska, Tomasz Troja
nowski, Dorota Gellner, Anna Lewkowska, Mar
ta Tomaszewska i Grzegorz Kasdepke.

Czy jesteśmy czytani?
Na spotkaniach redaktorów i autorów w bib

liotekach dowiadujemy się, że tak, że pismo jest 
ciekawe i potrzebne. Powstają też prace magister
skie na temat „Guliwera”.

Czy jesteśmy zauważani?
W 1993 r. zespól redagujący „Guliwera” otrzy

mał medal im. Janusza Korczaka, przyznawany 
przez jury Międzynarodowej Nagrody Literac
kiej im. Janusza Korczaka, ustanowionej przez 
Polską Sekcję IBBY.

MARIA MARJAŃSKA-CZERNIK

Chętnym do współpracy autorskiej z pismem podajemy 
nowy adres redakcji:
Biblioteka Śląska, Redakcja „Guliwera"
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice 
Tel. (032) 20 83 875 i (032) 20 83 700 
e-mail: gu1iwer@bs.katowice.pl
Adres dla zainteresowanych zaprenumerowaniem kwar
talnika na rok 2003 (cena prenumeraty za rok 40 zł). 
Wydawnictwo „Śląsk”
Al. W. Korfantego 51, 40-161 Katowice
Tel. (032) 258 58 70
Fax. (032) 258 32 29
e-mail; handel@slaskwn.com.pI

Świat książki dziecięcej

■ o przyjaźni n ie ty lko  
na cza s w akacji

Chciałabym dziś zająć się książką, którą Wy
dawnictwo „Albatros” Andrzga Kurylewicza 
opublikowało w 2001 r., ale ja trafiłam na nią 
dopiero teraz. Są to Wakacyjne siostry (Summer 
Sisters) amerykańskiej pisarki Judy Blume. Nie 
jest to w żadnym razie powieść dla młodzieży. 
Wakacyjne siostry zaliczyć można raczej do litera
tury dla kobiet. Czemu więc książka ta zwróciła 
moją uwagę? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze 
względu na osobę autorki. J. Blume jest popular
ną w świecie anglojęzycznym pisarką powieści 
dla młodzieży. Urodzona w 1938 r. w New Jersey, 
ukończyła New York University. Sławę przynio
sła jej wydana w 1970 r. powieść Are You There, 
God? It's Me, Margaret (Boże, czy jesteś tam? To 
ja, Margaret), w której jedenastoletnia bohaterka 
marzy o tym, by wreszcie dorosnąć. Następne 
książki J. Blume podejmowały różnorodne pro
blemy, jakie mogą trapić młodych ludzL Chodzi
ło zarówno o sprawy zwyczajne, choć przykre, 
np. zbyt pokaźną tuszę, jak i bardzo poważne: 
rozwód rodziców, nerwicę czy kalectwo. Według 
informacji na skrzydełku Wtkacyjnych sióstr, 
J. Blume opublikowała do tej pory ponad dwa
dzieścia powieści dla nastolatków i trzy dla 
dorosłych.

Jedną z tych przeznaczonych dla starszych 
czytelników (a raczej -  czytelniczek) są właśnie 
Wakacyjne siostry. I oto drugi powód, dla które
go postanowiłam napisać o tej powieści w rub
ryce zarezerwowanej dla literatury dziecięcej: 
J. Blume wnikliwie ukazuje trudny okres doj
rzewania młodego człowieka. Przypomina też, 
o czym często zapominamy, że ten etap życia 
może zdecydować, jakim dorosłym będzie kiedyś 
ów dojrzewający właśnie nastolatek.

Powieść zaczyna się w roku 1990, gdy obie 
bohaterki; Vix Leonard i Caitlin Somers -  owe

tytułowe „wakacyjne siostry” -  mają po dwadzie
ścia pięć lat. Bardzo ważna jest jednak retrospek- 
cja obejmująca większość książki: lata od 1977 
do 1990, ze szczególnym naciskiem położonym 
na ów wcześniejszy okres -  koniec dzieciństwa 
i pierwsze problemy młodości: dojrzewanie, kło
poty z określeniem własnego ja. pierwszą miłość, 
konflikty z rodzicami, wybór drogi życiowej... 
Gdy Caitlin i Vix po raz pierwszy spędzają razem 
wakacje, mają po dwanaście lat. Jest to więc dla 
nich ostatnie lato dzieciństwa. Zauważmy, że 
w języku angielskim, inaczej niż w polskim, 
określenie teenager (nastolatek) odnosi się do 
młodzieży w wieku od trzynastu (thirteen) do 
dziewiętnastu (nineteen) lat. Wszystkie liczebniki 
w tym przedziale kończą się na -  teen, natomiast 
jedenaście to eleven, a dwanaście -  twelve. Przy
wiązywanie szczególnego znaczenia do owego 
symbolicznego przejścia z grupy dzieci do grona 
młodzieży jest więc zrozumiałe.

To pierwsze wspólnie spędzone lato okaże się 
dla obu dziewczynek szalenie ważne. Większość 
osób, które pojawiają się w ich życiu właśnie 
wtedy, będzie miało znaczący wpływ na dalsze 
losy przyjaciółek. Skomplikowane i zmieniające 
się relacje między Vix, Caitlin i wszystkimi tymi 
ludźmi wypełniają strony powieści. Lecz tak 
naprawdę książka jest kroniką przyjaźni; jej na
rodzin i trwania, mimo wszelkich problemów. 
Wyznacza też jej kres, którym jest śmierć Caitlin. 
Czy to jednak na pewno już koniec? Przecież 
obok Vix nadal będą ludzie poznani dzięki Cait
lin. Niektórzy z nich staną się jej równie bliscy 
jak własna rodzina. Może nawet bliżsi?

A jaka jest nasza wiedza o amerykańskiej 
rodzinie? Są oczywiście osoby, które bywały 
w Stanach Zjednoczonych nie tylko turystycznie. 
Mieszkając tam przez jakiś czas nawiązywały 
bliższe kontakty z Amerykanami, odwiedzały ich 
w domach, poznawały ich rodziny. Jednak dla 
większości z nas wiedza ta ogranicza się do
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informacji zapamiętanych z licznych filmów oby
czajowych pokazywanych w polskich kinach i te
lewizji albo też z popularnych powieści. Chcieli- 
byśmy więc wiedzieć, czy rodziny Caitlin i Vix 
można by zaliczyć do typowych rodzin amery
kańskich, czy -  innymi słowy -  powieść J. Blume 
może dać czytelnikowi (czytelniczce) jakieś wyob
rażenie o życiu młodzieży amerykańskiej w prze
ciętnej rodzinie i w grupie rówieśniczej.

Od razu muszę powiedzieć, że -  jeśli chodzi 
o rodzinę -  to chyba nie. O ile rodziców Vix 
można zaliczyć do ludzi niezamożnych, to rodzi
ce Caitlin -  odwrotnie -  należą do grupy uprzy
wilejowanej. To dwa zupełnie różne światy. Być 
może jednak właśnie ów kontrast między nimi 
budzi ciekawość obu dziewcząt i sprawia, że 
ciemnowłosy Kopciuszek (Vix) i jasnowłosa 
księżniczka (Caitlin) zaprzyjaźnią się tego pa
miętnego lata 1977 r. na dobre i złe.

Warunki życia, zwyczaje i relacje między dzie
ćmi i rodzicami mogą być różne w różnych 
środowiskach i w różnych krajach, ale młodzież 
wszędzie jest podobna i podobne ma problemy 
z sobą i ze światem w okresie wychodzenia 
z dzieciństwa. Toteż, choć nie polecam Wakacyj
nych sióstr polskim nastolatkom, warto by tę 
powieść przeczytały ich matki.

Wedle mojej wiedzy Wakacyjne siostry są pier
wszą powieścią J. Blume wydaną u nas. Mam 
jednak nadzieję, że polskie dziewczęta poznają 
niedługo którąś z książek tej pisarki przeznaczo
ną specjalnie dla nich.

LIDIA BŁASZCZYK

Judy Blume: Wakacyjne siostry. Tl. Jacek Mani- 
cki. Warszawa: Wydaw. „Albatros” Andrzeja Ku
rylewicza, 2001.
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BIBLIOTEKA • ŚRODOWISKO

lubią książki

Jak powstawał koszaliński kanon książek 
dla dzieci i młodzieży?

W ogłoszoną przez Polską Izbę Książki akcję 
Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży Koszaliń
ska Biblioteka Publiczna włączyła się z dużym 
zainteresowaniem. Przyjęliśmy założenie, że na
sze działania będziemy prowadzić dwutorowo: 
jako plebiscyt na najpopularniejsze książki dla 
dzieci i młodzieży a z drugiej strony jako promo
cję dobrej literatury i samego czytania. Każda 
z bibliotek dziecięcych Koszalina przygotowań 
indywidualny program przedsięwzięć. Koordyna
cją wszystkich działań zajęło się powołane w tym 
celu, z inicjatywy Biblioteki, Centrum Promocji 
Dobrej Książki, złożone z przedstawicieli władz 
i lokalnych mediów, nad którym patronat przy
jęła ówczesna Wiceprezydent Miasta Krystyna 
Kościńska. Do akcji obok bibliotek włączyły się 
niektóre szkoły podstawowe i gimnazja a jej 
regularnym popularyzowaniem zajął się m.in. 
lokalny dziennik „Głos Pomorza”, który co
dziennie informował o idei przedsięwzięcia, za
mieszcza kupony do głosowania oraz wypowie
dzi znanych osób z koszalińskiego środowiska na 
temat ich ulubionych lektur z dzieciństwa.

We wszystkich bibliotekach wywieszono infor
macje o plebiscycie, wyłożono kupony do głoso
wania na ulubioną książkę typowaną do Kanonu 
i ustawiono urny, przygotowano również wy
stawki książek dla dzieci i młodzieży, biblioteki 
nawiązały też kontakty z sąsiadującymi szkołami, 
w celu wspólnego propagowania akcji i organizo
wania wspólnych działań promujących dobrą 
literaturę dziecięco-młodzieżową. W bibliotekach

odbywały się rozmowy o książkach, zabawy 
literackie, promocje wybranych tytułów, spot
kania ze znanymi koszalinianami (m.in. ludźmi 
kultury i dziennikarzami), którzy opowiadali 
o swoich ulubionych lekturach, czytali ich frag
menty itp. Bibliotekarki przygotowywały prze
glądy książek polecanych oraz zachęcały do 
udziału w plebiscycie. Szkoły, które włączyły się 
do akcji na swoim terenie prowadziły niezależną 
zbiórkę kuponów plebiscytowych, były one skła
dane także w redakcji „Głosu Pomorza”.

W plebiscycie zebrano ogółem 4538 kuponów 
(w tym 266 spoza Koszalina -  z bibliotek w Miel
nie, Sianowie i Świeszynie), na podstawie których 
powstał, liczący 50 tytułów KOSZALIŃSKI KA
N O N  KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIE
ŻY. N a jego czele znalazł się, jak można było 
oczekiwać, Harry Potter (cykl książek J.K. Row
ling), który u zysk i 893 głosy. Co ważne, w ko
szalińskim plebiscycie przyjęliśmy zasadę, że każ
dy jego uczestnik mógł znosić do Kanonu tylko 
1 książkę. W pierwszej dziesiątce znalazły się 
również następujące tytuły (w kolejności zajętych 
miejsc): Dzieci z  BuUerbyn A. Lindgren, Kubuś 
Puchatek A. A. Milne, Ania z Zielonego Wzgórza 
L. M. Montgomery, Akademia Pana Kleksa 
J. Brzechwy, Władca Pierścieni J. R. Tolkiena, 
W  pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza, Hobbit 
J. R. Tolkiena, zbiór wierszy Brzechwa dzieciom 
J. Brzechwy oraz Ten obcy I. Jurgielewiczowej. 
D o Koszalińskiego Kanonu trafiły też takie po
zycje jak m.in.: Pinokio C. Collodiego, Baśnie
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H. Ch. Andersena, cykl «Jeżycjada» M. Musie
rowicz, Chłopcy z Placu Broni F. Molnara, cykl 
książek o Mikołajku R. Gościnnego i J. Sempe, 
M ały książę A. Saint Exupery’ego. Kilka tytułów 
znalazło się w naszym Kanonie trochę przypad
kowo, jak np. Zemsta A. Fredry czy Kamienie na 
szaniec A. Kamińskiego, można przypuszczać, że 
są to akurat przerabiane lektury, wpisane przy 
okazji wypełniania kuponów w klasie.

Koło SBP przy Koszalińskiej Bibliotece Pub
licznej zorganizowało niezależny plebiscyt dla 
bibliotekarzy. Wzięło w nim udział 60 osób. Co 
ciekawe okazało się, że wybory bibliotekarzy nie 
odbiegają zbytnio od upodobań czytelników. 
W bibliotekarskim plebiscycie zwyciężyła Ania 
z Zielonego Wzgórza a wśród propozycji do 
Kanonu znalazły się tytuły zgłoszone w plebis
cycie czytelników np. Dzieci z Bułlerhyn A. Lind
gren, M ały książę A. Saint Exupery’ego, Baśnie 
H. Ch. Andersena, cykl «Jeżycjada» M. Musie
rowicz. Zasadnicza różnica dotyczy właściwie 
tylko 1 tytułu: Serce E. Amicisa wymienione 
przez 5 bibliotekarzy, w propozycjach czytel
ników pojawiło się tylko 1 raz.

Całą akcję prowadziliśmy przez okres półtora 
miesiąca (od października do połowy listopada) 
a jej podsumowanie nastąpiło 20 listopada 
2002 r. na specjalnie zorganizowanej imprezie 
czytelniczej, zrealizowanej w konwencji pociągu 
z Warszawy Centralnej do Koszalina. Naszą 
imprezę zaszczycił swoją obecnością m.in. Prezy
dent Koszalina Mirosław Mikietyński. Podróż 
rozpoczęło odczytanie przez aktualnego Mistrza 
Pięknego Czytania (laureata wcześniejszego kon
kursu) wiersza J. Tuwima lokomotywa. Na kolej
nych stacjach, na których zatrzymywał się po
ciąg, na uczestników imprezy czekały różne at
rakcje, m.in. na stacji Książkowo Górne teatrzyk 
z Filii nr 12 przedstawił inscenizację o rodzinie 
zarażonej bakcylem czytania a na stacji Tid-

Czytelniczy pociąg z Warszawy do Koszalina

delipom Piddelidej była Wiceprezydent Miasta 
(z zawodu nauczycielka) przeczytała fragment 
Pippi langst rump, w którym bohaterka książki 
opowiada o szkołach w Argentynie. Po „przyjeź- 
dzie” pociągu na stację docelową na scenę wnie
siono wielki kufer zawierający kupony plebis
cytowe, z których wybrana z widowni „sierotka 
Marysia” dokonała losowania 32 nagród książ
kowych.

W akcji typowania książek do Kanonu wzięły 
udział w większości (ponad 95%) dzieci i młodzież 
w wieku do lat 16. Z założeniem minimalnego 
ryzyka błędu można przyjąć, że jest to grupa 
reprezentatywna dla całej populacji w tym przedziale 
wiekowym w Koszalinie. Plebiscyt pozwoli w jakimś 
sensie na poznanie upodobań czytelniczych. Zbież
ność w dużym procencie koszalińskich wyborów 
z wynikami plebiscytu ogólnopolskiego świadczy 
o jego wiarygodności. Istotniejsze wydaje się być 
jednak to, że ogólnopolska akcja stała się w przypa
dku Koszalina znakomitym sposobem promocji 
książki, bibliotek i czytelnictwa.

REGINA BOGACKA 
kierownik Działu Udostępniania Zbiorów 

w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 
Filia nr 11 włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. W dniach od 
03.06.2002 r. do 08.06.2002 r. w spotkaniach 
w bibliotece uczestniczyli uczniowie klas czwar
tych ze Szkoły Podstawowej nr 5 i nr 1 oraz 
dzieci z Przedszkola nr 29 i nr 12 w Mysłowicach.

W czasie „Tygodnia Czytania Dzieciom” bi
bliotekarz w przebraniu „Pani Bajka” czytał na 
głos dzieciom bajki; o Waligórze i Wyrwidębie, 
o smoku wawelskim, o królową Bałtyku, O dziel
nym krawczyku. Krzesiwo. Po każdej przeczyta
nej bajce dzieci odpowiadały na pytania wyloso
wane z „bajkowego kapelusza”. Uczestnicy kon
kursów literackich zostali nagrodzeni upomin
kami. Również wszystkie dzieci mogły się popisać

umiejętnością czytania, wspólnie na głos odczy
tując lokomotywę Juliana Tuwima. N a zakoń
czenie dzieci rysowały swoje podobizny i postaci 
z poznanych bajek. Gotowe prace wkładały do 
wagoników pociągu-lokomotywy na pamiątkę 
uczestnictwa w spotkaniach „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. Lokomotywę oraz opis przebiegu 
imprez wraz ze zdjęciami wysłano do Fundacji 
ABCXXI w Warszawie, ul. Pachnąca 23/2.

Osobny program bibliotekarki -  Anna Urban 
i Anna Żmuda przygotowały dla przedszkola
ków. „Pani Bajka” czytała dzieciom wiersze Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. Wspólnie z przed
szkolakami bibliotekarze odtańczyli w kółeczku 
taniec do tekstu Jana Brzechwy Pomidor. Dzieci 
inscenizowały również Rzepkę Juliana Tuwima,
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wcielając się w postacie z wiersza, wykorzystując 
specjalnie przygotowane emblematy.

W czasie jednego ze spotkań „głośnego czyta
nia” zaszczycił nas swoją obecnością Mirosław 
Książek -  aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie, 
który przeczytał dzieciom Dwie Dorotki Janiny 
Porazińskiej oraz przeprowadził krótką poga
dankę na temat baśni.

Na zakończenie każdego spotkania częstowa
no dzieci słodyczami oraz obdarowywano za

kładkami do książek i folderami z kampanii 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Spotkania „Rośnego czytania” cieszą się dużą 
popularnością wśród dzieci, nauczycieli i rodzi
ców. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” będzie 
realizowana w naszej bibliotece systematycznie 
w czasie trwania roku szkolnego.

ANNA URBAN  
kierownik Oddziału dla Dzieci

MBP w Mysłowicach Filia nr 11

Akcja czytania dzieciom z domów dziecka 
przez bibliotekarzy łódzkich

Pod koniec 2002 r. Oddział Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Łodzi rozpoczął akcję 
czytania książek dzieciom z domów dziecka 
przez bibliotekarzy. Pomysł ten, który zrodził się 
w ^owie przewodniczącej Oddziału, spotkał się 
z pozytywnym oddźwiękiem zarówno ze strony 
dyrekcji i pedagogów z domów dziecka, jak 
i samych bibliotekarzy (nie tylko członków SBP).

Od połowy stycznia br. mamy pod opieką trzy 
domy (nr 4 z ul. Maiysińskiej 100, nr 5 z ul. 
Małachowskiego 74 i nr 6 z ul. Bednarskiej 15). 
D o akcji włączyły się filie Miejskich Bibliotek 
Publicznych: Łódź-Bałuty (9 filii), Łódź-Polesie 
(6 lilii), Łódź-Śródmieście (2 filie), Łódź-Widzew 
(1 filia), z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabia
nicach -  1 osoba. W naszym gronie są także dwie 
dyrektorki (Łodzi-Polesia i Pedago^cznej Biblio
teki Wojewódzkiej) oraz trzy wolontariuszki.

Z poszczególnymi domami dziecka mamy 
ustalone terminy wizyt (z reguły przychodzą dwie 
osoby). Czytamy dzieciom bajki, opowiadania 
oraz różne ciekawostki z książek popularnonau
kowych. Na spotkaniach dzieci rysują i lepią 
z plasteliny postacie i przedmioty z czytanych 
książek, deklamujemy razem znane wierszyki. 
Grupy dziecięce nie są duże: od 4 do 10 dzieci 
w wieku 5-13 lat, przeważają chłopcy.

Nie są to łatwi odbiorcy. Dzieci są nadpobud
liwe, agresywne, nie są zżyte ze sobą, z powodu 
dużej rotacji w domach dziecka. Początki były 
trudne i dla nas, i dla nich. Ale teraz, mając za 
sobą kilka wspólnych spotkań, widzimy zmiany. 
Dzieci przyzwyczajają się do nas, są spokojniej
sze, uważają, siadają nam na kolanach i przytula
ją się. Coraz częściej widzimy „rozdziawione” 
zasłuchane buzie.

Z każdego spotkania powstaje notatka sporzą
dzona przez czytające koleżanki i prace plastycz
ne wykonane przez dzieci.

Organizacyjnie wygląda to tak: co dwa miesią
ce sporządzam harmonogram wizyt i wysyłam 
faksem do poszczególnych bibliotek miejskich. 
Bibliotekarki z filii wpisują się pod poszczególne 
daty i odsyłają mi. Na wolne terminy wcale nie 
muszę szukać chętnych. Koleżanki z mojej bib
lioteki (Łódź-Polesie) same się „wpraszają”. Jak 
mi powiedziały (a i sama wiem coś na ten temat), 
kto raz pójdzie „na czytanie”, nie może się 
doczekać, kiedy pójdzie znów. My po prostu 
tęsknimy za tymi dzieciakami. Dzieci za nami 
chyba też. Jak przychodzimy, biegną do nas 
z radością, całujemy się i ściskamy jak byśmy się 
znali wiele lat.

Po kilku wizytach wiemy, co brakuje dzieciom. 
Może i nasi czytelnicy wspomogą naszą akcję? 
Chodzi o artykuły piśmienne: bloki rysunkowe, 
kredki, zeszyty, gumki, temperówki, itp., czaso
pisma dziecięce, szczególnie komputerowe dla 
chłopców, lektury szkolne (nowe książki), pro
gramy edukacyjne na CD-ROM-ach.

Myślę, że nasza akcja z czasem bardziej się 
rozwinie. Chcielibyśmy nią objąć pozostałe domy 
dziecka w Łodzi i pogotowia opiekuńcze. Wierzę 
też, że z^osi się do niej jeszcze więcej łódzkich 
bibliotekarzy (nie tylko z bibliotek publicznych).

Po kilku miesiącach naszych działań, napiszę 
znów do Państwa. Będzie więcej wrażeń i do
świadczeń. Podzielę się nimi z Wami.

GRAŻYNA RUROWICZ
przewodnicząca Oddziału SBP w Łodzi

JUŻ DO NABYCIA!
Wydawnictwo SBP odpowiadając na postulaty swoich czytelników wydało klasyczną 
pozycję polskiej bibliologii -  H. Radlińska; „Książka wśród ludzi". Pół wieku minęło 
od ostatniego wydania tej książki a jakże aktualna jest jej treść! (stron 256, cena 30 zł)
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Literatura -  kreator postaw i zachowań dziecka
Wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości 

są podstawą wszelkich oddziaływań wychowawczych 
(Gestellt)

Dwudziestoletni bagaż moich doświadczeń 
z dziećmi przedszkolnymi skłania do refleksji nad 
znaczeniem literatury w życiu dziecka i nauczy
ciela, jej wpływu na kształtowanie podstaw i za
chowań młodego człowieka, a także wartości 
w życiu dorosłym.

Jak daleko w głębię doznań i uczuć dziecka 
może sięgnąć literatura przekonałam się w chwili, 
gdy rozpoczęłam współpracę z Biblioteką Pub
liczną Miasta i Gminy w Słubicach, która w mo
im przedszkolu uruchomiła punkt biblioteczny. 
W 1982 r. Maria Chilińska -  dyrektor BPMiG 
wprowadziła mnie -  młodą nauczycielkę w świat 
sztuki inspirowany poezją i prozą, ukazała moż
liwości rozwijania zdolności dziecięcych i od
czuwania satysfakcji z osiąganych przez dziecko 
sukcesów. Wymiernym efektem współpracy z bi
blioteką są liczne sukcesy naszych dzieci osiągane 
w konkursach ogólnopolskich, regionalnych, lo
kalnych. Byliśmy nagradzani i wyróżniani, m.in. 
w konkursach plastycznych; „Gdybym był pisa
rzem i malarzem” (Kraków), „Lekarz przyjacie
lem człowieka” (Zielona Góra), „Europa w szko
le” i „Ja i Król Maciuś I” (ogólnopolskie), a także 
w innych imprezach miejscowych. Po każdym 
konkursie w bibliotece i przedszkolu organizo
wane są wystawy twórczości dziecięcej. Od kilku

lat nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą 
w Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełko
wych. Te spotkania nauczyły mnie szacunku dla 
słowa pisanego. Zainspirowały również do pod
jęcia próby opracowania autorskiego tekstu Jase
łek i wspólnie z kolegą nauczycielem Robertem 
Banaśkiewiczem, który napisał muzykę zaprezen
towaliśmy Jasełka na przeglądzie powiatowym. 
Zdobyte wyróżnienie było dla mnie potwierdze
niem, że znajomość literatury dziecięcej może być 
wzorem do opracowywania tekstów autorskich 
dostosowanych do możliwości i umiejętności ma
łego dziecka.

Pisząc te słowa chcę wyrazić opinię nauczycie
la wychowania przedszkolnego, jak ważny jest 
wczesny kontakt dziecka z biblioteką i jak ważne 
miejsce w procesie wychowawczo-dydaktycznym 
zajmuje literatura. Przecież to do niej odwołuje
my się niemal w każdej sytuacji pokazując skutki 
postępowania bohaterów. Któż nie zna Pinokia 
i jego rosnącego nosa, Jasia i Małgosi, Króla 
Maciusia Pierwszego, czy też Kopciuszka.

Teraz, z perspektywy 20 lat pracy zawodowej, 
mogę powiedzieć, że spotkanie na swej drodze 
ludzi, którzy wskażą dobry kierunek, jest ogrom
ną wartością dla przyszłej pracy zawodowej. 
Dziękuję im za to. Młodym nauczycielom życzę 
też tego z całego serca.

KRYSTYNA BILIŃSKA
nauczycielka wychowania przedszkolnego ze Słubic

Jak zachęcam dzieci do czytania książek?
Jestem nauczycielem bibliotekarzem i pracuję 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica 
w Wesołej. W tym roku szkolnym rozpoczęłam 
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 
lutego 1996 r. organizuję lekcje biblioteczne 
w klasach pierwszych połączone z uroczystym 
pasowaniem na czytelnika. Z moich obserwacji 
wynika, że forma ta w atrakcyjny sposób zachęca 
dzieci do częstego korzystania z księgozbioru 
biblioteki szkolnej.

W naszej bibliotece posiadamy wiele tytułów 
lektur szkolnych od klasy pierwszej do szóstej 
szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawo
wych, a także wiele książek z literatury dziecięcej: 
bajeczek, wierszyków, baśni. Księgozbiór jest 
uzupełniany na bieżąco przez nowe pozycje, rów
nież dzięki naszym czytelnikom, którzy przyno
szą do nas książki w formie darów.

Chciałabym opisać uroczystość, która odbyła 
się 21.01. br., poświęconą pasowaniu na czytel
nika uczniów klas la  i Ib. W tym dniu wy
chowawczyni klasy Ib przyprowadziła swoich 
wychowanków do naszej czytelni. Dzieci usiadły

na ławce i w skupieniu oglądały przedstawienie 
kostiumowe w wykonaniu uczniów z klasy IVa, 
którzy wcielili się w postacie ze znanych bajek, 
takich jak: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Dzie
wczynka z zapałkami. Kot w butach. Wszystkie

Pasowanie uczniów na czytelników biblioteki
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wierszyki recytowane przez uczniów związane 
były z tematem książek i z biblioteką. Przed 
uczniami klasy pierwszej otworzyły się drzwi do 
pięknego, kolorowego świata książek. Przedsta
wienie zostało nagrodzone gromkimi brawami 
widzów. Po części artystyczną kontynuowałam 
pogadankę z uczniami o miejscu, w którym się 
znajdowaliśmy i o obejrzanym widowisku. Zwró
ciłam pierwszakom uwagę na wyjątkową wy
stawkę książek, która znajdowała się w widocz
nym miejscu i zawierała znane bajki dla najmłod
szych dzieci. W tym dniu każdy obecny uczeń 
mógł pierwszy raz wypożyczyć sobie książki do 
domu, ale zanim to uczynił, cała klasa złożyła 
uroczystą przysięgę;

! „My, uczniowie pierwszej klasy
' Tobie, Książko, przyrzekamy.

Że szanować Cię będziemy.
Krzywdy zrobić Ci nie damy.

i Obowiązków czytelnika
! Będziemy przestrzegać pilnie
I I z Twych rad i Twych mądrości 
' Korzystać od dziś usilnie!

Przyrzekamy!”

Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na czytel
nika, które polegało na tym, że każdy uczeń 
podchodził z wybraną przez siebie książką, a ja 
wtedy dotykałam jego ramienia specjalną, ozdob

ną zakładką i wypowiadałam formułę: „Pasuję 
Ciebie na czytelnika naszej biblioteki”.

Oprócz tego dzieci otrzymały na pamiątkę 
kolorowe papierowe zakładki wykonane przez 
ich starszych kolegów oraz „małe co nieco” 
-  lizaki. Pani wychowawczyni w tym czasie 
pomagała wybierać pierwszoklasistom odpowie
dnie lektury, m.in. Czarną owieczkę. Jak Wojtek 
został strażakiem. Brzechwa dzieciom i inne.

Na zakończenie dzieci powtórzyły wierszyk, 
który pojawił się w trakcie przedstawienia;

„Szanuj książki z biblioteki
Czy lato, czy zima.
Dwa tygodnie każdą książkę
W domu możesz trzymać”

Myślę, że ta lekcja była dla wszystkich poucza
jąca i przyczyni się do dużej aktywności czytel
niczej wśród uczniów pierwszej klasy. W jej 
trakcie wykonano zdjęcia, a całość została utrwa
lona na taśmie wideo. Zachęcam do podejmowa
nia tego typu działań w swoich szkołach biblio
tekarzy i nauczycieli, gdyż uważam, że wysiłek 
włożony w przygotowanie takiej imprezy przyno
si duże efekty. Piszę o tym z perspektywy wielo
letniej pracy i pragnę zaznaczyć, że jest to dobry 
wstęp do późniejszej, codziennej pracy z młodzie
żą szkolną.

ELŻBIETA POL-LUBCZYŃSKA 
nauczyciel bibliotekarz SP nr 1 w Wesołej

Moja biblioteka

»ZABYTKI” w bibliotece szkoły muzycznej (i nie tylko)

D o napisania zmobilizowali mnie sami na
uczyciele bibliotekarze (i bibliotekarki) szkół mu
zycznych spotykani na konferencjach i kursach. 
Zmobilizował mnie także artykuł Danuty Kanec- 
kiej i Doroty Witkowskiej pt. Zabytkowe książki 
w bibliotece szkolnej zamieszczony w „Poradniku 
Bibliotekarza” 2001 nr 2.

Jak piszą autorki, „...V Liceum Ogólnokształ
cące im Augusta Witkowskiego w Krakowie to 
szkoła z wielkimi tradycjami i bogatą historią, 
gdzie z należytym szacunkiem dla przeszłości 
gromadzi się pamiątki i archiwalia dotyczące 
szkoły, sięgające czasów jej powstania, tj. 1871 r. 
Biblioteka szkolna posiada w  swych zasobach 
wspaniałe zbiory archiwalne, które stanowią 
część jej księgozbioru...”. To właśnie tę część 
zbiorów przedstawiają w swoim artykule. Uzasa
dniają także ich przydatność w szkolnej biblio
tece zachęcając inne biblioteki do „...szczególnej 
opieki nad starymi zbiorami, a młodzież do 
poznania historii książki, która jest częścią his
torii naszego narodu...”.

Większość bibliotek szkół muzycznych, nawet 
tych z tradycjami nie posiada aż tak bogatych 
i bezcennych archiwaliów. Nie mniej w każdej 
z tych bibliotek szkolnych z całą pewnością coś 
się jednak znajdzie. Coś co będzie może nie aż 
tak stare, by od zaraz przypiąć mu etykietkę 
„zabytek”, ale coś co zasługuje na to miano także 
z innych przyczyn. Coś, z czym do tej pory nie 
wszyscy wiedzieli co właściwie mają, co powinni 
i co mogą zrobić, ze starymi, pożółkłymi egzem
plarzami książek a zwłaszcza nut, które stanowią 
podstawę naszych zbiorów. Coraz więcej mamy 
jednak „zabytków” całkiem świeżej daty. Sprzed 
mniej więcej 30-50 lat. Stały się one cenne i za
sługują na takie miano także z innych powodów. 
I o tym bardzo często dyskutujemy na naszych 
spotkaniach.

Oto zagadnienia, które spotkały się ze szcze
gólnym zainteresowaniem:
■ Skąd więc się biorą zabytki w bibliotekach
■ Dary i ich selekcja
■ Stan techniczny egzemplarzy i konserwacja
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■ Wydawnictwa rzadkie i dawno nie wznawiane
■ Zabytki...

Z punktu widzenia... muzykologa, biblioteka
rza, nauczyciela-muzyka, nauczyciela-teoretyka:
■ Programy nauczania
■ Miejsce „zabytków” w bibliotece szkolnej
■ „Asfalty”, czyli „zabytkowe” nagrania.

Nie ma co ukrywać. Nasze zbiory starzeją się 
coraz bardziej. Niektóre z przyczyn wymieniłem 
już powyżej. Nie zawsze uda nam się w porę 
uratować ostatni kompletny egzemplarz. Coraz 
rzadziej będziemy mieli możliwość wymiany na 
nowy lub w lepszym stanie. Nie ma szans na 
pełne stuprocentowe zwroty w końcu semestru 
czy w końcu roku szkolnego. Część uczniów, 
zwłaszcza klas początkowych, zarówno w I jak 
i w II stopniu, nie rozlicza się ze szkołą, z biblio
teką! Trudno także uświadomić ten fakt nauczy- 
cielom-muzykom. To Oni przecież mają na co 
dzień kontakt z uczniem. My nie zawsze zdążymy

)

w porę zareagować. Informacje o rezygnacjach 
docierają do nas ze zbyt dużym opóźnieniem. 
Upomnienia -  to są przecież dodatkowe koszty. 
Wraca około 10-15% pozycji. Jak więc nie chro
nić tego co jeszcze posiadamy. Stąd coraz bar
dziej restrykcyjne regulaminy bibliotek szkol
nych. Zwrot wartości (ostateczność) nie ratuje 
biblioteki. Cóż nam po pieniądzach, gdy nie 
będziemy w stanie -  nawet my -  odkupić nie 
zwróconego egzemplarza.

Może całe te moje rozważania wywołają dys
kusję na życzliwych łamach. Może są inne roz
wiązania naszych problemów. Niech się teraz 
wypowiedzą pozostali. Zapraszam do dyskusji. 
Wszak szkół muzycznych -  i artystycznych 
-  w Polsce jest około czterystu.

/  -
MIROSŁAW FRYDRYCH 

h’ • nauczyciel bibliotekarz
Zespól Szkól Muzycznych w Wałbrzychu

WARSZTATY CZYTELNICZE

Parada postaci historycznych
K o n k u rs  d la  uczniów szkó ł p o n ad g im n az ja ln y ch

; i z

Cele konkursu: I
przypomnienie sylwetek sławnych postaci hi
storycznych,
doskonalenie sprawności szybkiego wyszuki
wania potrzebnych wiadomości, 
wspomaganie szkolnej edukacji historycznej. 

Zasady konkursu
Konkurs (w formie pisemnej lub ustnej) może 
być zorganizowany dla uczniów jednej klasy, 
np. na lekcji historii albo jako współzawodnic
two uczniów wszystkich klas.
Uczniowie udzielają odpowiedzi na kartkach 
(podają także swoje imię, nazwisko, klasę) 
i wrzucają je do skrzyneczki, znajdującej się 
w bibliotece szkolnej.
Konkurs poprzedza umieszczenie w gablocie, 
obok biblioteki, informacji dotyczących jego 
regulaminu, przebiegu, terminu jak i składu 
komisji.
Zwycięzców wyłaniamy na podstawie liczby 
punktów uzyskanych za udzielenie prawidło
wych odpowiedzi.
W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi 
zwycięzców wybieramy drogą losowania.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody 
książkowe.
Konkurs można zareklamować i zachęcić 
uczniów do wzięcia w nim udziału, nagłaś
niając go przez radiowęzeł szkolny.

I Pytania konkursowe

1. Kompozytor i światowej sławy pianista, 
mecenas kultury i sztuki. Doktor honoris causa 
dziewięciu uniwersytetów. Dyplomata i mąż sta
nu, przyjaciel Wilsona i Roosvelta. Urodził się 
6 listopada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu. 
W 1887 r. zadebiutował jako pianista w Wiedniu. 
Koncertował w różnych miastach Europy i Ame
ryki, występował w Afryce i Australii. Przyjaz
dem do Poznania dał początek powstaniu wiel
kopolskiemu. W imieniu Polski podpisał traktat 
wersalski.

2. Księżna Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst. 
Poślubiła ks. Holsztyńskiego Urlyka, późniejsze
go Piotra III. Dokonała przewrotu pałacowego 
i ogłosiła się cesarzową. Prowadziła politykę 
ekspansji zewnętrznej wzmaganą przez jej kolej
nych faworytów. W Polsce ograniczyła działal
ność reformatorską, wzi^a udział w rozbiorach 
naszego kraju, poparła konfederację barską.

3. Urodził się w 1746 r. Uczęszczał do Szkoły 
Rycerskiej w Warszawie. Najwyższy Naczelnik 
Sił Zbrojnych Narodowych. Uczestnik wojny 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych i wojny 
polsko-rosyjskiej. W 1792 r. zwyciężył wojska 
rosyjskie pod Racławicami. Wydał Uniwersał 
Połaniecki. Uczestniczył w tworzeniu Legionów 
polskich. Zmarł w Solurze (Szwajcaria).
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4. Ostatni z dynastii Piastów. Dobry dyplo
mata i gospodarz. Dążył do wzmocnienia i przy
wrócenia całości Królestwa Polskiego. Okres 
jego rządów cechował spokój. Polska w tym 
czasie nie była nękana najazdami Krzyżaków ani 
Tatarów. Królewskim edyktem powołał do ist
nienia pierwszy w Polsce uniwersytet. W okresie 
jego rządów wybudowano 55 zamków, a 27 
miast otoczono murami obronnymi. Dlatego czę
sto mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zo
stawił murowaną.

5. Od 1509 r. król Anglii. Zamierzał wprowa
dzić rządy absolutne. Prowadził wojny z Francją. 
Wobec nieudzielenia mu przez papieża rozwodu 
z Katarzyną Aragońską, doprowadził do zerwa
nia przez Anglików kościelnej zależności od Rzy
mu i w 1534 r. ogłoszony został przez parlament 
głową kościoła anglikańskiego. Przeprowadził 
likwidację klasztorów i konfiskatę ich dóbr. Jed
ną z jego sześciu żon była Anna Boleyn.

6. Polityk, twórca i przywódca włoskiego fa
szyzmu. Założyciel Narodowej Partii Faszystow
skiej. W 1922 r. dokonał zamachu stanu („marsz 
na Rzym”) i utworzył rząd. Władzę swą opierał 
na rozbudowanym systemie policyjnym, posługu
jąc się represjami i terrorem. W 1940 t. przystąpił 
do wojny po stronie Niemiec. W 1945 r. został 
schwytany i rozstrzelany przez włoskich party
zantów.

7. Car rosyjski od 1687 r. i cesarz od 1721 r. 
W wyniku zamachu objął władzę w kraju. Głów
nym celem jego polityki zagranicznej było ułat
wienie Rosji kontaktów z Zachodem przez zdo
bycie dostępu do M. Czarnego lub M. Bałtyc
kiego. Podróżując (incognito) po Niemczech, Ho
landii, Anglii zapozn^ się z polityką, gospodarką 
i techniką krajów zachodnich, zwłaszcza z budo
wnictwem okrętów. Założyciel Petersburga,

8. Generał, bohater walk o niepodległość Sta
nów Zjednoczonych, wybitny uczestnik akcji 
zbrojnych konfederacji barskiej. W 1777 r. wyje
chał do Ameryki i tam zorganizował legion. 
W 1779 r. odniósł zwycięstwo nad wojskami 
angielskimi pod Charleston. Zginął w czasie ob
lężenia pod Savannah. Uznany został za bohate
ra Stanów Zjednoczonych. 25 amerykańskich 
miast nazwano jego imieniem.

9. Działacz niepodległościowy, polityk, mar
szałek Polski. Pogromca bolszewików i zaciekły 
wróg komunizmu. Zwany poufale „Dziadkiem”, 
do dziś jest symbolem zwycięstwa nad bolszewi
kami w 1920 r. Już za życia, jako twórca niepod
ległości Polski, stał się legendą.

10. Mąż stanu, generał, z wykształcenia in
żynier budownictwa wodnego. W latach 1922-23 
premier i minister spraw wewnętrznych. Od 
1939 r. naczelny wódz i generalny inspektor sil 
zbrojnych. Od 1940 r. przebywał w Wielkiej 
Brytanii. Zginął w katastrofie lotniczej. Okolicz

ności jego śmierci wciąż są przedmiotem docie
kań dziennikarzy i historyków.

11. Córka księcia Mediolanu i Izabeli Aragoń
skiej. Od 1518 r. druga żona króla Zygmunta 
1 Starego i królowa polska. Matka króla Zyg
munta Augusta. Była przeciwna jego małżeństwu 
z Barbarą Radziwiłłówną. Jej polityka wywołała 
opozycję szlachecką i tzw. wojnę kokoszą. Zmar
ła w Bari otruta z rozkazu swojego doradcy 
Pappacody.

IX Król polski od 1674 r., uczestnik walk 
z Kozakami, Tatarami, Szwecją, Moskwą i Tur
cją. Zwyciężył w walce z Turkami pod Choci
miem. Podpisał traktat przyjaźni z Austrią i roz
gromił wojska tureckie pod Wiedniem. Z Rosją 
zawarł pokój wieczysty. Jego małżonką była 
Maria Kazimiera d’Arquien, do której, będąc na 
wojnie, pis^ listy. Są one majstersztykiem miłos
nej epistołografii barokowej.

13. Córka króla angielskiego Henryka VIII 
i Anny Boleyn, ostatnia z dynastii Tudorów. Za 
jej panowania nastąpił rozkwit gospodarczy 
i kulturalny Anglii. Dążyła do uzależnienia Szko
cji. Uwięziła i doprowadziła do stracenia królo
wej Szkocji Marii Stuart.

14. Ostatni król Polski, popierał reformy Cza
rtoryskich i Kodeks Andrzeja Zamojskiego. Za
łożył Szkołę Rycerską (1765). Mecenas literatury, 
organizator tzw. obiadów czwartkowych, przy
czynił się do powstania teatru polskiego, z jego 
inspiracji podjęto liczne prace architektoniczne 
(przebudowa Zamku Królewskiego w Warsza
wie, budowa Łazienek). Był współtwórcą reform 
Sejmu Czteroletniego i współautorem Konstytu
cji 3 Maja (1791). Przystąpił do konfederacji 
targowickiej. Odsunięty od władzy, po III roz
biorze Polski, abdykował i wyjechał do Grodna. 
Zmarł w Petersburgu.

15. Córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety 
Bośniaczki, królowa Polski od 1384 r. Pod nacis
kiem możnowładców krakowskich, dążących do 
unii z Litwą, zerwała zaręczyny z Wilhelmem 
Habsburskim i poślubiła księcia litewskiego. Była 
wykształcona, otaczała się uczonymi i przyczyni
ła się do odnowienia Akademii Krakowskiej. 

Odpowiedzi:
1. Ignacy Jan Paderewski
2. Katarzyna II caryca Rosji
3. Tadeusz Kościuszko
4. Kazimierz III Wielki
5. Henryk VIII
6. Benito Mussolini
7. Piotr I Wielki
8. Kazimierz Pułaski
9. Józef Piłsudski

10. gen. Władysław Sikorski
11. Królowa Bona Sforza
12. Jan III Sobieski
13. Elżbieta I
14. Stanisław August Poniatowski
15. Królowa Jadwiga św.
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ANNA CHRZANOWSKA 
Zespól Szkół Elektronicznych w Radomiu

Książka czy komputer?
Scenariusz audycji przez radiowęzeł z cyklu „Spotkanie z książką”

Wszyscy śpiewają na melodię z filmu „Smurfy"

Dziś każdy mądry człek
Książki czytać chce.
Lecz ręce myje wpierw-
Książki plamić źle.

Ret: Każdy czyta rad.
Nad książką spędza dnie.
Poznaje z lektur świat.
Wszystkiego uczy się.

Więc nie ociągaj się.
Filmom spokój daj.
Kto czyta więcej wie.
Lecz o książki dbaj.

Uczeń I
Czy potrafisz wyobrazić sobie świat bez ksią

żek?

Uczeń n
Ja nie.

Uczeń I
Niektórzy myślą, że niedługo książki mogą 

zniknąć z powierzchni Ziemi.

Uczeń n
Ale dlaczego?

Uczeń n i
Wynaleziono komputery i w ich pamięci można 

zgromadzić bardzo dużo informacji, które znaj
dują się na dyskach twardych i na płytach CD- 
ROM. Zajmują one mniej miejsca niż książki.

Komputer staje się bardzo popularny i każdy 
człowiek będzie chciał go mieć w domu. Za 
pomocą Internetu ludzie z najodleglejszych za
kątków świata będą porozumiewać się ze sobą, 
wymieniać informacje i korzystać z elektronicz
nych bibliotek.

Uczeń n
I co?

Uczeń I
Pewnie nikomu nie będzie chciało się chodzić 

do księgami i biblioteki.

Uczeń n
A co stanie się z książkami?

Uczeń n i
Naukowcy uważają, że za sto lat ludzie za

miast czytać będą woleli oglądać telewizję, filmy

wideo, korzystać z książek komputerowych, któ
re są zapisane na płytach CD-ROM.

Czy możesz sobie wyobrazić książkę, gdzie 
o bohaterach można będzie nie tylko przeczytać, 
ale zobaczyć jak wyglądają, poruszają się i mó
wią.

Uczeń II
Czy nie będzie już dla książek ratunku? 

Uczeń I
Nie panikuj! Większość uczonych sądzi, że 

książka jest potrzebna człowiekowi tak samo jak 
chleb do życia i dzięki takim ludziom być może 
nie dojdzie do wyginięcia książek.
Uczeń IV

Dla komputerowca ważniejszy będzie kom
puter i zawsze ci powie:
Mówisz „po co łamać ^owę, 
gdy w komputerze gotowe 
można znaleźć informacje.
Przy tyra on ma zawsze rację.

Komputer zastąpi książkę, 
napisze wypracowanie, 
uświadomi i zabawi, 
rozwiąże nawet zadanie.

To wspaniałe urządzenie
godne mego uwielbienia.
Dzięki niemu mogę nie znać
nawet tabliczki mnożenia”.
Uczeń I

To ja mu odpowiem:
Lecz kiedyś komórki mózgu 
Wrzasną na ciebie z wyrzutem;
„Nie przesadzaj z tą techniką 
Nie bądź głupszy, niż komputer.
Nie wymagaj, byśmy ciągle 
ci musiały przypominać, 
że ty jesteś -  aż -  człowiekiem 
a komputer -  to maszyna.
(...)
Wciąż niezbędne, będę szczery.
Żadne filmy, komputery
Wyprzeć książek nie są w stanie.
Książka z nami już zostanie!
Wszyscy śpiewają na melodię „Wszyscy święci idą do 
nieba"
Gdy ci jest źle.
Gdy smucisz się.
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Kiedy masz oczy pełne łez,
W garść się weź, książkę czytaj 
I znów do wszystkich śmiać się chcesz.

Jedynek masz
Tak dużo, aż
W dzienniku zmieścić nie chcą się. 
Słuchaj mnie -  książki czyta.
Kto same szóstki dostać chce.

Gdy nudno ci.
Dłużą się dni

1 telewizji dość już masz.
Sposób znasz -  książki czytaj.
Lektura ci rozjaśni twarz.
W scenariuszu wykorzystano wiersze:
■ B. Pclc-Wróblcwska: Do komputerowca. „Płomyczek” 

2000 nr 9.
■ J. Kufel: Historia książki (fragmenty) W: Język polski. 

Ki. 5. Pod red. Danuty Chwastek, Elżbiety Nowosiel
skiej, s. 114-116.

■ „ŚWIERSZCZYK” 1997 nr 10.

EWA Ś.MIECH 
Zespół Szkół Nr 1 w Opolu

Książka w sieci
P k“ £Ąic|a ' gidoK ylubtorie Narzędzia Pompę

îS  I ^WyszukĄ' Ulubione ^^MiAinKda 0♦■'Wsłecz * *  
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KSIĄŻKA W SIECI
W IT R Y N Y  IN T E R N E T O W E  

Biblioteka w szkole 
http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka
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zasługuje np. świetnie prowadzony serwis infor
macyjny skierowany do bibliotekarzy czy seria 
porad, z których na szczególną uwagę zasługują 
wskazówki dotyczące stworzenia własnej strony 
internetowej.

Bardzo ciekawą propozycję wysunęli twórcy 
strony, zapraszając wszystkich chętnych do 
współpracy przy jej tworzeniu. Jest szansa ob
jęcia nawet całego działu i samodzielnego go 
poprowadzenia.

Godnym pochwały i słów uznania są częste 
aktualizacje serwisu, przez co utrzymuje on swój 
wysoki poziom i w widoczny sposób wybija się 
ponad inne podobne do niego strony.

N E K A T
http://www.nukat.edu.pl
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Mocno zaskakująca witryna.
Wchodząc po raz pierwszy na strony elektro

nicznej wersji Biblioteki w szkole byłem przeko
nany, że będą one zawierać jedynie krótką re
klamę magazynu: ogólną charakterystykę, opisy 
kilku artykułów, zapowiedzi następnych nume
rów itp. Tymczasem otrzymałem możliwość sko
rzystania z profesjonalnego serwisu daleko wy
kraczającego poza ramy zwykłej strony WWW.

Na pierwszy rzut oka strona graficzna może 
wydać się nieco uboga, ale po chwili okazuje się, 
że był to zabieg jak najbardziej zamierzony. 
Przejrzyste i zrozumiałe rozmieszczenie odsyła
czy w znacznej mierze ułatwia korzystanie z ser
wisu. Materiały zawarte na omawianych stro
nach koncentrują się na wiadomościach dotyczą
cych miesięcznika choć nie tylko, bo na uwagę
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*vp(7yffln*c kRM()|)M'tmnylt;<lriftrównRrp'ris*Avii nt'imauifll'i^Tiivyt**

Premiera tej strony była przez niektórych bi
bliotekarzy wyczekiwana z niemałym utęsknie
niem. Od dawna bowiem już słyszano o projekcie 
powołania do życia katalogu scentralizowanego 
wykorzystującego nowoczesne środki komunika
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cji. W lipcu ub.r. otworzył swe podwoje Narodo
wy Uniwersalny Katalog Centralny w wersji 
online.

Przy jego tworzeniu współpracuje ok. 550 
bibliotekarzy z 32 bibliotek, którzy wykorzystują 
5 systemów zintegrowanych (Aleph, Horizon, 
Prolib, Virtua i VTLS). Jeżeli dodać do tego 
jeszcze Centralną Kartotekę Wzorcową, której 
zasób haseł obsługuje rekordy bibliograficzne 
katalogu NUKAT mamy pełny obraz tego, jak 
duże jest to przedsięwzięcie. Wyszukiwanie haseł 
odbywa się za pośrednictwem przeglądarki i na
zwiska autora, tytułu książki, hasła przedmioto
wego lub jego numeru ISBN.

NUKAT stawia przed sobą ambitne cele: chce 
dostarczać informacje o dokumentach wraz 
z miejscem przechowywania, udostępniać katalo
gom lokalnym gotowe rekordy kartotek wzor
cowych oraz rekordy bibliograficzne, wreszcie 
usprawnić i przyspieszyć katalogowanie zbiorów 
w bibliotekach polskich eliminując w ten sposób 
dublowanie pracy.

Autorzy Katalogu deklarują, że ma on służyć 
w przyszłości usprawnieniu wypożyczeń między
bibliotecznych.

Grafika witryny prezentuje się naprawdę pro
fesjonalnie, a szybki serwer uprzyjemnia korzys
tanie z tej bardzo dobrej strony.

ELEKTRONICZNE SERWISY 
Portal Księgarski 
http;//ksiazka.net.pl

Serwis informacyjny z prawdziwego zdarzenia. 
Nie przesadzę chyba twierdząc, iż od wizyty na 
tej właśnie stronie powinien rozpoczynać swą 
wędrówkę po sieci każdy bibliotekarz. Co praw
da witryna ma charakter raczej księgarski, ale
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autorzy zadbali też o nas -  bibliotekarzy. Portal 
ksiazka.net.pl jest bez wątpienia ukierunkowany 
na informację -  tej jest tu dużo i w dodatku na 
wysokim poziomie. Znaleźć możemy tytuły naj
nowszych książek jakie pojawiły się właśnie na 
księgarskich ladach, zapowiedzi premier, obszer
ne recenzje wydawnictw itp. Na uwagę zasługuje 
dział z wywiadami -  tu zamieszczane są rozmowy 
z dyrektorami bibliotek, bibliotekarzami wydaw
cami, księgarzami, autorami książek. Ciekawe są 
„Portrety księgarń” i „Do poczytania”. Interesu
jący jest także dział „Download”, w którym 
znaleźć można kilka przydatnych programów.

Witryna ze wszech miar godna polecenia.

ŁUKASZ RATAJCZAK 
Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW

P o ż e g n a n ia

JADWIGA ANNA MAKARSKA 
1915-2002

„Kochana Pani Ania” -  tak nazywali Ją wszys
cy w bibliotece i poza nią. Zawsze uśmiechnięta, 
pogodna, życzliwa. Kto choć raz zetkn^ się z Nią 
na pewno nigdy Jej nie zapomni. Jej urok i kul
tura osobista pozostawiały na każdym wrażenia. 
Emanowała z Niej dobroć, szacunek dla każdego 
człowieka i ogromna wyrozumiałość.

Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sta
rachowicach podjęła w 1958 r. Wcześniej praco
wała w szkolnictwie zawodowym. Kwalifikacje 
bibliotekarskie uzyskała kończąc kursy I i II 
stopnia w Jarocinie. Początkowo pracowała

w dziale dziecięcym pierwszej powstałej w mieście 
bibliotece. W 1960 r. powierzono Jej kierownic
two nowej placówki na osiedlu „Majówka”. Lo
kal, choć za ciasny na potrzeby biblioteki i czytel
ników, tętnił życiem.

Pani Ania z prawdziwą miłością zajmowała się 
dziećmi z robotniczego osiedla. Organizowała dla 
nich wieczory bajek, wyświetlanie przeźroczy, 
zgaduj-zgadule, konkursy czytelnicze. Dzieci 
szczerze darzyły Ją ogromną sympatią. Dla mło
dzieży starszej utworzyła wraz ze swoim mężem 
-  Koło Fotograficzne. Organizowała wycieczki 
krajoznawcze po okolicy -  ucząc warsztatu foto
graficznego, miłości do przyrody i szacunku do 
miejsc historycznych. Piękne wystawy prac foto
graficznych cieszyły nie tylko autorów ale także 
mieszkańców osiedla. Pani Ania stworzyła „ak
tyw biblioteczny” -  wiele dzieci chętnie pomagało 
w pracach biblioteki.
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Czytelnicy dorośli mieli w pani Ani doradcę 
w wyborze dobrej książki a dzięki Jej ogromnej 
kulturze osobistej zawsze czuli się wyjątkowymi 
i oczekiwanymi gośćmi biblioteki.

Na krótko przed odejściem na emeryturę dzię
ki Jej ogromnemu zaangażowaniu urządzono 
piękną bibliotekę dla młodzieży starszej i doros
łych w dużym lokalu na tym samym osiedlu. Nie 
szczędziła swojego osobistego czasu aby w naj
drobniejszych szczegółach dopracować wystój bi
blioteki. Była to wówczas największa i najładniej
sza placówka w mieście.

Angażowała się również w prace społeczne, 
założyła Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Poży
czkową, była jedną z założycielek Koła Przyja
ciół Biblioteki. Odeszła na emeryturę w 1976 r..

ale nie odeszła z naszej biblioteki. D o ostatnich 
chwil swego życia była naszym kochanym goś
ciem, koleżanką -  zawsze młoda duchem. In
teresowała się sprawami biblioteki, dzieliła z na
mi smutki i radości, uczestniczyła często w spot
kaniach organizowanych w bibliotece.

Uhonorowana była odznaczeniem „Zasłużony 
Działacz Kultury” i „Za zasługi dla Kielecczyz
ny”.

Malutka, bo niewielkiego wzrostu -  wielka 
duchem i sercem.

Pożegnaliśmy Ją z wielkim żalem 24 lipca 
2002 r.

ANNA GĘBSKA 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Starachowicach

W i  @  d o m o ś c i

Z biblioteką do Unii Europejskiej

•  Wystawę tę zorganizowała Biblioteka Narodowa 
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Biblioteki 
polskie od wielu lat realizują współpracę z  krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej w dziedzinie dostępu 
do wiedzy i źródeł informacji, a bibliotekarze są jedną 
z najliczniejszych grup zawodowych, które włączyły się 
w informowanie społeczeństwa o Unii Europejskiej. 
Celem wystawy, zorganizowanej w roku jubileuszowym 
Biblioteki Narodowej (75 lat) jest zaprezentowanie zbio
rów Książnicy -  odnoszących się do idei jednoczonej 
Europy, poprzez prezentację jej kulturowych korzeni, 
półwiecza funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uka
zania roli, jaką pełnią lub mogą spełniać biblioteki 
w procesie integracji Polski z UE.

Wystawa jest czynna od 13.03 do 9.05.2003 r. w gma
chu Biblioteki Narodowej w Warszawie przy Al. Nie
podległości 213. Szerzej o wystawie w numerze majo
wym „PB”.

Samorządy i biblioteki

•  Biblioteka Narodowa, Duński Instytut Kultury 
w Polsce i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich są 
organizatorami konferencji pt. „Samorządy i biblioteki” 
zorganizowanej w gmachu głównym Biblioteki Narodo
wej w dniu 28.03.2003 r. W konferencji udział wzięli 
m.in. Rafał Skąpski -  wiceminister kultury, Ryszard 
Sławiński -  przedstawiciel Senackiej Komisji Środków 
Masowego Przekazu, Grażyna Smulska -  doradca Mar
szałka Sejmu, Magdalena Ślusarska -  dyrektor Dep. 
Książki Ministerstwa Kultury i inni. Jej celem było 
przedstawienie najbardziej newralgicznych problemów 
bibliotekarstwa publicznego w kontekście aktualnego 
stanu placówek bibliotecznych, ich automatyzacji, zaku
pu nowości, udostępniania zbiorów oraz porównanie 
rozwoju bibliotek publicznych w Polsce z sytuacją 
bibliotekarstwa duńskiego. Referaty wygłosili; Michał 
Jagiełło: „Samorządy i biblioteki”; Jerzy Maj „Publiczne 
biblioteki samorządowe w Polsce u progu XXI wieku”; 
Jens Thorhauge (Naczelny Bibliotekarz Danii): „Public

Libraries in change". W końcowej części konferencji 
miała miejsce dyskusja, w której wzięli udział przed
stawiciele Ministerstwa Kultury, władz samorządowych, 
bibliotek, ośrodków dydaktycznych. (J. Ch.)

Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa

•  Konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone pro
blematyce opracowania rzeczowego piśmiennictwa za
wsze cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska 
bibliotekarskiego. I tym razem, na seminarium zor
ganizowane przez Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, 
Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie w dniu 
26.03.2003 r., przybyło wielu bibliotekarzy z bibliotek 
warszawskich i województwa mazowieckiego, ale także 
i z innych regionów kraju. W seminarium również wzięli 
udział nauczyciele Pomaturalnego Studium Zawodowe
go Zaocznego — działającego w strukturze CEBlD-u. 
Celem jednodniowego spotkania było omówienie naj
nowszych problemów języków informacyjno-wyszuki- 
wawczych oraz promocja ostatnio wydanej przez Wyda
wnictwo CEBID książki Adama Stopy pt. O treści 
książek. Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa. Wygłoszo
no następujące referaty; dr Adam Stopa: „Prezentacja 
publikacji O treści książek", prof, dr hab. Barbara 
Sositiska-Kalata; „Nowe tendencje w rozwoju języków 
informacyjno-wyszukiwawczych”, Jolanta Hys; „Opra
cowanie rzeczowe w «Przewodniku Bibliograficz
n y m » ”, Maria Burchard „Katalog centralny NUKat 
i jego języki informacyjno-wyszukiwawcze", dr Dariusz 
Grygrowski „Wykorzystanie komputera w realizacji 
przedmiotu „Opracowanie zbiorów”. Relacja w następ
nych numerach „PB”. (J. Ch.)

W niedzielę 18 maja br. odbędzie się VI Ogól
nopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę. 
Msza św. odprawiona zostanie przed Cudownym 
Obrazem Najświętszej Marii Panny o godz. 11.00.

Bezpośrednio po Mszy św. w kaplicy Domu 
Pielgrzyma przewidziane jest spotkanie biblioteka
rzy z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy! 
{za Duszpasterstwo Bibliotekarzy 

B. Szczykala)
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X edycja konkursu literackiego 
„Krajobrazy słowa”

•  Konkurs zorganizowała Miejska Biblioteka Pub
liczna w Kędzierzynie-Koźlu -  pod patronatem honoro
wym Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta 
Miasta Kędzierzyna-Koźla. Przedmiotem konkursu by
ła poezja i proza o dowolnej tematyce.

W konkursie udział wzięło 197 osób, które przed
stawiły do oceny jury 900 prac, w tym 846 wierszy i 54 
utwory prozą.

Do oceny merytorycznej prac konkursowych powoła
no jury, w skład którego weszli:
1. Marta Fox -  poetka, pisarka (przewodnicząca)
2. Jacek Podsiadło -  poeta
3. Piotr Kowalski -  pracownik naukowy Uniwersytetu 
Opolskiego

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następu
jące nagrody i wyróżnienia:
W d z ie d z in ie  p rozy

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:
Piotr Jakubczyk z Warszawy (1000 zł), godło BLON

DI za nadesłane opowiadanie.
Augustyn Baran z Izdebek (500 zł), godło SKOR

PION za cykl opowiadań jednorodnych stylistycznie 
oraz nieustającą pamięć o kędzierzyńskim konkursie, 
który mamy nadzieję, ułatwił Autorowi drogę do pub
likacji w wydawnictwie „Czarne".

I nagrodę w wysokości 800 zł przyznano Agnieszce 
Wiszniewskiej-Matyszkieł z Michałowic, godło BŁĘKIT
NA RAPSODIA za utwór pod tytułem Chwytaj szansę.

I nagrodę w wysokości 800 zł przyznano Markowi 
Andrzejowi Okońskiemu z Łodzi, godło KAWAŁEK 
BLUESA za utwór Nocą anioły nie mają twarzy.

II nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Czesławowi 
.Vliroslawowi Szczepaniakowi z Warszawy, godło M-3 za 
nadesłane utwory.
W d z ie d z in ie  p o ez ji

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla 
najbardziej obiecującego autora naszego regionu w wy
sokości 1500 zł przyznano Łukaszowi Bagińskiemu 
2 Kluczborka, godło AXEL za cykl nadesłanych wierszy.

I nagrodę w wysokości 1200 zł przyznano Katarzynie 
Ewie Zdanowicz, godło WENECJA z Białegostoku za 
cykl nadesłanych wierszy.

II nagrodę w wysokości 700 zł przyznano Annie 
Agacie Tomaszewskiej, godło VERTE z Warszawy za 
cykl nadesłanych wierszy.

III nagrodę w wysokości 600 zł przyznano Miłoszowi 
Kamińskiemu, godło CONAN BARBARZYŃCA z Jele
niej Góry za cykl nadesłanych wierszy.

{Agnieszka Stach)

BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH

Klub Garnizonowy w Szczecinie przy współpracy 
Książnicy Pomorskiej ogłaszają III Ogólnopolski 

Konkurs Poetycki im. K. 1. Gałczyńskiego 
pod honorowym patronatem Prezydenta m. Szczecina 

i Kiry Gałczyńskiej

Warunki uczestnictwa w konkursie;
1) w konkursie mogą wziąć udział osoby, które w do

tychczasowym dorobku literackim nie posiadają pu
blikacji książkowej; tematyka prac nieograniczona;

2) I nagroda, to wydanie autorskiego zestawu wierszy 
w Ogólnopolskim Wydawnictwie: „Poezja Dzisiaj” 
— red. Naczelny Aleksander Nawrocki; Jury wyłoni 
również laureatów II i III nagrody

3) należy przesłać trzy egzemplarze maszynopisu (do 70 
stron), opatrzone godłem i dołączyć zamkniętą kope
rtę oznakowaną tym samym godłem, w której należy 
podać informację zawierającą nazwisko i imię, wiek, 
adres, telefon;

4) nieprzekraczalny termin wysyłania prac do 3Ü.04.20Ü3 
(decyduje data stempla pocztowego);

5) prace należy wysłać na adres;
Biblioteka Klubu Garnizonowego w Szczecinie 

ul. Wawrzyniaka 5, 70-393 Szczecin 
z  dopiskiem na kopercie; III Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. K. 1. Gałczyńskiego

6) rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30.0S.2003 r. w czasie 
inauguracji 111 Ogólnopolskiego Biennale Poezji, 
nagrody wręczy Kira Gałczyńska;

♦
Klub Garnizonowy w Szczecinie ogłasza konkurs 

na esej dotyczący życia i twórczości K. I. Gałczyńskiego 

Warunki konkursu:
1) w konkursie może wziąć udział osoba amatorsko 

parająca się twórczością literacką
2) należy przesłać trzy egzemplarze maszynopisu (do

3 stron), opatrzone godłem i dołączyć zamkniętą 
kopertę oznakowaną tym samym godłem, w której 
należy podać informację zawierającą nazwisko i imię, 
wiek, adres, telefon;

3) I nagroda to opublikowanie eseju w ogólnopolskim 
wydawnictwie „Poezja Dzisiaj” -  red. naczelny Alek
sander Nawrocki;

4) nieprzekraczalny termin wysyłania prac do 3U.U4.2UU3 
(decyduje data stempla pocztowego);

5) prace należy wystać na adres:
Biblioteka Klubu Garnizonowego w Szczecinie 

ul. Wawrzyniaka 5, 70-393 Szczecin 
z dopiskiem na kopercie; III Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. K. I. Gałczyńskiego

6) rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30.0SJ003 r, w czasie 
inauguracji III Ogólnopolskiego Biennale Poezji, 
nagrody wręczy Kira Gałczyńska.

Unia Europejska — wystawa w Pedagogicznej Bibliotece
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

•  Wystawa zorganizowana przez Pedagogiczną Bi
bliotekę Województwa Zachodniopomorskiego im. 
H. Radlińskiej w Szczecinie jest przeznaczona dla szero
kiego kręgu odbiorców — uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, zwłaszcza realizują
cych międzyprzedmiotową ścieżkę „edukacja europejs
ka” oraz dla środowiska pozaoświatowego. Jej celem 
jest zapoznanie z pojęciem i celami Unii Europejskiej 
oraz pogłębienie wiedzy o krajach należących do niej, 
ukazanie roli Polski i Polaków w integrującej się Euro
pie oraz zapoznanie z  założeniami wybranych progra
mów edukacyjnych (dla młodzieży) Unii Europejskiej. 
Wystawa obejmuje 5 działów; 1. Cele Unii Europejskiej,

jej zasięg terytorialny oraz kraje ubiegające się o człon
kostwo, 2. Droga Polski do Unii Europejskiej oraz 
korzyści z przystąpienia do Unii, 3. Edukacja w krajach 
Unii Europejskiej -  przykładowe programy edukacyjne 
dla młodzieży, 4. Instytucje zajmujące się popularyzacją 
Unii, mżn. w województwie zachodniopomorskim, 5. 
Prezentacja materiałów o Unii Europejskiej, które znaj
dują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewó
dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Opracowa
nie merytoryczne wystawy; Aleksandra Gustołek, Boże
na Malitowska-Sporek, opracowanie plastyczne Anna 
Bąkowska, Kamila Malak.

Wystawa czynna od 27.03.2003 r. w siedzibie Pedago
gicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskie
go w Szczecinie ul. Jarowita 2 w godz 9.00-14,00, tel. 
(91) 43-36-859.
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„Nauka -  sztuka -  biblioteki”
X Forum Czytelnicze w Cedzynie

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na kolejne X Forum Czytel

nicze „Nauka -  sztuka -  biblioteki” organizowane przez 
Polskie Towarzystwo Czytelnicze w Warszawie i Woje
wódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach w dniach 
1-4 czerwca 2003 r. w podkieleckim ośrodku wypoczyn
kowym.

Planowany program:
01.06.2003

-  spotkanie z wydawcami oraz kiermasz tanich ksią
żek Firmy Wydawniczej „Kruk” w Warszawie

-  kolacja
-  program kulturalny 

02.06.2003
-  otwarcie Forum Czytelniczego X
-  Jacy jesteśmy, jacy będziemy? (o polskim społeczeń

stwie) -  prof. Elżbieta Tarkowska z Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie

-  Nauka i metafizyka (o stanie i perspektywach 
wiedzy o świecie) -  dr hab. Tomasz Placek z  Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie

-  Co nas czeka? O zmianach cywilizacyjnych i ich 
wpływie na biblioteki -  dr Bronisław Żurawski z  Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

-  Młodzież wobec spraw publicznych (na podstawie 
międzynarodowych badań porównawczych) -  dr Krzy
sztof Koseła z Uniwersytetu Warszawskiego

-  Film -  sztuka XX wieku (oraz spotkanie dyskusyj
ne) -  Krzysztof Zanussi

-  wycieczka 
03.06.2003

-  Podobieństwa i dystanse cywilizacyjne -  prof. Jerzy 
Jedlicki z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

-  Sztuka „wielka" i sztuka „mała” -  dr hab. Tadeusz 
Szkołut z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lu
blinie

-  Bibliotekoznawstwo wśród innych nauk -  prof. 
Jadwiga Kołodziejska z Biblioteki Narodowej w War
szawie

-  Biblioteki -  ponawiane pytania o przyszłość -  dr 
Henryk Hollender z Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie

-  dyskusja w zespołach 
04.06.2003

-  Kielecczyzna -  prof. Adam Massalski z Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach

-  sprawozdanie z obrad zespołów, dyskusja
Przewidywany koszt pobytu jednej osoby: 590 zl

w pokoju dwuosobowym, 790 zł w pokoju jednoosobo
wym. Na zamówienie rezerwujemy pobyt na dodatkowe 
dni (wcześniejszy przyjazd, późniejszy odjazd) po cenach 
hotelowych, proponując uiszczenie dodatkowej opłaty 
w recepcji ośrodka.

Prosimy o przekazanie imiennych zgłoszeń uczest
ników Forum do dnia 15 kwietnia 2003 r. na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
25-303 Kielce, Rynek 5, skr. poczt. 130 

tel. (41) 34-470-74, fax (41) 34-459-21 
instrukcyjny@wbp.kielce.tpnet.pl

Będziemy wdzięczni za dotrzymanie terminu zgłoszeń, 
gdyż ich uzyskanie stanowi warunek konkretyzacji za
mówienia w ośrodku wypoczynkowym.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Działu 
Sieci i Instruktażu WBP.

Na adres bibliotek, które zgłoszą udział swoich przed
stawicieli w Forum, prześlemy w terminie późniejszym 
potwierdzenie programu oraz dodatkowe informacje
organizacyjne. „ , . „  , . .

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Dyrektor 

Andrzej Dąbrowski
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Nowości Wydawnictwa Biblioteka Analiz

Wyilawnictwą̂
BAZA ADRESOWA W nisce

Baza elektroniczna Wydawnictwa w Polscę’’:
aktualne in form acje o 4 0 0 0  firm , możliwość 
wyszukiwania firm  po numerach ISBN, NIP, możli
wość prowadzenia ewidencji handlowej, tworzenia 
list wysyłkowych, nadrukowywania ich na, koper
tach tub nakiejkąchfc Cena programu -  350 zł + VAT

Michał Zając „Raport o książce dla (kleci ! młodzieży”
Pierwsza analiza sektora książki dziecięcej i młodzieżowej. Autor opisu
je  zarówno fenom en Harry’ego Pottera’  ja k  i o fe rtę  wydawnictw d la  dz ie
ci w, wieku przedszkolnym, pisze p  książkach edukacyjnych.książkach- 
-zabawkachj lektu rach  szkohych, kole jno przedstw ia  najważnie jsze 
wydawnictwa. Cena 15  zł

Marcin Ś«4tała „Zachowania konsumentów i marketing 
na rynku książki”
Autor przedstawia badania preferencji polskich c jy te ln lków  i opisuje 
najskuteczniejsze działania marketingowe promujące książkę.
Cena 19  zł

„RœmPwy o rynku książki cz. 2 ’
Na zb ió r'sk łada ją  się wyWladÿ drukowane ,w 2 0 0 2  roku na łam ach 
idwutygodnika „B ib lio teka  Analiz’ , BliSIk? 3 0 0  stron prognoz i analiz 
îwypowiâdanycti' przez fóchowców. Cena 32: zł

Miesięcznik Magazyn Literacki KSIĄŻKI
- .  .. MW»« Przewodnik po nowościach wydawniczych. W każrfym numerze recenzu

jem y lQ 0 ^ u łó w ,  plszemy o wydarzeniach na rynku wydawniczo-księgar- 
isk im , Odnotowujemy najciekawsze Inicjatywy edytorskie i akcje promo
cyjne. Zamieszczamy lis tę  bestprinterów, bestsellerów, analizę poziomu 
cen książek w  różnych kanałach; dystrybucji.

Książki można kupić w  redakcji Biblioteki Analiz
ul. Mazowiecka 2 /4 ,  pok. 116 , 00 -048  Warszawa, dostępne są również 

w  sprzedaży w ^y łko w e j. te l. (0^22) 8 2 8  3 6  31
w w .b ib io te k a -ana iiz .p l, e-m aił; redakęją@ bibioteka-anatiz,pl

anaiiz.pl
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JUZ w KWIETNIU 
WYDAWNICTWA KATOLICKIE

W POLSCE 2003”

Opracowanie autorstwa Jakuba Frołowa

rK C lV IlC K M
f NA IX TARGACH 

WYDAWCÓW KATOLICKICH
ZAPRASZAMY NA STOISKO NR 71 „NOTESU WYDMWNICZEGO”

„Notes Wydawniczy”
uf. Okrężna 3, 02-9Ić  Warszawa 

tel. (O-pręflks-22) 642 27 óó. 68. 69; tax (0-prefiks-22)JÓ42 95 53
I redakcja@eNotes.pł; www.eNotes.pl

http://www.eNotes.pl


Instytut Informacji i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przyjęcia 
na Podyplomowe Studia Informacji Naukowej 

w  roku akademickim 2003/2004

Studia poświęcone są zagadnieniom informacji i Internetu. Zagadnienia prezentowane 
są w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Szczególny nacisk położony jest na 
zajęcia praktyczne prowadzone w pracowni komputerowej. Celem kształcenia jest dosko
nalenie profesjonalnych umiejętności wyszukiwania informacji w różnych systemach 
online; publicznych i komercyjnych. Zajęcia praktyczne będą uzupełnione kursem tworze
nia stron WWW oraz obsługi bibliotecznych systemów zintegrowanych. Zajęcia realizowa
ne będą w wymiarze łącznym 160 godzin.

Organizacja toku studiów
Zajęcia Studium prowadzone będą przez dwa semestry (od października 2003 do 

czerwca 2004), raz w miesiącu - w piątki w godz. 15.00-20.00, w soboty w godz. 
9.00-18.00 oraz w wybrane niedziele w godz. 9.00-13.00.

Warunki przyjęcia
Studia podyplomowe są płatne. Koszt uczestnictwa wynosi 3000 zl (za dwa semestry). 

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 15 października 2003 r. Limit miejsc jest ograniczony 
do 35 osób. Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Informacji Naukowej UW 
powinien złożyć u sekretarza studiów ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, tel./fax; 
(0-22) 55-20-250) następujące dokumenty;

-  Podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do Dziekana Wydziału Historycznego UW,
-  Odpis dyplomu magisterskiego.
-  Dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów 1500 zl na konto:
Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, BIG BG S.A. I Oddział Warszawa,
67116022020000000060849541, z zaznaczeniem na odwrocie blankietu: Podyplomowe 
Studia Informacji Naukowej lINSB UW -  oplata czesnego za semestr pierwszy (blankiet 
dostępny u sekretarza studiów).

-  Dowód wpłaty manipulacyjnej w kwocie 75 zl na konto;
Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, BIG BG S.A. I Oddział Warszawa, 
67116022020000000060849541, z zaznaczeniem na blankiecie: Podyplomowe Studia 
Informacji Naukowej lINSB UW -  wpisowe (blankiet dostępny u sekretarza studiów).

-  Kwestionariusz osobowy.

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 15 października 2003 r.

Informacje
Wszelkich informacji udziela Michał Krupa (sekretarz studiów) w każdą środę 13.00- 

15.00 i piątek 14.00-16.00 (oprócz sierpnia 2003) w Instytucie Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych w pok. 311 tel. (0-22) 55-20-250, e-mail: mkrupa4@wp.pl 

Zakończenie nauki
Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyp

lomowych z zakresu Informacji Naukowej.

mailto:mkrupa4@wp.pl


Warunki prenumeraty 
„Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza”

„RUCH” S.A.

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

1. Prenumerata krąjowa:
•  Przedpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH” S.A właściwe dla 

miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczą do 
5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

2. Prenumerata zagraniczna:
• Wpłaty przyjmuje jednostka „RUCH” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto; 

PKO S.A. IV 0/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub kasa Oddziału.
• Informacji o warunkach prenumerty udziela ww. Oddział -  01-248 Warszawa, ul. Jana Ka

zimierza 31/33. Tel: (prefiks) (0-22) 53-28-731,53-28-816,53-28-819, 53-28-820,
• infolinia 0-800-1200-29, w intemecie http://www.ruch.tx)l.pl
• Adres do korespondencji: ,J<UCH” S.A. O.K.D.P., ul. Jana Kazimierza 31/33,01-248 War

szawa.

POCZTA POLSKA

Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych 
w całym kraju w terminach:
a. do 25 listopada -  na prenumeratę realizowaną od I stycznia następnego toku,
b. do 25 lutego -  na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 25 maja -  na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 25 sierpnia -  na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania łub siedziby prenumeratora 
przyjmują przedpłaty odpowiednio:
a. do 30 listopada -  na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,
b. do końca lutego -  na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku,
c. do 31 maja -  na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku,
d. do 31 sierpnia -  na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.
• Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób niepeł

nosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek gdzie do
stęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.

•  Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kwartalne.
• Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 

wypełniania blankietów wpłat.
• Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub 

jego siedziby bez pobrania dodatkowych opłat.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Prenumeratę można również zrealizować w Dziale Promocji i Sprzedaży Biura ZG SBP,
Al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa, tel: (prefiks) (0-22) 825-50-24.

http://www.ruch.tx)l.pl


Cena zł 8,00 (w tym VAT 0%)

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
poleca:
NOWOŚĆ
ENCYKLOPEDIA PWN
Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Krupy

Wyd. 1, encyklop., s. 688, opr. miękka, 14,3x20,5 cm 
ISBN 83 01-13996-X

Najnowsza i najbardziej aktualna encyklopedia powszechna zawierająca zwięzłe, aktualne 
i szybko dostępne informacje ze wszystkich dziedzin życia. Encyklopedia zawiera 18 tys. haseł 
rzeczowych i biograficznych w układzie alfabetycznym odzwierciedlających zagadnienia życia 
społecznego i gospodarczego, przemiany w naukach społecznych, zjawiska współczesnej kultury 
masowej, sportu i rozrywki, ukazujących osiągnięcia nauk technicznych oraz rezultaty najnow
szych odkryć naukowych, a także bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie (do lutego 2003). 
Cena ok. 24,90 zł

BIOLOGIA
Spojrzenie na człowieka 
Encyklopedia PWN

Wyd. 1, encyklop., s. 192, opr. twarda, 16,5 x 24 cm 
ISBN 83-01-13767-3

Książka podsumowuje dorobek współczesnych nauk o człowieku. Przedstawia rodowód 
naszego gatunku, pokazuje ewolucję jego kultury. Opisuje proces zaludniania Ziemi oraz obecne 
zróżnicowanie i strukturę ludności. Dużo miejsca poświęca anatomicznej budowie organizmu 
człowieka oraz mózgowi -  jego filo- i ontogenezie, działaniu w stanie czuwania i snu, jak 
i podstawowym funkcjom. Tłumaczy również mechanizmy działania pamięci oraz istnienia 
świadomości i psychiki.
Cena 24,90 zł

GEOGRAFIA
Spojrzenie na kontynenty 
Encyklopedia PWN
Wyd. 1, encyklop., s. 192, opr. twarda, 16 ,5x24  cm 
ISBN 83-01-13987-0

Kolejna publikacja encyklopedyczna serii, zawierająca tym razem cykl artykułów nt. środowiska 
przyrodniczego poszczególnych części świata i kontynentów: ukształtowania powierzchni, 
klimatu, stosunków wodnych, świata roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz wiadomości 
o ludziach zamieszkujących poszczególne regiony naszego globu. Dodatkowo znaleźć w niej 
można ilustrowaną mapami historię odkryć geograficznych, a także, w części galeryjnej, 
informacje o najwyższych szczytach, najdłuższych rzekach i najpiękniejszych wodospadach 
świata wraz z fotografiami tych obiektów. Całość uzupełnia słowniczek trudniejszych terminów 
użytych w tekście.
Cena 24,90 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A.
00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10 

Dział Dystrybucji Wysyłkowej Prenumerat,
00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10

tel. 0-801-351-929, fax: (0-22) 695-41-79
(od poniedziałku do piątku w godz. 8“ -! 8°°)

Zapraszamy do naszych księgarń własnych i promocyjnych na terenie całego kraju, 
w których można kupić wszystkie publikacje naszego Wydawnictwa


