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Bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji –
terminologia i klasyfikacja

Abstrakt:
W artykule opisano różne terminy używane w światowej literaturze
przedmiotu do opisu przeszkód i ograniczeń w dostępie oraz wykorzystaniu zasobów informacyjnych, nazywanych przeważnie barierami informacyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na określenie bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji, które najdokładniej oddaje
aktualne tendencje w doborze terminologii fachowej. Przedstawiono uaktualnioną wersję ogólnej typologii barier.
Słowa kluczowe:
Bariery i ograniczenia w dostępie do informacji i wiedzy. Bariery
informacyjne. Dostęp do informacji i wiedzy.
Terminy i definicje
Bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji (knowledge
and information barriers and limits), nazywane także barierami informacyjnymi to przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie
i rozpowszechnianie wiedzy i informacji, czyli ich przepływ od nadawcy do odbiorcy. Termin bariery informacyjne pochodzi z piśmiennictwa
rosyjskiego (Informationnye barriery), jeszcze z lat siedemdziesiątych
XX w., używany jest od tamtej pory w literaturze przedmiotu w języku
polskim, niemieckim (Information Barrieren), a także angielskim (infor-
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mation barriers) [4]. Obecnie w piśmiennictwie anglojęzycznym preferuje
się raczej określenie information limits, czyli nie tyle bariery, co ograniczenia (limity) informacyjne [6].
W literaturze przedmiotu od dawna funkcjonują także inne określenia, pod którymi opisywane są podobne zjawiska co pod pojęciem barier
informacyjnych, np. bariery w komunikacji, bariery w przepływie wiedzy,
bariery w dostępie do wiedzy, bariery w dzieleniu się wiedzą [4, 5]. Różnice w terminologii stosowanej w literaturze naukowej wynikają m.in.
z nieuporządkowania kwestii terminologicznych, bądź nieprzywiązywania do nich większej wagi, ale częściej z trudności w tłumaczeniu obcych
nazw, a także z dążenia badaczy do doboru jak najbardziej aktualnych
– w odniesieniu do wyłaniających się obszarów badań – określeń dla
opisywanych zjawisk.
W ostatnim kontekście na szczególną uwagę zasługują obecnie określenia łączące dwa podstawowe pojęcia: informację i wiedzę, np. bariery
w dostępie do wiedzy i informacji lub bariery w przepływie wiedzy i informacji (lub informacji i wiedzy). Co najmniej od dwóch dekad obserwuje
się charakterystyczne przesunięcia zainteresowań informatologów, a także bibliologów i bibliotekoznawców (oraz przedstawicieli innych nauk) –
od informacji do wiedzy. Przesunięcia te są wynikiem intensywnego rozwoju kierunku badawczego określanego nazwą zarządzanie wiedzą, która
zresztą na początku obecnego stulecia wydawała się nazwą nonsensowną
[9]. Co jednak ważniejsze, analiza zagadnień opisywanych pod nią nasuwała skojarzenia z problematyką bibliotekoznawczą, mówiło się nawet
o bibliotekoznawstwie w nowej szacie [2]. Dzisiaj zarządzanie wiedzą
jest uznawane na świecie, przynajmniej przez część środowiska naukowego, za odrębną dyscyplinę naukową [3]. Kwestia sensowności samej
nazwy zeszła na drugi plan, a wysiłki badaczy koncentrują się raczej na
definiowaniu, precyzowaniu i dookreślaniu wyłaniającego się interdyscyplinarnego i multidyscyplinarnego obszaru badań. Przedstawiciele bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nie mogli pozostać obojętni wobec
rosnącej popularności zarządzania wiedzą (i zarządzania informacją),
czyli obszaru badań, immanentnie powiązanego z problemami dostępu do
informacji i wiedzy [7, 8].
Ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy i informacji, aby mogły
być wielokrotnie wykorzystywane bez konieczności ponownego wyszukiwania, było zasadniczym celem, jaki przyświecał powstawaniu bibliotek, później ośrodków informacji, a dzisiaj systemów
informacyjno-wyszukiwawczych. Reprezentanci LIS dokonali m.in. dużego wkładu w rozróżnienie pojęć informacji i wiedzy oraz zarządzania
informacją i zarządzania wiedzą. Najlepiej rozpoznawanym kierunkiem
badań informatologicznych w innych naukach jest organizacja wiedzy, do
czego przyczynia się także dziedzinowe międzynarodowe stowarzyszenie
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ISKO (International Society for Knowledge Organization). Wspomnieć
też należy, że analiza schematów klasyfikacyjnych współczesnej Information Science, w centrum których umieszczano właśnie wiedzę, a nie informację, zaowocowała nawet propozycją zmiany jej nazwy na Knowledge
Science, czyli nauka o wiedzy [10, 11, 12, 13].
Ścisłe związki pomiędzy podstawowymi pojęciami, tzn. informacją i wiedzą, zarówno podobieństwa, jak i różnice, były wielokrotnie
opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu. Wydaje się, że
ponieważ pojęcia te są nierozerwalne, służą do definiowania innych pojęć i siebie wzajemnie, a jednocześnie różnice między nimi wyczuwane
są intuicyjnie, należy w nazwie naszej dziedziny zaproponować frazę informacja i wiedza. Nauka o informacji i wiedzy lepiej oddaje bowiem
przedmiot jej zainteresowań, niż nauka o informacji (czy też informatologia). Fraza ta może być zastosowana w nazwie obszaru badawczego,
jakim jest wspomniane wyżej zarządzanie wiedzą i informacją, ponieważ
zarządzanie informacją jest postrzegane na świecie jako część składowa
zarządzania wiedzą. Autorka artykułu zwróciła uwagę w innej pracy [7], że
kolejność wyrazów informacja i wiedza może wskazywać na podejście do
rozważań, rodzaj przyjętej lub dominującej perspektywy, np. zarządzanie
wiedzą i informacją – w perspektywie humanistycznej, skoncentrowanej
na umiejętnościach i kompetencjach; lub zarządzanie informacją i wiedzą – akcent położony na zagadnienia technologiczne, na wykorzystanie
systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami informacji i wiedzy.
Zastosowany w tytule tego artykułu termin bariery w dostępie
do wiedzy i informacji jest więc wyrazem opisanych wyżej tendencji
występujących w światowym piśmiennictwie naukowym. Trzeba też
przypomnieć, że związek rozpowszechnionego w polskim piśmiennictwie
pojęcia barier informacyjnych z szerszym zagadnieniem, jakim jest właśnie dostęp do informacji (i wiedzy), odzwierciedlony został jeszcze pod
koniec ubiegłego wieku w tezaurusie UNESCO [4], gdzie umieszczono
odesłanie od terminów information barriers, a także communications barriers do terminu access to information. Podobne zmiany wprowadzono
także w tamtym okresie w bibliografii „Library and Information Science
Abstracts” (LISA). Dostęp do informacji oznacza bowiem możliwość dotarcia do dokumentu oraz wykorzystania jego treści (a co za tym idzie,
wiedzy) w nim zawartej.
W kontekście bibliotek wyróżniano niegdyś kilka rodzajów dostępu
użytkownika do zbiorów bibliotecznych, tj.: open access, czyli otwarty
dostęp do zbiorów; closed access – zamknięty (ograniczony) dostęp, dotyczący niektórych kolekcji; passive access, czyli dostęp bierny (fizyczny),
oznaczający możliwość wypożyczenia materiałów oraz mediated access,
tzn. dostęp pośredni, który umożliwia korzystanie z intelektualnej zawartości biblioteki, głównie dzięki wykwalifikowanej załodze i odpowied-
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niej technologii [4]. We współczesnym bibliotekarstwie dominuje idea
otwartego dostępu do zbiorów bibliotecznych, zarówno w ich tradycyjnej
formie (otwarty dostęp do półek), jak i elektronicznej (najlepiej z prywatnego komputera użytkownika). Wydaje się, że już nic nie zatrzyma rozwoju bibliotek cyfrowych oraz przedsięwzięć na miarę Europeany [1].
Jednak zmiany technologiczne nie spowodowały zaniku barier
informacyjnych, a jedynie w miejsce starych, np. barier geograficznych
(odległości do biblioteki), pojawiły się nowe, np. związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Ponadto wiele z barier, czy też ograniczeń dostępu do wiedzy i informacji, związanych jest z czynnikami
indywidualnymi, w przypadku których trudno oczekiwać dezaktualizacji. Dlatego omawiane zagadnienie wydaje się nie tracić na aktualności,
a wręcz przeciwnie wymaga nowych analiz, zarówno teoretycznych,
jak i empirycznych. Jedną z kwestii teoretycznych jest z pewnością zagadnienie typologii barier w dostępie do wiedzy i informacji. Poniżej
zamieszczono zrewidowaną wersję typologii (i nazewnictwa poszczególnych typów barier) opracowanej przed kilkoma laty [4], która nadaje
się do rozbudowywania w miarę potrzeby badaczy i dostosowywania do
przyjmowanego kontekstu rozważań, jak też badanego środowiska czy
grupy użytkowników informacji.
Ogólna typologia barier w dostępie do wiedzy i informacji
I. Bariery związane z czynnikami indywidualnymi
Bariery wynikające z charakterystyki osoby jako użytkownika istniejących zasobów wiedzy i informacji mogą być spowodowane czynnikami intelektualnymi, edukacyjnymi i psychologicznymi. Są to m.in.:
1. Bariera nieświadomości – jest związana z tzw. nieuświadomioną potrzebą informacyjną; może wynikać ze skłonności do poszukiwania
tylko takiej informacji (i wiedzy), z której istnienia dana osoba zdaje
sobie sprawę; może być spowodowana lukami w wykształceniu;
2. Bariera terminologiczna – trudności w czytaniu tekstów specjalistycznych;
3. Bariera języków obcych – nieznajomość lub niewystarczająca znajomość języków obcych;
4. Bariera niewystarczającego przygotowania do wyszukiwania informacji – wynika z nieznajomości źródeł informacji i wiedzy, np. zasobów ukrytego Internetu;
5. Bariera braku motywacji – brak zaangażowania, łatwe zniechęcanie
się, przedwczesne przerywanie poszukiwań (przeznaczanie niewystarczającej ilości czasu), pasywna postawa, brak systematyczności
w przeglądaniu zasobów informacji i wiedzy;
6. Obawy i opory przed korzystaniem z nowoczesnych technologii,
bibliotek, ośrodków dokumentacji etc.
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II. Bariery interpersonalne
Pojawiają się, jeśli źródłem informacji i wiedzy jest inna osoba lub
jeżeli interakcja interpersonalna jest niezbędna do uzyskania dostępu do
dokumentalnego źródła informacji. Są to m.in.:
1. Opory psychiczne użytkowników przed zadawaniem pytań specjalistom danej dziedziny, bibliotekarzom, współpracownikom etc.;
2. Brak pomocy ze strony osób będących bezpośrednim lub pośrednim
źródłem informacji (np. bibliotekarzy, ekspertów, współpracowników/kolegów).
III. Bariery środowiskowe
1. Bariery prawne – wynikające z ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, np. prawo autorskie, prawo ochrony patentów,
ochrona danych osobowych, ochrona archiwaliów;
2. Bariery finansowe – związane z niedoborem środków finansowych
niezbędnych do zdobycia informacji i wiedzy;
3. Bariery geograficzne – utrudniające nawiązywanie współpracy międzynarodowej, np. przy realizacji projektów badawczych, a także wykorzystywanie niezdygitalizowanych zbiorów;
4. Bariery polityczne – związane z aktualną sytuacją polityczną w kraju
i na świecie;
5. Bariery kulturowe – związane z różnicami w kulturach państw i narodów.
IV. Bariery związane ze źródłami informacji
IV a/ związane z działalnością bibliotek i ośrodków dokumentacji:
1. Brak źródeł w bibliotekach i ośrodkach dokumentacji – spowodowany brakiem zakupu danego tytułu, dostępu do baz danych (np. pełnotekstowych) lub innymi brakami wynikającymi m.in. z niewystarczającej liczby egzemplarzy, zagubionymi materiałami;
2. Nieprzyjazne regulaminy – ograniczenia w sporządzaniu kopii niektórych dokumentów, udostępnianie materiałów tylko na miejscu,
limity na koncie czytelnika, niedogodne godziny otwarcia bibliotek;
3. Niedostateczna reklama źródeł informacji i wiedzy gromadzonych
i udostępnianych przez biblioteki i inne instytucje;
4. Opóźnienia w dostarczaniu materiałów – związane z oczekiwaniem
na realizację różnego rodzaju zamówień, w tym wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z błędnym ustawieniem na półce (przy wolnym dostępie do zbiorów), z katalogowaniem nabytków itd.;
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IV b/ tworzone przez autorów i wydawców:
1. Opóźnienia wydawnicze publikacji – długi cykl wydawniczy artykułów, książek etc.;
2. Trudności w dostępie do materiałów niepublikowanych, takich jak:
maszynopisy prac magisterskich, doktorskich, materiały z badań
w toku;
3. Bariera nadmiaru informacji i niedoboru wiedzy – ogromna liczba
tytułów czasopism, książek, a przede wszystkim linków do stron internetowych, które nie przekładają się na przyrost wiedzy w danym
zakresie;
4. Bariera niższej jakości informacji i wiedzy – nierzetelne, niewiarygodne, przestarzałe zasoby informacji i wiedzy; dublowanie badań,
publikowanie w nierecenzowanych źródłach etc.;
5. Bariera nierelewantności – informacja i wiedza, do których dotarł
użytkownik nie zaspokajają jego potrzeby informacyjnej (rzetelna
wiedza może być zawarta w opracowaniu przeznaczonym dla specyficznego użytkownika, np. dla specjalisty lub dziecka);
6. Niedoskonałe narzędzia wyszukiwawcze – dające zbyt duże wyniki
wyszukiwania;
7. Dominacja języka angielskiego – występująca we współczesnej międzynarodowej komunikacji naukowej.
Typy barier w przedstawionej klasyfikacji wzajemnie przenikają się i trudno jest przeprowadzić wyraźne granice między nimi. Ważny
jest kontekst prowadzonych rozważań, który narzuca wybór barier z powyższego spisu lub konieczność rozbudowania pewnych komponentów
typologii. Dla przykładu analiza barier w korzystaniu z bibliotek cyfrowych wiązałaby się m.in. z uszczegółowieniem ograniczeń związanych
z wykorzystywanymi przez nie technologiami oraz prawnym otoczeniem.
Jednak ogólnie mówiąc, bariery ze wszystkich wymienionych czterech
grup występują niezależnie od analizowanego kontekstu. Uzyskanie
pełnego obrazu barier w dostępie do wiedzy i informacji w badanym
środowisku wymaga uwzględnienia trudności, przeszkód i ograniczeń
leżących po stronie wszystkich ogniw łańcucha informacyjnego oraz
uczestników procesu informacyjnego, czyli nadawców, w tym twórców
informacji i wiedzy, odbiorców, a także pośredników w ich przekazywaniu (wydawców, bibliotekarzy).

Bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji…
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Library anxiety – czy użytkownicy Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu boją się biblioteki?
Abstrakt:
W literaturze naukowej odnaleźć można wiele informacji na temat
lęku przed biblioteką wśród studentów, natomiast dużo mniej wśród
użytkowników bibliotek publicznych. W artykule przedstawiono wyniki
badań (poprzedzone częścią teoretyczną), przeprowadzonych w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na
temat występowania wśród jej użytkowników zjawiska znanego w nauce
jako library anxiety. Badania wykazały, że nie tylko studenci boją się
bibliotek i że zjawisko to występuje również w mniejszych bibliotekach.
Słowa kluczowe:
Badania użytkowników. Biblioteka publiczna. Lęk przed biblioteką.
Library anxiety. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana
Kochanowskiego w Zwoleniu.
Lęk przed biblioteką
Zjawisko nazywane w środowisku naukowym jako library anxiety
można przetłumaczyć jako lęk przed biblioteką lub niepokój związany
z korzystaniem z biblioteki. Jest to zespół nieprzyjemnych odczuć, takich
jak: lęk, niepokój, obawa, napięcie psychiczne, bezradność, niepewność,
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zagubienie, dezorganizacja umysłowa, których doświadcza się właśnie
w bibliotece, a związane są zarówno z pobytem w książnicy, jak i z korzystaniem z niej [1, s. 11; 2, s. 177].
Zjawisko library anxiety jako temat badań naukowych, a wobec
tego i sam termin pojawiły się w światowej literaturze w połowie
lat osiemdziesiątych XX w., popularność zaś zyskały w latach
dziewięćdziesiątych dzięki trzem amerykańskim badaczom: Sharon
Bostick, Anthony’emu J. Onwuegbuzie i Quinowi G. Jiao. Natomiast za
twórcę teorii, jak również i terminu uznawana jest Constance A. Mellon
z Uniwersytetu Greenville w Stanach Zjednoczonych, która jako pierwsza
przeprowadziła badania w tym zakresie. Ich efektem było sformułowanie
trzech założeń teorii library anxiety:
„1. Studenci, odczuwający lęk przed biblioteką uważają, że nie posiadają
wystarczających umiejętności do korzystania z niej, a przy tym wydaje im się, że problem ten nie dotyczy innych studentów.
2. Brak potrzebnych umiejętności do korzystania z zasobów biblioteki jest dla tych studentów uczuciem wstydliwym, dlatego starają się
ukryć niedostatki swojej wiedzy.
3. Studenci odczuwający lęk przed biblioteką unikają zadawania pytań
bibliotekarzowi, ponieważ obawiają się, że może to zdemaskować
ich niewiedzę” [2, s. 177-179].
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 6 000.
studentów pierwszego roku studiów Mellon ustaliła, że uczucia niepokoju
i lęku mogą budzić:
• wielkość biblioteki akademickiej;
• brak wiedzy o lokalizacji materiałów, źródeł i urządzeń w bibliotece;
• brak wiedzy o tym, jak rozpocząć proces poszukiwania informacji;
• brak wiedzy, jak ten proces dalej kontynuować [2, s. 178; 1, s. 11-12].
Do rozwinięcia teorii przyczyniła się S. Bostick, która wraz
z C. A. Mellon opracowała test do badania poziomu niepokoju
w bibliotece – Library Anxiety Scale (LAS), który składa się z 43
stwierdzeń, zakwalifikowanych do jednej lub kilku z następujących grup:
• problemy związane z personelem – postrzeganie bibliotekarzy jako
nieprzystępnych i onieśmielających oraz zbyt zajętych innymi zadaniami, niż pomaganie czytelnikom;
• bariery afektywne – negatywne odczucia studentów dotyczące ich
własnych umiejętności korzystania z biblioteki, które są połączone
z przekonaniem, że inni studenci posiadają takie umiejętności;
• komfort w bibliotece – postrzeganie biblioteki jako miejsca niemiłego, niezbyt bezpiecznego, niezapewniającego spokoju i komfortu;
• wiedza o bibliotece – informacje dotyczące jej działów, funkcji jakie
spełniają; brak tej wiedzy prowadzi do unikania kontaktu z biblioteką;
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• bariery mechaniczne – związane są z korzystaniem z urządzeń technicznych, znajdujących się w bibliotece, takich jak komputery, drukarki, czytniki mikrofilmów, kserokopiarki [2, s. 179].
Badania A. J. Onwuegbuzie i Q. G. Jiao przeprowadzone wśród studentów wykazały, że najbardziej narażone na doświadczenie lęku przed
biblioteką są osoby młode płci męskiej, dla których język angielski nie
jest językiem ojczystym, mające duże osiągnięcia w nauce, pracujące
zawodowo w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz rzadko odwiedzające bibliotekę. Inne badania wykazały, że najbardziej narażeni na
stres związany z korzystaniem z biblioteki są studenci dążący do perfekcjonizmu, przede wszystkim tego narzuconego przez środowisko (rodzinę, nauczycieli, kolegów). Największą obawę odczuwają ci, którzy lubią
uczyć się w sposób zorganizowany, zaplanowany, którzy są zmotywowani
do nauki, lecz brakuje im wytrwałości w realizacji zadań, którzy preferują
pracę w grupie oraz wolą uczyć się teorii niż zdobywać wiedzę praktycznie. Ponadto w czasie nauki lubią się ruszać. Większy niepokój w bibliotece odczuwają także i te osoby, które nisko oceniają swoje wyniki w nauce
oraz studenci starszych lat, którzy w trakcie pisania pracy dyplomowej
boją się prosić bibliotekarzy o pomoc, przez co ich prace są niższej jakości. Osoby te odczuwają również obawę związaną z brakiem materiałów
do pracy końcowej [1, s. 13-14].
Polską Skalę Niepokoju Związanego z Korzystaniem z Biblioteki
(Polish Library Anxiety Scale: P-LAS) w 2011 r. przedstawiła Marzena
Świgoń [3]. Do jej opracowania posłużyły testy: LAS, MLAS, H-LAS,
Kuwait-LAS, a także obserwacje i doświadczenia płynące z własnych badań oraz rozmów z bibliotekarzami i studentami. P-LAS składa się z sześciu grup, których czynniki mają największy wpływ na powstawanie lęku
przed biblioteką: pięciu zgodnych z testem LAS i szóstej, która obejmuje
bariery związane z brakiem źródeł w bibliotece. Skala ta zwiera 46 stwierdzeń [3, s. 233-234].
Analiza ankiety
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska library
anxiety w oparciu o badania własne, przeprowadzone wśród użytkowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu. Wybrałam bibliotekę publiczną, ponieważ każdy może się
do niej zapisać i korzystać z jej zbiorów. Do tej pory biblioteki publiczne
były rzadko badane pod kątem występowania lęku przed biblioteką, natomiast wśród publikacji naukowych można znaleźć wiele badań, dotyczących dużych bibliotek (akademickich).
Badania rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w lipcu 2013 r. W badaniach wzięło udział 100 osób – 76 kobiet i 24. mężczyzn. Podstawowym
narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety w formie
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tradycyjnej i elektronicznej, zawierający pytania zamknięte i półotwarte.
Ankieta była przeprowadzana w bibliotece, na forum Zwolenia w „Echo
Dnia” oraz w grupie ‘Zwoleń i okolice – Sprzedam/Wymienię/Oddam’ na
Facebooku. Ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć na 23 pytania.
Celem badania było sprawdzenie, czy użytkownicy MGBP w Zwoleniu
odczuwają lęk przed biblioteką.
Dane w procentach zostały zamieszczone w tabelach. Zastosowano
w nich skrócone oznaczenia statusów zawodowych: U – Uczeń (23 osoby), S – Student (30 osób), R/RK – Rolnik/Robotnik (6 osób), P – Pracownik umysłowy (31 osób), R/E – Rencista/Emeryt (3 osoby), N – Niezatrudniony (7 osób).
Tabela 1. Czy pamięta Pan/Pani swój pierwszy kontakt z biblioteką publiczną?
U

S

R/RK

P

R/E

N

Razem

Tak

26%

20%

17%

33%

0%

43%

26%

Nie

74%

80%

83%

67%

100%

57%

74%

Źródło: Badania ankietowe.

Większość osób nie pamięta swojego pierwszego dnia w bibliotece
publicznej – 74%, a osoby, które go pamiętały – 26% – zostały poproszone o opisanie go (Tabela 1)1. Użytkownicy biblioteki do opisania swojego
pierwszego kontaktu z biblioteką publiczną użyli takich słów/wyrażeń, jak:
miły, przyjemny, radosny, cudowna cisza, niezapomniane przeżycie. Po raz
pierwszy użytkownicy wybrali się do placówki z siostrą, mamą, z nauczycielem. Niektórzy odwiedzili ją, ponieważ wymusił to na nich brak danej
pozycji w innej bibliotece – szkolnej, pedagogicznej czy naukowej. Swój
pierwszy dzień w bibliotece publicznej pamiętają przede wszystkim osoby
niezatrudnione (43%), a w ogóle nie pamiętają emeryci i renciści.
Tabela 2. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu/przysposobieniu bibliotecznym?
Tak
Nie

U
17%
83%

S
37%
63%

R/RK
17%
83%

P
26%
74%

R/E
0%
100%

N
29%
71%

Razem
26%
74%

Źródło: Badania ankietowe.

Następne pytanie dotyczyło udziału w szkoleniu/przysposobieniu
bibliotecznym (Tabela 2). 74% ankietowanych nie brało w nim udziału.
1

Nie wszyscy ankietowani przedstawili swój pierwszy kontakt z biblioteką, ale to
pytanie nie było obowiązkowe.
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Najliczniejszą grupą, która brała udział w przysposobieniu bibliotecznym
byli studenci – 37%, w ogóle nie uczestniczyli w takiej formie poznawania biblioteki emeryci i renciści. Większość osób, które nie brały udziału
w szkoleniu bibliotecznym (około 81%) przynajmniej raz odpowiedziało
negatywnie na zadane pytania, z czego wynika, że napotykają oni drobne
problemy w bibliotece.
Tabela 3. Jak często korzysta Pan/Pani z Biblioteki?
U
raz w tygodniu
9%
kilka razy w tygodniu 9%
raz w miesiącu
13%
kilka razy w miesiącu 39%
raz w roku
13%
kilka razy w roku
17%

S
0%
3%
27%
27%
3%
40%

R/RK
17%
17%
66%
0%
0%
0%

P
16%
10%
32%
29%
0%
13%

R/E
0%
33%
0%
67%
0%
0%

N
14%
0%
29%
0%
0%
57%

Razem
9%
8%
27%
28%
4%
24%

Źródło: Badania ankietowe.

Częstotliwość korzystania z biblioteki jest różna (Tabela 3). Najwięcej osób korzysta z biblioteki kilka razy w miesiącu – 28% i raz w miesiącu – 27%. Biorąc pod uwagę status zawodowy, częstotliwość korzystania
z placówki przedstawia się następująco:
–– raz-kilka razy w tygodniu – rolnicy i robotnicy (34%), emeryci i renciści (33%), pracownicy umysłowi (26%), uczniowie (18%), niezatrudnieni (14%), studenci (3%);
–– raz-kilka razy w miesiącu – emeryci i renciści (67%), robotnicy i rolnicy (66%), pracownicy umysłowi (61%), studenci (54%), uczniowie (52%), niezatrudnieni (29%);
–– raz-kilka razy w roku – niezatrudnieni (57%), studenci (43%), uczniowie (30%), pracownicy umysłowi (13%).
Z tych danych wynika, że do biblioteki najczęściej przychodzą rolnicy i robotnicy oraz emeryci i renciści, a najrzadziej osoby niezatrudnione,
następnie studenci, uczniowie, pracownicy umysłowi.
Kolejne pytanie miało pokazać, w jakim celu użytkownicy przychodzą do biblioteki (Tabela 4). Najczęściej padała odpowiedź, że po to, by
wypożyczyć książkę – 40%, a najrzadziej – w innych celach, którymi –
jak napisano – były sprawy zawodowe – 1%. Do biblioteki po wiedzę
(książka, prasa, lekcje, zajęcia) przychodzą wszystkie grupy zawodowe,
natomiast po rozrywkę lub z nudów nie przychodzą w ogóle emeryci
i renciści.
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Tabela 4. W jakich celach najczęściej odwiedza Pan/Pani Bibliotekę? (można
zaznaczyć maksimum 4 odpowiedzi).
by przygotować się do
lekcji/zajęć
by zdobyć wiedzę
by skorzystać z komputera
(Internetu)
by miło spędzić czas
z nudów
żeby wypożyczyć książkę
żeby przeczytać prasę
dla rozrywki
inne…

U
21%

S
R/RK P
19% 0%
8%

13%
2%

12% 9%
3% 9%

15% 17% 12% 13%
6% 0% 7% 4%

8%
11%
35%
0%
10%
0%

9%
3%
47%
2%
5%
0%

11%
7%
41%
6%
3%
3%

18%
0%
28%
18%
18%
0%

R/E
0%

N
7%

17%
0%
33%
33%
0%
0%

7%
20%
40%
7%
0%
0%

Razem
13%

10%
8%
40%
5%
6%
1%

Źródło: Badania ankietowe.
Tabela 5. Czy Biblioteka jest miejscem niemiłym, niezbyt przyjaznym, niezapewniającym spokoju i komfortu?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
9%
13%
61%
17%

S
0%
7%
50%
43%

R/RK
0%
0%
67%
33%

P
6%
13%
52%
29%

R/E
0%
0%
67%
33%

N
0%
29%
42%
29%

Razem
4%
11%
54%
31%

Źródło: Badania ankietowe.

Biblioteka jest miejscem niemiłym, niezbyt przyjaznym, niezapewniającym spokoju i komfortu – tak twierdzi 15% ankietowanych (Tabela 5).
Rolnicy i robotnicy oraz renciści i emeryci oceniają placówkę wyłącznie
pozytywnie, natomiast uczniowie, studenci, pracownicy umysłowi i osoby niezatrudnione oceniają książnicę zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Najliczniejszą grupą, która oceniła bibliotekę negatywnie stanowiły
osoby niezatrudnione (29%), to zdanie podzielało tylko 7% studentów.
Nie dla wszystkich czytelnia jest miejscem przyjaznym czytelnikom
(Tabela 6). Tak twierdzi 11% ankietowanych. Najrzadziej tak uważają
studenci (7%), a najczęściej natomiast robotnicy i rolnicy oraz
uczniowie (po 17%).
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Tabela 6. Czy czytelnia jest miejscem przyjaznym czytelnikom – przestronnym,
bezpiecznym, gdzie jest spokojnie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
48%
35%
13%
4%

S
50%
43%
0%
7%

R/RK
50%
33%
17%
0%

P
45%
45%
3%
7%

R/E
0%
100%
0%
0%

N
29%
57%
14%
0%

Razem
45%
44%
6%
5%

Źródło: Badania ankietowe.
Tabela 7. Czy uważa Pan/Pani, że regulaminy biblioteczne są zbyt restrykcyjne
(korzystanie na miejscu, kary)?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
17%
17%
26%
40%

S
10%
10%
20%
60%

R/RK
0%
0%
17%
83%

P
7%
19%
13%
61%

R/E
0%
33%
0%
67%

N
0%
57%
29%
14%

Razem
9%
18%
19%
54%

Źródło: Badania ankietowe.

Następne pytanie dotyczyło regulaminów bibliotecznych, które
zostały ocenione przez 27% ankietowanych jako zbyt restrykcyjne
(Tabela 7). Wyłącznie pozytywnie ocenili je robotnicy i rolnicy.
Przedstawiciele innych grup zawodowych – raczej pozytywnie
(pozytywne twierdzenia przeważały nad negatywnymi), i tylko wśród
osób niezatrudnionych było więcej niezadowolonych niż zadowolonych
z zasad funkcjonowania biblioteki (57%). Najlepiej biblioteczne
regulaminy ocenili studenci (80% odpowiedzi akceptujących).
Tabela 8. Jak ocenia Pan/Pani personel Biblioteki? (można zaznaczyć maksimum
5 odpowiedzi).
kompetentny
komunikatywny
pomocny
życzliwy
sympatyczny
nieprzystępny
ciągle zajęty

U
16%
14%
18%
17%
17%
2%
2%

S
17%
19%
18%
17%
21%
2%
2%

R/RK
18%
18%
13%
18%
13%
0%
0%

P
17%
18%
19%
19%
16%
0%
2%

R/E
16%
17%
25%
25%
17%
0%
0%

N
16%
8%
12%
12%
12%
12%
8%

Razem
17%
17%
18%
18%
17%
2%
2%
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U
3%
2%
3%
3%
3%

nieudolny
arogancki
drażliwy
chaotyczny
ponury

S
0%
0%
2%
1%
1%

R/RK
0%
4%
4%
8%
4%

P
1%
1%
1%
4%
1%

R/E
0%
0%
0%
0%
0%

N
0%
4%
4%
8%
4%

Razem
1%
1%
2%
3%
2%

Źródło: Badania ankietowe.

Większość ankietowanych (87%) oceniło personel biblioteki
pozytywnie (Tabela 8). Tego zdania byli wszyscy renciści i emeryci.
Najrzadziej negatywnie o bibliotekarzach wyrażali się studenci – 8%,
a najczęściej – osoby niezatrudnione – 40%. We wszystkich grupach
zawodowych w ocenach pracowników biblioteki przeważały dobre strony
ich osobowości nad negatywnymi.
Tabela 9. Czy bibliotekarze w czytelni są pomocni przy wyszukiwaniu
informacji?
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy

U
48%
17%
13%
17%
5%

S
33%
43%
20%
4%
0%

R/RK
66%
17%
0%
0%
17%

P
42%
39%
13%
0%
6%

R/E
100%
0%
0%
0%
0%

N
43%
0%
43%
14%
0%

Razem
44%
30%
16%
6%
4%

Źródło: Badania ankietowe.

Na kolejne pytanie, które dotyczyło udzielania pomocy przez
bibliotekarzy w czytelni przy wyszukiwaniu informacji, 44% ankietowanych
odpowiedziało, że bibliotekarze są zawsze pomocni, 4% – że nigdy (Tabela
9). Odpowiedź „zawsze” najczęściej wybierali renciści i emeryci (100%),
odpowiedź „nigdy” najczęściej wybierali rolnicy i robotnicy (17%).
Tabela 10. Czy ma Pan/Pani opory przed zwracaniem się po pomoc do bibliotekarza?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
17%
9%
39%
35%

Źródło: Badania ankietowe.

S
3%
17%
40%
40%

R/RK
0%
33%
50%
17%

P
6%
6%
68%
20%

R/E
0%
0%
67%
33%

N
0%
29%
29%
42%

Razem
7%
13%
49%
31%
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Opory przed zwracaniem się o pomoc do bibliotekarza ma 20%
respondentów (Tabela 10). Najrzadziej problem ten występuje wśród
pracowników umysłowych (12%), najczęściej wśród robotników
i rolników (33%).
Tabela 11. Czy potrafi Pan/Pani korzystać z katalogu komputerowego?
Tak
Nie

U
52%
48%

S
87%
13%

R/RK
0%
100%

P
65%
35%

R/E
33%
67%

N
57%
43%

Razem
63%
37%

Źródło: Badania ankietowe.

Z katalogu komputerowego z powodzeniem korzysta 63% wszystkich ankietowanych. Trochę dziwi, że umiejętność tę zadeklarowało
tyko 87% studentów – czyżby nie wszyscy studenci korzystali z dużych,
akademickich bądź publicznych czy pedagogicznych bibliotek – które są przecież już od dawna całkowicie skomputeryzowane? Badanie
wykazało też, że cała grupa rolników i robotników nie potrafi korzystać
z katalogu komputerowego.
Tabela 12. Czy urządzenia techniczne, takie jak komputery, drukarki,
kserokopiarka często się psują?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
9%
9%
17%
65%

S
7%
17%
13%
63%

R/RK
0%
33%
17%
50%

P
6%
10%
13%
71%

R/E
0%
0%
0%
100%

N
0%
29%
14%
57%

Razem
6%
14%
14%
66%

Źródło: Badania ankietowe.

Na pytanie czy urządzenia techniczne często się psują, 20% ankietowanych odpowiedziało, że tak (Tabela 12). Biorąc pod uwagę status zawodowy, to renciści i emeryci twierdzą, że sprzęt techniczny raczej się
nie psuje. Pracownicy umysłowi najrzadziej udzielili negatywnych odpowiedzi (18%), a robotnicy najczęściej (33%). Pytanie to miało służyć
sprawdzeniu czy urządzenia techniczne, z których korzystają użytkownicy biblioteki są sprawne.
Nie wszyscy uważają, że posiadają umiejętności dające im możliwość korzystania w pełni ze zbiorów biblioteki (Tabela 13). Dotyczy to
11% ankietowanych. Rolnicy i robotnicy twierdzą, że ten problem ich nie
dotyczy i posiadają wystarczające umiejętności. Najmniej odpowiedzi negatywnych na to pytanie udzielili studenci (4%), a najwięcej – emeryci
i renciści (33%).
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Tabela 13. Czy posiada Pan/Pani wystarczające umiejętności, aby w pełni korzystać ze zbiorów Biblioteki?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
56%
35%
0%
9%

S
43%
53%
0%
4%

R/RK
33%
67%
0%
0%

P
39%
42%
3%
16%

R/E
34%
33%
0%
33%

N
29%
57%
14%
0%

Razem
43%
46%
2%
9%

Źródło: Badania ankietowe.
Tabela 14. Czy wie Pan/Pani w jaki sposób uzyskać dostęp do interesujących
Pana/Panią materiałów i informacji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
39%
35%
13%
13%

S
47%
47%
0%
6%

R/RK
0%
33%
17%
50%

P
45%
49%
6%
0%

R/E
33%
67%
0%
0%

N
57%
29%
0%
14%

Razem
42%
43%
6%
9%

Źródło: Badania ankietowe.

Studenci, pracownicy umysłowi, uczniowie oraz – co ciekawe –
osoby niezatrudnione deklarują, że nie mają kłopotów z wyszukiwaniem
informacji (Tabela 14). Z badań wynika, że duże braki w tym zakresie
mają robotnicy i rolnicy (67% negatywnych odpowiedzi). Ogółem 15%
użytkowników biblioteki twierdzi, że nie umie sobie poradzić z wyszukiwaniem informacji.
Tabela 15. Czy łatwo rezygnuje/zniechęca się Pan/Pani z poszukiwania informacji w Bibliotece?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
13%
4%
44%
39%

S
3%
7%
43%
47%

R/RK
0%
50%
0%
50%

P
7%
3%
42%
48%

R/E
0%
33%
33%
34%

N
0%
57%
29%
14%

Razem
6%
12%
39%
43%

Źródło: Badania ankietowe.

Zasadniczo studenci i pracownicy umysłowi rzadko zrażają się niepowodzeniami w wyszukiwaniu informacji i starają się je kontynuować,
aż osiągną pożądane wyniki (Tabela 15). Najłatwiej poddają się osoby niezatrudnione (57%); ogólnie natomiast szybko zniechęca się 18%
wszystkich ankietowanych.
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Tabela 16. Czy doświadcza Pan/Pani w Bibliotece takich uczuć, jak: niepewność,
zagubienie, niepokój, wstyd lub opór przed zadawaniem pytań?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U
5%
17%
48%
30%

S
7%
20%
50%
23%

R/RK
0%
17%
66%
17%

P
7%
3%
61%
29%

R/E
0%
0%
67%
33%

N
0%
57%
14%
29%

Razem
5%
16%
52%
27%

Źródło: Badania ankietowe.

Prawie 1/4 ankietowanych (21%) doświadcza w bibliotece takich
uczuć, jak: niepewność, zagubienie, niepokój, wstyd lub opór przed
zadawaniem pytań (Tabela 16). Najboleśniej problem ten odczuwają
osoby niezatrudnione (57%), najmniej – pracownicy umysłowi (10%).
W ogóle takich uczuć nie doświadczają natomiast emeryci i renciści.
Tabela 17. Czy uważa Pan/Pani, że zbiory Biblioteki są dostosowane do
Pana/i potrzeb?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie

U

S

R/RK P

R/E

N

Razem

26%
52%
13%
9%

20%
66%
7%
7%

50%
33%
0%
17%

0%
100%
0%
0%

14%
58%
14%
14%

20%
65%
7%
8%

13%
77%
3%
7%

Źródło: Badania ankietowe.

Zbiory biblioteki są dostosowane do potrzeb 85% ankietowanych
(Tabela 17). W poszczególnych grupach zawodowych potwierdzają to
renciści i emeryci, ale w następnym pytaniu 33% wskazało ubogie zbiory
jako słaby punkt biblioteki. Natomiast nie potwierdza tej opinii 10% pracowników umysłowych oraz 28% osób niezatrudnionych.
Tabela 18. Co Pana/Pani zdaniem stanowi słaby punkt Biblioteki? (można zaznaczyć maksimum 4 odpowiedzi).
U
15%
7%

ubogie zbiory
nieprzystępne godziny otwarcia
zbyt krótki okres, na 15%
który można wypożyczyć książkę

S
27%
5%

R/RK P
28% 16%
0%
9%

R/E
33%
0%

N
17%
12%

Razem
21%
7%

16%

0%

0%

23%

15%

14%
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obsługa biblioteki
bariera
architektoniczna
brak możliwości
zamawiania książek
przez Internet
brak możliwości
przesyłania zapytań
do bibliotekarza
online
inne…

U
7%
7%

S
3%
5%

R/RK P
0%
4%
18% 13%

R/E
0%
67%

N
6%
12%

Razem
4%
10%

29%

27%

18%

25%

0%

18%

25%

20%

15%

36%

13%

0%

12%

16%

0%

2%

0%

6%

0%

0%

2%

Źródło: Badania ankietowe.

Według ankietowanych najsłabszym punktem biblioteki jest brak
możliwości zamawiania książek przez Internet – tak twierdzi 25% uczestników badania, najczęściej uczniowie, studenci i pracownicy umysłowi
(odpowiednio: 29%, 27% i 25%). Studenci nie byli usatysfakcjonowani także ubogimi zbiorami (27%), rolnicy i robotnicy przede wszystkim
brakiem możliwości przesyłania zapytań do bibliotekarza online (36%),
renciści i emeryci barierami architektonicznymi (67%), a niezatrudnieni – zbyt krótkim okresem, na który można wypożyczyć książkę (23%).
Użytkownicy biblioteki dopisali również swoje odpowiedzi, wśród których znalazły się: brak możliwości wypożyczania książek będących jedynie w czytelni, niedogodna lokalizacja placówki, a dwie osoby uznały, że
biblioteka nie posiada słabych punktów. Uczniowie najrzadziej wybierali
odpowiedzi: nieprzystępne godziny otwarcia, obsługa biblioteki, bariera
architektoniczna (po 7%); studenci – brak możliwości wypożyczania książek będących jedynie w czytelni (2%); robotnicy i rolnicy nie widzieli
w ogóle problemu z godzinami dostępności biblioteki, okresem wypożyczeń oraz obsługą; pracownicy umysłowi i niezatrudnieni również nie
odnotowali niedogodności związanych z obsługą biblioteki (4% i 6%),
a renciści i emeryci – poza wskazanymi już barierami architektonicznymi oraz niedostosowanymi do ich potrzeb zbiorami nie wskazali żadnych
przeszkód.
Tabela 19. Czy lubi Pan/Pani Bibliotekę?
Tak
Nie

U
91%
9%

S
90%
10%

Źródło: Badania ankietowe.

R/RK
100%
0%

P
90%
10%

R/E
100%
0%

N
86%
14%

Razem
91%
9%
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Większość osób – bo aż 91% – deklaruje, że lubi bibliotekę. Wszyscy
robotnicy i rolnicy oraz emeryci i renciści mają dobre zdanie o placówce.
Największą grupę niezadowolonych ankietowanych stanowią natomiast
osoby niezatrudnione (14%).
Zakończenie
Czy użytkownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej doświadczają lęku przed biblioteką? Aby to stwierdzić przyjęłam, że osoby, które
udzieliły jednej lub dwóch negatywnych odpowiedzi, napotykały problemy w bibliotece, a osoby, które udzieliły więcej niż dwóch negatywnych
odpowiedzi – doświadczały lęku. Wyniki przedstawiają się następująco:
Uczniowie:
–– 17% nie ma problemów w bibliotece,
–– 44% napotyka problemy w bibliotece,
–– 39% ulega library anxiety.
Studenci:
–– 40% nie ma problemów w bibliotece,
–– 33% napotyka problemy w bibliotece,
–– 27% ulega library anxiety.
Robotnicy/Rolnicy:
–– 50% napotyka problemy w bibliotece,
–– 50% ulega library anxiety.
Pracownicy umysłowi:
–– 39 %nie ma problemów w bibliotece,
–– 45% napotyka problemy w bibliotece,
–– 16% ulega library anxiety.
Emeryci/Renciści:
–– 67% napotyka problemy w bibliotece,
–– 33% ulega library anxiety.
Niezatrudnieni:
–– 43% napotyka problemy w bibliotece,
–– 57% ulega library anxiety.
Ogółem:
–– 28% nie ma problemów w bibliotece,
–– 42% napotyka problemy w bibliotece,
–– 30% ulega library anxiety.
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Wśród użytkowników książnicy: 28% nie ma problemów w bibliotece (i nie odczuwa lęku przed biblioteką), 42% – ma pewne problemy
w zakresie korzystania z biblioteki, a 30% ulega lękowi przed biblioteką.
Spośród studentów 40% deklaruje, że nie odczuwa żadnego lęku przed korzystaniem z biblioteki, tak samo 39% pracowników umysłowych i 17%
uczniów. Jeśli chodzi o drobne problemy w bibliotece, to najrzadziej mają
je studenci (33%), a najczęściej emeryci i renciści (67%). Library anxiety najrzadziej doświadczają pracownicy umysłowi (16%), natomiast najczęściej robotnicy i rolnicy (50%) oraz osoby niezatrudnione (57%).
Analiza odpowiedzi na następne pytania wykazała, że główną
przyczyną library anxiety jest brak wiedzy o bibliotece (49%). Prawie 3/4
ankietowanych nie brało udziału w szkoleniu bibliotecznym – stąd od razu
płynie wniosek, że bibliotekarze powinni każdego czytelnika przeszkolić
przy zapisywaniu się do placówki, aby ich wiedza o niej wzrosła. Drugim
powodem są bariery mechaniczne. 37% ankietowanych nie potrafi w ogóle
korzystać z katalogu komputerowego, dlatego też pracownicy biblioteczni
powinni pokazać czytelnikom biblioteki jak się go obsługuje, aby coraz
więcej osób mogło sprawdzać dostępność zbiorów przez Internet.
Kolejne bariery, których doświadczają użytkownicy – choć w mniejszym
stopniu – to bariery afektywne (czyli negatywne odczucia czytelników
dotyczące ich własnych umiejętności korzystania z biblioteki, które są
połączone z przekonaniem, że inne osoby posiadają takie umiejętności)
i komfort w bibliotece – 16%, brak potrzebnych źródeł – 15%, problemy
związane z personelem – 13%. Większość ankietowanych (87%) uważa,
że bibliotekarze są kompetentni, komunikatywni, pomocni, życzliwi
i sympatyczni. To sprawia, że odsetek osób, które narzekają na problemy
związane z barierami afektywnymi i komfortem w bibliotece jest niski.
Aby zniwelować lęk przed biblioteką w swojej placówce, bibliotekarze powinni prowadzić przede wszystkim szkolenia biblioteczne, szkolenia z obsługi katalogu komputerowego oraz informować czytelników
o każdej zmianie, która dokonuje się w bibliotece (na stronie WWW,
na Facebooku, indywidualnie, na tablicach z ogłoszeniami), jak również
cały czas zachęcać do korzystania z niej. Z drugiej strony sami użytkownicy, aby poczuć się lepiej w książnicy, powinni ją częściej odwiedzać.
Choć skala zjawiska nie jest tak duża (czego dowodzą odpowiedzi w Tabeli 16), to jednak nie omija małych bibliotek i ich użytkowników. Może
to być spowodowane tym, że małe biblioteki są bardziej „przyjazne”, niż
„duże”. Bibliotekarze z małych bibliotek znają preferencje użytkowników. Umieją dobrze doradzić przy wyborze książki, odkładają je dla nas,
gdy wiedzą, że chcielibyśmy je przeczytać. Można z nimi porozmawiać
na każdy temat, nie tylko o książkach. Mają więcej czasu dla klientów,
niż bibliotekarze w dużych bibliotekach. Małe biblioteki nie przerażają
nas również swoją wielkością i tym, że nie trzeba przestrzegać tak wielu
zasad, jak w dużych instytucjach.
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Aneks
Ankieta
Jestem studentką I roku II stopnia studiów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa
o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i dobrowolny.
Celem ankiety jest zbadanie zjawiska znanego w nauce jako library anxiety – lęk przed biblioteką wśród czytelników Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu (dalej zwaną
Biblioteką). Wyniki uzyskane dzięki Państwa udziałowi zostaną wykorzystane w artykule, który zostanie opublikowany w czasopiśmie „Nowa
Biblioteka”.
1. Płeć
 kobieta
 mężczyzna
2. Wiek
 do 18
 19-25
 26-30
 31-40

 41-50
 51-60
 powyżej 60

3. Miejsce zamieszkania
 wieś

 miasto

4. Status zawodowy
 uczeń
 student
 rolnik
 robotnik
 pracownik umysłowy

 rencista/emeryt
 niezatrudniony
 gospodyni domowa
 inny..............................
............................................
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5. Czy pamięta Pan/i swój pierwszy kontakt z biblioteką publiczną?
 tak – proszę go opisać: …………………………………………
………………………………………………………………………
 nie
6. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu/przysposobieniu bibliotecznym?
 tak
 nie
7. Jak często korzysta Pan/i z Biblioteki?
 raz w tygodniu
 kilka razy w tygodniu
 raz w miesiącu

 kilka razy w miesiącu
 raz w roku
 kilka razy w roku

8. W jakich celach najczęściej odwiedza Pan/i Bibliotekę? (można zaznaczyć maksimum 4 odpowiedzi)
 by przygotować się  by miło spędzić
 żeby przeczytać
do lekcji/zajęć
czas
prasę
 by zdobyć wiedzę
 z nudów
 dla rozrywki
 by skorzystać
 żeby wypożyczyć  inne……………
z komputera
książkę
...........................
(Internetu)		
...........................
9. Czy Biblioteka jest miejscem niemiłym, niezbyt przyjaznym,
niezapewniającym spokoju i komfortu?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
10. Czy czytelnia jest miejscem przyjaznym czytelnikom – przestronnym, bezpiecznym, gdzie jest spokojnie?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
11. Czy uważa Pan/i, że regulaminy biblioteczne są zbyt restrykcyjne
(korzystanie na miejscu, kary)?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
12. Jak ocenia Pan/i personel
5 odpowiedzi)
 kompetentny
 komunikatywny
 pomocny
 życzliwy
 sympatyczny

Biblioteki? (można zaznaczyć maksimum
 nieprzystępny
 ciągle zajęty
 nieudolny
 arogancki
 drażliwy

 chaotyczny
 ponury
 inny……………
............................
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13. Czy bibliotekarze w czytelni są pomocni przy wyszukiwaniu informacji?
 zawsze
 rzadko
 często
 nigdy
 czasami
14. Czy ma Pan/i opory przed zwracaniem się po pomoc do bibliotekarza?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
15. Czy potrafi Pan/i korzystać z katalogu komputerowego?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
16. Czy urządzenia techniczne, takie jak komputery, drukarki, kserokopiarka często się psują?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
17. Czy posiada Pan/i wystarczające umiejętności, aby w pełni korzystać
ze zbiorów Biblioteki?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
18. Czy wie Pan/i w jaki sposób uzyskać dostęp do interesujących Pana/
Panią materiałów i informacji?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
19. Czy łatwo rezygnuje/zniechęca się Pan/i z poszukiwania informacji
w Bibliotece?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
20. Czy doświadcza Pan/i w Bibliotece takich uczuć jak: niepewność, zagubienie, niepokój, wstyd lub opór przed zadawaniem pytań?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
21. Czy uważa Pan/i, że zbiory Biblioteki są dostosowane do Pana/i potrzeb?
 zdecydowanie tak
 raczej nie
 raczej tak
 zdecydowanie nie
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22. Co Pana/i zdaniem stanowi słaby punkt Biblioteki? (można zaznaczyć
maksimum 4 odpowiedzi)
 ubogie zbiory
 brak możliwości zamawiania
 nieprzystępne godziny otwarcia książek przez Internet
 zbyt krótki okres, na który
 brak możliwości przesyłania
można wypożyczyć książkę
zapytań do bibliotekarza online
 obsługa biblioteki
 inne...........................................
 bariera architektoniczna		
.................................................
23. Czy lubi Pan/i Bibliotekę?
 tak
 nie
Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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Abstract:
In research literature one can find a lot of information about library
anxiety among students but less much among public library users. The
article presents the results of library anxiety research (with theoretical
background), carried out in the Municipal and Communal Public Jan
Kochanowski Library in Zwoleń. The research shows that not only
students are afraid of libraries, but library anxiety is also present in smaller
libraries.
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Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy
zarządzania organizacją

Abstrakt:
Podstawą sprawnego i efektywnego działania jest umiejętność wytyczania celów i ich realizacji. Prakseologiczne podstawy zarządzania to
także jedno z kluczowych zagadnień w działalności każdej organizacji
XXI w. Według współczesnych koncepcji, także tej działającej non-profit
czy też not for profit. Myślenie operatywne i prakseologiczny system ocen
pozwalają na budowanie efektywnego zespołu, pozytywne rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie zmianą w organizacji. W dobie traktowania pracowników jako „klienta wewnętrznego” pojawiające się bariery
planowania, takie jak niechęć do ustalania celów, gwałtownie zmieniające
się otoczenie czy opór przed przewidywalnymi zmianami mogą negatywnie wpływać na tożsamość biblioteki, a tym samym – pośrednio lub bezpośrednio – przekładać się na jej niekorzystny wizerunek w środowisku
społecznym.
Słowa kluczowe:
Organizacja. Prakseologia. Zarządzanie.
„Trzy razy pomyśl, potem zrób, a wyda czyn owoce, nie będzie tylko
próbą prób, trzy razy pomyśl, potem zrób” (przysłowie chińskie)
Dynamiczny rozwój wiedzy w wielu dziedzinach nauki i technologii
w stosunkowo krótkim okresie sprawił, że z różnych przyczyn i w różnym stopniu człowiek przestaje nadążać za intensywnymi zmianami
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kulturowymi. Przede wszystkim nie nadąża biologicznie. Nikt nie jest
w stanie zrealizować wszystkich powierzonych mu zadań. Wobec tych
faktów kluczowe staje się zarządzanie sobą w czasie i umiejętność wyboru najistotniejszych czynności, które przyczynią się do realizacji celów
zawodowych i osobistych. Współczesny świat daje coraz większe szanse
rozwoju jednostkom, ale jednocześnie łatwo i bezwzględnie spycha na bok
tych, którzy nie mają wypracowanych schematów działania, nie uczestniczą w przemianach lub nie mogą się do nich przystosować. Nadmierny
nacisk, krytyka, stawianie nazbyt dużych lub niejasnych wymagań, brak
planu i wizji organizacji działają deprymująco i wzmagają napięcie. Zarządzanie każdą instytucją, również tą non-profit czy not for profit, wymaga obecnie tyle samo wiedzy z zakresu psychologii, ile wiedzy fachowej.
W odniesieniu do biblioteki koncepcja zarządzania proklienckiego, która
zdominowała psychologię zarządzania w XXI w., zakłada, że klientami
biblioteki są nie tylko czytelnicy, ale także sami bibliotekarze. Dbałość
o potrzeby pracowników, włączanie ich w procesy planowania i podejmowania decyzji, umożliwianie realizacji celów osobistych oraz motywowanie do pracy, jest kluczem do sukcesu każdej organizacji.
W piśmiennictwie bibliotekarskim autorzy skupiają się zwykle na
zagadnieniach związanych z marketingiem czy kulturą organizacyjną.
Niewiele jest publikacji rozpatrujących pracę w bibliotece pod kątem psychologii zarządzania i prakseologii. W związku z tym w artykule przypomniane zostaną prakseologiczne podstawy nauki o zarządzaniu. Celem
artykułu jest ukazanie głównych barier w procesie planowania oraz wpływu tego procesu na motywację i samodyscyplinę pracowników, ich organizację pracy oraz na tożsamość i wizerunek każdej instytucji, w szczególności biblioteki.
Prakseologiczne podstawy nauki o zarządzaniu
Zarządzanie składa się z takich czynności, jak organizowanie, kierowanie, planowanie, kontrolowanie i motywowanie. Jacek Wojciechowski
charakteryzuje organizację w trzech aspektach: atrybutowo (jako cechę –
porządek, w którym elementy składowe służą wspólnemu celowi), rzeczowo (jako strukturę – celowy, złożony układ elementów) i czynnościowo
(jako działanie – uporządkowany zespół procesów realizowanych równocześnie bądź w następstwie przez wielu ludzi dla osiągnięcia wspólnych
celów) [26, s. 15-16]. Tym, co łączy wszystkie te definicje, jest pojęcie
celu. Wspólne cele porządkują zachowania i działania indywidualne, wyznaczają strukturę organizacyjną, decydują o organizacyjnej sprawności
oraz umożliwiają funkcjonowanie zgodnie z zamierzeniami. Aby można
było mówić o efektywnym zarządzaniu biblioteką, to ludzie w niej zatrudnieni muszą stanowić zespół, a nie tylko grupę pracowników. Grupa to
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jedynie jednostki powiązane pewnego rodzaju zależnościami. Natomiast
zespół, według Bernarda Babingtona Smitha, jest „grupą, w której jednostki mają wspólny cel i w której zadania oraz umiejętności każdego
członka pasują do pozostałych, tak, jak […] w układance poszczególne
kawałki pasują do siebie bez utraty własnego kształtu i razem tworzą pewien całościowy wzór” [1, s. 131]. Cel powinien być znany wszystkim
pracownikom.
Nauką, która zajmuje się teorią ustalania celów prowadzących do
sprawnego działania jest prakseologia. W Polsce najistotniejszy wkład
w tę dziedzinę wniósł filozof i uczony – Tadeusz Kotarbiński. W traktacie
pt. Hasło dobrej roboty Kotarbiński zalecał zasadę maksymalizacji efektu
każdej pracy poprzez:
–– minimalizację interwencji (nie interweniowanie tam, gdzie procesy
przebiegają sprawnie);
–– potencjalizację (efekt polegający na samym ujawnieniu możliwości
działania);
–– symplifikację (możliwe uproszczenia podejmowanych działań);
–– preparację (czyli jak najlepsze przygotowanie zamierzonych czynności) [12].
Planowanie jest podstawą całego procesu zarządzania. Paweł Cabała
wymienia planowanie jako jeden z pięciu warunków skutecznego działania, do których należą:
–– przygotowanie dyrektywy praktycznej;
–– preparacje działań (przygotowanie i zaplanowanie działania);
–– racjonalizacja działań, zapewniająca wzrost efektywności;
–– realizacja i kontrola (praktyczna część działania wraz z oceną stopnia ukończenia wyznaczonych zamierzeń);
–– błąd praktyczny (znajdywanie i eliminowanie rozwiązań i środków
sprzecznych z założonym celem) [5].
Powyższe zasady stanowią podstawę prakseologii i wspólnie tworzą
postulat działania sprawnego, czyli skutecznego (prowadzącego do celu)
i ekonomicznego (oszczędnego i efektywnego). Przyglądając się kluczowym zagadnieniom we współczesnej nauce o zarządzaniu, takim jak zarządzanie wizerunkiem, czasem, jakością, organizacją pracy oraz kierowanie ludźmi (Wykres 1) można dostrzec, że u podłoża każdego z tych
zagadnień leży prakseologia.
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Wykres 1. Podstawowe zagadnienia w nauce o zarządzaniu XXI w.

Źródło: Opracowanie własne.

Planowania wymaga tworzenie czy reorganizacja struktury biblioteki. Bez perspektywy długofalowej nie jest możliwe realizowanie zadań złożonych, przygotowywanie nowych stanowisk pracy i kierowanie
ludźmi. Również organizowanie promocji, badanie jakości czy zarządzanie wizerunkiem musi odbywać się w sposób planowy. Ponadto w proces planowania powinni zostać włączeni klienci zewnętrzni (jako grupa
docelowa, której potrzeby warunkują istnienie organizacji), oraz klienci wewnętrzni, których satysfakcja z wykonywanej pracy przekłada się
na osiągane wyniki. Potęgowanie wrażenia, że pracownicy mają realny
wpływ na działalność danej instytucji buduje poczucie więzi z tą organizacją i prowadzi do lepszej efektywności wykonywanych prac. Dwie
duże firmy, Nestle oraz IBM, przeprowadziły badania swoich pracowników, z których wynikało, że ich możliwości są źle wykorzystywane. Po
przeanalizowaniu wyników IBM pod hasłem „Stop working harder, start
working smarter” uruchomiło projekt pakietu rozwiązań, który przedsię-
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biorcom daje oszczędności, a pracownikom wyższy komfort. Sposobem
na zapewnienie pracownikom poczucia udziału w tym, jak firma jest zarządzana okazało się zindywidualizowanie i uelastycznienie organizacji
pracy [8]. Warto zainwestować w szkolenia, które będą prowadziły do
wypracowania indywidualnych, prawidłowych nawyków organizacji pracy każdej osoby zatrudnionej w danej firmie. Bowiem nie można mówić
o zarządzaniu organizacją inaczej jak przez pryzmat jej członków i ich
umiejętności zarządzania sobą w czasie. Jedną z najważniejszych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności jest obecnie zdolność do organizowania własnej pracy – w przypadku pracownika, oraz umiejętność
motywacji zespołu – w przypadku kadry kierowniczej. Przełożony powinien umieć tak zmotywować członków zespołu, aby wywołać pożądane zachowania w dłuższym okresie. Aby było to możliwe pracownik
musi rozumieć wpływ własnej pracy na całość procesów bibliotecznych,
mieć jasno sprecyzowane oczekiwane rezultaty pracy oraz akceptować
zadania mu wyznaczone. W najlepszej sytuacji znajdują się pracownicy
o tak zwanej osobowości autotelicznej, którzy – według teorii węgierskiego psychologa Mihaly Csikszentmihalyi – czerpią zadowolenie ze 100%
skupienia na zadaniu. Heike Bruch z Universität St. Gallen, prowadząc
badania na temat efektywności i determinacji pracowników odkryła, że
jedynie 10% pracowników posiada na tyle odpowiedni poziom mobilizacji i koncentracji przy wykonywaniu swoich zadań, aby nazwać ich
osobowość autoteliczną. Natomiast według tych samych badań na deficyt
koncentracji cierpi aż 40% pracowników. Niemniej jednak nie oznacza to,
że nie można wypracować w sobie odpowiednich nawyków. Wszystkie
umiejętności jakie posiada człowiek są niczym innym, jak lepiej lub gorzej funkcjonującym „oprogramowaniem”, które zostaje przyswojone poprzez trening i powtarzanie pewnych procedur. Ten fakt można świadomie
wykorzystać. Według badań wytworzenie dowolnego nawyku czy umiejętności u osoby dorosłej powstaje wskutek powtórzenia danego zachowania od czterech do dwudziestu razy (kwestia indywidualna) [4, s. 163].
Bryan Tracy pisze natomiast o dwudziestu jeden dniach prowadzących do
nawyku. Zatem jeśli każdego ranka przez trzy tygodnie pracownik, np.
zmobilizuje się do czytania prasy fachowej przez pół godziny, to stanie
się to jego nawykiem, z którego będzie czerpał przyjemność. Jedynym
warunkiem jest świadome i pełne zaangażowanie przez okres dwudziestu
jeden dni, które będzie wynikało z motywacji wewnętrznej (chęć rozwoju osobowości, a nie jedynie zdobycie awansu zawodowego). Arystoteles
w Etyce nikomachejskiej (Warszawa 2012) radził pragnącym posiadania
jakiejś cnoty, której nie mają, aby zachowywali się w każdej sytuacji tak,
jakby już ją posiadali, dzięki czemu zakorzeni się ona w nich na dobre [3].
Nowe nawyki muszą być budowane na odpowiednich fundamentach. Warto wskazać najskuteczniejsze narzędzia wspomagające zarządzanie czasem i planowanie:
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1. Zasada Pareto, zwana regułą „80/20”.
Włoski ekonomista i socjolog Vilfredo Pareto analizując zyski poszczególnych organizacji (browarów) doszedł do wniosku, że 80% zysków
ze sprzedaży uzyskuje się z handlu tylko jednym gatunkiem piwa.
Na tej podstawie sformułował zasadę, zgodnie z którą 20% przyczyn
decyduje o 80% skutków. Natomiast pozostałe 80% przyczyn ma
wpływ jedynie na 20% efektów. Można tę zasadę przedstawiać następująco:
–– 20% normalnego czasu pracy danego dnia przekłada się na 80%
pożądanych efektów. Pozostałe 80% czasu upływa na wykonywaniu
nieistotnych lub mało istotnych zadań;
–– 20% pracowników danej firmy generuje 80% zysków;
–– 80% czynności, które wykonujemy każdego dnia przynosi jedynie
20% sukcesów. Dlatego należy zidentyfikować pozostałe 20% czynności, które wpłyną na znaczną poprawę efektywności i których wykonywanie jest kluczowe, aby osiągnąć sukces.
2. Metoda 60/40 wspomagająca terminowe wywiązywanie się z zadań
(Wykres 2).
Metoda polega na takim rozplanowaniu czasu, aby przewidzieć pewien jego zapas na trudności, jakie pojawią się w trakcie pracy (20%)
oraz na pewne okoliczności, które będą wymagały oderwania się od
zadania i natychmiastowej reakcji (20%).
Wykres 2. Metoda 60/40.

Źródło: Opracowanie własne.
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Przykład:
Jeśli zadanie danego pracownika polega na akcesji i wprowadzeniu
nowych pozycji do systemu, to przy przyjęciu, że praca potrwa jedną godzinę, według reguły 60/40 powinno założyć się następująco: 36 minut
zajmie planowana praca, czyli wprowadzanie książek, 12 minut zostanie
dodatkowo poświęcone na realizację tego zadania, jeśli np. okaże się, że
któraś z pozycji nie ma daty wydania czy miejsca publikacji i trzeba będzie te dane odnaleźć w innych źródłach. Warto przewidzieć również kolejne 12 minut na wszelkie zakłócenia, takie jak zawieszenie się systemu,
chwilowa awaria prądu, pilny telefon czy pojawienie się kogoś, kto przerwie pracę. Wynika z tego, że przy zamierzeniu wykonywania danej czynności przez jedną godzinę, należy zarezerwować na tę czynność około
1,5 godziny. Wykorzystanie tej metody pozwoli terminowo wywiązać się
z wszystkich zadań. Także tych długodystansowych. Jeśli dany projekt ma
zająć siedem dni, to warto zarezerwować 2–4 dodatkowe dni na trudności
związane z realizacją projektu (np. uzupełnienie potrzebnych źródeł), oraz
na pilne sprawy, które z pewnością się pojawią i będą wymagały natychmiastowej reakcji.
3. Rozróżnienie kryterium ważności i pilności. Macierz 2x2 Eisenhowera
wraz z koncepcją ważności i pilności Stephena R. Covey’a [7].
Sprawy ważne to te, które bezpośrednio związane są z naszymi celami.
Dotyczą rozwoju, zdrowia, rodziny. Sprawy pilne to zadania, które
wymagają natychmiastowej uwagi, uwarunkowane są konkretnym,
bliskim terminem w kalendarzu. Nie wszystkie sprawy pilne są ważne,
ale to przeważnie one absorbują najbardziej.
Aby zbudować Macierz Eisenhowera wystarczy kartkę A4 podzielić na
cztery części i ponumerować ćwiartki odwrotnie do kierunku wskazówek
zegara nadając im status ważności i pilności (zob. Tabela 1).
Ćwiartka I – Sprawy ważne i pilne, to takie, których zrealizowanie
zadecyduje o przyszłości, a których nie zaplanowało się i nie rozpoczęło
odpowiednio wcześniej. Jeśli w życiu człowieka dominują „sprawy na
wczoraj”, to z czasem wysoki poziom stresu oraz frustracji prowadzi do
wypalenia zawodowego. Ta część nazywana jest „ćwiartką pracy”, ale jest
to praca coraz mniej efektywna. Sprawy ważne i pilne zawsze będą się
pojawiać, jednak zbyt długie przebywanie w tej ćwiartce lub co gorsza
stałe wykonywanie czynności jedynie z tej części macierzy, uniemożliwia
osiąganie sukcesów.
Ćwiartka II – Sprawy nieważne i pilne, takie jak wykonanie niektórych
telefonów, pisanie niektórych maili czy tworzenie niepotrzebnych sprawozdań. Przebywanie zbyt długo w tej ćwiartce prowadzi do poczucia
braku kontroli i bycia ofiarą.
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Ćwiartka III – Sprawy nieważne i niepilne, czyli tak zwani „pożeracze
czasu”. Są to zadania, które w żaden sposób nie rozwijają, nie mają
żadnego celu, a przyczyniają się jedynie do rozleniwienia fizycznego
i umysłowego, np. bezmyślne siedzenie przed telewizorem, surfowanie
po Internecie, plotkowanie i narzekanie.
Koncentracja wyłącznie na ćwiartce II i III prowadzi do całkowitego uzależnienia od innych i jest tak naprawdę początkiem końca kariery
zawodowej.
Ćwiartka IV – Sprawy ważne i niepilne, to te których niewykonanie na
ogół nie przynosi natychmiastowych skutków, ale sprawia, że rozwój
osobisty, szczęście i spokój ducha stają się niemożliwe. Do zadań z tej
kategorii należy systematyczna praca, nauka języków obcych, uprawianie sportu, pielęgnowanie przyjaźni i miłości. Jeśli w macierzy dominują
zadania z tej ćwiartki, to znaczy, że pracownik jest na dobrej drodze do
osiągania sukcesów zawodowych i osobistych. Patrzenie z perspektywy
zadań ważnych i niepilnych odpowiednio ustala plan każdego miesiąca,
tygodnia i dnia. Pozwala skupić się na rzeczach kluczowych. W życiu
dominuje równowaga, kontrola i dyscyplina. Pojawiające się kryzysy są
traktowane w kategorii drobnych trudności, które natychmiast udaje się
pokonać dzięki wizji i spojrzeniu z szerszej perspektywy.
Tabela 1. Przykładowy podział czynności bibliotecznych według czterech kategorii zadań.
WAŻNE I PILNE
–– uaktualnić stronę WWW biblioteki
–– zmienić wystawę
–– przygotować imprezę biblioteczną
–– przygotować pomoce dydaktyczne
–– ustalić tytuły czasopism do zaprenumerowania
–– rozpocząć opracowanie formalne
i rzeczowe nabytych dokumentów
–– udzielać porad i informacji online

WAŻNE I NIEPILNE
–– przeprowadzić ankietę dotyczącą
usług
–– złożyć zamówienie w wydawnictwie
–– przeprowadzić ewidencję zbiorów
–– podjąć współpracę z inną biblioteką
–– przejrzeć ofertę kursów
doszkalających
–– skontrolować powiększanie się
zbiorów i stosunek procentowy
beletrystyki do literatury naukowej/
fachowej
–– przeglądać i aktualizować księgozbiór podręczny
–– przedstawić formy pracy bibliotecznej na konferencji, forum lub
seminarium
–– uzupełnić literaturę fachową z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa
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NIEWAŻNE I PILNE
–– zarezerwować bilet na targi książki
–– wywiesić ogłoszenie o możliwości
praktyk w bibliotece
–– odpisać na maile
–– sporządzić protokół braków
względnych i bezwzględnych
–– przygotować wykaz nowości
–– zaktualizować bazę adresową
polskich wydawnictw
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NIEWAŻNE I NIEPILNE
–– usunąć nieaktualne katalogi wydawnicze z zaplecza
–– poprawić oznaczenia działów
–– złożyć zamówienie na segregatory
–– wyczyścić czajnik
–– przejrzeć ofertę kulturalną innych
bibliotek
–– przygotować giełdę używanych
podręczników

Źródło: Opracowanie własne.

Problem na ogół polega na tym, że najczęściej odkładane sprawy
to właśnie te z kategorii ważnych i niepilnych. Większość ludzi mylnie
sądzi, że dopiero jak upora się ze wszystkimi sprawami pilnymi, to wtedy
będzie czas na sprawy niepilne. Jak pisze David Allen, „wciąż stajemy
się ofiarami angażowania w sprawy najświeższe i najgłośniejsze” [25,
s. 104]. Z tego powodu patrzenie z perspektywy Macierzy Eisenhowera
wydaje się lekarstwem na codzienne marnotrawienie czasu na czynności,
których w ogóle nie trzeba wykonać, albo które mogłyby być wykonane
w innym czasie, przy mniejszym nakładzie energii.
Do rozrysowania macierzy wystarczy kartka papieru, ale można także korzystać z elektronicznych planerów, jak np. Google Kalendarz czy
Sandglaz (Rysunek 1) [19]. W odróżnieniu od papierowych terminarzy,
można je mieć zawsze przy sobie dzięki instalacji aplikacji w iPhone, iPad
czy tablecie.
Rysunek 1. Arkusz do uzupełnienia w Sandglaz [19].

Źródło: [19]
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Nadawanie kategorii ważności może odbywać się zgodnie z metodą
ABCDE1. Zadania z kategorii A – te które są decydujące, B – ważne, ale
niekonieczne do zrealizowania, C – takie, które wykonuje się wyłącznie dla
przyjemności, D – zadania, które można delegować, E – zadania, których
w ogóle nie trzeba wykonywać, a więc takie, których należy zaprzestać.
Ustalając ważność zadań należy kierować się porządkiem alfabetycznym.
Zasada brzmi następująco: nie wykonuj zadania z kategorii B, jeśli nie
zostało wykonane zadanie z kategorii A. Oczywiście może się zdarzyć,
że pojawi się więcej zadań z danej kategorii, wówczas każdemu z nich
przypisujemy cyfrę, tzn. A1, A2, A3... i realizujemy zgodnie z porządkiem,
w którym mniejsze cyfry oznaczają wyższy priorytet.
Przykład:
Uaktualnić stronę WWW biblioteki (A1),
zmienić wystawę (B1),
przygotować imprezę biblioteczną (A2),
przygotować giełdę używanych podręczników (D),
przygotować materiały dydaktyczne (B2),
urozmaicić oznaczenia działów (E).
W przypadku diagnozy Eisenhowera przygotowywanej wspólnie dla
całego zespołu pracowników, niezmiernie istotne jest, aby właściwie rozdzielać zadania. Najczęstszym powodem konfliktów w zespole – przy braku zadań atrakcyjnych – jest stały nadmiar zadań trudnych i nieciekawych
lub stosunkowo nieistotnych, zlecanych ciągle temu samemu pracownikowi [14, s. 20-22]. Problem ten dotyka w szczególności bardziej rozbudowane biblioteki, w których często pracownicy wykonują podobne zadania
w ramach danego działu przez kilka/kilkanaście lat. Taki stan rzeczy może
prowadzić do wypalenia zawodowego i świadczy o wadliwym systemie
zarządzania. W przypadku zespołu pracowników można zespołowo opracować priorytety metodą ABCDE. Delegowanie pracy w zespole jest
jednak jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed kierownikiem
biblioteki. Zlecając zadania trzeba mieć pewność, że pracownicy mają
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. Kluczowe jest wybieranie
osób, które mają nie tylko naturalne zdolności, ale i chęć zdobycia nowych umiejętności. Takie podejście pozwala na rozwój pracownika oraz
powiększa wiedzę całego zespołu w efekcie synergii [14, s. 19-20].
W przypadku zespołu warto również przemyśleć dwa aksjomaty
prakseologiczno-systemowe, z jednej strony, – zasadę wyłaniania (emergence): „każda zorganizowana całość wyłania nowe właściwości nieznane przedtem, często na innym poziomie”, oraz z drugiej strony, – zasadę
suboptymalizacji: „jeśli każdy subsystem rozpatrywany oddzielnie jest nastawiony na maksymalną efektywność, to system jako całość nie osiągnie
1

O nadawaniu kategorii pisał m.in. Bryan Tracy.
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maksymalnej efektywności” [20, s. 460]. Przykładem ilustrującym pierwszy aksjomat mogłaby być współpraca bibliotek z małych miejscowości,
np. w zakresie organizacji dużych wydarzeń kulturalnych, dzięki czemu
byłyby one atrakcyjniejsze dla wszystkich czytelników. Natomiast zgodnie z zasadą suboptymalizacji, jeśli jeden z działów będzie funkcjonował
o wiele lepiej niż inne, to wówczas biblioteka nie będzie w pełni realizowała własnego potencjału. Można podać tutaj jako przykład Bibliotekę
Uniwersytecką w Warszawie, w której tak bardzo rozwinęło się zjawisko
zwane „buwingiem” („buwolansem”), że czytelnikom, którzy chcieliby
skorzystać z udostępnionego księgozbioru brakuje pomieszczeń, w których panowałaby absolutna cisza. Z jednej strony rozwinięcie w kierunku
„buwingu” zaowocowało wzrostem liczby czytelników, ale z drugiej strony zakłóciło działanie w innych sektorach bibliotecznego systemu.
Cykl działania zorganizowanego
Sprawność działania jest ściśle skorelowana z jego zorganizowaniem. Działanie zorganizowane to wykonywanie wyłącznie tych czynności, które są niezbędne do realizacji zamierzonego celu, poprzez realizację
kolejnych zadań następujących po sobie. Działanie zorganizowane w zamierzeniu ma być skuteczne, a więc sprawne, prowadzące do określonych
efektów. W tym sensie można nadać sprawnemu działaniu dwa różne zakresy znaczeniowe: zewnętrzny i wewnętrzny. Sprawność zewnętrzna to
stopień zorganizowania pracy w danej instytucji, np. w bibliotece, natomiast sprawność wewnętrzna to stopień zorganizowania pracy indywidualnej (zorganizowanie własnego stanowiska). Cykl działania zorganizowanego w obu przypadkach wygląda jednak podobnie.
Joanna Frąckiewicz wyróżnia pięć etapów w cyklu działania zorganizowanego. Są to:
1. ustalenie jasnego celu działania;
2. przewidywanie:
a. dokonanie analizy warunków i środków działania;
b. zaplanowanie działania;
3. przygotowanie:
a. środków i warunków działania;
b. osób i ich współpracy;
4. wykonanie według planu;
5. kontrola:
a. przebiegu
b. wyników [9, s. 49].
Wymienione etapy warto byłoby uszczegółowić w następujący
sposób:
1. ustalenie jasnego celu działania:
a. zapisanie celu głównego;
b. ustalenie celów szczegółowych;
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2. przewidywanie:
a. dokonanie analizy warunków i środków działania, diagnoza
zmienności otoczenia zewnętrznego (stałe, zmienne, burzliwe);
b. zaplanowanie działania, ustalenie minimum, jakie powinno
zostać wykonane, aby cel został osiągnięty;
c. podział pracy, zapisanie terminów zakończenia kolejnych etapów, ustalenie rezerw czasowych;
3. przygotowanie:
a. środków i warunków działania;
b. osób i ich współpracy wewnątrz organizacji (pozyskanie
nowych lub dokształcanie obecnych), motywacja i integracja
zespołu;
c. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym;
4. wykonanie według planu:
a. podjęcie konkretnych działań;
b. bieżąca modyfikacja zadań szczegółowych;
c. podtrzymywanie motywacji;
5. kontrola:
a. przebiegu (stały nadzór bieżący podczas wykonania planu);
b. wyników (czy i w jakim stopniu cel został osiągnięty);
c. omówienie przebiegu działania oraz analiza wyników (zgodnie z koncepcją „organizacji uczącej się”);
d. korygowanie błędów i modyfikacja modelu poznawczego (reguł, procedur i strategii wytworzonych wewnątrz organizacji).
W efektywnym zespole cel jest jasny i wiadomo, że dane zadanie
jest istotne zarówno z perspektywy każdego członka zespołu, jak i dla
całej biblioteki [2, s. 392-393]. Do długoterminowego celu prowadzą
etapy, podczas których osiąga się cele składowe (krótkoterminowe),
które najlepiej umieszczać na osi czasu, tym samym wyznaczając
odcinki o długości zależnej od stopnia komplikacji danego zadania.
Postawione „podcele” muszą się wzajemnie uzupełniać i tworzyć
logiczną całość. W organizacji podczas wspólnej pracy nad realizacją
celu głównego każdy pracownik musi wiedzieć nie tylko, jakie zadania
ma do wykonania, ale także zdawać sobie sprawę z tego, jakie zadania
realizują jego współpracownicy. Efektywność zespołu jest uwarunkowana
zaangażowaniem każdej jednostki w realizację zadań zespołu oraz
jej świadomość współzależności zadań. Konsekwentnie realizowane
działania prowadzą wówczas do wspólnego sukcesu (duży cel może zostać
zrealizowany przy mniejszym nakładzie pracy poszczególnej jednostki).
Jeśli natomiast braknie powiązania celów szczegółowych z celem
ogólnym, to pracownicy stracą orientację i zaczną działać w pojedynkę,
co w efekcie przyczyni się do spadku efektywności zespołu. Przykładem
właściwego podziału dużego celu na mniejsze „podcele” jest podzielenie
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celu rocznego „zorganizowanie dwunastu imprez bibliotecznych” na cele
miesięczne „zorganizowanie jednej imprezy bibliotecznej w miesiącu”.
Dzięki sformułowaniu z podziałem na etapy cel staje się bliższy
i konkretniejszy.
Przewidywanie polega na dokładnej analizie wszystkich potencjalnych możliwości i zagrożeń. Czasami jeden szczegół, jedna negatywna
okoliczność powoduje, że działanie nie może być określone jako sprawne. Amerykańskie firmy zaczynają wprowadzać różnego typu urządzenia,
które mają na celu usprawnienie pracy poprzez eliminację tego czynnika.
Facebook w swojej głównej siedzibie w Palo Alto (Kalifornia) postanowił zamontować maszyny vendingowe ze sprzętem komputerowym, które
działają analogicznie do automatów z jedzeniem. W ten sposób jeśli jakiś
pracownik zauważy, że przepalił mu się kabel od USB czy też klawiatura przestała działać, to natychmiast samodzielnie ją wymienia korzystając
z „kiosku z urządzeniami” [8]. Tim Camposa, dyrektor działu informatyki
tego portalu społecznościowego, twierdzi, że w ten sposób firma zmniejszyła koszty – przede wszystkim oszczędza się czas pracowników, którzy nie
musząc czekać na informatyków, mogą kontynuować pracę. Zmniejszył się
także koszt wymiany sprzętu (aż o 1/3), bo choć urządzenia były dostępne
bezpłatnie, to każdy pobrany sprzęt zostawał zapisany na koncie konkretnej
osoby, co z kolei skłaniało ją do większej dbałości o to urządzenie [27].
Kontrolę indywidualnych działań najlepiej przeprowadzać z perspektywy minionego tygodnia. Wówczas można zdiagnozować i ustalić
przyczyny niepowodzeń. Kontrola pracy zespołu powinna odbywać się
przynajmniej raz w miesiącu. Należy ją przeprowadzać w przyjaznej atmosferze i wyciągać konstruktywne wnioski. Dobrym przykładem jest
tutaj kultura organizacyjna Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracownicy w każdą ostatnią środę miesiąca poświęcają czas na
wyznaczanie celów i zadań oraz omówienie tego, czego jeszcze nie udało
się zrealizować. Zamknięcie Biblioteki na ten jeden dzień sprzyja integracji zespołu i wymianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych [14,
s. 37-38]. Istotne jest, aby analiza pozbawiona była negatywnych emocji
i prowadziła jedynie do modyfikacji sposobu wykonania danego zadania
w przyszłości. Zgodnie z koncepcją przyjmowania ról w grupie kusząca
staje się perspektywa znalezienia „kozła ofiarnego”, który odpowiadałby
za wszystkie ewentualne niepowodzenia grupy. Należy jednak pamiętać,
że w działaniu zespołowym porażka jest wynikiem zaniedbań wszystkich
członków zespołu. Ponadto powinna być ona traktowana jako incydent,
jako coś przemijającego i o ograniczonym zasięgu, a nie w kategoriach
całościowych, ogólnych i trwałych. Przekroczenie jednego terminu realizacji zadania powinno wiązać się z natychmiastowym wyznaczeniem
kolejnego i tak, aż do osiągnięcia sukcesu. W przeciwnym razie każda
napotkana trudność będzie prowadziła do zaprzestania działań, bądź do
osłabienia motywacji i znacznego spowolnienia prac.
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Bariery w procesie planowania
Bariery mogą mieć podłoże wewnętrzne, czyli być związane
z nawykami, doświadczeniami, charakterem i osobistymi predyspozycjami
danej osoby, ale również zewnętrzne, a więc związane z okolicznościami,
które są niezależne od pracownika i pozostają poza jego wpływem.
Główne bariery w procesie planowania to:
1. Niechęć do ustalania celów;
2. Syndrom zaniku odpowiedzialności („róbta co chceta”) – kierownik
bez autorytetu i osobowości oraz decyzyjności, kto ma planować?;
3. Brak zasobów (w szczególności informacyjnych);
4. Nieumiejętność formułowania celów;
5. Nieumiejętność wyboru właściwych celów (priorytetów);
6. Krótkowzroczność i brak horyzontu czasowego – porażki, które przekreślają plany;
7. Prokrastynacja, czyli ciągłe odwlekanie;
8. Prawo Parkinsona (wykonywanie zadań wydłuża się wypełniając cały
czas pracy);
9. Uzależnienie od samego ustalania planów „planomania”;
10. Gwałtowne zmiany otoczenia.
Powszechna wydaje się niechęć do planowania, a przecież aby
osiągać sukcesy w danej dziedzinie, trzeba wiedzieć, co się chce uzyskać.
Wcześniejsze przygotowanie do zadania pozwala się na nim skoncentrować. Brak celów oznacza wyłączne reagowanie na to, co się dzieje, jest to
tak zwane myślenie w kategoriach „otwartych drzwi”. Można zatem powiedzieć: „Jeśli nie wyznaczysz swoich celów, to inni zrobią to za ciebie
i będziesz realizować ich cele”. Ponadto oprócz samego zdefiniowania celu
najlepiej zobowiązuje jego zapisanie. Nie chodzi tu o generowanie setek dokumentów, ale jedynie o usprawnienie działań, do czego wystarczy zwykła
kartka papieru. Plan zawsze powinien być elastyczny. Niezbędne rezerwy
należy planować zgodnie z omówioną wcześniej zasadą 60 na 40%.
Syndrom zaniku odpowiedzialności w znacznym stopniu utrudnia
wyznaczenie celów. Głównym czynnikiem jest tu decyzyjność osoby odpowiedzialnej za planowanie. Brak wyraźnego kierownictwa może być
zgubne, gdyż taka instytucja zamiast śmiało realizować kolejne przedsięwzięcia, dryfuje w nikomu nieznanym kierunku. Podobny efekt, jak
przy braku autorytetu będzie występował w przypadku braku zasobów
– głównie tych informacyjnych. Gdy chce się planować, ale nie wiadomo
co planować, jak i dlaczego?
W lipcu 2013 r. autorka przeprowadziła badanie pięćdziesięciu
bibliotek publicznych z województwa śląskiego. Badanie polegało na
analizie dokumentacji organizacyjnej tych bibliotek (a więc statutów,
regulaminów organizacyjnych itd.). Okazało się, że 67% bibliotek nie
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ma w swojej dokumentacji opisów stanowisk pracy. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Opis stanowiska pracy, oprócz jego umiejscowienia
w strukturze całej biblioteki, wskazania niezbędnych kompetencji i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, w założeniu zawiera przede
wszystkim cel pracy na danym stanowisku oraz zadania i zakres odpowiedzialności. Im dokładniejszy jego opis, tym lepsze efekty i sprawniejsze
działanie nie tylko jednostki, ale i całej organizacji.
Każdy prawidłowo wyznaczony cel powinien spełniać pięć podstawowych warunków, musi być: realny; mierzalny; terminowy; odpowiednio sformułowany; zapisany w czasie teraźniejszym, w pierwszej osobie.
Realność oznacza, że jeśli brakuje środków na generalny remont
biblioteki, a za cel wyznaczona została zmiana wystroju, to trzeba się zastanowić czy jest to możliwe bez nakładów finansowych? Czy np. uda się
zmobilizować do pomocy wolontariuszy i przeorganizować przestrzeń,
choćby tylko ergonomiczniej ustawiając meble?
Mierzalność jest odpowiedzią na pytanie: „kiedy będę wiedział, że cel
został osiągnięty”? 95% przebadanych bibliotek posiada w dokumentacji
bibliotecznej wpisane cele, które nie są mierzalne. Wiele bibliotek za cel
uznaje „kreowanie dobrego wizerunku” czy „upowszechnianie czytelnictwa”. Takie sformułowania nie pozwalają na osiągniecie sukcesu. Kiedy
bowiem uznane zostanie, że wizerunek już jest dobry? Co w ogóle oznacza
„dobry wizerunek”? Kiedy czytelnictwo zostanie „upowszechnione”? Czy
jeśli zapisze się dziesięciu nowych czytelników? Stu? A może jeden? Prawidłowo powinno się zapisać, np. podniesienie przynajmniej o jeden punkt
wyniku ankiety dotyczącej satysfakcji z usług biblioteki. Zamiast „zwiększenia liczby czytelników” warto zanotować, np. zmodyfikowanie oferty
kulturalnej tak, aby zainteresowała ona co najmniej dziesięciu nowych użytkowników. Zamiast „upowszechniania czytelnictwa” można zapisać: „organizacja pięciu imprez czytelniczych w ciągu roku”. Wspomniana mierzalność ściśle wiąże się z terminowością. Zawsze należy wyznaczyć dokładną
datę, do której zadanie ma zostać wykonane. Termin wykonania trafia do
podświadomości i sprawia, że zaczyna ona nad nim pracować. Jeśli wpisane zostanie „zrealizowanie czterech imprez bibliotecznych”, bez określenia
np. „jedna impreza biblioteczna na kwartał”, to wówczas może się zdarzyć,
że cel wyda się tak odległy, iż dopiero przed upływem terminu realizacji
zacznie się praca nad wszystkimi czterema wydarzeniami, co oczywiście
zakończyć się może jedynie frustracją pracowników.
Odpowiednie sformułowanie polega na unikaniu zaprzeczeń, ponieważ mózg ludzki „nie słyszy” słowa „nie”. Trzeba przekształcić formy oparte na negacji, np. „nie będę zwlekał”, w komunikaty wyrażone w formie
pozytywnej, czyli „będę działał sprawnie, będę zdyscyplinowany”. Forma
pozytywna jest bardziej motywująca i działa na podświadomość [4, s. 7879]. Ponadto jeśli osoba wypowiadająca słowa – „jestem zdyscyplinowa-
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ny” – jednocześnie zwleka z wykonaniem niektórych zadań, to wystąpi
u niej dysonans poznawczy. Będzie ona dążyła do zredukowania napięcia,
wskutek czego tak zmodyfikuje swoje działania, aby wypowiadane przez
nią słowa były zgodne z rzeczywistością [15]. Z tego samego powodu od
pracowników należy spodziewać się wyłącznie wszystkiego co najlepsze.
Zapisanie celu w czasie teraźniejszym również ma uzasadnienie w psychologii. Czas teraźniejszy umiejscawia dany cel w realnym „dziś”, a nie
w przyszłym „jutro”. Jak wiele książek nie zostało napisanych i ile kursów nie zostało podjętych, bo odłożono je na „jutro”. Ponadto formułowanie celów w pierwszej osobie liczby pojedynczej (cel indywidualny) czy
mnogiej (cel zespołowy) wskazuje osoby odpowiedzialne za jego realizację. Jakże inaczej brzmi: „chętnie odpowiadamy na maile z zapytaniami
czytelników” od bezosobowego „odpowiada się, pisze się”.
W zalewie tysiąca drobiazgów łatwo stracić z oczu to, co jest priorytetem. W ustalaniu priorytetów mogą pomóc opisane wcześniej narzędzia,
takie jak zasada Pareto czy metoda ABCDE. Z nieumiejętnością wyboru priorytetów ściśle wiąże się krótkowzroczność w wyznaczaniu celów,
która jest jedną z głównych przyczyn porażek. Powszechne przyzwyczajenie do trybu hipertekstowego oducza dostrzegania szerszej perspektywy,
co przekłada się na różne dziedziny życia, w tym na organizację pracy. Nie
widząc, że osiąganie sukcesu to proces długofalowy, wymagający cierpliwości, bardzo łatwo jest się poddać, ponieważ każda porażka wydaje się
druzgocąca. Przykładem może być przygotowanie projektu na konkurs,
w którym nagrodą są środki finansowe na organizację spotkań autorskich
w bibliotece. Jedna porażka w którejś z edycji może zniechęcić do konkursu w roku następnym. Często właśnie tak się dzieje, że bibliotekarz
zamiast na bazie zdobytych doświadczeń udoskonalić projekt i opracować
nowy plan działania, po jednej nieudanej próbie, zarzuca całą aktywność
na tym polu, stwierdzając że „zdobycie funduszy nie jest możliwe”.
Prokrastynacja to świadome oszukiwanie się, że rozpoczęcie działania będzie bardziej bolesne niż uniknięcie go. Tymczasem – idąc za
słowami Abrahama Lincolna – „nie możesz uciec od odpowiedzialności
za jutro, unikając jej dziś” [6]. Ciągłe zwlekanie z wykonywaniem różnych czynności, wpływa negatywnie na efektywność pracownika i całej
organizacji. Rory Vaden w bestsellerze Nie idź na łatwiznę (Warszawa
2013) przedstawia ukryte koszty łatwej drogi. Autor powołuje się na badania firm amerykańskich, z których wynika, że każdy pracownik marnuje
średnio 2,09 godziny dziennie na sprawdzanie skrzynki mailowej, czytanie newsów itd. [25, s. 20]. Jednym z rodzajów prokrastynacji jest tzw.
kreatywne unikanie, które polega na nieświadomym wypełnianiu dnia
mało istotnymi czynnościami. Czynności te sprawiają wrażenie bardzo
ważnych (i przede wszystkim pilnych), i dają poczucie „jestem bardzo
zajęty”. Zachowania „unikowe” zwykle utrzymywane są w celu złago-
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dzenia napięcia powodowanego przez bodźce lękowe i mogą świadczyć
o niezdolności do wykrycia źródeł lęku i w efekcie do pogłębienia go, kolejnych zaniedbań, a w końcu obniżenia samooceny. Trzeba pamiętać, że
w każdym działaniu najważniejsze jest zaangażowanie. Chodzi o podjęcie
decyzji wiążące się z odpowiedzią na pytanie: „jak to zrobić?”, a nie ciągłe pytanie: „czy powinienem i naprawdę muszę?”. Ponadto warto zadać
pytanie: jaką czynność w tej chwili mogę wykonać na 100%? Odpowiedź
wiąże się z wyznaczaniem godzin najlepszej efektywności w ciągu dnia.
To powinien być moment konsolidacji czasu, w którym nikt nie przeszkadza w realizacji zadania. W USA przeprowadzono badania dwóch pracowników, z których wyciągnięto wnioski dotyczące przerywania pracy
i paradoksu wielozadaniowości [16].
Jednym z ważniejszych wniosków było stwierdzenie, że o efektywności dnia pracy decyduje pierwsza godzina. Pracownik, który rozpoczął
dzień od czynności najważniejszych, mimo drobnych przerw, przez cały
dzień pozostawał efektywny i realizował zadania. Natomiast pracownik,
który już na samym starcie rozproszył uwagę sprawdzaniem poczty, przeglądaniem serwisów społecznościowych czy czytaniem informacji na
portalach plotkarskich, zmarnował cały dzień. Jedyny wzrost efektywności można dostrzec w okolicach godziny 16.00, czyli w momencie kiedy opieszały pracownik zorientował się, że przez cały dzień nie wykonał
żadnego zadania i próbował to w jakikolwiek sposób nadrobić. Jednak
bliskość godziny 17.00 (czyli momentu zakończenia pracy i powrotu do
domu), sprawiła, że nie pracował wydajnie nawet przez jedną godzinę.
Bryan Tracy zaczynanie od najtrudniejszego zadania nazywa umiejętnością „zjedzenia deseru dopiero po obiedzie”, czyli przełożenia tego, co łatwe i przyjemne na czas po zakończeniu tego, co trudne ale i konieczne
[23, s. 15-20].
Prawo Parkinsona mówi: „Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera”. Zgodnie z tym prawem
jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego działania, to
zadanie zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie.
Uzależnienie od samego ustalania planu przy równoczesnym braku
wdrożenia również odbija się na efektywności. Nie chodzi bowiem o ścisłą realizację planu, ale o osiągnięcie celu. Zatem jeśli wyznaczony został
termin, którego nie udało się zrealizować, to zamiast przekreślać całość
zadania, należy po prostu wyznaczyć kolejny. I tak aż do skutku. Ważne są efekty, a nie odhaczanie kolejnych punktów. Plan z założenia ma
być drogowskazem, a więc narzędziem. Nie można dopuścić do sytuacji,
w której drobne potknięcie potraktowane zostanie jako całkowita porażka
uniemożliwiająca osiąganie kolejnych sukcesów.
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Zarówno w realizacji celów osobistych, jak i celów związanych
z misją biblioteki, istotne jest prawidłowe rozpoznanie otoczenia. Rozwój organizacji powinien w najgorszym razie przebiegać równolegle ze
zmianami w otoczeniu zewnętrznym. Najlepiej byłoby jednak, aby zmiany w organizacji wyprzedzały to, co może wpłynąć na otoczenie. Nie zawsze jest to możliwe. Gdy organizacja działa w otoczeniu burzliwym to
planowanie i diagnozowanie staje się bardzo utrudnione, ale to nie znaczy,
że wolno go zaniechać. Poniższe przykłady ukazują w jaki sposób można
przeprowadzić diagnozę umożliwiającą zaplanowanie działań z uwzględnieniem potencjału otoczenia. Pierwszy przykład odnosi się do pracy nad
przygotowaniem rozprawy dyplomowej.
Przykład 1
Wykres 3. Diagnoza otoczenia przed realizacją celu osobistego związanego
z ukończeniem pracy dyplomowej.

Źródło: Opracowanie własne.
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Przykład 2
Wykres 4. Diagnoza otoczenia Biblioteki Śląskiej w Katowicach przed zorganizowaniem wydarzenia kulturalnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie podziału wymiarów otoczenia przedstawionego przez Jacka Wojciechowskiego [26].

W przypadku celów zespołowych barierą może stać się także konkretyzacja celu działania zespołowego i nakłonienie członków zespołu do
utożsamiania celów osobistych ze wspólnym, ustalonym, zgodnym z misją danej organizacji. Jeśli nie nastąpi internalizacja celów, lub co gorsza
członkowie zespołu nie będą ich nawet świadomi, to pojawią się dysfunkcje zakłócające sprawne działanie organizacji (dysocjacja celów). Patologia organizacji to zgodnie z definicją Witolda Kieżuna: „względnie trwała
niesprawność organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające
granice społecznej tolerancji” [11]. Każda z opisanych barier prowadzi
w sposób bezpośredni lub pośredni do tak rozumianej patologii organizacyjnej i stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie instytucji.
Wpływ planowania na organizację pracy
Planowanie pozwala działać sprawniej i z mniejszym wysiłkiem,
ponieważ jest to wysiłek ściśle ukierunkowany. Każda minuta poświęcona
na planowanie pozwala oszczędzić około dziesięciu minut w trakcie
rozpoczętej już pracy [22]. Ponadto racjonalne planowanie (czyli
planowanie oparte na gruntownej wiedzy i przystosowane do okoliczności)
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zawsze daje lepsze rezultaty w wyniku synergii zastosowanych sił
i środków. Dzięki planowaniu można wyeliminować zbędne działania
oraz uprościć i zunifikować metody pracy. Planowanie jest szczególnie
potrzebne w dwóch rodzajach sytuacji. Po pierwsze wtedy, gdy zadanie
jest nowe i brakuje doświadczenia związanego z jego realizacją. Po drugie,
gdy są wcześniejsze, negatywne doświadczenia związane z wieloma
podjętymi, ale nieskończonymi działaniami.
Konieczność przystosowania się do szybko zmieniających się sytuacji
wymaga dużych umiejętności nie tylko intelektualnych, ale również
emocjonalnych. Brak jasno sprecyzowanych celów i chaotyczność działań
jest przyczyną długotrwałego stresu, a czasami nawet uogólnionego lęku.
Samodyscyplina, działanie zgodne z planem, prowadzi do zadowolenia
i wspiera wewnętrzny system motywacji. Osobiste poczucie kontroli
podnosi samoocenę i pewność siebie. Pracownik, który posiada plan
działania i realizuje wyznaczone sobie cele, czuje się bardziej kompetentny,
co z kolei przekłada się na jego efektywność. Jasno sprecyzowane cele
eliminują zjawisko tzw. wyuczonej bezradności. Pozwalają postrzegać
rozwój osobisty jako ciągły proces wspierający rozwój organizacji, na który
wpływ mają planowe starania. Tym samym porażki mogą być traktowane
jako potknięcia o ograniczonym zasięgu. Jest to szczególnie ważne,
gdyż istnieją znaczne podobieństwa między procesami biochemicznymi
zachodzącymi w mózgu w stanach wyuczonej bezradności i zaburzeń
depresyjnych. Przekonanie, że cokolwiek się zrobi, nie będzie miało
żadnego znaczenia prowadzi do spadku efektywności i jest przyczyną
niepowodzeń.
Planowanie może pomóc zniwelować strach i niechęć do działania.
Gabriel Łasiński wymienia związane z tym następujące zasady postępowania w organizacji [13, s. 86]:
1. Chwalcie, wynagradzajcie i awansujcie ludzi, którzy przynoszą
swoim szefom złe wiadomości;
2. Niech jedyną prawdziwą porażką będzie niepodejmowanie działań
– karzcie bezczynność, a nie nieudane działania;
3. Zachęcajcie liderów aby mówili o niepowodzeniach, a zwłaszcza
o tym, czego ich one nauczyły;
4. Zachęcajcie do otwartej komunikacji;
5. Dawajcie ludziom drugą (i trzecią) szansę;
6. Pozbywajcie się ludzi – przede wszystkim liderów – którzy upokarzają innych;
7. Uczcie się na błędach (a nawet je celebrujcie), zwłaszcza próbując
nowych rozwiązań;
8. Nie karzcie ludzi za to, że próbują robić coś nowego.
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Planowanie a tożsamość i wizerunek biblioteki
Zagadnienie planowania w kontekście tożsamości i wizerunku
biblioteki można rozpatrywać na dwa sposoby. Z jednej strony, będzie
to sam proces planowania poprawy lub utrzymania wizerunku biblioteki,
a z drugiej, wpływ planowania na motywację i sprawność działania
pracowników, na ich normy i wartości tworzące kulturę organizacyjną,
która wyraża się w podtrzymywaniu tożsamości, i w efekcie wpływa
również na wizerunek całej instytucji [24, s. 41].
Wizerunek biblioteki czyli sposób w jaki jest ona postrzegana przez
otoczenie, tworzy każdy jej pracownik. Zatem wizerunek, w odróżnieniu
od tożsamości, jest subiektywną wizją, która może, ale nie musi odzwierciedlać rzeczywistego stanu rzeczy [30, s. 254-262]. Pracownik niezadowolony będzie często, nawet nieświadomie, kreował negatywny obraz
biblioteki informując najbliższe otoczenie o wszelkich zakłóceniach organizacyjnych. Równie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie będzie miał
pracownik nieidentyfikujący się z misją instytucji, który własną postawą
będzie prezentował brak jakiegokolwiek związku z realizowanymi zadaniami i odpowiedzialnością za ich efekty. Przykładem skrajnej sytuacji
tego typu jest tłumaczenie niepowodzenia imprezy bibliotecznej w jednej
z bibliotek publicznych województwa śląskiego nieobecnością dyrektora, który miał nadzorować przebieg spotkania i przywitać gości. Tłumaczenie w ten sposób każdego niedociągnięcia organizacyjnego (dekoracji, braku promocji, niewielkiego zainteresowania czytelników), ukazuje
bezradność i deprecjonuje bibliotekę na forum publicznym. Przedstawia
ją nie tylko jako złego organizatora imprez, ale również jako jednostkę
niewydolną z indolentnym zespołem pracowników. Zgodnie z badaniami
przeprowadzonymi w 2005 r. przez Telekomunikację Polską S.A. jedna
zadowolona osoba zachęci do danej usługi jedną dodatkową osobę. Natomiast jeden negatywnie nastawiony klient zniechęci do danej organizacji przynajmniej dziesięciu kolejnych. Istotne jest zatem monitorowanie
przepływu informacji i kreowanie pozytywnego obrazu, który umocni pozycję biblioteki w otoczeniu oraz będzie wpływać na stopień zaangażowania pracowników. Jeśli wizerunek danej instytucji jest negatywny, to trudno utrzymać odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania personelu.
Z kolei słaba lub negatywna kultura organizacyjna będzie miała wpływ
na utrzymanie relacji z klientem zewnętrznym. Na stosunek do czytelnika przełoży się szczególnie kultura organizacyjnie słaba, w której istnieją
niewyraźne wzorce postępowania i brakuje ściśle określonego podziału
zadań. Wychodząc z takiej biblioteki, po każdym kontakcie z jej pracownikami, czytelnik będzie miał wrażenie panującego chaosu i dezinformacji. Wizerunek może jednak ulegać zmianom. Nie jest to zadanie łatwe, ale
nawet bardzo negatywny obraz można zastąpić korzystniejszym poprzez
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dbanie o wyrazistą tożsamość biblioteki, która wzbudzi zaufanie u odbiorców. Jak pisze Beata Żołędowska-Król, wysokie zadowolenie czytelnika sprzyja powstawaniu silnych emocjonalnych związków z biblioteką,
kształtuje nie tylko pozytywny wizerunek biblioteki, ale także lojalność
i długookresowe relacje [29, s. 55-59]. Elementami tożsamości są m.in.
sposób zachowania, komunikacja, aranżacja wnętrza i ubiór personelu,
wszystkie, przynajmniej w założeniu, wynikające z celów i misji biblioteki. Im większa świadomość celów wśród pracowników, tym lepsze zrozumienie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo
i również tym większa spójność realizowanych działań [17, s. 40]. Mimo
że każda zmiana w sposób naturalny niesie ze sobą opór, to dla przykładu
w 90% przebadanych bibliotek konieczność wprowadzenia stroju formalnego spotkała się z aprobatą pracowników wyłącznie wtedy, gdy została
ona umotywowana długofalowym planem działania2. Wykreowanie wizerunku biblioteki, jako instytucji zapewniającej fachową wiedzę, czego
potwierdzeniem miał być właśnie formalny ubiór bibliotekarzy, podane
jako jeden z nadrzędnych celów instytucji i przedstawione w kontekście
innych zaplanowanych działań, pozwoliło szybciej przekonać do pożądanych zachowań i polepszyć relacje pomiędzy poszczególnymi stanowiskami na różnych szczeblach w strukturze organizacyjnej.
Podstawowe pytania w trakcie diagnozy oraz planowania poprawy
wizerunku danej biblioteki dotyczą reakcji otoczenia na tę instytucję (pozytywna czy raczej negatywna/neutralna), oraz związanego z tym odpowiednio sformułowanego celu działań, które zamierza się podjąć. Kluczowe jest określenie czy strategia ma zmierzać do: a) zbudowania wizerunku
od podstaw, b) zmiany części wizerunku czy może: c) utrzymania dotychczasowego obrazu (gdy poziom sympatii otoczenia jest duży). W drugiej
kolejności należy zająć się doborem sposobów realizacji celów, a więc
ustalić formy i środki (materialne i niematerialne), budżet (finansowy,
ale również czasowy), harmonogram realizacyjny oraz zadania dla poszczególnych pracowników z dokładnie zdefiniowanymi zakresami odpowiedzialności. Listę przykładowych elementów, jakie powinien zawierać dokument opisujący plan budowy pozytywnego wizerunku biblioteki
publicznej opisała B. Żołędowska-Król [29, s. 79-86].
W toku pełnienia obowiązków przez bibliotekarzy, zostaje wypracowana nie tylko grupa znaków identyfikacyjnych, ale również tzw. „wartość dodana”. Sprzedawanie wraz z marką wartości dodanej wykorzystały
już duże telefonie komórkowe wprowadzając reklamy, w których przez
większość czasu antenowego odbiorca ogląda uśmiechniętych, wypoczętych i ładnie ubranych ludzi, którzy spędzają czas z rodziną, przyjaciółmi, bawią się, rozwijają, pokonują przeszkody. Dopiero ostatnie sekundy
2

Badania własne, przeprowadzone w 2012 r. w losowo wybranych bibliotekach.
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ukazują markę, z którą owe emocje i zachowania podświadomie mają
być kojarzone. To, co może stanowić integralną część marki biblioteki, to
określone odczucia towarzyszące wizytom w jej budynku. Odpowiednie
zarządzanie, oparte na planowaniu i sprawnym działaniu, które przekłada
się na pozytywną atmosferę pracy w bibliotece zawsze będzie widoczne
na zewnątrz tej instytucji, w każdym kontakcie z otoczeniem zewnętrznym. Może przejawiać się w entuzjazmie pracowników, radości z pełnionej przez nich roli i misji społecznej, ale również w spokoju ducha, samodyscyplinie i umiejętnościach radzenia sobie ze stresem.
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Barriers in the Planning Process – Praxeological
Basics of Organization Management
Abstract:
The basis for efficient operation is the ability of setting and achieving
goals. Praxeological fundamentals of management are also key issues in
the activities of any organization (including non-profit one) of the XXI
century. Operative thinking and praxeological assessment systems allow
for building effective teams, positive problem solving and change management in organizations. In the era of regarding employees as “internal
customers” planning barriers are appearing, including reluctance to setting
goals, rapidly changing environment or resistance to predictable changes.
The barriers may adversely affect the identity of the library, and thus –
directly or indirectly – create its negative image in the social environment.
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Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
– perspektywy i problemy

Abstrakt:
Autorka w skrócie zaprezentowała zasady gromadzenia zbiorów,
sposoby pozyskiwania kluczowych informacji dla polityki gromadzenia,
a także przybliżyła oczekiwania użytkowników oraz formy współpracy
z czytelnikiem w zakresie doboru nowych tytułów. Przedstawiła ponadto
wyzwania stojące przed nowoczesną biblioteką w dobie dynamicznych
przemian na poziomie zarówno technologii, jak i potrzeb czytelniczych.
Powyższe kwestie zostały omówione na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego współtworzącej CINiBA.
Słowa kluczowe:
Biblioteka otwarta. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Gromadzenie.
Użytkownicy.
Do podstawowych zadań uczelni – wymieniając za Joanną Putko
– można zaliczyć: kształcenie studentów i ich przygotowanie do określonych zawodów, kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej
i specjalistycznej osób czynnych już zawodowo, prowadzenie badań
naukowych, przygotowanie kadry naukowej i dydaktycznej, rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego,
współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie [14, s. 66]. Jako
determinanty jakości kształcenia autorka wymienia bazę personalną, bazę
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materialną, przebieg procesów dydaktycznych i poza dydaktycznych
[14, s. 70]. Każdy z powyższych determinantów możemy odnieść również
do biblioteki. Podstawowym zadaniem i celem uczelni jest wykształcenie
absolwenta, którego wiedza i umiejętności będą konkurencyjne na rynku
pracy. Dlatego oferta dydaktyczna wciąż się zmienia, wymaga od uczelni
tworzenia nowych kierunków, by mogła być bardziej konkurencyjna na
rynku edukacyjnym.
W tych zmianach biblioteka ma swój udział. To na niej spoczywa
ciągła aktualizacja warsztatu informacyjnego, dostosowanie go do kierunków już istniejących oraz nowo powstałych. Tworzenie optymalnej
kolekcji zbiorów biblioteki uczelni wyższej to proces wielowymiarowy1.
Obecnie ogromna ilość wydawnictw drukowanych i elektronicznych
będąca konsekwencją rozwoju nauki oraz nowe technologie dostępu sprawiają, że wybór staje się coraz trudniejszy – dla wszystkich. Biblioteka
uczelni wyższej, z racji powierzonych jej zadań, musi wziąć na siebie
rozeznanie rynku wydawniczego, dokonać jego wstępnej analizy i selekcji, oszacować jakość i koszty nowego produktu, a następnie określić potrzeby użytkowników i możliwości biblioteki (chodzi przede wszystkim
o finanse i sprzęt).
Analiza pozyskanych informacji nie należy do łatwych, lecz jest
kluczowa dla biblioteki, która chce zaspokoić potrzeby swoich użytkowników. Coraz częściej słyszymy głosy, że współczesna biblioteka powinna być „biblioteką otwartą” na czytelnika, bardziej dostępną i odsłaniającą swoje zbiory coraz szerszej publiczności2. Doprecyzowując pojęcie
„otwartości”, Dariusz Pawelec pisze, że „o tym, czy biblioteka jest rzeczywiście «otwarta», decyduje także to, czy z jej zbiorów może korzystać każdy, a nie tylko członkowie wąskiej uprzywilejowanej np. instytucjonalnie społeczności. Zatem biblioteka otwarta dla wszystkich. Bliska
także idei «domu otwartego», w którym gospodarze chętnie przyjmują
gości, zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w którym kwitnie życie intelektualne i towarzyskie. Biblioteka pozostająca miejscem dla
otwartych umysłów” [12, s. 9-10].
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BUŚ) realizuje
hasło biblioteki otwartej, pełni rolę biblioteki uniwersyteckiej i naukowej
biblioteki publicznej. Role, jakie spełnia, wskazują jednocześnie grupy
użytkowników, do których skierowana jest oferta biblioteki a tym samym
zadania oddziału gromadzenia.
W większości publikacji na temat zadań bibliotek na pierwszym
miejscu pojawia się gromadzenie zbiorów. Pojęcie „gromadzenie” często
1

Problematyka gromadzenia i uzupełniania zbiorów jest dość szeroko omówiona
w literaturze. BUŚ w zdecydowanej większości stosowała opisane tam metody.
Zob.: [1], [2], [4, s. 17-29], [9, s. 35-48], [15], [18], [20].
2
Mówił o tym Umberto Eco wygłaszając odczyt z okazji dwudziestopięciolecia
Biblioteki Miejskiej w Mediolanie [11].
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zastępowane jest przez „uzupełnianie”, które definiuje się jako „planowe pozyskiwanie i wprowadzanie do biblioteki właściwych materiałów
bibliotecznych” [19, s. 54]. Zatem gromadzenie zbiorów jest jedną z podstawowych funkcji biblioteki, która przekłada się bezpośrednio na bogactwo zasobów i stopień zaspokojenia potrzeb użytkowników w zakresie
literatury i informacji.
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego realizuje politykę gromadzenia
skierowaną przede wszystkim do środowiska akademickiego, uwzględniając w niej dziedziny wiedzy uprawiane na uczelni oraz prowadzone
kierunki studiów. Natomiast jako naukowa biblioteka publiczna uwzględnia nie tylko potrzeby środowisk kulturalnych i twórczych miasta oraz
regionu, ale jest także otwarta dla wszystkich zainteresowanych (każdy
może korzystać ze zbiorów na miejscu). Grupa docelowa jest więc bardzo szeroka. To jeden z powodów, dla których gromadzenie zbiorów staje
się najbardziej złożoną funkcją realizowaną przez bibliotekę. Wszystkie
czynności, działania, które musi wykonać bibliotekarz w większości są
pochodną przyjętych przez bibliotekę zasad gromadzenia zbiorów3, zawartych w dokumentach określających funkcjonowanie biblioteki. Takim
dokumentem dla BUŚ, poza aktami wyższego rzędu, jest statut Uniwersytetu Śląskiego, a szczegółowe przepisy i zadania zawarte są w regulaminie biblioteki. Powyższe dokumenty regulują pracę Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, który w swych działaniach jest
nakierowany na zaspokojenie potrzeb użytkowników oraz wypełnienie
przez bibliotekę jej zadań statutowych.
W gromadzeniu księgozbioru BUŚ nie stosuje się żadnych ograniczeń pod względem form wydawniczych czy piśmienniczych. Nabywa
się zarówno literaturę bieżącą, jak i uzupełnia retrospektywnie zbiory,
niezależnie od języka publikacji oraz miejsca i roku wydania (włącznie
ze starymi drukami). Profil biblioteki określa formy i metody pracy nad
księgozbiorem.
Gromadzenie zbiorów odbywa się w BUŚ drogą zakupu, wymiany i darów4. Każda z tych metod odgrywa inną rolę i ma inne znaczenie dla zbiorów bibliotecznych, a jednocześnie metody te uzupełniają się
i wspólnie składają na jedno działanie, czyli realizację polityki gromadzenia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Najbardziej racjonalną metodą
gromadzenia zbiorów jest zakup. Umożliwia on celowy, systematyczny,
3

Profil gromadzenia w formie pisemnej tzn. w postaci dokumentu wyznaczającego ramy treściwe i formalne gromadzenia zbiorów na dzień obecny jest w Polsce
rzadkością. Na temat zasad gromadzenia zbiorów znajdziemy w literaturze przedmiotu zaledwie kilka publikacji. Zob. [5, s. 7-32], [6, s. 15-18], [7, s. 143-157],
[8, s. 6-8].
4
O dynamice rozwoju zbiorów, formach pozyskiwania książek m.in. w: [10,
s. 157-187], [16, s. 188-194], [17, s. 195-207].
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zgodny z potrzebami biblioteki dobór wydawnictw. Wpływające w jego
ramach publikacje to wynik celowych wyborów, podyktowanych zapotrzebowaniami czytelniczymi oraz koniecznością uzupełniania już istniejącego zasobu5. BUŚ prowadzi zakup literatury krajowej i zagranicznej6.
Zakupy są dokonywane w oparciu o literaturę programową, bieżące zamówienia wykładowców, sugestie czytelników oraz na podstawie oferty
wydawców, księgarń i hurtowni. Decyzje o zakupie ułatwia monitorowanie wykorzystania zbiorów za pomocą systemu komputerowego.
Największą część zakupów stanowi prenumerata zagranicznych
czasopism drukowanych i elektronicznych oraz baz danych dla całego
Uniwersytetu7. Związane są z tym procedury przetargowe. Na zmniejszenie kosztów pozwala udział w konsorcjach, licencje krajowe oraz bieżące
monitorowanie wykorzystania baz, dzięki czemu rezygnuje się z baz o niskim stopniu przydatności dla użytkownika.
Kolejną formą uzupełniania zbiorów jest wymiana publikacji
z innymi bibliotekami. Aktualnie w BUŚ prowadzona jest wymiana
wydawnictw uczelnianych ze 105. instytucjami zagranicznymi i 74. instytucjami krajowymi. W wyniku wymiany biblioteka otrzymuje wiele cennych publikacji naukowych z całego niemal świata. Szczególnie
wartościowe są publikacje naukowe niedostępne na rynku księgarskim,
zwłaszcza jeśli chodzi o rynki, którymi importerzy nie są zainteresowani ze względu na małe zyski. Niestety od kilku lat maleje liczba kontrahentów wymiany. Dotyczy to zarówno bibliotek krajów zachodnich jak
i bibliotek krajowych. Powodem są oczywiście finanse – wymiana uważana za czasochłonną i kosztowną, ograniczona do minimum pozwala
zmniejszyć koszty zatrudnienia.
Księgozbiór powiększa się również dzięki darom. Darczyńcami są
wydawnictwa, instytucje krajowe i zagraniczne, kościoły i ruchy religijne z zagranicy, ministerstwa i stowarzyszenia, osoby prywatne. Zdarzają
się dary autorów i naukowców, ofiarujących bibliotece swoje publikacje
lub wydawnictwa uzyskane dzięki swym zawodowym kontaktom. Przyjęte dary wymagają wnikliwej oceny przydatności do ustalonego zakresu
5

W chwili obecnej staramy się, poza literaturą podręcznikową, naukową i popularnonaukową z zakresu odpowiadającego kierunkom reprezentowanym na
uczelni, gromadzić pozycje uzupełniające dotychczasowe zbiory. W ten sposób
uzupełniany jest księgozbiór harcerski, zbiory dotyczące wieku XVIII oraz
księgozbiór z zakresu literatury pięknej – światowej.
6
W 1991 r. nastąpiła zmiana dotycząca finansowania zakupu książek zagranicznych, którego skutkiem była decyzja o zwolnieniu Biblioteki z obowiązku zaopatrywania w literaturę obcą pozostałych bibliotek Uniwersytetu Śląskiego.
Biblioteka stała się tylko pośrednikiem przy składaniu zamówień. Obecnie
współpracujemy z dystrybutorami literatury obcej w kraju oraz za granicą.
7
Zakres tematyczny baz online obejmuje wszystkie dziedziny nauki – od
humanistycznych po nauki ścisłe.
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gromadzenia zbiorów. Jeżeli nie stanowią uzupełnienia gromadzonej
kolekcji, zbędne publikacje trafiają do magazynu dubletów. Dary to różnorodne źródło wpływu. Bibliotece ofiarowywanych jest – obok cennych
materiałów – dużo publikacji o niskiej wartości. Trudność sprawiają
także duże spuścizny, ofiarowane przez osoby prywatne, obwarowane
warunkami niezmienności składu i kształtu kolekcji. Często zdarza się,
że umowa z darczyńcą zakłada przejęcie księgozbioru w całości i umieszczenie go w wyodrębnionym miejscu. Darczyńca nie dopuszcza możliwości rozdzielenia kolekcji.
Zbiory biblioteczne są traktowane jako wartościowe w całości, dlatego dba się o istniejącą kolekcję poprzez ciągłe jej uzupełnianie (zakup,
wymiana, dary). Oprócz działań na rzecz pozyskiwania nowości, muszą
równolegle przebiegać prace nad badaniem wykorzystania zbiorów już
istniejących. Nieocenioną w tym zakresie pracę wykonują bibliotekarze
Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej. Gromadzenie zbiorów
to system przenikającej się wiedzy o potrzebach, możliwościach i szukaniu optymalnych rozwiązań do zaspokojenia potrzeb użytkowników.
Automatyzacja procesów gromadzenia za pomocą systemu Prolib8 zdecydowanie usprawniła pracę bibliotekarzy zajmujących się pozyskiwaniem
zbiorów. Jednocześnie Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego stara się sprostać wyzwaniom współczesności, rozszerzając propozycje dla czytelnika,
wprowadzając nowe formy dostępu do informacji, zmieniające się wraz
z postępem technicznym i rozwojem technik informacyjnych.
Przemiany zachodzące w polityce gromadzenia zbiorów mają swoje
źródło w potrzebach użytkowników, a te z kolei w zachodzących zmianach technologicznych. Chcąc sprostać tym wyzwaniom konieczne jest
stałe monitorowanie tego, co dzieje się na rynku wydawniczym, i stała
współpraca z użytkownikami. Biblioteka stara się wykorzystać wszelkie rodzaje komunikacji z użytkownikiem, aby za ich pomocą poznać
jego potrzeby. Bowiem rozbieżność między oczekiwaniami czytelników
i możliwością realizacji ich przez bibliotekę może mieć źródło w efektywności świadczenia przez nią usług.
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego daje użytkownikowi możliwość
różnorodnego kontaktu. Do pośrednich źródeł informacji o potrzebach
czytelników BUŚ należą:
8

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego pracuje w systemie Prolib M21. Podstawą
pracy modułu Gromadzenia jest rekord bibliograficzny utworzony w module
Opracowania. Do rekordu dołączone są wszystkie operacje związane z planami zakupu, zamówieniami, rejestracją wpływów, akcesją książek i czasopism.
Blok finansowo-księgowy zapewnia kontrolę nad procesem zarządzania finansami, dzięki możliwości planowania i podliczania budżetu według różnych kryteriów (np. fundusze, rodzaje dokumentów). Moduł Gromadzenia współpracuje
z pocztą elektroniczną, co umożliwia korespondencję z dostawcą bezpośrednio
z systemu (zamówienia, odwołania, monity).

64

Iwona Blicharska

–– wystawy książek zagranicznych;
–– zakładka Zaproponuj książkę na stronie WWW biblioteki;
–– zakładka Zapytaj bibliotekarza.
Wystawy książek zagranicznych są organizowane dwa razy w roku,
dzięki czemu pracownicy naukowi i studenci mają wpływ na kształtowanie zbiorów. Zaproponuj książkę to formularz dostępny ze strony domowej biblioteki. Każdy czytelnik może wypełnić go i przesłać pocztą
elektroniczną do Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania
Zbiorów. W formularzu należy podać: autora, tytuł, rok wydania oraz nazwę wydawnictwa. Dzięki zakładce Zapytaj bibliotekarza, użytkownicy
mogą szybko uzyskać potrzebną informację na interesujący ich temat.
Znajomość nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych usuwa
bariery komunikacyjne między bibliotekarzem a użytkownikiem. Jak
słusznie zauważyła Iwona Dalati, „efektem zmian w podejściu do użytkownika jest wyznaczenie mu nowej roli i miejsca w bibliotece – z odbiorcy, konsumenta informacji, staje się również współtwórcą procesu
informacyjnego. Użytkownika nie identyfikuje się jako ostatnie ogniwo
spinające wszystkie działania i zabiegi biblioteczne, ale – współuczestnika procesów toczących się w bibliotece” [3, s. 262].
Aby sprostać oczekiwaniom czytelników, bibliotekarze muszą nieustannie doskonalić swój warsztat pracy, poznawać nowe technologie,
śledzić to, co dzieje się na rynku wydawniczym, ściśle współpracować z użytkownikami i między sobą – między poszczególnymi działami biblioteki9. W przypadku BUŚ chodzi również o współpracę z pracownikami Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
12 października 2012 r. zostało otwarte Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka. CINiBA10 to wspólna biblioteka główna dwóch
katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Nowa siedziba BUŚ i BUE stwarza nowe możliwości działania, ale również nowe bariery, z którymi muszą się zmierzyć pracownicy biblioteki hybrydowej [13, s. 11-24], umożliwiającej gromadzenie
i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie
od nośnika, na jakim się znajdują. Bariery w świadomości bibliotekarzy
i użytkowników spowodowane niewiedzą, utrwalonymi od lat stereotypami i uprzedzeniami zostały dzisiaj przekroczone. Obecnie „właściwa
struktura zbiorów (m.in. uwzględniająca ich podział funkcjonalny, tematykę, rodzaj nośnika) będąca wynikiem linii rozwojowej biblioteki, ocena
9

Pracownik Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów
musi mieć rozeznanie w źródłach, którymi dysponują inne oddziały Biblioteki,
bowiem coraz częściej wydawnictwa w wersji papierowej są dostępne w wersji
elektronicznej.
10
CINiBA ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice.
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stopnia kompletności i przydatności zgromadzonego piśmiennictwa z poszczególnych dziedzin nauki, a w szczególności bieżąca analiza wykorzystania aktualnie gromadzonych dokumentów wymagają podjęcia stosownych badań” [10, s. 187]. Teraz, po pierwszym roku wspólnej pracy są
prowadzone różnego rodzaju analizy zasobu. Tylko w ten sposób będzie
możliwe harmonijne i proporcjonalne kształtowanie księgozbiorów zgodne z oczekiwaniami użytkowników w nowych warunkach. Tym bardziej,
że BUŚ i BUE realizują własną politykę gromadzenia zbiorów oraz mają
ustalone odrębne budżety.
Zasygnalizowane wyżej problemy wymagają wdrażania szerokiego
zakresu zintegrowanych działań bibliotekarzy w pracę poprzez rozpoznanie i likwidowanie barier mentalnych, technicznych, informacyjnych
i finansowych w nowych warunkach.
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Abstract:
The article presents the rules of acquisitions and methods for gathering data being crucial for the acquisitions policy are briefly presented,
as well as users’ expectations and forms of cooperation with readers in
the selection of new titles. Challenges facing modern libraries in the time
of dynamic changes at the level of both technology and readers’ needs
are also shown. The discussion is based on the case of the Library of the
University of Silesia, the part of CINiBA.
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Problematyka działalności pozaprogramowej studentów
na przykładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce
w świetle przeprowadzonych badań

Abstrakt:
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie
9 bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce. Zebrano 74 poprawnie
wypełnione formularze ankiety, na ich podstawie pozyskano informacje
na temat studenckich motywów uczestnictwa w kołach naukowych, preferowanej aktywności, strukturach organizacji studenckich, cechach charakteru i kompetencjach rozwijanych przez studentów w kołach naukowych
oraz relacje ich członków z jednostkami nadzorującymi. W dalszej części
badania respondenci zostali poproszeni o wymienienie silnych i słabych
stron, a także szans i zagrożeń związanych z działalnością w studenckim
ruchu naukowym. Zebrane informacje umożliwiły określenie kondycji
bibliotekoznawczych kół naukowych oraz zasygnalizowanie problematycznych sfer ich działalności – takich jak niedoinwestowanie, czy spadek
liczby członków.
Słowa kluczowe:
Badania aktywności studentów. Bibliotekoznawcze koła naukowe.
Studencka działalność pozaprogramowa.
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Wprowadzenie
Według definicji z końca lat siedemdziesiątych XX w. koło naukowe
jest „stowarzyszeniem studentów, które ma na celu zaspokajanie i rozwijanie ich zainteresowań naukowych”. Do zadań kół naukowych zalicza się
prowadzenie działalności samokształceniowej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej [2, s. 79]. Koła są organizacjami studenckimi działającymi przy ośrodkach akademickich, powstającymi z inicjatywy aktywnych,
kreatywnych i pragnących podejmować nowe przedsięwzięcia studentów.
Rolą opiekuna naukowego jest zachęcenie podopiecznych do pracy naukowej, pobudzenie ich kreatywności oraz pomoc w prowadzeniu koła
[5, s. 197].
Różnorodna działalność kół współtworzy studencki ruch naukowy,
funkcjonujący w ścisłej relacji z ilościowymi i jakościowymi zmianami
dotykającymi szkolnictwo wyższe [1, s. 41]. Mimo sformułowania podstawowych poglądów na temat ich działania jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w., większość z nich nadal jest aktualna – wciąż prawdziwe
jest przekonanie o ich komplementarności wobec programów nauczania
w szkołach wyższych, jak również stwierdzenie, że rola, miejsce, formy
organizacyjne, metody pracy, zasięg i skutki działalności wynikają z kondycji szkolnictwa wyższego [5, s. 41].
Studenci angażujący się w pracę koła mają możliwość zdobycia
praktycznych umiejętności, poznania realiów panujących w przyszłych
miejscach pracy, rozwinięcia zainteresowań, realizacji własnych projektów i prowadzenia badań naukowych, kontaktu ze specjalistami z różnych
dziedzin, poznania studentów innych specjalności poprzez wspólne spotkania, wyjazdy i imprezy integracyjne [3, s. 179-180].
Historia bibliologicznych kół naukowych nie doczekała się do dziś
stosownego opracowania. Materiał dokumentujący poszczególne wydarzenia ważne dla środowiska jest bogaty, lecz znacznie rozproszony.
Pobieżna analiza „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” upoważnia do
stwierdzenia, że częstą praktyką jest upamiętnianie odbytych i zorganizowanych konferencji, wyjazdów oraz pojedynczych inicjatyw. Publikowane są one w czasopismach regionalnych, tomach pokonferencyjnych,
a czasem w ogólnokrajowej prasie fachowej1.
1

Np. K. Dąbrowa: Bibliotekarz i co dalej?. „Poradnik Bibliotekarza” 2006 nr 9,
s. 21-23; B. Góra: Koło Naukowe „Bibliolog”. „Konspekt” 2004 nr 19, s. 167-170;
Z. Gruszka: Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego dla słuchaczy
Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „EBIB” 2007 nr 6 [on-line]. [Data
dostępu:18.01.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info/2007/87/a.
php?gruszka; J. Jasiewicz: Konferencja BOBCATSSS 2006, Tallinn, Estonia,

Problematyka działalności pozaprogramowej studentów…

71

Założenia metodologiczne badania
Badanie służyło zbadaniu kondycji bibliologicznych kół naukowych w Polsce, określeniu głównych obszarów działalności i aktywności, zidentyfikowaniu najważniejszych problemów studenckiego ruchu
naukowego oraz przeanalizowaniu obszaru kompetencji, które rozwinęli
członkowie w trakcie pracy w kole.
Motywem do przeprowadzenia badania była pobieżna obserwacja
zmian, jakie dostrzega autor w działalności studenckiej w kole oraz próba
wyłonienia (wraz z oceną skali zjawiska) tych aspektów, które mogłyby
przeciwdziałać niekorzystnym procesom niepozostającym bez wpływu na
koła naukowe, takich jak: spadek liczby studentów, znikome zaangażowanie niższych lat studiów, problemy natury organizacyjnej itp.
Przedstawione wyniki, równolegle z opisem poddanych analizie wątków, mogą służyć do optymalizacji pracy kół oraz odpowiednio wczesnego przeciwdziałania zasygnalizowanym w opracowaniu problemom.
Badanie przeprowadzono drogą korespondencyjną, jego początek przypadał na przełom października/listopada 2012 r., zaś koniec na
marzec 2013 r. Narzędzie badawcze – ankietę zawierającą 13 pytań otwartych, półotwartych i zamkniętych oraz 4 pytania wchodzące w skład
metryczki – skierowano do opiekunów bibliologicznych kół naukowych,
którzy następnie prowadzili badanie wśród członków swoich kół. Autor
badania dotarł do przedstawicieli naukowych organizacji studenckich na
9 uniwersytetach: Jagiellońskim, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Łódzkim, Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Śląskim, Warszawskim
i Wrocławskim. Liczba rozdysponowanych ankiet była wyższa od liczby
zwróconych formularzy. Łącznie zebrano 74 poprawnie wypełnione ankiety, które zostaną omówione w dalszej części artykułu2. Liczba otrzymanych ankiet, a także duży odzew środowiska (zabrakło jedynie odpo30.01.-1.02.2006. „Poradnik Bibliotekarza” 2006 nr 4, s. 18-19; J. Jelińska: Obóz
naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Ośrodku Czytelnictwa Chorych
i Niepełnosprawnych w Toruniu (16-27 wrzesień 1996). „Zeszyty Studenckiego
Ruchu Naukowego” 2001 nr 5/6, s. 147-149; U. Klin: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kół naukowych „Program studiów z zakresu informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa” - założenie i realizacja. „EBIB” 2006 nr 1 [online]. [Data dostępu: 18.01.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.
info/2006/71/klin.php>; A. Kubiak, P. Blecharz: Koła Naukowe przy instytutach
bibliotekoznawstwa. „EBIB” 2006 nr 5 [on-line]. [Data dostępu: 18.01.2014].
Dostępny w World Wide Web: http://ebib.info/2006/75/kubiak_blecharz.php;
A. Mąka: Koło Naukowe „Bibliolog”. „Konspekt” 2002 nr 11, s. 122; M. Walczuk: Student też potrafi... „Bibliotekarz Radomski” 2006 nr 2, s. 30-31.
2
Autor pragnie w tym miejscu podziękować Opiekunom i Członkom kół, którzy
zgodzili się wziąć udział w badaniu i przyczynili się do jego sprawnego przeprowadzenia.
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wiedzi ośrodka toruńskiego) uprawnia do przeprowadzenia poszerzonej
analizy środowiska bibliotekoznawczych kół naukowych i wyciągnięcia
szczegółowych wniosków. Na potrzeby badania przyjęto założenie, że
ankiety wypełniły osoby identyfikujące się z danym kołem naukowym
i regularnie uczestniczące w jego pracach.
Wyniki
Największą przebadaną grupę stanowili studenci z Koła Naukowego
Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego (13 osób) i Studenckiego
Koła Naukowego „Bibliolog” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie. Po 10 respondentów należało do Koła
Naukowego na Uniwersytecie Śląskim i Jagiellońskim, a po 7 – do Koła
działającego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i na
Uniwersytecie Warszawskim. Koło Naukowe Bibliologów „Ex Libris”
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowało 6 osób.
Po 5 ankiet wpłynęło z kół naukowych działających na Uniwersytecie
Łódzkim i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. We wszystkich kołach
przeważały liczbowo kobiety; średnio jedynie co piąty członek koła to
mężczyzna (Tabela 1).
Tabela 1. Charakterystyka respondentów.
Liczba
formularzy

[%]

13

17,6

10

3

11

14,9

7

4

10

13,5

10

0

10

13,5

8

2

7

9,5

7

0

6 Koło Naukowe IINiSB UW

7

9,5

7

0

Naukowe
7 Koło
Bibliologów Ex Libris UJK
Naukowe
8 Koło
Bibliotekoznawców UŁ
Studenckie Koło
9 Informacji Naukowej
„Palimpsest” UMCS
RAZEM

6

8,1

5

1

5

6,8

4

1

5

6,8

4

1

74

100,0

62

12

Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa
Koła Naukowego
Koło Naukowe
Bibliotekoznawców UWr
Studenckie Koło Naukowe
Bibliolog UP im. KEN
Koło Naukowe
Bibliotekoznawców UŚ
Koło Naukowe
Studentów INiB UJ
Koło Naukowe
Bibliotekoznawców UKW

Źródło: Opracowanie własne.

Kobiety Mężczyźni
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Wraz z wprowadzeniem, w myśl systemu bolońskiego, trójstopniowego podziału studiów, instytuty i katedry, a z nimi koła naukowe – stanęły
przed problemem spadku liczby studentów i rekrutacji w tych warunkach
kandydatów na kolejne etapy edukacji (studia magisterskie i doktoranckie). Stan ten znajduje odzwierciedlenie w charakterystyce roku studiów
i stażu członkowskiego studentów należących do bibliologicznych kół
naukowych (Tabela 2). Największą grupą studencką zasilającą szeregi
kół w roku akademickim 2012/2013 byli studenci I roku studiów magisterskich (stanowili 35,1% wszystkich członków); z zebranych i przedstawionych w Tabeli 2. Z danych wynika ponadto, że należeli oni do koła
już w trakcie studiów licencjackich. Na 26 osób, które rozpoczęły I rok
studiów magisterskich, jedynie 3 były nowo zapisanymi członkami.
Drugą pod względem liczebności grupą studencką należącą do kół
byli studenci II roku studiów magisterskich. Taką odpowiedź udzieliło 18.
badanych (24,3% wszystkich członków bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce). Również ich staż członkowski charakteryzował się tym,
że był jednym z dłuższych, przeważnie wynosił bowiem 3-4 lata, a zatem
sięgał niekiedy okresu studiów licencjackich.
Badając liczbę członków kół, którzy kształcą się na studiach licencjackich, zauważalny jest bardzo niski odsetek studentów I roku (w badaniach było to jedynie 5 osób w skali kraju!). Stosunkowo niskie są też
liczby osób z II i III roku licencjatu (odpowiednio 12,2% i 16,2%). Wśród
przebadanych znaleźli się też 3 studenci III stopnia (studiów doktoranckich). Odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba.
Podane liczby wskazują, że do kół należą najczęściej osoby ze starszych lat studiów, którzy stanowią grupę zarówno najliczniejszą, jak
i charakteryzującą się najdłuższym stażem członkowskim. Wyniki odzwierciedlają trudności, z jakimi spotykają się opiekunowie, w dotarciu
i pozyskaniu odpowiednio zaangażowanych nowych członków koła wśród
studentów I roku licencjatu. Zjawisko to może skutkować w przyszłości
spadkiem liczby członków kół przy jednoczesnym spowolnieniu ich prac.
Młodzi ludzie, decydując się na przynależenie do koła naukowego
(Tabela 3), upatrują w nim możliwości rozwinięcia pewnych kompetencji,
aktywizacji w sferach zawodowych i naukowych. Wstąpienie w szeregi
koła widziane jest jako inwestycja w siebie (np. poprzez możliwość wzbogacenia czy uatrakcyjnienia swojego CV). Trzech na czterech badanych
(75,7%) wstąpiło do koła, aby zdobyć nowe umiejętności. Równie duża
grupa (46 osób, 62,2% respondentów) zainteresowała się działalnością
koła naukowego ze względu na uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach,
obozach naukowych oraz ze względu na możliwość zdobycia doświadczenia naukowego (43 osoby, 58,1% badanych). Blisko połowę do pracy
w szeregach kół zmotywowała szansa uczestniczenia w konferencjach,
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a 41,9% respondentów – możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poprawy swojego CV. Jedynie co czwarty student (24,3%) przyznawał, że dysponował czasem wolnym, który skłonił go do związania
się z kołem. Pojedyncze osoby do koła zapisały się ze względu na nowe
znajomości, sugestie różnych osób, chęć działania. Jedynie 3 osoby postanowiły poprawić w ten sposób oceny na studiach.
Oczekiwania, jakie mają studenci wobec kół naukowych, są wysokie
oraz świadczą o tym, że koła spełniają ważną rolę w systemie kształcenia
bibliotekoznawców i informatologów.
Tabela 3. Powody zainteresowania działalnością koła naukowego.
Liczba
odpowiedzi

[%]

Zdobycie nowych umiejętności

56

75,7

Uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach,
obozach naukowych

46

62,2

Zdobycie doświadczenia naukowego

43

58,1

Uczestnictwo w konferencjach

35

47,3

Zdobycie doświadczenia zawodowego

31

41,9

Poprawa swojego CV

31

41,9

Odpowiednie spożytkowanie nadmiaru
wolnego czasu

18

24,3

Wstąpiłem/am do Koła z innego powodu
(jakiego?)

10

13,5

poznanie nowych osób

3

poznanie ciekawych ludzi o podobnych
zainteresowaniach

2

sugestia Opiekuna Koła

1

ogólnie rzecz biorąc - chęć działania!

1

punkty do stypendium

1

mama mnie namówiła

1

bo inni znajomi wstąpili

1

Poprawy ocen na studiach

3

Odpowiedź

4,1

Źródło: Opracowanie własne3.
3

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.
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Z odpowiedzi na pytania o to, czy koło, w którym działa student
spełnia jego oczekiwania (Tabela 4) wynika, że większość studentów
(około 76%) ma pozytywną opinię na ten temat. Sprecyzowanego zdania
nie ma co piąty badany, a jedynie 3 osoby w badanej grupie wypowiedziały się negatywnie, co generalnie daje dobrą ocenę działalności prowadzonej przez koła naukowe w Polsce.
Tabela 4. Odpowiedzi na pytanie, czy koło naukowe spełnia oczekiwania
studentów?
Lp.

Czy koło naukowe spełnia Pana/Pani
oczekiwania?

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

Tak

56

75,7

2

Nie

3

4,0

3

Trudno powiedzieć

15

20,3

74

100,0

Razem
Źródło: Opracowanie własne.

Mimo wysokiego odsetka osób, według których koło, w którym
działają, spełnia ich oczekiwania, w ankiecie pojawiła się możliwość
wskazania zmian (Tabela 5), które sprawiłyby, że będą czuły się w kole
naukowym jeszcze lepiej. Najczęściej pojawiającym się postulatem, który
wskazał co czwarty ankietowany, było zwiększenie liczby prowadzonych
badań naukowych. Równie często wymienianą sugestią było uwzględnienie działalności w kole naukowym w trakcie oceny na studiach (odpowiedzi 14 osób, tj. około 19% badanych). Ważną propozycją była też
zgłoszona przez 9 osób potrzeba organizacji spotkań z przyszłymi pracodawcami. Dwie osoby uznały również za istotne zwiększenie zaufania ze
strony opiekuna koła.
W pytaniu dotyczącym oczekiwań studentów wobec koła naukowego pojawiło się 7 dodatkowych odpowiedzi (pytanie miało charakter
półotwarty). Dwóch respondentów zwróciło uwagę, że ich kierunek ma wąską specjalizację i cieszy się zbyt małym zainteresowaniem, co przekłada
się na brak członków (nie wynika zaś z niespełniania oczekiwań pokładanych przez nich w kole). Pojedynczy respondenci wskazywali ponadto na
konieczność: zwrócenia większej uwagi na zaplecze organizacyjne koła,
tzw. „zgranie”, tj. integrację studentów, zwiększenia działań promujących
działalność koła, wprowadzenia lepszej organizacji i nowych pomysłów,
a także wsparcia studentów chcących rozwijać się naukowo.
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Tabela 5. Oczekiwania studentów wobec koła naukowego.
Lp.

Co należałoby zmienić, by Koło Naukowe
spełniało oczekiwania?

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

Zwiększyć liczbę prowadzonych badań
naukowych

16

21,6

2

14

18,9

9

12,2

4

Uwzględnić działalność w KN w ocenianiu
podczas studiów
Częściej organizować spotkania/inicjatywy
z zaangażowaniem potencjalnych
pracodawców
Opiekun powinien mieć większe zaufanie do
studentów

2

2,7

5

Inna odpowiedź:

7

10,8

nasz kierunek jest zbyt mały i nasze koło
naukowe ma mało członków

2

zadbać o zaplecze organizacyjne

1

żeby ludzie byli bardziej zgrani

1

byłoby fajnie, gdyby koło naukowe było
powszechniej reklamowane w naszym
instytucie

1

lepsza organizacja, nowe pomysły

1

przynajmniej wspierać studentów chcących
się rozwijać naukowo

1

3

Źródło: Opracowanie własne4.

Praca w kole naukowym przekłada się zarówno na rozwój umiejętności personalnych, jak i na wzrost doświadczenia zawodowego studentów
(Tabela 6). Taki stan rzeczy odzwierciedla zbiór odpowiedzi udzielonych
na jedno z pytań zamieszczonych w ankiecie. Czterech na pięciu badanych zapytanych o to, czy koło naukowe rozwija umiejętności przydatne
w zakresie kierunku studiów czy ogólne umiejętności przydatne w życiu,
skłania się do udzielenia odpowiedzi obejmującej zarówno obszar związany ze studiami, jak i kompetencjami przydatnymi na co dzień. Według
8% respondentów (6 osób) koło rozwija tylko ich warsztat zawodowy, zaś
4% badanych (3 osoby) twierdzi, że praca w kole nie kształtuje żadnych
z wymienionych umiejętności. Trudności w udzieleniu odpowiedzi na to
pytanie miało około 7% pytanych (5 osób).

4

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.
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Tabela 6. Rozwój umiejętności zawodowych i ogólnych a praca w kole naukowym.
Lp.

Czy koło naukowe rozwija umiejętności
przydatne w zakresie kierunku studiów
czy ogólne umiejętności przydatne w życiu?

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

rozwija zarówno umiejętności przydatne
w zakresie kierunku studiów, jak i te szersze

60

81,1

2

rozwija tylko umiejętności przydatne
w zakresie kierunku studiów
trudno powiedzieć, nie mam zdania

6

8,1

5

6,8

nie rozwija ani umiejętności związanych
z kierunkiem studiów, ani szerszych umiejętności

3

4,1

Razem

74

100,0

3
4

Źródło: Opracowanie własne.

Na tej podstawie można spróbować wyodrębnić cechy osobowościowe i te cechy, które mają znaczenie ze względu na planowaną karierę
zawodową respondentów.
Odpowiedzi na pytanie o cechy charakteru rozwijane, w opinii studentów, w kole naukowym (Tabela 7) wykazują, że działalność w kole
najczęściej powoduje wśród jego członków wzrost pewności siebie (taką
odpowiedź udzieliło 66,2% respondentów), odpowiedzialności (blisko
61%), cierpliwości (około 45%), asertywności (31%) i empatii (ta cecha
była wskazywana jedynie przez około 10% badanych).
Tabela 7. Cechy charakteru rozwijane przez studentów w trakcie działalności
w kole naukowym.
Lp.

Jakie cechy charakteru udało się rozwinąć
podczas działalności w kole naukowym?

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

Pewność siebie

49

66,2

2

Odpowiedzialność

45

60,8

3

Cierpliwość

33

44,6

4

Asertywność

23

31,0

5

Empatia

7

9,5

Źródło: Opracowanie własne5.
5

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.		

79

Problematyka działalności pozaprogramowej studentów…

Podobne pytanie zadano respondentom w zakresie tych cech, które –
rozwinięte w kole – przekładają się na ich profil zawodowy (Tabela 8). Listę
najczęściej wskazywanych kompetencji otwierają komunikatywność oraz
gotowość i chęć dalszej nauki. Wymieniło ją prawie 60% uczestniczących
w badaniu. Równie często padającą odpowiedzią była umiejętność pracy
zespołowej i kreatywność (po ponad 50% wskazań). Średnio jedna trzecia studentów w kole naukowym nauczyła się wytrwałości, sumienności
i dokładności, a także samodzielności w podejmowaniu decyzji, na równi
z profesjonalizmem i elastycznością. Jedynie 13,5% respondentów nabyło
dzięki działalności w kole zdolności analitycznego myślenia.
Tabela 8. Kompetencje zawodowe rozwijane przez studentów w trakcie działalności w kole naukowym.
Lp.

Jakie kompetencje zawodowe dała
działalność w kole naukowym?

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

Komunikatywność

44

59,5

2

Gotowość i chęć dalszej nauki

44

59,5

3

Umiejętność pracy w zespole

41

55,4

4

Kreatywność

37

50,0

5

Wytrwałość

26

35,1

6

Sumienność, dokładność

25

33,8

7

Samodzielność podejmowania decyzji

25

33,8

8

Profesjonalizm

22

29,7

9

Elastyczność

21

28,4

10

Zdolność analitycznego myślenia

10

13,5

Źródło: Opracowanie własne6.

Rozwijanie tych cech, zdaniem respondentów, ma znaczenie i przekłada się na lepszy start zawodowy (Tabela 9). Praca w kole naukowym
zwiększa perspektywy zawodowe lub naukowe według dwóch trzecich
badanych (66,2%, tj. 49 ankietowanych). Przeciwnego zdania jest 9,5%
(7 osób). Trudność w odpowiedzeniu na to pytanie miało 17 osób (23%
ogółu). Jedna osoba skłaniała się do odpowiedzi pozytywnej.
6

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną
odpowiedź.
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Tabela 9. Odpowiedzi na pytanie, czy działalność w kole naukowym zwiększa
perspektywy pracy w zawodzie/ ułatwia start naukowy?
Czy działalność w kole naukowym
Liczba
Lp. zwiększa perspektywy pracy w zawodzie / odpowiedzi
ułatwia start naukowy?

[%]

1

Tak

49

66,2

2

Trudno powiedzieć

17

23,0

3

Nie

7

9,5

4

Trudno powiedzieć, raczej tak

1

1,4

74

100,0

Razem
Źródło: Opracowanie własne.

Praca w kole naukowym jest dla wielu osób szansą na spotkanie po
raz pierwszy ze strukturami administracyjnymi uczelni oraz okazją do starania się o planowane centralnie środki. W ankiecie znalazło się pytanie
o wspomniane sfery, a udzielone odpowiedzi ukazują słabą pozycję kół
naukowych w strukturze uczelni, a także trudności, z jakimi mierzą się
opiekunowie i studenci starający się o środki finansowe na prowadzoną
działalność. Ponad połowa ankietowanych oceniła współpracę na linii
koło naukowe – uczelnia (Tabela 10) na przeciętnym poziomie. Jako łatwą określił ją co trzeci badany. Z kolei mianem trudnej określiło kooperację z uczelnią 8% respondentów (6 osób), a niezwykle trudnej – 1 osoba
(1,4% badanej grupy). Trudność w udzieleniu odpowiedzi miała 1 osoba.
Tabela 10. Ocena współpracy na linii koło naukowe – uczelnia.
Lp.

Współpraca na linii koło naukowe –
uczelnia jest:

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

przeciętna

41

55,4

2

łatwa

25

33,8

3

trudna

6

8,1

4

nie wiem, może łatwa

1

1,4

5

niezwykle trudna

1

1,4

74

100,0

Razem
Źródło: Opracowanie własne.
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Budżety, jakimi dysponują co roku koła (Tabela 11), są generalnie przeciętne i małe (wskazuje na to blisko trzy czwarte odpowiedzi).
Co dziesiąty ankietowany w przebadanej grupie uważał, że plasują się
one na wysokim poziomie. Można odnieść wrażenie, że kołom doskwiera
niedoinwestowanie, które przekłada się na ilość oraz jakość podejmowanych inicjatyw.
Wiele z opinii dotyczących współpracy na poziomie uczelnianym
i finansowania kół naukowych pojawi się jeszcze w kontekście analizy
SWOT, która zostanie przedstawiona w dalszej części opracowania.
Tabela 11. Ocena środków finansowych przysługujących co roku kołu naukowemu.
Lp.

Środki finansowe, którymi dysponuje
co roku koło naukowe, są:

Liczba
odpowiedzi

[%]

1

przeciętne, niektóre inicjatywy nie mogą być
realizowane

24

32,4

2

małe, trudno zrealizować stosunkowo dużą
część inicjatyw

22

29,8

3

zdecydowanie za małe, nie udaje się zrealizować większości inicjatyw

11

14,9

4

wysokie, wystarczają na realizację większości inicjatyw

10

13,5

5

nie wiem, jaką kwotą dysponuje co roku koło
naukowe

7

9,5

Razem

74

100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Trudno ocenić, jak wspomniane sfery przekładają się na aktywność
studentów i angażowanie się w różne typy działalności. W jednym z pytań
zestawiono najczęściej spotykane aktywności w kole oraz umożliwiono
studentom ocenę w skali szkolnej stopnia rzeczywistego i pożądanego
zaangażowania w ich realizację. Ocena „0” („zero”) oznaczała brak, lub
niezanotowanie ocenianej aktywności u respondenta. Wszystkie noty podzielono na oceny niskie (1-2), średnie (3-4) i wysokie (5-6).
Ankietowani oceniali swoje zaangażowanie w następujących obszarach działalności w kole naukowym: udział w wycieczkach, przygotowywanie konferencji studenckich, uczestnictwo w konferencjach
organizowanych przez inne ośrodki naukowe, redagowanie czasopisma
(biuletynu) koła, prowadzenie strony internetowej koła, udział w organizacji inicjatyw popularyzujących kierunek studiów, przygotowywanie
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„dni otwartych” kierunku, udział w pracach badawczych zespołowych
(oddzielnie zapytano o indywidualne prace badawcze), kontakt z mediami, organizacja odczytów, spotkań, paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich i w końcu – przygotowywanie inicjatyw pozytywnie wpływających
na wizerunek uczelni.
Sposób samooceny respondentów przedstawiono na wykresach.
Kolorami zaznaczono wyrażone ocenami zaangażowanie rzeczywiste
(kolor ciemnoszary) i pożądane (kolor jasnoszary).
Analiza danych przedstawionych na wykresach 1-12 opiera się na
założeniu, że odzwierciedlają one jedynie ogólne tendencje w ocenie
aktywności wskazanej przez respondentów. Stan ten nie oddaje zwłaszcza
sytuacji jednostkowej analizy relacji: ocena rzeczywista – ocena pożądana,
zwłaszcza takich odpowiedzi, kiedy dany respondent deklarował ocenę
rzeczywistą na poziomie wyższym niż ocenę pożądaną (chęć zmniejszenia
udziału w danych pracach). Sposób prezentacji danych na wykresach
uniemożliwia też wykazanie sytuacji, gdy ocena rzeczywista była tożsama
z oceną pożądaną (taki przypadek należy rozumieć, jako osiągnięcie
satysfakcji respondenta w zakresie danej aktywności).
Udział w wycieczkach (Wykres 1) respondenci oceniali równomiernie przypisując tej formie aktywności zbliżoną liczbę ocen niskich, średnich i wysokich. Ocena pożądana wskazana przez badanych wykazuje
duży udział ocen średnich oraz przewagę wysokich, co należy wytłumaczyć koniecznością rozwoju tej formy działalności koła naukowego.
Wykres 1. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w wycieczkach
organizowanych przez koło naukowe.

Źródło: Opracowanie własne.
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Ocena uczestnictwa w organizacji konferencji (Wykres 2) również
nie podlegała znacznym odchyleniom. Zbliżona liczba badanych (około
10 osób) oceniła tą aktywność w swoim przypadku nisko i przeciętnie.
Wysokie oceny wystawiło nieco więcej osób, bo po około 15. Ocena
pożądana przedstawiona na wykresie wykazuje, że organizacja konferencji
jest aktywnością, w której dużo osób chciałoby mieć większy udział.
Oceniając swój udział w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki
naukowe (Wykres 3), stosunkowo duża grupa (od 15 do 20 osób) wystawiła
noty niskie, co oznacza, że nie miały jeszcze okazji wyjechać do innego
ośrodka naukowego np. z przygotowanym referatem. Tendencja wzrostowa
przedstawionej na wykresie oceny pożądanej sugeruje, że będą to osoby,
którym zależy na zmianie tego stanu rzeczy.
Wykres 2. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w organizacji
przez koło konferencji naukowych.

Źródło: Opracowanie własne.

Połowa badanych nie oceniła udziału w pracach redakcyjnych nad
periodykiem koła naukowego (Wykres 4). Wytłumaczenie może być dwojakie: albo koło nie redaguje czasopisma, albo respondenci nie wiedzą
o jego przygotowaniu. Liczba ocen rzeczywistych sugeruje, że w kołach
występuje trudność z pozyskaniem autorów i redaktorów do współpracy
nad czasopismami. Problem ten przełożył się również na wystawienie nielicznych ocen wysokich. Wskazywało je jedynie 10-15 badanych.
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Wykres 3. Rzeczywista i pożądana ocena uczestnictwa respondentów w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki naukowe.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 4. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w pracach nad
redagowaniem czasopisma/biuletynu koła naukowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Niewiele osób w przebadanej grupie zajmuje się prowadzeniem strony internetowej koła (Wykres 5). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że
jest to aktywność, w której około 30 osób (por. liczba ocen wysokich) ze
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wszystkich przebadanych respondentów chciałoby mieć duży udział. Odpowiedzią na ten postulat może być zreorganizowanie stron kół, by były
za nie odpowiedzialne grupy studentów (zbudowanych np. w technologii
CMS) lub też rozważenie wprowadzenia w roczny plan działalności koła
naukowego takich zadań, które ściślej będą wiązały się z nowymi technologiami.
Wykres 5. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w prowadzeniu
strony internetowej koła naukowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Rzeczywiste uczestnictwo w działaniach polegających na organizacji inicjatyw popularyzujących kierunek respondenci ocenili raczej równomiernie, z pewną dominacją ocen niskich wyrażających mały udział
w omawianym zagadnieniu (Wykres 6). Aktywność ta, podobnie jak
wcześniej omówione przypadki, chętniej jest rozwijana przez studentów
i jest zadaniem, w którym duża grupa (ponad 30 respondentów) wzięłaby
większy udział.
W zakresie rzeczywistych ocen uczestnictwa studentów w organizacji „dni otwartych” kierunku (Wykres 7) przeważają dwie noty – niedostateczna (prawie 30 wskazań) i przeciętna (19 odpowiedzi). Oceny pożądane po raz kolejny wyrażają chęć respondentów do zaangażowania się
w ten obszar działalności koła (łącznie 34 ocen dobrych/wysokich).
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Wykres 6. Rzeczywista i pożądana ocena uczestnictwa respondentów w działaniach polegających na organizacji inicjatyw popularyzujących kierunek studiów.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 7. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w przygotowaniu „dni otwartych” kierunku.

Źródło: Opracowanie własne.

Interesujące wnioski można wysnuć na podstawie Wykresu 8 i 9,
które przedstawiają oceny rzeczywiste i pożądane, jakie wystawili
respondenci analizując własne uczestnictwo w zespołowych i indywidualnych pracach badawczych. Można dostrzec stosunkowo dużą liczbę
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ocen niskich, a także brak ocen w ogóle. Choć badani postulują wzrost tej
aktywności, to z przedstawionych danych można wysnuć wniosek, iż jest
to grupa niewielka, nieprzekraczająca w przypadku badań zespołowych
około 25 (pożądane oceny wysokie), zaś w przypadku badań indywidualnych – 30 osób.
Wykres 8. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w pracach badawczych zespołowych.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 9. Rzeczywista i pożądana ocena uczestnictwa respondentów w pracach
badawczych indywidualnych.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 10 przedstawia oceny badanych wyrażające ich aktywność
w zakresie kontaktu kół z mediami. Zdecydowana większość badanych
nie kontaktuje się ze środkami masowego przekazu lub bardzo rzadko
zwraca się do mediów. Co jednak ciekawe, oceny pożądane – w przeciwieństwie do wcześniej przedstawionych aktywności – rozkładają się
raczej równomiernie z pewną dominacją ocen niskich i wysokich.
Wykres 10. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w kontakcie
z mediami.

Źródło: Opracowanie własne.

Dwa ostatnie wykresy przedstawiają ocenę udziału respondentów
w organizacji odczytów, spotkań, paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich (Wykres 11) oraz w przygotowywaniu inicjatyw pozytywnie oddziałujących na wizerunek uczelni (Wykres 12).
W przygotowywaniu odczytów bierze udział kilku ankietowanych.
Przyczyna niskiego zainteresowania tą formą aktywności wynika najprawdopodobniej z konieczności poświęcenia czasu wolnego, obaw przed
wystąpieniami publicznymi i problemów komunikacyjnych. Należy skupić uwagę na rozszerzenie działalności na tym polu, bowiem zamierza
się temu poświęcić jedynie około 25 badanych. W przypadku działań wizerunkowych na rzecz uczelni wśród ocen rzeczywistych dominują niedostateczne (25 odpowiedzi) i przeciętne (22 oceny), jednak wśród 35
respondentów zauważalna jest tendencja zwiększania wpływu oddziaływania na pozytywny wizerunek szkoły wyższej, w której strukturach
działa koło naukowe.
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Wykres 11. Rzeczywista i pożądana ocena udziału respondentów w organizacji
odczytów, spotkań, paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich.

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 12. Rzeczywista i pożądana ocena uczestnictwa respondentów w przygotowywaniu inicjatyw pozytywnie oddziałujących na wizerunek uczelni.

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród wszystkich przeanalizowanych aktywności najsłabiej respondenci ocenili te, które wiązały się z pracą badawczą. Nie wszyscy
w kołach planują zająć się pod kierunkiem opiekuna prowadzeniem badań
naukowych, tak zespołowych, jak i indywidualnych. Jak wiadomo, koła
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naukowe umożliwiają realizację indywidualnych, niezwykle zróżnicowanych zresztą, celów studentów, którzy w ich strukturach działają. Ważne
jest natomiast, aby odpowiednio wcześnie dotrzeć do tych, którzy w pracy
naukowej upatrują możliwość dalszego rozwoju, pozostałym umożliwiając samorealizację w innych obszarach.
Analiza SWOT, wykonana przez respondentów w jednym z pytań
ankiety, przedstawia aspekty świadczące o atutach oraz słabościach,
a także o szansach i zagrożeniach współczesnych bibliotekoznawczych
kół naukowych. Dzięki tej technice udało się uchwycić wewnętrzne i zewnętrzne czynniki definiujące środowisko marketingowe kół naukowych
[4, s. 52-53].
Różnorodny charakter odpowiedzi każe wyodrębnić w każdej z części analizy najważniejsze aspekty poruszane przez badanych. Do silnych
stron kół ankietowani zaliczają: integrację członków, ich aktywność, możliwość współpracy zawodowej oraz rozwój naukowy. Integracja członków, zdaniem badanych, to m.in. silne więzi w grupie ułatwiające pracę
zespołową, miła atmosfera w kole, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych i zawodowych, zawieranie przyjaźni, odkrywanie własnych zainteresowań i rozwijanie ich, zgłębianie wiedzy, w której chcemy pracować
z innego punktu widzenia niż na zajęciach, poznanie osób ze starszych lat,
wyjazdy na wycieczki. Ponadto do silnych stron kół studenci zaliczyli:
duże samozaparcie, zgrany zespół, przyjaźń, liczebność koła. Jak widać,
choć pojawiają się mierzalne wskaźniki odzwierciedlające, w opinii badanych, „siłę” koła, w zestawieniu przeważają aspekty trudno mierzalne,
czy wręcz niepoliczalne. Mimo to, jak twierdzą respondenci, ich występowanie jest mocną stroną związaną z działalnością w kole.
Do słabych stron funkcjonowania kół naukowych należy według
ankietowanych: zmniejszająca się liczba członków, brak funduszy, obciążenie obowiązkami i ograniczona ilość czasu, bierność studentów,
niewłaściwa promocja kół, a także problemy z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Badanie wykazuje, że koła są małe liczebnie, kiedy nie
wszyscy studenci przychodzą na spotkania, nowo przyjęci nie są objęci
właściwym wsparciem, ale również dowodzą, że niewiele osób wie o istnieniu koła oraz że spada zainteresowanie ideą działalności w kole wśród
studentów niższych roczników.
Wyniki dowodzą, że studenci dysponują małą ilością czasu, co niekiedy odbija się na nieobecności na zajęciach, a także koliduje np. z sesją.
Istotnym zagadnieniem wyłaniającym się z rozważań jest także brak zaangażowania członków, wyrażona przez ankietowanych takimi np. sformułowaniami: „Nie można polegać na wszystkich członkach”, „Pasywność,
interesowność członków – chcą tylko zdobyć dyplom”, „Kiedy ktoś jest
słabo zaangażowany – osłabia to całe koło naukowe”, „Brak długotrwałej
motywacji członków” itp.
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Wysoka dojrzałość respondentów przemawia też przez dokonaną
przez nich analizę szans i zagrożeń związanych z pracą w kole naukowym.
Wśród szans badani wymieniają: zróżnicowaną działalność koła, zdobycie
doświadczenia zawodowego, rozszerzenie rozmaitych kompetencji, a także liczne korzyści płynące z promocji kierunku.
Zróżnicowana działalność koła wpływa, w opinii ankietowanych,
na karierę naukową studentów, opracowanie ciekawych wyników badań,
poznanie nowych ludzi, wymianę doświadczeń z innymi kołami w skali
krajowej i międzynarodowej, nawiązywanie współpracy z samorządem
i innymi organizacjami studenckimi, czy też rozwój badań naukowych prowadzonych przez „młodych” naukowców. Duże szanse widzą respondenci w doświadczeniu zawodowym zdobywanym w trakcie pracy w kołach.
Z tą sferą wiążą m.in. możliwość wzbogacenia CV, poszerzenie kompetencji zawodowych i ogólnych, wzrost profesjonalizmu, zdobycie wartościowych kontaktów, perspektywa wypromowania się, lepszej pracy i poznania
otoczenia pracy, w tym środowiska naukowego, co może przełożyć się na
pozostanie na uczelni na studiach doktoranckich. Szansę kół naukowych
badani upatrują też w relacjach z innymi instytucjami, wzrostem zainteresowania bibliologią i informatologią, poprawie wizerunku uczelni i instytutu.
Zagrożeniem dla funkcjonowania kół naukowych jest według
ankietowanych mała liczba chętnych osób do wstępowania w szeregi koła,
niski poziom dofinansowania kół, niewłaściwa lub utrudniona promocja
działań, problemy natury organizacyjnej, a także czynniki wykluczające.
Brak nowych członków respondenci dostrzegają w wielu wymiarach.
Obserwują zarówno brak zainteresowania studentów z niższych lat uczestnictwem w kole, jak również brak zaangażowania studentów spowodowany niechęcią do jakiejkolwiek aktywności nadobowiązkowej. Obawy z tym
związane mogą spowodować zawieszenie prac kół, czego badani są świadomi a o czym świadczą stosunkowo częste wskazania.
Wymieniony już wyżej brak środków finansowych uzmysławia miejsce oraz kondycję bibliologicznych kół naukowych w strukturach uczelni
wyższych. Na wiele zadań brakuje funduszy, do których dostęp, zdaniem
członków koła, jest utrudniony. Przyznają też, że z tego powodu wiele inicjatyw studenckich jest zagrożonych; na niektórych uczelniach działalność
w kole nie jest rozpatrywana w procedurze stypendialnej.
Niepokojące jest też nieodpowiednie lub ograniczone upowszechnianie pracy koła, z którą mierzą się badani, wyrażające się małym znaczeniem
kół naukowych w życiu kierunku, wydziału, uczelni. Respondenci dostrzegają zmniejszone zainteresowanie maturzystów kierunkiem i kołem, wywołane zarówno niżem demograficznym, jak i marazmem studentów. Jedna z przebadanych osób dostrzega trudności w określeniu zasięgu i zakresu
akcji promocyjnych. Niebezpieczeństwem dla pracy kół są również podobne organizacje na innych uczelniach, coraz częściej rywalizujące ze sobą.
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Poważnym ograniczeniem są, zdaniem respondentów, problemy
organizacyjne. W tej sferze padają takie odpowiedzi jak: możliwość
konfliktów wewnętrznych, odmienne wyobrażenie studentów dotyczące
kierunków rozwoju koła, brak widocznej działalności koła, niewywiązywanie się z poszczególnych obowiązków, czy stawianie studentom zbyt
wysokich wymagań, zaprzestanie prowadzenia badań i zniechęcenie
członków koła do realizowanych w nim pomysłów.
Według badanych zagrożeniem dla pracy kół są czynniki związane z szeroko rozumianym wykluczeniem. Niektórzy z obawą patrzą na
Internet, który traktują jako miejsce przeniesienia większości relacji
społecznych. Inni wspomniane odrzucenie rozumieją jako odcięcie od
osób niepowiązanych z kołem, wyłączenie z pracy koła mało aktywnych
członków, zamykanie się w małych grupach, czy choćby nietrwałość
więzi z osobami z koła.
Ponadto incydentalnie badani wymieniają wśród zagrożeń stres, brak
czasu, zaniedbywanie innych obowiązków, widoczność swoich wad i niedoskonałości dla wykładowców.
W pytaniu o to, co jest najtrudniejsze w działalności w kole naukowym, powielone zostały w dużym zakresie odpowiedzi z listy zagrożeń
wymienionych w przedstawionej wcześniej analizie SWOT. Oprócz pozyskiwania nowych członków, małej liczby studentów, zwłaszcza z niższych lat, pojawia się też stwierdzenie niewielkiego zaangażowania większości osób. Odpowiedzi z tego obszaru udzieliło 7 osób.
Ankietowani traktują też jako niedogodność wystąpienia publiczne
(4 takie odpowiedzi). Taka sama liczba badanych za kłopotliwy uznaje
kontakt z innymi członkami koła. Również 4 respondentów za przeszkodę w pracy w kole uznaje brak czasu rówieśników, uniemożliwiający
zebrania w większym gronie. Na liście znalazła się też dostępność oraz
dyspozycyjność organizacyjna, różnorodnie rozumiana jako: konieczność
zgromadzenia wszystkich członków w krótkim czasie, problem ustalenia
odpowiadającego wszystkim terminu spotkania, umiejętność pogodzenia
pracy w kole z pracą zawodową i studiami, potrzebę poświęcenia wolnego czasu dla dobra koła, a także jako przygotowanie referatów na konferencje oraz organizacje imprez tego typu. Przyczynami oddziałującymi
na aktywność w kole są nie tylko według badanych: brak statutu i planu
działania na najbliższy czas, konieczność konsultowania prawie każdego
zadania z opiekunem, wypromowanie koła na uczelni, lecz także – pozyskiwanie nowych członków i brak funduszy.
Respondenci wymieniają też element motywacyjny jako najtrudniejszy aspekt pracy w kole naukowym (4 odpowiedzi).

Problematyka działalności pozaprogramowej studentów…

93

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że działające współcześnie bibliotekoznawcze koła naukowe w Polsce są ważnym miejscem
studenckiej aktywności pozaprogramowej, w trakcie której członkowie
kół zdobywają doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności przydatne
w życiu osobistym i zawodowym. Koła naukowe kształtują postawę prospołeczną, umożliwiają wszechstronny rozwój interpersonalny studentów
i stanowią ważny element systemu edukacji, uzupełniający studia.
Ze względu na zaobserwowane zjawiska, udzielone odpowiedzi
i przeprowadzoną analizę SWOT należy jednak rozważyć wprowadzenie
zmian, które poprawiłyby atrakcyjność działalności w tychże organizacjach. Do najważniejszych zadań kół należeć będzie z pewnością pozyskiwanie nowych członków, promocja kierunku i poszukiwanie źródeł
finansowania, podkreślenie mierzalnych korzyści wynikających z pracy
w kole, budowanie szerszych relacji z pozostałymi kołami i innymi instytucjami, podział zadań według kompetencji i zainteresowań członków oraz
wyraźne określenie planu działania w roku akademickim. Uwzględnienie
tychże zagadnień w codziennej pracy kół ma na celu przeciwdziałanie
dalszemu odpływowi studentów i spowolnienie niepomyślnych zjawisk,
może także przełożyć się na zrównoważony rozwój bibliotekoznawczych
kół w przyszłości.
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[5] Piotrowska M.: Działalność kół naukowych – ich wpływ na rozwój
studentów. Podstawowe problemy funkcjonowania. W: Rola studenckich kół naukowych we współczesnej nauce. Pod red. Z. Tomczonek, K. Czerewacz. Białystok 2006, s. 196-200.
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Issues Of Extra-curricular Activities of Students. A Case
Study of Research Groups of Library Science in Poland

Abstract:
The article presents the results of research conducted on a group of
nine research groups of library science in Poland. Seventy-four properly
completed survey questionnaires have been collected, from which information on students’ motives for participating in research groups, preferred
activities, student organization structures, character traits and competencies developed by students in research groups, and the relationships of
research group members with supervisory bodies has been acquired. In
the survey, respondents have been also asked to list the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats associated with the activities
in the student science movement. The information gathered allows for the
determination of the condition of research groups of library science, and
for indication of problem issues such as underinvestment and decrease in
the number of members.
Keywords:
Research groups of library science. Research on student activities. Student extra–curriculum activities.
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Dostęp do bibliotek i zbiorów bibliotecznych osób
niepełnosprawnych na Żywiecczyźnie. Komunikat z badań
Abstrakt:
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące dostępności
zbiorów bibliotecznych dla osób z dysfunkcjami. Prace badawcze przeprowadzono w czterdziestu placówkach bibliotecznych powiatu żywieckiego w marcu i kwietniu 2013 r. Wyniki badań ukazały trudności, jakie
pojawiają się na skutek braku dostosowania budynków bibliotek do obsługi użytkowników z niepełnosprawnością, ale też zaprezentowano sposoby
zaradzenia takiej sytuacji. Omówiono też działalność Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w zakresie obsługi użytkowników niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo.
Słowa kluczowe:
Badania ankietowe. Bibliotekarstwo publiczne. Dostosowanie placówek.
Osoby z niepełnosprawnością. Żywiecczyzna. Żywiecka Biblioteka
Samorządowa.
W 2013 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach opracowano Sprawozdanie z działalności Biblioteki Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku 2012. W dokumencie znalazły się informacje na
temat działalności bibliotek, imprez organizowanych w poszczególnych
placówkach, dane dotyczące kadry bibliotecznej z zaznaczeniem poziomu
wykształcenia.
Na uwagę zasługuje rozdział Modernizacja lokali bibliotecznych –
nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich zakres;
czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania
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lokali bibliotecznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, który
zawiera dane liczbowe i szczegółowe informacje o modernizacjach
poszczególnych budynków. To właśnie opracowanie stało się przyczyną
zainteresowania problemem reorganizacji bibliotek na Żywiecczyźnie
i przystosowania ich dla specjalnych grup użytkowników. Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wyraźnie mówi, że „należy
tworzyć niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności
publicznej, a także mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
osobom z niepełnosprawnością, w szczególności poruszającym się na
wózkach inwalidzkich” [2].W związku z tymi zapisami wydawać by się
mogło, że budynki użyteczności publicznej dostosowane są do potrzeb
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla matek z dziećmi
w wózkach. Tak się jednak nie dzieje. Częściowo jest to spowodowane
umiejscowieniem urzędów i bibliotek w starych, często zabytkowych1
budynkach, których architektura nie pozwala na konieczną przebudowę.
Problem ten dotyka także bibliotek. Sytuacja finansowa placówek
gminnych jest trudna, borykają się one bowiem z brakiem środków na
podstawową działalność. Biblioteki stały się miejscem poszukiwania
oszczędności, budżety pomimo wzrostu cen np. książek, często pozostawiono na poziomie sprzed kilku lat [1, s. 6]. Sytuacja finansowa nie
pozwala więc na wygospodarowanie dodatkowych środków pieniężnych
niezbędnych na dostosowanie budynków bibliotek dla osób z niepełnosprawnością. I choć fundusze unijne oferują pomoc finansową, jednak
biblioteki nie posiadają środków na wkłady własne, nieodzowne do pozyskania europejskich środków.
Trudności dotyczą nie tylko osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. W bibliotekach brakuje również odpowiednich dokumentów dla osób
z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i z trudnościami w porozumiewaniu się. Biblioteki często nie dysponują warunkami lokalowymi
pozwalającymi na zaspokojenie tych potrzeb.
Analiza ankiety
W powiecie żywieckim funkcjonuje czterdzieści bibliotek publicznych, z czego czternaście to biblioteki główne, pozostałych dwadzieścia
sześć to filie. Biblioteki mieszczą się w większości w budynkach urzędów
gmin, szkół lub ośrodków kultury. To właśnie w nich od 21 marca do
3 kwietnia 2013 r. przeprowadzone zostały badania ankietowe2. Formularz
1

Procedura przeprowadzenia robót budowlanych czy prac konserwatorskich
w zabytkach jest bardziej złożona, ponieważ wymaga przede wszystkim opinii
lub zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2
Uznano, że najlepszą metodą będzie osobiste dostarczenie ankiet do wypełnienia dyrektorom bibliotek powiatu żywieckiego. Metoda ta pozwoliła na uzyskanie zwrotu wszystkich rozdanych kwestionariuszy ankietowych, których
w sumie wypełniło 14 respondentów – dyrektorów poszczególnych placówek.
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ankiety (zob. Aneks) zawierał sześć pytań (w tym cztery pytania zamknięte oraz dwa otwarte) dotyczących dostosowania budynków bibliotek do
potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz działań bibliotekarzy na rzecz
tych grup użytkowników. Na podstawie ankiety zanalizowano odpowiedzi, które obrazują trudną rzeczywistość.
Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło posiadania przez biblioteki
własnych, samodzielnych lokali, ewentualnie doprecyzowania, czy znajdują się w budynkach innych instytucji. Okazało się, że:
–– szesnaście placówek mieści się w gmachach innych instytucji, najczęściej były to domy kultury;
–– czternaście bibliotek znajduje się w budynkach będących siedzibą
urzędu gminy;
–– siedem placówek dzieliło lokal ze szkołami;
–– jedynie trzy biblioteki posiadają samodzielny budynek (Zob.
Wykres 1).
Usytuowanie placówek bibliotecznych w budynkach innych instytucji z jednej strony pozwala na skorzystanie z usług biblioteki podczas
załatwiania innych spraw, np. urzędowych, z drugiej jednak strony powoduje uzależnienie od możliwości lokalowych i potrzeb urzędów.
Wykres 1. Lokalizacja bibliotek w budynkach.

Lokalizacja bibliotek

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejnym badanym kryterium było umiejscowienie bibliotek
w obrębie budynków (Por. Wykres 2). Istotnym kryterium dostępu do
usług bibliotecznych jest usytuowanie agend prowadzących tego typu
działalność na parterze budynku. Takie położenie nie świadczy jednak
o tym, że placówka jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcjami.
Zlokalizowanie placówki na parterze ułatwiłoby jednak wprowadzenie
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koniecznych zmian w aranżacji pomieszczeń wymaganych przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, w znacznym stopniu
zmniejszając nakłady finansowe adaptacji gmachu. Niestety, nie wszystkie
placówki są tak usytuowane. Trzynaście badanych placówek znajduje się
na pierwszym piętrze, co stanowi trudność w dostępie do biblioteki dla
osób z niepełnosprawnością ruchu: dwadzieścia dwie placówki zajmują
lokale na parterze; trzynaście placówek zajmuje lokal na pierwszym
piętrze; cztery placówki posiadają lokale na parterze i pierwszym piętrze;
jedna placówka mieści się w pomieszczeniach piwnicznych.
Wykres 2. Umiejscowienie biblioteki w strukturze budynku.

Położenie lokalu biblioteki parter / piętro

Źródło: Opracowanie własne.

Dla osób mających problemy ze sprawnym poruszaniem się istotnym elementem jest także położenie bibliotek w obrębie miejscowości. To kryterium w badaniu wypadło bardzo zadowalająco – trzydzieści pięć placówek mieści się bowiem w centrach miejscowości, a tylko
pięć położonych jest poza ścisłym centrum (Zob. Wykres 3).
Kluczowe pytanie ankiety, które dotyczyło dostosowania poszczególnych placówek do potrzeb użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami pokazało ogrom problemu. Tylko osiem bibliotek
posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
a zaledwie jedna z nich umożliwia korzystanie ze zbiorów osobom
z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku (Por. Wykres 4).
Na pytanie dotyczące działań prowadzonych przez bibliotekarzy
związanych z zaspokojeniem potrzeb czytelniczych osób z niepełnosprawnością ankietowani bibliotekarze wymienili przede wszystkim
dostarczanie książek do domów – albo osobiście, albo przez członków
rodziny oraz wolontariuszy. Z danych wynika, że wszystkie 40 placówek
udostępnia „książkę na telefon”. 11 bibliotek dostarcza książki użyt-
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kownikom poprzez rodzinę lub znajomych, a 12 punktów poprzez wolontariuszy. Poza tymi działaniami, 2 placówki współpracują z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Różnego rodzaju inicjatywy zostały
podkreślone przez zespół opracowujący Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku
2012 jako główny sposób na zaspokojenie potrzeb specjalnych grup
użytkowników [1, s. 6]. Zadowalający jest więc fakt, że bibliotekarze
z Żywiecczyzny uczestniczą aktywnie w tego typu usługach.
Wykres 3. Lokalizacja budynków bibliotek.

Lokalizacja w centrum / poza centrum miejscowości

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 4. Dostosowanie placówek do osób z dysfunkcjami.

Dostosowanie budynków bibliotek do osób
z niepełnosprawnością

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 5. Działalność bibliotek skierowana do osób z dysfunkcjami.

Działania bibliotekarzy na rzecz osób
z niepełnosprawnością

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnie pytanie dotyczyło planowania zmian dostosowujących budynki oraz zakres i formę zbiorów do osób z niepełnosprawnościami.
Niestety analiza ankiety wskazuje na niezwykle trudną sytuację finansową bibliotek. Tylko jedna badana biblioteka zamierza przeprowadzić
takie przeobrażenia i stara się o środki na przystosowanie architektury
budynku. Wszystkie badane biblioteki gromadzą dokumenty na różnych
nośnikach – nie tylko tradycyjnych, ale też audiowizualnych i elektronicznych. W ten sposób bibliotekarze skierowują swoją działalność do
użytkowników z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu lub mowy.
Audiobooki i książki wydawane w serii „Duże litery” pomagają w pewnym stopniu dostosować ofertę bibliotek do szczególnych grup odbiorców, poszerzyć ją i uatrakcyjnić dla pozostałych czytelników. Wysokie
ceny książek zapisanych systemem brajla oraz oprogramowania dla osób
niewidomych (koszt rzędu kilku tysięcy złotych) są jednak – jak do tej
pory – nieosiągalne dla bibliotek gminnych na Żywiecczyźnie.
Samorządowa Biblioteka w Żywcu
Wzorem dla innych bibliotek w powiecie jest Samorządowa Biblioteka w Żywcu. Zaznaczyć należy, że posiada ona samodzielny budynek
oraz będąc biblioteką powiatową, większe środki przeznaczone na działalność usługową.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono w niej
gruntowny remont pomieszczeń. Wtedy to utworzono oddział książki
mówionej dla osób niewidomych i niepełnosprawnych. W 2006 r., dzięki
środkom unijnym jakie miasto pozyskało z Programu Operacyjnego
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Słowacja, na
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realizację projektu pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Żywca
– płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką
Samorządową a Kysucką Kniźnicą w Cadcy wyremontowano zabytkowy
budynek „Siejby” oraz przygotowano osobne, dostosowane do wózków
inwalidzkich i dziecięcych, wejście do biblioteki. Ponadto w bibliotece
przewidziano nowe pomieszczenie na oddział książki mówionej.
Przeszkolono także pracownika w zakresie języka migowego.
Obecnie biblioteka w zbiorach posiada 1150 tytułów książki mówionej, 590 kaset wideo i 238 płyt DVD. W sierpniu 2013 liczba użytkowników wyniosła 113. Oddział dysponuje odtwarzaczem cyfrowej książki
mówionej Czytak. W 2006 r., we współpracy z Terenowym Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Żywcu przeprowadzono drugą edycję
powiatowego konkursu czytelniczego dla niewidomych i słabowidzących. Przygotowano także integracyjne spotkanie mikołajkowe najmłodszych czytelników biblioteki z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
W 2007 r. czytelnicy niewidomi wzięli natomiast udział w konkursie
czytelniczym zorganizowanym przez oddział książki mówionej. Konkurs
dotyczył życia niewidomej amerykańskiej pisarki, pedagoga i działaczki
społecznej Heleny Keller.
Pomieszczenia biblioteki służą także spotkaniom Terenowego Koła
Polskiego Związku Niewidomych. Odbywają się tu również imprezy
opłatkowe i konkursy. W 2012 r. odbył się np. Konkurs wiedzy o PZN
w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski [3].
Podsumowanie
Bariery – głównie architektoniczne – w bibliotekach na Żywiecczyźnie są i będą niestety znaczne. Nie należy się spodziewać ich usunięcia
dopóki nie zmieni się sytuacja finansowa bibliotek, zwłaszcza gminnych.
Pozytywnym akcentem pracy z osobami niepełnosprawnymi jest zaangażowanie bibliotekarzy w pomoc, czy koordynowanie pracy wolontariuszy.
Widać też zaangażowanie i włączanie w działania sąsiadów i rodziny osób
potrzebujących szczególnego traktowania. Wyniki ankiety pokazały, że
tego typu „dobrosąsiedzkie” wsparcie funkcjonuje efektywnie, właściwie
nie generując przy tym kosztów. Może to właśnie „biblioteka bez ścian”
jest sposobem na poradzenie sobie z problematyczną sytuacją?

Bibliografia:
[1] Gutowska M., Skóra M.: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku 2012.
Katowice 2013.
[2] Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” Nr 106, poz. 1126 ze zm.

102

Izabela Pyclik

[3] Żywiecka Biblioteka Samorządowa. Aktualności. [online]. [Data
dostępu: 21.06.2013]. Dostępny wWorld Wide Web: http://www.
biblioteka.zywiec.pl/aktualnosci.html.
Aneks
Kwestionariusz ankiety
Ankieta przeprowadzona jest w celu zbadania dostępności bibliotek
dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Proszę o zaznaczenie właściwej
odpowiedzi.
Biblioteka w ……………………………………….………………..
główna/filia /niepotrzebne skreślić/
1. Biblioteka znajduje się w budynku:
a/ gminy
b/ innej instytucji /jakiej?/
c/ samodzielny budynek
2. Na którym piętrze?
parter…………………
piętro ........................
3. Czy biblioteka znajduje się w centrum miejscowości?
a/ tak
b/ nie
4. Czy placówka dostosowana jest do potrzeb osób z dysfunkcjami?
/narządy ruchu, mowy, słuchu/
a/ tak
b/ nie
c/ tylko dla osób z dysfunkcją..........................................................
5. Jakie działania bibliotekarze podejmują, aby dotrzeć do użytkowników
z dysfunkcjami?
………………………………………………………........................
……………………………………………………………………....
6. Czy w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie budynku do
potrzeb osób z dysfunkcjami ?
a/ tak
b/ nie
Dziękuję za wypełnienie ankiety
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Access of People with Disabilities to the Library and Library
Collections in the Żywiec Area. Research Announcement

Abstract:
The article presents the results of research on the accessibility of
library collections for people with disabilities. The research was carried
out in forty libraries in the Żywiec district in March and April 2013. The
findings show the difficulties that arise due to lack of library building
adaptation for users with disabilities. The paper presents ways of solving
the problem and the activities of the Żywiec Local Government Library in
handling blind and physically handicapped users.
Keywords:
Library adaptation. People with disabilities. Public librarianship. Survey
research. Żywiec area. Żywiec Local Government Library.
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Podcasting i audiodeskrypcja jako forma promocji biblioteki
w środowisku osób z niepełnosprawnością wzrokową

Abstrakt:
Promocja bibliotek w środowisku Web 2.0 stała się zjawiskiem powszechnym. Dla specjalnej grupy użytkowników, jakimi są osoby z niepełnosprawnością wzroku, środowisko to stwarza dogodne warunki do
integracji i zaistnienia w społeczeństwie wiedzy. Bibliotekarze 2.0 wykorzystując podcasting i audiodeskrypcję jako formę promocji mogą zachęcić zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych użytkowników
do korzystania z usług biblioteki. W tekście podjęto próbę odpowiedzi
na pytanie, jak właściwie przygotowane i zamieszczone podcasting i film
z audiodeskrypcją mogą służyć osobom niewidomym i słabo widzącym.
Słowa kluczowe:
Audiodeskrypcja. Podcasting. Promocja. Tyfloczytelnictwo. Użytkownicy bibliotek.
Wstęp
Powszechność korzystania z technologii informacyjnych w życiu
prywatnym i zawodowym w społeczeństwie informacyjnym skłania do
postawienia tezy, że niemal każdy z nas docenia możliwości, jakie daje
rozwój technologiczny. W przypadku osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób niewidomych rozwój ten ma szczególne znaczenie dla jakości ich
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życia. Stosunkowo niedawno nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne oraz
specjalistyczne oprogramowania komputerowe umożliwiające pozyskiwanie informacji znalazły swoje miejsce w bibliotekach, niestety w nielicznych. Wchodząc do czytelni bibliotek, które dbają o specjalne grupy
użytkowników, dostrzec można np. sprzęt optoelektroniczny, taki jak powiększalniki stacjonarne, lupy elektroniczne oraz urządzenia lektorskie,
monitory brajlowskie, urządzenia GWP (Graphic Window Professional),
notatniki brajlowskie, sprzętowe syntezatory mowy, urządzenia odtwarzające materiały zapisane w formacie cyfrowym. Podczas korzystania
z komputera można zauważyć możliwość uruchomienia oprogramowania
typu screen reader wzbogacone o syntezator mowy, które pozwoli osobie
niewidomej korzystać np. z licencjonowanych baz danych zakupionych
przez bibliotekę [5]. Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi, co może
stanowić istotną barierę finansową dla biblioteki. Jednak gdy biblioteka
zakupi tego typu urządzenia lub po prostu dostosuje swój budynek do
potrzeb osób niepełnosprawnych ważne jest, aby zachęcić jak największą
liczbę osób, które mogą korzystać z tych udogodnień. Obecnie każda duża
biblioteka posiada swoją stronę internetową. W erze Web 2.0 tradycyjny
tekst zamieszczony przez administratora na stronie WWW to za mało,
zwłaszcza jeśli stanowi ona element informacyjno-marketingowy placówki (dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu jest on w pełni dostępny
dla osób niewidomych).
Narzędzia Web 2.0 to doskonała forma promocji biblioteki wśród
osób niewidomych i pełnosprawnych, gdyż wykorzystuje ona bardzo
często zarówno zmysł słuchu i wzroku. Podcasting i filmy z audiodeskrypcją stanowić mogą atrakcyjną formę promocji biblioteki, ponieważ
wyraźnie zacierają różnice między użytkownikami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, jednocześnie integrując te środowiska. Odpowiednio
przystosowana strona WWW biblioteki, wyposażona w te dwie techniki
przekazu może stać się elektroniczną platformą komunikacji o charakterze integracyjnym i kulturowym.
Podcasting i definicje pokrewne
Nazwa „podcasting” wywodzi się z połączenia dwóch wyrazów:
iPod, czyli odtwarzacza muzycznego firmy Apple oraz broadcast [3].
Podcast jest formą internetowej publikacji audialnej lub audiowizualnej dostępnej dzięki zastosowaniu technologii RSS. W roku 2000 po raz
pierwszy zastanowiono się nad zastosowaniem technologii RSS do transmisji sygnału dźwiękowego [13]. Po raz pierwszy terminu tego użył Ben
Hammersley w gazecie „The Guardian” w lutym 2004 r. Gwałtowne zainteresowanie podcastingiem miało miejsce u schyłku roku 2004 [7].
W praktyce podcasting nie zawsze odbierany jest dzięki technologii
RSS. Swoboda ingerencji użytkowników w tworzenie portali internetowych, jaką zakłada idea Web 2.0 spowodowała, że podcasting przybrał
cztery zasadnicze formy:
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–– materiały audiowizualne lub dźwiękowe dostępne w całości poprzez
kanał RSS;
–– materiały audiowizualne lub dźwiękowe dostępne z poziomu strony
internetowej, skatalogowane w technologii RSS;
–– materiały audiowizualne lub dźwiękowe dostępne z poziomu strony
internetowej bez wykorzystania technologii RSS;
–– materiały audiowizualne lub dźwiękowe zamieszczone na serwerach
FTP możliwe do pobrania dzięki linkom dostępnym na stronie WWW.
Forma publikacji przedstawiona jako trzecia i ostatnia mija się
z pierwotnymi założeniami podcastingu, mimo to jest powszechnie
akceptowana. Taka różnorodność interpretacji podcastingu spowodowała,
że narzędzie to ewoluowało i zaczęły powstawać kolejne formy podcastu,
takie jak Webcast, VODcast i Screencast.
Webcast w przeciwieństwie do właściwego podcastu zakłada
w całości odbiór transmisji poprzez przeglądarkę WWW. Jednak zasadniczą różnicą jest typ transmisji. Webcast nadawany jest w sposób strumieniowy. Charakterystyczne dla tego typu transmisji jest nadawanie
„na żywo” oraz możliwość interakcji odbiorców z nadawcą, np. poprzez
komunikator internetowy [19].
VODcast (videocast) jest formą transmisji nagrań wyłącznie
audiowizualnych z wykorzystaniem technologii RSS. Wyraźny jest tutaj
związek z podcastem. VODcast jest narzędziem, które powstało wskutek dość swobodnej interpretacji podcastingu jako internetowych audycji
radiowych. Videocasting ma zatem stanowić alternatywę dla podcastingu, podobnie jak telewizja dla radia. Jest to jednak duże nieporozumienie
wynikające z wymienionej swobodnej interpretacji podcastingu [18].
Screencasty to z kolei publikacje audiowizualne, w których nagranie
stanowi zapis zdarzeń na ekranie komputera, natomiast dźwięk ma postać komentarza autora opisującego czynności przez niego wykonywane.
Nie jest to kolejna forma transmisji, a jedynie forma tworzenia zawartości
publikacji, którą można udostępnić za pomocą technologii RSS lub inny
wymieniony sposób [12].
Założenie, że podcasting jest transmisją wyłącznie dźwiękową, w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzroku, jest bardzo
korzystne. W odbiorze informacji u zdrowego człowieka aż w 82% udział
ma wzrok, a tylko 18% pozostałe zmysły. Jeśli osoba traci wzrok te 82%
musi zostać „przejęte” poprzez pozostałe zmysły. To czy odbieranie informacji odbywać się będzie dzięki zmysłowi słuchu czy dotyku zależy
indywidualnie od osoby niewidomej. Osoby z dysfunkcją wzroku najlepiej przyswajają to, co usłyszą, dlatego też słuch odpowiada za odbiór
większości bodźców ze świata zewnętrznego [16, s. 64].
Podcasting może być zatem najwygodniejszą formą jej pozyskiwania.
Osoby niewidome bardzo szybko dostrzegły potencjał drzemiący w tej formie komunikacji. Podcasting od lat służy osobom niewidomym jako źród-
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ło informacji bieżących lub forma wyrażania opinii na interesujący temat,
zastępując często nieprzyjazne dla osób niewidomych portale społecznościowe, listy dyskusyjne lub blogi. Niestety wiele spośród serwisów tworzących profesjonalny podcast swojej strony powstaje wyłącznie z myślą
o użytkownikach pełnosprawnych. Rozwiązanie tego problemu przynieśli twórcy amerykańskiego serwisu podcastingowego blindcooltech.com
[2], powstałego z myślą o osobach niewidomych. Szóstego stycznia 2005
pojawiła się pierwsza audycja podcastu zamieszczona na tym serwisie
(jedenaście miesięcy, po tym jak Ben Hammersley po raz pierwszy użył
terminu podcast) [8]. Na stronie blindcooltech.com użytkownicy zamieszczają swoje spostrzeżenia, refleksje, uwagi dotyczące specjalistycznego
sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla niewidomych. Popularne wśród użytkowników jest także ogłaszanie poradników dla początkujących i zaawansowanych użytkowników komputera. Umieszczone na serwisie podcasty to materiały dźwiękowe, które dostępne są poprzez stronę
internetową. Serwis blindcooltech.com wykorzystuje technologie RSS do
nadawania audycji [8].
Od 2008 r. osoby z niepełnosprawnością wzroku w Polsce mogą
tworzyć i odbierać podcasting dzięki serwisowi tyflopodcast.net. Jest to
pierwsza taka inicjatywa w Polsce stworzona z myślą o osobach niepełnosprawnych. Ideą serwisu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym wypowiedzenia swoich opinii w zakresie szeroko pojętej tematyki
osób niewidomych. Audycje zamieszczane w serwisie dotyczą głównie
zagadnień z dziedziny informatyki. Ponadto znaleźć możemy informacje
dotyczące tego, czym jest podcasting i jak go tworzyć, a także poradniki
obsługi sprzętu i oprogramowania dla osób niewidomych lub oprogramowania dostępnego dzięki programom typu screen reader [6]. Dostęp do
materiałów zamieszczonych w serwisie może odbywać się na dwa sposoby: pobranie pliku dźwiękowego na dysk komputera i wysłuchanie go
przy pomocy odtwarzacza muzycznego lub poprzez kanał RSS [6].
Chociaż podcasting przybiera wiele różnych form, to nie ulega wątpliwości, że przekaz treści za pomocą transmisji audialnej jest wygodną
formą przekazu, zwłaszcza dla osób niewidomych. Popularność w tym
środowisku powinna stanowić zachętę dla bibliotekarzy do jej wykorzystania. Dzięki utworzeniu serwisów podcastingowych dla osób niewidomych taka forma promocji czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku nie wymaga już wysokich umiejętności w tworzeniu stron
WWW oraz dużego nakładu finansowego potrzebnego do kupna i zarządzania serwerem, który sprostałby umieszczeniu na nim podcastu. Serwisy te dzięki umieszczonym na nich przewodnikom, tworzonym również
przez użytkowników niepełnosprawnych, mogą stanowić formę samodoskonalenia bibliotekarzy i pomoc w uzyskaniu wszelkich potrzebnych informacji o tym, jak prawidłowo tworzyć podcasting.
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Idea podcastingu zakłada, że nadawana transmisja zawierać może
tylko nagranie audio lub nagranie audio i video równocześnie. Taka forma – wbrew pozorom – nie musi stanowić przeszkody w odbiorze informacji przez osobę niewidomą. Wizualna część transmisji zapewnia
atrakcyjność nagrania w środowisku osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, zwiększa zatem liczbę odbiorców. W przypadku, gdy
ważne informacje zawarte są w części wizualnej nagrania, z pomocą
przychodzi audiodeskrypcja.
Audiodeskrypcja
Audiodeskrypcja jest to dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych,
zawartych w audycji audiowizualnej. Przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku. Taka forma opisu
stosowana jest również w celu udostępnienia warstwy wizualnej spektakli teatralnych oraz wystaw artystycznych [11]. Inicjatywa zakładająca
ułatwienie odbioru wizualnej twórczości artystycznej osobom niewidomym i słabo widzącym zrodziła się w połowie lat siedemdziesiątych XX w.
w San Francisco State University. Gregory Frazier opracował wówczas
pierwsze podstawy teoretyczne audiodeskrypcji. W roku 1981 niewidoma
obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki, Margaret Pfanstiehl, wraz
ze swoim mężem Codym Pfanstiehlem przygotowali opis spektaklu teatralnego przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Spektakl
odbył się w teatrze Arena Stage w Waszyngtonie, a do przekazu narracji użyto systemu wzmacniającego dźwięk dla osób niedosłyszących [4].
Taka forma przełamywania barier szybko trafiła do większości krajów
Unii Europejskiej. Pierwszy spektakl teatralny z audiodeskrypcją na starym kontynencie odbył się w Wielkiej Brytanii w mieście Averham [10].
Także w Wielkiej Brytanii od roku 1994 rozpoczęto regularnie wyświetlać
seanse kinowe w Cardiff Centrum Chapter Arts, podczas których audiodeskrypcja odczytywana była na żywo. Pierwsza transmisja telewizyjna
z audiodeskrypcją pojawiła się w Japonii na kanale NTV [4].
W Polsce, na szeroką skalę i w sposób profesjonalny, audiodeskrypcja rozwija się w zasadzie od 2006 r. Wcześniejsze działania w latach
dziewięćdziesiątych XX w. nie odniosły pożądanego sukcesu i mimo dużych zasług w tej materii Andrzeja Wocha – pioniera polskiej audiodeskrypcji, przełom w jej upowszechnieniu nastąpił kilkanaście lat później.
Wydarzeniem, które zainicjowało szybki rozwój audiodeskrypcji w kraju
i pierwsze dążenia do opracowania polskich standardów tworzenia adiodeskrypcji był seans filmowy z audiodeskrypcją w kinie „Pokój”, który
odbył się 27 listopada 2006 w Białymstoku. Skrypt audiodeskrypcji do
filmu Statyści Michała Kwiecińskiego przygotowali Barbara Szymańska
i Tomasz Strzymiński, założyciele fundacji „Audiodeskrypcja”. Ich działalność społeczna na rzecz osób niewidomych miała i nadal ma znaczący
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wpływ na rozkwit audiodeskrypcji w polskich kinach, teatrach, galeriach
i muzeach [16].
Twórcy audiodeskrypcji w Polsce podczas opracowywania skryptów
do różnych przedsięwzięć medialnych opierali się głównie na standardach
stworzonych w Wielkiej Brytanii lub USA. Niestety wielu spośród autorów audiodeskrypcji dla potrzeb spektakli lub nagrań audiowizualnych
kierowało się wyłącznie własną, indywidualną interpretacją potrzeb osób
niewidomych. Swobodne tworzenie audiodeskrypcji bez znajomości specjalnych standardów – często utrudnia odbiór informacji osobom niewidomym, a co najgorsze zniechęca do korzystania z tego typu form wsparcia
przekazu. Pamiętać trzeba, że standardy takie nie wpływają na kreatywność audiodeskryptora, ale pomagają mu w dokonywaniu wyborów podczas rozwiązywania wątpliwości. W odpowiedzi na taką niekorzystną sytuację powstały polskie standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji
audiowizualnych. Opracowanie polskich standardów przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego zakończyło się we wrześniu 2010 r. [9].
Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych
stanowią zbiór usystematyzowanych reguł i norm postępowania osób
tworzących opisy do produkcji audiowizualnych. Do głównych celów
standaryzacji w tym zakresie zaliczyć należy:
–– ujednolicenie praktyki zawodowej osób tworzących audiodeskrypcję,
–– normalizację opracowywania audiodeskrypcji i zasad jej wdrażania,
–– harmonizację standardów polskich ze standardami obowiązującymi
powszechnie w innych krajach,
–– promowanie jednolitych zasad postępowania obowiązujących w środowisku osób tworzących audiodeskrypcję, które wpłynąć mają na
ukształtowanie ich odpowiedzialności zawodowej,
–– kształtowanie wymagań i oczekiwań odbiorców audiodeskrypcji,
–– tworzenie podstaw do oddziaływania audiodeskryptorów na treść
audiodeskrypcji,
–– zabezpieczenie interesów odbiorców audiodeskrypcji,
–– sformułowanie wymogów, jakim powinna odpowiadać prawidłowo
stworzona audiodeskrypcja,
–– opracowanie podstaw oceny przy zastosowaniu zobiektywizowanych kryteriów.
Bazując na doświadczeniu polskich i zagranicznych audiodeskryptorów, można przybliżyć podstawowe trzy zasady dotyczące tworzenia
audiodeskrypcji. Brzmią one następująco:
–– Opisowi podlega tylko to, co widoczne jest na obrazie.
–– Nie należy wygłaszać subiektywnych opinii i wniosków oraz własnych interpretacji.
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–– Narracja nie może zakłócać odbioru dialogów. Może to mieć miejsce
tylko, gdy na ich tle rozgrywają się istotne zdarzenia.
Z tych trzech reguł wynika, że audiodeskrypcja to element wspomagający odbiór. Nie zastępuje umiejętności obserwacji i interpretacji osób
niewidomych. Audiodeskryptor skupiać się powinien na opisie kluczowych treści takich jak: przebieg akcji, wyraz twarzy, sceneria, język ciała,
kostiumy. Trudność stworzenia audiodeskrypcji, która zadowoli jak największą liczbę osób niewidomych, wynika z różnorodności postrzegania
i rozumienia świata przez osoby niewidome od urodzenia i ociemniałe,
które utraciły wzrok po piątym roku życia. Osoby niewidome od urodzenia mają odmienne wyobrażenie takich pojęć, jak: barwa, lśniący, bańka mydlana, światłocień, przezroczysty. Ponadto odbiór audiodeskrypcji
zależny jest także od rodzaju uszczerbku na wzroku oraz stopnia utraty
wzroku [1]. Nie można sprostać oczekiwaniom wszystkich odbiorców audiodeskrypcji, ale to audiodeskryptor decyduje o sposobie opisu i dążyć
powinien do ich zrównoważenia.
Od audiodeskryptora wymagana jest także wysoka kultura językowa. Błędy językowe powodują, że odbiorca nie jest w stanie wyobrazić
sobie sceny lub robi to w sposób odmienny od stanu rzeczywistego. Nie
tworzy się bowiem audiodeskrypcji dla zaprezentowania swoich umiejętności, ale dla widowni. Do kompetencji audiodeskryptora należy stworzenie modelu narracji, która w sposób możliwie nieinwazyjny przekazuje
opis przedstawionego obrazu. Sama treść skryptu audiodeskrypcji powinna charakteryzować się estetycznym minimalizmem, precyzją, zwięzłością i wielką oszczędnością słów, co pozwoli na przedstawienie obrazu
niezbędnego do zrozumienia treści utworu. Dla osób niewidomych każde
słowo niesie ze sobą konkretne znaczenie [14].
Mimo prężnych działań czterech ośrodków kształtujących audiodeskrypcję w Polsce, a mianowicie: Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu audiodeskrypcja nadal jest tematem stosunkowo nowym i nieusystematyzowanym. Audiodeskrypcja w naszym kraju nadal nie jest usankcjonowana
prawnie. Szczególnie potrzebne są odpowiednie przepisy w odniesieniu
do praw autorskich materiałów opatrzonych audiodeskrypcją.
Zamieszczanie filmów z audiodeskrypcją na serwisach
podcastingowych lub świadczenie takiej usługi przez bibliotekę wydaje
się być znakomitym sposobem na zachęcenie osób niepełnosprawnych do
korzystania z biblioteki. Wiele spośród bibliotek inspiruje do odwiedzin
filmami promocyjnymi zamieszczanymi np. na platformie Youtube.
Opatrzenie takiego filmu narracją zachęca nie tylko osoby niewidome.
Wielu spośród pełnosprawnych odbiorców audiodeskrypcji za olbrzymią
zaletę uważa możliwość pełnego odbioru materiału w czasie, gdy wykonuje
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szereg innych czynności [14]. Jednocześnie biblioteka nie tylko słowem,
ale także konkretnym działaniem kreuje swój wizerunek jako placówki
nowoczesnej i otwartej dla każdego użytkownika.
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Abstract:
Library promotion in the Web 2.0 environment has become a universal phenomenon. For special groups of users, including people with visual
disabilities, this environment creates favourable conditions for integration
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and existence in the knowledge society. Librarians 2.0 using podcasting
and audio description as a form of promotion can encourage both able-bodied and disabled users to use the services of the library. The paper
attempts to answer the question of how properly prepared and presented
podcasting and video with audio description can serve the blind and partially sighted.
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Terapeutyczna rola książki w Lektorze Bernharda Schlinka
Abstrakt:
W artykule ukazano terapeutyczną funkcję książki i jej wpływ na
losy bohaterów powieści Lektor Bernharda Schlinka. Przedstawiono oddziaływanie analfabetyzmu na zachowanie bohaterki, jej silną potrzebę
kontaktu z książką oraz trud związany z późną nauką czytania i pisania. Zaprezentowano również formę autoterapii pomagającej uporać się
z trudną przeszłością w postaci spisania własnych wspomnień. Ukazano
też właściwości terapeutycznego oddziaływania powieści na czytelnika.
Słowa kluczowe:
Analfabetyzm. Biblioterapia. Lektor. Schlink Bernhard.
Wydana w Niemczech w 1995 r. powieść Bernharda Schlinka Lektor
stała się światowym bestsellerem. Autor poruszył w niej istotne dla każdego człowieka problemy, takie jak: odpowiedzialność narodu za zbrodnie
wojenne, prawo jednostki do decydowania o sobie czy motywy kierujące
wyborami wpływającymi na całe życie ludzi.
Tematyka moralnej odpowiedzialności za swoje czyny cechuje większość książek Schlinka. Żadna z nich nie zdobyła jednak tak dużej popularności jak powieść Lektor. Istotnym jej aspektem jest znaczenie książki
w życiu bohaterów i jej terapeutyczne oddziaływanie. Tytuł powieści odwołuje się do Michaela Berga – osoby głośno czytającej Hannie Schmitz.
Niemiecki tytuł Der Vorleser, tłumaczony jako czytelnik, może odnosić się
do obu postaci. Już sam tytuł świadczy o kluczowej roli książki i czytania.
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Rola książki w życiu Michaela
Michael Berg zainteresowania czytelnicze wyniósł z domu rodzinnego, gdzie czytanie było czynnością powszechną, a książka zajmowała
ważne miejsce w życiu rodziny. Ojciec Michaela był profesorem uniwersyteckim. Wykładał filozofię. Całe jego życie związane było z książkami
zarówno tymi, które czytał, jak i tymi, które sam pisał. Ponadto w okresie
III Rzeszy pracował jako redaktor w wydawnictwie. Jego kontakt z książką obejmował więc jej tworzenie oraz odbiór. Ważnym miejscem w domu
rodziny Bergów był gabinet, którego ściany wypełniały regały z książkami. Środowisko rodzinne ma największy wpływ na kształtowanie się
stosunku dziecka do książki [2, s. 68]. Jego pierwszy kontakt z literaturą
odbywał się za pośrednictwem rodziców, najpierw czytających na głos,
a później zachęcających do samodzielnego czytania. Atmosfera w domu
bohatera wpłynęła na całą rodzinę. Przy posiłkach poruszano tematy dotyczące utworów literackich czy życiorysów pisarzy. Pomimo dużego
znaczenia wiedzy i wykształcenia w rodzinie Bergów, dzieciom pozostawiono dużą swobodę poglądów i działania, nie naciskając na nie w kwestii uzyskiwania lepszych wyników w szkole. Michael był przeciętnym
uczniem, któremu z powodu choroby groziło powtarzanie klasy. Dzięki
wpływowi Hanny nadrobił zaległości, a poprzez głośne czytanie kochance poznał lektury szkolne.
Romans Michaela i Hanny Schmitz wyróżniał się specyficznym rytuałem spotkań obejmującym czytanie, kąpiel i miłość. Pierwsze głośno
czytane książki: Emilia Galotti Gotholda Ephriama Lessinga, Intryga i miłość Fryderyka Schillera oraz nowela Josepha von Eichendorffa Z życia
nicponia, były lekturami szkolnymi Michaela, a zarazem klasyką literatury europejskiej. Czytanie wymagało od niego koncentracji i umiejętności aktorskich. Aktywne słuchanie Hanny, jej żywe reakcje oraz wspólne omawianie fabuły, pozwoliły Michaelowi lepiej zrozumieć wcześniej
czytane dzieła. Pierwszą lekturą, czytaną wyłącznie dla przyjemności
była Wojna i pokój Lwa Tołstoja. Powieść ta stanowiła „przejście” do
nieznanego i fascynującego świata carskiej Rosji. Bohaterowie nie tylko poznawali losy protagonistów, ale również zdobywali wiadomości
społeczno-historyczne. Książka ta pełniła więc zarówno funkcję ludyczną
jak i edukacyjną. Wybór lektury nie był bez znaczenia, ponieważ można
dostrzec pewną analogię między czytanymi przez bohaterów książkami,
a etapami ich związku. Oświeceniowe dramaty mogą symbolizować początkową fazę w relacjach Michaela i Hanny, kiedy to piętnastolatek poznał kochankę i odkrywał własną seksualność. Lektura romantycznej noweli Z życia nicponia zbiega się z najszczęśliwszym okresem w związku
bohaterów. Dowodem zaangażowania i wyrazem uczuć Michaela jest też
napisany przez niego wiersz. Wojna i pokój była ostatnią wspólną lekturą
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miłosnego rytuału Michaela i Hanny. Reprezentuje ona okres realizmu,
który objawił się również w związku bohaterów, którzy odkrywają wady
partnera i uświadamiają sobie stopniowe wygasanie dawnej namiętności.
Przewidując wyjazd, Hanna nie wybrała następnej książki, nie odeszła
jednak przed zakończeniem poprzedniej. Zniknięcie Hanny przerwało
ustalony rytm dnia bohatera, wstrząsnęło nim i zmieniło jego osobowość.
Michael niejako odciął się od świata zewnętrznego. Własne wybory pozostawiał przypadkowi, uciekał od rzeczywistości. Przypadkowo wybrany kierunek studiów prawniczych i „seminarium o kacetach”
zetknęły go jednak ponownie z dawną kochanką. Prawda o czynach
Hanny Schmitz i motywach, jakie nią kierowały, wstrząsnęły Michaelem.
Miejscem ucieczki od rzeczywistości i dręczących myśli stała się czytelnia uniwersytecka. Biblioteka była azylem, w którym mógł chronić się
przed życiem, ludźmi i niechcianymi uczuciami. Spędzał w niej całe dnie.
Stopniowo odrętwienie ustępowało, choć bohater nigdy nie powrócił do
normalnego życia.
Przyzwyczajenie Michaela do głośnego czytania wytworzyło w nim
niemożność skupienia się na tekście, czytanym cicho. Kończąc kolejny
etap życia, jakim było małżeństwo, zapragnął zobaczyć Hannę jako słuchaczkę. Stąd narodziła się idea nagrywania kaset z utworami literackimi.
Pierwszą książką, która miała odnowić kontakt między dawnymi kochankami, była Odyseja Homera. Stanowiła ona dla bohatera „lekturę wyjątkową”, którą Kazimierz Czarnecki definiuje jako lekturę pozostawiającą
niezatarte ślady w psychice człowieka, stającą się drogowskazem życiowym. Czytelnik poznaje ją w okresie dojrzewania i chętnie do niej powraca w późniejszym życiu [1, s. 68]. Starożytny epos towarzyszył bohaterowi Lektora w przełomowych momentach życia, takich jak wybór zawodu,
rozwód czy odnowienie kontaktu z Hanną Schmitz. Do pierwszej wysłanej
do więzienia paczki dodał również opowiadania Arthura Schnitzlera i Antona Czechowa. W prowadzonym spisie nagrywanych dzieł znalazły się
nazwiska takich autorów, jak Ingeborg Bachmann, Theodor Fontane, Max
Frisch, Heinrich Heine, Franz Kafka, Gotfried Keller, Lentz oraz Eduard
Mörike. Pojawia się również nazwisko Johnsona, którego z powodu braku
dodatkowych informacji nie można jednoznacznie zidentyfikować. Może
ono dotyczyć Uwe Johnsona, niemieckiego pisarza poruszającego tematykę podziału Niemiec jak również szwedzkiego prozaika Eyvinda Olofa
Vernera Johnsona. Niechęć do literatury eksperymentalnej i dominacja
twórców niemieckojęzycznych pozwala jednak na odrzucenie angielskiego prozaika Bryana Stanleya Johnsona. Z listów Hanny można ponadto
wyłonić nazwisko Johanna Wolfganga Goethego. Narrator nie wymieniał
jednak konkretnych tytułów oraz nie tłumaczył własnych wyborów. Nagrywał to, co sam już znał oraz lubił. Można jednak przypuszczać, że wyborem określonych pisarzy i ich dzieł pragnął przekazać słuchaczce jakąś
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wiadomość, opowiedzieć o uczuciach, pokazać sytuacje analogiczne do
ich własnego życia. Choć ogranicza się do samych tekstów bez jakichkolwiek informacji o biografii autorów czy epokach, w jakich tworzyli,
przybliża również Hannie pisarzy należących do niemieckojęzycznego
kanonu literatury. Na szczególną uwagę zasługują utwory Franza Kafki,
których bohaterem jest jednostka wyobcowana, bezradna wobec losu.
Podobną bezradność wykazywała Hanna rezygnując z życia dla ukrycia
swojego analfabetyzmu. Istotna wydaje się również literatura współczesna poruszająca problematykę wojny, nazizmu i podziału Niemiec. Utwory
te mają przybliżać Hannie jej własne dzieje i pomóc zrozumieć sytuację,
w jakiej nieświadomie się znalazła. Wśród nagrywanych teksów znalazły
się również prace własne Michaela, który w ten sposób uczynił Hannę
swą „niemą” recenzentką.
Michael Berg jest tytułowym lektorem. Pochodzące z łaciny słowo lector w Małym słowniku łacińsko-polskim ma dwa znaczenia: jako
czytelnika lub zawodowego lektora [5, s. 380]. W Praktycznym słowniku
wyrazów obcych słowo to oznacza nauczyciela języka obcego na uczelni wyższej; osobę czytającą komuś na głos; pracownika wydawnictwa
czytającego i oceniającego teksty oraz jako kleryka, który otrzymał święcenia lektoratu [6, s. 337-338]. Ponadto w Słowniku wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego znajdujemy jeszcze
pojęcie lektora jako czytnika, aparatu do odczytywania mikrofilmów [3].
Bohater powieści Bernharda Schlinka jest lektorem w kilku powyższych
znaczeniach. Od najmłodszych lat sam był czytelnikiem, spełniał również
funkcję lektora czytając na głos Hannie i nagrywając dla niej kasety. Poprzez czytanie oraz ocenianie własnych prac przejął również funkcję pracownika wydawnictwa. Bycie lektorem stanowiło więc istotę jego życia,
a książka towarzyszyła mu jako forma zdobywania informacji, rozrywki,
nawiązywania kontaktów osobistych czy swoisty „terapeuta” wspierający
bohatera we wszystkich ważnych czy trudnych okresach życia.
Znaczenie książki dla Hanny
Postać Hanny Schmitz jawi się jako tajemnicza i intrygująca. Zagadkowa przeszłość bohaterki odsłania się przed czytelnikiem stopniowo, pozostawiając wiele niewiadomych i rodząc kolejne pytania. Przez
całe swoje życie starała się chronić swój wstydliwy sekret. Tajemnicą tą
była nieumiejętność czytania i pisania. Analfabetyzm „to deficyt rozwojowy polegający na braku umiejętności czytania, pisania i wykonywania
czterech podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły
określony wiek” [8, s. 65]. Nieumiejętność czytania i pisania dla Hanny
wiązała się z wykluczeniem z normalnego świata i życia społecznego.
Trudności musiały sprawiać jej nawet zwyczajne czynności, jak zakupy,
wynajmowanie mieszkania, płacenie rachunków czy znalezienie pra-
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cy. Podejmowała zajęcia fizyczne, w których mogła ukryć swoje braki.
Brak umiejętności czytania uniemożliwiał samodzielne wybranie jedzenia z karty w restauracji, odczytanie repertuaru kina czy poruszanie się
po nieznanym mieście. Obawiając się ujawnienia sekretu, unikała kontaktów towarzyskich. Wykształciła też w sobie nawyk ignorowania tego,
czego nie rozumiała, niejako wypierając ze świadomości istnienie słowa
drukowanego. Pozostawała bierna wobec nadsyłanych jej wezwań policji,
prokuratury i sądu. Aresztowana i siłą doprowadzona przed sąd była bezradna wobec odbywającej się rozprawy. Nie mogła się zapoznać z książką
byłej więźniarki obozu koncentracyjnego, która stanowiła niejako podstawę procesu. Nie mogła ani przygotować się do procesu, ani nawet wybrać
sobie obrońcy. Obawiając się ujawnienia analfabetyzmu nie próbowała
w racjonalny sposób bronić się. Strach zmusił ją nawet do przyznania
się do napisania raportu z Marszu Śmierci, czym wydała na siebie wyrok. Świadomie jednak wolała wybrać więzienie i wstyd morderczyni niż
ujawnienie swojego analfabetyzmu. Poczucie wstydu kierowało jej całym
życiem, a każdą decyzję podporządkowywała ukrywaniu swoich braków.
Stale zmieniała miejsce pobytu, pozostawała zamknięta w sobie.
Prawdopodobnie pierwszą ucieczką był wyjazd z rodzinnej Rumunii
odseparowujący ją od dotychczasowego środowiska znającego jej nieumiejętność czytania i pisania. Również wstąpienie do SS było ucieczką
od zaproponowanego jej awansu w fabryce Simensa, gdzie musiałby się
ujawnić jej analfabetyzm. Egzystowała w obcym i przerażającym świecie
tylko dzięki wyuczonym nawykom i monotonii kolejnych dni. Każda najdrobniejsza zmiana mogła ujawnić skrywany sekret.
Pomimo wszechogarniającego strachu i wstydu Hanna odczuwała
silną potrzebę kontaktu z literaturą. Pracując, w obozie jako strażniczka spośród więźniarek wybierała sobie lektorki, którymi opiekowała się
w zamian za głośne czytanie. Po pewnym czasie dziewczyny te były jednak odsyłane z transportem do Auschwitz i zastępowane kolejnymi. Nie
wiadomo jednak czy była to następna próba ukrycia wstydliwego sekretu
czy też wynikające ze współczucia ułatwienie ostatnich chwil życia kobiet
i tak już skazanych na śmierć w obozie.
Funkcję lektora pełnił również piętnastoletni Michael. Władza, jaką
miała nad zauroczonym chłopcem, pozwoliła jej wymusić na nim głośne czytanie, które stało się elementem miłosnego rytuału. Interesowały
ją lektury szkolne, brzmienie języków obcych i wiadomości ze świata
kultury. Wielkim przeżyciem i odmianą jednostajnego trybu życia było
przedstawienie teatralne, na które udała się po raz pierwszy w życiu z Michaelem. Gabinet jego ojca musiał wydawać się jej niezwykłym miejscem, gdzie każdy z tomów zawierał nieznaną dotąd historię. Literatura stanowiła niedostępne dzieło sztuki, a samo pisarstwo jawiło się jako
najdonioślejsza z ludzkich czynności, spełnienie wszystkich ambicji ży-
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ciowych. Już samą czynność czytania bohaterka obdarzała szacunkiem,
nawet jeżeli nie rozumiała sensu. Z zainteresowaniem słuchała zarówno
historii miłosnych, jak i traktatów naukowych.
Rozstanie z Michaelem i ucieczka od dotychczasowego życia ponownie pozbawiły ją szansy na dalszy kontakt z literaturą. Powróciła do
biernego poddawania się losowi i jednostajności samotnych dni. Nawet
pobyt w więzieniu nie zmienił jej trybu życia. Zmianę w tym ustalonym
przez osiem lat sposobie życia wprowadziła przysłana przez Michaela
paczka z magnetofonem i nagraniami. Hanna chętnie pożyczała nagrania
niewidomym więźniom, bo rozumiała znaczenie kontaktu z książką dla
osób pozbawionych możliwości samodzielnego czytania. Pragnienie obcowania z książką było dla niej być może jedyną przyjemnością więziennego życia, dlatego po wielu latach ukrywanego wstydu pokonała strach
i nauczyła się czytać.
Zaczynając naukę czytania i pisania, Hanna Schmitz miała około
pięćdziesięciu lat. Podjęcie decyzji o przezwyciężeniu analfabetyzmu
wymagało od niej nie tylko pokonania wstydu, ale również przyznania
się do swojego „intelektualnego kalectwa”. Poza tym musiała zmagać się
z przeciwnościami charakterystycznymi dla ludzi w jej wieku i w jej sytuacji życiowej.
Podstawowym procesem uczenia się jest spostrzeganie, którego dokładność zależy m.in. od wrażliwości zmysłów. Pojawiające się w średnim wieku wady wzroku i słuchu mogą być przeszkodą w nauce czytania
i pisania. Początkowe problemy, trud oraz szybkie męczenie się łatwo
może zniechęcać dorosłych analfabetów. Hannie nie brakowało jednak
determinacji. Odseparowana od świata i pozbawiona kontaktów ze społeczeństwem w więzieniu, spożytkowała swój czas na naprawę swojego życia ograniczonego przez analfabetyzm. Wciąż kierując się jednak
wstydem i ukrywając nieumiejętność czytania, pozbawiła siebie pomocy
dydaktycznej. Jako metodę nauki wybrała więc wielokrotne odtwarzanie
i śledzenie poszczególnych słów z nagrań Michaela, i porównywanie ich
z tekstem książki. Dostrzegając nowe słowo musiała je analizować, wyodrębniać poszczególne sylaby i litery.
Prawdopodobnie nauka ta została przez Hannę rozdzielona na dwa
etapy. Zaczynała od samej nauki czytania, poznawania kolejnych liter
i zasad gramatycznych. Następnie zaś uczyła się również pisania, dzięki
zamówionemu do więzienia podręcznikowi kaligrafii. Zdobycie umiejętności czytania i pisania napawało ją dumą, którą musiała wyrazić listem
do Michaela, jedynej bliskiej osoby jaką kiedykolwiek miała.
Nabytą umiejętność wykorzystała nie tylko w celach rozrywkowych,
ale i poznawczych, starała się zrozumieć swoją przeszłość. Poszukiwała
informacji o Holokauście i własnej roli w nazistowskim systemie. Wśród
czytanych przez nią książek znalazły się dzieła byłych więźniów, takich
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jak Jean Améry, Tadeusz Borowski, Primo Levi, Elie Wiesel, a także autobiografia Rudolfa Hössa czy raport Hannah Arendt Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Można również przypuszczać, że dotarła do
książki, która stała się podstawą jej procesu i skazania. Nie wiadomo czy
w tych opracowaniach i wspomnieniach z obozów szukała siebie, czy rozliczała swoje winy lub też chciała znaleźć odkupienie. Przede wszystkim
jednak szukała zrozumienia, zarówno samej siebie, jak i swojego życia.
Uważała, że tylko zmarli mogą żądać od niej rozrachunku i pokuty.
Hanna Schmitz poprzez swój wieloletni analfabetyzm wyróżniała się
specyficznym stosunkiem do literatury. Umiejętność czytania wzbudzała
w niej szacunek. W słowie drukowanym widziała wyższą prawdę, dlatego
też często nie rozróżniała fikcji literackiej i żywo reagowała na czytane
teksty. Losy bohaterów odnosiła do własnego życia. Jej uwagi cechowała
jednak zaskakująca trafność, mimo braku znajomości historii literatury,
różnorodnych kontekstów i metaforycznych znaczeń. Sądziła, że czytane
książki są jej współczesne, udowadniając tym samym uniwersalizm literatury. Nie znając tła historycznego, biografii autorów czy powszechnych
sposobów interpretacji, mogła samodzielnie odczytywać utwory i dostrzegać w nich jedynie to, co było ponadczasowe i jej bliskie. Mimo zdobycia
umiejętności czytania, Hanna nie chciała rezygnować z nagrań Michaela.
Samodzielna lektura musiała sprawiać jej problemy pokonywane tylko
dzięki dużemu wysiłkowi woli. Ponadto nagrania były też rodzajem rozmowy i jedyną formą kontaktu bohaterki ze światem zewnętrznym. Obawiała się utraty tego ustalonego już sposobu życia, była jednak świadoma,
że wyjście z więzienia zmieni jej dotychczasowe stosunki z Michaelem,
a dalsza wymiana korespondencji w postaci nagrań i listów czy kontakt
osobisty będą niemożliwe zarówno dla niej jak, i dla dawnego kochanka.
Własna twórczość jako forma terapii
Spisanie wspomnień z obozu koncentracyjnego stało się próbą terapii dla jednej z byłych więźniarek, przedstawionych w powieści Bernharda Schlinka. W książce opisała warunki życia w obozie pod Krakowem
oraz tzw. Marsz Śmierci, który sama nazwała „galopem śmierci”. W rzeczowy sposób powróciła do traumatycznego dzieciństwa. Książka ta odegrała kluczową rolę w procesie byłych strażniczek obozu. Obok zeznań
autorki, stała się jednym z dowodów. Wspomnienia więźniarki cechowały
się specyficznym otępieniem, które narrator powieści Lektor zauważył
również na procesie Hanny Schmitz; jakby okrucieństwo II wojny światowej sprawiło, że uczestnicy rozprawy wyzbyli się emocji. Styl ten mógł
być dla autorki próbą zdystansowania się od tragicznych przeżyć. To, co
mogło wstrząsnąć czytelnikiem, dla niej stanowiło codzienność, z którą
musiała się pogodzić. Pisanie jest uznaną formą terapii. Poprzez własną
twórczość była więźniarka starała się oswoić z przeszłością, uczynić ją
mniej tajemniczą, a przez to może nawet mniej przerażającą.
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Sama powieść Lektor stanowi zapis wspomnień narratora, który stara się nie tyle je utrwalić, co raczej uwolnić się od dręczącej przeszłości.
Stwierdził: „być może jednak spisałem naszą historię, żeby się jej pozbyć,
nawet jeśli nie mogę tego zrobić” [7, s. 166]. Spisanie wspomnień stało się
okazją do ponownego przemyślenia życia i uporządkowania dręczących
bohatera przez lata myśli. Romans Michaela i Hanny rozpoczął się, gdy
piętnastoletni bohater przeżywał trudny okres dojrzewania. Niskie poczucie wartości wzmocniło jego fascynację starszą kochanką. Hanna obudziła
w nim całą uśpioną dotąd zmysłowość. Spisując swoje wspomnienia narrator odtwarzał wszystkie zapamiętane myśli i doznania, jakie miał lub też
mógł mieć w okresie seksualnej inicjacji. Erotyczne sny i marzenia były
przyczyną jego wstydu. Jednocześnie rozważał, czy skoro niemożliwe jest
opanowanie grzesznych myśli, nie prościej jest ulec pożądaniu. Hanna
wprowadziła go w sferę miłości cielesnej. Powracając wspomnieniami do
przeszłości, narrator zrozumial jednak, że w pewnym sensie wykorzystywała go. Stała się dla Michaela wzorem, do którego przyrównywał spotkane w późniejszym życiu kobiety.
Bohaterka powieści Lektor wpłynęła na narratora również w pozytywny sposób dodając mu pewności siebie, odwagi i zdecydowania. Nadużywała jednak władzy, jaką miała nad niedoświadczonym chłopcem,
co stało się przyczyną jego rozgoryczenia. Dopiero, gdy opisał własną
przeszłość mógł wyraźnie dostrzec pierwsze symptomy rozpadu związku
z Hanną. Bohater nigdy nie mógł wybaczyć sobie zdrady, za jaką uznał
wyparcie się kochanki przed dotychczasowym środowiskiem. Poczucie
winy za zniknięcie kochanki nie opuściło go nawet wtedy gdy poznał
prawdziwy powód jej ucieczki. Z biegiem czasu wspomnienia z przeszłości zaczęły się zacierać, podobnie jak obraz Hanny. Utrwalenie i poukładanie wspomnień również było jednym z powodów ich spisania. Narrator
zastanawiał się nad prawdziwością ówczesnego szczęścia, którego wspomnienie wywoływało u niego smutek. Odtwarzanie przeszłości i swoich
odczuć miało na celu przypomnienie bohaterowi właśnie tego szczęścia,
które jeszcze nie zostało naznaczone bolesną prawdą. Nigdy jednak bagaż doświadczeń nie opuścił Michaela, gdyż zdawał sobie sprawę, że
wszystkie przeżycia, szczęśliwe czy bolesne, ukształtowały go. Zniknięcie Hanny zmieniło jego osobowość. Obojętność i arogancja stały się sposobem radzenia sobie z wewnętrznymi problemami. Ponowne spotkanie
dawnej kochanki rozbudziło przykre wspomnienia. Dzieliła ich już nie
tylko przepaść utraconych lat, ale również prawda o winach niemożliwych do zapomnienia. Choć po latach bohater wznowił kontakt z Hanną
w postaci nagrań książek, nie wyobrażał sobie, by kiedyś miało dojść do
ponownego spotkania. Hanna była częścią życia Michaela, której jednak
przypisał określoną, nieco odrealnioną funkcję. Miał wyrzuty sumienia
z powodu tego odtrącenia, a samobójstwo bohaterki zrodziło w nim pyta-
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nie o własną winę. Przez wiele lat zastanawiał się też czy kochając zbrodniarkę sam był winien. Uczestnicząc w czasie studiów w „seminarium
o kacetach” widział zadanie swego pokolenia w rozliczeniu przeszłości
narodu nie tylko za popełnione czyny, ale i okazywaną bierność.
Pokolenie to odczuwało wstyd mając świadomość, że nawet w ich
najbliższym otoczeniu znajdowały się osoby, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do zbrodni hitlerowskich. Dopiero patrząc z dystansem na opisywane przekonania z tego okresu, narrator widział własną
niesłuszność potępienia całego pokolenia rodziców. Zadawał sobie pytanie o to, co należałoby zrobić z tragiczną przeszłością.
Wszelka próba zrozumienia dawnej kochanki i ludzi jej podobnych
wydawała się przyzwoleniem na ich zbrodnie, unieważnieniem win.
Po latach narrator zrozumiał, jak niewiele informacji o obozach koncentracyjnych zaistniało w tamtym czasie w świadomości ludzi. Znano jedynie pewne obrazy, wybiórcze relacje więźniów, które stopniowo przerodziły się w stereotypy. Osobiste poznanie warunków obozu w Struthof,
wstrząsnęło bohaterem.
Dawne uczucia w stosunku do Hanny walczyły w nim z obnażonymi
faktami. Stopniowo zrozumiał, jak została strażniczką w obozie, nie mógł
jednak pojąć, dlaczego od wstydu analfabetki wolała wstyd morderczyni.
Poznana podczas procesu tajemnica Hanny zrodziła u narratora dylemat
moralny. Narrator stanął przed ważnym pytaniem o wolność jednostki,
jej prawo do wolnej woli i zachowania godności, nawet w obliczu nieszczęścia i własnej krzywdy. Pytanie o właściwy sposób postepowania
w takiej sytuacji skierował również do samego czytelnika. Proces Hanny
zraził bohatera do zawodu prawnika: „oskarżenie wydawało mi się tak
samo groteskowym uproszczeniem problemu jak obrona, a sądzenie było
pośród tych uproszczeń najbardziej groteskowe” [7, s. 138]. Wyjściem
z sytuacji okazała się historia prawa, która początkowo miała być jedynie
zajęciem przejściowym. Narrator zdawał sobie sprawę, że zagłębianie się
w przeszłość było dla niego ucieczką od teraźniejszości, z czasem jednak
dostrzegł swoją rolę właśnie w łączeniu przeszłości i teraźniejszości. Przeszłość Michaela nie tylko go ukształtowała, ale wciąż w nim żyła i czuł
potrzebę wyrażenia jej nie tylko w myślach, ale również w słowach utrwalonych na papierze. Początkowo pragnął spisać tę historię, by oczyścić się
i uwolnić od niej, później pragnął utrwalić zacierające się wspomnienia.
Dopiero gdy przestał próbować odtwarzać przeszłość w konkretnym celu,
ostateczna wersja ukształtowała się jako najbardziej zgodna z prawdą.
Narrator zrozumiał, że nie była ona ani szczęśliwa ani nieszczęśliwa, a jedynie prawdziwa. Wszystko, co przeżył i czego doświadczył, na zawsze
pozostanie w nim, bo stanowi część jego istnienia i czyni go tym, kim był.
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Podsumowanie
Powieść Bernharda Schlinka porusza wiele istotnych problemów, ale
również pokazuje metodę radzenia sobie z nimi poprzez kontakt z książką. Literatura miała dla bohaterów istotne znaczenie pełniąc funkcje:
poznawczą, estetyczną, rozrywkową, kompensacyjną oraz emocjonalną.
Ponadto intuicyjnie dobierane lektury stanowiły środek autoterapii, pomagającej bohaterom rozwiązywać problemy osobiste i pokonywać życiowe
trudności. Autor poruszył również nieco zapomniany obecnie problem
analfabetyzmu i wynikającego z niego wstydu. Przykład Hanny Schmitz
pokazuje, jak silnie zakorzeniona jest w człowieku potrzeba kontaktu
z kulturą literacką.
Powieść Lektor może pełnić funkcję terapeutyczną również dla czytelnika dzięki swojemu uniwersalizmowi. Poruszane w niej problemy nie
ograniczają się jedynie do zbrodni nazistowskich i odpowiedzialności
poszczególnych pokoleń społeczeństwa niemieckiego. Powieść poprzez
przykład bohaterów zmusza czytelnika do zastanowienia się nad własną
rolą w okrucieństwie współczesnego świata. Romans Michaela i Hanny
uświadamia wpływ pierwszej miłości na życie człowieka. Poprzez rozważania narratora zostaje poruszony etyczny problem wolności jednostki
i jej prawa do decydowania o sobie. Lektor jest też powieścią o wstydzie
i jego skutkach, które mogą prowadzić do zbrodni. Postać Hanny nie jest
odpowiedzią na pytanie, kim byli ludzie uczestniczący w systemie Holokaustu, ale ukazuje wielorakość przyczyn ludzkiego zachowania. Podobnie jak dla narratora powieści, tak i dla czytelnika książka Schlinka może
pełnić funkcję terapeutyczną poprzez ukazanie analogicznych problemów
i sposobów radzenia sobie z nimi.
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Abstract:
The article presents the therapeutic function of the book and its influence on the fate of the characters in the novel The Reader by Bernhard
Schlink. The author shows the impact of illiteracy on the behaviour of the
heroine, her strong desire to interact with the book and the effort associated with late learning to read and write. She also presents a form of self-therapy that helps to deal with a difficult past by writing down memories.
The paper presents the therapeutic impact of the novel on the reader.
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Koncepcja zastosowania systemu informacji publicznej
dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu INFOMAT-E
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Komunikat

Abstrakt:
W artykule omówiono zastosowanie kiosku informacyjnego
INFOMAT-E w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Zwrócono uwagę
na współpracę autorek tekstu z Instytutem Technik Innowacyjnych
EMAG w Katowicach, która polegała na opracowaniu zagadnień
związanych z czynnościami, jakie wykonuje czytelnik korzystający
z biblioteki. Dokonano analizy działalności Biblioteki Śląskiej, tak aby
niepełnosprawny czytelnik w prosty sposób mógł skorzystać z placówki
według wskazówek po zastosowaniu kiosku informacyjnego.
Słowa kluczowe:
Biblioteka Śląska. INFOMAT-E. Kiosk informacyjny. Użytkownik
niepełnosprawny.
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Wprowadzenie
Niepełnosprawni w Polsce to grupa osób, którym należy poświęcić
więcej uwagi w kontekście wdrażania nowych technologii wspomagających1 pracę bibliotek różnych typów. W literaturze przedmiotu spotykamy
szereg ciekawych propozycji. Mają one na celu pomóc osobom z różnego
rodzaju dysfunkcjami w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej.
Artykuł dotyczy wprowadzenia do bibliotek nowego urządzenia,
jakim jest kiosk informacyjny INFOMAT-E. Zaprezentowano też współpracę Biblioteki Śląskiej z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG
w Katowicach w zakresie wdrożenia prototypowego urządzenia, ułatwiającego korzystanie z biblioteki. INFOMAT-E to „przestrzeń” obejmująca nie tylko bibliotekę jako budynek, ale także informacje o niej oraz
o zasadach korzystania z placówki w formie zapytań i odpowiedzi, a także intuicyjnych piktogramów i wskazówek. Wprowadzenie na rynek tego
urządzenia ustrzeże niepełnosprawnego czytelnika przed zagubieniem się
w „skomplikowanej” przestrzeni placówki.
Na potrzeby niniejszego tekstu można wskazać dwie grupy niepełnosprawnych, do których skierowana jest oferta kiosku informacyjnego
INFOMAT-E. Wśród nich znajdują się: osoby niewidome i niedowidzące
oraz osoby niesłyszące i słabosłyszące.
Przedmiot współpracy z ITI EMAG w Katowicach
Współpraca z Zakładem Naukowo-Badawczym ITI EMAG
w Katowicach opierała się na przygotowaniu koncepcji zastosowania kiosku informacyjnego INFOMAT-E w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Autorki tekstu miały wskazać zagadnienia związane z przestrzenią biblioteczną i niektórymi czynnościami, m.in. z zapisaniem się do placówki czy
wypożyczeniem poszukiwanego dokumentu.
Następnie upoważnione do tego osoby (pracujące w ramach projektu w EMAG), zajęły się wdrożeniem tak przygotowanych zagadnień do
systemu. Badanie środowiska systemu przeznaczonego głównie dla osób
niepełnosprawnych wymagało poznania przestrzeni Biblioteki Śląskiej,
czyli lokalizacji poszczególnych agend (wypożyczalnia, rejestracja, czytelnie), oraz możliwości korzystania z usług (zasady przeprowadzenia
rejestracji, wypożyczenia, zamówienia dokumentów).
Opis projektu
„Opracowany w EMAG System informacji publicznej dla osób
z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu INFOMAT-E to zintegrowany
zestaw komponentów programowo-sprzętowych pozwalający na skutecz1

Szerzej na ten temat można przeczytać w publikacji Małgorzaty Fedorowicz:
Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń 2010.
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ny przekaz informacji osobom z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu.
Wynikiem prac prowadzonych w przedsiębiorstwie jest prototypowe
rozwiązanie. Ułatwia ono osobom niepełnosprawnym załatwianie spraw
życiowych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Urządzenie
zaprojektowano tak, aby było dostępne dla szerokiego grona użytkowników, również bez różnego rodzaju dysfunkcji i nie wprowadzało podziałów na różne grupy użytkowników” [1]. INFOMAT-E to urządzenie, które
może zostać wdrożone w różnych instytucjach, takich jak sklepy, centra
handlowe, organy administracji publicznej, poczty, banki, lotniska, dworce kolejowe, muzea, galerie sztuki czy centra rozrywki.
Analiza obszarów działalności Biblioteki Śląskiej
Analizę obszarów działalności Biblioteki Śląskiej wykonały dwie
studentki z kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na początku zapoznano się z organizacją
przestrzenną pomieszczeń bibliotecznych oddanych do użytku czytelnikom. Szczególną uwagę zwrócono na następujące elementy:
–– rozmieszczenie wind w placówce;
–– położenie wypożyczalni oraz wszystkich czytelni;
–– lokalizację punktu rejestracji, w którym można się zapisać do biblioteki;
–– stanowiska komputerowe;
–– toalety;
–– punkt informacyjny;
–– szafki samoobsługowe;
–– lokalizację bufetu.
Pierwszy etap analizy to wyodrębnienie pomieszczeń i miejsc
w bibliotece, które z punktu widzenia użytkownika są najważniejsze.
Następnie należało w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawić możliwości dotarcia czytelników z różnymi dysfunkcjami do poszczególnych
agend. Podzielono więc Bibliotekę Śląską według pięter (piętro 1, parter,
poziom –1), i opisano przemieszczanie się między agendami prostym,
zwięzłym językiem, który można porównać do komend, jakimi posługuje
się sprzęt GPS.
Poza wyodrębnieniem pomieszczeń dostępnych w Bibliotece dla
użytkowników, należało również opisać czynności, jakich dokonują czytelnicy po przybyciu do instytucji. W związku z tym wyróżniono:
–– rejestrację, czyli w jaki sposób można zapisać się do placówki;
–– wypożyczanie dokumentów.
Zagadnienie wypożyczania należało omówić z punktu widzenia
użytkownika zapisanego do biblioteki oraz osoby, która dokonuje tego
pierwszy raz.
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Wszystkie uzyskane podczas badania informacje usystematyzowano i scalono. Następnie opisano szczegółowo agendy biblioteki, sposoby korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne oraz czynności, jakie
w danym miejscu należy wykonać, aby otrzymać książkę.
Najwięcej czasu należało poświęcić na przedstawienie – zgodnie
z zapotrzebowaniem użytkowników z dysfunkcjami – ośmiu typów czytelni znajdujących się w Bibliotece Śląskiej. Postanowiono poinformować czytelnika za pomocą kiosku informacyjnego o lokalizacji czytelni
(każdej z nich), możliwościach zamówienia i odbioru dokumentów oraz
sposobach korzystania z księgozbiorów podręcznych.
Projekt INFOMAT-E dla Biblioteki Śląskiej wymagał zatem treściowego przekazu na jej temat; miał być on zrozumiały dla każdego użytkownika kiosku informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych. Każda opisana czynność wymagała więc spojrzenia
nie tylko z perspektywy użytkownika, ale również w kontekście systemu,
w którym dane będą przechowywane i prezentowane odbiorcom.
Obszary Biblioteki Śląskiej w kontekście systemu kiosku informacyjnego
Uzyskane informacje pogrupowano i stworzono z nich dwanaście
głównych obszarów, które powinny być wymienione w systemie kiosku
informacyjnego:
1. wypożyczanie;
2. wypożyczalnia;
3. czytelnie;
4. godziny otwarcia biblioteki;
5. stanowiska komputerowe;
6. toaleta;
7. punkt informacyjny;
8. winda;
9. rejestracja;
10. szafki samoobsługowe;
11. sieć bezprzewodowa;
12. bufet.
Każde z wymienionych zagadnień czy też miejsc będzie stanowić odniesienie do kolejnych elementów składowych Biblioteki Śląskiej (por. Aneks)
np. w zakładce CZYTELNIE będą wymienione wszystkie rodzaje czytelni
biblioteki, a użytkownik wybierając agendę będzie miał do dyspozycji kolejne zakładki, w tym przypadku: LOKALIZACJĘ, ODBIÓR I ZWROT
ZAMÓWIONEGO DOKUMENTU, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY. Pod
każdym zagadnieniem w systemie powinna się znajdować lista rozwijana,
stanowiąca wskazówki, gdzie znajduje się czytelnia, w jaki sposób korzystać
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z księgozbioru podręcznego oraz w jaki sposób zamawiać dokumenty
do czytelni. W analogiczny sposób przedstawiono w projekcie pozostałe
sfery działalności Biblioteki Śląskiej.
Dokumentacja fotograficzna
Do projektu sporządzono dokumentację fotograficzną. Każdej opisanej sferze działalności biblioteki przypisano odpowiednie fotografie i zeskanowane wzory dokumentów, np. karty zapisu, rewersu. W przypadku
czytelń – opis każdej z nich będzie udokumentowany zdjęciami od zewnątrz,
by użytkownik miał możliwość zapamiętania wyglądu pomieszczenia,
jak i wewnątrz – gdzie sfotografowane zostaną stanowiska dyżurujących
bibliotekarzy. W podobny sposób będą wyglądały omówienia pozostałych
ważnych dla czytelników miejsc, np. wind, stanowisk komputerowych,
wypożyczalni, rejestracji, korytarzy prowadzących do czytelń na różnych poziomach budynku, bufet czy punkt informacyjny. Przedstawieniu
w INFOMAT-E każdej z tych stref będą towarzyszyły zdjęcia.
Zakończenie
Opracowany materiał (tekst wraz ze zdjęciami) został przekazany do
Zakładu Naukowo-Badawczego ITI EMAG w Katowicach, gdzie w ramach projektu System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu INFOMAT-E stanie się podstawą systemu.
Projekt kiosku informacyjnego powstał z myślą o osobach z dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu oraz poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Umieszczenie urządzenia INFOMAT-E w Bibliotece
Śląskiej pozwoli osobom niepełnosprawnym na samodzielne poruszanie
się po budynku i korzystanie ze zbiorów. Taki mechanizm jest potrzebny nie
tylko w tym konkretnym miejscu, ale i w innych placówkach publicznych.
Pamiętać należy, że najważniejszym zadaniem INFOMAT-E jest uproszczenie wszystkich czynności związanych z korzystaniem z instytucji.

Bibliografia:
[1] System informacji publicznej infomat-e. Materiał informacyjny ITI
EMAG w Katowicach.
[2] Sprawozdanie z realizacji projektu: System informacji publicznej dla
osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu- Informat-e. [materiały
niepublikowane]. Oprac. A. Modrok, M. Romańska.
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Aneks
Zastosowanie opracowanych elementów składowych w kiosku informacyjnym INFOMAT-E na przykładzie Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Fragment Sprawozdania z realizacji projektu System
informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu
Infomat-e [2].
CZYTELNIA
GŁÓWNA

LOKALIZACJA

ODBIÓR I ZWROT
ZAMÓWIONEGO
DOKUMENTU

KSIĘGOZBIÓR
PODRĘCZNY

Fot. 1. Modrok A.: Wejście do Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Czytelnia znajduje się na pierwszym piętrze. Można się tam dostać
schodami lub windą. Znajduje się ona po prawej stronie schodów.
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LOKALIZACJA

• Zamów interesujący Cię dokument ze stanowiska komputerowego;
• Poczekaj na dostarczenie dokumentu do czytelni głównej;
• Podejdź do stanowiska bibliotekarza i podaj swoją kartę czytelnika;

ODBIÓR I ZWROT
ZAMÓWIONEGO
DOKUMENTU

Fot. 2. Modrok A.: Stanowisko bibliotekarza w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
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Wpisz się do zeszytu odwiedzin, który znajduje się na ladzie;
Wypełnij rewers;
Odbierz książki i numerek stanowiska, na którym będziesz pracować;
Po skończonej pracy zwróć bibliotekarzowi książki i numerek.

KSIĘGOZBIÓR
PODRĘCZNY

Podejdź do katalogu, który znajduje się w czytelni;
Fot. 3. Modrok A.: Katalog kartkowy znajdujący się w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

•
•
•
•

Zapoznaj się z instrukcją wyszukiwania w katalogu;
Odszukaj w katalogu interesujący Cię dokument;
Podejdź do półki po dokument;
Po skończonej pracy odłóż dokument na półkę, z której go zabrałeś.
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Idea of Using the Public Information System for People with
Vision and Hearing Disabilities INFOMAT-E in the Silesian
Library in Katowice. Research Announcement
Abstract:
The article discusses the use of the information kiosk INFOMAT-E
in the Silesian Library in Katowice. Attention was paid to the authors’ co-operation with the Institute of Innovation Techniques EMAG in Katowice, which consisted in the development of issues associated with user operations in the library. An analysis of the activities of the Silesian Library
has been carried out so that disabled readers could easily take advantage
of the library using the guidelines in the information kiosk.
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Disabled users. INFOMAT-E. Information kiosk. Silesian Library in
Katowice.

Nowa Biblioteka
nr 1 (14), 2014
Maria Kycler
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
e-mail: mariakycler@gmail.com

Program Biblioteca Abierta i Centrum Kultury Polskiej
w Madrycie jako przykład działań biblioteki publicznej
na rzecz społeczności wielokulturowej

Abstrakt:
W artykule zwrócono uwagę na zjawisko wielokulturowości i edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. Opisano wdrażanie celów
edukacji międzykulturowej w bibliotekach publicznych Madrytu (w ramach programu Biblioteca Abierta), a także przedstawiono księgozbiór
i działalność Centrum Kultury Polskiej.
Słowa kluczowe:
Centrum Kultury Polskiej (Madryt). Edukacja międzykulturowa.
Międzykulturowa biblioteka publiczna. Program Biblioteca Abierta.
Wielokulturowość.
Wstęp
Wielokulturowość społeczeństwa postmodernistycznego przejawia
się w podejmowaniu działań ukierunkowanych na poznawanie, rozumienie i poszanowanie różnych kultur. Kontakty między kulturami i populacjami mają coraz częściej wymiar ponadnarodowy, wieloetniczny
i wielowyznaniowy. Promowany paradygmat współistnienia i dialogu
akcentuje równorzędność kultur oraz transkulturowość ludzkich potrzeb,
dążeń i aspiracji. Społeczeństwo wielokulturowe przechodzi od reakcji
na odmienność do interakcji, czyli celowego poznawania, zrozumienia,
współpracy, współdziałania, negocjacji, dialogu – kreuje zatem między-
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kulturowość. Wielokulturowość jest faktem, a międzykulturowość –
szczególnie ważnym zadaniem edukacyjnym [1, s. 57-59]. W programy
pracy bibliotek publicznych, szkolnych i akademickich coraz wyraźniej
wpisuje się model działań edukacyjnych, uwzględniający potrzeby różnych grup kulturowych, które tworzą określone środowisko, motywujący
ich członków do aktywnego w nim uczestnictwa [22, s. 11-12]. Zadaniem
bibliotek – nastawionych na obsługę i zaspokojenie potrzeb otoczenia
w którym działają – jest zarówno zapewnienie dostępu do literatury, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wyposażenie w wiedzę i kompetencje zapewniające efektywne funkcjonowanie w codziennym życiu,
jak i pielęgnacja i promocja tożsamości kulturowej poszczególnych grup
w odniesieniu do ich dziedzictwa historycznego. Wykorzystywane przez
bibliotekarzy cele i metody tzw. pedagogiki pogranicza podkreślają i ukazują twórcze możliwości zróżnicowanego kulturowo świata, a jednocześnie przyczyniają się do tworzenia jednolitych społeczności w oparciu
o wspólne elementy kultury.
Zróżnicowanie kulturowe a polityka wielokulturowości
Pluralizm etniczno-kulturowy należy do najstarszych faktów historii
ludzkości, a metryka wędrówek społeczeństw lub ich części sięga okresu paleolitu. Różnorodność etniczna jest przesłanką struktury społecznej:
migrujące zbiorowości, anektowane terytoria wraz ze wspólnotami kulturowo odrębnymi, wymiana handlowa oraz procesy integracji politycznej
to zjawiska tradycyjnie budujące i pogłębiające wielokulturowość. Dzięki globalizacji i pod wpływem rozwoju demograficznego oraz nasilenia
migracji proces różnicowania etniczno-kulturowego coraz bardziej się
intensyfikuje, prowadząc do wzrostu świadomości różnic kulturowych
i ich gospodarczego wykorzystania1. Wielokulturowość nie stanowi cechy
wyróżniającej społeczeństwa postnowoczesnego. Nowością natomiast
jest wspieranie w ramach polityki uznania idei państwa, które respektuje różnorodność etniczną, kulturową bądź rasową przynależnej do niego
populacji i podejmuje próbę budowania wspólnoty politycznej, rezygnując tym samym z agresywnej asymilacji. Jak podkreśla Patrick Savidan,
idea wielokulturowości nie jest bezproblemowa. Postęp w jej realizacji
prowokuje niekiedy zdecydowany sprzeciw, szczególnie że współczesne
rządy demokratyczne mają głównie charakter narodowy2. Jednak „zrodzona w wyniku przewartościowania różnic kulturowych wielokulturowość
pozostaje w doskonałej harmonii z potrzebą odnowienia więzów między
1

Czasem w życiu społeczności zrodzonej z imigracji krzyżuje się wiele odniesień
kulturowych; powstają wówczas tzw. przestrzenie transnarodowe.
2
Model integracji wielokulturowej wykorzystuje teorię i praktykę dotyczącą
współczesnego pojmowania obywatelskości i odpowiada prawdziwej zmianie
paradygmatu [20, s. 23-104].
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wolnością indywidualną i uczestnictwem w kulturze w warunkach zglobalizowanego społeczeństwa, gdzie toczą się również procesy integracji
regionalnej. Stawką tej ewolucji jest zapewnienie każdej jednostce możliwości wyboru takiego sposobu życia, jaki uważa za sensowny, ponieważ
to jednostki wpisują się w kontekst kulturowy, z którym są związane”
[20, s. 2-3]. Wzrastająca świadomość różnorodności etniczno-kulturowej
rodzi potrzebę jej ochrony; coraz częściej przyjmuje postać normy, która
równoważy społeczno-ekonomiczny proces homogenizacji kulturowej
i tym samym przeciwstawia się dyskryminacji z powodu pochodzenia
etnicznego [20, s. 15-17]. Fundamentalne znaczenie dla postrzegania
spraw tożsamości i polityki kulturalnej miała zwołana w 1982 r. przez
UNESCO konferencja i jednomyślne podpisanie przez 130 państw i organizacji międzynarodowych tzw. Deklaracji Meksykańskiej i akceptacja
sformułowanych w niej reguł, na jakich powinna się opierać w tym zakresie polityka na całym świecie3. Zasadę uznania różnorodności kulturowej
jako dziedzictwa narodowego ustanowiła w roku 2001 Powszechna Deklaracja UNESCO dotycząca różnorodności kulturowej4, a potwierdziła
Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodnych form kultury
przyjęta podczas 33. Konferencji Generalnej UNESCO obradującej w Paryżu 20 października 2005 r.5.
Poznaniu, rozumieniu i akceptacji różnych kultur i tworzących je
ludzi, a także integracji i dynamizacji społeczno-kulturowej odrębnych
grup, opartej na wzajemnym zbliżeniu ich członków, z zachowaniem
własnej odrębności i własnych linii rozwoju, sprzyja progresja edukacji
międzykulturowej. Reorientacja polityki oświatowej na międzykulturowość nabiera szczególnego znaczenia w społeczeństwach postnowoczesnych. Ważkość i aktualność problematyki edukacji międzykulturowej
potwierdzają dokumenty ONZ i UNESCO oraz Unii Europejskiej, rozwiązania formalnoprawne państw członkowskich UE, a także publikacje
i programy rozlicznych europejskich organizacji i instytucji społecznych6.
3

Tekst: Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies Mexico City, 26 July – 6 August 1982 [online]. [Data dostępu:
06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://portal.unesco.org/culture/en/
files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf.
4
Tekst: UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. Adopted by the
31st Session of the General Conference of UNESCO, Paris, 2 November 2001
[online]. [Data dostępu: 06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://
unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.
5
Tekst: Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. Paris, le 20 octobre 2005. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture [online]. [Data dostępu: 06.07.2013]. Dostępny
w World Wide Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.
pdf.
6
Najważniejsze działania UE i Rady Europy w obszarze wielokulturowości
omawiają Wiktor Rabczuk [17; 18, s. 60-63] i Ewa Pająk-Ważna [16, s. 97-101];
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Mobilność między krajami stale poszerzającej się Unii Europejskiej
wpływa na dynamikę przeobrażeń diaspor oraz tożsamość imigrantów.
Polityka UE dąży do zmniejszania marginalizacji imigrantów, poszerza
zakres ich możliwości zawodowych i edukacyjnych. Wiąże się też z procesem odseparowywania dwóch zjawisk: poczucia przynależności etnicznej oraz poczucia przynależności do wspólnoty budowanej na wartościach
demokracji, swobody ekonomicznej i praw człowieka. Dokumentem
strategicznym dla omawianej kwestii – zdaniem Anity Has-Tokarz – jest
Deklaracja Rady Europy Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście
europejskim7, ogłoszona na 21. Sesji Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Rady Europy w Atenach w listopadzie 2003 r., która odbywała
się pod hasłem: Edukacja międzykulturowa: zarządzanie różnorodnością,
wzmacnianie demokracji. Zagadnieniom uczenia się demokracji i edukacji międzykulturowej nadano rangę kluczowych komponentów reformy
systemów edukacji, zalecając uwzględnienie we wszystkich działaniach
dydaktycznych elementów „uczenia się, aby żyć wspólnie” i aspektów
międzykulturowych [10, s. 37].
Biblioteki publiczne a edukacja międzykulturowa
Ideę edukacji międzykulturowej urzeczywistniają różne instytucje.
Biblioteki publiczne – realizujące w swoim otoczeniu społecznym funkcje: edukacyjną, informacyjną i ogólnokulturalną – są szczególnie predysponowane do działań na rzecz dialogu międzykulturowego i popierania
różnorodności kulturowej środowiska. Najistotniejsze ustalenia dotyczące kształtowania działalności bibliotek w tym zakresie zawierają: Manifest Bibliotek Publicznych IFLA/UNESCO (1995)8, Wytyczne IFLA dla
bibliotek obsługujących społeczności wielokulturowe (1998)9 oraz Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej (2009)10.
europejskie instytucje i organizacje przedstawia Przemysław Paweł Grzybowski
[8, s. 110-118] natomiast systemowe działania edukacyjne bibliotek w ujęciu
międzykulturowym, wytyczne branżowe o edukacji międzykulturowej, a także
projekty biblioteczne charakteryzuje Anita Has-Tokarz [9; 10, s. 35-46].
7
Tekst: Deklaracja europejskich ministrów edukacji na temat edukacji międzykulturowej [online]. [Data dostępu: 06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406:dek.
8
Tekst: The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto [online]. [Data dostępu:
06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://archive.ifla.org/VII/s8/
unesco/eng.htm.
9
Tekst: Multicultural Communities. Guidelines for library services [online].
[Data dostępu: 06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/
VII/s32/pub/guide-e.htm.
10
Tekst: Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej [online]. [Data
dostępu: 06.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteki.org/
pl/wielokulturowa_biblioteka/manifest_unesco_ifla_o_bibliotece_wielokulturowej.
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Z treści wymienionych dokumentów wyłania się obraz wielokulturowej biblioteki publicznej udostępniającej użytkownikom (niezależnie
od ich wieku, rasy, płci, wyznania, narodowości, języka, statusu społecznego), każdego rodzaju wiedzę i informację. Przedstawiciele mniejszości etnicznych, językowych i kulturowych mają tam prawo dostępu do
zasobów bibliotecznych i informacji, w tym do opanowania cyfrowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w języku przez nich preferowanym. Biblioteki m.in. w ten sposób chronią dziedzictwo językowe
i kulturowe upowszechniane we wszystkich językach, wspierają tradycję
ustną i niematerialne dziedzictwo kulturowe, ale także promują powszechny dostęp do cyberprzestrzeni. Uświadamiając obecność, a jednocześnie
równoprawność różnic etniczno-kulturowych, wpływają na kształtowanie
relacji społecznych. Realizacja założeń edukacji międzykulturowej odbywa się na wiele sposobów. Zarządzanie i działanie biblioteki wielokulturowej zostanie szerzej omówione na przykładzie programu Biblioteca
Abierta realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Madrytu od roku 2004.
Mniejszości narodowe Madrytu
Metropolia madrycka jest największym kompleksem miejskim
Hiszpanii, a zarazem typową aglomeracją monocentryczną, w której centralną pozycję zajmuje miasto Madryt. Stolica Hiszpanii, wraz z miastami
ją otaczającymi, tzw. Region Autonomiczny Madrytu, zajmuje czołowe
miejsce na liście hiszpańskich ośrodków metropolitalnych zarówno pod
względem liczby mieszkańców, jak i wskaźników rozwoju gospodarczego
[21, s. 84]. W 2012 r. w regionie madryckim zamieszkiwały 6 553 792
osoby, w tym 3 249 295 – w samym Madrycie. Metropolia madrycka jest
także najważniejszym skupiskiem obcokrajowców w Hiszpanii; rezyduje tu 1 047 174 cudzoziemców, z czego 505 932 mieszka w stolicy11
[11, k. 11]. Jedną z cech charakterystycznych migracji do Hiszpanii jest
ogromne zróżnicowanie miejsc pochodzenia12. Obecnie zamieszkuje tu
przeszło 190 narodowości, ale ponad połowę wszystkich cudzoziemców
stanowią członkowie siedmiu najliczniejszych zbiorowości imigranckich;
są to Rumuni, Marokańczycy, Ekwadorczycy, Brytyjczycy, Kolumbijczycy, Argentyńczycy i Niemcy [21, s. 90-91]. Ponad jedna czwarta wszystkich cudzoziemców mieszkających w Regionie Autonomicznym Madrytu
pochodzi z byłych krajów socjalistycznych: Rumunii – 221 160; Bułgarii
– 31 090; Polski – 25 682; Ukrainy – 20 925 [11, k. 12].
11

Ważnymi enklawami imigranckimi są również niektóre miejscowości satelitarne, znajdujące się w stosunkowo dużym oddaleniu od Madrytu, lecz dobrze
z nim skomunikowane, m.in. Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Mostoles,
Alcorón, Getafe, Parla. Na terenie samej stolicy Polacy osiedlają się głównie
w dzielnicach Latina, Centro, Vallecas, Carabanchel i Aluche.
12
Rezydenci pochodzą z: Europy – 405 361 (38,71%), Afryki – 128 592 (12,28%),
Azji – 79 480 (7,59%) oraz Ameryki Łacińskiej – 415 832 (39,71%) [11, k. 11-12].
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Diaspora polska
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004) kraj nasz
stał się częścią europejskiej wspólnoty gospodarczej, społecznej oraz
edukacyjnej. Otwarcie hiszpańskiego rynku pracy dla obywateli polskich
(2006) oraz przystąpienie Polski do układu z Schengen (2007) stworzyło
możliwości legalnego pobytu i pracy Polaków w Hiszpanii13.
Diaspora Polaków zamieszkałych w Hiszpanii jest demograficznie
młoda. Według danych meldunkowych z 2005 r. osoby w wieku 20-49 lat
stanowią około 74% (w tym 49% kobiet). Większość imigrantów z Polski
ma dość wysoki poziom kultury i kwalifikacje zawodowe na poziomie
średnim lub wyższym [13, s. 326-327; 19, s. 107; 23, s. 103], stąd Polonia należy do najbardziej akceptowanych grup imigrantów w Hiszpanii.
Władze publiczne i administracyjne, media, pracodawcy, a przede wszystkim sami Hiszpanie, postrzegają Polaków jako grupę etniczną niesprawiającą problemów14. W badaniach ujawnia się mit Polaka – „dobrego
pracownika”, podkreślana jest bliskość kulturowa i religijna, podobieństwo kultury domowej, organizowanie przestrzeni, pokrewne upodobania
konsumpcyjne i estetyczne. Polacy uchodzą w Hiszpanii za kulturalnych.
Pojęcie to obejmuje poziom wykształcenia, wychowanie, zdolności intelektualne i zaradność, zdolności adaptacyjne i wiedzę o świecie, łatwość
uczenia się języków oraz dobre maniery. Pozytywną rolę odgrywają także cechy fenotypowe, przybliżające Polaków do narodów nordyckich,
wysoko cenionych w Hiszpanii [6, s. 173-175; 13, s. 394-409; 14, s. 140141; 19, s. 119-121].
Program Biblioteca Abierta
Zorientowanie hiszpańskiej polityki oświatowo-kulturalnej na międzykulturowość znalazło odzwierciedlenie m.in. w działalności biblio13

Obecność Polaków w Hiszpanii sięga co najmniej XVI w. Jednak dopiero
w drugiej połowie XIX w. stała się krajem docelowym podróży oraz miejscem czasowego lub stałego osiedlania się polskich emigrantów, głównie artystów, pisarzy i naukowców. W okresie międzywojennym Polacy – głównie
pracownicy polskich firm i placówek handlowych, specjaliści, przedstawiciele
wolnych zawodów oraz ich rodziny – stanowili małą zbiorowość rozproszoną
terytorialnie (182. obywateli polskich według spisu powszechnego z 1931 r.).
Spis powszechny z 1950 r. ujawnił obecność 258. osób pochodzenia polskiego
[23, s. 102-103]. Dopiero u schyłku lat osiemdziesiątych, a zwłaszcza w latach
dziewięćdziesiątych (po zniesieniu w 1994 r. obowiązku wizowego) napływ Polaków znacznie się wzmógł. Krajowy Instytut Statystyki odnotował w 1999 r.
7071 osób zameldowanych, a w 2008 r. ich liczba wzrosła do 75 758 osób [13,
s. 319].
14
W odniesieniu do Polaków określenie imigrant jest wypierane przez słowo
„cudzoziemiec”, jako termin bardziej neutralny, kosmopolityczny i mniej zdewaluowany [19, s. 122].
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tek publicznych Madrytu (dalej BP). Kwestia polityki edukacyjnej wobec mniejszości etnicznych i regionalnych jest tam oparta zarówno na
zasadach pomocniczości wypracowanych przez instancje UE jak i wytycznych IFLA/UNESCO. Warto przy okazji podkreślić, iż w Hiszpanii języki mniejszościowe i ich pozycja w edukacji zawdzięczają swój
rozwój przemianom ustrojowym15. Rewaloryzacja języków regionalnych
i ich ranga w dziedzinie szkolnictwa i kultury Hiszpanii świadczą o polityce kulturowego otwarcia na tożsamość i różnice oraz o odchodzeniu od
tradycyjnego paradygmatu kultury [18, s. 66-69].
Program Biblioteca Abierta (Biblioteka Otwarta – dalej BA) –
wypracowany i koordynowany przez Carlosa García-Romeral Péreza,
zwierzchnika Dyrekcji Bibliotek Publicznych Madrytu – od 2004 r. wdraża cele edukacji międzykulturowej w środowisku imigrantów z różnych
części świata; jest odpowiedzią na zmianę społeczną i coraz intensywniejsze przekształcanie się metropolii madryckiej w organizm wielokulturowy. Jako składowa Projektu integracji imigrantów na rynku pracy
poprzez biblioteki publiczne Regionu Autonomicznego Madrytu (Proyecto
de Inserción Laboral de Inmigrantes en Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid) dąży do zmniejszenia marginalizacji imigrantów i ich
rodzin, poszerza zakres ich możliwości zawodowych i edukacyjnych,
akcentując pięć wartości: legalność i integrację (rozumianą jako równość
wszystkich obywateli wobec prawa), współżycie bez dyskryminacji, równość szans dla wszystkich w społeczeństwie przyjmującym, spójność społeczną (rozumianą jako harmonijne współistnienie) oraz współdziałanie.
Realizację programu BA wspomaga Ministerstwo Imigracji, Ministerstwo Rodziny i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki; wsparciem finansowym służy także dotacja Europejskiego Funduszu
Społecznego. Do współpracy obok hiszpańskiego sektora publicznego
włączyły się również ambasady, konsulaty i instytuty kultury zainteresowanych państw, a także lokalne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia społeczne, kancelarie prawnicze. Oficjalnego otwarcia programu
16 listopada 2005 r. dokonała Esperanza Aguirre, prezydent Regionu Autonomicznego Madrytu, jako że w projekcie partycypują zarówno wybra15

Ustanowiony w 1931 r. rząd republikański częściowo uwzględnił pluralizm
językowy i odrębność polityczną przyznając autonomię Katalonii (1933)
i Krajowi Basków (1936). Rządy generała Franco narzuciły Hiszpanii uniformizm
polityczny i jeden język: kastylijski. Uchwalona w 1978 r. Konstytucja
Hiszpańska uznała pluralizm kulturowy i lingwistyczny, decentralizację kraju,
tworzenie wspólnot autonomicznych. Potwierdzając rolę języka hiszpańskiego
jako języka oficjalnego państwa przyznała językom regionalnym możliwość
uzyskania statusu oficjalnego w granicach określonych wspólnot i prawo do
rozwoju nauczania w tych językach, co potwierdzały stosowne dekrety z lat
1978-1979 o obowiązkowym nauczaniu języków regionalnych.
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ne placówki biblioteczne stolicy16, jak i bibliotek publicznych dziesięciu
miejscowości satelitarnych [11, k. 7 i k. 10-11].
Współczesna biblioteka jest placówką, z której korzystają użytkownicy o różnych tożsamościach należący do różnorodnych kultur, religii,
społeczności i ras. W założeniach projektu BA przyjęto, że biblioteka publiczna kreuje przestrzeń między wiedzą – bibliotekarzem – mniejszością
– większością; nie jest miejscem neutralnym lecz aktywnie kształtującym
kompetencje do komunikacji międzykulturowej. Efektem podejmowanych tu działań edukacyjnych jest przygotowanie użytkowników do życia
w rzeczywistości charakteryzującej się coraz częstszymi, świadomymi
kontaktami z odmiennością. Biblioteka publiczna rozpowszechnia i przekazuje takie wartości społeczne, jak solidarność, współpraca, szacunek
oraz rozwija inicjatywy o głębokim znaczeniu społecznym, niesie pomoc
imigrantom wchodzącym w nowe społeczeństwo drogą integracji, poszerza tożsamość jednostkową i społeczną przez kontakt z innymi kulturami,
propaguje postawę tolerancji i dialogu. Służą temu kampanie informacyjne nakierowane na ludność rdzenną, m.in. przewartościowujące stereotypy i uprzedzenia wobec cudzoziemskich grup mniejszościowych,
propagujące wiedzę o kulturze mniejszości i otaczającym środowisku
społeczno-kulturowym, promujące ochronę i rozwój kultury mniejszości oraz upowszechniające postawy i zachowania zapobiegające dyskryminacji. Z kolei w pracy z mniejszościami imigrantów nacisk kładziony
jest na zmianę stereotypów kultury większości, poznawanie innych grup
etniczno-kulturowych oraz propagowanie wiedzy na ich temat, prezentowanie kultury mniejszości kulturze większości, a także unikanie marginalizacji i dyskryminacji społeczno-kulturalnej [4; 5].
Aktywnym pośrednikiem ułatwiającym komunikację międzykulturową w ramach usług biblioteczno-informacyjnych, publicznych oraz
oferty ogólnokulturalnej jest odpowiednio wykształcony personel reprezentatywny dla cech kulturowych i językowych społeczności Madrytu.
Dla sprawnej realizacji programu BA zostały utworzone stanowiska tzw.
doradców kulturowych (2004-2008), w miarę rozwoju projektu przekształcone w doradców integracji kulturowej (2008-2012); koordynatorem ich prac jest Rares Cristea. Doradcy (najczęściej osoby wywodzące
się z różnych środowisk narodowościowych, znające normy i obyczaje
kulturowe i religijne) uczą w jaki sposób wykraczać poza własny system
kulturowy aby móc zaistnieć poza nim, a także jak wychodząc od swoich zasobów kulturowych odnaleźć drogę do konstruktywnego porozumienia; budują interakcje pomiędzy imigrantami a pracownikami usług
społecznych, organizują współpracę pomiędzy CEPI (Centros de Participación e Integración – Centrum Współpracy i Integracji) a biblioteką.
16

BP Latina, BP Central, BP Fuencarral, BP Usera, BP Villaverde, BP Vallecas
oraz Dyrekcja Bibliotek Publicznych, która koordynuje całością prac.
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Ponieważ program jest nakierowany na imigrantów, dla których język
hiszpański nie jest językiem macierzystym17 konsultanci oprócz umiejętności organizacyjnych i doświadczenia w pracy socjalnej muszą także
wykazać się kwalifikacjami językowymi. W latach 2004-2012 na rzecz
wspólnot obcokrajowców pracowało od 20. do 40. doradców porozumiewających się w języku arabskim, bułgarskim, chińskim, polskim, rosyjskim18 i rumuńskim. Zostali oni przydzieleni do stołecznych placówek
bibliotecznych, przy których powołano narodowościowe Centra Kultury
(Centros de Interés de Cultural – dalej CK) oraz współpracujących bibliotek municypalnych. Do zadań doradców należy przede wszystkim bliski
kontakt ze środowiskiem imigrantów w poszczególnych rejonach. Istotna
jest znajomość sytuacji prawnej i społeczno-politycznej mniejszości oraz
ich aktywności kulturalno-oświatowej, bo dopiero wtedy możliwe jest zapewnienie imigrantom adekwatnej informacji na temat praw w różnych
dziedzinach życia społecznego, specjalnych usługach socjalnych (w tym
komunikowania się z urzędami i służbą zdrowia) i edukacyjnych, tłumaczenie dokumentów na języki narodowe, przygotowanie i prowadzenie
programów aktywizujących kulturowo oraz popularyzowanie zbiorów
i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym. Ważnym elementem pracy doradców jest kształtowanie zbiorów obcojęzycznych (w ramach przyznanego dla każdego z języków parytetu), współtworzenie kolekcji bilingwalnych, a także poznawanie preferencji użytkowników w tym zakresie
i alfabetyzacja informacyjna. Organizowane przez nich przedsięwzięcia
są adresowane do użytkowników wszystkich narodowości oraz do pracowników i opiekunów socjalnych. Dzięki temu biblioteka nabiera coraz
więcej cech wielokulturowych, staje się promotorem edukacji międzykulturowej i modelem integracji społecznej.
„Miejscem pracy” z użytkownikiem wielokulturowym w programie
BA w Madrycie stały się narodowościowe centra kultury. O ich powołaniu
i lokalizacji w wybranych dzielnicowych bibliotekach publicznych zdecydowała demografia stolicy. Wyboru dokonano w oparciu o stosunkowo
wysoki odsetek zamieszkujących tam cudzoziemców. Centra w pełni odpowiadają koncepcji „trzeciego miejsca”; są nie tylko domem dla zbiorów, ale przede wszystkim miejscem kontaktów społecznych – ośrodkiem
kultury, który oferuje ciekawe formy nieodpłatnego uczestniczenia w imprezach kulturalnych i spędzania czasu wolnego. Zapisy nowych użytkowników-imigrantów w poszczególnych filiach ilustruje tabela 1.
17

Ze względu na wspólnotę językową i kulturową program nie obejmuje w tym
względzie przybyszów z Ameryki Łacińskiej.
18
Oferta biblioteczna w tym języku jest skierowana do Rosjan, Ukraińców,
Białorusinów oraz innych, mniej licznych w Madrycie, narodowości Wspólnoty
Niepodległych Państw.
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Tabela 1. Liczba użytkowników-cudzoziemców w Centrach Kultury BP Madrytu.
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Z myślą o obcojęzycznych użytkownikach CK przetłumaczono regulaminy korzystania ze zbiorów19. Ponadto, jako integralna część usług,
prowadzone są szkolenia nowych czytelników, które mają na celu sprawne wyszukiwanie informacji i dostęp do źródeł bibliotecznych w odpowiednich językach20.
Istotnym elementem programu BA jest rozwój wielojęzycznego
i wielokulturowego piśmiennictwa i multimediów. Biblioteka publiczna
gromadzi współczesne książki, podręczniki i inne materiały do nauki
języków (przede wszystkim angielskiego i francuskiego), ale także
tworzy kolekcje piśmiennictwa w językach mniejszości (w tym m.in.
książki oraz muzykę, filmy i inne dokumenty nieksiążkowe na nośnikach
cyfrowych: DVD, CD, CD-ROM, DVD-ROM) i popularyzujące usługi
wielokulturowe. W roku 2012 zbiory BP liczyły nieco ponad 1 600 000
jednostek, w tym 44 134 egzemplarze stanowiły materiały w szesnastu
językach obcych21. Wykres 1 ilustruje jak liczbowo kształtuje się
wielojęzyczny księgozbiór BP.
Wykres 1. Dokumenty obcojęzyczne w zbiorach BP.

Źródło: Dane statystyczne BP w Madrycie [11, k. 48].
19

W myśl postanowień BP prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby
posiadające kartę czytelnika, której można używać we wszystkich placówkach
należących do sieci bibliotek publicznych Madrytu.
20
W edycji 2011/2012 specjalne warsztaty alfabetyzacji informacyjnej zorganizowało CK Chińskiej. W dwudziestu sesjach wzięło udział siedemdziesięciu
użytkowników.
21
BP gromadzi również materiały w języku baskijskim, galicyjskim i katalońskim, które w zestawieniu statystycznym nie zostały uwzględnione.
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Istotnym kryterium pracy CK jest służba środowisku mniejszości
etnicznych poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych
i kulturalnych tych grup społecznych. Gromadzona tam literatura piękna
i beletrystyka, ale także literatura naukowa i popularnonaukowa w językach mniejszości jest dobierana pod kątem oczekiwań czytelników dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Wykres 2 informuje ile jednostek książek
(drukowanych i mówionych) było dostępnych w wypożyczalniach CK
w roku 2012.
Wykres 2. Zbiory książkowe CK BP w Madrycie.

Źródło: Dane statystyczne BP w Madrycie [11, k. 42-47].

W ramach programu BA są realizowane różnorodne inicjatywy przybliżające imigrantów do społeczności przyjmującej22. Wśród kompleksowych działań Centrów Kultury znajdują się m.in. punkty informacji
nakierowane na pomoc każdemu imigrantowi oraz informujące o aktualnej ofercie usług kierowanych do obcokrajowców. BP we współpracy
ze służbami socjalnymi, organizacjami społecznymi i kancelariami prawnymi zorganizowała 153 spotkania, tzw. Dni Obsługi Imigranta, podczas
których 552 osoby były szkolone w kierunku aktywizacji społecznozawodowej poprzez oddziaływania motywujące do rozwijania umiejętności osobistych i społecznych, m.in. pomoc w poszukiwaniu ofert pracy,
składanie dokumentów aplikacyjnych, pisanie CV; udzielano także porad
prawnych, w tym na temat przepisów meldunkowych czy formalności
22

Wszystkie przytaczane w tej części artykułu dane liczbowe dotyczą wydarzeń edycji programu 2011/2012 (realizowanego od listopada 2011 do czerwca
2012).
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związanych z ubieganiem się o kartę stałego pobytu. Centrum Kultury Polskiej przygotowało 22 półtoragodzinne sesje, w których wzięło
udział 66 osób.
W znalezieniu dobrej pracy, załatwieniu spraw w urzędach, poznawaniu lokalnych zwyczajów i cenionych w społeczeństwie wartości nieodzowny jest język. Z myślą o osobach, które nie znają języka hiszpańskiego lub posługują się nim w stopniu niewystarczającym do sprawnej
komunikacji BP uruchamia kursy języka i kultury hiszpańskiej. W omawianym okresie we wszystkich sześciu CK odbyło się 350 zajęć lekcyjnych (każde po 90 minut), podczas których umiejętności językowe doskonaliło 878 osób. Nieodpłatną naukę na poziomie podstawowym podjęły
23 osoby, natomiast w kursach dla średniozaawansowanych (oferujących
sprawne funkcjonowanie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, aktywną znajomość większości konstrukcji gramatycznych oraz spory zasób
słownictwa), uczestniczyło 855 osób, w tym 303 dzieci. Centrum Kultury
Polskiej zorganizowało 50 zajęć na poziomie średniozaawansowanym dla
114 uczestników.
Podobną rolę w lepszym opanowaniu języka hiszpańskiego przez
obcokrajowców pełnią warsztaty tzw. łatwej książki. Podczas 77. spotkań samodzielnie czytano lub słuchano odpowiednio dobranych lekkich,
łatwych i przyjemnych książek bądź ich fragmentów oraz alternatywnych
materiałów czytelniczych napisanych przystępnym językiem. Z tej formy
nauki mówionego języka hiszpańskiego skorzystało 246 osób. Centrum
Kultury Polskiej przygotowało 12 spotkań dla 25. osób.
Rozwojowi tożsamości kulturowej poprzez komunikację z innymi
i wzajemnemu wzbogacaniu kulturowemu sprzyjają imprezy prezentujące
kulturę duchową madryckich środowisk imigranckich i krajów ich pochodzenia. CK do realizacji projektów osadzonych w płaszczyźnie kultury
i sztuki włączają migrantów oraz kooperują z reprezentującymi ich organizacjami i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi i społecznymi.
Literatura piękna i wszelkiego rodzaju piśmiennictwo są promowane
poprzez dość licznie urządzane wystawy książek. Ekspozycje tematyczne
przedstawiają dorobek literacki wybranych twórców, zapoznają z kulturą literacką i intelektualną narodów (np. literaturą arabskiego odrodzenia
kulturowego Al-Nahda), czy wreszcie popularyzują ich osiągnięcia cywilizacyjne, np. wystawa Odkryj świat arabski. Zainteresowanie literaturą piękną podtrzymują także odczyty i warsztaty literackie, spotkania
z twórcami oraz promocje książek. Do tego nurtu działań CK można też
zaliczyć warsztaty poetyckie oraz budowania narracji; prowadzone przez
specjalistów ćwiczenia doskonalą kompetencje literackie w zakresie pisania utworów poetyckich i posługiwania się żywym słowem.
Wzajemne poznanie, współdziałanie i emocjonalne zbliżenie wspierają również projekty z dziedziny sztuk plastycznych, teatru, muzyki
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i filmu. Dużą popularnością cieszą się wystawy malarstwa (np. cykl obrazów Spojrzenie na Maroko Mohameda Madaniego) i fotografii (np. Sztuka
jako doświadczenie religijne czy Magia Wspólnoty Madrytu), a także ekspozycje rysunków i innych prac plastycznych wykonanych podczas zajęć
i warsztatów dziecięcych. Zainteresowanie wzbudzają pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych adresowane do dzieci i widzów dorosłych oraz
spotkania i panele zachwalające atrakcje turystyczne i kulturę materialną
państw pochodzenia. Pielęgnowaniu tradycji rodzimej kultury (kultywowaniu wartości, obyczajów i obrzędów) sprzyjają realizowane w ramach
BA zajęcia społeczno-kulturalne. Zaliczyć tu wypada imprezy związane
z wartościami rodzinno-familijnymi, lokalnymi i wyznaniowymi (głównie obchody świąt religijnych i narodowych), ale także z kultywowanymi
obrzędami ludowymi, jak np. bułgarska martenica czy survački. Rangi
i znaczenia nabierają także wielokulturowe obchody międzynarodowych
świąt, np. Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Dnia Europy. Równoprawnemu
funkcjonowaniu kultur służy organizacja konferencji i spotkań przy okrągłym stole, podczas których dyskutowane są problemy i relacje między
odmiennymi grupami przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości każdej
z nich. Rodzaje organizowanych imprez wraz z liczbą uczestników prezentuje tabela 2.

1

13

Wystawy malarstwa

1

Wystawy fotograficzne

2

Wystawy inne

1

Projekcje filmów

2

Spotkania/pogadanki

3

1

Warsztaty dla dzieci

2

1

29

1

2
3

1

1

2

1

2
3

Warsztaty muzyczne
Warsztaty sztuki
opowiadania

6

1
4

Liczba
uczestników:

CK Polskiej

4

Razem:

CK Chińskiej

5

CK Rumuńskiej

CK Bułgarskiej

Wystawy książek

CK Rosyjskiej

CK Arabskiej

Tabela 2. Jednorazowe imprezy organizowane w Centrach Kultury BP Madrytu
(edycja 2011/2012).

2
2

2

7

3

8

67

1

8

161

7

11

267

3

11

186

1

40

4

54

CK Bułgarskiej

CK Chińskiej

CK Polskiej

CK Rosyjskiej

CK Rumuńskiej

Razem:

Liczba
uczestników:

Warsztaty dla dorosłych

1

1

1

1

4

1

9

69

Warsztaty poetyckie

1

Promocje książek

1

Święta zimowe

1

1

Święta wiosenne
Tygodnie kultury
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1

2

1
1

1

Dzień Kobiet

1

Dzień Dziecka

1

Dzień Europy

1

1

Międzynarodowy
Dzień Migrantów

1

Dzień Matki

1

Teatr

1

Taniec

1

Razem:

19

11

13

1

27

12

28

1

60

1

18

6

65

1

2

2

49

1

2

1

1

2

56

1

6

2

22

1

80

1

80

110 1285

Źródło: Dane statystyczne BP w Madrycie [11, k. 54].

Centra Kultury jawią się jako miejsca przyjazne i otwarte na różnorodne potrzeby i zainteresowania odmiennych grup społeczności lokalnych, oferują wszelkiego rodzaju usługi biblioteczne i informacyjne oraz
prowadzą poradnictwo i animację kulturalną dla środowisk wielonarodowych. W kontekście tych działań biblioteka publiczna kreuje się jako
przestrzeń integracji i przynależności do wspólnoty, podmiot stymulujący rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny imigrantów oraz centrum
sieci indywidualnych i grupowych kontaktów obcokrajowców.
Centrum Kultury Polskiej przy BP Vallecas
Zróżnicowaną i szeroko dostępną ofertę proponuje mieszkańcom
Madrytu filia BP w dzielnicy Vallecas. Placówka do dyspozycji czytelników oddała 122 023 jednostki zbiorów, w tym m.in.: 101 820 książek
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i broszur, 11 377 CD, 8 567 DVD, 207 dokumentów kartograficznych23.
Znaczna część księgozbioru znajduje się w otwartych strefach i ma charakter ogólnodostępny. Książki w wolnym dostępie są podzielone na
naukowe i popularnonaukowe (do organizacji zbiorów na półkach wykorzystano uproszczoną wersję Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej;
w szeregowaniu dokumentów oprócz symbolu UKD uwzględniane są
trzy pierwsze litery nazwiska autora, a dalej – trzy pierwsze litery tytułu) oraz beletrystyczne (jako kryterium podziału zbiorów przyjęto rodzaje i wybrane gatunki literackie, w obrębie których książki szeregowane są alfabetycznie według trzech pierwszych liter nazwiska autora,
a następnie – trzech pierwszych liter tytułu); kolekcja polska ma dodatkowe oznaczenie C-POL. Oddział dla dorosłych oraz oddział dla dzieci i młodzieży stanowią zarazem wypożyczalnie, czytelnia ogólna udostępnia księgozbiór podręczny i materiały biblioteczne nie wydawane
na zewnątrz, zaś w czytelni prasy można skorzystać z pięćdziesięciu
tytułów gazet i czasopism (w tym archiwalnych numerów czasopisma
„Polish Culture”). Czytelnicy mają do dyspozycji sześć stanowisk do
przeszukiwania katalogu elektronicznego OPAC oraz pracownię komputerową, gdzie znajduje się dwadzieścia pięć terminali z dostępem
do Internetu; odtwarzanie multimediów z płyt CD/DVD i CD-ROM/
DVD-ROM zapewnia jedno stanowisko komputerowe. Działalność dydaktyczną oraz organizację imprez kulturalnych umożliwia sala wielofunkcyjna na trzydzieści miejsc oraz sala audytoryjna na osiemdziesiąt
pięć miejsc. Zachętę do korzystania z usług BP stanowią godziny otwarcia biblioteki – czytelnie oraz wypożyczalnia dla dorosłych są czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 9ºº-21ºº oraz w soboty w godzinach 9ºº-14ºº, natomiast wypożyczalnia dziecięca zaprasza odpowiednio
w godzinach 15ºº-21ºº oraz 9ºº-14ºº. W okresie sesji egzaminacyjnych BP
Vallecas24 wydłuża czas pracy; agendy oferują wówczas usługi codziennie,
także w soboty, niedziele i święta w godzinach 9ºº-1ºº. Służby informacyjne udzielają użytkownikom informacji bibliotecznych i bibliograficznych
oraz przeprowadzają kwerendy faktograficzne; biblioteka prowadzi także
punkt informacji i obsługi mieszkańców.
Od roku 2006 w scharakteryzowanych zasobach funkcjonuje Centrum Kultury Polskiej (CKP). Jego cele i zadania są ściśle skorelowane
z założeniami programu BA. Za sprawną realizację założeń biblioteki
wielokulturowej i wielojęzycznej w kontekście polonijnym odpowiada
Dorota Glapa, doradca integracji kulturowej. Do współpracy w gromadzeniu zbiorów i organizacji imprez włączył się Instytut Kultury w Madrycie (Instituto Polaco de Cultura), placówka podległa Ministerstwu
Spraw Zagranicznych, której naczelnym zadaniem jest upowszechnianie
23

Stan z 1 maja 2013 r.
Wydłużone godziny pracy obowiązują wówczas w dwunastu filiach BP
w Madrycie.

24
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polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. Drugą instytucją wspierającą CK poprzez działalność
informacyjno-edukacyjną oraz obecność w życiu kulturalnym jest Szkoła
Polska „Forum” w Madrycie25, która także promuje Polskę, jej kulturę
i tradycję oraz kształtuje tożsamość narodową w powiązaniu z tożsamością regionalną i europejską.
Wydawnictwa polskojęzyczne wpływały do zbiorów głównie drogą
zakupu nowości wydawniczych. Dostawcą książek i innych wydawnictw
jest księgarnia Pasajes, specjalizująca się w sprzedaży literatury obcojęzycznej. Część księgozbioru – przede wszystkim encyklopedie, słowniki,
mapy oraz klasyka literatury polskiej – została ofiarowana przez Instytut
Kultury. Ze względu na kłopoty ekonomiczne Hiszpanii w 2012 r. podjęto
decyzję o czasowej rezygnacji z zakupu nowości; dalszy rozwój kolekcji
dokonuje się wyłącznie w oparciu o dary. Przyjęty limit dla zbiorów polskojęzycznych to 3 000 tytułów wydawnictw zwartych26.
Księgozbiór polskojęzyczny – opracowany formalnie i rzeczowo
– jest dostępny poprzez katalog elektroniczny ze strony domowej BP:
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac/O9067/ID5
e9c101a?ACC=101.
W dniach 7-9 maja 2013 r. została przeprowadzona analiza jego
zawartości i liczby wypożyczeń pod kątem opublikowanych w języku polskim wydawnictw zwartych. W wyniku przeszukiwania bazy
wyodrębniono 1 877 rekordów bibliograficznych książek, z czego 2 101
woluminów jest dostępnych w BP Vallecas natomiast 445 woluminów
włączono do zbiorów innych filii: BP Acuna – 3 woluminy; BP Carabanchel – 37 woluminów; CP Central – 46 woluminów; CP Centro – 71 woluminów; BP Fuencarral – 20 woluminów; BP Latina – 10 woluminów;
BP Manuel Alvar – 40 woluminów; BP Retiro – 70 woluminów; BP Usera
– 14 woluminów; BP Villa de Vallecas – 133 woluminy; bibliobus 12 –
1 wolumin. Czytelnicy filii mają do dyspozycji zazwyczaj księgozbiór
jednoegzemplarzowy, wyjątek stanowią zbiory CKP. Odnotowano 1 597
tytułów zakupionych w jednym egzemplarzu; liczba pozostałych tytułów
waha się od 2 do 9 woluminów kierowanych do wymienionych filii27.
25

Organem założycielskim szkoły jest działające od 1994 r. Hiszpańsko-Polskie
Stowarzyszenie Kulturalne „Forum”; celem jego działalności jest upowszechnianie polskiej kultury, języka, tradycji narodowych i wartości historycznych na
terenie Hiszpanii, a także działania na rzecz edukacji młodych pokoleń, popularyzacji wiedzy o Polsce w społeczeństwie hiszpańskim i integracji Polaków
w Hiszpanii.
26
Do dyspozycji czytelników CKP w czerwcu 2012 r. były 2 402 jednostki
polskojęzycznych materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach [11, k. 38].
27
Wyjątek stanowi dwujęzyczne wydanie Janko Muzykant = Janico el Músico
; Latarnik = El farero ; Sachem Henryka Sienkiewicza (1999) dostępne w 21.
egzemplarzach.
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Stworzono tu bogatą kolekcję polskiej literatury współczesnej.
Nawet pospieszny przegląd zgromadzonych w pierwszej dekadzie
XXI w. publikacji pozwala na stwierdzenie, że troskliwie zadbano
o reprezentację dorobku twórców różnych generacji i różnych nurtów
literatury współczesnej, pisarzy obecnych w kulturze polskiej i trwale już
w nią wpisanych28. Nazwiska znaczące – od Jerzego Andrzejewskiego po
Adama Zagajewskiego, m.in.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak,
Joanna Bator, Marek Bieńczyk, Jacek Bocheński, Marian Brandys, Joanna
Chmielewska, Stefan Chwin, Jacek Dehnel, Janusz Głowacki, Manuela
Gretkowska, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Józef Hen, Zbigniew
Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Paweł Huelle, Ryszard Kapuściński,
Ignacy Karpowicz, Leszek Kołakowski, Tadeusz Konwicki, Urszula
Kozioł, Hanna Krall, Dorota Masłowska, Czesław Miłosz, Sławomir
Mrożek, Wiesław Myśliwski, Marek Nowakowski, Maria Nurowska,
Włodzimierz Odojewski, Jerzy Pilch, Ryszard Przybylski, Tadeusz
Różewicz, Eustachy Rylski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Andrzej
Sapkowski, Piotr Siemion, Jerzy Sosnowski, Andrzej Stasiuk, Mariusz
Szczygieł, Andrzej Szczypiorski, Wisława Szymborska, Janusz Tazbir,
Józef Tischner, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli,
Agata Tuszyńska, Jan Twardowski, Mariusz Wilk, Michał Witkowski,
Piotr Wojciechowski, Adam Zagajewski.
Kolekcję współczesną uzupełniają znaczące utwory wcześniejszych
epok literackich – od czasów średniowiecza. Kanon literatury polskiej
– wymieniając w porządku chronologicznym – reprezentują: dzieła
Jana Długosza; czołowi twórcy renesansu, baroku i oświecenia – Jan
Kochanowski, Mikołaj Rej, Piotr Skarga, Ignacy Krasicki; genialni polscy
poeci XIX w. – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński,
Cyprian Kamil Norwid; pisarze przełomu wieków XIX i XX – Józef Ignacy
Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Władysław Reymont,
Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański oraz pisarstwo Brunona
Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza.
Lepszemu poznaniu literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
służą dość liczne przekłady na język polski twórczości autorów
współczesnych. Uwagę przyciągają utwory pióra takich autorów jak
Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, Lucía Etxebarría, Gabriel García
Márquez, Julio Llamazares, Federico García Lorca, Marina Mayoral,
Antonio Muñoz Molina, Julia Navarro, José Ortega y Gasset, Edmundo
28

Ze względu na różnorodność tematyczną i formalną utworów wymienionych
dalej twórców, zostaną jedynie przytoczone w kolejności alfabetycznej ich
nazwiska, bez podziału na uprawiane przez nich rodzaje i gatunki literackie;
objętość artykułu nie pozwala także na cytowanie polskojęzycznych tytułów
w zbiorach BP.
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Paz Soldán, Arturo Pérez-Reverte, Carmen Posadas, Carlos Ruiz
Zafón, José Carlos Somoza, Fernando Vallejo, Mario Vargas Llosa,
Enrique Vila-Matas, zaś z klasyków obecni są Pedro Calderón de la
Barca i Miguel de Cervantes Saavedra. Ich lektura daje wyobrażenie
o życiu, przekonaniach, obyczajach i historii cywilizacji obszaru kultury
hiszpańskiej; świadectwa literackie przezwyciężają stereotypy i pełnią
rolę „zwierciadła” świadomości masowej.
Czytelnicy odwiedzający CKP na półkach biblioteki odnajdą
również przekłady światowej prozy fabularnej, głównie z kręgu kultury
anglosaskiej i europejskiej. Wśród autorów, których prace przetłumaczono
na język polski znaleźli się: Aharon Appelfeld, Paul Auster, Jane Austen,
Thomas Berger, Michael André Bernstein, Dennis Bock, Charlotte Brontë,
Dan Brown, Harlan Coben, Paulo Coelho, Joseph Conrad, Fannie Flagg,
Ken Follett, Frederick Forsyth, Jonathan Franzen, Eugenia Ginzburg,
Martha Grimes, David Guterson, Elfriede Jelinek, Wiktor Jerofiejew, Imre
Kertész, Andriej Kurkow, Stieg Larsson, Henning Mankell, Sándor Márai,
William Somerset Maugham, Stephenie Meyer, Toni Morrison, Kate
Moses, Haruki Murakami, Garth Nix, Amélie Nothomb, George Orwell,
Orhan Pamuk, Jodi Picoult, Stig Dalager, Terry Pratchett, José Saramago,
Irwin Shaw, Daniel Silva, Isaac Bashevis Singer, Alan Spence, Robert
Stone, Sue Townsend, John Updike, Wiliam Wharton, Virginia Woolf.
Polskojęzyczny księgozbiór niebeletrystyczny (wydawnictwa informacyjne, materiały dydaktyczne do nauczania i nauki języka hiszpańskiego, a także prace naukowe i popularnonaukowe), jest rozmieszczony
tematycznie w działach według UKD. Liczba książek w poszczególnych
działach kształtuje się następująco: Dział 0 – Zagadnienia ogólne – 7 tytułów; Dział 1 – Filozofia. Psychologia. Logika – 24 tytuły; Dział 2 –
Religia. Teologia. Religioznawstwo – 14 tytułów; Dział 3 – Nauki społeczne. Prawo. Administracja – 48 tytułów; Dział 5 – Matematyka. Nauki
przyrodnicze – 3 tytuły; Dział 6 – Nauki stosowane. Medycyna. Nauki
techniczne. Rolnictwo – 14 tytułów; Dział 7 – Sztuka. Rozrywki. Sport – 28
tytułów; Dział 8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze – 102 tytuły; Dział
9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia – 146 tytułów.
Nie sposób scharakteryzować zawartości wszystkich działów tematycznych, dlatego dla przykładu zostaną przywołane wybrane wydawnictwa informacji bezpośredniej dostępne w księgozbiorze. W repertuarze
biblioteki znalazły się polskie encyklopedie ogólne Nowa encyklopedia
powszechna PWN. T. 1-8 pod redakcją Bartłomieja Kaczorowskiego (Wyd.
2, poszerz. i zm., Warszawa 2004); Encyklopedia popularna PWN pod
redakcją Andrzeja Krupy (Wyd. 33., Warszawa cop. 2006) oraz A-Zetka.
Encyklopedia PWN pod redakcją Marii Sajko (Wyd. 4 popr., Warszawa
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2006)29, a także ogólne, specjalne i przekładowe słowniki językowe, np.
Ilustrowany słownik języka polskiego pod redakcją Elżbiety Sobol (Warszawa 2004); Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją
Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2005); Wielki słownik ortograficzny
PWN z zasadami pisowni i interpunkcji w opracowaniu Edwarda Polańskiego (Wyd. 2., Warszawa 2006); Słownik ojczyzny polszczyzny Jana
Miodka w opracowaniu Moniki Zaśko-Zielińskiej i Tomasza Piekota
(Wrocław 2005); Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod redakcją Mirosława Bańko (Warszawa 2005) i tego samego autora Słownik wyrazów
kłopotliwych (Warszawa 2002), Słownik dobrego stylu czyli Wyrazy, które
sie lubią (Warszawa 2006) i Słownik spolszczeń i zapożyczeń (Warszawa 2007) oraz Idiomy polsko-hiszpańskie = Expresiones fraseológicas
polaco-espanol Jesúsa Pulido Ruiza i Doroty Leniec-Lincow (Warszawa
2006).
CKP – w oparciu o zbiory polskojęzyczne – również dzieciom zapewnia dostęp do wiedzy i wielokulturowego bogactwa świata, kształcenie ustawiczne, rozwój umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz
umożliwia im uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej i wnoszenie
własnego wkładu do jego rozwoju. Z myślą o młodych czytelnikach zebrano 568 tytułów napisanych intencjonalnie dla młodego czytelnika,
ale także przejętych z lektur dorosłych i rzeczywiście funkcjonujących
w dziecięco-młodzieżowym obiegu czytelniczym. Forma i tematyka
utworów literackich - bajek, baśni, wierszy lirycznych, wierszowanych
opowieści oraz opowiadań i powieści – odpowiada potrzebom duchowym i możliwościom intelektualnym młodego odbiorcy. Na półki madryckiej wypożyczalni dziecięcej trafiły wydane w pierwszej dekadzie
XXI w. dzieła na dobrym poziomie literackim, o wartościowych treściach
poznawczych i wychowawczych współczesnych pisarzy polskich, m.in.:
Zofii Beszczyńskiej, Ewy Chotomskiej, Grzegorza Kasdepke, Katarzyny
Kotowskiej, Joanny Kulmowej, Anny Lewkowskiej, Małgorzaty Musierowicz, Joanny Olech, Anny Onichimowskiej, Beaty Ostrowickiej, Joanny Papuzińskiej, Małgorzaty Strzałkowskiej, Kazimierza Szymeczki, Doroty Terakowskiej oraz Danuty Wawiłow.
W repertuarze biblioteki istotne miejsce zajmują utwory
dwudziestowieczne; tytuły wciąż żywe, wznawiane i stale funkcjonujące
w dziecięco-młodzieżowym obiegu, m.in. Adama Bahdaja, Jerzego
Broszkiewicza, Jana Brzechwy, Aliny i Czesława Centkiewiczów, Wandy
Chotomskiej; Marii Dąbrowskiej, Arkadego Fiedlera, Natalii Gałczyńskiej,
Czesława Janczarskiego, Miry Jaworczakowej, Ireny Jurgielewiczowej,
29

Ponadto katalog odnotowuje czternaście tomów specjalnej Encyklopedii Audiowizualnej Britannica (Film i teatr, Filozofia i religia, Geografia 1, Geografia
2, Geologia, Historia 2, Literatura 1, Ludy i języki, Nauka i technika 1, Nauka
i technika 3, Sztuka 1, Sztuka 2, Ziemia i wszechświat, Zoologia 1), które udostępnia Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina.
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Janusza Korczaka, Jadwigi Korczakowskiej, Marii Kownackiej, Lucyny
Krzemienieckiej, Hanny Łochockiej, Kornela Makuszyńskiego, Artura
Oppmana, Romana Pisarskiego, Krystyny Siesickiej, Ewy SzelburgZarębiny, Juliana Tuwima. Do rąk czytelnika dziecięcego skierowano
zaledwie kilka utworów polskiej klasyki XIX w. Są to m.in. teksty
Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego
i Adama Mickiewicza.
Madrycka wypożyczalnia oferuje dość liczne przekłady literatury
dziecięcej i młodzieżowej XX i XXI w.; dostępne są m.in. książki pióra
Isabel Abedi, Amosa Oza, Marco Campanelli, Lauren Child, Eoina
Colfera, Cornelii Funke, René Goscinnego, Ericha Kästnera, Morag
Mc Fee Kerr, Jeffa Kinney’a, Clive’a Staplesa Lewisa, Astrid Lindgren,
Alana Alexandra Milne’a, Lucy Maud Montgomery, Joanne K. Rowling,
Antoine de Saint-Exupéry’ego, Francesci Simon, Susan Townsend.
Obecni są także dziewiętnastowieczni klasycy, mistrzowie gatunku:
Hans Christian Andersen, Carlo Collodi, Jacob i Wilhelm Grimm, Carroll
Lewis, Jules Verne.
W zbiorach biblioteki znalazły się ponadto adaptacje utworów
literackich i filmów, przygotowane z myślą o dzieciach przyzwyczajonych
już do schematów popkultury, kreowanych m.in. przez wytwórnię
Walta Disneya. Są to wydawane przez Egmont Polska edycje „książek
pochodnych” z cyklu przygód Kubusia Puchatka oraz anonimowe
adaptacje i przeróbki, m.in. 101 Dalmatyńczyków, Rodzinki Robinsonów,
cyklu Piraci z Karaibów a także serii Noddy, opartej na pomyśle
brytyjskiej autorki książek dla dzieci Enid Blyton i serialu animowanym
pod tym samym tytułem. Wśród pozycji o charakterze rozrywkowym
i zabawowym znalazł się także cykl przygód Smerfów Pierre’a Culliforda,
belgijskiego twórcy znanego jako Peyo.
Na koniec krótkiej charakterystyki repertuaru literatury dziecięcej
i młodzieżowej odnotować wypada udział książki edukacyjnej, popularyzującej różne dziedziny wiedzy, w tym słowniki i leksykony, np. Bajkowy
słownik ortograficzny dla dzieci Małgorzaty Iwanowicz (Łódź 2007) czy
opublikowane przez Larousse Polska Mój pierwszy słownik języka polskiego dla dzieci w wieku 4-7 lat (Wrocław 2003), Moja księga zwierząt
(Warszawa 2003) Dowiesz się, jak niezwykłe jest ciało (Wrocław 2006),
Dowiesz się, jak niezwykłe są dinozaury (Wrocław 2005), Dowiesz się, jak
niezwykle są narody świata (Wrocław 2007) Wszechświat. Ziemia, planety, gwiazdy, galaktyki (Wrocław 2006).
W oparciu o informację katalogową możliwe było ustalenie poczytności poszczególnych książek z kolekcji polskiej. Stwierdzono, że
spośród proponowanych 1877. tytułów ani razu nie wypożyczono 580.
(30,90%) publikacji. W przypadku książek o przeznaczeniu ogólnym i dla
dorosłych odsetek ten wynosi 24,36%, natomiast „martwy” księgozbiór
dziecięcy i młodzieżowy to aż 45,95% kolekcji.

158

Maria Kycler

Analizą upodobań czytelniczych użytkowników dorosłych nie objęto wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, po które można
sięgać jedynie na miejscu. Wykorzystanie pozostałej części księgozbioru wskazuje na zdecydowanie większe zainteresowanie literaturą piękną
i beletrystyką aniżeli książką naukową. Wśród tytułów najczęściej wypożyczanych – liczba wypożyczeń między 30 a 58 – nie znalazła się ani
jedna pozycja niebeletrystyczna, natomiast grupę autorów najczęściej
czytanych przez madrycką Polonię tworzy piętnastu twórców.
Z autorów polskich największą poczytnością (58 wypożyczeń) cieszy się Henryk Sienkiewicz z dwujęzycznym wydaniem nowel Janko
Muzykant = Janico el Músico ; Latarnik = El farero ; Sachem (1999).
Niekwestionowanymi „królowymi bestsellerów” są Joanna Chmielewska,
Monika Szwaja i Małgorzata Kalicińska. Po książki Porwanie (Warszawa
2009) J. Chmielewskiej; Gosposia prawie do wszystkiego (Grójec 2009)
i Romans na receptę (Warszawa 2004) M. Szwai oraz Dom nad rozlewiskiem (Poznań 2006) M. Kalicińskiej czytelnicy sięgali od 30. do 46. razy.
Zbliżoną popularność odnotowali: Rękopis znaleziony w Saragossie (Poznań 2007) Jana Potockiego; Spis cudzołożnic. Proza podróżna (Kraków
2002) Jerzego Pilcha oraz Żmija (Warszawa 2009) Andrzeja Sapkowskiego wypożyczane od 30. do 34. razy.
Z obcej beletrystyki najwięcej odbiorców (od 41. do 54.) znajdowali:
Carlos Ruiz Zafón i jego powieści Marina (Warszawa 2010), Gra Anioła
(Warszawa 2008) oraz Cień wiatru (Warszawa 2006); sensacyjna proza
Dana Browna – Zaginiony symbol (Warszawa ; Katowice cop. 2010)
i Cyfrowa twierdza (Wyd. 15., Warszawa ; Katowice 2007); powieści
kryminalne Stiega Larssona Zamek z piasku, który runął (Warszawa 2009)
i Dziewczyna, która igrała z ogniem (Warszawa 2009). Poczytnością
w granicach od 30.do 40. wypożyczeń cieszyły się: Krew niewinnych
(Warszawa 2009) Julii Navarro; Filary ziemi (Warszawa 2010) Kena
Folletta; Mściciel (Wyd. 5., Warszawa 2007) Fredericka Forsytha; Bez
pożegnania (Wyd. 10, Warszawa 2007) Harlana Cobena oraz Zmierzch
(Poznań cop. 2005) i Księżyc w nowiu (Poznań cop. 2006) Stephenie Meyer.
Przytoczone przykłady dowodzą, że czytelnicy preferują powieści
i w czasie wolnym najchętniej sięgają po różne odmiany gatunkowe literatury popularnej. Z drugiej strony warto jednak podkreślić, że madrycka
publiczność nie stroni od książki ambitnej. Wybory czytelnicze (15-29
wypożyczeń) informują o popularności współczesnych autorów znanych
i uznawanych przez krytykę literacką, często uhonorowanych nagrodami
literackimi, np. Kingi Dunin, M. Gretkowskiej, P. Huellego, R. Kapuścińskiego, Jerzego Kosińskiego, H. Krall, D. Masłowskiej, Herty Müller,
O. Pamuka, Tomasza Piątka, O. Tokarczuk, M. Vargasa Llosy.
Statystyki wypożyczeń zbiorów dziecięco-młodzieżowych jako
najpopularniejsze w księgozbiorze wskazują: Wigilię – skierowane do
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dzieci w wieku 4-6 lat opowiadanie interaktywne Andrzeja Sochackiego
(Poznań 2003) z dołączonymi zabawami i kolędami oraz Wszystko
z papieru Denisa Cauquetouxa (Warszawa 2007) – poradnik dla chcących
opanować sztukę papieroplastyki (po 9 wypożyczeń). Nieco mniejszą
poczytnością (6-8 wypożyczeń) cieszą się wszystkie wydania książek
J. K. Rowling o przygodach młodego czarodzieja Harry’ego Pottera oraz
Opowieści z Narnii S. C. Lewisa. W tej grupie wypożyczeń mieszczą się
także: Baśnie H. C. Andersena (Poznań 2005), Kot w butach w adaptacji
Agnieszki Frączek (Warszawa 2005), Księga pomysłów dla dzieci
od 3 do 7 lat Daniéle Ansermet (Warszawa 2007), Legendy polskie dla
najmłodszych Edyty Wygodnik (Kraków 2004), Miś Uszatek i przyjaciele
Czesława Janczarskiego (Kraków 2005), Mój pierwszy słownik
języka polskiego dla dzieci w wieku 4-7 lat (Wrocław 2003), antologia
Najweselsze wierszyki Jana Brzechwy i innych autorów (Warszawa
2006), O krasnoludkach i sierotce Marysi M. Konopnickiej (Warszawa
2006), Wesołe wierszyki A. Frączek (Warszawa 2005) a także książeczki
o „filmowej” proweniencji: 101 Dalmatyńczyków (Warszawa 2007) oraz
przygody Noddy’ego i Smerfów.
Wgląd w zawartość i wykorzystanie księgozbioru CKP nie stanowi dostatecznej podstawy do wyciągnięcia wniosków na temat polskiej
książki i czytelnictwa w BP Vallecas. Dopiero szczegółowe badania kultury czytelniczej madryckiej Polonii mogą pokazać rzeczywisty społeczny
zasięg polskiej książki, stan czytelnictwa oraz formy i znaczenie doświadczeń lekturowych.
Powszechność czytania jest niezwykle ważnym składnikiem potencjału intelektualnego, uczestnictwa w życiu społecznym i rozumienia zachodzących w nim procesów. Dlatego biblioteka dąży do zaspokajania
już ukształtowanych potrzeb informacyjnych, poznawczych, edukacyjnych ale równocześnie nie zaniedbuje spraw promocji książek i autorów,
kształtowania gustów czytelniczych oraz budzenia inicjacji czytelniczej
młodych odbiorców.
Animacja czytelnictwa w przestrzeni CKP przybiera tradycyjne
formy pracy z książką, np. spotkania autorskie czy pikniki literackie.
Jedną z ciekawszych są (urządzane w przestrzeni CKP, ale też innych filii
BP) imprezy popularyzujące twórców-migrantów i ich dorobek literacki.
Jako szczególny przykład mogą służyć wpisane do kalendarza rocznic
UNESCO na rok 2007 obchody stu pięćdziesięciolecia urodzin Josepha
Conrada Korzeniowskiego30. Życie i twórczość wybitnego pisarza
zostały ukazane z perspektywy losu polskiego migranta, jako przypadek
tzw. emigracji zdolności. Cykl imprez z jednej strony odwoływał się do
30

Z tej okazji BP zakupiła przekłady na język hiszpański wszystkich dzieł J. Conrada, a także pojedyncze tytuły przełożone na język polski oraz wydane w języku angielskim. Oprócz tego do zbiorów biblioteki trafiły płyty DVD z filmowymi adaptacjami utworów.

160

Maria Kycler

bogatej biografii Conrada, z drugiej prezentował jego twórczość jako
zjawisko odosobnione w literaturze światowej i eksponował walory
prozy pisanej mistrzowską angielszczyzną. Organizatorzy podkreślali,
iż twórczość Conrada warto przybliżać kolejnym pokoleniom Polaków
i Europejczyków, gdyż wiele jej wątków wybrzmiewa ze szczególną
mocą dopiero teraz, kiedy zagadnienie emigracji oraz pielęgnowania
tożsamości i związków z ojczyzną znów nabiera aktualności. Wydany
z okazji obchodów Roku Conradowskiego folder oprócz biogramu
pisarza zawierał szczegółową informację na temat wszystkich dostępnych
w zbiorach BP wydań książek Conrada, ich adaptacji filmowych oraz stron
WWW. Motyw współczesnego twórcy-emigranta i obecności literatury
polskiej na świecie był także obecny podczas spotkania z poetą i eseistą
Adamem Zagajewskim.
Wartościową formą animacji czytelnictwa dziecięcego w CKP są
pikniki literackie. Ich bohaterowie to autorzy znani i lubiani przez młodych czytelników, twórcy o poruszających biografiach i nieprzemijającym dorobku. Na kanwie ich dzieł organizowane są imprezy literackie,
pogadanki, wystawy książek i konkursy prac plastycznych. Wybór autora najczęściej związany jest z obchodami jubileuszowymi, np. Rokiem
Janusza Korczaka (2012) czy Rokiem Juliana Tuwima (2013). Niezwykle
ważne w wyrabianiu nawyków czytelniczych polskich dzieci oraz rozbudzaniu ich wrażliwości są formy pracy z książką, zawierające nie tylko
elementy poznawcze, ale i twórcze, np. opowiadanie bajek, głośne czytanie wzbogacone o formy zabawowe – śpiew, recytację, taniec, inscenizacje utworów.
Wybory czytelnicze polskich użytkowników wspiera akcja „Czytelnicy polecają”, w ramach której każdy zainteresowany (dorosły i dziecko)
może w formie recenzji zarekomendować swoją ulubioną książkę.
Jednym z celów działalności CKP jest upowszechnianie wiedzy
o polskim dorobku kulturowym i społecznym, relatywizacja rozumienia własnej kultury oraz konieczność rozwiązania problemów współżycia w jednej przestrzeni społecznej. Organizowane zajęcia31 zapoznają
z wybranymi elementami tradycji i kultury, m.in. popularyzują polskie
tradycje świąteczne, prezentują obrzędy i obyczaje ludowe wraz z ich
rodowodem historycznym i współczesną interpretacją zawartej w nich
symboliki. Tegoroczne spotkanie wielkanocne – z szeroko prezentowanym rytuałem malowania, kraszenia i pisania jaj oraz pisankowych zabaw – przyciągnęło także liczne grono Rosjan, Ukraińców czy Bułgarów
(w których tradycji obrzęd ten również jest kultywowany), dając przy
okazji świadectwo słowiańskiej wspólnoty kulturowej. Wiele imprez,
31

Zajęcia, najczęściej o charakterze warsztatowym, obejmują także działania
związane z teatrem, dramą, muzyką i plastyką.
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prelekcji, wystaw, pokazów filmów zachęca do poznania polskiego dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej, odwiedzenia atrakcyjnych
historycznie i turystycznie miejsc w kraju, który w przeszłości był miejscem pracy i życia ludzi różnych wyznań i narodowości. W promocji naszego kraju pomocą służą także foldery wydawane staraniem polskiej ambasady w Madrycie, np. La cultura polaca (Kultura polska) czy Actividad
humanitaria polaca (Polska działalność humanitarna).
Na zakończenie warto podkreślić obecność biblioteki w lokalnych
środkach masowego przekazu. Relacje medialne, m.in. z poczynań CKP –
reportaże telewizyjne i radiowe dokumentujące imprezy biblioteczne oraz
publikowane na łamach prasy lokalnej i mediów internetowych artykuły,
notatki, informacje na temat odbytych bądź planowanych spotkań – popularyzują centrum jako instytucję kulturalno-oświatową, tworzą pozytywny
klimat wokół realizowanych tu przedsięwzięć, podnoszą ich atrakcyjność
i przyczyniają się do aktywizacji kulturalnej lokalnego środowiska wielokulturowego, popularyzują i chronią dziedzictwo migrantów oraz służą
lepszej adaptacji do życia w nowym otoczeniu. Wyrażane poprzez publikatory zainteresowanie i troska sprawami kultury i tożsamości wspierają
dążenia poznawcze, kształtują pozytywne postawy i kooperację, rozwijają wzajemnie wzbogacającą wymianę w różnych dziedzinach życia ludzi
wielu narodowości zamieszkujących hiszpańską stolicę.
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Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów bibliotecznych
Abstrakt:
Drobnoustroje i owady obecne w powietrzu pomieszczeń archiwalnych i bibliotecznych oraz na powierzchniach akt, książek i tektury
opakowaniowej stanowią zagrożenie zdrowotne dla pracowników. Stąd
należy przeprowadzać analizę jakościową i ilościową obecności różnych
gatunków drobnoustrojów oraz ocenić ich aktywność celulolityczną, aby
nie doprowadzić do katastrofy mikrobiologicznej i entomologicznej zasobów bibliotecznych i archiwalnych. Dla ratowania zbiorów trzeba zatem
zastosować odpowiednie metody oraz środki zwalczania drobnoustrojów
i owadów w dokumentach archiwalnych i książkach.
Słowa kluczowe:
Grzyby. Książka. Wilgoć.
Wstęp
Zagrożenia mikrobiologiczne traktować można jako naturalny czynnik, wpływający na mechanizm i kinetykę procesów starzenia się zbiorów. Głównym i podstawowym czynnikiem sprzyjającym niszczeniu
książek zabytkowych jest wilgoć. Gwałtowne skoki temperatury powodują zmiany wilgotności względnej powietrza w bibliotece. Przy obniżeniu temperatury może dochodzić do skraplania się wody na chłodnych
powierzchniach książek.
Na zawilgocenie narażone są brzegi książek, grzbiety i okładki. Wilgoć wnika w głąb publikacji i niezwykle opornie z nich uchodzi, bowiem
celuloza w papierze jest materiałem silnie higroskopijnym. Jeśli następu-
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je zamoknięcie książek wskutek oddziaływania znacznej ilości wody, to
w ich wnętrzu tworzą się głębokie zniszczenia wywołane rozpulchnie
niem się klejów w oprawach, odstawaniem okładek, przemieszczaniem
się barwników z opraw do wnętrza, odbiciem ilustracji na sąsiadujących
stronach i pleśnieniem. Wilgoć umożliwia i pobudza do rozwoju grzyby
mikroskopowe, zwane pleśniami. Te, które wegetują na papierze książek,
na oprawach skórzanych, pergaminowych i płóciennych, są do nich przystosowane i zdolne do rozkładu materiałów budujących książki.
Niepożądane działanie grzybni i pleśni
Grzyby pleśniowe wykorzystują do swego rozwoju węglowodany
i białka zawarte w papierze, pergaminie, skórze, w klejach i innych
materiałach organicznych, powodując ich nieodwracalne zniszczenia.
Zarodniki grzybów często przechodzą w postać przetrwalnikową, w której
mogą pozostawać przez wiele lat i w zależności od warunków szybko
się rozwijają. Niektóre z nich mogą wywoływać u ludzi alergie układu
oddechowego, a ponadto produkują toksyczne metabolity o działaniu
rakotwórczym, zwane mykotoksynami [6, s. 147-149].
Pleśnie, z rodzajów Aspergillus i Altarnaria, Penicillium, Cladosporium, rozwijają się w wykładzinach, dywanach, szczelinach, spękanych
murach, instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Wytwarzają mykotoksyny,
które wnikają do organizmu ludzkiego drogą pokarmową, wziewną jak
i przez skórę, wywołując szereg dolegliwości u ludzi, takich jak: bóle
głowy, schorzenia dróg oddechowych, zapalenie spojówek, bóle stawów,
ospałość, zmęczenie oraz spadek właściwości immunologicznych organizmu. W zaawansowanym stadium może dojść do poważniejszych chorób,
m.in. grzybic [5]. Grzybice występują też często u osób z nabytym zespołem braku odporności w wyniku infekcji HIV. Osoby chore na cukrzycę,
niewydolność nerek, układu krążenia i oddechowego mają również osłabioną odporność i mogą się u nich rozwinąć poważne grzybice narządowe.
Dużą grupę niebezpiecznych dla ludzi substancji, produkowanych
przez grzyby pleśniowe stanowią tzw. lotne związki organiczne (Volatile
Organic Compundus, VOCs), do których zaliczamy np.: aldehydy, alkohole i ketony, które wywołują działanie drażniące, toksyczne i rakotwórcze. Związki te nadają nieprzyjemny charakterystyczny zapach zagrzybionym pomieszczeniom i są również uważane (obok mykotoksyn
i glukanów) za „syndrom chronicznego zmęczenia” i „syndrom chorego
domu” [2, s. 23-24].
Dla zdrowego człowieka grzyby mogą stanowić zagrożenie w miejscu otaczających nas zaniedbanych zbiorów bibliotecznych, co przyczynia
się do powstania grzybic powierzchniowych: skóry, włosów, paznokci,
zapalenia spojówek. U osób z atopią mogą ponadto wywołać alergiczne
zapalenie spojówek, gardła, nosa, astmę oskrzelową oraz skórne choroby
alergiczne, ponieważ są też silnymi alergenami. Przy dużych stężeniach
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niektóre gatunki grzybów produkują aflatoksyny o działaniu rakotwórczym. Ponadto wywołują grzybicę płuc u osób zażywających leki przeciwnowotworowe lub immunosupersyjne [1, s. 56-58].
Jeżeli w zbiorach dojdzie już do infekcji mikrobiologicznej trzeba natychmiast przeprowadzić całą procedurę osuszania, dezynfekcji
i oczyszczania zbiorów, co często związane jest z dużym zagrożeniem
dla zdrowia człowieka oraz dużymi kosztami finansowymi. W związku
z tym, aby nie dopuszczać do takich sytuacji, w każdej bibliotece należy przeprowadzać kontrole i konserwację bieżącą urządzeń i instalacji.
Należy zatem na bieżąco sprawdzać temperaturę i wilgotność względną
powietrza. Spadek temperatury i wzrost wilgotności względnej mogą
wskazywać na przecieki wody. Największym zniszczeniom na skutek
zamoczenia oraz porażenia mikrobiologicznego ulegają zbiory przechowywane w piwnicach lub pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na poddaszach (Fot. 1).
Fot. 1. Zniszczenia w książkach, efekt zawilgocenia i rozwój mikroorganizmów.

Źródło: [5].

Pleśnie to mikroskopowych rozmiarów grzyby, składające się
z grzybni zdolnej do rozrastania się w kolonie. Grzybnia w kolonii tworzy
system rozgałęzionych rurek kapilarnych, dzięki którym jest ona zdolna
do transportowania wody i dlatego niełatwo zamiera. Odżywia się kosztem składników papieru, klejów i innych materiałów, z których zbudowana jest książka. Wydziela enzymy, które przenikając do podłoża rozkładają je. Enzymy są stale wydzielane przez kolonię na zewnątrz i dlatego
podłoże ulega zniszczeniu, sięgającemu znacznie poza granicę rozwoju
kolonii. Papier w miejscu obecności kolonii grzyba oraz w jej sąsiedztwie
jest cienki, kruchy, porowaty, a w skrajnym przypadku rozpada się i kurczy. Opisana destrukcja mikrobiologiczna jest nie tylko efektem działania
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enzymów trawiących podłoże, ale także kwasów, będących produktami
przemiany materii samych grzybów pleśniowych [7, s. 46-49].
Kolonie grzybów pleśniowych rozwijają się z zarodników licznie
występujących w powietrzu, kurzu i zabrudzeniach powierzchni. Są one
zdolne do kiełkowania nawet pod wpływem niewielkiej ilości wilgoci.
Jeśli jest ona wystarczająca, wówczas powstaje kolonia zdolna do wytworzenia w krótkim czasie znacznych ilości zarodników. Niejako rozsypują się one wokół kolonii macierzystej, tworząc kolejne pokolenia kolonii. Ilość tworzonych przez nie zarodników jest niepoliczalna. Zarodniki
grzybów posiadają określone kolory i dzięki swojej ogromnej koncentracji przenoszą je na powierzchnię papieru. Na papierze tworzą się rozległe
kolonie o zarodnikach białych, kremowych, buraczkowych, fioletowych,
zielonych, oliwkowych, pomarańczowych, szarych, czarnych i innych.
Niekiedy można w przybliżeniu określić rodzaj grzyba po kolorze jego
zarodników. Papier pod kolonią oraz w jej najbliższym otoczeniu jest
bardzo zniszczony. W opisanym procesie dużą rolę odgrywają grzyby
z rodzaju sadzakowatych [3, s. 37-39].
Jeśli zasób wilgoci w papierze jest zbyt skąpy dla normalnego
rozwoju i zarodnikowania kolonii, to nie zamiera ona, a jedynie
zwalnia swoją aktywność wegetacyjną. Przenika powoli przez podłoże,
stopniowo rozkłada je i nie tworzy nowych zarodników. Starzejąc się
jakby bezpotomnie kolonia wytwarza produkty przemiany materii, wśród
których ogromną, negatywną rolę, oprócz wspomnianych enzymów
i kwasów, odgrywają zawarte w grzybni barwniki. Tworzą one na pod
łożu papierowym, a nawet na pergaminie, trudne do usunięcia plamy.
Z papieru są one niełatwo usuwalne, ponieważ strzępki grzybów wrastają
do lumenu włókien celulozowych i trawią je od środka. W ingerencji
konserwatorskiej do barwnika można dotrzeć jedynie poprzez ściankę
włókna i ściankę komórkową grzybni [3, s. 40-46].
Kolonie grzybów znajdują w książkach optymalne warunki rozwoju
również z powodu obecności klejów roślinnych i zwierzęcych. Takim
newralgicznym miejscem są wewnętrzne strony okładki przy wyklejkach.
Drobnoustroje wrastają w zawilgocone miejsca na taką głębokość, na
jakiej wystarcza im tlenu do procesów oddechowych. Jednocześnie, wraz
z rozkładem papieru, tworzą się szparki, sprzyjające wnikaniu tlenu do
wnętrza, a także obsychaniu zawilgoconego miejsca. W takiej sytuacji
dochodzi do spowolnienia rozkładu mikrobiologicznego papieru. Tworzy
się zaciek i obsychająca książka ulega deformacji. Powstałe w bloku
książki kolonie często tworzą ciała przetrwalnikowe tzw. sklerocja, które
usadawiając się wewnątrz plam sklejają nawet kilkanaście stronic. Ponadto
z tych sklerocjów, w sprzyjających warunkach, nieomal natychmiast
może powstać nowa, żywa kolonia [4, s. 56-57]. Zarodniki kolonii pleśni
powstałych w granicach zacieku nie giną nawet przez kilka lat. W każdej
chwili dostęp wilgoci jest w stanie je uaktywnić. Również powierzch
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nie opraw łatwo stają się miejscem rozwoju drobnoustrojów. Najczęściej
ma to miejsce w sytuacji przeniesienia wilgotnych książek do suchych
i ciepłych pomieszczeń. Wówczas odparowująca wilgoć powoduje
zawilgocenie powierzchni i zasiedlanie ich przez grzyby pleśniowe
i promieniowce. Te ostatnie najczęściej bytują w miejscach mniej
wilgotnych, na których pleśnie nie mogą się rozwijać. Rozkładają skórę
i pergamin, ale bytują również na papierze, tekturze, klejach i oprawach
tekturowych. Zauważalne są w postaci białego, szarego lub kremowego
drobnopylistego nalotu, przylegającego do powierzchni [4, s. 58].
Opisane zniszczenia bloków książek, brzegów i wnętrza dotyczą
przede wszystkim obiektów wykonanych na papierach z mas długowłóknistych, ręcznie czerpanych. Papiery te składają się z wysokogatunkowej
celulozy lnianej, konopnej lub bawełnianej i zaklejone są najczęściej klejem zwierzęcym. Są bardzo wrażliwe na rozkład pod wpływem drobnoustrojów, ale jednocześnie wolno starzeją się i są odporne na kwaśne
zanieczyszczenia powietrza (Fot. 2).
Fot. 2. Zapleśniała oprawa skórzana.

Źródło: [5].

Reasumując, stwierdzam, iż ochrona zbiorów przed nasilającymi się
wraz z postępem cywilizacyjnym zagrożeniami, nie może być pomijana
przez specjalistów, zaangażowanych w proces projektowania i budowy
gmachów bibliotek, a potem ich użytkowników.
W powstających dziś bibliotekach powinna dominować nowoczesna, na miarę czasów, w których żyjemy, wizja architektoniczna,
z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów, ale musi ona
uwzględniać także osiągnięcia środowisk naukowych, zajmujących się
problematyką ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych. Dopiero
wówczas dorobek kulturowy całego narodu będzie miał większe szanse
przetrwania dla następnych pokoleń.
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Abstract:
Microbes and insects present in the indoor air of archives, libraries
and on the surfaces of files, books and cardboard packaging pose a threat
to the health of workers. Therefore qualitative and quantitative analysis
should be carried out to study microbial species and assess their cellulolytic activity to prevent from microbiological and entomological disaster of
the library resources and archives. Appropriate methods and measures to
combat microbes and insects in the records and books must be applied in
order to protect the resources.
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Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze
dotyczące Śląska za lata 1800-1922
Spis bibliograficzny. Część 3
III. Miejscowości – opracowania, przewodniki, informatory. Cz. 2
Paczków (niem. Patschkau)
897. BROSIG F. Führer durch Patschkau und Umgegend. – Patschkau, 1911.
898. BROSIG F. Patschkau im Sprichwort. W: „Oberschlesien”, Jg. 7, 1909,
s. 598-605; Jg. 8, 1909, s. 79-85.
899. SCHNEIDER J. Geschichte der Stadt Patschkau. Nach Urkunden und anderen authentischen Quellen. – Neisse, 1843.
Piechowice1 (niem. Petersdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
900. LUFTKURORT Kiesewald im Riesengebirge. Hrsg. von der R.-G.-V.-Ortsgruppe. – Kiesewald, 1905.
Piekary (niem. Deutsch Piekar)
901. CZERNIEJEWSKA W. Obchodzenie kapliczek piekarskich. – N. Piekary,
1896.
902. SCHINDLER H. Quellen und Forschungen zur Geschichte von Deutsch
Piekar. – Beuthen, 1912.
903. WAHNER E. Wie die Oppelner Jesuiten in den Besitz der Parochie zu
Deutsch-Piekar mit dem sogenannten Gnadenbilde gelangt sind. 16751678. – Oppeln, 1878.
1

Do Piechowic należy administracyjnie dawna osada letniskowa Kiesewald im
Riesengebirge – Michałowice.
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904. WYCIECZKA do Piekar Wielkich i Bytomia. W: „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego”, R. 5, 1911, s. 255.
Pieszyce (niem. Peterswaldau)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge
[…] = poz. 281.
Piława Górna (niem. Gnadenfrei)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge
[…] = poz. 281.
905. SCHUECK R. Vergangenheit und Gegenwart von Peilau-Gnadenfrei. –
Reichenbach in Schlesien, 1911.
Płonina (niem. Nimmersatt)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
Podgórzyn (niem. Giersdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
Polanica Zdrój (niem. Bad Altheide)
BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen = poz. 622.
906. HOFFMANN G. Bad Alt-Heide. Mit Abbildungen versehen und
herausgegeben von der Kur-Verwaltung. – Glatz, 1888.
907. KUR-Bad Altheide in der Grafschaft Glatz, Provinz Schlesien. – Glatz,
1909.
908. KUR-Bad Altheide in der Grafschaft Glatz, Provinz Schlesien. Saison 1912.
– Glatz, 1912.
909. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Altheide (Grafschaft Glatz) und
Umgebung. – Schweidnitz, [ca 1910].
910. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Altheide (Grafschaft Glatz) und
Umgebung. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1920.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bädertages […] = poz. 642.
Prudnik (niem. Neustadt)
911. CHRZĄSZCZ J. Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien. – Neustadt O.-S., 1912.
912. ILLUSTRIERTER Führer durch Neustadt O.-S. und Umgebung mit
Ausflügen in die Sudeten. – 2. Aufl. – Leipzig, 1907.
913. KNAUER. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Neustadt O.-S. – Leipzig,
1903.
914. KOBEL O. Heimatkunde des Kreises Neustadt O.-S. – Glogau, 1905.
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915. NOWACK A. Geschichte des Klosters der Barmherzigen Brüder in Neustadt O.-S. : Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Klosters. – Neustadt
O.-S., 1916.
916. NOWACK A. Studien zur Geschichte der Neustädter Gegend. – 2 Aufl.
Neustadt (Oberschlesien), 1920
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 238.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 239.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 240.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 241.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 242.
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches
Handbuch […] = poz. 536.
917. WELTZEL A. Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien. – Neustadt
Ob./Schl., 1870.
Przesieka (niem. Hain)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
918. LUFTKURORT Hain i. Rsgb. – [s.l., ca 1913].
Pszczyna (niem. Pless, Pleß)
919. LUPPA J. Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906. –
Pless O.-S., [1905].
PAULY C. F.: Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden über
Pless […] = poz. 553.
920. RUECKER J. Der Kreis Pless und das Wichtigste von der Provinz Schlesien. – Leobschütz, 1881.
921. RUECKER J., WILPERT O. Der Kreis Pless und das Wichtigste von
der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen- und
geschichtlichen Unterricht. – 3. verb. Aufl. – Gross-Strehlitz, 1898.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
922. ZIVIER E. Entwicklung des Steinkohlenbergbaus im Fürstentum Pleß. –
Kattowitz O.-S., 1913.
923. ZIVIER E. Geschichte des Fürstentums Pless. Teil. 1, Entstehung der Standesherrschaft Pleß (bis 1517). – Kattowitz O.-S., 1906
Pustelnik (niem. Einsiedel)
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
Racibórz (niem. Ratibor)
924. ADRESSBUCH von Ratibor und den Vororten Schloss Ratibor, Plania und
Ostrog. – Ratibor, 1910.
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925. HEINZE J. Der Stadt- und Landkreis Ratibor. Ein Beitrag zur Heimatkunde. – Ratibor, [post 1905].
926. SCHAFFER H. Ratibor, wie es war, ward und ist. – Ratibor, 1910.
927. WATTENBACH W. Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der
Dominicaner und der Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. – Breslau,
1859.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz. 885.
928. WUNSCHIK J., LEIB E. Aus Vergangenheit und Gegenwart von Ratibor
a.d.Oder. – Ratibor, 1916.
Ruda Śląska2
929. HELLMANN F. Adreßbuch für Zabrze 1912 mit EinwohnerVerzeichnissen von Bielschowitz, Mikultschütz und Zaborze. Gleiwitz,
[1912].
Rudy (niem. Rudy, Groß Rauden)
930. POTTHAST A. Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in
Oberschlesien. Festgabe zur sechsten Säcularfeier ihrer Gründung. – Leobschütz, 1858.
WATTENBACH W.: Urkunden der Klöster Rauden […] = poz. 927.
Skoczów (niem. Skotschau)
931. M.H. Niektóre osobliwości w pobliżu Skoczowa. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1857, nr 9, s. 67-68.
Sobótka (niem. Zobten lub Zobten am Berge)
932. BANSKI H. Breslau und Umgebung mit Einschluss des Zobten. Praktischer
Reiseführer. – Berlin, 1913.
GUEHMANN A.: Der Zobten […] = poz. 484.
GUEHMANN A.: Der Zobten […] = poz. 485.
KREBS J.: Der Zobtenberg […] = poz. 487.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 488.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 489.
Sokołowsko (niem. Görbersdorf)
933. Doktor Theodor Römpler‘s Heilanstalt Görbersdorf. – Siegburg, [post
1914].
934. E.H. Zakład leczniczy w Görbersdorfie. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1875,
nr 392, s. 8-9.
935. FÜHRER durch Görbersdorf und Umgebung. Mit einer Karte der Umgebung. – 4. Aufl. – Würzburg ; Wien, [1891].
LOOSE F. W.: Kleiner Führer durch das Waldenburger […] = poz. 716.
2

Ruda Śląska została utworzona w 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom.
Obecnie miasto tworzy jedenaście dzielnic, które w przeszłości rozwijały się
jako odrębne miejscowości, m.in. Bielschowitz – Bielszowice.
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REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein,
Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein,
Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
936. S. Dr Brehmer i jego zakład leczniczy dla chorych piersiowych w Görbersdorfie na Śląsku. W: „Kłosy”, T. 30, 1880, s. 261-262, s. 285.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bädertages […] = poz. 642.
Sosnówka (niem. Seidorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
937. SOMMERFRISCHE Seidorf im Riesengebirge. Ausg. von der Ortsgruppe
des Riesengebirgs-Vereins und von dem Orts-Verein. – Warmbrunn, [ca
1900].
938. SOMMERFRISCHE und Luftkurort Seidorf im Riesengebirge. Hrsg. von
der Ortsgruppe Seidorf des Riesengebirgsvereins. – Breslau, [ca 1902].
Srebrna Góra (niem. Silberberg)
939. BRAUNER E. Die Beschiessung der Festung Silberberg im Jahre 1869. –
[s.l., 1911].
940. KÖRNER G. Denksteine von Stadt und Festung Silberberg. Gesammelt
aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr der Belagerung der Festung. –
Frankenstein i. Schl., 1907.
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge
[…] = poz. 281.
941. LESSMANN G. Stadt und Festung Silberberg. – 6. Aufl. – Diesdorf,
[1902].
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
942. WIESE UND KAISERWALDAU H. v. Stadt und Festung Silberberg. –
Silberberg, 1903.
Stronie Śląskie (niem. Seitenberg)
943. GENERELLE Beschreibung der Königl. Prinzlichen Forstreviere Seitenberg und Schnallenstein für die Wald-Excursion des Schlesischen Forst-Vereins im Jahre 1879. Beschreibung der am Excursions-Wege belegenen
Holzbestände. – Glatz, 1879.
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Strzegom (niem. Striegau)

944. FILLA J. Chronik der Stadt Striegau von der ältesten Zeiten bis zum Jahre
1889. – Striegau, 1889.
945. MITSCHKE R. Adreß- und Geschafts-Handbuch der Stadt Striegau. –
Striegau, 1905/1906.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Strzelce Opolskie (niem. Groß Strehlitz)
946. FOERSTER H. Heimatkunde von Groß-Strehlitz O.-S. 1. Die Natur des
Landes. – Groß-Strehlitz, 1907.
947. FOERSTER H. Heimatkunde von Groß-Strehlitz O.-S. 2. – Groß-Strehlitz,
1908.
948. GROß-STREHLITZ. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebung. –
Groß-Strehlitz, [ca 1910].
949. HERMANN. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Groß-Strehlitz. – Glogau, 1905.
950. WILPERT O. Der Kreis Groß-Strehlitz. – 2.verb.Aufl. – Groß-Strehlitz,
1909.
Strzeleczki (niem. Klein Strehlitz)
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches
Handbuch […] = poz. 536.
Strzelin (niem. Strehlen)
951. BOJANOWSKI A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Strehlen. – Glogau, 1905.
952. DRESCHER K. Chronik der Stadt Strehlen. – Strehlen, 1889.
953. GÖRLICH F. X. Geschichte der Stadt Strehlen in PreußischSchlesien. – Breslau, 1853.
954. MUELLER P. Adreß- und Auskunftsbuch der Stadt Strehlen i. Schlesien.
– Leipzig, 1903.
Sułów (niem. Sulau)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Militsch […] = poz. 598.
Syców (niem. Groß Wartenberg, do 1888 Polnisch Wartenberg)
955. FRANZKOWSKI J. Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt und
des landrätlichen Kreises Groß Wartenberg. – Groß-Wartenberg, 1912.
956. RÜCKERT J., WILPERT O. Heimatkunde des Kreises Gross-Wartenberg.
– Groß-Strehlitz, 1898.
957. SPERLING G. Heimatkunde des Kreises Groß-Wartenberg. – 2. Aufl. –
Glogau, 1906.
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Militsch […] = poz. 598.
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Szczawno Zdrój (niem. Bad Salzbrunn)
958. BAD Salzbrunn in Schlesien. – [Bad Salzbrunn], 1913.
959. BAD Salzbrunn in Schlesien. 1601 bis 1901. Jubiläums-Ausgabe für das
Jahr 1901. – Nürnberg, 1901.
960. BAD Salzbrunn und seine Heilanzeigen. Hrsg. von Salzbrunner Ärzten. –
Bad Salzbrunn, [1921].
961. BLÄTTERBAUER T. Der schlesische Kurort Ober-Salzbrunn und seine
Umgebung. – Zürich, 1889.
962. DATHE E. Die Salzbrunner Mineralquellen in ihrer geologischen Beziehungen. – Berlin, 1901.
963. FREUND H. Salzbrunn in Schlesien gegen die wichtigsten Krankheiten
der Athmungsorgane. – Breslau, 1851.
964. HAUSMANN J. F. L. Salzbrunner Skizzen. – Breslau, 1855.
965. LAUCHER C. Die Kronenquelle zu Obersalzrunn in Schlesien. – Breslau,
1888.
966. LAUCHER C. Źródło koronne (Kronenquelle) w Ober-Salzbrunn na Śląsku Pruskim. – Wrocław, 1888.
967. MATTIS C. T. Salzbrunn und seine Umgebungen. – Hirschberg, 1836.
968. MATTIS C. T. Salzbrunn und seine Umgebungen. – 2. verb. Ausg. – Warmbrunn, [post 1841].
969. NAKWASKA A. Wspomnienia krótkiej podróży 1844 roku. W: „Pielgrzym”, T. 1, s. 220-229, 304-318; T. 2, s. 217-226.
970. NEUSTÄDT B. Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge. Ein nützlicher und unterhaltender Wegweiser für alle Diejenigen, welche Fürstenstein, Salzbrunn, Altwasser, Kienau, Weckelsdorf, Adersbach und ihre Umgebungen besuchen wollen. – Waldenburg, 1851.
971. OBER-SALZBRUNN (Salzbrunn) i jego źródła mineralne: Ober-Brunnen
i Müll-Brunnen. (Wiadomość dla używających tych wód mineralnych
z dala od źródła). – Bytom, 1881.
972. ORKISZ J. Zdroje lekarskie w Salzbrunn i Szczawnicy między sobą porównał i skuteczność w chorobach piersiowych wykazał. – Warszawa,
1862.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bädertages […] = poz. 642.
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STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] = poz. 352.
973. URBAN J. Führer durch Bad Salzbrunn und nach den schönsten Punkten
des Waldenburger Berglandes, sowie dessen Nachbargebieten. – Bad Salzbrunn, 1900.
974. URBAN J. Führer durch Bad Salzbrunn und nach den schönsten Punkten
des Waldenburger Berglandes, sowie dessen Nachbargebieten. Ein Praktisches Reisehandbuch für Salzbrunner Kurgäste und für Fuss- und Radtouristen. – 2. verb. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1903.
975. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete von Bad
Salzbrunn aus. 3. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1906.
976. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete von Bad
Salzbrunn aus. 4. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1909.
977. WENDT H. Ein Frühlingstag in Bad Salzbrunn. – [s.l.], 1901.
978. WOERL L. Führer durch den Kurort Salzbrunn und seine Umgebung. –
2. Aufl. – Würzburg ; Wien, 1891.
979. WOERL L. Führer durch den Kurort Salzbrunn und seine Umgebung. –
3. Aufl. – Leipzig, 1898.
980. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn im Jahre
1827. Nebst einer Vergleichung unsrer Schlesischen Bäder und Brunnen
mit einigen ausländischen, namentlich mit denen des Preuß. Staates andrer
Provinzen. – [s.l., ca 1828].
981. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 2. Aufl. – Breslau, 1831.
982. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 3., verb. Aufl. – Breslau, 1835.
983. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1838.
984. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1841.
985. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 6., verb. Aufl. – Breslau, 1844.
986. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für
die Brunnengäste. – 7., verb. Aufl. – Breslau, 1847.
987. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 2. Für
die Ärzte. – 3., verb. Aufl. – Breslau, 1837.
988. ZEMPLIN A. Salzbrunn, oder das schlesische Selterswasser. – Schweidnitz,
1817.
989. ZEMPLIN A. Salzbrunn und seine Mineralquellen. – 2. umgearb. und
verm. Aufl. – Breslau, 1822.
Szklarska Poręba (niem. Schreiberhau)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
990. GERLACH O. Führer durch die Sommerwohnungen von Schreiberhau. –
4. Aufl. – Schreiberhau, 1906.
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991. PATSCHOVSKY W. Führer durch den klimatischen Kurort für Sommer
und Winter Schreiberhau im schlesische Riesengebirge – Schweidnitz,
1909.
992. PATSCHOVSKY W. Führer durch den klimatischen Kurort für Sommer
und Winter Schreiberhau (Sommerfrische u. Wintersportplatz) im schlesischen Riesengebirge. – 2. verb. Ausg. – Schweidnitz, 1918.
993. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 17. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1906.
994. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 18. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1907.
995. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 19. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1908.
996. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 20. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1909.
997. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 24. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1913.
998. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit WohnungsVerzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau.
– 26. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1915.
999. SCHREIBERHAU im Winter. Winterkurort., Wintersportplatz. Hrsg. vom
Verkehrs-Ausschuß der Gemeinde Schreiberhau. – 23. Aufl. – Schreiberhau, 1912.
1000. SCHREIBERHAU im Winter. 600 bis 900 Meter über dem Meere. Winterkurort., Wintersportplatz. Hrsg. vom Verkehrs- Ausschuß der Gemeinde
Schreiberhau. – 26. Aufl. – Schreiberhau, 1915.
1001. WINKLER W. Führer durch die Sommerwohnungen von Schreiberhau. –
2. Aufl. – Schreiberhau, 1899.
1002. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung.
– Schreiberhau, 1884.
1003. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung
nebst seinen Kolonieen und Partieen. – 3. Aufl. – Schreiberhau, 1894.
1004. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung
nebst seinen Kolonieen und Partieen. – 4. Aufl. – Schreiberhau, 1898.
1005. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung. –
5. Aufl. – Schreiberhau, 1903.
1006. WINKLER W. Spaziergänge und Ausflüge von Schreiberhau und Grünthal.
– Schreiberhau, 1903.
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Szprotawa (niem. Sprottau)

1007. KNAPPE E. Wanderungen im Kreise Sprottau. Mit Verzeichnis den
Jugendherbergen der Stadt Breslau und Niederschlesiens. – Sprottau, 1922.
1008. LINDNER K. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Sprottau.
– Glogau, 1905.
1009. MATUSZKIEWICZ F. Geschichte der Stadt Sprottau. – Sprottau, 1908.
1010. WENDT E. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Sprottau i. Schl. –
Leipzig, 1902.
Ścinawa (niem. Steinau an der Oder)
1011. SCHREIBER M. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Steinau
a.O. – Glogau, 1905.
1012. SCHUBERT H. Urkundliche Geschichte der Stadt Steinau an der Oder. –
Breslau, 1885.
Ścinawa Mała (niem. Steinau O.S.)
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches
Handbuch […] = poz. 536.
Środa Śląska (niem. Neumarkt in Schlesien)
1013. WINKLER R. Heimatkunde des Kreises Neumarkt. – Glogau, 1906.
Świdnica (niem. Schweidnitz)
1014. BLEISCH J. Führer durch die katholische Pfarrkirche zu Schweidnitz. Eine
Jubiläumsausgabe zum silbernen Priesterjubiläum des hochw. Stadtpfarrers Majunke. –Schweidnitz, 1922.
CROON G.: Die landständische Verfassung von Schweidnitz – Jauer […]
= poz. 689.
1015. GRÖGER E. Der Kreise Schweidnitz nach seinen physikalischen, statistischen und topographischen Verhältnissen. Ein Beitrag zur Förderung der
Heimatskunde für Schule. – Schweidnitz, [ca 1886].
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 324.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 325.
1016. SCHIRRMANN W. Chronik der Stadt Schweidnitz. – Schweidnitz, 1909.
1017. SCHMIDT F. J. Geschichte der Stadt Schweidnitz. – Schweidnitz, 1846.
1018. SCHUBERT H. Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz. –
Schweidnitz, 1911.
1019. SCHWEIDNITZ. Hrsg. vom Verkehr-Verein Schweidnitz. – Schweidnitz,
[ca 1905].
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
1020. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Schweidnitz, Regierungs-Bezirk
Breslau, Provinz Schlesien 1860/62. – Schweidnitz, 1863.
1021. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Schweidnitz, Regierungs-Bezirk
Breslau, Provinz Schlesien 1863/65. – Schweidnitz, 1867.
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STURM L.: Führer durch Schweidnitz und 120 […] = poz. 353.
1022. WASNER A. Stadt- und Landkreis Schweidnitz. Ein Beitrag zur Heimat-Kunde. – 2. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1903.
1023. WASNER A. Stadt- und Landkreis Schweidnitz. Ein Beitrag zur Heimat-Kunde. – 3. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1909.
1024. WEIGEL J. A. V. Das Fürstenthum Schweidnitz. – Berlin, 1800.
Świebodzice (niem. Freiburg in Schlesien)
1025. PELTZ E. Führer durch die Umgegend von Freiburg. Zunächst für die
Fremden, welche mit der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn des
Gebirge besuchen. – Schweidnitz, 1844.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Świeradów-Zdrój3 (niem. Bad Flinsberg)
1026. ADAM W. Bad Flinsberg im schlesischen Isergebirge als klimatischer Kurort. – Friedeberg a. Qu, 1874.
1027. ADAM W. Bad Flinsberg im schlesischen Isergebirge. Ein Kurort mit
Stahl-, Moor-, Fichtennadel- und Lohe-Bädern. Kurzer Bericht nebst statistischen Notizen. – Breslau, 1881.
1028. ADAM W. Eine zweitägige Wanderung von Bad Flinsberg in den südlich
Bereich des Isergebirges. – Reichenberg, 1886.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 363.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 364.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 365.
1029. ADAM W. Der Kurort Flinsberg im schlesischen Isergebirge, seine Lage
und sein Klima : auf Grund mehrjähriger Beobachtungen bearbeitet. –
Löwenburg i. Sch., 1880.
1030. ADAM W. Prospect über Bad Flinsberg. – Breslau, 1884.
1031. BECK S. Führer für Flinsberg und Umgegend. – Schweidnitz, 1899.
1032. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Flinsberg und Bad Schwarzbach. –
2. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1919.
1033. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Flinsberg und Bad Schwarzbach im
schlesischen Isergebirge. – Schweidnitz, 1909.
PETER J.: Neuester und zuverlässigster Führer […] = poz. 445.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bädertages […] = poz. 642.
1034. SIEBELT J. Flinsbergs Geschichte und Entwicklung als Kurort. – Flinsberg, 1901.
Świny (niem. Schweinhaus)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
SCHAETZKE V. Bolkoburg und Burg Schweinhaus = poz. 564.
3

Opisy dotyczą również dawnej miejscowości Bad Schwarzbach – obecnie dzielnica Czarniawa Zdrój.
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Tarnowskie Góry (niem. Tarnowitz)
1035. ADREßBUCH von Tarnowitz mit Carlshof 1911/12. – Tarnowitz, 1912.
1036. FÜHRER durch Tarnowitz und Umgebung. – Würzburg ; Wien, 1891.
1037. FÜLLBIER V. Heimatkunde des Kreises Tarnowitz. – Tarnowitz, 1895.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet […]
= poz. 585.
1038. KARSTEN C. J. B. Ueber das Erz führende Kalkstein-Gebirge in der Gegend von Tarnowitz. – Dresden, 1827.
1039. WOSSIDLO P. Das Tarnowitzer Plateau. Nach seinen geographischen und
naturwissenschaftlichen Beziehungen. T. 1. – Tarnowitz, 1891.
Trzebnica (niem. Trebnitz)
1040. BAD Trebnitz in Schlesien. Stahl- und Moorbad Hedwigsbad. – [s.l.,
ca 1912].
1041. REICHEL H. Führer durch die St. Hedwigskirche zu Trebnitz i. Schles. –
Trebnitz, [ca 1903].
1042. REICHEL J. Poetischer, humoristischer, illustrierter Führer durch die Stadt
Trebnitz in Schlesien mit Bad und Buchenwald. – 2. verm. u. verb. Aufl. –
Trebnitz i. Schles., 1915.
1043. TREBNITZ mit Bad und Buchenwald. Ein Führer. Hrsg vom Trebnitzer
Verschonerungs-Verein. – Trebnitz, 1908.
1044. WOLFF M. Heimatkunde des Kreises Trebnitz. – Glogau, 1906.
Walim (niem. Wüstewaltersdorf)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge
[…] = poz. 281.
Wałbrzych4 (niem. Waldenburg)
1045. HOFERT G. Adressbuch der Stadt Waldenburg in Schlesien. – Leipzig,
1900.
NEUSTÄDT B.: Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge […] = poz.
970.
1046. PFLUG K. Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. – Waldenburg,
1908.
1047. PFLUG K. Regesten zur Geschichte der Stadt Waldenburg bis zur Besitzergreifung Schlesiens durch Friedrich den Grossen. – Waldenburg i. Schl.,
1878.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 342.
4

Opisy dotyczą także samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w granicach
administracyjnych Wałbrzycha): Altwasser – Stary Zdrój; Fürstenstein – Książ;
Weißstein – Biały Kamień.
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REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] =
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
1048. SCHREIBER F. Fürstenstein und seine Umgebungen. Ein unterhaltendes
und nützliches Handbüchlein für Besucher und Freunde jener schönen vaterländischen Gegend. – Breslau, 1843.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] = poz. 352.
1049. STATISTIK und Verwaltung des Kreises Waldenburg in Schlesien 1859/61.
– Waldenburg, 1863.
1050. ZEMPLIN A. Fürstenstein in der Vergangenheit und Gegenwart. – Breslau,
1838.
1051. ZEMPLIN A. Fürstenstein in der Vergangenheit und Gegenwart. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte und ein Wegweiser für Besucher. –
2.verb. Aufl. – Breslau, 1843.
Wambierzyce (niem. Albendorf)
1052. ALBENDORF. Die schönsten Ansichten vom berühmten Wallfahrtsort
Albendorf, genannt das Deutsche Jerusalem. – Albendorf, [ca 1920].
1053. EINE andächtige Erinnerung bei dem Kreuze auf dem Calvarieberg zu
Albendorf. Von andächtigen Wallfahrtern zu gebrauchen. – Znaim, [ca
1840].
1054. HATSCHER A. Führer durch den Wallfahrtsort Albendorf nebst
Beschreibung. – 5. Aufl. – Albendorf, 1921.
1055. HATSCHER J. D. Der Wallfahrtsort Albendorf. Sein Entstehen und sein
Fortbestand unter Anführung glaubwürdiger Quellen. – Albendorf, 1858.
1056. HATSCHER J. D. Der Wallfahrtsort Albendorf unter Anführung glaubwürdiger Quellen dargestellt. – 2. Aufl. – Albendorf, 1870.
1057. RUDL J. Kurze Beschreibung über den Ursprung des Gotteshauses in
Albendorf in der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Prag, 1860.
1058. ZIMMER E. Albendorf, sein Ursprung und Geschichte bis zur Gegenwart.
– Breslau, 1898.
1059. ZIMMER E. Festspiel zum 700 jährigen Jubiläum des Wallfahrtsortes
Albendorf. – [s.l.], 1918.
Wisła (niem. Weichsel)
1060. BĄCZKIEWICZ J. Wisła jako letnisko i uzdrowisko. – Warszawa, 1910.
1061. GAWROŃSKI F. Od źródeł Wisły do Ustronia. (Trochę szczegółów i faktów). W: „Ziemia”, R. 6, 1920, nr 3, s. 84-88.
1062. HOFF B. Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny.
– Warszawa, 1888.
1063. HOFF B. Początki Wisły i Wiślanie. Studjum etnograficzne. W: „Wędrowiec”, R. 25, 1887, nr 49-52; R. 26, 1888, nr 1-21.
1064. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. – Warszawa, 1885.
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1065. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. – Wyd.
2., powiększone i popr. – Warszawa, [ca 1889].
1066. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. –
Wyd.4. – Warszawa, 1898.
1067. PAWIŃSKI A. U źródeł Wisły. Obrazki z podróży. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1878, nr 126, s. 326-330; nr 127, s. 342-343; nr 128, s. 356-357;
nr 129, s. 381-382; nr 130, s. 387.
1068. SZ...r. Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1857,
nr 34, s. 268.
1069. ŚWIDERSKI Z. Wieś Wisła. Szkic z wędrówki po Śląsku w roku 1885
odbytej. – Kraków, 1889.
1070. UMIŃSKI Władysław. U źródeł Wisły. W: „Ziemia”, 1911, s. 415-416.
1071. WYSŁOUCHOWA Maria. Przyczynki do opisów wsi Wisły w cieszyńskiem.
W: „Lud”, R. 2, 1896, s. 126-141.
Wleń (niem. Lähn)
1072. PATSCHOVSKY W. Führer durch Lähn im Riesengebirge. Lehnhaus und
Umgebung. – 2. Aufl. – Lähn, 1909.
1073. PATSCHOVSKY W. Führer durch Lähn im Riesengebirge. Lähnhaus und
Umgebung. – 3. Aufl. – Lähn, [1922].
Wodzisław Śląski (niem. Loslau)
1074. HENKE F. Chronik, oder topographisch-geschichtlich-statistische Beschreibung der Stadt und freien Minderstandsherrschaft Loslau in Oberschlesien.
– Rybnik, [1860].
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Militsch […] = poz. 598.
Wojcieszyce (niem. Voigtsdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
Wołów (niem. Wohlau)
1075. WINKLER A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Wohlau.
– Glogau, 1905.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau = poz.
654.
Wrocław 5 (niem. Breslau)
1076. ADAMY H. Heimatkunde von Breslau. – Breslau, 1872.
1077. ADAMY H. Bilder aus der Heimatskunde Schlesiens. – Neu rev. –
Königsberg i.Pr., 1882.
5

W granicach administracyjnych Wrocławia od 1928 r. leży także Deutsch Lissa
– Leśnica.
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1078. ADREßBUCH von Breslau und Umgebung mit Plänen und Straßenverzeichnis. – Breslau, 1912.
1079. ADREßBUCH für Breslau und Umgebung, 1915. Unter Benutzung amtlicher Quellen mit der Beigabe neuester Plan der Stadt Breslau. – Breslau,
1915.
1080. ALBUM von Breslau und dem Riesengebirge. 31 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck. – Berlin, [post 1900].
1081. BALLACH J. Illustrierter Führer durch die Haupt- und Residenzstadt
Breslau. – Breslau, [1885].
1082. BALLACH Jan Plan und Führer durch die Schlesische Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung im Jahre 1881 mit Plan und Führer von Breslau. –
Breslau, 1881.
BANSKI H.: Breslau und Umgebung […] = poz. 932.
1083. BRESLAU. [Städtebilder]. – Leipzig, 1909.
1084. BRESLAU. Lage, Natur u. Entwickelung. Eine Festgabe dem XIII. Deutschen Geographentage, dargeboten vom Ortsausschusse. – Breslau, 1901.
1085. BRESLAU, Industrie und Handel. Ansichten nach Aquarellen. – Breslau,
[1903].
1086. CZIHAK E. v. Führer durch die Sammlungen des Museums Schlesischer
Altertümer in Breslau. – 3. Aufl. – Breslau, 1891.
1087. FALEŃSKI F. Z Drezna do Wrocławia. Wrocław. Kilka kartek z pamiętnika podróży odbytej latem r.1869. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1870, nr
113, s. 107-108; nr 114, s. 113-115; nr 115, s. 129-130.
1088. FÜHRER durch Breslau. Aus Anlass der 76. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Hrsg. vom Magistrat der Königl. Haupt. u. Residenzstadt Breslau. – Breslau, 1904.
1089. FÜHRER durch Deutsch Lissa und Umgegend. Hrsg. von dem
„Gemeinnützigen Verein” in Deutsch-Lissa. – Deutsch Lissa, 1907.
1090. FÜHRER und Monumentalplan von Breslau. – 5.verm. u. verb. Aufl. –
Breslau, [ca 1915].
1091. GRÜTZNER B. Führer durch Breslau für die 34 Hauptversammlung des
Deutschen Apotheker-Vereins Breslau vom 22 bis 26 August 1905. – Breslau, 1905.
1092. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem farbigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in
Breslau. – 2., verb. Aufl. – Breslau, 1908.
1093. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem farbigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in
Breslau. – 3., verb. Aufl. – Breslau, [ca 1910].
1094. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem farbigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in
Breslau. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1912.
1095. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem farbigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in
Breslau. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1913.
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1096. HABEL P. Führer durch Breslau. Sonderdruck für die 56. Generalversammlung des Katholiken Deutschlands in Breslau vom 29. August bis 2.
September 1909. – Breslau, 1909.
1097. HABEL P. Neuer Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem
farbigen Stadtplanem. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs
in Breslau. – Breslau, 1905.
1098. HALLAMA G. Breslau. Die altertümliche schöne Stadt. – Breslau, [post
1920].
1099. JOHN, C. Breslau und seine Umgebungen. Ein Wegeweiser für Fremde
und Einheimische. – Breslau, 1850.
KREBS J.: Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und Badreisende
[…] = poz. 223.
1100. KREBS J. Wanderungen durch Breslau und dessen Umgebungen nebst weiteren Ausflügen. – Breslau, 1836.
1101. KRETSCHMER H. Am Wege und abseits. Kulturhistorische und
landschaftliche Skizzen aus Schlesiens Hauptstadt und ihrer Umgebung.
– Breslau, 1907.
1102. KRETSCHMER H. Breslau. Die Stadt und ihr Leben im Auftrage des Vereines zur Hebung des Fremdenverkehrs in Breslau. – Breslau, 1910.
1103. KRETSCHMER H. Breslau. Die Stadt und ihr Leben im Auftrage des Vereines zur Hebung des Fremdenverkehrs in Breslau. – 3. Aufl. – Breslau,
1912.
1104. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 5. Aufl.
– Schweidnitz, 1907.
1105. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 6. Aufl.
– Breslau ; Schweidnitz, 1912.
1106. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 8. Aufl.
– Schweidnitz, [ca 1917].
1107. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 9. Aufl.
– Schweidnitz, 1922.
1108. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer und Plan von Breslau. –
4. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1904.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 488.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 489.
1109. LANGEWORT A. Breslau in der Brieftasche. Kleines Breslauer Adressbuch enthalten sämtliche Breslauer Behörden. – Breslau, 1903.
1110. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 2., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1858.
1111. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1867.
1112. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1872.
1113. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 7., verb. Aufl. – Breslau, 1879.
1114. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 8., verb. Aufl. – Breslau, 1882.
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1115. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 9., verb. Aufl. – Breslau, 1884.
1116. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 10., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1888.
1117. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und
Fremde. – 12., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1901.
1118. LUCHS H. Ueber einige mittelalterliche Kunstdenkmäler von Breslau.
Die alte Burg von Breslau. Die Martinikirche. Die heilige Kreuz-Kirche.
Die ehemaligen Kirchen zu St. Vincenz, St. Michaels und Allerheiligen
auf dem Elbing und deren Reste. Eine historisch-artistische Abhandlung.
– Breslau, 1855.
1119. MANNFELD B. Aus Alt-Breslau und Schlesien. – Oppeln, 1891.
1120. MARKGRAF H. Die Straßen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren
Namen. – Breslau, 1896.
1121. MÜLLER-BERNBURG E. Breslau. – Leipzig, 1906.
1122. NENCKE K. C. Breslau. Ein Wegweiser für Fremde und Einheimische. –
Breslau, 1808.
1123. OLBRICHT K. Heimatkunde der Umgebung Breslaus im Umriß. – Breslau, 1914.
1124. RÜCKERT J., WILPERT O. Der Kreis Breslau und das Wichtigste von
der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen und geschichtlichen Unterricht. – 2. Aufl. – Gross-Strehlitz, 1898.
1125. RÜDIGER M. Wohin am Sonntag? Breslauer Wanderschilderungen. – Breslau, 1909.
1126. RÜDIGER M. Wohin am Sonntag? Breslauer Wanderschilderungen. – 2.
Aufl. – Breslau, 1910.
1127. SCHUBE T. Breslauer Waldbüchlein. Wanderungen durch die Baumwelt
Breslaus und seiner Umgebungen. Nebst einem Anhange, enthaltend einige Streifzüge durch entferntere Waldgebiete Schlesiens. – Breslau, 1909.
1128. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Sagan und Breslau. – Berlin 1802.
1129. WEIß F.G.A. Wie Breslau wurde. – Breslau, [1906].
1130. WEIß F.G.A. Wie Breslau wurde. – 3. Aufl. – Breslau, [ca 1907].
1131. WEIß F.G.A., GUTSCHE O. Führer durch Breslau mit Illustrationen und
einem Plan der Stadt. – Breslau, 1902.
1132. WEIß F.G.A., GUTSCHE O. Führer durch Breslau mit Illustrationen und
einem Plan der Stadt. – 2., verb. Aufl. – Breslau, 1910.
1133. YSSELSTEIN M. v. Lokal-Statistik der Stadt Breslau. – Breslau, 1866.
Zabrze6 (niem. Hindenburg)
1134. HELLMANN F. Adreßbuch für die Gemeinde Zabrze 1908-1909. Beilage:
Spezial-Adressbuch für Handel und Gewerbe von Zabrze. – Breslau, 1908.
6

Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś dzielnic
w granicach administracyjnych Zabrza): Biskupitz – Biskupice; Borsigwerk –
Osiedle Borsiga, Mikultschütz – Mikulczyce; Zaborze.
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1135. HELLMANN F Adreßbuch für Zabrze 1910 mit Einwohnerverzeichnis
von Biskupitz, Borsigwerk und Zaborze. – Gleiwitz, 1910.
HELLMANN F.: Adreßbuch für Zabrze 1912 […] = poz. 929.
1136. GESCHICHTE der Pfarrgemeinde Zabrze-Hindenburg. W: „Oberschlesische Heimat”, 1917, T. 13, s. 1-17.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet […]
= poz. 585.
1137. STADTBAD Hindenburg (Oberschlesien). – [s.l., post 1915].
Zachełmie (niem. Saalberg)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen
[…] = poz. 721.
Zagórze Śląskie7 (niem. Kynau)
1138. KURZE Beschreibung und Geschichte der Kinsburg nebst Sagen und
Erzaehlungen. Gesammelt aus alten Schriften. – [s.l.], 1834.
NEUSTÄDT B.: Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge […] = poz.
970.
1139. PELZ E. Die Kinsburg. – Leipzig, 1847.
1140. PELZ E. Die Kinsburg. – 3. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1859.
1141. SCHILLER A. Geschichte und Sage der Kynsburg. – Schweidnitz, [ca
1908].
1142. ZEMPLIN A. Beschreibung und Geschichte der Burg Kynsberg im Schlesierthale des Fürstenthums Schweidnitz, bis zum Jahre 1823. – 2. verm.
Aufl. – Breslau, [1826].
Ząbkowice Śląskie (niem. Frankenstein)
1143. KOPIETZ J. A. Geschichte der deutschen Kultur und ihrer Entwickelung
in Frankenstein und im frankensteiner Lande. Ein Beitrag zur schlesischen
Kulturgeschichte. – Breslau, 1910.
1144. KRAUTWURST R. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Frankenstein. Beilage zu Flemmingschen Schulkarte des Kreises Frankenstein. – Glogau, 1905.
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge
[…] = poz. 281.
1145. MARTIN J. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Frankenstein in Schlesien. – Leipzig, 1902.
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
1146. RUECKER J. Der Kreis Frankenstein und das Wichtigste von der Provinz
Schlesien. – Leobschütz, 1881.
1147. SCHUBE T. Aus der Baumwelt des Kreises Frankenstein. – Frankenstein
i. Schl., 1913.

7

Wieś nosiła również nazwy: Kiensberg, Kinaw, Königsberg, Koenigsberg,
Chojna, Chojnów, Choina.
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1148. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Frankenstein, Regierungs-Bezirk
Breslau, Provinz Schlesien 1859/61. – Frankenstein, 1863.
Zgorzelec (niem. Görlitz)
1149. BLAU F. Görlitz. Hrsg. von der Riesengebirgsvereinssection Görlitz. –
Zürich, [1888].
1150. FÜHRER durch Görlitz in Schlesien. – Görlitz, 1910
1151. FÜHRER durch Görlitz in Schlesien. – Görlitz, 1916.
1152. GÖRLITZ und seine Umgegend. Ein Führer für Fremde und Einheimische.
– Görlitz, 1867.
1153. GÖRLITZ und seine Umgegend. Ein Führer für Fremde und Einheimische.
– 3., neubearb. Aufl. – Görlitz, 1883.
1154. GÖRLITZER Wanderbuch. 290 Halbtags- und Ganztags- Ausflüge in der
engeren und weiteren Umgegend von Görlitz. – 4. Aufl. – Görlitz, 1909.
1155. ILLUSTRIERTER Führer durch Görlitz und Umgebung mit Plan der Stadt.
– 2. Aufl. – Zittau, [1898].
1156. NEUER Führer durch Görlitz. – 4. Aufl. – Görlitz, 1909.
Zielona Góra (niem. Grünberg in Schlesien)
1157. FÜHRER durch Grünberg i. Schl. und Umgebung mit Plan der Stadt. –
Würzburg ; Wien, [1890].
1158. GESCHICHTLICHES und Allgemeines über die Stadt Grünberg i. Schl.
für die 57. Generalversammmlung des Schlesischen Forst-Vereins von
6 bis 8 Juli 1899 zu Grünberg in Schlesien. – Grünberg i. Schl., [ca 1899].
1159. GRÖNBERGS-Höhe erbauet im Jahre 1860 vom Grünberger Gewerbe und
Garten-Verein, zum Andenken seines 25jährigen Bestehens. – Grünberg,
1862.
1160. TUSCHKE O. Führer durch Grünberg und Umgebung mit Stadtplan, Karte
nähster Umgebung und Panorama von der Augusthöhe. – Grünberg, 1901.
1161. WOLFF E. Grünberg in Pr. Schlesien als Kurort für Traubengäste nebst
einigen Bemerkungen über die Weintraubenkur, etc. – Grünberg, 1853.
1162. WOLFF O. Geschichte der Stadt Grünberg in Niederschlesien von ihrer
Entstehung bis zur Einführung der Reformation. – Grünberg, 1848.
WUTKE K. Die Kreise Grünberg und Freystadt = poz. 790.
Ziębice (niem. Münsterberg)
1163. ADREßBUCH für die Stadt Münsterberg (Schlesien). – München, 1922.
1164. HAEDRICH F. K. Kleine Heimatkunde des Kreises Münsterberg. Für
Schule und Haus. – Glogau, 1905.
1165. HARTMANN F. Geschichte der Stadt Münsterberg in Schlesien von ihrer
Gründung bis zur Gegenwart. – Münsterberg in Schl., 1907.
1166. HUEBNER F. Adreßbuch der Stadt Münsterberg. – Leipzig, 1903.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Münsterberg und Brieg = poz. 573.
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Złotoryja (niem. Goldberg)

1167. ADREßBUCH für die Stadt Goldberg i. Schl. Angefertigt auf Grund der
Personenstands-Aufnahme. – Goldberg, 1900.
ARLT P.: Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Goldberg –
Haynau = poz. 596.
1168. HADAMCZIK K. 700-Jahrfeier der Stadt Goldberg i. Schl. vom 1. bis 9.
Juli. 1211-1911. – [Goldberg in Schlesien], 1911.
1169. PESCHEL W., STURM L. Die Stadt Goldberg und ihre Umgebung sowie
Goldbergs Sagen und Volksmärchen. – 2. Aufl. – Goldberg, 1909.
1170. PESCHEL W., STURM L. Die Stadt Goldberg und ihre Umgebung sowie
Goldbergs Sagen und Volksmärchen. – 3. Aufl. – Goldberg i. Schl., 1920.
1171. STURM L. Führer durch die Stadt Goldberg in Schlesien und ihre Umgebung. – 3.Aufl. – Goldberg, 1905.
1172. STURM L. Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien. – Goldberg, 1888.
Złoty Stok (niem. Reichenstein)
1173. HEINTZE K. B. Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie
Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und
statistischer Beziehung. – Breslau, 1817.
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
1174. UBER A. Reichenstein und das Schlackenthal nebst Umgegend. – Reichenstein, 1882.
1175. WENKE P. Führer für Reichenstein und Umgebung. – Reichenstein, 1905.
Żagań (niem. Sagan)
1176. AEUER A. W. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Sagan. –
Glogau, [1905].
1177. DORST von SCHATZBERG L., LEIPELT A. Der Saganer Kreis
topographisch, historisch und artistisch, mit Rücksicht auf Ortssagen und
sonst bezügliche Merkwürdigkeiten dargestellt und nebst einem Anhange
der ältesten und wichtigsten Urkunden. – Sagan, 1850.
1178. LAUSCHKE P. Führer durch Sagan und Umgegend. – Sagan, [ca 1910].
1179. LEIPELT A. Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan. – Sorau,
1853.
1180. TEICHERT O. Der Herzogliche Park zu Sagan. Ein Wegweiser für Fremde
und eine Darstellung seiner Entstehung, Fortbildung und Erhaltung. – Sagan ; Sprottau, 1858.
WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Sagan und Breslau = poz. 1128.
Żmigród (niem. Trachenberg)
AUS NIEDERSCHLESIENS Ostmark Grenzkreis Militsch – Trachenberg
[…] = poz. 868.
GOEDSCHE O. L.: Geschichte und Statistik des Militsch – Trachenberger
[…] = poz. 869.
RENNER H.: Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises […] = poz.
870.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz. 885.
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Bibliografia zawartości „Studiów bibliologicznych”
za lata

1983-2011

W roku 1974 władze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zdecydowały o powołaniu w ramach Instytutu Filologii Polskiej nowej jednostki – Zakładu Bibliotekoznawstwa. Była to odpowiedź
na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony różnych podmiotów i środowisk
widzących konieczność utworzenia na Śląsku akademickiego ośrodka
kształcenia bibliotekarzy. Po szesnastu latach działalności Zakład został
przekształcony w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Jedną z licznych inicjatyw wydawniczych podejmowanych przez
katowicki ośrodek są „Studia bibliologiczne” – wydawnictwo ciągłe ukazujące się nieprzerwanie od 1983 r. Dotychczas ukazało się 19 tomów,
z których każdy opatrzony został odrębnym tytułem:
T. 1. Książka – czytelnik – recepcja. Pod red. A. Jarosza. Katowice
1983.
T. 2. Bibliofile – bibliotekarze – wydawcy. Pod red. J. Paszka. Katowice
1988.
T. 3. Biblioteka – edytorstwo – naukoznawstwo. Pod red. A. Jarosza.
Katowice 1990.
T. 4. Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego – biografie – varia. Pod
red. A. Jarosza. Katowice 1991.
T. 5. Informacja naukowa – bibliotekarstwo – zagadnienia wydawnicze.
Pod red. A. Jarosza. Katowice 1992.
T. 6. Kultura staropolska – regionalia śląskie – szkice i komunikaty. Pod
red. Z. Żmigrodzkiego. Katowice 1993.
T. 7. Historia – biblioteka – silesiaca. Pod red. B. Zyski. Katowice 1993.
T. 8. Historia – biblioteki – informacja naukowa – papier drukowy. Pod
red. B. Zyski. Katowice 1994.
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T. 9. Prace ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi. Red. nauk. B. Zyska,
I. Socha. Katowice 1995.
T. 10. Prace ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Zysce. Red. nauk.
I. Socha. Katowice 1997.
T. 11. Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia. Pod
red. I. Sochy. Katowice 1998.
T. 12. Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego. Red.
nauk. I. Socha. Katowice 2000.
T. 13. Biblioteki – prasa – silesiana. Pod red. I. Sochy. Katowice 2001.
T. 14. Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa. Varia. Pod red.
K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2002.
T. 15. Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. nauk.
K. Heska-Kwaśniewicz; przy współudziale K. Tałuć. Katowice
2005.
T. 16. Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Pod red. I. Sochy;
przy współudziale J. Kamińskiej, B. Żołędowskiej. Katowice 2006.
T. 17. Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej (Wybrane aspekty badań bibliologicznych i szkice historyczne). Pod red. E. Gondek, I. Sochy. Katowice 2008.
T. 18. Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy.
Pod red. M. Jarczykowej. Katowice 2010.
T. 19. Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek. Pod
red. A. Sitkowej. Katowice 2011.
Niemal trzydziestoletni okres ukazywania się wydawnictwa zaowocował bogatym materiałem (250 artykułów) stanowiącym interesujące
źródło szeroko pojętych badań z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, jak również analiz śląskoznawczych. Dotychczas
nie opublikowano bibliografii zawartości „Studiów bibliologicznych”,
która dokumentowałaby dorobek wydawnictwa i dzięki której możliwe
byłoby sprawne wyszukiwanie zamieszczonych tekstów.
Prezentowany spis jest bibliografią specjalną kompletną – obejmuje
opisy wszystkich artykułów dotychczas ogłoszonych na łamach „Studiów
bibliologicznych”. Przyjęto układ alfabetyczny według nazwisk autorów,
a w ich obrębie opisy uszeregowano w sposób chronologicznie wstępujący. W przypadku autorów posługujących się podwójnym nazwiskiem
zastosowano odsyłacze do wersji obecnie stosowanej. Dla artykułów
napisanych przez dwóch autorów, opis zamieszczono pod nazwiskiem
pierwszego wymienionego autora i zastosowano odsyłacz do nazwiska
drugiego. Wszystkie opisy wykonane zostały z autopsji.
Ponadto bibliografię uzupełniono indeksem rzeczowym ułatwiającym wyszukiwanie materiałów. Użyte w indeksie terminy mają zróżnicowaną formę. Wykorzystano zarówno nazwy własne osób i instytucji

Bibliografia zawartości „Studiów bibliologicznych” za lata 1983-2011

193

(od nazwisk podwójnych oraz różnych wersji nazw instytucji zastosowano odsyłacze), tytuły czasopism podano w cudzysłowie, dla wyrażeń jednowyrazowych przyjęto formę mianownika liczby mnogiej, ponadto zastosowano wyrażenia wielowyrazowe w formie użytej w artykułach bądź
zaczerpniętej z „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”.
Bibliografia zawartości „Studiów bibliologicznych”
za lata 1983-2011:
Achtelik Aleksandra
1. Miasto w „Zeszytach Literackich”. – T. 15 (2005), s. 184-199.
Adamczykowa Zofia
2. „W służbie społecznej” – Maria Dąbrowska dla czasopism dziecięcych. –
T. 15 (2005), s. 103-124.
Aleksandrowicz Tadeusz
3. Bibliofilskie zainteresowania Marka Tulliusza Cycerona. – T. 1 (1983),
s. 7-17.
4. Biblioteki prywatne rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki. –
T. 2 (1988), s. 9-23.
5. Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w starożytnym Rzymie. – T. 5
(1992), s. 44-54.
6. Warsztat bibliograficzno-informacyjny historyka bibliotek antycznych. –
T. 7 (1993), s. 9-14.
7. „Ludzie nowi” w schyłkoworepublikańskiej nobilitas a literatura. –
T. (1994), s. 17-36.
8. Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej. –
T. 9 (1995), s. 103-112.
9. Bibliologiczne konteksty działalności Gajusza Juliusza Cezara. – T. 10
(1997), s. 130-135.
Andrzejczak Henryka
10. Kronikarskie zapiski proboszczów mariackich z Bytomia z lat 1961-1993. –
T. 15 (2005), s. 200-231.
Babik Wiesław
11. Wybrane propozycje uzupełnienia UKD na potrzeby systemów informacji
o materiałach kartograficznych. – T. 13 (2001), s. 7-21.
Bajor Agnieszka
12. Prace bibliograficzne Kazimierza Budzyka. – T. 14 (2002), s. 54-70.
13. Cele Akcji Katolickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego na
łamach częstochowskiej „Młodzieży Katolickiej”. – T. 15 (2005), s. 66-81.
14. Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej.
Wybrane zagadnienia. – T. 18 (2010), s. 212-224.
15. Dokumentowanie dorobku kulturalnego i naukowego polskiej diaspory
w pracach bibliograficznych Jana Kowalika (1910-2001). – T. 19 (2011),
s. 161-178.
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Bakalarz Agnieszka
16. Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru
z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie.
– T. 18 (2010), s. 177-182.
Biały Agnieszka
17. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotychczasowych metod. – T. 18 (2010), s. 160-176.
Bieńkowski Wiesław
18. Władysław Chojnacki – badacz książki i bibliofil. – T. 8 (1994), s. 7-16.
19. Krakowskie wydawnictwa obchodów kościuszkowskich w 1894 roku. – T. 9
(1995), s. 164-171.
Borecki Marian
20. Uwagi o Fenomenach Jana Kochanowskiego. – T. 9 (1995), s. 51-68.
Buchwald-Pelcowa Paulina
21. Toruńskie epizody cenzury. – T. 9 (1995), s. 124-135.
Cieplik Zygmunt
22. Zagrzybienie księgozbioru Biblioteki Polonistycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – T. 10 (1997), s. 107-119.
Czerwień Henryk
23. Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864). – T. 5 (1992),
s. 151-168.
Czubala Dionizjusz
24. W starych książkach. Drukowane i rękopiśmienne sensacje rosyjskie z XIX
wieku. – T. 5 (1992), s. 207-210.
Ćwiertnia Beata zob. poz. 39.
Dawid Łucja
25. Literatura piękna na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” w latach
1892-1939. Szkic informacyjny. – T. 13 (2001), s. 62-72.
Dec Renata zob. Mateusiak Renata
Drabek Aneta
26. Związki komunikacji z innymi dyscyplinami nauk społecznych (na podstawie „Current Contents”: seria Social & Behavioral – 1995). – T. 12 (2000),
s. 191-206.
Dymmel Anna
27. Książka wśród mieszkańców Lublina w latach 1810-1863. Zarys problematyki badawczej. – T. 17 (2008), s. 101-115.
Ficek Aleksandra
28. Stymulowanie innowacyjnych postaw pracowników. – T. 16 (2006), s. 48-56.
Fonfara Ewa
29. O książce wydawanej „raz na rok”. Komunikat o „Kalendarzu Skoczowskim” (1993-2004). – T. 15 (2005), s. 125-132.
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Frychel Iwona
30. Źródła do dziejów Polskiego Radia Katowice w zbiorach rozgłośni i Archiwum Państwowym w Katowicach. – T. 14 (2002), s. 139-147.
Gajowska Aleksandra
31. Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego. – T. 18 (2010),
s. 109-123.
32. List dedykacyjny Jerzego Samuela Bandtkiego w Historii drukarń krakowskich. – T. 19 (2011), s. 48-62.
Gębołyś Zdzisław zob. poz. 245.
33. Witold Wyspiański – pedagog i działacz kulturalno-oświatowy. – T. 4
(1991), s. 58-66.
34. Zawód bibliotekarski w oczach niemieckich bibliotekarzy pierwszej połowy
XIX wieku. – T. 5 (1992), s. 36-43.
35. Informatory biblioteczne – między teorią a praktyką. – T. 6 (1993), s. 125136.
36. Dokumentalista naukowy w RFN – problemy kształcenia i zawodu. – T. 8
(1994), s. 137-144.
37. Bibliografia prac Bronisława Zyski. – T. 10 (1997), s. 25-67.
38. Biblioteka Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. – T. 10
(1997), s. 148-157.
39. Czytelnictwo uczniów szkół polskich (klasy XI-XII) na Litwie w świetle badań ankietowych / ..., Beata Ćwiertnia. – T. 11 (1998), s. 129-143.
40. Bibliografia prac Jerzego Ratajewskiego. – T. 12 (2000), s. 11-44.
41. Kształcenie bibliotekarzy dyplomowanych w nowych krajach związkowych
RFN – model lipski. – T. 13 (2001), s. 22-33.
42. Biblioteka szkoły średniej w Mickunach (Republika Litwy) w latach 19901999. – T. 14 (2002), s. 86-102.
43. O związku między pracą w bibliotece a zdrowiem bibliotekarzy. – T. 15
(2005), s. 305-315.
44. Tworzenie misji biblioteki. – T. 16 (2006), s. 9-22.
45. Uczeni, poeci i inni – bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich
w latach 1789-1871. – T. 18 (2010), s. 124-136.
Glensk Joachim
46. Procesy prasowe gazet niemieckich na Górnym Śląsku w pierwszej połowie
XX wieku (z oskarżenia strony polskiej). – T. 15 (2005), s. 26-53.
Gomóła Anna
47. Przypomnieć czas początku. „Katolik” o budowie kościoła pw. Świętych
Piotra i Pawła w Katowicach. – T. 15 (2005), s. 54-65.
Gondek Elżbieta
48. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
1974-1982 /..., Teresa Lewandowska-Wilkoń. – T. 1 (1983), s. 110-116.
49. Z dziejów poligrafii w Sosnowcu. O drukarniach założonych do 1918 roku.
– T. 2 (1988), s. 134-148.
50. Z dziejów poligrafii w Zagłębiu Dąbrowskim. O drukarniach założonych

196

Joanna Kamińska

do 1918 roku w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. – T. 3 (1990),
s. 64-77.
51. Henryk Warszawski – gawędziarz dawnego Sosnowca. – T. 4 (1991), s. 4048.
52. Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (Wybrane
problemy). – T. 5 (1992), s. 183-198.
53. Dokumentacja dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego okresu międzywojennego. Wybrane problemy. – T. 6 (1993), s. 113-124.
54. Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795-1863 (wybrane problemy
metodologiczne). – T. 7 (1993), s. 99-111.
55. Sieć wrocławskich księgarń i drukarń w latach 1802-1858 w publikowanych wykazach urzędowych. – T. 9 (1995), s. 149-163.
56. Zakład oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 1974-1996. – T. 10 (1997), s. 158-166.
57. Źródła informacji o regionie Śląska. – T. 11 (1998), s. 7-17.
58. Dochodzenie w sprawie genezy wrocławskiej edycji Dziadów Adama
Mickiewicza z roku 1862 i 1864. – T. 12 (2000), s. 129-143.
59. Papiernie na Śląsku w XIX wieku w świetle pruskich publikacji urzędowych. – T. 13 (2001), s. 83-98.
60. Obraz bibliotek publicznych oraz czytelnictwa w województwie śląskim
w latach 2000-2007. – T. 18 (2010), s. 7-32.
Górniak Agnieszka
61. Wenecka oficyna Cierów w XVII wieku. – T. 12 (2000), s. 112-116.
Grzeszczuk Stanisław
62. O bibliografiach i bibliografach Łukasza Opalińskiego – uprzątanie przedpola. – T. 9 (1995), s. 90-102.
Gwioździk Jolanta1
63. Zainteresowania literackie i publicystyczne Wiktora Czajewskiego. – T. 4
(1991), s. 105-115.
64. Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie
wybranych edycji listów. – T. 5 (1992), s. 83-98.
65. Staropolskie książki dedykowane benedyktynom łacińskim we Lwowie. –
T. 7 (1993), s. 53-64.
66. Książka w życiu ksieni Magdaleny Doroty Daniłowiczówny (ok. 1607-1687)
i lwowskich benedyktynek. – T. 14 (2002), s. 19-32.
67. Kult św. Fortunata wśród lwowskich benedyktynek. – T. 15 (2005), s. 232-249.
Herczek Aleksander
68. Owady niszczące zbiory archiwalne na przykładzie Krakowskiego Archiwum Państwowego na Wawelu. – T. 10 (1997), s. 97-106.
Heska-Kwaśniewicz Krystyna
69. „Zdumiewający cud czytania”. Aleksander Kamiński o książce i czytelnictwie. – T. 12 (2000), s. 182-190.
70. Mulierem fortem... O Profesor Marii Pawłowiczowej. – T. 15 (2005), s. 5-8.
1

Poz. 63 oraz 64 pod nazwiskiem: Paw Jolanta.
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Huczek Marian
71. Efektywność działalności biblioteki publicznej. – T. 16 (2006), s. 57-68.
Janeczek Zdzisław
72. Zainteresowania literackie i bibliofilskie Ignacego Potockiego. – T. 2
(1988), s. 38-55.
73. Zainteresowania naukowe marszałka litewskiego Ignacego Potockiego. –
T. 3 (1990), s. 105-120.
Jarczyk Aleksandra
74. Zabytkowy księgozbiór zachowany w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. – T. 11 (1998), s. 63-77.
Jarczykowa Mariola
75. Wydawnicze losy spuścizny literackiej Daniela Naborowskiego. – T. 2
(1988), s. 119-133.
76. Spuścizna literacka Olbrychta Karmanowskiego – zarys problematyki edytorskiej. – T. 3 (1990), s. 78-91.
77. Udział Kazimierza Olszewskiego w życiu literackim Zagłębia w okresie
międzywojennym. – T. 4 (1991), s. 89-104.
78. Literacka rama wydawnicza „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego.
– T. 5 (1992), s. 112-128.
79. Kultura funeralna kręgu Radziwiłłów birżańskich w świetle kazań pogrzebowych z pierwszej połowy XVII wieku. – T. 6 (1993), s. 40-51.
80. „Chwalebna swada” Radziwiłła. Mowy pogrzebowe Krzysztofa II. – T. 7
(1993), s. 15-28.
81. Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birżańskich
w pierwszej połowie XVII wieku. – T. 8 (1994), s. 57-68.
82. Bibliografia prac Adama W. Jarosza. – T. 9 (1995), s. 27-42.
83. Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) wobec zagadnień dydaktycznych i naukowych. – T. 9 (1995), s. 136-148.
84. O „chowaniu”, „uwożeniu” i „pomoknięciu” bibliotek Radziwiłłów.
Z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku. – T. 10
(1997), s. 120-129.
85. Sposoby przesyłania korespondencji staropolskiej. Funkcjonowanie epistolografii w środowisku Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. – T. 11
(1998), s. 104-114.
86. Program nauczania liceum w Słucku. Z dziejów szkolnictwa kalwińskiego
w XVII wieku. – T. 12 (2000), s. 117-128.
87. Biblioteczka podróżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655). – T. 13 (2001),
s. 34-45.
88. Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w świetle listów Piotra Kochlewskiego. – T. 14 (2002), s. 9-18.
89. Piotr Kochlewski w drukach XVII-wiecznych. – T. 15 (2005), s. 262-276.
90. Książka i biblioteka w aktach litewskich synodów różnowierczych z XVII
wieku. – T. 17 (2008), s. 88-100.
91. Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku. – T. 18 (2010), s. 96-108.
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92. Wydawanie literatury okolicznościowej – zarys problematyki edytorskiej. –
T. 19 (2011), s. 23-36.
Jarosz Adam2
93. Stanisław Wolicki – pisarz i działacz kulturalny w Sosnowcu. Sylwetka biograficzna. – T. 4 (1991), s. 67-73.
94. Edward Kudelski – autor powieści o Sosnowcu. – T. 4 (1991), s. 74-81.
95. Uwagi o listach Olbrychta Karmanowskiego. – T. 5 (1992), s. 67-82.
96. Daniel Naborowski i „nasz Poeta Polski” (Uwagi o listach Naborowskiego). – T. 6 (1993), s. 17-39.
97. Między informatywnością a literackością. Konstrukcja listów Daniela Naborowskiego. – T. 7 (1993), s. 29-41.
98. Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego w kręgu myśli i poezji ariańskiej.
– T. 8 (1994), s. 37-57.
99. Kalendarium Bronisława Zyski. – T. 10 (1997), s. 7-24.
Jarowiecki Jerzy
100. Transformacja prasy polskiej w latach 1989-1994. – T. 9 (1995), s. 180-195.
101. Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. – T. 12 (2000), s. 157-171.
Kalczyńska Maria
102. Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie
XIX i XX wieku. – T. 11 (1998), s. 18-30.
103. Polonia niemiecka w kontekście zawartości monachijskiego „Exodusu”
(1988-1995). (Wybrane zagadnienia: emigracja, Kościół, oświata i kultura). – T. 15 (2005), s. 133-152.
Kamińska Joanna
104. Metody oceny jakości usług bibliotecznych. – T. 16 (2006), s. 78-90.
105. Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania. – T. 18 (2010), s. 53-62.
Kaplita Monika
106. Kierunki prac bibliologicznych dotyczących Śląska we Wrocławiu w latach
1945-1975. – T. 18 (2010), s. 137-149.
Kędzierzawski Wojciech
107. „Gazeta Wyborcza” i etnografia. Przypadek narracji tożsamościowej
w prasie codziennej. – T. 15 (2005), s. 159-170.
Kołodziejska Jadwiga
108. Elitarność i powszechność czytania. – T. 17 (2008), s. 18-28.
Komza Małgorzata
109. Bibliolog wobec nowych zjawisk w sztuce książki. – T. 17 (2008), s. 29-41.
Kossakowska-Jarosz Krystyna
110. Pasja i motywacja. Rola prasy i redaktorów w XIX-wiecznej rodzimej kulturze Górnego Śląska. – T. 15 (2005), s. 9-25.
2

Od poz. 97 Jarosz Adam W.
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Kotwica Agnieszka
111. Biblioteka w służbie niepełnosprawnych – Dział IntegracyjnoBiblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w świetle sprawozdań okresowych
i druków wewnętrznych. – T. 19 (2011), s. 179-194.
Krawczyk Antoni
112. Przechodzenie centrum do rangi peryferii wraz ze słabnięciem układu
centralnego w funkcjonowaniu książki. – T. 17 (2008), s. 7-17.
Krupka Katarzyna
113. Ikonografia książki w twórczości więźniów KL Auschwitz. – T. 19 (2011),
s. 139-152.
Kubów Stefan
114. Kryteria i narzędzia oceny jakości kadry menedżerskiej bibliotek naukowych. – T. 16 (2006), s. 69-77.
Kunicka Marta
115. Studenci i książki. Socjologiczne studium czytelnictwa książek /..., Wojciech Świątkiewicz. – T. 17 (2008), s. 57-69.
Langer Hanna
116. Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia). – T. 18
(2010), s. 63-78.
117. Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim
im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym. –
T. 19 (2011), s. 63-87.
Lech Aleksander zob. poz. 238
Lewandowska-Wilkoń Teresa zob. Wilkoń Teresa
Łakomy Agnieszka
118. Funkcjonowanie bibliotek dla polskich displaced persons w Niemczech
Zachodnich na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej tych
instytucji. – T. 19 (2011), s. 153-160.
Magiera Halina
119. Zainteresowania czytelnicze Juliana Fałata na podstawie jego pamiętnika
i korespondencji. – T. 15 (2005), s. 277-290.
120. Prasa i dokumenty życia społecznego międzywojnia o sprawach kulturalnych Kazimiery Alberti. – T. 19 (2011), s. 119-138.
Makles Karol
121. Zagadnienia bibliograficzne na łamach „Samorządu Miejskiego” (19211939). – T. 19 (2011), s. 88-99.
Małysiak Barbara
122. „Wysokie Obcasy” – sobotni dodatek do „Gazety Wyborczej”. (Rekonesans
badawczy). – T. 15 (2005), s. 171-183.
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Marcol Anna
123. Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989. – T. 18 (2010), s. 225-235.
Marszakowa-Szajkiewicz Irena
124. Metody analizy leksykalnej w informacji naukowej. – T. 12 (2000), s. 207-214.
Mateusiak Renata3
125. Czytelnictwo polskiej młodzieży górnośląskiej w latach 1900-1918. Wybrane zagadnienia. – T. 11 (1998), s. 49-62.
126. Folklorystyczne i literackie zbiory Stanisława Wallisa w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. –
T. 12 (2000), s. 86-95.
127. Z rozważań nad biblioteką prywatną Łukasza Wallisa. – T. 13 (2001), s. 99105.
128. Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opowieści ludowych. – T. 13 (2001), s. 112-121.
129. O ekslibrisach zamieszczonych w drukach gromadzonych przez Bibliotekę
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – T. 15 (2005), s. 291-304.
Matysek Anna
130. Informacja ekonomiczna – pojęcie i rodzaje. – T. 18 (2010), s. 201-211.
Mazur Jan
131. Działalność informacyjna Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej w latach 1928-1939. – T. 3 (1990), s. 41-53.
Mazurkowa Bożena
132. O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich
doby oświecenia. – T. 5 (1992), s. 129-150.
133. Przypisy i adnotacje w drukach polskich doby Oświecenia. Rozpoznanie
problemu. – T. 6 (1993), s. 73-87.
134. Książki w dobie stanisławowskiej ośmieszane i piętnowane. – T. 19 (2011),
s. 37-47.
Michta Beata
135. Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie
Indexu Translationum. – T. 12 (2000), s. 215-230.
Miedziński Ziemowit
136. Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela
Bogumiła Lindego. – T. 3 (1990), s. 92-104.
137. „Zygmunt zna historię”. W nurcie historiozofii romantycznej. – T. 8 (1994),
s. 90-103.
Miękina-Pindur Jadwiga
138. Listy o książkach. Korespondencja Ludwika Brożka i Zofii KossakSzatkowskiej. – T. 11 (1998), s. 78-103.
3

Od poz. 125 do 128 pod nazwiskiem: Dec Renata.
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Mrowiec Ewa4 zob. poz. 236-237
139. Z działalności Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w zakresie
ochrony zbiorów. – T. 3 (1990), s. 54-63.
140. Innowacje technologiczne w papiernictwie na łamach XIX-wiecznej
warszawskiej prasy technicznej. Wybrane zagadnienia. – T. 12 (2000),
s. 172-181.
Nadolna Marta
141. Rola „Guliwera” w popularyzowaniu książek „zakazanych”. – T. 18
(2010), s. 79-85.
Ocieczek Renarda
142. O adresatach listów dedykacyjnych Samuela Twardowskiego. – T. 1 (1983),
s. 39-54.
143. „Ojczyste heroica” Samuela Twardowskiego. Kilka uwag o znaczeniu terminu. – T. 9 (1995), s. 69-77.
Ogierman Leonard
144. Wybrane elementy praktycznych zabiegów konserwatorskich papieru. –
T. 10 (1997), s. 93-96.
Olejniczak Magdalena
145. Religijność a wychowanie. Pedagogiczna dyskusja na łamach wybranych
czasopism polskich w XX-leciu międzywojennym. – T. 13 (2001), s. 73-82.
Olszówka Małgorzata
146. Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach
1922-1939. Stan badań. – T. 13 (2001), s. 106-111.
Paszek Jerzy
147. O bibliofilstwie Berenta. – T. 2 (1988), s. 56-69.
Paw Jolanta zob. Gwioździk Jolanta
Pawłowiczowa Maria
148. Szymon Pistorius i jego dzieła (W kręgu polskiej książki różnowierczej). –
T. 1 (1983), s. 18-38.
149. Biblioteka bonifratrów w Cieszynie. – T. 2 (1988), s. 70-83.
150. Gazety warszawskie z lat 1858 i 1859 o górnikach Zagłębia, ich pracy
i życiu codziennym. – T. 4 (1991), s. 9-27.
151. Hieronim Hilary Łabęcki – twórca polskiej książki naukowej z dziedziny
górnictwa i hutnictwa. – T. 6 (1993), s. 98-112.
Pelc Janusz
152. Melchior Pudłowski autorem wiersza przypisywanego Janowi Kochanowskiemu. – T. 9 (1995), s. 43-50.
Pękalska Marta
153. Współczesne wydawnictwa na Dolnym Śląsku. Współpraca ponad granicami? – T. 17 (2008), s. 156-162.
4

Poz. 139 pod nazwiskiem: Pietraszek Ewa.
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Pękaty Wiktoria
154. Kapitał intelektualny biblioteki – jego rola i wartość. – T. 16 (2006), s. 3947.
Pidłypczak-Majerowicz Maria
155. Inwentarze bibliotek parafialnych guberni mińskiej z lat 1857-1859. –
T. 17 (2008), s. 116-124.
Piegza Marian
156. Biblioteka Aresztu Śledczego w Katowicach. – T. 2 (1988), s. 114-118.
Pietraszek Ewa zob. Mrowiec Ewa
Pietruch-Reizes Diana
157. Informacja naukowa a edytorstwo bibliologiczne /..., Jerzy Reizes. – T. 3
(1990), s. 31-40.
158. Informacja naukowa i prawo a informatyka prawnicza. W stronę
informologii prawa. – T. 5 (1992), s. 17-25.
Pietrzkiewicz Iwona
159. Obowiązki bibliotekarza w ujęciu Stanisława Dunina-Borkowskiego. –
T. 11 (1998), s. 121-128.
Piotrowska-Do Agnieszka
160. Badania bibliotekoznawcze na Górnym Śląsku – rozpoznanie wstępne. –
T. 14 (2002), s. 148-160.
Puzio Krystyna
161. Z problematyki badań czytelnictwa młodzieży i dzieci w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku (Komunikat). – T. 1 (1983), s. 103-109.
Pytlos Barbara
162. Zofii Kossak troska o ksiązki dla polskiego czytelnika w latach 1945-1946.
– T. 13 (2001), s. 122-137.
163. Funkcja książki w kompozycji Nieznanego kraju Zofii Kossak: zarys problematyki. – T. 14 (2002), s. 115-125.
Ratajewski Jerzy
164. O nowy program kształcenia bibliotekarzy. – T. 2 (1988), s. 84-102.
165. Analiza systemowa w bibliotekach. Próba przeglądu. – T. 3 (1990), s. 9-30.
166. Informologia – nauka o informacji. – T. 5 (1992), s. 9-16.
167. Wprowadzenie do socjologii informacji. – T. 7 (1993), s. 88-98.
168. Problemy tworzenia faktograficznych systemów informacyjnych w naukach
społecznych. – T. 8 (1994), s. 122-136.
169. Studia bibliotekoznawcze a tradycja uniwersytecka. – T. 9 (1995), s. 196200.
170. Problemy ochrony zbiorów bibliotecznych w wybranych czasopismach polskich w latach 1946-1993. – T. 10 (1997), s. 68-80.
Reizes Jerzy zob. Reizes-Dzieduszycki Jerzy
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Reizes-Dzieduszycki Jerzy5 zob. poz. 157.
171. Edwarda Kłonieckiego poetyckie zainteresowania Górnym Śląskiem. –
T. 4 (1991), s. 116-130.
172. Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie. – T. 5 (1992), s. 169-182.
173. Obchody Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego w krajobrazie życia kulturalnego i literackiego Warszawy okresu powstań i plebiscytu. – T. 6 (1993),
s. 88-97.
174. Psychologiczne uwarunkowania dydaktyki przedmiotów zawodowych na
studiach bibliotekoznawczych w Polsce. – T. 12 (2000), s. 231-241.
Różycki Edward
175. Zespół akt Urzędu Powierniczego w Katowicach jako źródło do badań nad
historią książki i kultury na Śląsku i w Zagłębiu. – T. 9 (1995), s. 172-179.
176. W sprawie opracowań księgozbiorów mieszczańskich dawnej Polski. Uwagi metodologiczne na marginesie badań nad kolekcjami lwowskimi. – T. 10
(1997), s. 136-147.
177. Andrzeja Rymszy przypadki bibliograficzne. – T. 11 (1998), s. 115-120.
178. Biblioteki na Podolu w XVI-XX wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów polskiej kultury książki. – T. 12 (2000), s. 45-67.
179. Z dziejów książki i kultury polskiej na Bracławszczyźnie w XIX-XX wieku.
– T. 17 (2008), s. 125-144.
Ryba Janusz
180. Jana Potockiego ekstrawagancje wydawnicze. – T. 1 (1983), s. 55-71.
Sadło Renata
181. Teksty „do czytelnika” w epice Samuela Twardowskiego i ich rola w odbiorze książki. – T. 6 (1993), s. 64-72.
182. Hołdowna Klio Krzysztofa Kaldenbacha, czyli o roli literackiej ramy wydawniczej w interpretacji tekstu. – T. 8 (1994), s. 69-77.
Sieradzka Danuta
183. Cenzura w dokumentach Archiwum Akt Nowych w Warszawie na przykładzie gazet lokalnych na Śląsku w latach 1945-1955 (wybrane zagadnienia). – T. 11 (1998), s. 31-48.
184. Informator polonijny (Chicago) jako źródło wiedzy do badań nad prasą
polonijną w USA. – T. 15 (2005), s. 153-158.
185. Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum
Państwowym w Katowicach. – T. 18 (2010), s. 150-159.
Sitkowa Anna
186. Jan Kochanowski i Sebastian Fabian Klonowic. Kilka refleksji w związku
z nowym wydaniem „Żalów nagrobnych”. – T. 5 (1992), s. 99-111.
187. Wstęp do badań nad literacką ramą wydawniczą w edycjach dzieł Piotra
Skargi (XVI-XVIII wieku). – T. 6 (1993), s. 52-63.
5

Poz. 171 oraz 172 pod nazwiskiem: Reizes Jerzy.
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188. „Tytułu pokornego zażywał”. Sposoby określania autorstwa w starodrukowych edycjach dzieł Piotra Skargi. – T. 7 (1993), s. 42-52.
189. Adresaci listów dedykacyjnych Piotra Skargi. Rekonesans. – T. 8 (1994),
s. 78-89.
190. Literacka obudowa przedruku Kazań przygodnych Piotra Skargi z 1738
roku. – T. 9 (1995), s. 78-89.
191. Jana Bogusławskiego uwagi o polskich książkach religijnych z drugiej połowy XVI wieku. – T. 15 (2005), s. 250-261.
192. Żywot świętego Benedykta w edycji Reguły benedyktyńskiej „przekładania”
Sebastiana Fabiana Klonowica. (Z dziejów recepcji Żywotów świętych
Piotra Skargi). – T. 18 (2010), s. 86-95.
193. „Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy”. O edytorskich przedsięwzięciach synów renesansowych pisarzy. – T. 19 (2011), s. 7-22.
Skolik Lucyna
194. Ekslibrisy regionalne w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. – T. 12 (2000),
s. 96-103.
Słomianowska-Kamińska Emilia
195. Problematyka pogranicza w dokumentach życia społecznego (na przykładzie zbiorów Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie). – T. 17 (2008), s. 42-56.
Socha Irena
196. Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej w okresie międzywojennym w czasopismach uczniowskich Zagłębia Dąbrowskiego. – T. 1 (1983),
s. 85-102.
197. Witold Majchrowski – dziennikarz z kręgu młodzieży piszącej. – T. 4 (1991),
s. 81-88.
198. Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży. – T. 5
(1992), s. 199-208.
199. Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. –
T. 8 (1994), s. 111-121.
200. Adam Władysław Jarosz – organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1974-1991). – T. 9 (1995),
s. 15-26.
201. Program edukacyjno-wychowawczy śląskiego „Katolika”: dodatek „Rodzina” 1886-1917. – T. 12 (2000), s. 144-156.
202. Serce. Dziedzictwo ocalone czy zapomniane? – T. 15 (2005), s. 316-332.
Sokov Petr Sergeevič
203. Razvitie sistemy bibliotečno-informacionnogo obrazovaniâ v Rossii. –
T. 16 (2006), s. 114-132.
Sokół Zofia
204. Czasopisma dla dziewcząt w Polsce w latach 1990-2004. – T. 17 (2008),
s. 181-196.
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Staniów Bogumiła
205. Polska książka literacka dla dzieci i młodzieży w przekładach w latach
1990-2004. – T. 17 (2008), s. 163-180.
Starnawski Jerzy
206. Józef Mayer – nestor „ludzi książki” w Polsce. – T. 6 (1993), s. 7-16.
Stącel Jacek
207. Gry komputerowe – nowa zabawa. – T. 14 (2002), s. 71-85.
Strzelczyk Alicja B.
208. Mikrobiologiczne zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Przyczyny i objawy
destrukcji. – T. 10 (1997), s. 81-92.
Szcześniak Jolanta
209. „Furia czytania” – o czytelnictwie i książce według doktora Janusza
Korczaka. – T. 14 (2002), s. 41-53.
210. Czasopismo dziecięce doktora Janusza Korczaka. – T. 15 (2005), s. 82-91.
Świątkiewicz Wojciech zob. poz. 115
Tadeusiewicz Hanna
211. „Drukarz Polski” (1925-1939) – pismo poznańskich drukarzy. – T. 17
(2008), s. 145-155.
Tałuć Katarzyna
212. Czytelnicze pasje księdza Emila Szramka. – T. 14 (2002), s. 126-138.
Tokarska Anna
213. Józef Puchniewski – człowiek teatru i działacz kulturalny w Zagłębiu
Dąbrowskim (1885-1913). – T. 4 (1991), s. 49-57.
214. Karol Kosicki – „opiekun szląskiej narodowości”. – T. 7 (1993), s. 112122.
215. Biblioteki nauczycielskie w XIX wieku na tle światowego bibliotekarstwa.
– T. 12 (2000), s. 68-85.
216. Kody i symbole narodowe w komunikowaniu literackim na Górnym Śląsku
przełomu XIX i XX wieku. – T. 14 (2002), s. 103-114.
217. Biblioteki akademickie w „pejzażu edukacyjnym” społeczeństwa
informacyjnego. – T. 16 (2006), s. 103-113.
218. Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach.
– T. 18 (2010), s. 33-44.
Topolska Maria Barbara
219. Drukowana książka polska na pograniczu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Ziemie litewsko-ruskie w XVI-XVIII wieku. – T. 17 (2008), s. 70-87.
Trojnar Andrzej
220. Tytus Pomponiusz Attyk a kultura literacka Rzymu. – T. 2 (1988), s. 24-37.
221. Historyczne zainteresowania Kornelego Kozłowskiego. – T. 4 (1991),
s. 28-39.
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222. Tytus Pomponiusz Attyk w świetle korespondencji Cycerona i biografii Neposa. – T. 5 (1992), s. 55-66.
223. Marka Tulliusza Cycerona wykład o przyjaźni. – T. 9 (1995), s. 113-123.
224. Prawda w sztuce i książce średniowiecznej. – T. 12 (2000), s. 104-111.
225. O potrzebie monografii „Filomaty”. – T. 14 (2002), s. 33-40.
Wałek Bożena
226. Biblioteki szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej. – T. 13 (2001),
s. 46-61.
Warząchowska Bogumiła
227. Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej
Uniwersytetu Śląskiego. – T. 18 (2010), s. 236-248.
228. Biblioteki Towarzystwa Czytelń Ludowych w województwie śląskim w latach 1922-1939. Współpraca z Kościołem katolickim. – T. 19 (2011),
s. 100-118.
Węcel Katarzyna
229. Twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny na łamach czasopism dziecięcych. –
T. 15 (2005), s. 92-102.
Wilkoń Teresa6 zob. poz. 48
230. Pierwsze kalendarze książkowe w Zagłębiu Dąbrowskim. – T. 1 (1983),
s. 72-84.
231. Elementy graficzne w kalendarzach górniczych „Szczęść Boże”. – T. 2
(1988), s. 149-158.
Wojciechowska Maja
232. Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece. – T. 16 (2006), s. 23-38.
Zarębska Honorata
233. Informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego. – T. 18 (2010), s. 183-200.
Zyska Bronisław
234. Tragiczne obniżenie trwałości papieru drukowego w książkach polskich
w okresie 1800-1990. Zarys problematyki. – T. 5 (1992), s. 211-215.
235. Problem trwałości papieru drukowego w książkach polskich w okresie
1960-1979. Komunikat 2. – T. 6 (1993), s. 140-146.
236. Ocena trwałości papieru w drukach polskich z lat 1861-1870. Komunikat
3 / ..., Ewa Mrowiec. – T. 7 (1993), s. 123-130.
237. Ocena trwałości papieru w drukach cieszyńskich z okresu 1918-1910. Komunikat 4 / ..., Ewa Mrowiec. – T. 8 (1994), s. 145-161.
238. Ocena trwałości papieru drukowego w Polskim słowniku biograficznym
z okresu 1977-1993. Komunikat 5 / ..., Aleksander Lech. – T. 8 (1994),
s. 162-172.
239. Curriculum vitae [Adama W. Jarosza]. – T. 9 (1995), s. 7-14.
6
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240. Ocena trwałości papieru drukowego w „Pracach Głównego Instytutu Górnictwa” z okresu 1947-1993. Komunikat 6. – T. 9 (1995), s. 211-217.
Żmigrodzki Zbigniew
241. Z problemów organizacji bibliotek szkół wyższych. – T. 2 (1988), s. 103-113.
242. Propaganda biblioteczna – ważna funkcja biblioteki współczesnej. – T. 5
(1992), s. 26-35.
243. Teodor Besterman – szkic biograficzny. – T. 6 (1993), s. 137-139.
244. Patologia biblioteczna. – T. 7 (1993), s. 65-71.
245. Etyka zawodu bibliotekarskiego – rozwój zainteresowań / ..., Zdzisław
Gębołyś. – T. 7 (1993), s. 72-87.
246. Etyczne aspekty realizacji funkcji bibliotecznych. – T. 8 (1994), s. 104-110.
247. Informacja naukowa w różnych dziedzinach wiedzy – niektóre aspekty jej
współczesnych problemów. – T. 9 (1995), s. 201-210.
248. Profesor Jerzy Ratajewski (21 II 1928 – 2 XII 1999). – T. 12 (2000), s. 7-10.
Żołędowska Beata zob. Żołędowska-Król Beata
Żołędowska-Król Beata7
249. Satysfakcja i lojalność użytkowników drogą do sukcesu biblioteki. – T. 16
(2006), s. 91-102.
250. Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem. –
T. 18 (2010), s. 45-52.

Indeks przedmiotowy:
Alberti Kazimiera 120
analiza systemowa 165
Archiwum Akt Nowych w Warszawie 183
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 139
Archiwum Narodowe w Krakowie 68
Archiwum Państwowe w Katowicach 30, 185
Archiwum Państwowe w Krakowie zob. Archiwum Narodowe w Krakowie
arianizm 98, 148
Atticus Titus Pomponius 220, 222
Attyk Tytus Pomponiusz zob. Atticus Titus Pomponius
Bandtkie Jerzy Samuel 31, 32
Benedyktynki 65, 66, 67
Berent Wacław 147
Besterman Teodor 243
Będzin 50
bibliofilstwo 3, 147
bibliografia 15, 18, 177, 243
bibliografia osobowa 62
bibliografia specjalna 19
bibliografia terytorialna 14, 57
7
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bibliologia 6, 26, 69, 70, 72, 73, 109, 112, 124, 138, 160, 163, 206
bibliometria 26, 124, 135
Biblioteka Aresztu Śledczego w Katowicach 156
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 126
Biblioteka Narodowa w Warszawie 131
Biblioteka Polonistyczna Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zob. Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Biblioteka Polska w Paryżu 185
Biblioteka Śląska w Katowicach 111, 194
Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego 227
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 195
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 129
Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 22
bibliotekarstwo – metody 165
bibliotekarstwo niemieckie 34, 36, 41, 43, 45
bibliotekarstwo rosyjskie 203
bibliotekarze 28, 34, 36, 41, 43, 45, 105, 114, 154, 159, 164, 169, 174, 203, 227
biblioteki dla dzieci 116
biblioteki francuskie 116
biblioteki kościelne 155
biblioteki naukowe 114, 217
biblioteki pedagogiczne 146
biblioteki polonijne 118
biblioteki publiczne 60, 71, 116
biblioteki szkolne 38, 42, 74, 117, 218, 226
biblioteki szkół wyższych 126, 217, 227, 241
biblioteki więzienne 156
Birże 79, 81, 85, 88
Bogusławski Jan 191
Bonifratrzy 149
Brożek Ludwik 138
Budzyk Kazimierz 12
Bytom 10
Caesar Gaius Iulius 9
cenzura 21, 23, 90, 183
Cezar Gajusz Juliusz zob. Caesar Gaius Iulius
Chmielowski Benedykt 78
Chojnacki Władysław 18
Cicero Marcus Tullius 3, 223
Cieszyn 117, 149
Cyceron Marek Tulliusz zob. Cicero Marcus Tullius
Czajewski Wiktor 63
czasopiśmiennictwo 1, 2, 13, 25, 29, 46, 47, 53, 100, 101, 103, 107, 110, 121,
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122, 123, 141, 145, 150, 183, 184, 196, 198, 199, 201, 204, 210, 211, 225, 229
czytelnictwo 39, 60, 69, 108, 115, 119, 125, 161, 162, 196, 202, 209, 212
Daniłowiczówna Magdalena Dorota 66
Dąbrowa Górnicza 50
Dąbrowska Maria 2
De Amicis Edmondo 202
dokumenty życia społecznego 120, 195
drukarstwo 23, 49, 50, 55, 61
„Drukarz Polski” 211
Dunin-Borkowski Stanisław 159
edytorstwo 64, 76, 92, 180, 182, 193
edukacja medialna 218
efektywność biblioteki 71
ekslibrisy 129, 194
epistolografia 64, 85, 88, 95, 96, 97, 138, 142
etnografia 24, 126, 128
etyka biblioteczna 244, 245, 246
„Exodus” 103
Fałat Julian 119
„Filomata” 225
Galicja 226
„Gazeta Wyborcza” 107, 122
gry komputerowe 207
„Guliwer” 141
historia bibliotek 4, 5, 6, 8, 9, 45, 91, 117, 146, 149, 155, 179, 215, 226, 228
historia książki 9, 21, 27, 54, 55, 58, 65, 66, 75, 78, 81, 84, 87, 89, 90, 102, 127,
132, 133, 134, 148, 151, 175, 176, 178, 181, 191, 219, 224
historia literatury 7, 20, 63, 120, 137, 143, 152, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193,
216, 220, 222, 223
informacja ekonomiczna 130
informacja gospodarcza 233
informacja naukowa 124, 130, 157, 158, 166, 167, 168, 233, 247
informacja prawna 158
„Informator polonijny” 184
informatory biblioteczne 35
innowacje w bibliotece 28
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach 48, 56, 200, 227
jakość usług bibliotecznych 104
Jarosz Adam 82, 200, 239
Jasnogórska Biblioteka Maryjna 16
języki informacyjno-wyszukiwawcze 11
Kaldenbach Krzysztof 182
„Kalendarz Skoczowski” 29
kalendarze 230, 231
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kalwinizm 86
Kamiński Aleksander 69
kapitał intelektualny biblioteki 154
Karmanowski Olbrycht 76, 95
„Katolik” 47, 201
Katowice 47, 175
Klonowic Sebastian Fabian 186, 192
Kłoniecki Edward 171
Kochanowski Jan 20, 152, 186
Kochlewski Piotr 88, 89
konflikty w bibliotece 105
konserwacja zbiorów 22, 68, 84, 144, 170, 208, 234, 235, 236, 237, 238, 240
Korczak Janusz 209, 210
Kosicki Karol 214
Kossak Zofia zob. Kossak-Szatkowska Zofia
Kossak-Szatkowska Zofia 138, 162, 163
Kowalik Jan 15
Kozłowski Korneli 221
Kraków 19
Krasiński Zygmunt 137
kroniki parafialne 10
kształcenie bibliotekarzy zob. bibliotekarze
księgozbiory prywatne 27, 66, 84, 87, 91, 127, 176, 178
Kudelski Edward 94
kultura informacyjna 218
leksykografia 136
Linde Samuel Bogumił 136
listy dedykacyjne 32, 142, 189
literatura dla dzieci i młodzieży 2, 141, 205, 229
Lubieniecki Andrzej 98
Lublin 27
Lwów 65, 66, 67, 176
Łabęcki Hieronim Hilary 151
Majchrowski Witold 197
„Mały Przegląd” 210
materiały kartograficzne 11
Mayer Józef 206
Mickiewicz Adam 58
„Miesięcznik Pedagogiczny” 25
misja biblioteki 44
„Młodzież Katolicka” 13
mowy pogrzebowe 79, 80
Naborowski Daniel 75, 96, 97
„Nasz Przegląd” 210
„Niedziela” 13
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niepełnosprawni użytkownicy zob. użytkownicy
ochrona zbiorów 16, 22, 68, 84, 139, 144, 170, 208, 234, 235, 236, 237, 238, 240
Olszewski Kazimierz 77
Opaliński Łukasz 62
opracowanie zbiorów 17
Państwowe Gimnazjum Polskie im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie 117
papiernictwo 59, 140
Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 47
Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu 10
Pawłowiczowa Maria 70
Piotrowski Eugeniusz 10
Pistorius Szymon 148
Podole 178
Polskie Radio Katowice 30
Potocki Ignacy 72, 73
Potocki Jan 180
praktyki zawodowe 227
prasa katolicka 13
prasa polonijna 184
promocja biblioteki 242
Pszczyna 74
Pudłowski Melchior 152
Puchniewski Józef 213
Radziwiłł Janusz 87
Radziwiłł Krzysztof 80, 83
Radziwiłłowie 79, 81, 84, 85, 88, 91
Ratajewski Jerzy 40, 248
reklama wydawnicza 132
„Rodzina” 201
ruch wydawniczy 52, 54, 153, 205
Rymsza Andrzej 177
„Samorząd Miejski” 121
satysfakcja użytkowników 249, 250
Schenk Wacław 10
Skarga Piotr 187, 188, 189, 190, 192
Słuck 86
Sosnowiec 33, 49, 51, 93, 94
stare druki 17
statystyka 60
Szelburg-Zarembina Ewa 229
szkolnictwo wyższe bibliotekarskie 169, 174, 227
Szramek Emil 212
sztuka książki 109, 113
Śląsk 10, 47, 46, 54, 57, 59, 60, 102, 106, 110, 117, 128, 146, 153, 160, 171, 172,
173, 175, 183, 200, 214, 216, 228
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Towarzystwo Czytelń Ludowych 228
Twardowski Samuel 142, 143, 181
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 11
Urząd Powierniczy w Katowicach 175
użytkownicy bibliotek 111, 249, 250
Wallis Stanisław 126, 128
Wallis Łukasz 127, 128
Warszawa 173
Warszawski Henryk 51
Wolicki Stanisław 93
Wrocław 55, 106
Wydział Prasowy Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie 172
„Wysokie Obcasy” 122
Wyspiański Witold 33
Zagłębie 33, 50, 52, 53, 77, 93, 94, 161, 196, 197, 200, 213, 221, 230, 231
Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zob. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zarządzanie biblioteką 28, 44, 71, 114, 154, 232, 242
Zawiercie 50
zawód bibliotekarski zob. bibliotekarze
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 74
„Zeszyty Literackie” 1
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Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej
Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji
(Kraków, 23-24 maja 2013 r.)
23 i 24 maja 2013 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Temat przewodni brzmiał: Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji. W ciągu dwóch dni wygłoszono 43 referaty, których wysłuchało prawie 130.
uczestników z 76. ośrodków z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym
konferencji był Michael J. Gorman, były Prezes American Library Association w latach 1991-1995 oraz 2002-2006.
Celem wydarzenia było omówienie zagadnień związanych z kompetencjami, umiejętnościami oraz kierunkami rozwoju profesji bibliotekarzy
2.0. Dodatkowo skupiono się na potrzebach użytkowników oraz przedstawiono oferty ośrodków kształcących przyszłych pracowników bibliotek. W trakcie konferencji poruszono tematy skupione wokół: działalności bibliotek i bibliotekarzy; ich roli w rozwoju naukowym uczelni oraz
dla społeczności lokalnych; oczekiwań użytkowników; a także prognoz
dotyczących bibliotekarzy [1].
Konferencję otworzyli Stanisław Skórka (Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Michał Rogoż (Dyrektor
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz Kazimierz Karolczak (Prorektor ds. Nauki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). W sesji plenarnej głos zabrał
M. J. Gorman. W wystąpieniu Library education in the 21st century przed1

Redaktor naczelna Lustra Biblioteki (http://www.lustrobiblioteki.pl/).
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stawił aktualne kierunki edukacji bibliotecznej, wartości bibliotekarstwa,
technologie i zmiany w nich zachodzące. Wskazał fundamentalne podstawy edukacji bibliotekarzy w XXI w., w tym usługi, umiejętności i wiedzę,
a także współpracę fachowców przy opracowywaniu i zabezpieczaniu
zbiorów bibliotek.
Wiesław Babik (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego) zwrócił uwagę na potrzebę zagospodarowania przestrzeni informacyjnej w uczelniach wyższych, a także przyjrzał
się bliżej kulturze informacyjnej. Tematykę kontynuowała Hanna Batorowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), która omówiła wychowanie informacyjne ludzi dorosłych.
Kolejne sesje konferencyjne odbywały się równolegle. Bardziej interesująca okazała się ta poświęcona mediom społecznościowym. Moderował ją W. Babik. Wprowadzeniem do tej części był referat Przegląd
badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie Katarzyny Bikowskiej (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie). Wskazano w nim ideę i główne narzędzia Web 2.0. Jedno z nich, tj. blogi uniwersyteckie i blogosferę biblioteczną szczegółowo
omówiła Beata Langer (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Natomiast pojęcie mikrobloggingu, jego możliwości i zalety wykorzystywania zaprezentował
Grzegorz Gmiterek (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego). W świat mediów społecznościowych wprowadził słuchaczy Piotr Milc (Biblioteka Główna Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie), który skupił się na komunikacji bibliotek
z czytelnikami za pośrednictwem portalu Facebook. Natomiast porównania i analizy literatury polskiej i niemieckiej z zakresu Biblioteki 2.0
dokonał Zdzisław Gębołyś (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
W sesji równoległej – prowadzonej przez S. Skórkę – omawiano rolę zawodu bibliotekarza. Wskazano przydatność wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej (Bożena Karzewska, Instytut
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego), przyszłość profesji i jej wizerunku w społeczeństwie
(Magdalena Janas i Renata Zając, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie) oraz rynek szkoleń przeznaczony dla
tej grupy (Małgorzata Stanula, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Tego dnia dwie ostatnie sesje dotyczyły współpracy bibliotek oraz
użytkowników i usług związanych z Bibliotekarzami 2.0. Podczas pierwszej Joanna Dziak (Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
scharakteryzowała problem zarządzania czasem w bibliotece dzięki za-
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stosowaniu nowoczesnych technologii oraz zwróciła uwagę na wielozadaniowość bibliotekarzy. Zawód brokera informacji jako bibliotekarza
biblioteki drugiej generacji omówiła Barbara Kamińska-Czubała (Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Urszula Poślada (Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie) zajęła się w swoim wystąpieniu analizą
narzędzi Web 2.0 wykorzystywanych do budowania nowoczesnej biblioteki akademickiej ze wskazaniem na integrację całej społeczności, w tym
czytelników.
W drugiej części poruszono kwestie nowoczesnych technologii
w pracy bibliotekarzy oraz podczas kształtowania umiejętności informacyjnych czytelników (Maria Bosacka, Biblioteka Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego). Przedstawiono też rolę bibliotek publicznych w pracy z młodymi czytelnikami (Dorota Grabowska, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego), ofertę usług bibliotek akademickich dla „pokolenia Google”
(Anna Kazan, Elżbieta Skubała, Biblioteka Politechniki Łódzkiej) oraz
@ktywnego seniora w bibliotekach (Lidia Jedlińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) [2].
Podczas drugiego dnia obrad skupiono się na zagadnieniach związanych z zawodem Bibliotekarza 2.0: podkreślono wagę surowych danych,
bibliotek mobilnych, oczekiwań użytkowników, także z „pokolenia Google” w stosunku do bibliotek akademickich i bibliotekarzy. W sesji plenarnej pierwszy referat wygłosił S. Skóra – Bibliotekarz 2.0 – zawód czy
etykieta? (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Omówił kompetencje bibliotekarzy
drugiej generacji, odwołując się do pięciu praw bibliotekarstwa Walta
Crowforda oraz M. J. Gormana. Przybliżył także związki współczesnych
bibliotekarzy z informatykami, brokerami i architektami informacji. Do
zadań bibliotekarzy powróciła Dagmar Čerňová (Masarykova univerzita
- Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna, Brno), która przedstawiła
ich rolę podczas prowadzenia lekcji bibliotecznych. Natomiast Bożena
Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu) zaprezentowała pojęcie, sposoby gromadzenia i upowszechnienia repozytoriów surowych danych powstałych w procesach badawczych na podstawie działań
biblioteki akademickiej.
Ostatnia sesja konferencji dotyczyła innowacji w bibliotekach. Technologie Web 2.0 bibliotek uczelnianych w procesie „otwierania nauki”
omówiły Agnieszka Goszczyńska i Lidia Mikołajuk (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego). Problemy związane z bibliotekami uniwersyteckimi
poruszano jeszcze wielokrotnie, wskazując m.in. mobilność, nowoczesność, serwisy społecznościowe, marketing, inicjatywy i projekty realizowane w tego typu instytucjach.
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Uzupełnieniem wystąpień był wykład Marka Nahotko (Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
pt. Bibliotekarz w kolaboratorium. Autor wskazał wyzwania stojące przed
bibliotekarzami i pracownikami informacji naukowej w wirtualnym
świecie, czyli w strukturach wykorzystujących sieci globalne w procesie
organizacji działalności naukowej.
Podczas konferencji wymieniono się wieloma przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi zagadnienia kształtowania kultury informacyjnej, przyszłości profesji Bibliotekarzy 2.0 oraz zastosowań narzędzi
Web 2.0 w poszczególnych ośrodkach. Obrady ukazały rolę bibliotekarzy akademickich, propozycje sprostania coraz to większym wymaganiom użytkowników, a także tendencje w kształceniu na uczelniach wyższych. Kolejne obrady konferencji z cyklu Biblioteka w przestrzeni
edukacyjnej zaplanowano na 2015 r.
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Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni
XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Katowicach (Częstochowa, 18 września 2013 r.)

Tworzenie baz bibliograficznych, rzetelna analiza dorobku naukowca, źródła z których można pozyskać cytowania publikacji, stosowane narzędzia bibliometryczne oraz współpraca między bibliotekami a uczelniami w zakresie parametryzacji stanowią dla bibliotekarzy szkół wyższych
zagadnienia ważne i aktualne, niejednokrotnie jednak problematyczne.
Okazją dla wyjaśnienia wielu kwestii w tym zakresie i wymiany doświadczeń stała się konferencja – Rola biblioteki w zakresie parametryzacji
uczelni – zorganizowana w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej w ramach XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO
SBP w Katowicach1.
Spotkanie prowadziła Alicja Paruzel (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej), natomiast uroczystego powitania dokonała Dagmara
Bubel (dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej) oraz
Zygmunt Nitkiewicz (prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej).
Następnie głos zabrała Anna Obrzut (przewodnicząca Zarządu Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach), która podziękowała organizatorom i poinformowała o kolejnych planowanych
spotkaniach.
Pierwszy referat – Zarządzanie zmianami w szkole wyższej – wygłosili Agata Przewoźna-Krzemińska i Seweryn Cichoń (Politechnika
Częstochowska). Podkreślono w nim, że uczelnia musi być skutecznie
1

Należy dodać, że przed rozpoczęciem oficjalnych obrad uczestnicy spotkania mieli
możliwość zwiedzenia Jasnogórskiej Biblioteki o.o. Paulinów na Jasnej Górze.
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zarządzana jeśli ma zaistnieć na rynku edukacji. Powinna tworzyć warunki sprzyjające wysokiej jakości kształcenia i być zorientowana nie tylko
na studenta, ale na całe otoczenie. W procesach zarządzania szkoła wyższa ma skoncentrować uwagę na niematerialnych wartościach organizacji, na twórczym łączeniu kompetencji pracowników i instytucji. Należy ponadto wykorzystywać nowoczesne i tradycyjne koncepcje, metody
i techniki zarządzania w procesie kreowania kompleksowych systemów
zarządzania wiedzą oraz współdziałać ze specjalistami najwyższej klasy
spoza uczelni.
Kolejna prelegentka, Monika Curyło (Uniwersytet Jagielloński)
w wystąpieniu Kryteria parametryzacji jako podstawa rankingu uczelni
wyższych, poddała analizie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym wskazując zasady stosowane do kompleksowej oceny jednostki naukowej, parametry obejmujące
ocenę osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, potencjału
naukowego oraz materialnych efektów działalności naukowej. Zwróciła
również uwagę na dokumenty: ankietę jednostki naukowej, kartę wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, kartę kompleksowej oceny jednostki naukowej. Następnie omówiła
ranking szkół wyższych w Polsce w 2013 r. Według Polityki.pl i magazynu „Perspektywy” najlepszą uczelnią jest Uniwersytet Warszawski, natomiast z rankingu przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” wynika,
że jest nią Uniwersytet Jagielloński. Te dwa odmienne rezultaty badań
pokazują, jak wiele zależy od zastosowanych metod badawczych.
Następnie wystąpił Piotr Marcinkowski, przedstawiciel firmy
Aleph Polska. Dzięki prezentacji zatytułowanej Wyszukiwarka naukowa
– druga rewolucja uczestnicy spotkania poznali produkt firmy Ex Libris
– system Primo. Program pozwala kompleksowo przeszukiwać zbiory
bibliotek: katalog biblioteczny, bazy danych, e-czasopisma, e-książki
i repozytoria. Niewątpliwym walorem jest to, że biblioteki mogą zarządzać systemem oraz decydować o kolejności wyświetlanych wyników.
Dodatkowym ułatwieniem jest fakt umieszczenia wyników wyszukiwania na jednej platformie. Użytkownik zatem loguje się tylko raz i z poziomu Primo uzyskuje dostęp do: zamawiania książek, wszelkich informacji o swoim koncie oraz innych funkcji OPAC-a. System jest również
bardzo elastyczny, co zostało zobrazowane na przykładzie katalogu Die
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, w którym na wprowadzone frazy w języku polskim otrzymywane
są wyniki w języku angielskim.
Aneta Drabek (Uniwersytet Śląski) wygłosiła referat: Gdzie szukać
cytowań i jak je wykorzystywać? Prelegentka podkreśliła aktualność tematu, wskazując szerokie grono zainteresowanych cytowaniami – od indy-
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widualnych naukowców i zespołów badawczych do jednostek naukowych
i redakcji czasopism. Cytowania są potrzebne na wszystkich etapach ewaluacji, w konkursach na stanowiska, wnioskach awansowych czy przy
projektach. A. Drabek zwróciła ponadto uwagę, że nie do końca można
ustalić wskaźnik liczby cytowań, a użytkownik prosząc o podanie liczby
wskazań własnych tekstów musi określić źródło badań, przykładowo Web
of Sience czy Scopus. Scharakteryzowała ponadto polskie bazy cytowań,
w tym m.in. bazę POL-Index. Dokonała również analizy narzędzia, jakim
jest Google Scholar podkreślając jego zalety (darmowa wyszukiwarka,
podaje więcej cytowań), jak i niedoskonałości (m.in. rzadka aktualizacja,
brak kontroli, brak dostępu do płatnych zasobów, indeksowanie jedynie
wybranych źródeł danych). W podsumowaniu uzasadniła konieczność
podjęcia kroków potrzebnych do zwiększenia liczby cytowań, takich jak:
umieszczenie wersji cyfrowej dokumentu w sieci i w bazach danych; odpowiednie przygotowanie plików i bibliografii załącznikowych oraz przekonywanie redakcji czasopism o możliwości „uwalniania” treści i współpracy z POL-Indexem.
Kolejnym referatem był Udział biblioteki w procesie parametryzacji
na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej Joanny Dziak,
Urszuli Długaj i Haliny Skrzypiec (Politechnika Śląska). Biblioteka
prowadzi wieloaspektową działalność mającą na celu informowanie
i wyjaśnianie pracownikom naukowym wszelkich zagadnień związanych
z parametryzacją. Na jej stronie internetowej znajdują się przepisy
prawne, punktacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
poszczególne publikacje, wyszukiwarka czasopism punktowanych oraz
linki do baz (Web of Science, Scopus). Prowadzone są także szkolenia
z zakresu parametryzacji oraz indywidualne konsultacje dla pracowników
naukowych, jak również spotkania z przedstawicielem firmy Thomson
Reuters. Biblioteka tworzy bazę DOROBEK Bibliografia publikacji
pracowników Politechniki Śląskiej od 1988. W celu efektywniejszego
przeszukiwania do opisów bibliograficznych dodawane są słowa kluczowe
w języku polskim i angielskim, załączane są też linki do pełnych tekstów
oraz do biblioteki cyfrowej. Znaczenie bazy wzrosło od 2012 r., kiedy to
zgodnie z zarządzeniem rektora uczelni pracownicy zostali zobowiązani
do zgłaszania do biblioteki informacji o swoim dorobku naukowym. Baza
cały czas jest rozwijana, planowany jest m.in. dostęp zasobów w Primo
oraz wprowadzenie modułu „Ankieta jednostki”.
Druga część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem Anny Radoszewskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Naukowego PWN IBUK Libra,
zatytułowanym Biblioteka wiedzy fachowej i specjalistycznej. Zaprezentowana została platforma IBUK Libra, na której znajduje się już ponad
7000 tytułów książek akademickich oraz popularnonaukowych, w tym
wiele pozycji niedostępnych już w wersji tradycyjnej.
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Kolejne referaty dotyczyły źródeł bibliograficznych poszczególnych
uczelni. Bazę Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne zaprezentowały Ewa Hetman i Stanisława Pietrzyk-Leonowicz (Politechnika Lubelska). Stanowi ona produkt własny biblioteki, tworzony na
zasadzie open source i działający w oparciu o zarządzenie rektora uczelni. Składa się z czterech modułów: prezentacji, administratora, korektora
i raportów – statystyk. Przedstawione zostały sposoby wyszukiwania: tytuł publikacji, tytuł czasopisma/książki, autor, jednostka, typ publikacji,
rok oraz jego efekt – lista alfabetyczna z podziałem na typy. Scharakteryzowano organizację wprowadzania danych do bazy, formularz redaktora,
panel administratora oraz podano przykład formatu opisu bibliograficznego. Baza pozwala na generowanie różnego rodzaju raportów dla uczelni
i dla autora/jednostki. Służy też do wykonywania analiz bibliometrycznych, które opierają się na wskaźnikach: Indeks cytowań, Impact Factor,
Index Hirscha, Punktacja MNiSW. W bazie można przeglądać czasopisma
z Impact Factor oraz publikacje pracowników w czasopismach posiadających wskaźnik. W planach jest doskonalenie bazy, wzbogacenie o nowe
moduły, takie jak profile pracowników.
Dokonania kolejnej biblioteki w zakresie dokumentowania dorobku naukowego uczelni przedstawiły Maria Bebejewska i Maria Ignaszek
(Politechnika Poznańska). Na wstępie wystąpienia pt. Czy lepsze musi być
wrogiem dobrego? O konieczności nieustannej zmiany – Baza Publikacji Pracowników PP zaznaczono, że bibliografia musi dostosować się do
zmian społeczeństwa informacyjnego, a nowym nurtem w działalności
bibliograficznej jest Bibliografia 2.0, zbudowana na fundamencie współdziałania odbiorców. Baza Publikacji Pracowników PP, tworzona od lat
dziewięćdziesiątych, licząca 50 000 opisów, została dostosowana do wymogów ministerialnych, a więc do opisów dokumentów dołączone zostały: linki do pełnych tekstów artykułów, identyfikator DOI, adres WWW,
a umożliwiono też połączenie z katalogiem online oraz repozytorium.
Dzięki referatowi – Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w świetle 60-letniej działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu autorstwa Olimpii
Małeckiej i Mariusza Polarczyka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
uczestnicy konferencji zapoznali się z historią biblioteki, z wydanymi drukiem bibliografiami piśmiennictwa naukowego pracowników oraz bazą
tworzoną w systemie Expertus. Omówiono sposoby gromadzenia danych
do bazy, a jako główne obszary problemowe wskazano punktację czasopism, monografii i rozdziałów, materiałów konferencyjnych; rejestrację
i punktację zeszytów specjalnych oraz słowa kluczowe. Zwrócono uwagę
na stałe rozszerzanie zadań biblioteki związanych z parametryzacją jednostki naukowej i systemem POL-on.
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Z kolei wystąpienie Macieja Kaczmarka, przedstawiciela firmy Netgear, przybliżyło zgromadzonym oferowane przez firmę produkty służące
do archiwizacji danych.
Następnie głos zabrała Magdalena Seta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa), która w referacie Bibliografia publikacji
pracowników uczelni przyrodniczych w odniesieniu do parametryzacji
jednostek naukowych przedstawiła wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w dziewięciu bibliotekach uczelni przyrodniczych. Celem
analizy było sprawdzenie, jakie narzędzia bibliometryczne są stosowane
w systemach komputerowych, czy oprócz opisów bibliograficznych wprowadzane są do baz wskaźniki – Impact Factor oraz Punktacja MNiSW.
Wykazano, że w czterech uczelniach istnieją prawne regulacje uczelniane
w sprawie dokumentowania dorobku naukowego, a baza stanowi podstawę do oceny okresowej pracowników, jednostek i całej uczelni. W zaledwie dwóch uczelniach biblioteki potwierdzają wiarygodność wykazów
cytowań publikacji naukowych. Zebrane informacje pokazały również, że
większość bibliotek prowadzi szkolenia indywidualne lub grupowe dla
pracowników w zakresie baz cytowań, obliczania Indeksu Hirscha czy
wskaźnika Impact Factor. Oceną parametryczną jednostki zajmują się
najczęściej działy nauki uczelni, dziekanaty i katedry, a biblioteki dokumentując dorobek tylko w niewielkim stopniu zaangażowane są w parametryzację.
Ostatnie wystąpienie, Joanny Kasprzyk-Machaty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), pt. Rejestracja dorobku naukowego pracowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – doświadczenia, osiągnięcia, plany rozwoju dotyczyło obowiązku
informowania o dorobku naukowym tej uczelni. Został on uregulowany
prawnie: pracownicy zobowiązani są do zgłaszania danych na temat swoich publikacji drogą elektroniczną na formularzach dostępnych na stronie
biblioteki (książka, rozdział w książce, artykuł w czasopiśmie), w terminie do miesiąca od czasu wydania, a następnie opisy są weryfikowane
z autopsji. Baza Publikacji Pracowników obejmuje dorobek naukowy od
1994 r., w liczbie 25 000 rekordów, wcześniejsze drukowane bibliografie dostępne są w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. W 2013 r. przeprowadzono konwersję danych do nowej wersji modułu bibliograficznego
MARC21. Baza prezentuje się podobnie jak katalog OPAC. Zastosowana
kartoteka haseł wzorcowych jest wspólna z działem opracowania, nowością są natomiast słowniki tytułów i czasopism.
W dyskusji wieńczącej spotkanie poruszono kwestie związane z zasadami tworzenia bibliografii oraz dotyczące uczelnianych zapisów prawnych. Kolejnym zagadnieniem była sprawa afiliacji. Jako jeden z problemów wskazano też niedostarczanie przez pracowników naukowych
uczelni własnych publikacji do macierzystej biblioteki. Liczne wypowie-
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dzi na ten temat potwierdzają, że w wielu instytucjach brakuje narzędzi do
egzekwowania tego obowiązku.
Na zakończenie spotkania podziękowania uczestnikom złożyła
D. Bubel. Zapowiedziano ponadto wydanie publikacji z wygłoszonymi
referatami.
Konferencja stworzyła możliwość wymiany doświadczeń w zakresie
tworzenia baz dorobku pracowników oraz współpracy między bibliotekami a władzami uczelni. Istotne jest, że zdecydowaną większość prelegentów stanowili praktycy z różnych ośrodków – głównie politechnicznych
– prezentujący wkład macierzystych bibliotek w ocenę okresową uczelni.
Na sukces działań w tym zakresie, jak podkreślono w wielu wystąpieniach, składają się m.in. odpowiednie regulacje ułatwiające bibliotekom
kompletne dokumentowanie dorobku naukowego.
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VII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka
Kół Naukowych Bibliotekoznawców
Czytelnik – Odbiorca – Użytkownik informacji w procesie
kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej
(Katowice, 5 grudnia 2013 r.)

W dniu 5 grudnia 2013 r., już po raz siódmy, odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Studencko-Doktorancka Czytelnik – Odbiorca – Użytkownik
informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej,
zorganizowana przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie uroczyście otworzyła
Agnieszka Łakomy, wicedyrektor Instytutu, a prowadziła je Małgorzata
Gwadera.
Pierwszą sesję rozpoczęła Urszula Wilczek z Muzeum Historii
Katowic referatem pt. Księgozbiór biblioteki Muzeum Historii Katowic
– główne kierunki specjalizacji. Zaprezentowała w nim funkcjonowanie
biblioteki muzealnej, jej założenia oraz strukturę księgozbioru; zachęciła także pracowników oraz studentów do korzystania z tych wyjątkowych zbiorów.
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Beata Zięba, reprezentująca tę samą instytucję, w wystąpieniu
pt. Omówienie monografii Katowic, środowisko, dzieje, kultura, język
i społeczeństwo, przybliżyła słuchaczom przebieg prac nad publikacją
dzieła, szczegółowo scharakteryzowała plan przedsięwzięcia oraz zawartość tematyczną.
Kolejny referat – Współczesny stan czytelnictwa w Polsce. Analiza
raportów Biblioteki Narodowej – wygłosiła doktorantka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Sylwia
Żłobińska. Przedstawiła w nim wyniki badań nad czytelnictwem w Polsce
w ostatnich latach oraz próbowała określić przyczyny absencji czytelniczej Polaków.
Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Magdaleny Biskup oraz
Alicji Kowalskiej z Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa, działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
W referacie – Ściśle o czytaniu – prelegentki omówiły wyniki przeprowadzonych przez siebie badań nad czytelnictwem studentów kierunków ścisłych. Uzyskane dane zmieniły stereotypowy wizerunek nieczytających
studentów kierunków niehumanistycznych.
Sesję drugą rozpoczął referat Barbary Marii Morawiec z Koła
Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Profil Czytelnika Biblioteki 2.0, w którym
zaprezentowano własną definicję czytelnika 2.0, naświetlono ograniczenia z jakimi musi sobie radzić w procesie poszukiwania i tworzenia informacji oraz zastanawiano się nad przyszłością bibliotek 2.0.
Interesujący tekst wygłosiła Martyna Augustyniak, doktorantka Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego; Absencja czytelnicza w polskich zakładach karnych. Ukazała bowiem
statystykę wypożyczeń w zakładach karnych na terenie Łodzi oraz omówiła organizację biblioteki więziennej.
Weronika Korga z Koła Naukowego Specjalistów Informacji przy
Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu w referacie –Biblioteka szkolna czy dom – czyli
dlaczego młodzi (nie) czytają – szukała odpowiedzi na pytanie, kto jest
odpowiedzialny za spadek wyników czytelnictwa wśród młodzieży oraz
czy można mu zapobiegać? Na tle postawionych pytań przedstawiła rolę,
jaką w rozbudzaniu czytelniczej pasji u dzieci i młodzieży odgrywają
biblioteki szkolne oraz domy rodzinne.
Drugą sesję kończył referat pt. Czy brak standardów polskich dotyczących edukacji informacyjnej może być przyczyną i konsekwencją obecnego poziomu alfabetyzacji informacyjnej Polaków? Jagoda Rychalska
z Koła Naukowego Specjalistów Informacji przy Instytucie Informacji
Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podała nie tylko definicje information literacy, ale również podstawy praw-
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ne regulujące zagadnienie. Odpowiedziała również na pytania o potrzebę
ustanowienia standardów dotyczących edukacji informacyjnej.
Po przerwie obrady rozpoczęła Dagmara Podczasiak (studentka
I roku studiów magisterskich bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego), referatem Akcje promujące czytelnictwo
w Polsce, w którym dokonała przeglądu zagadnień i omówiła tytułowe
akcje, wśród których znalazły się: ogólnopolskie komercyjne („Przecinek
i kropka”, „Czytam sobie”) i niekomercyjne („Przyłapani na czytaniu”),
akcje regionalne niekomercyjne („Śląskie czyta”) oraz lokalne komercyjne („Co w czwartek? Rodziców ubieramy, a dzieciom czytamy”) i niekomercyjne („Mariacka czyta”).
Joanna Kaźmierczak z Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w wystąpieniu – Czytelnictwo w sieci: o projekcie Wolne Lektury
– podjęła się scharakteryzowania projektu prowadzonego przez fundację
Nowoczesna Polska. Autorka przybliżyła możliwości wyszukiwawcze,
dostępne formaty plików dokumentów tekstowych i audiobooków oraz
dostępne na stronie projektu funkcje dodatkowe umożliwiające m.in.
założenie konta w serwisie.
Irena Śliwa i Maria Bisztyga z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tychach omówiły natomiast imprezy biblioteczne organizowane przez
Czytelnię Centralną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Wśród
bogatej oferty spotkań cyklicznych znalazły się następujące: wykłady
medyczne („Do biblioteki po zdrowie”), spotkania autorskie, odczyty na
temat ważnych społecznie tematów, „Biblioteka aktywnego seniora” oraz
działalność wystawiennicza.
Kolejny referat – Twórczość E. L. James i jej wpływ na rynek książki
w latach 2011-2013 Pauli Gamus (doktorantki Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego). Wyznaczył wpływy publikacji E. L. James na tendencje wydawnicze rynku książki w Polsce i na świecie.
Trzecią sesję kończyło wystąpienie Agnieszki Paszek (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego) pt. Dokąd zmierza młody
czytelnik…? Autorka scharakteryzowała portale internetowe przeznaczone dla młodych czytelników, zaprezentowała ofertę oddziałów dziecięcych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na podstawie stron
WWW; oraz stronę internetową Międzynarodowej Biblioteki Cyfrowej
dla Dzieci wraz z jej katalogiem.
Ostatnia sesja spotkania poświęcona została historycznym aspektom
czytelnictwa. I tak Kamil Bielas (student II roku studiów magisterskich
Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia) w referacie – „W księdze
siła” rzecz o średniowiecznych kopiarzach – przybliżył czynniki warunkujące powstawanie kopiarzy oraz omówił przykładowe dokumenty średniowieczne. Całość wystąpienia uzupełnił fotografiami źródeł.
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Kolejne wystąpienie – Wzywania do pokuty Piotra Skargi, czyli
o „piorunie”, który uderzył w czytelników – dotyczyło recepcji wydawniczej Kazań Sejmowych Piotra Skargi. Refleksjami na ten temat podzieliła
się Małgorzata Piecuch (doktorantka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego). Szczególną uwagę zwróciła na społeczno-polityczne przyczyny poczytności utworu oraz na jego
funkcjonowanie na rynku wydawniczym. Iwona Rak (doktorantka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego)
w referacie – O Postyllach Jakuba Wójka i ich czytelnikach – przedstawiła
genezę i losy wydawnicze zbiorów homiletycznych Jakuba Wujka oraz
określiła czytelników wspomnianych tekstów. Przedmiotem rozważań
prelegentki stały się staropolskie edycje postylli Wujka oraz ich dziewiętnastowieczne reedycje.
Na temat Księgozbiorów prywatnych na Górnym Śląsku i ich roli
w kształtowaniu kultury czytelniczej mówiła Ilona Czub (doktorantka
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego). Zaprezentowała księgozbiory dziewiętnastowiecznych kolekcjonerów duchownych (ks. Aleksandra Skowrońskiego, ks. Emila Szramka,
ks. Jana Kudery) i świeckich (Józefa Lompy, Konstantego Prusa), podkreślając zawartość tematyczną zbiorów oraz wpływ czynników polityczno-społecznych na kształtowanie się zainteresowań czytelniczych zbieraczy.
Tematykę usytuowaną w dwudziestoleciu międzywojennym podjęła Dorota Sochocka z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. W wystąpieniu pt.: Muchomor, lis i Żyd
– jak Trzecia Rzesza wykorzystywała książki dla najmłodszych do budowania postaw rasistowskich u dzieci, ukazała rolę, jaką w nazistowskiej
machinie propagandowej, odgrywały z pozoru niewinne publikacje dla
najmłodszych.
VII Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką zakończyło
wystąpienie przedstawiciela Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Macieja Wacławika: Książka jako „towar handlowy” na szlaku wymiany wartości intelektualnych. Autor wymienił materiały z jakich
tworzono pierwsze kodeksy, omówił starożytne domy książki oraz wartość materialną i intelektualną zbiorów w procesie wymiany informacji.
Oficjalnego zakończenia konferencji dokonała Anna Tokarska, Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego. Pogratulowała prelegentom interesujących wystąpień oraz podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.
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Konferencja Bezpieczeństwo w Bibliotece I
(Chorzów, 31 stycznia 2014 r.)
Bezpieczeństwo w Bibliotece to temat konferencji, która odbyła się
31 stycznia 2014 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział
Zamiejscowy w Chorzowie. Organizatorami spotkania były Biblioteka
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (WSB) oraz Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
w Katowicach (WSBiF). Obrady, odbywające się w ramach XXIX Forum
Sekcji Bibliotekarzy Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, zainaugurowały cykl spotkań poświęconych problemom bezpieczeństwa osób, zasobów i danych
w bibliotekach.
W prezentowanej konferencji uczestniczyli bibliotekarze szkół wyższych, bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, a także naukowcy i studenci bibliotekoznawstwa. Uroczystego otwarcia i powitania
zgromadzonych dokonał prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu Krzysztof Krysieniel, który wyraził swoje uznanie dla organizatorów i zaproszonych prelegentów za podjęcie trudnego
tematu. Dziękując uczestnikom za liczne przybycie dyrektor Biblioteki
WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Bogumiła Urban,
poinformowała, że jest to pierwsza konferencja z serii Bezpieczeństwo
w Bibliotece, a kolejna odbędzie się już jesienią tego roku. Przypomniała
również, że pomysłodawczynią projektu była Magdalena Palubska, kierownik Biblioteki WSBiF w Katowicach, współorganizator konferencji.
Program spotkania obejmował zagadnienia, które ujęto w dwóch
blokach tematycznych: pierwszy dotyczył bezpieczeństwa jako wyzwania
dla współczesności, drugi natomiast bezpieczeństwa zasobów oraz danych bibliotecznych. Moderatorem obu części był Wiesław Babik z Uni-
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wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który przybliżył zgromadzonym
sylwetki poszczególnych prelegentów.
Pierwszym z zaproszonych wykładowców był Leszek F. Korzeniowski. W wystąpieniu pt. Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa podjął
temat symboliki zagrożeń, które towarzyszą człowiekowi od samego początku jego istnienia. Symbolika ta jest obecna w literaturze i w sztuce,
a rolą biblioteki we współczesnym świecie powinno być pielęgnowanie
tych faktów i udostępnianie ich czytelnikom. Prelegent przybliżył pojęcie
i etapy tworzenia się nowej dziedziny wiedzy – securitologii (nauki o bezpieczeństwie), będącej od 2011 r. dyscypliną posiadającą przedmiot i metodologię badań. Securitologia w sposób naukowy wskazuje perspektywy
niwelowania zagrożeń dla istnienia, rozwoju oraz normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. Według L. F. Korzeniowskiego w bibliotekach istnieje cały zestaw zagrożeń, które pracownik powinien umieć przewidywać. Najważniejszym warunkiem poprawy stanu
bezpieczeństwa jest edukacja, podnoszenie świadomości zagrożeń i umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji prowadzących do bezpiecznego życia i bezpiecznej działalności gospodarczej.
Bezpieczeństwo finansowe klienta indywidualnego przybliżyła Mirosława Capiga z WSBiF w Katowicach. Autorka skoncentrowała się na
wybranych aspektach bezpieczeństwa finansowego w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym. Zjawisko to wyzwoliło potrzebę opracowania strategii bezpieczeństwa segmentów rynku finansowego, a co za
tym idzie bezpieczeństwa klienta tego rynku. Państwo jest odpowiedzialne
i zainteresowane tworzeniem sieci bezpieczeństwa finansowego, w skład
której wchodzą: instytucje nadzorcze, systemy bezpieczeństwa, ochrona
klienta rynku finansowego, dyscyplina rynkowa, systemy kontroli, audyt
zewnętrzny. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chroni klienta indywidualnego na rynku finansowym. Do zadań KNF należy podejmowanie
działań: służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
edukacyjnych w zakresie działalności rynku finansowego; ponadto kontrola nad konstruowaniem umów; oraz rozstrzyganie sporów wynikających z umów między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.
Adam Mamot z WSBiF w Katowicach w referacie – Współczesne
zagrożenia bezpieczeństwa osobistego – kształtowanie wpływu na własne
bezpieczeństwo skoncentrował uwagę słuchaczy głównie na przedstawieniu i scharakteryzowaniu bezpieczeństwa osobistego. Według referującego brak jest jednoznacznej jego definicji. Można jednak określić, że zajmuje się ono ochroną człowieka i ukierunkowane jest w szczególności
na wywołanie poczucia braku zagrożenia. We współczesnym świecie niebezpieczeństwo, na które narażony jest człowiek może wywołać każda
zmiana ustroju lub na rynku pracy czy też kryzys gospodarczy. Mówiąc
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o bezpieczeństwie osobistym A. Mamot zacytował słowa Lucie Dupuis,
wykładowczyni nauk policyjnych na Uniwersytecie w Montrealu: „My
kobiety czujemy się pewniej w ciągu dnia z tego prostego powodu, że jest
widno dzięki czemu możemy lepiej kontrolować to co się wokół nas dzieje”. Kontynuując wątek bezpieczeństwa kobiet, prelegent podał bardzo
praktyczne zalecenia dotyczące unikania sytuacji niebezpiecznych dla naszego życia i zdrowia, także w miejscu pracy.
W kolejnej części wystąpień prezentację dotyczącą Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) przedstawił pułkownik rezerwy, prezes Zarządu KSOIN oraz Stowarzyszenia Wspierania
Bezpieczeństwa Narodowego, Mieczysław Tadeusz Koczkowski. Głównym celem obu stowarzyszeń jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko
pojętej ochrony informacji niejawnych, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pionu ochrony. Ważnym elementem
ich działania jest przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony informacji i ochrony danych osobowych. Dzięki współpracy
z organizacjami pozarządowymi, partnerami medialnymi oraz uczelniami, materiały te mogą być szeroko rozpowszechnione wśród podmiotów
(w tym bibliotek), które powinny posługiwać się w swojej działalności
ustawami: o ochronie informacji niejawnych oraz aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy; o ochronie danych osobowych; o prawie autorskim i prawach pokrewnych; o podpisie elektronicznym; o ochronie
baz danych; o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dotyczącą prawa
telekomunikacyjnego; oraz o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podczas tego wystąpienia zaprezentowano
również rodzaje informacji w jednostkach organizacyjnych, a za chronione prawnie i bezwzględnie uznano informacje niejawne i dane osobowe.
W drugiej części konferencji pierwszą prelegentką była Jadwiga
Stawnicka – pracownik Uniwersytetu Śląskiego, której zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół problematyki komunikacji w sytuacjach
kryzysowych. Jako bardzo ważną determinantę bezpieczeństwa wskazano
jego promowanie, gdzie wartością nadrzędną jest rola debat społecznych.
Często wynikają one i są inspirowane inicjatywami lokalnymi, bowiem
„Rewolucja XXI wieku nie przebiega w informacji, ale w komunikacji” [1,
s. 18]. Debaty społeczne przeprowadzone w różnych dzielnicach Katowic,
cieszące się ogromnym zainteresowaniem, w pełni odzwierciedlają tezę,
iż problemów nie rozwiąże się jeśli się je przemilcza. Ciekawą formą
promocji pracy bibliotek mogłyby być debaty dotyczące bezpieczeństwa
widzianego oczami pracowników i użytkowników. W zaleceniach zwią
zanych z debatami w sytuacjach kryzysowych, stosowane techniki,
taktyki, strategie i triki negocjacyjne pozwalają na przeprowadzenie
konstruktywnej „walki na słowa”. W pracach J. Stawnickiej, takich jak
m.in.: Bezpieczeństwo uczestników interakcji – kiedy słowo jest bronią
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(Dąbrowa Górnicza 2012) i Modele komunikacji w sytuacjach kryzysowych
(Dąbrowa Górnicza 2012) zagadnienia dotyczące komunikacji językowej
w środowisku pracy czy podczas kryzysu mogą być pomocne w codziennej
pracy bibliotekarzy różnych typów bibliotek.
O Bezpieczeństwie danych i systemów teleinformatycznych mówił
Andrzej Koziara, kierownik Departamentu Informatycznego Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Autor
skupił się na przybliżeniu problematyki bezpieczeństwa w bibliotece,
którego zapewnienie obejmuje zestaw działań zgodnych z prawem,
statutem instytucji i jej regulaminami. Aby to osiągnąć niezbędna jest
znajomość w teorii i praktyce aktów prawnych i normatywnych: ustaw,
rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, dyrektyw unijnych, wybranych
norm informatycznych, organizacyjnych czy też raportów technicznych
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i Międzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej. W bibliotecznych strukturach zarządzania
bezpieczeństwo instytucji zależy m.in. od odpowiedzialności kierownictwa,
właściwego doboru kadr, stosowanych procedur oraz wyposażenia
i sprzętu technicznego placówki. Kadra zarządzająca określa obszary
bezpieczne, np. fizyczne zabezpieczenie wejścia, biur, pomieszczeń
i urządzeń. Zainteresowanym tematem prelegent zaproponował
zapoznanie się z pracą Andrzeja Białasa Bezpieczeństwo informacji
i usług w nowoczesnej instytucji i firmie (Warszawa 2007).
Obrady konferencyjne zakończyło wystąpienie Sylwii Błaszczyk
z Biblioteki Śląskiej w Katowicach poświęcone zagrożeniom zbiorów
w bibliotece i profilaktyce ich ochrony. Referentka omówiła źródła zagrożeń dla zbiorów, takie jak: warunki przechowywania, sposób korzystania, naturalne zużycie, katastrofy, także te powodowane przez człowieka.
Środowisko, czyli przede wszystkim: klimat, czystość, światło, mikroorganizmy, owady i gryzonie są głównymi czynnikami niebezpiecznymi
dla zbiorów bibliotecznych. Po pojawieniu się pierwszych objawów ich
zniszczenia (kruchość papieru, wysuszenie skór i pergaminu, a z drugiej strony – zawilgocenie oraz rozwój pleśni i owadów) wymagane jest
wdrożenie działań profilaktycznych. Zakupienie dla potrzeb biblioteki
termohigrografu skutkuje tym, że temperatura i wilgotność są pod stałą
kontrolą i można podjąć w szybkim czasie odpowiednie działania zaradcze. Na wypadek katastrof naturalnych lub sztucznych warto wdrożyć
okresowe kontrole techniczne budynku i instalacji oraz przygotować plan
wraz z kartą informacyjną, numerami telefonów i nazwiskami do kontaktu
w przypadku wystąpienia kataklizmu.
Po zakończeniu wszystkich referatów i podsumowaniu obrad nastąpił czas na krótką dyskusję i refleksje. Podczas sympozjum podkreślano,
że takie spotkania są potrzebne i służą pomocą we wspólnym rozwiązywaniu problemów, wypracowywaniu nowych kierunków działań oraz dają
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okazje do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń. Zatem kolejną
konferencję dotyczącą tematyki bezpieczeństwa w bibliotekach należy
uznać za potrzebną i oczekiwaną.
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Stare druki w nowych szatach. O sztuce konserwacji książki
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne wraz z Biblioteką Zakładu
Narodowego imienia Ossolińskich zorganizowało 18 lutego pokaz filmu
autorstwa Katarzyny Podolec Stare druki w nowych szatach. O sztuce
konserwacji książki, który wzbogacony został komentarzem Małgorzaty
Grocholskiej (kierownika Pracowni Konserwatorskiej ZNiO). Spotkanie
odbyło się w Refektarzu Biblioteki ZNiO. Film ukazał kompletny zapis
konserwacji – od demontażu aż po ponowne zszycie i oprawienie Dzieł
Moliera z 1750 r. Celem reżyserki było również zaprezentowanie specjalistycznych zabiegów wykonywanych na trzech innych starodrukach
z XVI, XVII i XVIII w. Przedstawiono konserwację oprawy z białej skóry,
rekonstrukcję mosiężnych zapinek i kąpiel kart książki, jak również nowoczesne metody uzupełniania ubytków w papierze.
Źródło: http://www2.oss.wroc.pl/index.php/biblioteka-osolineum/dzialy-i-gabinety/
dzial-edukacji-i-prezentacji-zbiorow/xvi-dolnoslaski-festiwal-nauki-wossolineum/stare-druki-w-nowych-szatach-o-sztuce-konserwacji-ksiazki/

Polska na Targach Książki w Paryżu
W dniach 21-24 marca odbyły się Międzynarodowe Targi Książki
w Paryżu. Tegorocznym gościem była Argentyna, reprezentowana m.in.
przez czterdziestu sześciu autorów, jak Pablo De Santis, Marcelo Figueras i Guillermo Martínez. Kolejnym gościem specjalnym spotkania był
Szanghaj, z którego przyjechało siedemnastu twórców. Dyskusje i spotkania targowe poświęcone były tym razem związkom nauki i literatury oraz
prozie kobiecej.
Stoisko polskie zostało zorganizowane przez Instytut Książki, który
już po raz dwunasty uczestniczył w imprezie wystawiając nowości wydawnicze w oryginale i w tłumaczeniach. Specjalnie na tę okazję Instytut
przygotował katalog Nouveaux Livres de Pologne, w którym rekomendowano najciekawsze pozycje wydawnicze z ostatniego roku.
Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30879,polska-na-targach-ksiazki-w-paryzu-.html
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Środa z polską poezją
26 marca w siedzibie Komisji Europejskiej w Madrycie goszczono
tłumaczy literatury polskiej na język hiszpański. Spotkanie z Gerardo
Beltránem, Xavierem Farré i Ablem Murcią było pokłosiem opublikowanej
niedawno nakładem Prensas Universitarias de Zaragoza antologii Poesía
a contragolpe. Wydawnictwo to oceniane jest jako „największa prezentacja
poezji polskiej” w języku hiszpańskim. Zestawienie obejmuje dorobek
poetycki sześćdziesięciu jeden poetów urodzonych w latach 1960-1980,
są to m.in.: Tadeusz Dąbrowski, Jacek Dehnel, Julia Fiedorczuk, Jarosław
Mikołajewski, Marta Podgórnik, Tomasz Różycki, Krzysztof Siwczyk,
Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Adam Wiedemann.
Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,30896,sroda-z-polska
-poezja.html

Targi Książki dla Dzieci w Bolonii
Już po raz pięćdziesiąty pierwszy, pod koniec marca, odbyły się Międzynarodowe Targi Książki dla Dzieci w Bolonii. W tym roku gościem
honorowym była Brazylia. Polska była reprezentowana na targach na stoisku B5 Instytutu Książki. Przedstawiono ofertę dziewiętnastu polskich
wydawców, takich jak: Czulent, Debit, Dreams, Dwie Siostry, Format,
GW Foksal, Kartalia, Kultura Gniewu, Ładne Halo, Media Rodzina, Instytut Chopina, Nasza Księgarnia, Myślanki, Papierówka, Publicat, Studio
Blok, Widnokrąg, Wytwórnia i Znak. Prezentowane książki były finalistkami konkursu Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku. Wstęp do większości pawilonów był możliwy wyłącznie dla wydawców, księgarzy, pisarzy,
ilustratorów, tłumaczy i agentów, a jedynie Pawilon 33 był otwarty dla
dzieci i młodzieży już od 22 marca, gdzie odbywały się imprezy związane
z Tygodniem książki i kultury dla dzieci i młodzieży – nie mówcie o tym
dorosłym.
Źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=4&tx_ttnews[tt_news] =19316&
tx_ttnews[backPid]=133&cHash=69748b8098

Pilch laureatem nagrody „Odry”
Laureatem nagrody miesięcznika „Odra” został Jerzy Pilch – pisarz,
publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy pochodzący z rodziny ewangelickiej ze Śląska Cieszyńskiego. Nagrodę odebrał „za wprowadzenie do
literatury mikroświata polskiej społeczności luterskiej i przywrócenie diarystyce rangi sztuki, a szczególnie za wydane w minionym roku książki
Wiele demonów i Drugi dziennik”.
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Nagroda przyznawana jest od 1961 r., a jej laureatami zostali wybitni ludzie pióra, nauki i artyści, m.in.: Karl Dedecius, Ryszard Kapuściński, Ewa Lipska, Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk. W kapitule nagrody
zasiadali: Rafał Augustyn, Adam Chmielewski, Jacek Gutorow, Mariusz
Hermansdorfer, Michał Jagiełło, Józef Kelera, Jacek Łukasiewicz, Karol
Maliszewski, Wiesław Saniewski oraz Andrzej Więckowski.
Nagrodzony w tym roku autor często wraca w swoich książkach do
tematów związanych z dzieciństwem i tradycjami rodzinnymi. W wielu
pojawia się motyw Wisły – miasta, w którym spędził pierwsze lata życia.
Bardzo często, analizując jego twórczość, zwraca się uwagę na wprowadzenie do literatury polskiej świata ewangelików, niewielkiej społeczności, rządzącej się własnymi, surowymi regułami, ludzi obowiązkowych,
praktycznych, bogobojnych. Religijną tożsamość autora, jego język,
kształtowała, jak sam podkreślił, lektura Biblii Gdańskiej i protestanckich
pieśni.
Źródło: http://culture.pl/pl/artykul/pilch-laureatem-nagrody-odry
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