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OOd REdAKCJI

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Mamy nadzieję, że przypadły Wam do gustu zmiany zaproponowane przez nas 
w numerze 1 (2009). Zachęcamy Was oczywiście do wkomponowywania Waszej 
twórczości w nowe działy naszej ramówki. Informacje i wskazówki dla Autorów 
znaleźć możecie na stronie Książnicy Pomorskiej:

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/bibliotekarz-zachodniopomorski

Jak może część z Was już zauważyła, pełne archiwum „Bibliotekarza Zachod-
niopomorskiego” jest dostępne w wersji elektronicznej w Zachodniopomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej:

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/librarian-issue

W bieżącym numerze proponujemy Wam teksty poświęcone szeroko pojętemu 
pedagogicznemu aspektowi naszego zawodu, sporo materiałów o charakterze do-
kumentacyjno-historycznym oraz sprawozdań podpatrujących między innymi pracę 
w bibliotekach zagranicznych. Pragniemy również zwrócić Waszą uwagę na swoiste 
obrzeża naszego zawodu, nie pozostające jednak bez wpływu na styl naszej pracy 
w służbie czytelnikowi — talenty i pasje, którym oddajemy się „po godzinach” oraz 
kontakty z bibliofilami, pogłębiające wiedzę o regionie.

Redakcja
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danuta Tomczyk

Tekst recenzowany — dr hab. Andrzej Sowiński prof. US

ROLA KSIĄŻKI W PROCESIE AUTOKREACJI CZYTELNIKA

Czytelnictwo książek odnosi się do zespołu zagadnień związanych ze stosunkiem 
czytelnika do książki. Uwarunkowane jest umiejętnością czytania, a w miarę upo-
wszechniania oświaty, staje się coraz bardziej powszechnym i złożonym zjawiskiem 
społecznym.

Czytelnictwo jest procesem psychicznym, który angażuje wszystkie strony osobo-
wości, a w sytuacji czytelnika dziecięcego i młodzieżowego jest procesem ciągłego 
doskonalenia myślowego, rozwoju i dojrzewania możliwości odbiorczych, które idą 
w parze z ich rozwojem biologicznym. Jest w tym przypadku procesem bardziej 
złożonym niż czytelnictwo ludzi dorosłych�, ponieważ bez opanowania umiejętności 
myślenia abstrakcyjnego niemożliwa jest metaforyczna interpretacja tekstów literac-
kich. W tym zakresie, w pracy z czytelnikiem występują zarówno pewne ograniczenia, 
jak i specyficzne zadania, określone sferą rozwoju poznawczego człowieka, w której 
dominuje początkowo faza inteligencji sensoryczno-motorycznej, następnie faza 
wyobrażeń przedoperacyjnych, operacji konkretnych i operacji formalnych2.

Stosunek zachodzący między książką a odbiorcą jest w każdym przypadku re-
lacją indywidualną. To, czy literatura będzie miała w danym momencie pozytywny 
czy negatywny wpływ na czytelnika, zależy od wielu czynników, między innymi od 
jego osobowości, doświadczeń życiowych, od nastawienia czytelniczego oraz treści 
książki3. Toteż nie tylko różne książki mają jednego odbiorcę lub jedna książka ma 
różnych odbiorców, lecz nawet ten sam utwór ma tego samego odbiorcę w różnych 
okolicznościach. dzięki literaturze czytelnik odkrywa w sobie nowe strony osobo-
wości. Czytając o różnych przeżyciach, które odnajduje w sobie, bądź też wie, że 
nigdy by nie był do nich zdolny, rozszerza zakres własnych doświadczeń. Poznaje 
nowe odmiany przeżywania miłości, rozpaczy, klęski czy szczęścia. Poznane przez 
niego — dzięki literaturze — cudze doświadczenia, mogą budzić akceptację albo 
dezaprobatę własnych zachowań. Literatura może zatem być dla niego źródłem 

 � E. Ciszak: Zainteresowania czytelnicze a fazy rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży [online]. 
[dostęp 2007-01-12]. dostępny w World Wide Web: http://cdnalma.poznan.pl/Z.html.

 2 P.G. Zimbardo: Psychologia i życie. Warszawa 2005, PWN, s. 172–178.
 3 M.B. Siemież: Twórczość literacka jako forma autoterapii na przykładzie Tadeusza Geniusza. 

W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody [online]. Wrocław, 10–11 października 2003 
[dostęp 2006-10-17]. (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). dostępny w World Wide Web: http://ebib.
oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/geniusz.php.
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emocji i wiedzy. Nie chodzi tu oczywiście wyłącznie o wiedzę naukową, ale o wie-
dzę, która pozwoli czytelnikowi zrozumieć własne przeżycia, wykształcić postawy 
wobec siebie, wobec otoczenia, znaleźć dystans wobec swojej osoby. dzięki swej 
funkcji poznawczej książka inspiruje do wielu różnych działań, a dzieci — do zabaw 
twórczych. Rozwija ich zainteresowania i pobudza ciekawość intelektualną oraz 
ukazuje błędne lub wzorowe interakcje z otoczeniem. Pokazuje różnorodne postawy 
i współdziała w wyrobieniu pozytywnych cech charakteru. Uczy dostrzegać piękno 
ojczystego kraju, zapoznaje z życiem mieszkańców, tradycją a także kształtuje 
właściwy stosunek do świata przyrody. Pomaga rozstrzygać problemy dobra i zła, 
sprawiedliwości i podłości, poznawać własną psychikę, własne przeżycia i potrzeby, 
co pomaga w zrozumieniu potrzeb innych ludzi. Książka wspiera także i samą rodzinę, 
pomagając rozwiązywać niektóre problemy wychowawcze4.

Jak zauważa J. Andrzejewska, książka w życiu człowieka pełni rolę kształcącą, 
wychowawczą, informacyjną, terapeutyczną, rozrywkową i partycypacyjną5. Kształcą-
ca rola książki wynika z faktu, że czytanie jest podstawowym środkiem kształtowania 
osobowości: rozwija zdolności poznawcze, zasób słownictwa, dostarcza bodźców do 
rozwoju kulturalnego i aktywności umysłowej. Rola wychowawcza książki, polega na 
dostarczaniu wzorów postępowania, pielęgnowaniu indywidualnych zainteresowań, 
przekazywaniu treści społecznych i moralnych. Rola informacyjna odnosi się do 
książki, jako źródła rzetelnej wiedzy. Funkcja terapeutyczna wiąże się z zadaniem 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przezwyciężania trudności w walce z cho-
robami. Jako działanie psychoterapeutyczne mieści się w szerokiej problematyce 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze. Udział w symbolizacji, jest waż-
nym wyznacznikiem autorewalidacji i integracji społecznej6, sprzyja harmonijnemu 
i wszechstronnemu rozwojowi osobowości chorego czytelnika, daje mu rozrywkę, 
radość, chroni przed skutkami samotności, nudy. Rozrywkowa funkcja książki, 
polega na relaksacyjnym wpływie na umysł, pozwalającym zapomnieć o rzeczy-
wistości, zaspakajając potrzeby silnych wrażeń, wprowadzając w stan odprężenia, 
pozwalając zregenerować siły psychiczne i fizyczne. Funkcja partycypacyjna książki, 
wynika z tego, że dzięki myślom i uczuciom przekazywanym przez autora, czytelnik 
nawiązuje z nim kontakt bezpośredni. Analizowana treść książki staje się podstawą 
do nawiązania kontaktów międzyludzkich, staje się niejako pomostem pomiędzy 
czytelnikiem a drugim człowiekiem.

 4 M. Mucha: Rola książki w życiu dziecka [online]. [dostęp 2006-10-14]. dostępny w World Wide 
Web: http://www.radom.bib.edu.pl/rola_ksiaz.html.

 5 J. Andrzejewska: Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej. „Rocznik Biblioteczny” 1973, 
nr 196. 

 6 M. Czerwińska: Terapeutyczna wartość twórczości poetyckiej osób niewidzących. Znaczenie dla 
autorewalidacji i integracji społecznej. W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody [onli-
ne]. Wrocław, 10–11 października 2003 [dostęp 2006-10-12]. (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). 
dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/czerwinska.php.
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do świata książki wchodzi się dzięki umiejętności czytania, dzięki czemu, tak-
że dzieci niesłyszące mają z czasem możliwość przeżycia inicjacji czytelniczych 
i stopniowego wkraczania do „galaktyki Gutenberga”, w czym istotną rolę odegrać 
może właściwie przygotowany bibliotekarz. Aby pomóc dzieciom niesłyszącym 
w nauce czytania, a tym samym aktywizować je czytelniczo, stosuje się szereg nie-
konwencjonalnych form książki, zwanych formatami alternatywnymi lub specjalnymi 
materiałami czytelniczymi.7 Należą do nich m.in. przeznaczone dla najmłodszych 
materiały wizualne, w tym książeczki obrazkowe, które rozwijają myślenie abstrakcyj-
ne i mowę, różne odmiany książeczek edukacyjnych, wśród których znaleźć można 
książki-zabawki i książeczki nominacyjne, książki ze znakami języka migowego, tzw. 
książki druko-migowe, książki łatwe w czytaniu o różnych poziomach oraz formy 
multimedialne, dostosowane do dysfunkcji narządu słuchu8.

Trudności dnia codziennego, choroby, stresy powodują, że coraz więcej jest ludzi 
potrzebujących wsparcia psychicznego. Jednym ze sposobów walki z trudami życia, 
wykorzystywanym z coraz większym powodzeniem staje się biblioterapia. Wyjaśnie-
nie dwóch greckich słów: biblion — książka i therapeo — leczę, tworzy najprostszą 
definicję biblioterapii: leczenie książką. Biblioterapia, jako działanie terapeutyczne, 
opierające się na zastosowaniu materiałów czytelniczych i umiejętności przetwarzania 
tekstu literackiego na tekst terapeutyczny,9 jest rodzajem psychicznego wsparcia, 
pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby. Jest pomocna przede 
wszystkim w szkolnictwie specjalnym, sanatoryjnym, szpitalnym, w szkolnictwie 
masowym w celu łagodzenia stresów, integracji w grupach rówieśniczych, w opa-
nowywaniu doraźnych reakcji chorego i rozwiązywaniu jego problemów życiowych, 
zwłaszcza w sytuacji choroby, zmian w zachowaniu,�0 w odniesieniu do uczniów 
niedostosowanych społecznie (jako wspomaganie socjoterapii), oraz w szkole współ-
czesnej, która w swoim obecnym kształcie jest dla ucznia przyczyną najsilniejszych 
stresów. Odrębną grupę narażoną na szczególne obciążenie stresem stanowią dzieci 
hospitalizowane. Innym bardzo ważnym wyzwaniem dla biblioterapii jest wejście 
na teren hospicjów. Wielkie znaczenie w tym wypadku mają rozmowy o śmierci 
i umieraniu, o życiu duchowym. Tekstem literackim dla tych dzieci polecanym przez 
doświadczonych biblioterapeutów jest książka Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce", 

 7 M. Fedorowicz: Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów — formy 
- obieg społeczny. Toruń 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 8 Bronisława Woźniczka-Paruzel: Biblioterapeuta w świecie ciszy (o specyfice pracy z niesłyszącymi 
użytkownikami biblioteki). W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody [online]. Wrocław, 
10–11 października 2003 [dostęp 2006-10-12]. (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). dostępny 
w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/paruzel.php.

 9 I. Borecka: Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy. Wojewódzki Ośrodek doskonalenia 
Nauczycieli, Legnica: 1998.

 �0 B. Ellwart: Leczenie książką. W: „Przegląd Oświatowy” [online]. Lipiec 2004 [dostęp 2006-10-12]. 
dostępny w World Wide Web: http://www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy/archiwum/2004/07/le-
czenie.html
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gdzie zostaje „oswojony" lęk przed śmiercią młodego bohatera poprzez nadzieję na 
lepszy świat po tamtej stronie. Znaczącym rodzajem literatury w przypadku chorych 
terminalnie jest książka religijna. Pozwala znieść cierpienie, stanowi odskocznię 
od bólu, daje nadzieję, a ta staje się ratunkiem i terapią. Również poezja ma duże 
walory terapeutyczne. Jest ważna w twórczości osób chorych i niepełnosprawnych, 
co ma ogromne znaczenie kompensacyjne i terapeutyczne.�� Na usługach każdego 
biblioterapeuty zawsze pozostaje drama, którą może swobodnie wykorzystywać do 
swoich zajęć.�2 Wykorzystując dramę literacką liczy się z tym, że literatura sama 
w sobie, odpowiednio dobrana, może przynieść ukojenie i refleksje. Główna teza 
psychodramy głosi, że w każdej jednostce tkwi immanentne dążenie do angażowania 
się we własną sytuację życiową. Technika psychodramy sprowadza się do rozwijania 
spontaniczności i siły fantazji, które pozwalają na ciągłe poszerzanie granic własnych 
możliwości�3. Czytelnictwo kierowane i analiza fikcyjnych lub prawdziwych postaci, 
może pomóc w nabraniu dystansu do samego siebie i ewentualnych problemów. 
Natomiast w przypadku zastosowania dramy społeczno-etycznej, biblioterapeuta 
może poruszyć problemy nurtujące osoby, z którymi pracuje, pomóc w ich rozwią-
zaniu lub wesprzeć w samodzielnych poszukiwaniach rozwiązań�4.

Książka jako źródło wiedzy i rozrywki została dzisiaj zepchnięta na drugi plan 
przez telewizję i komputer. Trudno zachęcić dziecko do czytania, jeżeli nie poznało 
wartości książek i nie ma nawyku czytania. Rodzice, którzy sami chętnie czytają, 
wpływają pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci, na poziom ich 
wiedzy i zasób słownictwa. W pierwszym roku życia dziecka książka jest przedmiotem 
zabawy. W wieku trzech lat dziecko zaczyna rozumieć bajki, wierszyki, opowiadania. 
dziecko pięcioletnie można wprowadzać w świat fantazji, gdyż potrafi już śledzić 
losy bohatera, zaś zainteresowania sześciolatka dotyczą opowiadań o przyrodzie. 
W tym okresie pojawia się zainteresowanie baśnią, która warunkuje jego rozwój 
społeczny i emocjonalny. Między siódmym a dziewiątym rokiem życia następuje 
czas opanowywania techniki czytania, dając początek lektury samodzielnej. W dzie-
wiątym roku życia zainteresowanie baśnią zanika, a pojawia się zapotrzebowanie 
na literaturę przygodową, podróżniczą i historyczną. Od dziesiątego roku życia 

 �� B. Boryczka: Lecznicza funkcja literatury w edukacji. W: „Biblioteka Pedagogiczna. Serwis Infor-
macyjny” [online]. 2002 [dostęp 2006-10-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.bib.edu.
pl/biblioterapia_pila1.html.

 �2 J. Andrzejewska: Gry dramowe w pracy bibliotecznej z dziećmi i młodzieżą. „Poradnik Bibliotekarza” 
1996, nr 4, s. 1–5.

 �3 W. Czernianin: Techniki dramatyczne i gry teatralne jako czynniki terapeutyczne w biblioterapii. 
W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody [online]. Wrocław, 10–11 października 2003 
[dostęp 2006-10-14]. (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). dostępny w World Wide Web: http://ebib.
oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/czernianin.php. 

 �4 M. Antczak: Drama na usługach biblioterapii. W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody 
[online]. Wrocław, 10–11 października 2003 [dostęp 2006-10-12]. (EBIB Materiały konferencyjne 
nr 8). dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/antczak.php.
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zainteresowania czytelnicze dziewcząt i chłopców zaczynają wyraźnie się różnić. 
Tematyka romantyczno-obyczajowa dominuje wśród dziewcząt, natomiast chłopcy 
chętniej czytają o wojnie i sporcie. Starszemu dziecku książka zaspokaja silną w tym 
wieku żądzę przygód, stąd chętniej sięga po opowiadania realistyczne i powieści 
o tematyce społecznej i przyrodniczej, utwory poświęcone życiu dzieci w szkole 
i w rodzinie. Ich treści ukazują problemy wychowawcze, a to pozwala poznać zasady 
etyki i umiejętności współżycia.

Literatura stanowi znaczący czynnik w refleksji nad sobą, ta zaś z kolei może 
stać się ważnym czynnikiem stymulującym aktywność własną w kierunku osobistego 
samodoskonalenia. Konsekwencją takiego podejścia staje się zaangażowanie osoby 
czytającej, która właśnie wówczas zaczyna stawiać pytania istotne dla niego same-
go, a często i podejmować próby własnej twórczości. W sferze intelektu literatura 
może pomóc czytelnikowi zdobyć wiedzę niezbędną dla zrozumienia i rozwiązania 
własnych problemów. W sferze społecznej pomaga dostrzec socjalne i kulturowe 
uwarunkowania działalności człowieka i związki łączące go z innymi ludźmi. W sferze 
emocjonalnej umożliwia dokonanie wglądu identyfikacji oraz powoduje kompensację 
bez narażania czytelnika na niebezpieczeństwa związane z bezpośrednim omawia-
niem jego osobistych problemów�5.

Niemal w każdym rodzaju aktywności własnej może przejawiać się twórczość. 
Osobę twórczą cechuje:

• otwartość, czyli łatwość asymilowania nowych informacji,
• niezależność, czyli postawa nonkonformistyczna i nieuleganie naciskowi,
• oryginalność myślenia, czyli przełamywanie własnych poglądów oraz 

przezwyciężanie schematów myślowych,
• ciekawość wobec rzeczy nowych, czyli odbieganie od przyzwyczajeń,
• wytrwałość, czyli zdolność do długotrwałej, wytężonej pracy i odraczania 

gratyfikacji�6.
Każdy człowiek posiada pierwotną zdolność twórczą, która jest rodzajem intelek-

tualnej zabawy, zgodą na samego siebie, na swą wyobraźnię, na stan odprężenia, 
na własne szaleństwo�7. Zatem powinno się pielęgnować własną postawę wobec 
świata, innych ludzi, wobec samego siebie tak, aby była ona twórcza. Twórczość 
jest dla twórcy kreacją własnych myśli, doświadczeń, projekcją przeżyć i marzeń, 
wnika w istotę człowieka i może spowodować zmianę poglądów czy nawyków. Każdy 
człowiek ma w sobie potencjał twórczy, tylko czasami pewne sytuacje życiowe nie 
pozwalają mu w pełni rozwinąć tych zdolności. Czy dana osoba zechce pokonać 
trudności, przekroczyć samą siebie, zależy w dużej mierze od niej samej i warunków 
zewnętrznych.

 �5 W. Szulc: Sztuka i terapia. Warszawa 1993, CNdNŚSM, s. 52. 
 �6 L. Brogowski:. Sztuka i człowiek. Warszawa 1990, WSP, s. 132–138.
 �7 A.h. Maslow: Emocjonalne blokady w twórczości. „Nowiny psychologiczne” 1983, nr 8–9, s. 75.
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W samodzielnym i odpowiedzialnym działaniu człowiek potwierdza własną war-
tość i akceptuje siebie jako jednostkę wartościową. dlatego bibliotekarze, chcąc 
przygotować czytelnika do permanentnego kontaktu z książką, wiedzą, jak bardzo 
potrzebna jest mu właściwa motywacja, związana z głęboko odczuwaną potrzebą 
stania się człowiekiem wartościowym, w pełni wykorzystującym własne możliwości. 
Właściwa motywacja stwarza dogodne warunki do odczuwania radości płynącej 
z wszelkich postępów w drodze do samorealizacji, zaś wszechobecna w tym procesie 
książka dostarcza wzorców postępowania, pomaga przebudowywać i rozbudowywać 
własny wewnętrzny świat.

Zakończenie
Istotnym elementem działalności biblioteki publicznej i bibliotekarza jest praca 

z czytelnikiem. Według założeń pedagogiki bibliotecznej współczesna praca biblio-
tekarza koncentruje się wokół osoby czytelnika, nie tak jak było dawniej — wokół 
książki�8. Uzyskanie wysokiej jakości realizowanych funkcji pedagogicznych, wymaga 
tworzenia sytuacji sprzyjających aktywności edukacyjnej jej użytkowników w ramach 
założonych celów pedagogicznych. Biblioteka musi położyć akcent na kształtowanie 
czytelników aktywnych, którzy chcą i potrafią uczestniczyć w nurcie edukacji per-
manentnej. Czytelników charakteryzujących się twórczymi postawami, zdolnych do 
samodzielnego i odpowiedzialnego kierowania swoją działalnością, doceniających 
swoją wartość i godność, życzliwych dla innych19. Ostatecznym celem, miarą świad-
czącą o efektywności biblioteki publicznej jako instytucji kulturalno-oświatowej jest 
samorealizacja czytelników.

Obok wielu teoretycznych założeń współczesnej psychologii dotyczących zacho-
wania człowieka20 wyłonić można humanistyczne podejście do badania aktywności 
samorealizacyjnej czytelnika. humanistyczna koncepcja człowieka przeciwstawia się 
teoriom deterministycznym:2� koncepcji człowieka sterowanego od zewnątrz, uznają-
cej człowieka za produkt powstały bez jego woli (postulat psychologii behawioralnej) 
i istoty kierowanej przez procesy nieświadome (postulat psychoanalizy). Zachowanie 
czytelnika, w myśl koncepcji humanistycznej, motywowane jest niepowtarzalnymi 
dla każdego biologicznymi i wyuczonymi skłonnościami do rozwoju i zmiany w pozy-
tywnym kierunku — ku samourzeczywistnieniu. Samorealizacja jest zagadnieniem 
kluczowym w hierarchicznej teorii potrzeb zaś jej warunkiem i przejawem jest twór-
czość. Według holistycznej koncepcji twórczości oraz teorii uzdolnień twórczych 
sama osoba określa sobie cel działania i obmyśla sposoby jego realizacji. Ta twórcza 

 �8 J. Wojciechowski: Czy ten zawód zniknie?. „Bibliotekarz” 2006, nr 12, s. 2–6.
 19 A.J. Sowiński: Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej. Szczecin 2006, Oficyna IN PLUS 

s. 14.
 20 P.G. Zimbardo: Psychologia i życie. Warszawa 2005, PWN, s. 23–31.
 2� B. Matwiejów: Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku. Kraków 

1994, Wyd. UJ, s. 78.
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koncepcja natury ludzkiej polega „…na rozwijaniu się aż do dojrzałości i wzdłuż linii 
wyznaczonych przez tą utajoną i mgliście widoczną naturę esencjonalną; rozwój 
ten raczej wypływa z wewnątrz niż jest kształtowany z zewnątrz”22. Pęd do samore-
alizacji, jako szczytu rozwoju człowieka oznacza stałą potrzebę dążności człowieka 
do realizacji jej wewnętrznego potencjału, do pełnego rozwoju własnych zdolności 
i talentów23. Człowiek ma „esencjonalną naturę”, w pewnym stopniu szkielet struktury 
psychicznej, którą można analizować analogicznie do jego struktury fizycznej, ma 
potrzeby, zdolności i skłonności, które są dobre lub obojętne, ale nie złe. Według 
koncepcji Maslowa, wszystko, co prowadzi do pożądanego rozwoju esencjonalnej 
natury, w kierunku realizacji wewnętrznej natury człowieka jest dobre, złe — wszyst-
ko, co frustruje, psychopatologiczne — wszystko co zaburza samorealizację24. Gdy 
osobowość rozwija się w wyniku dojrzewania w korzystnym środowisku oraz dzięki 
aktywnym wysiłkom osoby zmierzającej do zrealizowania swej natury, twórcze siły 
człowieka przejawiają się jeszcze bardziej.

Realizowanie samego siebie rodzi się w czytelniku jako trudny do zlokalizowa-
nia niepokój, który jest impulsem do podjęcia działań twórczych, a towarzyszy mu 
poczucie zadowolenia, przeżywanego szczęścia, poczucie satysfakcji z powziętych 
działań. Warto pamiętać, że samorealizacja nie ma granic, ponieważ może realizować 
się w świecie przedmiotowym i wyobrażeniowym, może być zadowoleniem z całego 
życia lub chwilą szczęścia.

Danuta Tomczyk
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

 22 C.S. hall, G. Lindzey, J.B. Campbell: Teorie osobowości. Warszawa 2006, PWN, s. 437.
 23 P.G. Zimbardo: Psychologia i życie. Warszawa 2005, PWN, s. 528–536.
 24 C.S. hall, G. Lindzey, J.B. Campbell: Teorie… op.cit. s. 437–438.
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Radosław delida

„BAJKI POMAGAJĄ ŻYć”.  
TERAPEUTYCZNA ROLA LITERATURY  

dLA dZIECI I ROdZICóW.  
WYSTAWA W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

I oto znalazł się Paluszek w dalekim obcym świecie�.
Kiedy w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, bracia Grimm tworzyli swój 

zbiór baśni, żaden z żyjących wówczas ludzi nie był w stanie nawet wyobrazić sobie, 
jak będzie wyglądał świat na początku XXI wieku. Będące w dzisiejszych czasach 
w powszechnym użyciu wysoko zaawansowane urządzenia techniczne nie tylko nie 
wyeliminowały wielu problemów nękających ludzkość od zarania dziejów, ale wręcz 
spowodowały powstanie nowych — dotychczas nieznanych. Najstarsze źródła po-
świadczają, że ludzkie reakcje w określonych sytuacjach nie zmieniły się od wieków. 
Powstałe w dawnych czasach baśnie, bajki i opowieści, dzięki temu, że poruszając 
zróżnicowane problemy codzienności, umieszczają je, w nie zmieniającym się na 
przestrzeni wieków świecie magicznym, wykreowanym przez ludzką wyobraźnię, 
nic nie straciły ze swej aktualności.

Powędrował więc krawczyk Paluszek dalej i przybył do wielkiego boru. Wtem 
spotkał gromadę zbójców, którzy mieli zamiar okraść skarbiec królewski�.

Zagmatwane perypetie fikcyjnych bohaterów pokrywają się z troskami i trudno-
ściami, z jakimi borykają się ludzie. Często poruszając wiele problemów jednocześnie, 
nierzadko je wyostrzają, tym samym uzyskując większą siłę oddziaływania, wyzna-
czają bezpośrednio lub tylko dyskretnie wskazują właściwy sposób postępowania 
i zachowania. Fabuła baśni niejednokrotnie odzwierciedla dziecięce zmartwienia. 
Kopciuszek podejmuje zagadnienie niezgody między rodzeństwem oraz poczucia 
odrzucenia. Jaś i Małgosia opowiada o lęku przed zmyleniem drogi i opuszczeniem 
przez rodziców. Tomcio Paluch obrazuje doświadczenia małego chłopca, który się zgu-
bił i musi sam zatroszczyć się o swoje przetrwanie w obcym, nieznanym świecie3.

 � Przygody Paluszka, tłumaczenie Marceli Tarnowski, W: Baśnie braci Grimm, tom pierwszy, Warszawa 
1995, s. 214.

 2 Ibidem.
 3 doris Brett, Opowiadania dla twojego dziecka. Koją, leczą, rozwiązują problemy, część 1, Gdańsk 

1998, s. 29–30.
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— Wielki z ciebie bohater — rzekli. Czy chcesz zostać naszym hersztem?
Ale Paluszek podziękował im za zaszczyt i rzekł, że woli najpierw obejrzeć sobie 

kawałek świata. Podzielili więc łup, krawczyk zaś wziął tylko jeden grosik, bo więcej 
nie mógł udźwignąć�.

Przedstawione powyżej dobrodziejstwa wypływające z obcowania z baśniami są 
tylko niewielkim wycinkiem szerokiej gamy zagadnień podejmowanych przez dzie-
dzinę wiedzy jaką jest biblioterapia. Jej wybrane aspekty zostały zaprezentowane 
w kwietniu, w Książnicy Pomorskiej, w formie wystawy zatytułowanej „Bajki pomagają 
żyć”. Terapeutyczna rola literatury dla dzieci i rodziców.

Biblioterapia, zgodnie z definicją przyjętą w 1966 roku przez American Library 
Association, to użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy 
terapeutycznej w medycynie i psychiatrii; także poradnictwo w rozwiązywaniu pro-
blemów osobistych przez ukierunkowane czytanie. W czasach Ramzesa II bibliotekę 
traktowano jako lecznicę dusz. W 1272 roku, w kairskim szpitalu Al-Mansur, chorym 
czytano Koran. W Europie, w XVII wieku, jezuici zalecali pacjentom czytanie książek 
religijnych i tekstów o charakterze kontemplacyjnym. Teksty świeckie do leczenia 
wprowadzono po raz pierwszy w XIX wieku do szpitali angielskich, szkockich i ame-
rykańskich. W 1895 roku na posiedzeniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Angielskich 
zachęcano do wykorzystywania w szpitalach książek o treści religijnej i rozrywko-
wej. Od początku XX wieku zaczęto opracowywać szpitalne katalogi biblioteczne 
uwzględniające stan zdrowia pacjentów. W 1916 roku, we wrześniowym numerze 

„Atlantic Month” pojawił się po raz pierwszy termin biblioterapia. W 1920 roku hasło 
to znalazło się w Oxford English dictionary. W Europie biblioterapia zaczęła się 
upowszechniać w latach sześćdziesiątych XX wieku5.

Ekspozycję pokaźnego zbioru książek dotyczących biblioterapii, dostępnych 
w Książnicy, wzbogaciła prezentacja plansz edukacyjnych, umożliwiających wgłę-
bienie się w podejmowaną problematykę. Przekaz niesiony przez każdą z tablic 
utworzyły fragmenty literatury dotyczącej tematyki wystawy oraz przykłady tekstów 
biblioterapeutycznych zilustrowane grafikami komputerowymi. Całości dopełniły 
osobno wyeksponowane, najciekawsze fragmenty wykorzystanych książek.

Proces biblioterapeutyczny składa się z rozpoznania problemów pacjenta (diagno-
zy), doboru adekwatnej literatury, zapoznania z tekstem. Ostatni etap wzbogaca się 
zazwyczaj dodatkowymi formami pracy, których zadaniem jest wywarcie pożądanego 
wpływu na czytelnika6.

Interwencję biblioterapeutyczną podejmuje się aby podnieść u wymagającej 
pomocy osoby własne poczucie wartości, pomóc lepiej zrozumieć innych ludzi, wzbu-
dzić zainteresowanie problemami innych osób, rozładować napięcie emocjonalne 
i intelektualne, zwrócić uwagę na fakt, że te same utrapienia dotykają różnych ludzi 

 4 Przygody Paluszka, op.cit., s. 216.
 5 Irena Borecka, Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001, s. 9–12.
 6 Ibidem, s. 15.
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i że są różne sposoby ich rozwiązania, swobodnie porozmawiać o trudnościach oraz 
opracować indywidualny plan pokonania przeszkód. Interwencja może przebiegać 
w obszarach: uniwersalnym, osobistym i wynikającym z kontekstu7.

Środki biblioterapeutyczne można podzielić na:
a) tradycyjne materiały wydawnicze:
 • książki „łatwe w czytaniu”,
 • książki-zabawki,
 • książki drukowane dużą czcionką,
 • książki drukowane pismem Braille`a,
 • książki wydane w sposób tradycyjny,
b) czytelnicze materiały alternatywne:
 • książki „mówione”,
 • książki wydane w tradycyjny sposób, ale uzupełnione różnymi dodatkami,
 • kasety magnetofonowe,
 • „bity inteligencji” i karty do nauki czytania,
 • zabawki edukacyjne i gry dydaktyczne,
 • filmy,
 • programy komputerowe.
Materiały biblioterapeutyczne można podzielić również na:

• uspokajające (książki przygodowe, powieści młodzieżowe, baśnie, literatura 
humorystyczna i fantasy),

• pobudzające (np. książki awanturniczo-przygodowe, wojenne, podróżnicze, 
popularnonaukowe,

• refleksyjne (powieści obyczajowe i biograficzne, książki z wątkiem romanso-
wym oraz psychologiczne i socjologiczne,

• sacrum (wywołujące osobiste odkrycia)8.
Fragment wystawy poświęcony bajkom informuje, że są to krótkie opowiastki 

wierszem lub prozą, których bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub 
przedmioty, zawierające moralne pouczenie wypowiadane wprost lub dobitnie 
zasugerowane9. Bajki pełnią funkcje relaksacyjne, socjalizacyjne, odciążające, 
kompensujące potrzeby i łagodzące deprywację�0. Pokazują dziecku najbliższą 
rzeczywistość, ukazują wzory zachowań, pobudzają do myślenia oraz rozbudzają 
wewnętrznie. Czytelnik przeżywa porażki i odnosi sukcesy wraz z bohaterami opo-
wiadania. Jest świadkiem zwycięstwa dobra nad złem. Wszystkie utwory tworzą 
magiczną rzeczywistość widzianą oczami dziecka. Magia służy zaczarowaniu świata, 
rozwiązuje problemy, powodując nagłą zmianę rzeczywistości��.

 7 Ibidem, 15–16.
 8 Irena Borecka, Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych 2008, s. 29–32.
 9 Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1998, s. 55.
 �0 Ibidem, s. 13–14.
 �� Agnieszka Łaba, Bajki rymowane w biblioterapii, Kraków 2008, s. 11–12.
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Niektóre plansze demonstrują zastosowanie i działanie biblioterapii w konkret-
nych sytuacjach życiowych. Różnego rodzaju teksty mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane w resocjalizacji więźniów. Książki są nie tylko rozrywką i remedium 
na nudę, ale zawarte w nich wartości mogą skłonić osadzonych do rozmyślań nad 
własnym życiem�2.

Prawda była gwiazdą przewodnią Pogromcy Zwierząt. Zawsze widział ją przed 
sobą i nie mógł powstrzymać się od wypowiedzenia prawdy nawet wtedy, gdy roz-
sądek nakazywał milczenie�3.

Bajki klasyczne, współczesne i wymyślone świetnie też sprawdzają się w psy-
choterapii dorosłych. Pomagają lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, własne 
dążenia, pragnienia i lęki oraz relacje z innymi�4.

Izy uprzejmie podziękował strażnikowi i wrócił do domu. Zaczął kopać pod swoją 
kuchnią i znalazł skarb, który był tam zakopany zawsze�5.

Z kolei wykorzystanie opowiadań o dzieciach nie potrafiących poradzić sobie 
ze złością i agresją może zmotywować mających tego typu problemy słuchaczy do 
pracy nad ich wyeliminowaniem�6.

Potem wymyślił jeszcze coś innego: na przerwach sześć dziewczynek należących 
do bandy pracowało na podwórku szkolnym z grabiami, łopatkami i konewkami. Pil-
nował ich przy tym jeden z nauczycieli. Kilka tygodni później na wszystkich grządkach 
pięknie zakwitły kwiaty�7.

Innym często spotykanym dziecięcym problemem są lęki i strach. Jak się okazuje 
nie jest to nic nienormalnego ale kiedy sytuacja zaczyna być uciążliwa należy się ich 
pozbyć. Świetnie do tego nadaje się umiejętne wykorzystanie literatury�8.

Tomek przypomniał sobie o pudełku z potworem, wiatr już dawno zdmuchnął je 
z drzewa i zaniósł daleko od domu chłopca. Tomek wcale go nie potrzebował19.

U osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim obcowanie z książ-
kami, poza ogólnym odprężeniem pełni funkcję rewalidacyjną20. Natomiast czytanie 
w trakcie choroby rozładowuje napięcie, łagodzi depresję, mobilizuje do wysiłku 

 �2 Irena Borecka, Lidia Ippoldt, Co czytać aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do 
biblioterapii, Zakrzewo 1998, s. 84.

 �3 James Fenimore Cooper, Pogromca Zwierząt, czyli pierwsza ścieżka wojenna, tłumaczenie Kazi-
mierz Piotrowski, Warszawa 1962, s. 459.

 �4 Jorge Bucay, Pozwól, że Ci opowiem... bajki, które nauczyły mnie jak żyć, Zakrzewo 2004, opis 
z okładki.

 �5 Jorge Bucay, Zakopany skarb, W: Jorge Bucay, op.cit, s. 58.
 �6 Erika Meyer-Glitza, Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne opowiadania dla impul-

sywnych dzieci, Kielce 2001, s. 12.
 �7 Erika Meyer-Glitza, Banda dziewcząt, W: Erika Meyer-Glitza, Kiedy Pani Złość…, s. 47.
 �8 doris Brett, Opowiadnia dla Twojego dziecka. Koją, leczą, rozwiązują problemy, Gdańsk 1998, s. 69.
 19 Erika Meyer-Glitza, Wujek Bogdan zna pewien trik, W: Erika Meyer-Glitza, Jakub pogromca strachu. 

Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki, Kielce 2001, s. 69.
 20  Ewa drozd, Czytelnictwo młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, W: Bibliote-

rapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, t. 2, pod redakcją Małgorzaty 
Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego, Toruń 2007, s.56.
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oraz wypełnia czas. Zadaniem biblioterapii w takiej sytuacji jest także intelektualne 
pobudzenie chorego umożliwiające działanie mimo niedomagania2�.

Wczoraj czułem się doskonale, najlepszy dowód, że zjadłem całą furę karmelków, 
cukierków, ciastek, frytek i lodów; a w nocy, zupełnie nie wiem dlaczego, ni stąd ni 
z zowąd, bardzo się rozchorowałem22.

Zwrócenie poprzez literaturę uwagi na przyjaźnie, zarówno te z ludźmi jak i te ze 
zwierzętami ma na celu zachęcenie dzieci do ich zawierania. Uczą się w ten sposób 
społecznych oraz pokojowych zachowań.

Albert został bardzo dobrym uczniem, ponieważ musiał uczyć się jakby za dwóch. 
Kiedy odrabiał lekcje, często wyjaśniał jeszcze raz wszystko swojemu przyjacielowi 
i pytał potem: „Fabian, czy dobrze zrozumiałeś?”23

Specjalnie przygotowane teksty mogą też być wykorzystane do ćwiczeń wyobraź-
ni. Chodzi w nich o to, by w obrazowy sposób poruszyć określone tematy w stanie 
odprężenia, tak aby mogły one być na nowo przeżyte przez dziecko24.

Wyobraź sobie, że idziesz drogą poza miastem. Być może niebo jest błękitne, 
może nad twoją głową ciągnie kilka chmurek w tym samym kierunku co ty…25

Obecnie wystawa jest prezentowana w bibliotekach województwa zachodniopo-
morskiego w ramach prowadzonej przez Książnicę Pomorską kampanii informacyjnej 
Biblioteka Przyjaznych Multimediów. Celem przedsięwzięcia, skierowanego przede 
wszystkim do rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy jest zwrócenie uwagi na niebez-
pieczeństwa wynikające z użytkowania współczesnych multimediów. Niewykluczone, 
że działania biblioterapeutyczne mają szansę stać się jednym ze skuteczniejszych 
środków niwelujących następstwa szkodliwego oddziaływania komputera, Internetu 
i innych mediów elektronicznych.

Radosław Delida
dział udostępniania zbiorów Książnicy Pomorskiej

 2�  Irena Borecka, Lidia Ippoldt, op.cit.
 22  Sempé i Goscinny, Mikołajek, Warszawa 1996, s. 123.
 23  Linde von Keyserlingk, Fabian wierny przyjaciel, W: Linde von Keyserlingk, Opowieści o przyjaźni, 

Kielce 2001, s. 29.
 24  Volker Friebel, Klucz w małe ręce. Podróże do krainy fantazji, opowiadania i ćwiczenia wyobraźni, 

Kielce 2000, s. 37.
 25 Volker Friebel,Volker Friebel, Wędrówka do podnóża góry, W: Volker Friebel, op.cit., s. 39.
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Waldemar Cieślok, Regina Czekała

POŻYTECZNY MOL W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Program MOL Optivum jest dobrze zaprojektowanym narzędziem pracy bibliote-
karza szkolnego, służącym do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. Głównym 
celem, dla zrealizowania którego warto zastosować program jest stworzenie rzetel-
nego katalogu odzwierciedlającego wszystkie zasoby biblioteki. Ponadto program 
usprawnia pracę bibliotekarzy, np. przy wykonywaniu takich czynności jak, zbieranie 
danych statystycznych, wykonywanie sprawozdań, śledzenie zaległości.

MOL Optivum firmy VULCAN jest następcą programu MOL 2000+. Autorem pro-
gramu jest MOL sp. z o.o. Szczegółowe informacje odnośnie programu są dostępne 
na stronie www.vulcan.edu.pl.

Program MOL Optivum firmy VULCAN dostarczany jest na podstawie umowy 
licencyjnej. Użytkownik nie nabywa prawa własności programu, a jedynie jego 
użytkowania. Cennik rocznych opłat abonamentowych zależy od typu i wielkości 
placówki oraz liczby uczniów. dystrybucją i sprzedażą programu zajmuje się VULCAN  
sp. z o.o. (vulcan@vulcan.edu.pl).

Rozpoczynając pracę z programem MOL Optivum, jak z każdym innym progra-
mem, należy skonfigurować go tak, aby dostosować program do pracy w konkretnej 
bibliotece. W menu głównym, w zakładce inne należy wybrać podmenu konfiguracja. 
Tu ustawiamy następujące opcje:

• ilość ksiąg inwentarzowych,
• ich nazwy i skróty,
• rodzaje książek (lektury, literatura piękna, beletrystyka, itp.),
• sposoby nabycia,
• rodzaje ubytków,
• ilość dni wypożyczenia,
• daty rozpoczęcia i końca bieżącego roku szkolnego,
• daty rozpoczęcia i końca ferii zimowych.
Trzy ostatnie ustawienia są istotne dla obsługi udostępniania zbiorów w programie 

MOL Optivum.

Inwentaryzacja i opracowywanie zbiorów
Po zakupie np. książki i wstępnym jej opracowaniu (nadaniu nr dowodu wpływu) 

przechodzimy do właściwego jej opracowania. W programie MOL Optivum możemy 
przeprowadzić to na dwa sposoby:

1. czerpiąc dane za pośrednictwem Internetu z bazy danych Biblioteki Narodowej;
2. wprowadzając samodzielnie wszystkie dane za pośrednictwem kreatora bazy 

danych proponowanego przez program.
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Jeżeli decydujemy się na wybór pierwszego sposobu, musimy sprawdzić czy 
opracowywana książka posiada nadany numer ISBN. Jeżeli tak, to wystarczy 
wprowadzić go w okienku Nowe/przez Internet. Program automatycznie łączy się 
z bazą danych Biblioteki Narodowej i wyświetla opisy odpowiadające podanemu nr 
ISBN. Teraz wystarczy pobrać wymagany opis, zinwentaryzować książkę i proces 
jest zakończony. Wyszukiwanie można także przeprowadzić z pomocą tytułu bądź 
nazwiska i imienia autora.

Wybierając drugi sposób opracowania, w podmenu nowe należy określić rodzaj 
opracowywanego dokumentu: książka jednotomowa, książka wielotomowa, druk 
muzyczny, dokument dźwiękowy, itp. Wybór ten otwiera kreatora bazy danych 
zgodnego z Normą Polską wymaganą do katalogowania poszczególnych doku-
mentów. dalszy proces opracowywania polega na wpisaniu wymaganych danych 
na poszczególnych zakładkach:

dane podstawowe
Tytuł
Podtytuł
Pierwsze i dalsze oznaczenie odpowiedzialności
hasło główne (wybierane ze słownika haseł głównych)
Rodzaj zbioru (lektury, beletrystyka, nuty, itp.)
(Jeżeli dokument jest wielotomowy:
Oznaczenie tomu
Tytuł tomu)

Pozycje współwydane
Tytuł i podtytuł
Pierwsze i dalsze oznaczenie odpowiedzialności
hasło główne

Opis fizyczny
Wydanie
(Postać zapisu, jeżeli opracowujemy druki muzyczne)
Miejsce wydania
data wydania
Ilość stron
Ilustracje
Format
dokument towarzyszący
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Pozostałe dane
Seria
Uwagi
ISBN
UKd

hasła przedmiotowe — wybiera się je ze słownika haseł przedmiotowych. Można 
je tworzyć bezpośrednio z wysokości kreatora bazy danych. Można także przygo-
tować je wcześniej, jednocześnie dodając UKd — wybranie takiego hasła w UKd 
w zakładce 4 spowoduje jego automatyczne uzupełnienie.

Karta katalogowa — w zakładce tej można przejrzeć gotową już kartę katalogową. 
Z tej wysokości można również tę kartę wydrukować.

Egzemplarze — po wejściu w tę zakładkę program zapyta się czy ma zapisać 
stworzony właśnie opis (po zapisaniu będzie on dostępny dla wszystkich egzempla-
rzy, które opisuje). dopiero teraz otwarty zostaje kreator inwentaryzacji, do którego 
wpisujemy następujące dane:

• należy wybrać księgę inwentarzową, w której opisywany dokument ma być 
zapisany,

• program automatycznie nadaje pierwszy wolny numer z wybranej księgi, 
istnieje możliwość nadania innego wolnego numeru.

Trzeba też uzupełnić rubryki:
• cena,
• nr dowodu wpływu,
• kod kreskowy,
• tom,
• sygnatura,
• uwagi.
W taki oto sposób dokonuje się inwentaryzacja i opracowanie dokumentów biblio-

tecznych w programie MOL Optivum. Zajmijmy się teraz kwestią stojącą z w procesie 
biblioteczny po przeciwnej stronie niż kwestie omawiane powyżej.

Skontrum i ubytkowanie
Skontrum w programie MOL Optivum dokonuje się na zasadzie wygenerowania 

zestawienia wszystkich zinwentaryzowanych dokumentów bibliotecznych i skreślania 
z tego zestawu pozycji, które znajdują się u czytelników (program robi to automa-
tycznie) oraz tych, które znajdują się na półkach. To co pozostaje w zestawieniu na 
koniec skontrum to pozycje nieodnalezione. Program automatycznie oznacza te 
pozycje jako braki względne. Przy powtórnym skontrum braki względne, które nie 
zostały odnalezione zostaną sklasyfikowane jako braki bezwzględne i otrzymają 
numer ubytku.
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Jeżeli biblioteka posiada czytnik kodów kreskowych, skontrum staje się czynnością 
banalnie prostą. Po wygenerowaniu zestawienia należy wczytać kody wszystkich 
dokumentów — reszta dzieje się automatycznie. W przypadku gdy nie ma możliwości 
skorzystania z czytnika kodów kreskowych, wszystkie numery inwentarzowe należy 
wprowadzić ręcznie.

Ubytkowanie dokonuje się w oknie Księgi inwentarzowe — kreator ubytkowania 
danej pozycji automatycznie nadaje nr ubytku, nasza rola ogranicza się jedynie do 
określenia rodzaju ubytków i do zatwierdzenia całej operacji. Wyniki ubytkowania 
można przejrzeć w oknie Ubytki.

Udostępnianie
Program MOL Optivum obejmuje także bazę danych czytelników. Z racji tego, 

że program ten dedykowany jest szkołom, uporządkowanie tej bazy dokonane jest 
w oparciu o oddziały klasowe. do konta każdego czytelnika można wczytać jego 
zdjęcie, co ułatwia identyfikację czytelnika w dużych szkołach, czy zespołach szkół. 
W zależności od tego, jak jest ustawiony czas wypożyczenia, po jego przekroczeniu 
w koncie czytelnika pojawia się informacja o zaleganiu. Możliwe jest także w każdej 
chwili wygenerowanie listy dłużników.

Program MOL Optivum daje także możliwość tworzenia potrzebnych statystyk. 
Możliwe jest więc monitorowanie stanu czytelnictwa, ilości osób odwiedzających 
wypożyczalnię oraz czytelnię, ilości wypożyczeń itp. dane gromadzone w ten sposób 
można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel 
w celu dalszej ich obróbki.

WWW MOL
Moduł WWW MOL umożliwia publikację katalogu w sieci wewnętrznej biblioteki, 

bądź też po przez stronę WWW w Internecie. Katalog on line programu MOL Optivum 
można przeszukiwać znając autora, tytuł. Można też przeszukiwać posługując się 
hasłami przedmiotowymi czy słowami kluczowymi. Można w końcu łączyć na różne 
powyższe sposoby. WWW MOL daje także czytelnikowi możliwość sprawdzenia 
stanu własnego konta czy nawet złożenia zamówienia on line.

Program MOL ułatwia pracę i eliminuje czasochłonne czynności. Jest łatwy i przy-
jazny w obsłudze. W praktyce bibliotecznej wszystkie moduły programu wspomagają 
działania nauczyciela bibliotekarza i sprawiają, że jest on przyjazny dla szkolnego 
środowiska.

Program może być stosowany w bibliotece obsługującej pojedynczą szkołę lub 
zespół szkół.

MOL Optivum odpowiada wszystkim nowym potrzebom bibliotek szkolnych, jest 
dostosowany do katalogowania dokumentów multimedialnych i elektronicznych. 
Jeżeli biblioteka jest podłączona do Internetu oraz do ogólnoszkolnej sieci kom-
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puterowej, możliwe jest udostępnienie publiczne katalogu biblioteki nie tylko na 
terenie szkoły, ale również w postaci serwisu WWW. A jak ogólnie wiadomo, dostęp 
do Internetu stwarza możliwość łatwej wymiany informacji bibliograficznych między 
bibliotekami.

Waldemar Cieślok
nauczyciel — bibliotekarz Zespołu Szkół Muzycznych  

im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

Regina Czekała
kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. heleny Radlińskiej w Szczecinie



2323

A ARTYKUŁY

Julianna Kiziewicz, Justyna Skrodzka

JAK PORUSZAć SIę W ŚWIECIE NORM I PATENTóW?  
POdSTAWOWE WIAdOMOŚCI

Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną 
funkcjonuje w Budynku Międzywydziałowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego.

Czym zajmuje się Centrum?
• Gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę patentową i normalizacyjną 

dla potrzeb studentów, kadry akademickiej, naukowców, kadry inżynierskiej, 
podmiotów gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych w regionie.

• Zbiera informacje dotyczące potrzeb środowiska naukowo-technicznego.
• Udziela informacji ogólnej dotyczącej zbiorów norm i wydawnictw normalizacyj-

nych, cen PN i BN, zbioru dokumentów patentowych polskich i zagranicznych.
• Udziela informacji specjalistycznych ukazującej powiązania norm krajowych 

z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Sala Multimedialnego Centrum



2424

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

• Informuje o wprowadzonych normach międzynarodowych i europejskich do 
norm krajowych, przekazuje informacje o aktualizacjach norm, pomaga prowa-
dzić wyszukiwania w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.

• Umożliwia nieograniczony dostęp do narzędzi informacyjnych z zakresu nor-
malizacji oraz ochrony własności przemysłowej. Zapewnia dostęp on — line 
do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych z zakresu norm i patentów 
udostępnianych nieodpłatnie w Internecie przez urzędy patentowe, organizacje 
międzynarodowe i PKN.

• Stanowi bezcenne źródło informacji wspomagając rozwój, innowacyjność 
i wynalazczość.

• Współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój technologii i przedsiębior-
czości.

• Prowadzi poszukiwania na zamówienie użytkownika w polskich i zagranicznych 
bazach danych on — line, na Cd-ROM i dVd.

• Organizuje seminaria, warsztaty szkoleniowe z dziedziny normalizacji i wie-
dzy jawnej chronionej we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym 
a także z Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Patentowym RP.

• Upowszechnia wiedzę z zakresu normalizacji i ochrony własności przemysło-
wej wśród uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni w regionie.

W zasobach Multimedialnego Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Nor-
malizacyjną znajdują się:

• Polskie Normy (PN).
• Normy branżowe (BN).
• Katalogi polskich norm i norm branżowych.
• Informatory Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
• Wiadomości PKN.
• Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ISC).
• Opisy patentowe polskie i zagraniczne.
• Opisy wzorów przemysłowych, użytkowych i zdobniczych,
• Publikacje Urzędu Patentowego RP.
• Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP).
• Międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.
• Wydawnictwa z zakresu normalizacji, ochrony własności przemysłowej i inte-

lektualnej.
• Materiały informacyjne Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Światowej 

Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
Norma jest dokumentem normatywnym, ustala zasady, wytyczne lub charakte-

rystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników. Jest zatwierdzana na zasadzie 
konsensusu. Przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakcep-
towana przez wszystkie zainteresowane strony jako korzyść dla wszystkich. Wpro-
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wadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym 
poziomie techniki.

Polskie normy (PN) są normami powszechnie obowiązującymi w całej Polsce i są 
zatwierdzane przez krajową jednostkę normalizacyjną — Polski Komitet Normaliza-
cyjny (PKN). dotyczą one klasyfikacji, terminologii, oznaczeń oraz parametrów i cech 
jakościowych wyrobów powszechnie stosowanych lub o szczególnym znaczeniu 
w gospodarce narodowej.

Polskie Normy są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję 
kontroluje PKN. Teksty polskich norm są chronione prawem autorskim a prawa 
majątkowe należą do PKN. Na terenie kraju istnieje kilkanaście Punktów Informacji 
Normalizacyjnej, czego przykładem jest Multimedialne Centrum Zarządzania In-
formacją Patentową i Normalizacyjną. Punkty te działają głównie przy bibliotekach 
uniwersyteckich i instytucjach naukowych. Udostępniają teksty norm odpłatnie wg 
cennika, przy czym bez opłaty jest możliwość zapoznania się z normą w czytelni. 
Teksty norm są również dostępne odpłatnie na kilku serwisach www, a przede 
wszystkim na oficjalnej stronie PKN (www.pkn.pl).

Numer każdej Polskiej Normy zaczyna się od oznaczenia „PN”. W normach 
ustanowionych do roku 1993 włącznie po oznaczeniu tym podaje się łącznik, dwie 
końcowe cyfry roku ustanowienia, następnie ukośnik, literę oznaczającą dziedzinę 
normalizacji (np. „C” — chemia), kolejny łącznik i na koniec 5 cyfr. Jeżeli norma jest 
podzielona na części (arkusze wg ówczesnej terminologii) to po końcowych cyfrach 
następuje jeszcze kropka i dwucyfrowy numer części, np: PN-72/R-75763 Warzywa 
świeże. Groch zielony.

Od roku 1994 sposób numeracji zależy od tego, czy dana norma wprowadza 
normę europejską lub międzynarodową, czy też jest tzw. normą własną. W numerach 
norm własnych ustanowionych po 1 stycznia 1994, rok ustanowienia jest podawany  
w formacie czterocyfrowym na końcu numeru, po dwukropku, np.:

PN-ISO 9719:2002 Warzywa korzeniowe. Wytyczne przechowywania
PN-A-86050:2002 Mleko i przetwory mlecze. Śmietanka i śmietana

Numer części jest podawany bez poprzedzającego zera i po myślniku, np.:
PN-A-74134-3 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania mikrobiologiczne. 

Zakres i metody badań.
Osobno publikowane zmiany i poprawki do Polskich Norm są oznaczane od-

powiednio symbolami „Az” i „Ap” oraz numerem, a następnie rokiem ustanowienia 
zmiany lub zatwierdzenia poprawki, np.:

PN-A-86033:1991/Az 2:1998 Mleko — Wykrywanie antybiotyków i innych sub-
stancji hamujących;
PN-EN ISO 4833: 2004/Ap 1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz.
horyzontalna metoda oznaczania drobnoustrojów. Metoda płytkowa 
w temp. 30°C
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Branżowe normy (BN) dotyczą zagadnień normalizacyjnych określonych branż 
produkcyjnych, wytwarzających wyroby jednakowego lub podobnego przeznaczenia 
(np. przemysł spożywczy). Są to normy państwowe o węższym zakresie niż polskie 
normy. Obowiązują one we wszystkich jednostkach gospodarczych danej branży, bez 
względu na ich przynależność organizacyjną. Wg ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku 
najpóźniej do 30 czerwca 1995 roku normy branżowe miały ulec likwidacji. Cześć 
z nich po dostosowaniu została podniesiona do rangi polskich norm, a następnie 
miała ulec zharmonizowaniu z Europejską Normą. Część została przekwalifikowana 
na normy zakładowe, a pozostała część norm branżowych została unieważniona.

Przykłady norm branżowych:
BN-90/8165–13 Mrożone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie. Norma 
wycofana bez zastąpienia.
BN-87/8116–01 Owoce wysycone w cukrze. Agrest, aronia, jarzębina
ICS-Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Stan-

dards-ICS). Jest ona podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalo-Jest ona podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalo-
gach norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów 
normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty norm międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych Może być również stosowana do klasyfikacji norm i doku-
mentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach...

Przykład z katalogu tematycznego ICS:
 13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo,
 27 Energetyka,
 65 Rolnictwo,
 67 Przemysł spożywczy.
Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne:

• CEN (www.cen.eu),
• Europejski Komitet Normalizacyjny,
• Cenelec (www.cenelec.eu/Cenelec/homepage.htm),
• Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki,
• ETSI (www.etsi.org),
• Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych,
• IEC (www.iec.ch),
• Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna,
• ISO (www.iso.org),
• Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna,
• WSSN (www.wssn.net),
• Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych.
Patent to dokument określający prawo własności wynalazku i prawo do korzy-

stania z niego.
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W Polsce autorstwo wynalazku stwierdza się przez wydanie twórcom świadectwa 
autorskiego. Jeśli wynalazek dokonany został w wyniku zlecenia jednostki gospo-
darczej lub przy jej pomocy, albo przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem 
w takiej jednostce, patent udziela się na rzecz tej jednostki.

W przypadku wynalazku tajnego, patent udziela się na rzecz Skarbu Państwa. 
Wynalazek dokonany w innych warunkach jest własnością autora. Właściciel patentu 
jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji wynalazku w okresie 3 lat od jego wydania. 
Okres wyłącznego stosowania wynalazku trwa 15 lat. Urząd Patentowy lub właściciel 
wynalazku może zezwolić na korzystanie z niego innej osobie przez udzielenie licencji 
(właściciel) lub licencji przymusowej (Urząd Patentowy).Prawa z patentu mogą być 
wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa (na cele obrony państwa).

Wyróżniamy patenty:
• zależny — to wynalazek oparty na innym wynalazku,
• dodatkowy — to wynalazek będący ulepszeniem wynalazku tego samego autora.
Ochrona patentowa i warunki, na jakich udzielane są patenty we wszystkich 

państwach są podobne. W Polsce patenty udzielane są przez Urząd Patentowy 
RP. Od przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004, 
także przez Europejski Urząd Patentowy, jeżeli w zgłoszeniu patentu europejskiego 
Polska została wybrana jako kraj wyznaczony.

Patent jest ważny tylko w państwie, w którym zgłoszono wynalazek do ochrony 
i pod warunkiem terminowego uiszczania odpowiednich opłat okresowych (wysokość 
ich rośnie zwykle wykładniczo z czasem). Ważność patentu wynosi maksymalnie 
20 lat (od daty zgłoszenia wynalazku) po czym wygasa, a wynalazek przechodzi do 
tzw. domeny publicznej.

Opisy patentowe (opisy wynalazków, na które została udzielona ochrona) oraz 
opisy zgłoszeniowe (opisy rozwiązania zgłoszonego do ochrony) składają się z na-
stępujących elementów: 

dane biograficzne(daty i numery pierwszeństwa zgłoszenia, publikacji, 
symbole klasyfikacyjne, dane twórcy, zgłaszającego itp.).
Właściwy opis wynalazku, który zawiera:

 • tytuł wynalazku,
 • dziedzinę, której rozwiązanie dotyczy,
 • informacje o dotychczasowym stanie techniki w tej dziedzinie,
  wraz z podaniem źródeł(np. numery wcześniejszych zgłoszeń),
 • opis istoty rozwiązania,
 • szczegółowy opis przykładowej realizacji wraz z opisem działania,
  parametrami procesów, pomiarów, efektami itp.

3. Zastrzeżenia patentowe określone specjalnymi wymogami, jednozdanio-Zastrzeżenia patentowe określone specjalnymi wymogami, jednozdanio-
we sformułowanie zakresu żądanej (opis zgłoszeniowy) lub udzielonej 

1.

2.
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(opis patentowy) ochrony, zawierające wszystkie cechy techniczne 
rozwiązania.

4. Rysunek ilustrację przykładu realizacji ułatwiającą zrozumienie istoty.Rysunek ilustrację przykładu realizacji ułatwiającą zrozumienie istoty. 
dla wynalazku opis może nie zawierać rysunku (np. opisy technologii, 
składu substancji itp.).

Przykłady patentów: 
 PL 352947(A1) Narzędzie połowu ryb — mieroża,
 PL 153279 Urządzenie do kretowania gleby,
 PL 356686 Sposób zalewowego solenia tuszek i filetów śledziowych.

Systemy klasyfikacyjne:
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa — MKP (International Patent Clas-

sification- IPC). Stosowana jest dla opisów wynalazków i wzorów użytkowych.
Uaktualniana jest co 5 lat (pierwsza edycja ukazała się w 1969 roku, od 2000 roku 

obowiązuje jej VII edycja).Organizacją odpowiedzialną za system MKP, ang. IPC jest 
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej(WIPO) z siedzibą w Genewie. Z MKP 
korzystają urzędy patentowe na całym świecie, które precyzyjnie klasyfikują rozwią-
zania techniczne opisane w dokumentach patentowych za pomocą odpowiednich 
kombinacji liter i cyfr — symboli klasyfikacji. Około 90% dokumentów patentowych 
publikowanych na świecie opatrzonych jest symbolem MKP. Pierwsze i zarazem 
najskuteczniejsze działanie przy poszukiwaniach patentowych to określenie wła-
ściwego symbolu MKP, odpowiadającego poszukiwanej treści. W MKP występują: 
działy, Klasy, Podklasy, Grupy, Podgrupy. Np.

dział: A — Podstawowe potrzeby ludzkie
Klasa: A 01 — Rolnictwo; leśnictwo; hodowla zwierząt; łowiectwo; zakładanie 

sideł; rybołówstwo
Podklasa: A 01 B — Uprawa gleby w rolnictwie lub leśnictwie; części, elementy 

lub osprzęt maszyn lub narzędzi rolniczych.
Podgrupa A 01 B 1/24 — Narzędzia ręczne do pielęgnowania łąk lub trawników

• Klasyfikacja Europejska (Ecla) - wewnętrzny system klasyfikacyjny Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego. System ECLA to rozszerzona wersja MKP 
oparta na tej samej filozofii - zależności w ramach klas, grup oraz podgrup. 

• Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Porozumienie 
Lokarneńskie) Locarno Classification.

• Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Porozumienie Nicejskie) 
Nice Classification

• Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towaro-
wych (Porozumienie Wiedeńskie) Vienna Classification.

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu 
lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kolorysty-
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kę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Uważa się wzór 
przemysłowy za oryginalny jeżeli różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych 
i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów. Zgłoszenie wzoru 
przemysłowego powinno zawierać rysunek, fotografię oraz próbki materiałów tek-
stylnych. Ochrona wzorów przemysłowych prawem z rejestracji jest ograniczona 
w czasie. Wzory są rejestrowane na okres 25 lat.

Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy udzielone przez Urząd Patentowy RP 
zapewnia ochronę wyłącznie na terytorium Polski. Natomiast rejestracja wspólnoto-
wego wzoru przemysłowego w Urzędzie harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OhIM) 
w Alicante jest skuteczna na całym terytorium Unii Europejskiej.

Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych na podstawie Porozu-
mienia Lokarneńskiego (przykładowe klasy)

 Klasa 1 Artykuły spożywcze,
 Klasa 23 Urządzenia dozujące płyny, urządzenia sanitarne, do ogrzewania,
  wentylacji i rozrzedzania powietrza, paliwa,
 Klasa 24 Sprzęt medyczny i laboratoryjny,
 Klasa 30 Artykuły do chowu i przewożenia zwierząt,
 Klasa 31 Przyrządy do przygotowywania jedzenia i napojów (nie ujęte 
  w innych klasach),
 Klasa 99 Różne.
Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób 

graficzny (zwykle jest to wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, for-
ma przestrzenna lub ich kombinacja a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy) 
używane do rozróżniania produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innych 
przedsiębiorstw.

Ochrona wspólnotowego znaku trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w OhIM 
lub właściwym organie krajowym z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne 
10 letnie okresy. dla zarządzania przedsiębiorstwem istotna jest możliwość prze-
niesienia prawa i udzielenia licencji na wspólnotowy znak towarowy. Może on być 
przedmiotem licencji udzielonej na całe terytorium Unii Europejskiej lub na jej części. 
Licencja może być wyłączna, niewyłączna, pełna lub niepełna.

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Uważany jest jako rozwiązanie użyteczne jeżeli pozwala na osiągnięcie celu 
mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wytworów. 
Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia.

Opisy wzorów użytkowych mają taką samą zwartość i budowę jak opisy patentowe 
lecz muszą zawsze zawierać rysunek lub ilustrację lub fotografię.

Np. PL-61926 Układ nawadniająco-zraszający:
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/Temp/mdvlrro1hdpica2o9qeem0rld3/
PL62705Y1.pdf



3030

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

 Bibliografia

 1. www.pkn.pl
 2. www.normalia.pl
 3. www.integram.pl
 4. www.normalizacja.pl/wiadomosci09.html
 5. Integram2.0 Elektroniczna Biblioteka NormIntegram2.0 Elektroniczna Biblioteka Norm
 6. www.biuropatentow.com
 7. www.uprp.pl/polski
 8. www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/prawo/normy.html
 9. www.cptt.uz.zgora.pl/pl/ochrona/patent_pl.html
 10. http://pl.espacent.com/quickSearch?locale=pl_PL
 11. http://pl.espacent.com/help?topic=index&locale=pl_PL&method=handle-

helpTopic

Julianna Kiziewicz
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Justyna Skrodzka
Oddział Naukowej Informacji Przyrodniczej

Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną
Al. Piastów 46 w Budynku Międzywydziałowym V piętro p.505,521

Czynne w poniedziałek w godz. 9–17,
od wtorku do piątku od 10-15

tel. (091) 449-41-93

Sala Norm Branżowych



3�3�

A ARTYKUŁY

Urszula Wenta

BIBLIOTEKA dLA SENIORA

Współczesna biblioteka to nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, tak-
że regionalne centrum integracji społecznej. Użytkownicy odwiedzają bibliotekę nie 
tylko aby wypożyczyć książkę czy poczytać czasopisma. Przychodzą tu po wiedzę, 
marzenia, emocje, informację. Oferta biblioteki musi być atrakcyjna i skierowana 
do wszystkich grup środowiskowych, zawodowych i wiekowych. O społeczeństwie 
XXI wieku mówi się, że jest to społeczeństwo ludzi młodych, dynamicznych, dosko-
nale radzących sobie z wyzwaniami współczesności. Jednocześnie wzrasta liczba 
osób starszych, które ukończyły 60 rok życia i których czas aktywności zawodowej 
skończył się wraz z przejściem na emeryturę. W społeczeństwie gloryfikującym 
młodość, osoby starsze często są postrzegane jako bezużyteczne, chore, biedne, 
zaniedbane, samotne bez perspektyw. Powstanie nowego systemu i totalna negacja 
poprzedniego podważyła sens dokonań i podstawę tożsamości pokoleń, których czas 
najwyższej aktywności przypadł na tamten okres i które ponosiło ciężar odbudowy 
kraju ze zniszczeń wojennych. Ludzie starsi mają powody aby czuć się wyobcowani 
i wykluczeni. Wszechobecna komercjalizacja życia, natłok informacyjny, osłabienie 
więzi społecznych, nasilenie brutalizmu i przestępczości, brak ofert dla seniorów 
w mediach — wywołują u osób starszych wzrost uczucia obcości wobec otaczającego 
świata oraz obniżenie poczucia bezpieczeństwa osobistego. Szybki rozwój technolo-
gii informacyjnych sprzyja cyfrowemu wykluczeniu seniorów, a tym samym alienacji 
ze społeczeństwa wiedzy. Ludzie w wieku poprodukcyjnym, głównie ze względów 
ekonomicznych (niskie emerytury i renty), kompetencyjnych (nieumiejętność obsługi 
komputera), a także mentalnych (brak potrzeby korzystania z nowoczesnych techno-
logii) to najliczniejsza w społeczeństwie grupa wykluczona cyfrowo. Społeczeństwo 
informacyjne to typ globalnej zbiorowości ludzkiej obejmującej grupy wiekowe od 
uczącej się do poprodukcyjnej, które w swej egzystencji i rozwoju bazują na informacji 
pozyskiwanej, preparowanej, przetwarzanej, przechowywanej, przesyłanej przez 
komputery. Społeczeństwo globalnej wioski to również edukacja permanentna oraz 
rozwój idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning), obejmująca wszystkie 
grupy wiekowe. Erich Fromm pisał, że życie człowieka nie jest niczym innym, jak 
procesem narodzin samego siebie. Umiejętności życia uczymy się ciągle na nowo, 
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w związku z czym na każdym etapie można posiąść nowe sprawności i umiejętności. 
Świadomość naszego nieustannego stawania się to główny argument przemawiający 
za zasadnością edukacji permanentnej. Stanowi ona proces trwały, towarzyszący 
człowiekowi przez całe życie i jest integralnym składnikiem jego aktywności życio-
wej: zawodowej, społecznej, kulturalnej. Nie są od tego wolni również ludzie starsi. 
Zwykle nie są już czynni zawodowo, za to dysponują dużą ilością wolnego czasu, co 
jest nie bez znaczenia dla jego organizacji i zagospodarowania. Coraz liczniejsza 
rzesza osób starszych oczekuje pomocy i wsparcia społecznego w zaspokajaniu 
potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, uczestnictwa w życiu społecznym i politycz-
nym. Aktywność jest niezbędna seniorom aby jak najdłużej zachować niezależność, 
zdrowie i godność.

Biblioteka to idealne miejsce dla aktywizacji i przeciwdziałania osamotnieniu ludzi 
starszych. Może być dla seniora najbardziej przyjaznym środowiskiem dla rozwoju 
twórczej aktywności, integracji międzypokoleniowej i edukacji w zakresie obsługi 
nowych mediów. Aktywizacja twórcza wprowadza ożywienie w środowisku seniorów, 
rozwija ich zainteresowania, ma na celu promowanie i wspieranie uzdolnionych ar-
tystycznie osób w zakresie twórczości literackiej, muzycznej, malarstwa, fotografii, 
rękodzieła, etc. Biblioteki uczestnicząc w budowaniu społeczeństwa wiedzy muszą 
kierować swoje oferty również do osób starszych. Nie wystarczy skupić się na za-
interesowaniach czytelniczych seniorów. Trzeba wziąć pod uwagę ich specyficzne 
potrzeby jako użytkowników biblioteki i informacji. Aktualne warunki: stan zdrowia, 
sytuacja rodzinna i ekonomiczna, miejsce zamieszkania, etc. determinują w dużym 
stopniu możliwości człowieka starego w zakresie użytkowania informacji i korzystania 
z biblioteki. Przeszkody jakie napotykają ludzie starsi w dostępie do informacji:

• zbyt mała, nieczytelna czcionka na wszelkiego rodzaju produktach spożyw-
czych, ulotkach informacyjnych, zwłaszcza dołączonych do leków, formula-
rzach, umowach bankowych,

• niezrozumiała treść pism, instrukcji, umów, ulotek,
• skomplikowane procedury utrudniające dostęp do różnych świadczeń,
• nowoczesne technologie: małe przyciski w telefonach komórkowych, tzw. 

komputerowe kolejki w urzędach; brak wykwalifikowanych pracowników, 
przeszkolonych w instruktażu osób starszych,

• nieznajomość i brak dostępu do nowoczesnych środków informacji.
Bariery w dostępie do biblioteki i książki:

• bariery architektoniczne (często brak windy, konieczność wchodzenia  
po schodach),

• bariery ekonomiczne (konieczność dojazdu do biblioteki oddalonej od miejsca 
zamieszkania),

• bariery komunikacyjne. Pogorszeniu może ulec tzw. językowa sprawność 
komunikacyjna seniorów. Bibliotekarz powinien umieć dostosować komunikat 
do możliwości percepcyjnych odbiorcy,
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• bariery biblioteczne związane z formatami gromadzonych książek i sposo-
bami ich udostępniania. Istnieje konieczność gromadzenia alternatywnych 
materiałów bibliotecznych (książki i czasopisma mówione, drukowane dużą 
czcionką) i dostarczania ich do miejsca zamieszkania (książka na telefon),

• bariery mentalne dotyczą stereotypów i uprzedzeń, którym poddali się sami 
seniorzy. Osoby starsze często są przeświadczone, że na starość nie można 
się niczego nauczyć, że nie będzie to do niczego przydatne. Taką postawę 
pogłębia również brak zaufania do innych ludzi oraz zaniżone poczucie własnej 
wartości, wynikające z negatywnego obrazu starości w społeczeństwie. Lęk 
przed biblioteką może wywoływać również niechęć przed zbyt nowoczesnym 
wnętrzem bądź wyposażeniem, nieprzyjaznym otoczeniem.

Biblioteka miejscem edukacji czytelniczej seniora
Czytanie, kontakt z książką, prasą i czasopismami pozwalają ludziom starszym 

pozostawać aktywnymi i zorientowanym w tym co się dzieje w środowisku lokalnym 
oraz we współczesnym świecie. Badania przeprowadzone przez Katarzynę dettlaff-

-Lubiejewską w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku 
wskazują, że dla większości czytelników w wieku starszym czytanie książek ma 
bardzo duże znaczenie. Książki pomagają im wypełnić wolny czas, uczyć się, po-
szerzać horyzonty, poznać różne problemy, realizować swoje pasje, wyciszyć się, 
oderwać się od codzienności, zrozumieć życie i sytuacje, które dotyczą ich i ich 
bliskich, znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, pogłębiać wiedzę, relaksować się, 
czerpać życiowe porady. Również treści zawarte w czasopismach, głównie problemy 
związane z wychowaniem dzieci i wnuków, racjonalne żywienie, moda, nowinki ze 
świata artystycznego, reportaże cieszą się zainteresowaniem seniorów. Warto jest 
poznać preferencje czytelnicze osób starszych korzystających z naszej biblioteki 
aby budując księgozbiór nie zapominać o tej grupie czytelników. Seniorzy w gronie 
użytkowników bibliotek publicznych stanowią grupę szczególną bowiem wymagają 
bardziej indywidualnego podejścia, szczególnego zainteresowania, często poświę-
cenia więcej czasu. Wśród nich są osoby schorowane, dysfunkcyjne, wymagające 
opieki. W związku z powyższym działania bibliotek na rzecz ich edukacji czytelni-
czej muszą wychodzić poza dotychczasowe standardy, (a może przyzwyczajenia 
czy stereotypy.) Coraz częściej się zdarza, że z powodów zdrowotnych osobisty 
kontakt z biblioteką staje się niemożliwy. dlatego wiele placówek bibliotecznych 
świadczy usługę „Książka na telefon”. Zamówione pozycje są dostarczane seniorom 
do domu przez bibliotekarzy bądź przez współpracujących z biblioteką wolontariu-
szy. Istnieje konieczność gromadzenia i udostępniania alternatywnych materiałów 
bibliotecznych (książki i czasopisma mówione, drukowane dużą czcionką). Istotne 
dla rozwoju edukacji czytelniczej seniorów jest organizowanie spotkań z pisarzami 
i poetami, szczególnie tymi, którzy sami są seniorami. Stanowić to może przyczynek 
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do wspólnego uczestnictwa w dyskusjach o książce, może być również inspiracją 
do własnej aktywności literackiej i prezentacji swojej twórczości.

Biblioteka w przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu seniora
To co „odstrasza” osoby starsze od bibliotek to brak umiejętności obsługi kompute-

ra. Komputeryzacja bibliotek stworzyła dla nich barierę dostępu, której bez inicjatyw ze 
strony samych bibliotek nie będą mogli przełamać. Biblioteka jako placówka edukacji 
ma za zadanie uczestniczenie w walce z wykluczeniem technologicznym ludzi star-
szych oraz propagowanie równych szans dla wszystkich w dotarciu do nowoczesnych 
technologii i korzystaniu z ich dobrodziejstw. Przykładem działań realizujących to 
zadanie jest „Szkoła@ktywnego seniora” — program realizowany przez działające 
w strukturze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Regionalne Centrum In-
tegracji Społecznej wraz z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie. W ramach 
programu organizowane są dla seniorów bezpłatne szkolenia z zakresu:

• podstaw obsługi komputera,
• używania podstawowych programów umożliwiających efektywne wykorzysta-

nie możliwości komputera,
• poruszania się w Internecie i sposobów wyszukiwania w nim informacji (obsługa 

przeglądarek internetowych, kont poczty elektronicznej i programów poczto-
wych, korzystanie z najpopularniejszych w sieci źródeł wiedzy oraz forów),

• korzystanie z profesjonalnych elektronicznych baz danych, serwisów, katalo-
gów bibliotecznych.

W ramach tego programu przeprowadzana jest też Komputerowa Olimpiada 
Seniorów, będąca okazją do sprawdzenia umiejętności nabytych na kursach.

Innym przykładem działań mającym przesłanie: pomóc ludziom starszym odnaleźć 
sie w społeczeństwie informacyjnym są kursy obsługi komputera „Senior on-line” 
prowadzone w systemie e-learningu przez XI Czytelnię Naukową w Warszawie. Kurs 
obejmuje osiem spotkań podzielonych na cztery bloki tematyczne: budowa kompu-
tera i charakterystyka systemu operacyjnego Windows, edytor tekstu, przeglądarka 
internetowa i podstawowe zasady poruszania się po zasobach WWW, utworzenie 
konta internetowego oraz jego obsługa w wybranym portalu internetowym. Osoby, 
które ukończyły kurs podstawowy i wyrażały chęć dalszej edukacji mogą kontynu-
ować naukę na kursie dla zaawansowanych obejmującym:

• wybrany temat w formie rozbudowanej witryny internetowej wraz z zrzutami 
ekranowymi i filmami instruktażowymi,

• ćwiczenia (quizy) weryfikujące nabyte umiejętności,
• hiperłącza do ciekawych witryn internetowych nawiązujących do omawianego 

zagadnienia,
• literaturę przedmiotu (dostępną w filiach bibliotecznych).
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Kursy podstawowej obsługi komputera proponują również małe biblioteki gminne, 
gdzie liczba stanowisk komputerowych jest ograniczona. Przykładem może być 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu będąca organizatorem warsztatów kom-
puterowych dla seniorów. W istniejącej od dwóch lat czytelni internetowej z trzema 
stanowiskami komputerowymi rodzice i dziadkowie mogą nauczyć się wyszukiwania 
informacji w Internecie, obsługi poczty elektronicznej i tworzenia pism.

Wszelkie działania podejmowane przez biblioteki na rzecz nabywania i doskonalenia 
przez seniorów kompetencji informatyczno-komunikacyjnych poprzez Internet są dla 
tego środowiska niezwykle cenne. Senior-internauta staje się dla członków rodziny 
atrakcyjnym partnerem uczestniczącym w ich życiu na co dzień, ma możliwość więk-
szego wpływu na jej funkcjonowanie, zrozumienie się jej członków i zacieśnianie wza-
jemnych więzi. Poprzez dostęp do bieżących informacji może aktywnie uczestniczyć 
w życiu społeczności lokalnych. Ma także możliwość integracji grupowej poprzez utrzy-
mywanie ze sobą stałego kontaktu oraz wzajemnego wspierania się. Senior-internauta 
może przeglądać katalogi bibliotek i zamawiać on-line wybrane pozycje, może również 
korzystać z zamieszczonych w Internecie porad, np. zdrowotnych, kulinarnych.

Biblioteka miejscem integracji społecznej i międzypokoleniowej
Współczesna biblioteka powinna być miejscem przyjaznym, aktywizującym i inte-

grującym różne grupy środowiskowe i pokoleniowe. Realizując swoje zadania związane 
z edukacją oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu osób starszych powinna włączać 
w nie młodzież. Wolontariusze, np. studenci i młodzież licealna, z powodzeniem mogą 
pomagać seniorom w opanowaniu podstaw obsługi komputera, wyszukiwania w Inter-
necie czy obsługi poczty elektronicznej. Młodzi mogą również uczyć starszych obsługi 
aparatu cyfrowego. Osoba starsza stopniowo z „biorcy” informacji i wiedzy staje się 

„dawcą” i po pewnym czasie sama może prowadzić instruktaż dla swej grupy wiekowej. 
Seniorów z powodzeniem można włączać do wolontariatu, szczególnie do pomocy 
w organizowaniu integracyjnych spotkań środowiskowych. Mogą służyć swym bogatym 
doświadczeniem, czują sie potrzebni i pomocni. Cenne są wspólne działania jak np. 
dyskusyjny klub książki, czytanie bajek dzieciom, warsztaty muzyczne, plastyczne czy 
literackie. Konieczne jest aby zasięg wspólnych działań wykraczał poza mury biblioteki. 
Warto nawiązać współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, domem dziennego 
pobytu dla osób starszych niepełnosprawnych umysłowo, domem Kombatanta, do-
mami dziecka, świetlicami środowiskowymi, domami pomocy społecznej.

Biblioteka publiczna jako placówka upowszechniania kultury ma za zadanie 
zagwarantowanie członkom społeczeństwa dostępu do zasobów kultury narodowej 
oraz uczestnictwa w organizowanych przez siebie różnorodnych formach jej upo-
wszechniania. Wielu seniorów nie może aktywnie uczestniczyć w kulturze ze względu 
na wysokie ceny biletów do kin, teatrów, na koncerty muzyczne. Biblioteki oferujące 
bezpłatny wstęp na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne są dla osób starszych 
często jedynym miejscem bezpośredniego kontaktu z dobrami kultury. Obcowanie 
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z wytworami kultury jest jedną z form psychicznej aktywizacji emerytów. Uczestnictwo 
w organizowanych przez bibliotekę wystawach, spotkaniach z literatami, muzykami, 
plastykami, fotografikami, aktorami, szczególnie udział w prowadzonych przez nich 
warsztatach, mogą zachęcić osoby starsze do twórczego działania i dzielenia się 
swoimi pasjami. Prezentacje prac plastycznych czy rękodzieła seniorów, a przy 
tej okazji dyskusje, wymiana poglądów z rówieśnikami, mogą być dla ich autorów 
źródłem zadowolenia, radości i poczucia sensu tworzenia. Prezentacja twórczości 
osób starszych to jedna z form biblioterapii. Jej celem jest pobudzanie do myślenia 
i działania, przeciwdziałanie monotonii, codzienności i nudzie, wprowadzanie ra-
dości życia, przez kierowanie myśli ku pozytywnym jego stronom. W bibliotekach 
z powodzeniem można organizować grupowe formy biblioterapii, np. wspólne 
obchodzenie świąt, jubileuszy. Formą terapii mogą być również spotkania podczas 
których seniorzy dzielą się swoimi refleksjami i wspomnieniami na takie tematy jak: 
moje dzieciństwo i rodzina, okres wojny i okupacji, najwspanialsza podróż mojego 
życia, przyjaciele mojego życia.

Organizując działania na rzecz aktywizacji osób starszych warto włączyć w nie 
wolontariuszy spośród młodych czytelników, a także emerytowanych bibliotekarzy.

Praca z seniorami wymaga od bibliotekarzy posiadania wysokich kompeten-
cji, zwłaszcza komunikacyjnych, informatycznych, kreatywnych i współdziałania. 
Bibliotekarza o wysokich kompetencjach komunikacyjnych cechuje skuteczność 
zachowań językowych w relacjach bibliotekarz-użytkownik, co wynika z jego wie-
dzy o komunikowaniu interpersonalnym. Taki bibliotekarz potrafi określić potrzeby 
czytelnicze i informacyjne klienta, umie go słuchać i rozumie treść jego wypowiedzi. 
Potrafi nawiązać i utrzymać z nim kontakt. Bibliotekarz o wysokich kompetencjach 
współdziałania jest dla starszego użytkownika korzystającego z zasobów biblio-
teki i jej oferty doradcą, przewodnikiem, nauczycielem, widzi potrzebę i potrafi 
współpracować z instytucjami w otoczeniu społecznym biblioteki. Kreatywność 
bibliotekarza wyraża się jego innowacyjnością i niestandardowością działań, zaś 
kompetencje informatyczne sprawnym korzystaniem z nowoczesnych technologii 
informacyjnych i medialnych. Najważniejsze jest jednak indywidualne podejście do 
każdego użytkownika, otwartość, empatia, cierpliwość, życzliwość, szacunek dla 
jego wieku i doświadczenia oraz wychodzenie naprzeciw jego potrzebom, a nawet 
ich uprzedzanie i wzbudzanie.
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pracownik Oddziału Wymiany i darów Książnicy Pomorskiej
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daniel Ziarkowski

KOMUNIKATOR GG W BIBLIOTECE�

Istnieje wiele sposobów porozumiewania się. Indiańskie sygnały dymne i ognio-
we dziś chętnie jeszcze wykorzystywane w harcerskich podchodach czy zabawach 
podwórkowych raczej nie sprawdziłyby się w bibliotekarskich asocjacjach. Trudno 
też wyobrazić sobie czytelnika składającego zamówienie na książkę za pomocą 
gołębia pocztowego czy wreszcie bibliotekarza wyczekującego rewersu od herolda. 
Jedno jest pewne — zarówno taki czytelnik jak i bibliotekarz powinni niezwłocznie 
poprosić o azyl w domu zamkniętym.

Obecnie najczęściej wykorzystywanym narzędziem komunikacji w bibliotekach 
i nie tylko jest telefon i Internet, a konkretnie poczta mailowa. Od ubiegłego roku 
Biblioteka Główna US poszerzyła te instrumenty łączności o komunikator internetowy 
GG (nie mylić z Generalną Gubernią!).

Gadu-Gadu, bo o nim mowa w ogóle miał swoją premierę w Polsce w 2000 roku, 
ale nadeszły w końcu dni, gdy i na stronie domowej Biblioteki Głównej US zaświeciło 
żółte słoneczko. Lekkie przesunięcie w czasie nie było spowodowane oczywiście 
żadną obstrukcją techniczną, a jedynie chęcią poszerzenia oferty komunikacyjnej. 
Od tej pory użytkowanie GG wśród czytelników cieszy się dużą popularnością. 
Spowodowane jest to zapewne względami technicznymi (komunikator nigdy nie 
jest zajęty w przeciwieństwie do telefonu), finansowymi (opłaca się przecież Internet 
a nie samo użytkowanie GG) i psychologicznymi (łatwiej jest wystukać zapytanie 
na klawiaturze niż wysłowić je fonicznie) — nie jest to pocieszające zwłaszcza dla 
wykładowców retoryki, ale to już „insza inszość”.

Funkcja komunikatora wydawała nam się oczywista i jasna w gronie pracowników 
Oddziału Informacji Naukowej dopóki nie padło pytanie banalne w swojej prostocie- 

„co można załatwić przez GG?”. Taaak… Pomińmy już formę semantyczną zapyta-
nia, a skupmy się raczej na jej merytorycznej treści. Na pewno nie można zamówić 
przewozu węgla czy zarezerwować bilet kolejowy.., ale żeby już wynurzyć się z tej 
toni ironii. Otóż, dobrze wiedzieć potencjalnemu użytkownikowi Oddziału Informacji 
Naukowej, o czym zawzięcie „prigłaszajem” podczas Przysposobień bibliotecznych, 

 � Podobny tekst autora ukazał się w „Przeglądzie Uniwersyteckim”. d. Ziarkowski.  Z bibliotekarzem 
na GG, 1–3 (2009), s. 49.
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tudzież innych szkoleń, że za pomocą Gadu-Gadu udzielamy głównie informacji 
rzeczowych. dotyczy to przede wszystkim lokalizacji i godzin pracy zarówno poszcze-
gólnych oddziałów Biblioteki Głównej, jej 12 agend szczecińskich, jak i bibliotek na 
terenie całego kraju. Poza tym trudno sprecyzować czy wręcz wymyślić o co jeszcze 
można zapytać w ramach informacji rzeczowych. Można jedynie posiłkować się naj-
częściej stawianymi pytaniami, które inteligentnego czytelnika natchną do następnych. 
I tak, gros osób drąży temat i zasady wypożyczeń międzybibliotecznych, rejestracji 
do systemu bibliotecznego, aktywacji konta, elektronicznego zamawiania książek, 
opłat (za zapisanie, za przetrzymanie, za zagubienie itp.), poprawności wypełniania 
rewersów, zamawiania książek, rezerwacji książek, dojazdu do BG, zapisu do BG, 
ogólnych zasad wypożyczeń, oznaczeń literowych sygnatur itp., itd...

Bibliotekarz dyżurny na pewno będzie służył pomocą w zlokalizowaniu pożąda-
nych przez łaknącego wiedzy materiałów w bibliotekach krajowych i zagranicznych 
czyli w udzielaniu informacji bibliotecznych, wskaże właściwą drogę w wyszukiwaniu 
materiałów do prac magisterskich, naukowo-badawczych i innych, a więc udzieli 
informacji bibliograficznych.

Nic jednak nie zastąpi tzw. żywego kontaktu czytelnika z biblioteką, z katalogami, 
bazami itp., bo jak wiadomo teoria nigdy nie zastąpi praktyki. Może być tylko lub aż 
jej idealnym uzupełnieniem.

dlatego miast wirtualnej obecności warto przyjść do nas fizycznie.
A nuż okaże się, że znajdziemy tutaj coś więcej?

GG BG US 4818042

Daniel Ziarkowski,
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki US
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Tadeusz Białecki

ZE WSPOMNIEŃ MOJEJ PRACY W WIMBP W SZCZECINIE�

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie rozpocząłem pracę 
w początkach lutego 1959 roku. Zostałem zaangażowany na stanowiska instruktora 
wojewódzkiego dla powiatowych i miejskich bibliotek publicznych. ówczesny dyrek-
tor tej placówki — Stanisław Badoń wyjaśnił mi, że w okresie początkowym będę 
pracował na miejscu w dziale Instrukcyjno-Metodycznym i dopiero po opanowaniu 
tzw. techniki bibliotecznej, zasad funkcjonowania bibliotek publicznych, będę mógł 
wyjeżdżać w teren samodzielnie, do bibliotek powiatowych, na tzw. instruktaż. Tam, 
razem z instruktorami powiatowymi powinienem również docierać z instruktażem 
do bibliotek niższego szczebla, gromadzkich. Miejscem mojej stałej pracy będzie 
wspomniany dział instrukcyjny, mieszczący się w gmachu ówczesnego Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej (dziś Urząd Miejski) na pl. dzierżyńskiego (ob. Armii 
Krajowej). dyrektorem do pracy bibliotek terenowych jest wicedyrektor WiMBP 
dr Stanisław Telega.

Kiedy znalazłem się pod wskazanym adresem, w dużej konferencyjnej sali, za-
stałem tam czekającego młodego człowieka, który przybył tu w takim samym celu 
jak ja. Był to mgr Ryszard dżaman, który oświadczył, że również został przyjęty na 
instruktora i właśnie zgłasza się po raz pierwszy do pracy. Ku mojemu zaskoczeniu 
również był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale studiował tam filozofię. 
Od razu przypadliśmy sobie do gustu i następnie przez kilka lat razem pracowaliśmy, 
utrzymując wzajemne kontakty towarzyskie. Wspominając studia w Warszawie nie 
mogliśmy się nadziwić, że przebywając przez te kilka lat w bardzo bliskim sąsiedztwie 
(budynek filozofii stał w pobliżu Instytutu historii) nigdy się nie spotkaliśmy. Ale takie 
są już nasze ludzkie przypadki. Można mieszkać latami obok siebie, a spotkać się 
i poznać po latach, gdzieś na końcu świata.

dyrektor Telega wprowadził nas krótko w sedno sprawy, polecając nam do 
przestudiowania kilka wydawnictw mówiących o pracy bibliotek publicznych i ich 
organizacji. Musimy najpierw sami stać się bibliotekarzami, aby szkolić innych 
i wyjeżdżać samodzielnie w teren, a technikę opracowania księgozbiorów musimy 
poznać w sposób perfekcyjny. Ponadto, oświadczył, wzorem wszystkich bibliotekarzy, 
musimy odbyć parotygodniowy kurs z bibliotekoznawstwa w ośrodku szkoleniowym 
bibliotekarzy w Jarocinie oraz zapisać się od razu na zaoczne korespondencyjne 
studium z bibliotekoznawstwa w Warszawie, kończące się egzaminem. Wówczas 
dopiero uzyskamy wymagane fachowe kwalifikacje bibliotekarskie.

 � Wspomnienia stanowią fragment większej całości.
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Perspektywa studiowania wiedzy bibliotekarskiej bynajmniej mnie nie przeraziła, 
wręcz przeciwnie wzbudziła we mnie nawet zainteresowanie. Przecież będzie się 
miało do czynienia z książkami. Jak do tej pory o pracy bibliotek nie miałem absolut-
nie żadnego pojęcia. Była to dla mnie prawdziwa „tabula rasa”. Pomimo, że jeszcze 
przed studiami pracowałem przez trzy lata w różnych zawodach, z pracą w bibliotece 
nigdy się nie zetknąłem. Później dopiero, kiedy wgłębiłem się już w arkana tej wiedzy, 
byłem zaskoczony, że jest tak rozległa, a równocześnie bardzo kształcąca.

Tymczasem zapoznawałem się więc z tzw. techniką biblioteczną (zasady inwen-
taryzacji, katalogowania, klasyfikacji) i uczestniczyłem w seminariach szkoleniowych 
dla bibliotekarzy terenowych. Tematyka tych seminariów była rozmaita: kwestie 
technicznego opracowania księgozbioru, formy pracy z czytelnikiem, propaganda 
książki i biblioteki, znajomość literatury polskiej i obcej, organizacja sieci bibliotecznej, 
poczytność literatury popularnonaukowej i beletrystyki, zakup księgozbioru (polityka 
kształtowania struktury zbiorów pod względem doboru książek dla środowiska), 
organizacja pracy i jej wydajność, itp.

Należy mocno podkreślić, że rok 1959 stanowił faktycznie wielki przełom w pracy 
i funkcjonowaniu bibliotek w całej Polsce, a na Ziemiach Odzyskanych w szczegól-
ności. Przełom ten był oczywiście jednym z następstw „polskiego października `56” 
i miał na celu odrobienie wielu zaległości w ich pracy, usunięcia wielu niepotrzebnych 
barier hamujących ich funkcjonowanie, a nade wszystko podnieść wykształcenie kadr 
i poprawić bazę materialną bibliotek. Ta ostatnia w szeregu przypadkach przedstawia-
ła się wręcz katastrofalnie. Moje pojawienie się w tym okresie w WiMBP (podobnie 
jak i kolegi dżamana) było czysto przypadkowe. Nigdy poprzednio nie planowałem 
żadnej pracy w jakiejkolwiek bibliotece. Zbiegło się ono, jak wspomniałem całkowi-
cie przypadkowo, z dokonującymi się wówczas przemianami organizacyjnymi tych 
placówek, zmierzającymi do zatrudnienia w nich osób z wyższym wykształceniem 
humanistycznym. Pod tym względem sytuacja bibliotek wyglądała źle. Brakowało 
przede wszystkim bibliotekarzy z wyższym wykształceniem. Ludzi takich w placów-
kach terenowych prawie się wówczas nie spotykało. Nawet w samej centrali WiMBP 
takich osób można było naliczyć zaledwie 3–4 osoby. I tutaj należy obiektywnie pod-
kreślić wielkie zasługi, jakie poniósł w poprawieniu tej sytuacji ówczesny jej dyrektor 

— mgr Stanisław Badoń. Przyjął on zasadę, że wszystkie kierownicze stanowiska 
w bibliotekach winny piastować osoby po studiach wyższych. Nie pozostał w tym 
postanowieniu gołosłownym. Aby zachęcić takie osoby do pracy w bibliotekach pu-
blicznych, gwarantował im przede wszystkim mieszkanie. Wiadomo, że wszystkie 
bez mała takie osoby pochodziły spoza Szczecina i bez uzyskania dla nich stałego 
lokum nie można było nawet marzyć o poprawieniu stanu kadr w bibliotekach. I tutaj 
z pomocą przyszły mu dobre układy z miejscowymi władzami, które zobowiązały się 
do corocznego przydziału Bibliotece Wojewódzkiej kilku mieszkań dla takich właśnie 
osób. W terenie zaś tamtejsze władze powiatowe również potwierdziły gotowość 
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rozwiązywania w taki sposób problemu kadrowego. Taka polityka zaczęła przynosić 
dobre efekty. W latach 1959–1960 WiMBP sprowadziła do Szczecina i województwa 
liczną grupę osób z wyższym wykształceniem, w tym większość z tych osób stanowili 
absolwenci KUL-u (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Może to dzisiaj wyglądać niepraw-
dopodobnie, ale tak było. Ci kulowcy obsadzili wtedy wiele stanowisk kierowników 
PiMBP. Jeśli dobrze pamiętam były to biblioteki w Kamieniu, Świnoujścu, Goleniowie, 
Pyrzycach, Nowogardzie, Gryfinie, Policach. W samej WiMBP zatrudniono również 
kilku kulowców. Jakoś ówczesnym władzom partyjnym takie rozwiązanie kadrowe 
wówczas nie przeszkadzało. Na tej właśnie zasadzie ja, jak również mój nowy kolega 
Rysiek dżaman też otrzymaliśmy z biblioteki takie mieszkania. I to w nowym budow-
nictwie, na Starym Mieście. Bibliotekarzami staliśmy się więc z czystego przypadku, 
ale ciążyła też na nas i pewna odpowiedzialność, aby z pożytkiem odpłacić się za taka 
pomoc. Ale nie tylko kulowcy zasilili wtedy kadry naszych pomorskich bibliotek. Oprócz 
mnie i dżamana — z Uniwersytetu Warszawskiego, spora grupa osób po studiach 
historycznych przybyła z Krakowa. Byli to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wymienię tych, których jeszcze pamiętam: Kazimierz Szczygieł (Gryfice), Edward 
Rymar (Pyrzyce), Stanisław Pieklak (Police). W różnych latach objęli oni później 
stanowiska kierowników PiMBP. Zaś do samej WiMBP trafili np. państwo Gałczyńscy, 
absolwenci archeologii śródziemnomorskiej z UJ i Władysław Michnal, tez ż UJ. dzięki 
temu stan kadr kierowniczych w bibliotekach szczecińskich odmienił się w sposób 
wprost rewolucyjny i należał do jednego z najlepszych w Polsce. Nic zatem dziwnego, 
że w krótkim czasie zachodniopomorskie biblioteki znalazły się w krajowej czołówce, 
osiągając bardzo wysoki poziom w pracy organizacyjnej i w czytelnictwie.

do nowej pracy, nie przypisując sobie bynajmniej jakiejkolwiek laurki, zabrałem 
się solidnie. To samo mogę z czystym sumieniem powiedzieć również i o Ryśku 
dżamanie. W dziale Instrukcyjno-Metodycznym pracowało nas wówczas (nie licząc 
wicedyr. Telegi) 6 instruktorów. Tylko my dwaj, z dżamanem, byliśmy nowozatrud-
nionymi, pozostali pracowali tu już wcześniej: J. hebal, C. Jeżewska, E. Leszczyński, 
M. Ptaszyk. Z nimi właśnie, jako mającymi większe już doświadczenie w pracy in-
struktażowej wyjeżdżaliśmy często do bibliotek terenowych w powiatach. Ale jeszcze 
przed wyjazdem na kurs do Jarocina, wzięliśmy czynny udział w akcji organizowania 
w terenie sieci nowych punktów bibliotecznych. Punkty stanowiły najniższe ogniwo 
w sieci bibliotek publicznych i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Sztuki 
należało je zakładać we wszystkich miejscowościach liczących powyżej 50 miesz-
kańców. do akcji tej przykładano dużą wagę, ponieważ tutaj tkwiły jeszcze duże 
rezerwy czytelnicze, a liczba mieszkańców nie objętych siecią bibliotek sięgała 
kilkadziesiąt tysięcy. dla nas była to praca bardziej o charakterze fizycznym aniżeli 
koncepcyjnym, ale raźno zabraliśmy się za nią.

Pomimo, że ówczesna sieć punktów w województwie szczecińskim była pokaź-
na (w 1958 roku liczyła 612 punktów na wsi), na rok 1959 zaplanowano założenie 
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75 nowych punktów. Taka bowiem istniała jeszcze liczba miejscowości bez dostępu 
do książki. Stosunkowo mało takich punktów istniało w PGR-ach. Tutaj tkwiły duże 
możliwości czytelnicze. Na ten problem dyrekcja WiMBP zwracała dużą uwagę. 
Ustaliliśmy w tym celu listę imienną wszystkich miejscowości w każdym powiecie 
spełniających wymogi funkcjonowania w nich punktów bibliotecznych, a określo-
ną z nich liczbę miała założyć i wyposażyć na swój koszt WiMBP. Nam, tj. mnie 
i dżamanowi, polecono zajęcie się tą akcją bezpośrednio w terenie. Mieliśmy więc, 
w pewnym sensie pokazowo, w towarzystwie instruktora powiatowego zakładać te 
punkty w wyznaczonych miejscowościach.

Aby taki punkt mógł powstać, należało uprzednio w danej miejscowości wyszukać 
odpowiednią osobę, która godziła się na jego prowadzenie (to zadanie spoczywało na 
instruktorach powiatowych). Chodziło przede wszystkim o osoby posiadające choćby 
minimum jakiegoś ogólnego wykształcenia. Najlepsi byli nauczyciele, urzędnicy gro-
madzkiej rady, bądź PGR-u. Zawsze jednak jakiś chętny się znalazł. Za prowadzenie 
punktu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Każdy punkt 
wyposażany bywał w następujące sprzęty (razem z kosztami):

- zamykana szafka na książki – 600 zł
- szyld metalowy z napisem: PUNKT BIBLIOTECZNY – 160 zł
- komplet 50 nowych książek (a x 22 zł) – 2100 zł
 Razem – 2860 zł
do tego dochodziły karty czytelnika i książek, przybory do pisania, papier, zeszyty. 

Generalnie koszt uruchomienia punktu spoczywał na gromadzkiej radzie narodowej. 
Jak się okazało w praktyce, dużej pomocy w tym względzie udzielały tez PGR-y.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przydzieliło nam okresowo samochód 
ciężarowy STAR, którym rozwoziliśmy wspólnie z dżamanem szafki z książkami do 
wyznaczonych miejscowości. Tam, na miejscu, instalowaliśmy sprzęt u kierownika 
punktu. Samej techniki wypożyczania książek „punktciarz” uczył się na seminarium 
w PiMBP. Szyld biblioteczny z odpowiednim napisem sami osobiście przybijaliśmy na 
ścianie budynku. dzisiaj nie pamiętam już dokładnie ile takich punktów założyliśmy. 
W każdym razie było ich kilkadziesiąt, najwięcej w powiatach: chojeńskim, myśli-
borskim i pyrzyckim. Z tych eskapad zachowało się u mnie trochę zdjęć, ponieważ 
niektóre wyjazdy fotografowałem. Przy tej okazji wykonywałem także zdjęcia napo-
tykanych zabytków architektury: kościoły, mury obronne miast, ratusze, kamieniczki 
mieszczańskie itp.

drugą, niezwykle ważną akcją, w której już jako instruktor aktywnie uczestniczyłem 
była selekcja książek w istniejących zbiorach PiMBP oraz w GBP. W zbiorach bibliotek 
terenowych nagromadziła się już tak wielka liczba książek, że zaczynało brakować 
miejsca na nowe z bieżących zakupów. Szybko też można się było zorientować, że 
ta wielka liczba książek jest mało przydatna dla czytelników z wielu względów. Żeby 
odpowiedzieć na nasuwające się pytanie o przyczynę tego zjawiska należy cofnąć 
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się o kilka lat wstecz i wyjaśnić jak dotychczas przebiegała kwestia gromadzenie 
książek, jaka była ówczesna polityka ich zakupu dla bibliotek publicznych.

W pierwszych latach powojennych biblioteki dokonywały zakupu książek według 
własnego uznania, ale postępująca szybko ideologizacja życia społecznego dopro-
wadziła rychło do pełnej kontroli państwa, ściślej rządzącej partii, nad wszelkimi 
przejawami życia kulturalnego. Biblioteki stanowiły niezwykle ważne ogniwo w kwestii 
propagowania nowego ustroju i ideologii socjalistycznej, aby pozostawić je samym 
sobie. do czytelnika winna docierać książka o „poprawnej treści ideowej”, zgodnej 
z polityką kulturalną partii (PZPR) oraz propagowanej przyjaźni polsko-radzieckiej. 
Szczyt takiej polityki, jak wiemy, przypadł na lata stalinizmu 1949–1956. W okresie 
tym z bibliotek usunięto setki „nieprawomyślnych” tytułów, a sam zakup został ściśle 
zcentralizowany przez Min Kultury i Sztuki. Książki do bibliotek trafiały wówczas w po-
staci gotowych zestawów zakupywanych przez ministerstwo. Nadsyłano też spisy 
konkretnych autorów i tytuły książek, które należało obowiązkowo nabywać. Przy 
tego typu polityce do bibliotek trafiły setki tytułów książek całkowicie nieprzydatnych 
dla czytelników, książek nieprzystosowanych do miejscowego środowiska. Nic więc 
dziwnego, że nie były one w ogóle czytane. Trafiały tu książki i broszury o charakterze 
popularnonaukowym nie mające nic wspólnego z zainteresowaniami czytelników, np. 
broszury o współzawodnictwie i wyścigu pracy w kopalniach i hutach, ogromna liczba 
propagandowej literatury politycznej, wszelkiego rodzaju literatura produkcyjna tak 
polska jak i obca, w tym masowo tłumaczona na język polski produkcyjna literatura 
radziecka o tematyce kołchozowej na czele, też literatura techniczna. Jeżeli dodamy 
do tego jeszcze, że pozycje te trafiały w dziesiątkach egzemplarzy tego samego 
tytułu, otrzymamy wówczas obraz z jednej strony ogromnego wzrostu liczbowego 
księgozbiorów, a z drugiej mało przydatnego, zalegającego tylko biblioteczne regały. 
Ale księgozbiory ówczesnych bibliotek nie składały się li tylko z takiej literatury. Była 
to z pewnością ujemna strona prowadzonej wówczas przez władze polityki central-
nego zakupu. Chcąc zachować jednak obiektywizm przy ocenie tych zjawisk należy 
podkreślić, że były również i pozytywne zjawiska w tym obrazie. Mam tutaj na myśli 
ogromne ilości drukowanej wówczas w kraju literatury klasycznej, tak polskiej jak 
i obcej. To właśnie wówczas ukazały się masowe wydania dzieł wszystkich takich 
pisarzy jak: Mickiewicz, Słowacki, Prus, Sienkiewicz, Żeromski, Orzeszkowa, Rey-
mont, a nade wszystko Kraszewski. Nie ma sensu wymieniać tu wszystkich nawet 
ważniejszych autorów polskich i obcych, bo były ich dziesiątki. Literaturę piękną 
publikowały też redakcje głównych dzienników krajowych w postaci tzw. „Bibliotek...”, 
działał wydajnie na tym polu Komitet Upowszechnienia Książki. Naturalnie, mam 
tutaj na myśli wyłącznie klasykę, ponieważ i w tych seriach ukazywała się masowo 
literatura produkcyjna, polska i obca. Książki te były tanie, kosztowały zaledwie parę 
złotych. One też trafiały do bibliotek. Kiepski był jednak ich papier, dlatego szybko 
ulegały zaczytaniu. Ale były!
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Nadmiar tej zbędnej literatury dostrzegło już wcześniej ministerstwo kultury. 
Jeszcze przed moim objęciem pracy w WiMBP, nadsyłane już były z ministerstwa 
wykazy książek zalecanych do usunięcia, ale i one nie rozwiązywały problemu, nie 
uwzględniały bowiem wszystkich niepotrzebnych pozycji. Począwszy więc od 1960 
roku w naszym dziale instrukcyjnym odbywały się narady i dyskusje zmierzające 
do wypracowania odpowiednich zasad selekcji zbędnych książek we wszystkich 
typach bibliotek. Należało przy tym postępować rozsądnie, ażeby nie usuwać 
książek cennych i wartościowych, poznawczych, ale nieprzydatnych ze względu 
na nasze środowisko, a z drugiej strony nie narazić się władzom partyjnym przy 
usuwaniu literatury polityczno-propagandowej, a przede wszystkich ideologicznej, 
marksistowsko-leninowskiej. Tej ostatniej ogromne ilości zalegały wówczas biblio-
teczne półki. Należało wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że księgozbiory bibliotek 
powszechnych uległy w latach poprzednich w poważnym stopniu zestarzeniu się 
i zdezaktualizowaniu. Poza tym szacowaliśmy, że ok. 30–40 % książek stanowiły 
pozycje wielo egzemplarzowe, które trafiły do bibliotek w ramach centralnego zakupu. 
One najwięcej zawyżały sztucznie stany liczbowe księgozbiorów. 

Jeśli się nie mylę, centralny zakup został zniesiony w 1959 lub 1960 roku. 
W Szczecinie odbyła się nawet specjalna konferencja ogólnopolska pod patrona-
tem Min. Kultury i Sztuki, na której przedyskutowano nowej zasady polityki zakupu 
książek dla bibliotek publicznych. Nasz dział instrukcyjny był organizatorem tej 
konferencji, w której wzięli udział wszyscy kierownicy PiMBP oraz osoby odpowie-
dzialne za zakup książek. Ustalono wówczas, że ogólny roczny plan zakupu dla 
całego województwa opracuje WiMBP, uwzględniając w nim postulaty zgłoszone 
przez PiMBP. To był już znaczny postęp w stosunku do dotychczasowej praktyki. 
Po kilku latach i ta forma została ostatecznie zarzucona, a zakup książek przeszedł 
całkowicie w gestię PiMBP.

Wskazałem już, że wykazy ministerialne zalecające wycofywanie zbędnych ksią-
żek nie były pełne. Podjęliśmy decyzje, że wiele pozycji można samemu wycofać 
bez szkody dla bibliotek. W licznych bowiem bibliotekach spotykało się znaczne 
ilości różnych podręczników szkolnych sprzed 10–15 lat (też przedwojennych), pro-
gramy rozmaitych szkół, przedwojenne książki o treści technicznej, dzieła naukowe 
i fachowe różnej treści, których istnienia w bibliotekach np. gromadzkich nikt by się 
nie domyślił. W GBP w Otanowie znaleziono kilkanaście pozycji z zakresu prawa 
(polskiego i międzynarodowego), wydania różnych kodeksów prawa począwszy 
od 1947 roku czy tekstów źródłowych do dziejów Polski. Nie wydawało się również 
za celowe przetrzymywanie nawet w bibliotekach powiatowych książek z zakresu 
rachunkowości budżetowej i księgowości systemów czy kalkulacji kosztów własnych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych i to z lat 1946–1950. Podobne przykłady moż-
na by mnożyć. Ostatecznie uzgodniliśmy, że wycofując zbędne książki, musimy je 
podzielić na następujące grupy:
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1. Pozycje zaczytane, zniszczone.Pozycje zaczytane, zniszczone.
2. Pozycje zdezaktualizowane.Pozycje zdezaktualizowane.
3. Pozycje wielo egzemplarzowe.Pozycje wielo egzemplarzowe.
4. Pozycje nieprzydatne.Pozycje nieprzydatne.
Pierwsza grupa nie wymaga wyjaśnień. do drugiej zaliczono pozycje posiadające 

czasową tylko aktualność: polityka, gospodarka, różne zarządzenia władz, broszury 
wyborcze, szkoleniowe (tutaj było mnóstwo tzw. notatnika prelegenta). W pozycjach 
wielo egzemplarzowych czyli tzw. dubletach, znajdowało się dużo tytułów warto-
ściowych, ale w 5, 10 czy nawet 15 egzemplarzach. Na miejscu pozostawiano tylko 
tyle ile było niezbędne do zaspokojenia potrzeb środowiska. do pozycji nieprzy-
datnych zaliczono te wszystkie, które posiadając często dużą wartość naukową 
czy poznawczo-dydaktyczną były nieprzydatne dla środowiska, np. specjalistyczne 
dzieła naukowe, dzieła medyczne i techniczne, zaś w bibliotekach gromadzkich m.in. 
dzieła Stalina (13 tomów). Książki te były przesuwane do dubletów z zaleceniem 
pozostawienia w zbiorach biblioteki powiatowej po 1 egzemplarzu.

Selekcja książek dokonywała w bibliotekach gromadzkich i małomiasteczkowych 
różniła się nieco od podobnej w PiMBP. Przykładowo podam, jak ja selekcjonowa-
łem te księgozbiory. W samych GBP np. książki filozoficzne mogły nastręczyć wiele 
kontrowersji z uwagi na naszą aktualną sytuację polityczną. Prawie we wszystkich 
bibliotekach znajdowały się wielo egzemplarzowe tytuły takich książek jak: Nędza 
filozofii Marksa, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, Ma-
nifest komunistyczny, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy i Anty Dühring 
Engelsa, Komunizm i moralność Garaudy`ego, Materializm a empiriokrytycyzm 
Lenina. Wycofując te książki, uzasadniałem to faktem, że są to pozycje zbyt trudne 
oraz wymagające poważnego przygotowania merytorycznego ze strony czytelnika, 
a takich na wsi nie ma. W zamian proponowałem pozostawienie po jednym egzem-
plarzu: Lidera Pogadanki o dialektyce i materialiźmie, Krajewskiego Materializm 
dialektyczny oraz wydany ostatnio podręcznik Podstawy marksizmu-leninizmu. Brak 
spodziewanej reakcji ze strony komitetu partyjnego w kwestii takiej selekcji, utwierdził 
mnie w przekonaniu, że została ona akceptowana.

Najwięcej literatury zdezaktualizowanej znajdowało się w grupie książek o treści 
społeczno-gospodarczej. Były to przeważnie liczne broszury o treści politycznej 
i gospodarczej, szkoleniowo-propagandowe i prawnicze. Jeśli chodzi o dzieła kla-
syków marksizmu-leninizmu, w większych GBP pozostawiano komplet dzieł Lenina, 
natomiast w mniejszych Dzieła wybrane obu autorów, O religii i 1 Maja Lenina, Ma-
nifest komunistyczny, Zagadnienia leninizmu Stalina. Wycofano dziesiątki tytułów 
broszur wchodzących w skład serii „Biblioteka Klasyków Marksizmu-Leninizmu”, które 
przekazano do dubletów jako powtarzających się treściowo w dziełach zbiorowych 
lub wybranych. Takim argumentem uzasadniałem m.in. wysuwane przez czynniki 
partyjne obawy o zbyt duży zasięg takiej selekcji. W zamian za wycofaną Historię 
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WKP (b) czy pojedyncze broszury z ekonomii politycznej, zalecałem zakup nowo 
wydanego podręcznika Historia KPZR i Zagadnienia ekonomii politycznej. Z prac 
poruszających sprawy administracji państwowej, rad narodowych, zagadnień prawno-
ustrojowych i konstytucji, usunięto wszystkie przestarzałe wydania. Ostatnio ukazała 
się bowiem Konstytucja PRL, Zagadnienia ustroju Polski Ludowej i wiele innych. 
Usunięto wszystkie prace związane z planem 6-letnim, których ogromne ilości zale-
gały w magazynach bibliotek. W to miejsce polecono zakupienie niedawno wydanej 
pracy Pięcioletni plan rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961–1965. dotyczyło 
to także wydawnictw wchodzących w skład serii „Biblioteka Przodowników Pracy” 
(z wyjątkiem pozycji regionalnych). Z takich działów wiedzy jak technika, astronomia, 
geologia, matematyka, chemia, fizyka usunięto zbyt trudne, przestarzałe względnie 
bardzo specjalistyczne. Z innych pozostało po jednym egzemplarzu. Jeśli chodzi 
o wydawnictwa rolnicze, usuwano pozycje stare na rzecz nowych dotyczących 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pominę tutaj ich tytuły.

Stosunkowo najmniej książek usuwałem z takich działów jak: sztuki piękne, sport, 
historia, geografia, życiorysy. Wycofano tu tylko pozycje najbardziej przestarzałe lub 
nieprzydatne w bibliotekach gromadzkich, np. Feldman Bismarck a Polska, Tokarz 
Insurekcja kosciuszkowska, Czekanowski, Wstęp do historii Słowian i inne. Przesu-
nięto te do bibliotek powiatowych.

Sporo problemów mieliśmy z podjęciem decyzji o wycofaniu bardzo użytecznej 
po wojnie serii popularnonaukowej „Wiedza Powszechna”. Ministerstwo zalecało 
nawet wycofanie wszystkich zeszytów z tej serii jako zdezaktualizowanych. Byłem 
zdania, że należy wycofywać tylko pozycje przestarzałe oraz nieprzydatne, np. cykl 
broszur o technice wydobycia węgla, mechanizacji, opisów fabryk itp. Pozostawiałem 
zaś pozycje z działu literatury, życiorysy pisarzy i artystów. Pozostał też cykl broszur 
Witwickiego z psychologii, a wycofano liczne pozycje z historii i archeologii jako 
przestarzałe, które można było zastąpić nowszymi z historii Polski i powszechnej. 
Cykl zeszytów z pradziejów Polski oparty był w większości na wykopaliskach przed-
wojennych, a w międzyczasie ukazało się wiele prac opartych już na najnowszych 
zdobyczach tej nauki, np. świetna praca hensla Polska przed tysiącem lat. Pozostały 
zaś broszury o życiu zwierząt i roślin, życiu mórz i lasów, z historii wynalazków, a więc 
te wszystkie, które w mniejszym stopniu ulegają dezaktualizacji.

Najbardziej kontrowersyjna okazała się kwestia wycofywania pozycji z literatury 
pięknej, a przede wszystkim tzw. produkcyjnej lub realizmu socjalistycznego. Były 
różne głosy polemiczne. Ostatecznie postanowiono pozostawić po 1 egzemplarzu 
z takich tytułów (niektóre z nich dochodziły do 20 egz.), resztę przesunięto do duble-
tów. Usunięto też w większości książki wydawane w serii „Książki Nowego Czytelnika” 
(z wyjątkiem klasyków) oraz wszystkie skróty z serii „Biblioteka Żołnierza”. Z innych 
wycofano jedynie nadmiar dubletów.
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Przy dokonywaniu selekcji w PiMBP obowiązywał wprawdzie ten sam podział 
grup wycofywanych książek, ale tok postępowania był tutaj nieco inny. Z pozycji 
zdezaktualizowanych wycofano te wszystkie, które nie posiadały już żadnej aktu-
alnej wartości poznawczej, a pozostały wartościowe ze względu na zawarte w nich 
dokumenty, źródła, dane statystyczne. dobrze mi się wówczas przydała znajomość 
literatury historycznej, ułatwiającej ocenę takich dzieł. Z pozycji wielo egzemplarzo-
wych pozostawała taka ich liczba, aby wystarczała do ewentualnych wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Z pozycji poczytnych i wartościowych pozostawiano 3–5 egz. 
(też lektur szkolnych), z wszelkich innych po 1 egz. Jeśli chodzi o książki nieprzydatne, 
to z PIMBP wycofano dzieła specjalistycznej o treści naukowej z różnych dziedzin, 
głównie techniczne, prawne, z gospodarki i administracji, finansów, medycyny oraz 
wszystkie, które uległy zestarzeniu ze względu na postęp nauki, a przydatne być 
mogą w bibliotekach wyższych szczebli.

Przy dokonywaniu selekcji posiadaliśmy pełną samodzielność. Najczęściej 
dokonywaliśmy jej sami. Osobiście, w kilku bibliotekach selekcji dokonaliśmy we 
dwójkę, z Ryśkiem dżamanem. W 1961 roku przeprowadziłem selekcję w 6 PiMBP, 
5 MBP i 16 GBP. W konsekwencji, wycofaniu uległo kilkadziesiąt tysięcy książek, ale 
dzięki temu zbiory uległy oczyszczeniu z książek niepotrzebnych i poprawiła się ich 
struktura. Musimy pamiętać, że był to okres krótko po tzw. „polskim październiku ̀ 56” 
i w tych latach zaczęło ukazywać się dużo wartościowej literatury popularnonaukowej 
i beletrystycznej, tak polskiej jak i obcej, tłumaczonej z wielu zachodnioeuropejskich 
języków. Ukazały się dziesiątki takich tytułów, z których, nawet tych najważniejszych, 
nie sposób wymienić. Z polskiej, należy zwrócić uwagę na ogromna liczbę publikacji 
(po raz pierwszy, ale też były i wznowienia) pozycje o polskich siłach zbrojnych na 
zachodzie, o Armii Krajowej, powstaniu warszawskim, wiele wspomnień z okresu 
okupacji, wyszły np. dzieła Wańkowicza, Cat-Mackiewicza, wielką liczbę takich pozycji 
wydawał „Pax”. Jeszcze dzisiaj zachowało się w moich prywatnych zbiorach wiele 
takich pozycji. Ta nowa literatura wpłynęła na podniesienie się wartości księgozbiorów 
w bibliotekach publicznych, stała się one bardziej atrakcyjna i chętnie czytana.

Według moich ocen liczba wycofanych książek w 1961 roku mogła dochodzić 
do ok. 100 tys. woluminów. Potwierdzała to nawet oficjalna gusowska statystyka. 
Na koniec 1960 roku w publicznych bibliotekach powszechnych całego województwa 
(bez WiMBP) było 856 tys. wol., a na koniec 1961 roku 822 tys., różnica in minus 
34 tys. A przecież w tymże roku istniał i to dosyć wysoki zakup nowych książek, który 
zniwelował ubytki. Należy jeszcze dodać, że nie wszystkie wycofane pozycje zdą-
żono wpisać do ksiąg ubytków. Proces inwentarzowego wycofywania ubytków trwał 
jeszcze kilka lat. Kierownicy bibliotek mając obawy co do nagłego i tak drastycznego 
obniżenia się stanu księgozbiorów, rozkładali ten proces na lata. Ale oficjalne stany 
księgozbiorów powoli i systematycznie powiększały się.
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Wydajność pracy bibliotekarzy
Z rozmaitych akcji wchodzących w zakres pracy instrukcyjno-metodyczne naszego 

działu, które podejmowaliśmy w pracy terenowej, zwrócić warto uwagę na badania 
związane z wydajnością pracy bibliotekarzy wiejskich czyli tzw. gromadzkich (obec-
nie gminnych). W pewnym okresie był to problem nr 1 w naszych bibliotekach. Nikt 
nie zajmował się dotychczas tym zjawiskiem, nie badał, a rzecz była niesłychanie 
istotna. Nie było też żadnych wzorców jak zabrać się do takiej pracy, jak zbadać 
ile faktycznego czasu przeznacza bibliotekarz w „gromadzkiej” wówczas bibliotece 
na pracę z czytelnikiem i co robi z pozostałym mu wolnym czasem w bibliotece, 
wówczas, gdy nie wypożycza książek czytelnikowi. Takie pytania zaczęły mi się 
nasuwać, kiedy zapoznawszy się już dobrze z zasadami organizacji pracy w biblio-
tekach, zorientowałem się, że bibliotekarze wiejscy poświęcają bardzo mało czasu 
na pracę wewnętrzną w placówce, przeznaczoną przede wszystkim na opracowanie 
księgozbioru. Sprzyjała temu bardzo mała częstotliwość odwiedzin bibliotek przez 
czytelników. Powszechne zaś zaniedbania techniczne oraz słabo (lub wcale) prowa-
dzona praca kulturalno-oświatowa we własnym środowisku, były poświadczeniem 
takiej sytuacji. dotyczyło to większości, niestety, bibliotek gromadzkich.

Takie kwestie stały się z czasem przedmiotem naszych dyskusji wewnętrznych, 
w dziale instrukcyjno-metodycznym. Punktem wyjścia do podjęcia w tej sprawie 
jakiejkolwiek decyzji stawało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie: ile czasu zużywa 
bibliotekarz na obsługę jednego czytelnika przy tradycyjnym systemie ewidencji wy-
pożyczeń, ile czasu przeznacza na wszystkie pozostałe czynności w bibliotece oraz 
ile czasu pracy absorbują mu wyjazdy poza bibliotekę (do punktów bibliotecznych, 
na seminaria do PiMBP, itd.). Badania te prowadzono głównie w 1963 roku.

Spośród nas, instruktorów, najwięcej tym problemem zainteresował się Rysiek 
dżaman. Z nim też przedyskutowałem wiele razy ten problem. doprowadziło nas 
to w ostateczności do wniosku, że należy opracować grupę konkretnych pytań, wią-
żących się z pracą w bibliotece, a będąc na instruktażu terenowym przedłożyć je 
bibliotekarzowi do praktycznego zastosowania, sprawdzając z zegarkiem w ręku jak 
je realizuje. Badania przeprowadziliśmy w kilkudziesięciu bibliotekach gromadzkich, 
najmniej obciążonych wypożyczeniami, a posiadającymi najsłabiej opracowane księ-
gozbiory (katalogi), bo o takie głównie nam chodziło. Nie prowadziły też one żadnej 
pracy z czytelnikiem. Wówczas, na tę ostatnią kładziono duży nacisk. Zbadanie ile 
czasu pracy zużywa bibliotekarz na obsługę 1 czytelnika, pozwoliłoby otrzymać odpo-
wiedź ile pozostałego czasu powinien on przeznaczyć na sama pracę z czytelnikiem 
(poradnictwo, wystawy książek), na opracowanie techniczne zbiorów (dokumentacja, 
księgi inwentarzowe, katalogi). I tutaj okazało się, że maksimum na obsługę jednego 
czytelnika przeznacza się ok. 5 minut (łącznie z rozmową). Rozmowy z czytelnikami 
nie zajmowały bynajmniej tak dużo czasu, jak to sugerowali niektórzy bibliotekarze. 
Przyczyną tego zjawiska było to, że bibliotekarze wykazywali się bardzo słabą zna-
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jomością literatury pięknej, a popularnonaukowej żadną. Po prostu sami niewiele 
czytali. Poza tym w wypożyczeniach przeważała literatura dziecięca i młodzieżowa. 
Uzyskane wyniki z tych obserwacji traktowaliśmy tylko orientacyjnie, gdyż wiadomo, 
że takich czynności nie da się po prostu we wszystkich szczegółach znormować. dla 
ilustracji omawianego problemu, posłużę się jednym przykładem tak dokonanego 
badania wydajności pracy dla przeciętnej biblioteki gromadzkiej. Biblioteka ta od 
stycznia do września, przez 139 dni udostępniała księgozbiór czytelnikom, wypoży-
czając w tym czasie 1872 woluminy. Liczba odwiedzin wyniosła 1434, a pozostałe 
dnie pracy zużytkowano następująco:

- wyjazdy do punktów – 20 dni
- wyjazdy do PiMBP – 9 dni
- inne wyjazdy – 4 dni
- urlop – 11 dni
- prace wewnętrzne – 32 dni
 Razem – 76 dni
 + dni wypożyczeń – 139 dni
 Ogółem – 215 dni
Bibliotekarka przepracowała w tym czasie 204 dni pracy (odliczając 11 dni urlo-

pu). Tak wyglądała strona ilościowa pracy, a jak jakościowa? Przeciętnie w roku 
biblioteka miała 10, 3 odwiedzin i 13, 4 wypożyczeń dziennie. Na wykonanie pracy 
przy obsłudze czytelników zużyto więc przeciętnie 1 godzinę (dosłownie 51 minut) 
w ciągu dnia. Pozostało jej jeszcze przeciętnie sześć godzin dziennie. W czasie 
139 dni otwarcia na obsługę czytelników przeznaczono ok. 119 godzin (tj. 17 dni), 
a na prace nie związane z obsługą czytelników pozostało aż 854 godziny (122 dni). 
Nasuwa się pytanie: jakie prace były wykonywane w tych godzinach? Odpowiedź 
jest jednoznaczna: prawie żadne. Na prace wewnętrzne (opracowanie księgozbio-
ru, konserwację, prace z czytelnikiem, itd.) przeznaczono jeszcze 32 dni w roku. 
Tymczasem księgozbiór nie był całkowicie skatalogowany, nie było żadnej pracy 
z czytelnikiem (z wyjątkiem wystaw). Nierytmicznie też przedstawiały się wyjazdy do 
punktów bibliotecznych i to przeważnie po sprawozdania. Można więc było wycią-
gnąć wnioski, że w dużej liczbie bibliotek gromadzkich niewiele wykonuje się prac 
poza wypożyczeniem znikomej liczby książek w ciągu dnia. Stracony czas to ok. 
100 dni w roku rocznie tylko dla 50% bibliotek gromadzkich w całym kraju. Wyszły 
więc astronomiczne liczby nieprzepracowanych dni pracy w tych bibliotekach. Nieco 
odmiennie kształtować się zaczęła sytuacja w bibliotekach wprowadzających wów-
czas (po raz pierwszy) wolny dostęp do półek, co zrodziło zupełnie nową sytuację 
w formach pracy z czytelnikiem.

Takie i tym podobne problemy nurtowały wówczas naszą instruktorską kadrę. 
Wydajność pracy i jej badanie stawały się modne, ponieważ ówczesne, popaź-
dziernikowe władze (październik ̀ 56) głośno wówczas polecały, aby zwracać na ten 
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problem uwagę. Bibliotekarze też wtedy poszli za tym niejako apelem i robili to tak 
jak potrafili. Czy one przyniosły jakieś konkretne praktyczne rezultaty? Z dalszych 
obserwacji wynikało, że jakieś pozytywne efekty jednak były. Poprawił się nieco 
styl pracy w bibliotekach, nadrabiano zaległości w pracach technicznych, nastąpił 
lepszy dobór kadr w bibliotekach niższych szczebli. Same natomiast badania nad tą 
wydajnością wywołały nawet spore zainteresowanie Ministerstwa Kultury. Tam już, 
od pewnego czasu prowadzono prace nad normowaniem czasu pracy w bibliotekach 
(J. Kołodziejska). Zorganizowano nawet specjalną konferencję w w Szczecinie w tej 
sprawie. Wygłosiłem na niej krótki referat o naszych badaniach, a w piśmie ogólnokra-
jowym „Bibliotekarz” (1964 nr 11, s. 333–335) ukazał się mój artykuł pt. Bibliotekarz 
gromadzki powinien pracować wydajniej. Ale były to już ostatnie moje inicjatywy 
badawcze w WiMBP. W 1964 roku kończyłem pisanie pracy doktorskiej, którą obro-
niłem w jeszcze w tym samym roku, a w pół roku później przeszedłem do pracy na-
ukowo-badawczej w powstałym w 1961 roku Instytucie Zachodniopomorskim. Prac 
nad wydajnością pracy w bibliotekach dalej już nie prowadziłem, nie śledziłem nawet 
dalszych jej kwestii, a opracowane materiały z badań przekazałem do Ministerstwa 
Kultury. Na zakończenie, jako pewną ciekawostkę podam, że w tym samym numerze 

„Bibliotekarza”, w którym pisałem o wydajności pracy bibliotekarzy gromadzkich, uka-
zał się też artykuł znanego dziś polityka — Władysława Bartoszewskiego pt. Tajne 
studia uniwersyteckie w Polsce pod okupacja niemiecką (1939–1945).

Tadeusz Białecki prof.
historyk, w latach 1959 –1965 instruktor w Wojewódzkiej i Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Szczecinie
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Lilia Marcinkiewicz

RUSZYŁA ZAChOdNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA  
„POMERANIA” ORAZ KATALOG CENTRALNY BIBLIOTEK 

SZCZECINA I WOJEWódZTWA ZAChOdNIOPOMORSKIEGO

dnia 8 maja udostępniona została w Internecie Zachodniopomorska Biblioteka 
Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina  
i Regionu (RoK@Bi). Symbolicznego otwarcia, poprzez naciśnięcie klawisza „Enter” 
dokonał Marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław husejko.

ZBC „Pomerania” oraz RoK@Bi stanowią podstawowe moduły Zachodniopomor-
skiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Powstają one w ramach projektu 

„Biblioteka cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Projekt finansowany jest 
w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu są z  członkowie Zachodniopomorskiego Porozu-
mienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

Akademii Morskiej,
Pomorskiej Akademii Medycznej, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego — zbiory przyrodnicze, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego — zbiory techniczne,
Zachodniopomorskiego Centrum doskonalenia Nauczycieli, 
Politechniki Koszalińskiej, 
Wyższego Seminarium duchownego w Koszalinie, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,
Koszalińska Biblioteka Publiczna, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.
Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest 

współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez 
tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych 
zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i re-
gionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.
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ZSIReN@ ma na celu:
•	 ochronę narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
•	 archiwizację najcenniejszych zbiorów,
•	 rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników nauko-

wych, studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, 
naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego,

•	 wspieranie procesu e-learningu,
•	 wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest 

na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów dotyczących Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego, stanowiących regionalne i narodowe dzie-
dzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. 
Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC 
„Pomerania” znajdą się między innymi:

•	 narodowy zasób dziedzictwa kulturowego — wybrane zabytki piśmiennictwa 
(stare druki, rękopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne 
(pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek  publicznych 
Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;

•	 pomeranika — zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rękopisy) 
dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, 
ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty 
życia społecznego — ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;

•	 pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżących) dokumentów urzędowych, 
przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, progra-
my, strategie,  itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd 
Marszałkowski);

•	 biuletyny informacyjne np. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz  prasa lokalna.
Jedną z ważniejszych kolekcji  stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dy-

daktyka”, gdzie  znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, 
materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europej-
skiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni 
zachodniopomorskich. 

ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostęp-
niającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych, dzięki czemu jej zasoby 
przeszukiwane są przez wspólny portal. Uczestnictwo w FBC gwarantuje również 
przyłączenie zasobów ZBC do europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, po-
wstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską 
w ramach programu eContentPlus.
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Zasoby wszystkich polskich bibliotek cyfrowych można również przeszukiwać 
za pomocą najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox wybierając Federacja 
Bibliotek Cyfrowych w opcji „Szukaj w…”

drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest Rozproszony Katalog 
Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego zadaniem jest scalenie 
rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów online, naukowych bazy da-
nych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych 
komputerowych systemach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach 
akademickich i publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną 
również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i zagranicznych  biblio-
tek. Udostępniane one będą za pośrednictwem jednolitej platformy cyfrowej, która 
umożliwi jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu 
bibliotek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma 
cyfrowa powstaje w oparciu o system, który wdrożony został w wielu bibliotekach 
naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja 
tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.

Kierownik Projektu
Lilia Marcinkiewicz

Lilia Marcinkiewicz
Kierownik działu Informatyki. Bibliotekarz systemowy Książnicy Pomorskiej
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Iwona Kolenda, Przemysław Nowaczek

dZIAŁALNOŚć BIBLIOTEK PUBLICZNYCh  
WOJEWódZTWA ZAChOdNIOPOMORSKIEGO  

W 2008 ROKU

W 2008 roku w 114 gminach województwa zachodniopomorskiego działały 382 
placówki biblioteczne: 131 bibliotek (65 w miastach i 66 na wsiach) oraz 251 filii 
(+3 w stosunku do roku 2007). Biblioteki prowadziły 102 punkty biblioteczne oraz 
58 filii i oddziałów dla dzieci. W skład sieci bibliotek publicznych województwa na 
koniec 2008 roku wchodziła biblioteka wojewódzka, 5 bibliotek powiatowych (+1), 
3 biblioteki w miastach na prawach powiatu, 8 bibliotek w gminach miejskich (-1), 
47 bibliotek w gminach miejsko-wiejskich, 66 bibliotek w gminach wiejskich oraz 1 bi-
blioteka publiczno-szkolna włączona do Gminnego Zespołu Oświaty. W strukturach 
ośrodków kultury funkcjonowały 22 biblioteki.

W roku ubiegłym 84 biblioteki publiczne posiadały uregulowany status instytucji 
kultury. W 2008 roku tylko 3 biblioteki (w Brojcach, Marianowie i Węgorzynie) uzy-
skały wpisy do Rejestrów Instytucji Kultury. Kolejne biblioteki zaczęły pełnić funkcje 
powiatowe — biblioteka w Gryficach, Policach oraz w Białogardzie. Na koniec 
ubiegłego roku ogółem 20 bibliotek pełniło zadania powiatowe na mocy postanowień 
statutowych lub zawartych ze starostwami porozumień. W zdecydowanej większości 
fundusze przeznaczane przez starostwa na działalność powiatową bibliotek były jed-
nak niewystarczające. Organizatorzy na działalność bibliotek przeznaczyli w całym 
województwie 46 229 666 zł. Od innych podmiotów publicznych biblioteki pozyskały 
1 779 671 zł (w tym 1 417 861 od Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego). 
W większości przypadków budżety były zbyt niskie w stosunku do potrzeb, zdarzało 
się też, że organizatorzy nakładali na biblioteki obowiązek organizacji gminnych lub 
powiatowych imprez, np. dożynek. Środki pozyskane na tego typu imprezy (np. ze 
starostwa lub innych gmin) były wykazywane w budżetach bibliotek, choć nie były 
przeznaczone na działalność typowo biblioteczną. Mimo trudności finansowych 
w kilkudziesięciu bibliotekach i filiach przeprowadzone były remonty — głównie wy-
miana okien, drzwi, malowanie, remonty dachów, ocieplanie. Wymieniano również 
meble i sprzęt biblioteczny. Fundusze na te cele częściowo pozyskiwano ze środków 
zewnętrznych. Na przykład budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie został 
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wyremontowany ze środków finansowych pozyskanych z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.

W 2008 roku w bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego 
zatrudnionych było 1 059 osób, w tym 831 bibliotekarzy (-11 w stosunku do 2007). 
Pracownicy działalności podstawowej stanowili więc 78,5% całości zatrudnienia. 
86 osób uzupełniało wykształcenie, choć podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
niestety nie zawsze łączyło się z awansem. W stosunku do 2007 roku przybyło 
12 pracowników z wykształceniem wyższym bibliotekarskim. Likwidacja filii Centrum 
Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i dokumentacyjnej znacznie utrudniła drogę 
do uzyskania wykształcenia zawodowego na poziomie średnim. Biblioteki w miarę 
możliwości finansowych delegowały swoich pracowników na szkolenia odbywające 
się na terenie województwa i kraju. W 2008 roku biblioteki publiczne wydatkowały na 
płace 27 065 078 zł. co stanowiło 55,8% ich budżetu. Średnia płaca bibliotekarska 
wyniosła 2 184 zł brutto.

W roku 2008 w posiadaniu bibliotek zachodniopomorskich znajdowało się 
7 039 048 woluminów (-17 421) w tym 6 831 057 wol. książek i 207 991 czasopism 
oprawnych. Spadek ilości woluminów był w dużej mierze spowodowany zalecaną 
przez Książnicę Pomorską selekcją zbiorów (głównie pod kątem aktualności treści). 
W przeliczeniu na 100 mieszkańców w województwie zasobność księgozbioru wy-
niosła 416 wol. W księgozbiorach bibliotek w dalszym ciągu nieznacznie wzrastał 
odsetek literatury niebeletrystycznej, zmalał natomiast odsetek literatury pięknej dla 
dzieci i dla dorosłych. Ogółem wpływy do zbiorów wyniosły 218 388 wol. (213 327 wol. 
książek i 5 061 wol. czasopism). Zakup książek w 2008 roku wyniósł 151 981 wol. 
(+12 105 wol.) co stanowi 76,9% całości wpływów (w 2007 roku — 65,5%). Wzrost 
udziału zakupów w nabytkach, biblioteki zawdzięczają m.in. znaczącej dotacji Mini-
sterstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Liczba zakupionych woluminów książek  
w 2008 roku Środki na zakup książek w zł

Ogółem Z dotacji  
organizatora

Z dotacji 
MKiDN Ogółem Z dotacji organi-

zatora
Z dotacji 
MKiDN

151 981 100 216 46 691 3 341 173 2 172 776 1 060 686

do najzasobniejszych w księgozbiory należą powiaty: łobeski — 675 wol. (w prze-
liczeniu na 100 mieszkańców), kamieński — 660 wol. i pyrzycki — 633 wol. Najmniej 
zasobne w księgozbiory są powiaty policki — 231 wol. oraz wałecki — 268 wol.

Z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego 
„Promocja Czytelnictwa — Zakup nowości wydawniczych” biblioteki województwa 
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zachodniopomorskiego otrzymały 1.063.398 zł. Niestety, środków tych nie otrzy-
mały biblioteki z 29 gmin, które nie spełniały warunków otrzymania dotacji — nie 
były instytucjami kultury. Oprócz zakupów biblioteki wzbogacały swoje księgozbiory 
o książki od prywatnych darczyńców, księgarń, hurtowni, w nielicznych przypadkach 
również z Fundacji ABCXXI i akcji przygotowanej przez Świat Książki, Fundację Agory 
i Ciszewski Public Relations „Czas na czytanie. Książka wzbogaca…”.

W 2008 roku, po raz pierwszy od kilku lat, wzrosła liczba prenumerowanych 
czasopism. W około 10 gminach istnieją jednak biblioteki, które nie zakupują ani 
nie prenumerują żadnych czasopism, a udostępniają tylko tytuły otrzymywane w da-
rze, często niekompletne. Około 20 bibliotek nie prenumeruje w ogóle czasopism 
dziecięcych.

Prenumerata czasopism 2007 2008 Różnica

Liczba tytułów 3 313 3 412 + 99

Kwota w tysiącach zł 513,5 536,1 + 22,6

W 2008 roku do bibliotek województwa zachodniopomorskiego zakupiono 3 768 
jednostek zbiorów o wartości 216 720 zł. Na koniec roku zbiory specjalne liczyły 
658 648 jednostek (- 3103). Zmniejszenie stanu zbiorów specjalnych spowodowane 
było dużymi ubytkami (w wysokości 18 385 jednostek), będącymi wynikiem selek-
cji obejmujących głównie płyty analogowe oraz kasety wideo, które spotykają się 
z małym zainteresowaniem ze strony czytelników. W miejsce ubytkowanych zbiorów 
specjalnych biblioteki widziały potrzebę zakupu audiobooków i płyt dVd, jednak 
odnotowano niemal całkowity brak zakupu książki mówionej i audiobooków. Zakup 
taki prowadziło zaledwie kilka bibliotek w województwie, głównie powiatowych.

Pomimo znaczącej dotacji Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego na 
zakup nowości wydawniczych, utrzymuje się niski wskaźnik zakupu nowości na 
100 mieszkańców (średnia dla województwa 9 wol.). W wielu bibliotekach środki 
organizatora przeznaczane na ten cel są zbyt skromne.

Wzrosła liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych. W 2008 roku w wo-
jewództwie zachodniopomorskim było ich 229 (+34). W użytkowaniu bibliotek znajduje 
się 1394 komputerów (+241), w tym w filiach 347 (+126). Znaczny wzrost liczby 
komputerów spowodowany był pozyskaniem sprzętu z projektu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pod nazwą IKONK@Cd. do programu aplikowało 30 
gmin z województwa zachodniopomorskiego. do prac biblioteczno-bibliograficznych 
wykorzystywanych było 513 komputerów. Czytelnikom udostępniano 735 komputerów 
(+178). Ogółem do Internetu podłączonych było 1 234 (+264) komputerów, z czego 
czytelnicy mieli dostęp do 670 (+159). Niestety, należy zauważyć, że część kompute-
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rów, m.in. z programu IKONK@2005 jest już przestarzała, a wielu bibliotekom brakuje 
możliwości finansowych na ich wymianę. W bibliotekach użytkowane są następujące 
programy biblioteczne: MAK — 69 placówek (+4), PROLIB — 36 (MBP w Szczecinie 
+ filie), SOWA — 5, Libra 2000 firmy MOL — 7, MOL — 1, ALEPh — 1, inne — 4. 
Szereg bibliotek użytkujących wcześniejsze wersje programu MAK zakupuje aktu-
alizacje i dokonuje konwersji danych z formatu MARC BN na MARC 21. Pomimo, iż 
coraz więcej bibliotek opracowuje zbiory w systemach komputerowych, czytelnik ma 
niejednokrotnie dostęp jedynie do katalogu tradycyjnego. Na 131 bibliotek publicznych 
województwa zachodniopomorskiego 106 posiadało służbową pocztę elektroniczną. 
30 bibliotek miało własną lub wspólną z ośrodkiem kultury stronę internetową. Sto-
sunkowo rzadko na stronach WWW były udostępniane katalogi bibliotek. Koszalińska 
Biblioteka Publiczna od kilku lat udostępnia na swojej stronie internetowej katalogi 
on-line bibliotek swojego powiatu. W roku 2008 przystąpiła ona również do projektu 
dISMARC (dIScovering Music ARChives) przekazując w formacie MARC 21 opisy 
ponad 5 tysięcy zbiorów dźwiękowych, będących w jej posiadaniu. Książnica Po-
morska rozpoczęła wdrażanie projektu „Biblioteka Cyfrowa — Zachodniopomorski 
System Informacji N@ukowej i Region@lnej (ZSINiR). Projekt obejmuje 3 moduły: 
RoK@Bi — wirtualny katalog centralny bibliotek naukowych i publicznych, BWoR 

— Baza Wiedzy o Regionie oraz ZBC — Zachodniopomorska Biblioteka Cy-
frowa „Pomerania”. do końca 2008 roku zdigitalizowano około 180 obiektów na 
306 płytach dVd. Wśród nich znalazły się głównie historyczne druki zwarte i ciągłe 
dotyczące Pomorza oraz kodeksy rękopiśmienne i fragmenty spuścizny epistolarnej 
Witkacego. W 2008 roku w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zdigitalizowano 215 
uchwał Rady Miejskiej (baza liczy 1597 pozycji) oraz wydawnictwa własne (w 2008 
roku ich liczba wzrosła do 16 pozycji). Ponadto na stronie internetowej prezentowany 
jest w wersji cyfrowej informator kulturalny „Miesiąc w Koszalinie”.

Biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego w 2008 roku zare-
jestrowały 282 606 czytelników, o 3,8% mniej w stosunku do roku 2007. 80,4% to 
czytelnicy w miastach, pozostałe 19,6% stanowią czytelnicy na wsi. Młodzież ucząca 
się i studiująca stanowiła 58,3% ogółu czytelników. Zaobserwowano zmniejsze-
nie zainteresowania korzystaniem z bibliotek w grupie osób do lat 24 i wzrost we 
wszystkich grupach wiekowych powyżej 25 roku życia. W 2008 roku na 100 miesz-
kańców naszego województwa przypadało średnio niespełna 17 czytelników. Jed-
nak pomiędzy poszczególnymi gminami istnieje duża rozpiętość w tym zakresie. 
Skrajnymi przykładami są tu wykazujące licznych czytelników sezonowych biblioteki 
w Mielnie (43), Ustroniu Morskim (42), dziwnowie (42) oraz o najmniejszej ilości 
czytelników na 100 mieszkańców w Czaplinku (4), Kobylance (4) i Kołbaskowie (5). 
W związku ze zmniejszającą się liczbą czytelników, powszechnością dostępu do In-
ternetu oraz usług ksero, biblioteki województwa zachodniopomorskiego odnotowały 
dalszy spadek wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień prezencyjnych. Średnio na 
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100 mieszkańców wypożyczono niespełna 307 (-16) jednostek książek, czasopism 
i zbiorów specjalnych z czego 284 woluminy to książki (-9 w stosunku do 2007). 
Istnieje bardzo duża rozpiętość pomiędzy poszczególnymi gminami w liczbie wypo-
życzonych w ciągu roku książek przypadających na 100 mieszkańców. Najwięcej 
odnotowano ich w dolicach (1 121) oraz Nowogródku Pomorskim (1084), najmniej 
zaś w Kobylance (44) oraz w gminie Sławno (50). Przeciętnie jeden czytelnik w wo-
jewództwie wypożyczył w ciągu roku niespełna 18 jednostek książek, czasopism 
i zbiorów specjalnych, zaś na miejscu skorzystał z 10 jednostek. Największa ilość 
wypożyczeń na jednego czytelnika przypadła bibliotekom w Boleszkowicach (71), 
Brojcach (64) i Cedyni (63), najmniejsza zaś w Bierzwniku (7), dobrzanach (8) i Re-
walu (8). Największą ilość udostępnień jednostek zbiorów na jednego czytelnika na 
miejscu wykazały biblioteki w gminach Suchań (72), Cedynia (62) oraz Ińsko (52), 
najmniejszą zaś — Bierzwnik (0,5), Krzęcin (0,7) i Rewal (0,9). Spośród wszystkich 
wypożyczonych książek 52,8% stanowiła literatura piękna dla dorosłych, 27,5% 
literatura piękna dla dzieci oraz 19,7% literatura niebeletrystyczna. dla około 40 
bibliotek ważną formą udostępniania zbiorów były wypożyczenia międzybibliotecz-
ne. Szczególnie studenci oraz osoby pracujące uzupełniające wykształcenie, za 
pośrednictwem swoich bibliotek miejsko-gminnych i gminnych, korzystały ze zbiorów 
Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek uczelnianych 
z naszego i sąsiednich województw. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w Książnicy 
Pomorskiej, która wypożyczyła innym bibliotekom 1270 jednostek i sprowadziła 230, 
w tym 47 z zagranicy.

W związku z licznymi remontami, jakie miały miejsce w bibliotekach w 2008 roku, 
wzrosła liczba obiektów bibliotecznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
do 78 (+7). Jednak w większości biblioteki te posiadają jedynie podjazdy. Nieliczne 
mają windy, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiedni 
układ wewnętrzny pomieszczeń.

Podobnie jak w latach poprzednich biblioteki współpracowały z lokalnymi instytu-
cjami działającymi na rzecz ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin 
patologicznych. dobrym przykładem takiej współpracy jest Koszalińska Biblioteka 
Publiczna, w której systematycznie dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia dla 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ciekawą formę upowszechniania czytelnictwa stanowiła działalność dyskusyjnych 
Klubów Książki. W 2008 roku w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 
25 klubów (w tym 6 dla młodzieży) skupiających 212 członków. Spotkania odbywały 
się najczęściej raz na 3 tygodnie i odbyło się ich łącznie 285. W ramach dKK or-
ganizowano również 31 spotkań autorskich. Zaproszonymi gośćmi byli: Arkadiusz 
Niemirski, Krzysztof Petek, Beata Ostrowicka, Anna Onichimowska, Michał Jagiełło, 
dariusz Bitner, Ewa Nowak, Emilia Szydłowska, Marta Fox, Karol Maliszewski, Grze-
gorz Kasdepke, Ksawery Jasieński, Laura Łącz oraz Joanna Krzyżanek.
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Z uwagi na spadek czytelnictwa biblioteki stosowały również wiele innych form 
mających zachęcić do korzystania z ich usług, m.in.: bezpłatny dostęp do Internetu, 
dostarczanie zbiorów do domu osobom niepełnosprawnym, chorym i w podeszłym 
wieku, wypożyczenia nocne i weekendowe, telefoniczne i internetowe zamawianie 
i termin zwrotu książek, zamawianie książek drogą elektroniczną, współpracę z lo-
kalnymi mediami, współorganizowanie wraz z samorządami imprez o charakterze 
ogólno gminnym, szeroką ofertę działalności kulturalno-oświatowej.

Biblioteki naszego województwa w ubiegłym roku prowadziły również działalność 
wydawniczą, w największym zakresie Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Książ-
nica Pomorska. Różnego rodzaju publikacje wydały ponadto Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Bornem Sulinowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy dębno, Biblioteka 
Miejska w darłowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, Biblioteka im. Marii 
Skłodowskiej — Curie w Policach, Biblioteka Publiczna w Połczynie Zdroju, Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy w Trzebiatowie (wraz z Trzebiatowskim Ośrodkiem 
Kultury) oraz Biblioteka Publiczna w Złocieńcu.

Biblioteki organizowały również sesje naukowe i konferencje. We wrześniu 2008 
roku Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Książnica Pomorska oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zorganizowały ogólnopolskie „III Forum 
Młodych Bibliotekarzy: Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku”, 
które odbyło się w Szczecinie. dwudziestolecie Klubu harbińczyków w Szczecinie 
było okazją do zorganizowania w czerwcu w Książnicy Pomorskiej konferencji „Pol-
skie ślady na dalekim Wschodzie. Polacy w harbinie”. Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy dębno przeprowadziła wspólnie z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Re-
gionalistów sesję popularnonaukową „Sarbinowo 1758. Nie rozstrzygnięta bitwa?”, 
której towarzyszyła wystawa „Pamiątki z pola bitwy”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja „Nowe trendy w literaturze i ilu-
stracji dla dzieci. Książka obrazkowa”. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trze-
biatowie wspólnie z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowały seminarium 
naukowe „Trzebiatów — spotkania pomorskie 2008”.

Niemal wszystkie biblioteki dysponujące warunkami lokalowymi, prowadziły 
zajęcia kulturalno-oświatowe. Najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane ich formy 
organizowały biblioteki połączone z ośrodkami kultury. W województwie odbyło 
się 35 738 różnego typu zajęć, w tym najwięcej plastycznych, lekcji bibliotecznych 
i wycieczek do bibliotek, wystaw, konkursów oraz 296 spotkań autorskich. Część 
z nich miała miejsce w 177 kołach zainteresowań działających na terenie wojewódz-
twa. Spośród innych ciekawych form pracy kulturalno — oświatowej bibliotek warto 
wymienić szereg imprez wiążących się z obchodami Roku herbertowskiego, licznie 
organizowane obchody 55 rocznicy śmierci Juliana Tuwima oraz 100-lecia wydania 

„Ani z Zielonego Wzgórza” a także imprezy związane z obchodami „Tygodnia Biblio-
tek”. Kontynuowana była akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, w którą angażowane 



6�6�

K KOMUNIKATY I SPRAWOZdANIA

były znane osoby społeczności lokalnej. Więcej bibliotek włączyło się w działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Współpracę międzynarodową podjęły nieliczne biblioteki. W największym zakresie 
Książnica Pomorska, ale również Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, 
Biblioteka Publiczna w dobrej Nowogardzkiej oraz Pyrzycka Biblioteka Publiczna. Wy-
miana doświadczenia z bibliotekami i instytucjami niemieckimi oraz szwedzkimi.

Iwona Kolenda
instruktor działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej

Przemysław Nowaczek
instruktor działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej



6262

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

Maria Jaremek

NA SZLAKU EUROPEJSKIEJ KULTURY

– REMINISCENCJE Z WYJAZdU STUdYJNEGO  
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZCZECIŃSKIE SBP,  

WSPóŁFINANSOWANEGO ZE ŚROdKóW PROGRAMU OPERACYJNEGO  
„EdUKACJA KULTURALNA I UPOWSZEChNIANIE KULTURY”

26 WRZEŚNIA – 4 PAźdZIERNIKA 2008

26 września 2008 roku wraz grupą szczecińskich bibliotekarzy wsiadłam do au-
tokaru, by odbyć kolejną podróż. Włochy północne i środkowe znam dość dobrze, 
jednak perspektywa zwiedzenia bibliotek uniwersyteckich w Monachium i w Bolonii 
oraz innych interesujących miejsc we Włoszech była niezwykle ekscytująca.

Monachium, licząca 1,3 mln mieszkańców stolica Górnej Bawarii leży na drodze 
do Austrii, Włoch, Szwajcarii i Francji. Od XIX wieku Monachium cieszy się sławą 

„miasta sztuki”, o co zadbali Wittelsbachowie. W podtrzymywaniu tej opinii pomaga 
obecna konstytucja bawarska, nakładająca na gminy obowiązek (nie dobrą wolę!) 
wspierania nauki i sztuki. W dotowaniu partycypują wielkie firmy monachijskie, 
niektóre utrzymują nawet własne galerie i muzea. Monachium jest też najbardziej 
znaczącym ośrodkiem naukowym w południowych Niemczech.

Biblioteka Uniwersytecka istnieje od 1840 roku, a obecnie posiada aż 136 od-
działów. Obsługuje 44 tys. studentów z 21 instytutów. Niestety, w sobotę była tylko 
częściowo otwarta i nie wszystko, co nas interesowało mogliśmy zobaczyć. Od 
sympatycznej przewodniczki, bibliotekarki Kerstin Koch, dowiedzieliśmy się, że in-
stytucja nastawiona jest głównie na samoobsługę i zatrudnia tylko kilku bibliotekarzy 
dyplomowanych. Nie na wszystkich stanowiskach pracują wykształceni bibliotekarze 
na pełnych etatach; zatrudniani są też pracownicy na kontraktach, a w soboty, gdy 
bibliotekarze mają wolne, również osoby z wynajętych firm.

Nasza grupa zwiedziła Wielką Aulę, Salę Senatu oraz Salę Tomasza Manna na 
Wydziale Teologiczno-Filozoficznym, który w swoich zbiorach posiada 334 tys. wol. 
Książki przechowywane są głównie w magazynach. Zamawiane woluminy (kompu-
terowo bądź telefonicznie) są odkładane w podręcznych magazynach. Czytelnicy, 
przychodząc do biblioteki sami wyszukują je na półkach w kolejności numerycznej, 
a następnie rejestrują przy biurku bibliotekarza. dzięki temu oszczędza się na za-
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trudnianiu personelu. Książki wypożycza się na 3–4 tygodnie, później sześciokrotnie 
można jeszcze terminy przedłużać na kolejne dwa tygodnie. docelowo można wypo-
życzyć 25 książek, jedynie w przypadku podręczników akademickich stosowane są 
ograniczenia (5–10) i przestrzegane terminy ich zwrotu. W punkcie Service Schalter 

— czytelnik rozlicza się ze straty lub zniszczenia książki.
Elektroniczne Medium PC-Raum 2 posiada 166 stanowisk komputerowych. 

Komputery nie mają blokady, ale studenci są dyskretnie obserwowani. do sali au-
diowizualnej można przyjść z własnym laptopem. Jest też odpłatny punkt ksero.

Biblioteka pracuje w systemie ALEPh, komputeryzacją objęte zostały wszystkie 
podstawowe procesy biblioteczne, tzn. gromadzenie, opracowanie, informacja 
o zbiorach i udostępnianie. Wprowadzane są też retrospektywne informacje o zbio-
rach z lat 1960–1980. Biblioteczne plany na lata 2010–2012 przewidują całkowite 
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.

Rękopisy, inkunabuły, stare druki przechowywane są w specjalnych warunkach. 
Niestety, nie były dla nas dostępne. Biblioteka Uniwersytecka posiada 3 200 rękopisów, 
3500 inkunabułów oraz 3000 starych druków, które obecnie mieszczą się w Bayerische 
Staatsbibliothek w Monachium. Ogółem Bawarska Biblioteka Państwowa w Monachium 
(Bayerische Staatsbibliothek) posiada milion wol. starych druków, które systematycznie 
są wprowadzane do elektronicznego katalogu, także te z Wydziału Filozoficznego. 
Bayerische Staaatsbibliothek od lat specjalizuje się w kompletowaniu księgozbioru 
naukowego dotyczącego Polski. Oprowadzająca nas Kerstin Koch określiła książki 
z literatury słowiańskiej, w tym polonica jako zbiory w językach egzotycznych.

W 2004 roku powołano (z inicjatywy dyrektorów dwóch wielkich europejskich 
bibliotek: dr. J.M. Smethursta z British Library i F.G. Kalwassera z Bayerische 
Staatsbibliothek w Monachium) Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych 
(CERL). Głównym celem Konsorcjum było stworzenie elektronicznego katalogu 
zawierającego opisy książek wydanych od ok. 1455 do 1830 roku w Europie. dało 
to możliwość zgrupowania informacji o zasobach piśmienniczych z terenu dawnej 
Europy w jednym łatwo dostępnym katalogu, w bazie hand Press Book. Katalogi 
hand Press Book są dostępne od października 2007 roku z serwera OCLC (Online 
Computer Library Center). Najwięcej opisów (ok. 600 tys.) przekazała Bayerische 
Staatsbibliothek w Monachium. Tezaurusy opracowywane są w odrębnej bazie pod 
adresem: (http://www.cerl.org/web/en/resources/cerl_thesaurus/main)�.

W Bawarii istnieje jeszcze podział na kierunki studiów dla bibliotekarzy bibliotek 
publicznych i bibliotekarzy bibliotek naukowych. Wyższa Szkoła Administracji Pu-
blicznej i Prawa w Monachium kształci bibliotekarzy dyplomowanych dla bibliotek na-
ukowych na kierunku archiwistyka i bibliotekarstwo. Bawarska Biblioteka Państwowa 
w Monachium kształci bibliotekarzy na poziomie wyższym dla bibliotek naukowych 
oraz bibliotekarzy na poziomie średnim dla bibliotek naukowych i publicznych.

 � http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content
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Jeśli chodzi o płace bibliotekarskie, to istnieją oddzielne tabele wynagrodzeń dla 
pracowników mających status urzędnika państwowego oraz dla pracowników bez 
takiego statusu, płace są więc różne w różnych częściach Niemiec. Maksymalnie 
(bibliotekarz dyplomowany) po 15 latach pracy może otrzymać wynagrodzenie 
w wys. 3 392 Euro2.

Wizytę w monachijskiej Bibliotece Uniwersyteckiej kończy wspólna fotografia 
przed jej gmachem. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od pobliskiego Marienplatzu. 
W historii miasta nie brakuje polskich akcentów. Córka króla Jana III Sobieskiego, 
Teresa Kunegunda (1676–1730) była żoną arcyksięcia bawarskiego Maksymiliana 
II Emanuela (1662–1726), zwanego „błękitnym”. Na frontonie kościoła Teatynów 
widnieją dwie tarcze herbowe Bawarii: dynastii bawarskiej Wittelsbachów oraz Rze-
czypospolitej Obojga Narodów z polskim Orłem i litewską Pogonią3. W podziemiach 
tego kościoła obok swego męża spoczywa w paradnej trumnie polska księżniczka.

Nasz pobyt w Monachium zbiegł się w czasie ze znanym festynem Oktoberfest 
organizowanym każdego roku od stu lat w dniach od 22 września do 7 paździer-
nika. Miasto przeżywało oblężenie turystów i miłośników tradycyjnego picia piwa. 
Uczestnicy Oktoberfest paradowali po mieście w tradycyjnych bawarskich strojach 
ciesząc się i śpiewając.

***
Po przekroczeniu nieistniejącej już formalnie granicy austriacko-włoskiej jechali-

śmy doliną Adygi. Otaczały nas granitowe dolomity po lewej stronie i Alpy wapienne 
po prawej. Pilot wycieczki po drodze przybliżył nam historię zwiedzanych przez nas 
rejonów (prowincji) i miast: Werona, Bolonia...

Werona urzekła nas swoim, trzecim co do wielkości amfiteatrem rzymskim — Are-
ną z I wieku n.e. We wnętrzu areny (pod gołym niebem) wystawiane są obecnie 
wielkie przedstawienia operowe. W Weronie, obok Wenecji i Padwy znajduje się 
największa kolekcja arcydzieł Giotta, donatella i Mantegni.

***
Uniwersytet Boloński, jeden z najstarszych w Europie otrzymał przywileje 

w 1158 roku z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy. Z budynków uniwersyteckich 
zwiedziliśmy m.in. wspaniały gmach — Archiginnasio. Turyści mogą wejść na 
główny dziedziniec, a nawet wziąć udział w wykładzie. Idąc długimi korytarzami, 
podziwialiśmy ściany zdobione piękną ornamentyką, kolorowymi herbami rodowymi 
znamienitych rektorów i sławnych studentów. Największe zainteresowanie wzbu-
dził Teatro Anatomico, oryginalna sala sekcyjna wydziału medycznego. Z polskich 
akcentów warto wspomnieć, że na uniwersytecie bolońskim powstała w 1879 roku 

 2 www.ebib.info/publikacje/matkont/mat17/kwoka.php
 3 herby na fasadzie kościoła Teatynów umieszczono na życzenie elektora bawarskiego Maksymilia-

na III, wnuka Teresy Kunegundy, a męża Marii Anny, córki Augusta III.
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Akademia historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza. Obok 
wejścia do Aula Magna umieszczone jest popiersie Mikołaja Kopernika, dłuta Jadwigi 
Bohdanowicz.

drugą placówką, którą byliśmy zainteresowani i mogliśmy bardzo dokładnie zwie-
dzić była Miejska Biblioteka Publiczna. Centralne usytuowanie obiektu, przy Piazza 
Nettuno 3, obok Palazzo Comunale stwarza dogodne warunki do jego odwiedzin. 
W 1926 roku biblioteka otrzymała duży lokal po banku, w którym poprzednio mieściła 
się sala giełdowa i sala koszykówki. Odnowiona w 1980 roku, od 13 grudnia 2001 
roku funkcjonuje jako największa Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Centrum 
Kulturalne. Sympatyczna szczecinianka, od 25 lat mieszkająca w Bolonii oraz wło-
ski bibliotekarz, oprowadzili nas po gmachu. Poprzez umieszczone w mozaikowej 
posadzce płyty z mocnego, grubego szkła można było obejrzeć fundamenty, pocho-
dzące z czasów rzymskich.

Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu nowości (200 tys. wol. dla dorosłych 
i 60 tys. wol. dla dzieci). Jest to nowoczesne centrum kulturalne, które zawiera nowy 
aktualny księgozbiór dostępny każdemu czytelnikowi. Starsze książki są wycofywane 
do innych bibliotek, w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej. Centrum Informacyjne dzia-
łające w systemie komputerowym pełni ważną rolę, a uproszczona procedura przy 
rejestracji jest ułatwieniem dla wszystkich chętnych odwiedzających ten kompleks 
kulturalny. Placówka przystosowana jest także dla obcokrajowców, głównie studentów, 
którzy odbywają tu zajęcia kolokwialne. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 
5 książek na miesiąc. Codziennie biblioteka wypożycza ok. 3 tys. zbiorów, z czego 
połowa to multimedia. dział Multimedialny posiada 20 tys. płyt dVd z filmami oraz 
płyty Cd ROM (książka jako załącznik) z muzyką organową, klasyczną i rozrywkową. 
Biblioteka posiada też literaturę obcojęzyczną (polską, rosyjską, albańską, arabską, 
chińską i in.). Książki do nauki języków obcych, z załącznikiem w postaci płyty Cd 
dostępne są w działach przy poszczególnych językach. Książki i zbiory multimedialne 
klasyfikowane są według UKd.

W Czytelni Czasopism, przez rok udostępniane są czasopisma bieżące, a fa-
chowe przez 5 lat. Jest też stanowisko dla osób poszukujących pracy, w tym dla 
obcokrajowców. W sali komputerowej można raz w tygodniu przez trzy godziny ko-
rzystać za darmo z sieci komputerowej. Natomiast bez ograniczeń można korzystać 
z własnego laptopa. Biblioteka zatrudnia ogółem 100 osób, z czego tylko połowa 
to bibliotekarze. Każda z zatrudnionych osób ma ściśle wydzielony podział pracy 
i w tym się specjalizuje. Biblioteka wraz z centrum czynna jest od wtorku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 20:00, a w soboty do 19:00. Książki i zbiory multimedialne 
można zamawiać osobiście i telefonicznie. W soboty, oprócz korzystania ze zbiorów 
instytucja oferuje imprezy kulturalne adresowane do wszystkich mieszkańców bez 
względu na wiek.
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Biblioteca Sala Borsa Ragazzi pięknie urządzona przez młodzież (w dawnej sali 
giełdowej, pełnej wspaniałych fresków) sąsiaduje z działem dziecięcym. Młodzież 
może skorzystać maksymalnie z 10 dokumentów, w tym 3 video, 3 Cd ROM, lub 
3 Cd musicali.

Biblioteca Sala Borsa przeznaczona jest dla dzieci (od 0 do 5 lat). W weekendy 
przychodzą tu całe rodziny z malutkimi dziećmi, starsze dzieci z dziadkami i bez 
ograniczeń korzystają z dobrodziejstwa kultury i rozrywki w tym Cd, dVd, VhS. do 
sali z kącikiem zabaw dla maluszków nie wchodzi się w butach. dostępne jest też 
kino, teatr i gastronomia. Taka forma całodniowego rodzinnego spędzania czasu 
stanowiła dla nas ciekawostkę. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu wyszliśmy z budynku, 
przed którym odbywał się wiec mieszkańców, protestujących przeciwko radykalnemu 
obcinaniu etatów w oświacie.

***
Kolejny etap do Pizy (170 km) jechaliśmy autostradą słońca (del Sol) A1 w kie-

runku południowym przez najpiękniejszy odcinek pomiędzy Bolonią a Florencją, 
wiodący przez pasmo tuneli. Obok nas przemykały szybkie i piękne samochody. 
Włochy to, w przenośni, jeden wielki tor wyścigowy. Oczywiście we Włoszech obo-
wiązuje ograniczenie prędkości, ale żartobliwie mówi się, że owym ograniczeniem 
jest maksymalna prędkość danego samochodu.

Kolejny raz byłam pod wielkim wrażeniem Toskanii, jej malowniczych pagórków 
usianych wysmukłymi sylwetkami cyprysów, całego piękna natury, architektury miast 
i miasteczek. W Pizie Campo dei Miracoli (Pole Cudów): katedra, baptysterium i Torre 
Pendente (Krzywa Wieża), obiekty sakralne zaliczone do Siedmiu Cudów Świata 

– zapierają dech w piersiach każdemu, kto po raz pierwszy je ogląda.
Kolejny odcinek podróży (440 km) prowadził w kierunku południowym. Przez 

jakiś czas jechaliśmy autostradą, wybudowaną na wysokich betonowych palach. 
Niegdyś był to bardzo podmokły i wulkaniczny teren. Kierowaliśmy się do miejsco-
wości Norma, leżącej 18 km od Morza Tyrreńskiego. Późnym wieczorem autokar 
wspinał się coraz wyżej, a widoczne z daleka oświetlone ulice miasta przypominały 
łańcuchy wijące się na choince.

***
Na zwiedzanie Rzymu, „Wiecznego Miasta” mieliśmy dwa dni, ale już sam dojazd 

do włoskiej stolicy zabrał nam kilka cennych godzin.
Rzym istnieje trzy tysiące lat. Miasto żyje i czerpie urok ze wszystkich epok swego 

istnienia. Trudno wymienić wszystkie najciekawsze miejsca, które zwiedziliśmy: Co-
loseum, Forum Romanum, Kolumna Trajana, Forum „Julia”, Santi Cosma e damiano, 
Kapitol, Palazzo dei Conservatori, Fontanna di Trevi i wiele innych. Na trasie naszej 
wędrówki znalazło się również najmniejsze państwo świata (0,44 km2) — Watykan, 
zamieszkiwane na stałe przez ok. 1000 stałych mieszkańców. Podziw budzi Plac 
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św. Piotra (Piazza San Pietro), jedno z najbardziej harmonijnych dzieł architektury 
na świecie. Oszałamiające jest też bogactwo Muzeum Watykańskiego: różnorodne 
posągi, sztuka egipska, zabytki etruskie, malarstwo renesansowe, piękne sprzęty 
i inne dzieła sztuki. Nie lada przeżyciem było wejście do Kaplicy Sykstyńskiej. Po 
wyjściu z niej schodami od korytarza prowadzącego do prywatnych pomieszczeń 
papieża udaliśmy się do Grot Watykańskich i do Grobu Papieża Jana Pawła II. 
Wzruszeni, w ścisku wciąż ponaglani przez innych odwiedzających, nie mogliśmy 
się skupić, by spokojnie pomodlić się i oddać hołd Wielkiemu Polakowi.

W drodze powrotnej kierując się na Asyż (Assisi) jechaliśmy po malowniczej 
równinie Umbrii z krystalicznymi rzekami. Ta najbardziej zalesiona włoska prowincja, 
nie skażona przemysłem i stanowiąca silny ośrodek rolniczy, jest reklamowana jako 
raj dla turystów.

***
Asyż to miasto rodzinne św. Franciszka (1182–1226). Nieprzemijający kult tego 

wciąż popularnego Świętego zmienił miasto w drugi po Rzymie cel podróży pielgrzy-
mów4. Bazylika św. Franciszka to w rzeczywistości dwa kościoły, zbudowane jeden 
na drugim na Jego skromnym grobowcu.

Po indywidualnym spacerze wąskimi ulicami miasta i krótkim odpoczynku udali-
śmy się w dalszą podróż. Autokar jadąc na północny wschód do Wenecji autostradą 
wzdłuż Apennino Centrale, wspinał się przez przełęcz i Apenin Umbryjski, spod które-
go wypływa Tybr. Minęliśmy masywy górskie, pokonując dziesiątki tuneli (najdłuższy 
2600 m) i wjechaliśmy na rozległą Nizinę Padańską od strony wschodniej.

do hotelu Olympia, przy viale dei Pini, w miejscowości nadmorskiej Rosolina Mare 
przyjechaliśmy późnym wieczorem. Po kolacji obowiązkowe powitanie Adriatyku. To 
był jedyny nocleg usytuowany na płaskim terenie i już ostatni podczas naszej podróży. 
Rano, po śniadaniu, piękną Laguną Wenecką udaliśmy się do Wenecji.

Wenecja — wymarzona, wyśniona i w końcu realna! Przy największym parkingu 
Troncchetto przesiedliśmy się do tramwaju wodnego (vaporetto) i płynąc po Grande 
Canale podziwialiśmy piękną architekturę domów stojących w wodzie, zielonej od 
wapnia. Zewsząd widoczna z daleka ogromna kopuła barokowego kościoła Santa 
Maria della Salute od promieni zachodzącego słońca przybierała różne kolory. Wra-
żenie robiły małe kafejki, a właściwie stoliki z parasolami ustawione na chodniku tuż 
przy samym kanale. Mijaliśmy przepiękne mosty, w tym najokazalszy i najbardziej 
oblegany przez turystów XVII-wieczny Most Rialto oraz nowoczesny, kontrowersyjnie 
odbierany Most Konstytucji.

 4 Św. Franciszek miał dwa objawienia. Po wojnie pomiędzy dwoma miastami Perugią a Asyżem dostał się 
do więzienia. Po roku wyszedł z więzienia i rozmyślał o życiu. W Spoleto doznał pierwszego objawienia: 
Skoro możesz służyć Panu, dlaczego służysz innym. drugie objawienie doznał w Asyżu: Weź odbuduj 
wiarę, bo popada w ruinę. W swojej religijnej ekstazie na Monte La Verna (niedaleko Arezzo) został 
naznaczony stygmatami Chrystusa — fenomen, którego nie podają w wątpliwość nawet najbardziej 
sceptyczni naukowcy.
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Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od placu św. Marka i bazyliki św. Marka (Basilica di 
San Marco) — mauzoleum patrona miasta. Bazylika oszałamia swoją piękną fasadą, 
bogactwem kolorowych i złotych mozaik. Ze swoimi pięcioma kopułami (architektura 
bizantyjska) przypominającymi meczety jest jednym z najwspanialszych kościołów. 
Na naszej trasie znalazły się także: Pałac dożów (Palazzo ducale), odrestaurowa-
na Wieża Zegarowa (Torre dell`Orologio). Szybkim marszem dotarliśmy do Mostu 
Westchnień, z którego niegdyś spoglądali, marząc o wolności więźniowie, zamknięci 
w pobliskim więzieniu. dotarliśmy do Campo Santi Giovanni e Paolo (plac świętych 
Jana i Pawła) i dalej przy Ponte del Cavallo zobaczyliśmy wspaniały pomnik kon-
nego kondotiera Bartolomea Colleoniego, dzieło Andrei Verrocchia. Pochodzący 
z Bergamo Colleoni wsławił się swymi wyjątkowymi zdolnościami przywódczymi 
w walce przeciw Mediolanowi, nie przegrywając ani jednej bitwy. Był dla swoich 
żołnierzy bardzo okrutnym dowódcą. Swój majątek zostawił w spadku Wenecji pod 
warunkiem, że jego pomnik stanie na placu św. Marka. Po śmierci musiał zadowolić 
się miejscem przed Scuola San Marco. Zwycięski Colleoni, trzymając w ręku buławę 
stoi na bardzo wysokim postumencie (395 cm bez podstawy)5.

Wenecja, perełka architektury zawsze była i jest do tej pory miastem atrakcyjnym 
i magicznym, także dla Polaków. W Wenecji bywali m.in. królowie — henryk Walezy 
i Władysław IV, Marysieńka Sobieska, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Józef I Kra-
szewski, bracia Gierymscy, Maria Konopnicka (w hotelu Europa e Britannia), Wojciech 
Kossak z córkami (w hotelu Bauer). W 1721 roku w Wenecji urodził się Bernardo Bellotto 
znany jako Canaletto, nadworny malarz Augusta III, potem Augusta Poniatowskiego6.

Obecnie Wenecja przeżywa trudne czasy. Nie odgrywa już znaczącej roli w życiu 
współczesnych Włoch. Większość mieszkańców (ponad 200 tys.) zamieszkuje na 
stałym lądzie, w Mestre, które formalnie jest dzielnicą Wenecji, a samą Wenecję 
zamieszkuje ok. 60 tys. mieszkańców. Miasto żyje głównie z turystów, ich roczny 
napływ przekracza dwunastokrotnie liczbę obywateli miasta7. domy stojące w wodzie 
nabierają wilgoci, ściany atakuje grzyb, a mieszkańcy nie czują się w nich zdrowo.

Podczas całej podróży podziwialiśmy bujną i niespotykaną u nas roślinność, nie-
zwykłe krajobrazy, piękne miasta, zabytki, książnice i muzea. Poznawaliśmy kulturę 
i tradycje Włoch i Bawarii. Oczywiście, nie obyło się bez posmakowania regionalnych 
potraw kuchni bawarskiej i włoskiej.

Wyjazd studyjny wzbogacił naszą skromną wiedzę o bibliotekach uniwer-
syteckich w Monachium i w Bolonii, a poznanie z bliska struktury ich funkcjo-

 5 Szczecińska kopia (prezent dla żołnierzy niemieckich) ufundowana przez helmuta Toepfera i Else 
Toepfer powstała w 1913 roku. Jest niższa od oryginału i różni się jeszcze tym, że kondotier zamiast 
buławy trzyma, a właściwie trzymał w ręku szablę, po której została mu w dłoni tylko rękojeść.

 6 Ros Belford, Martin dunford, Celia Woolfrey, Przewodnik Pascala. Włochy Północne. Pascal, Bielsko- 
-Biała 2005, s. 321

 7 Liczba mieszkańców Wenecji osiągnęła w 1931 roku rekordowy poziom 164 tys., a obecnie wynosi 
ok. 60 tys. Każdego roku Wenecję odwiedza 20 milionów turystów (55 tys. dziennie), co oznacza, 
że prawie codziennie, w mieście jest więcej turystów niż samych mieszkańców.
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nowania było bardzo pouczającym doświadczeniem. Nowoczesne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne w Bolonii, nas „starych” praktyków zaskoczyło wieloma 
nowatorskimi rozwiązaniami. Warunki lokalowe, kolorowe sale dla maluszków 
oraz działalność ukierunkowana na przyzwyczajanie dzieci już od niemow-
lęctwa do całodniowego niemal spędzania czasu, przez zabawę i obcowanie 
z książką w takim miejscu, było czymś wyjątkowym. Poznając największe dzieła 
architektury i malarstwa wzbogaciliśmy naszą wiedzę ogólną, którą spożytkujemy 
w pracy z czytelnikami.

Integracja bibliotekarzy z całego regionu zaowocowała wymianą doświadczeń, 
a nawet przyjaźnią (zapraszamy się wzajemnie na imprezy, które organizowane 
są w naszych macierzystych bibliotekach). Wyjazd studyjny został zorganizowany 
przez Koło SBP Nr 1 przy Książnicy Pomorskiej, a najwięcej wysiłku organizacyjnego 
włożyła hanna Niedbał. W wyjeździe uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych 
oraz bibliotekarze seniorzy z woj. zachodniopomorskiego (50 osób).

Maria Jaremek
wieloletnia kierowniczka biblioteki Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w Szczecinie

dyplomowany nauczyciel bibliotekarz  XIV LO w ZSO Nr 2 w Szczecinie
 (od 1 stycznia 2007 na emeryturze)

Uczestnicy wyjazdu studyjnego
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    Agata Michalska, Anna Maria Kowalska

BERLIŃSKIE STARE dRUKI I ZBIORY MUZYCZNE  
— RELACJA ZE STAŻU W STAATSBIBLIOThEK  

ORAZ MAŁEJ WYCIECZKI

Agata — Abteilung Historische Drucke
Kiedy na początku kwietnia 2008 roku zapytano mnie czy chciałabym pojechać na 

staż do Berlina, bo zwolniło się miejsce, bez wahania się zgodziłam. A kiedy otrzyma-
łam potwierdzenie, że możliwe jest odbycie go w Oddziale druków historycznych (Ab-
teilung historische drucke), to utwierdziłam się w przekonaniu, że podjęłam słuszną 
decyzję. Pomyślałam, że to świetna okazja do poszerzenia wiedzy na temat starych 

druków, a co najważniejsze szansa na 
osobisty kontakt z zabytkowymi zbiorami 
jednej z najbardziej znaczących bibliotek 
w Europie. Wyjazd do stolicy Niemiec 
odbył się w ramach unijnego Progra-
mu Leonardo da Vinci, realizowanego 
w latach 2007–2013, który jest jednym 
z czterech głównych programów sekto-
rowych projektu pod nazwą „Uczenie 
się przez całe życie”. Realizuje się go 
w postaci staży i wymiany doświadczeń 
dla młodzieży uczącej się, absolwentów, 
osób pracujących oraz poszukujących 
pracy. Uczestnictwo w stażu ma przede 
wszystkim ułatwić dalszy rozwój osobisty 
poprzez zdobywanie i wykorzystanie 
wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji 
w nowym środowisku zawodowym. 
Stwarza także możliwości poznania 
środowiska zawodowego, kultury pracy 
w innym kraju oraz uwrażliwienia na 
różnice mentalne i kulturowe.

Główne wejście do haus 1 berlińskiej Staatsbi-
bliothek
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Biblioteka Państwowa w Berlinie — Fundacja Pruskiego dziedzictwa Kulturowe-
go (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz), bo taką nazwę nosi od 
1 października 1992 roku, jest największą naukową biblioteką Niemiec. Jej zbiory liczą 
ok. 12 mln jednostek a składają się na to m.in.: 10 mln książek, 4,4 tys. inkunabułów, 
450 tys. nut drukowanych, 960 tys. map i atlasów, zbiory elektroniczne oraz różne 
formy mikrofilmowe (mikrofilmy i mikrofisze). Z najcenniejszych wymienić można: Psał-
terz Ludwika Niemieckiego z IX wieku, Biblię Gutenberga, rękopiśmienne partytury 
J.S. Bacha czy W.A. Mozarta. dzięki ogromowi zbiorów oraz przede wszystkim ich 
jakości, biblioteka świadczy usługi także dla czytelników spoza Niemiec. Na miejscu 
obsługuje użytkowników w dwóch budynkach, tj. przy Unter den Linden 8 (haus 1) 
oraz Potsdamer Str. 33. Pełni też szereg centralnych funkcji na rzecz bibliotekarstwa 
niemieckiego. dodatkowo współpracuje przy projektach dotyczących retrospektywnej 
bibliografii narodowej i budowie wirtualnej biblioteki narodowej. Współtworzy bazy 
bibliograficzne m.in.: Vd16 (szesnastowiecznych druków wydanych na niemiecko-
języcznym obszarze językowym), Vd17 (siedemnastowiecznych druków wydanych 
na niemieckojęzycznym obszarze językowym), sporządza międzynarodowy katalog 
inkunabułów (Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)), prowadzi także Centralną Kar-
totekę Autografów (Zentralkartei der Autographen (ZKA)). W programie gromadzenia 
niemieckiego piśmiennictwa (Sammlung deutscher drucke (Sdd)) jest odpowiedzial-
na za okres 1871–1912. Oddziały Staatsbibliothek ulokowane są w dwóch głównych 
budynkach, tj. zabytkowym przy Unter den Linden 8 oraz oddanym do użytku w 1978 
roku przy Potsdamer Str. 33. W pierwszym znajdują się m.in.: informacja centralna, 
czytelnie ogólne i zbiorów specjalnych, Oddział Kartografii (Kartenabteilung), Oddział 
Muzyczny (Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv), Oddział druków historycznych 
(Abteilung historische drucke). W drugim gmachu znajdują się m.in.: Informacja Bi-
bliograficzna (Bibliographische Auskunft), Oddział Europy Wschodniej (Osteuropa-Ab-
teilung), Oddział Rękopisów (handschriftenabteilung). Czasowo w magazynach przy 
Westhafenstr. 1 mieści się Oddział Czasopism (Zeitschriftenabteilung), a połączone 
z biblioteką Archiwum Ikonograficzne Pruskiego dziedzictwa Kulturowego (Bildarchiv 
Preußischer Kulturbesitz (BPK)) mieści się przy Märkisches Ufer 16–18.

historia biblioteki sięga połowy XVII w. W 1659 roku elektor brandenburski Fryde-
ryk Wilhelm nakazał Johannowi Raue uporządkowanie i spisanie swojego prywatnego 
księgozbioru. dwa lata później w skrzydle aptecznym zamku w Cölln nad Szprewą 
(obecnie część Berlina) biblioteka otwarta została do użytku publicznego. I właśnie 
od 1661 roku liczone są dzieje Staatsbibliothek. W 1688 roku księgozbiór jej liczył 
ponad 20 tys. tomów, na początku XVIII wieku 50 tys., a w 1786 roku 150 tys. Od 
1699 roku biblioteka otrzymywała egzemplarz obowiązkowy zatwierdzony przez 
Fryderyka III. działalność Wilhelma i Alexandra von humboldt wywarła wpływ na 
profil instytucji. Pełniąc funkcję biblioteki uniwersyteckiej w ciągu XIX stulecia Bi-
blioteka Królewska (Königliche Bibliothek), nazywana tak w l. 1701–1918, wyrosła 
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na nowoczesną książnicę najpierw Prus, a później Rzeszy Niemieckiej. Stała się 
wzorem dla innych tego typu instytucji. W 1924 roku przejęła zadania centralnej nie-
mieckiej wypożyczalni, a od 1937 roku także międzynarodowej. Stała się biblioteką 
o charakterze naukowym. Po drugiej wojnie światowej część zbiorów znajdowała 
się w Marburgu, a od 1978 roku w Berlinie Zachodnim.

Oddział druków historycznych został utworzony w 1992 roku. Jest jednym z 16 
oddziałów, nie licząc Archiwum Ikonograficznego. Gromadzi się w nim i opracowuje 
oraz zabezpiecza dla następnych pokoleń zbiory wydane na przestrzeni pięciu stu-
leci, tj. od 1501 do 1912 roku. W ogólnej liczbie 3 mln woluminów� 60 tys. liczy zbiór 
cennych szesnastowiecznych druków (tzw. Rara), obok 200 tys. starodruków. Agenda 
podzielona jest na trzy referaty: Udostępniania i Informacji (Benutzungs- und Informa-
tionsdienste), Odbudowywania Stanu Posiadania (Bestandsaufbau) oraz Retrospek-
tywnego Opracowania Zbiorów (Retrospektive Bearbeitung der Sammlungen). Na 40 
etatów zatrudnionych jest 32–34 pracowników. Na zakup zbiorów oddział otrzymuje 
rocznie ok. 100 tys. euro. Książki kupuje się przede wszystkim na aukcjach i w an-
tykwariatach, także poza Europą. Priorytetową sprawą tej specjalistycznej agendy 
jest uzupełnianie tzw. starego zasobu. Zakupuje się tytuły, które przed wybuchem 
drugiej wojny światowej biblioteka posiadała, a które zaginęły w zawierusze wojen-
nej lub zostały wywiezione i nadaje im sygnatury ze Starego Katalogu Rzeczowego 
(Alter Realkatalog (ARK)). Opracowane druki zabytkowe dostępne są w interneto-
wych katalogach: StaBiKat (http://stabikat.de), ST16 (http://st16.sbb.spk-berlin.de), 
ZdB (http://dispatch.opac.d-nb.de/dB=1.1/), Vd17 (http://www.vd17.de). W czytelni 
(Rara-Lesesaal) przygotowano 16 miejsc do pracy, 2 stanowiska z czytnikami do 
mikrofilmów i stanowisko komputerowe z dostępem do katalogów bibliotecznych. 
Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9–19, a w soboty w godz. 
9–13. Czytelnik zobowiązany jest corocznie zapisywać się na nowo, bez względu na 
posiadanie ogólnej karty bibliotecznej. Zamówienia realizowane są 3 razy dziennie, 
a rewersy należy złożyć najpóźniej 60 min. przed ustaloną godziną odbioru zamówień 
przez magazyniera. Czytelnicy otrzymują zbiory oryginalne i zgodnie z regulaminem, 
do robienia notatek mogą używać tylko ołówka. Zrobienie kopii możliwe jest tylko 
z mikrofilmu lub mikrofiszy. Księgozbiór podręczny liczy ok. 2,5 tys. woluminów, ale 
jego liczba zwiększy się do 30 tys. w nowej Rara-Lesesaal (planowanie otwarcie 
w 2010 roku). Przez 10 dni praktyki zaznajomiłam się z pracą w każdym referacie. 
Opracowywałam stare druki, przyjrzałam się pracy referentów, czyli specjalistów od 
opracowania rzeczowego. Są to osoby specjalizujące się w danej dziedzinie, także 
naukowcy, przygotowani do pracy w bibliotece (studia podyplomowe). Szczególnie 
przydatne informacje uzyskałam w czasie godzin spędzonych w dziale Kooperacji 
i Projektów (Kooperative Erschließungsprojekte). Wiedzę na temat istniejących baz 
danych i ich specyfiki wzbogaciłam o informacje na temat planowanych projektów, 
które będą pomocne w mojej pracy ze starymi drukami.

 � Inkunabuły przechowywane są w Oddziale Rękopisów.
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Bez wątpienia najwięcej niezapomnianych wrażeń dostarczyło mi zwiedzanie 
magazynów oraz skarbca. Ulokowane na kilku piętrach pomieszczenia, wyposa-
żone w nowoczesne urządzenia sterujące temperaturą oraz wilgotnością, skrywają 
zbiory cenne i najcenniejsze. Osobiste zetknięcie z zabytkowymi książkami dodaje 
smaku bibliotekarskiej pracy, a w Staatsbibliothek dostaje się cały bukiet smaków. 
Bogato wytłaczane i oryginalne oprawy ksiąg pozostają długo w pamięci i kaźą 
pochylić czoła przed ówczesnymi introligatorami-artystami. Perełką jest misternie 
utkana oprawa, w której nasycone barwami nitki, częściowo pozłacane, układają 
się w dumne pawie. Jak poinformowała mnie moja przewodniczka po magazynach, 
po wielu staraniach udało się znaleźć konserwatora, który będzie w stanie odnowić 
ją w miarę potrzeb. Optymalne warunki przechowywania oraz konserwacja staro-
druków dają efekty. Woluminy są bardzo dobrze zachowane, a po konserwacji nie 
tracą swoich cech pierwotnych.

Po prawie dwóch tygodniach wróciłam do Szczecina z głową pełną wrażeń ze 
stażu oraz tego, co ofiaruje Berlin na co dzień. Pomimo, iż dofinansowanie pobytu 
nie pokrywa faktycznie poniesionych kosztów, warto skorzystać z możliwości, jakie 
daje Unia Europejska i odbyć staż zawodowy w środowisku międzynarodowym. 

http://staatsbibliothek-berlin.de
http://altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de 

http://www.leonardo.org.pl

Główna czytelnia Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
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W skarbcu, z rękopisem Mozarta

Fragment ekspozycji w deutsche Nationalbibliothek deutsches Musikarchiv, Berlin
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Wnętrze Volkswagen Bibliothek Berlin

Poddziemia Volkswagen Bibliothek Berlin
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Ania — Musikabteilung
Z tego samego funduszu i w tym samym czasie miałam okazję gościć w Staats-

bibliothek haus 1 w dziale Muzycznym, założonym już w 1842 roku. Musikabteilung 
mit Mendelsohnsarchiv jest największą kolekcją muzyczną Niemiec. Obejmuje nie 
tylko bogato wyposażoną czytelnię, jest także placówką naukowo-wydawniczą o im-
ponującym zapleczu warsztatowym oraz licznych kontaktach międzynarodowych, 
o których rozwój dba kilkuosobowy zespół kancelaryjny. do dyspozycji czytelników 
wyodrębniono (stan przed reorganizacją związaną z rozbudową haus 1) 2-kondygna-
cyjną czytelnię, dodatkowe pomieszczenie z ciągami serii wydawniczych i czasopism 
oraz drugie, z katalogami kartkowymi i elektronicznymi). Księgozbiór czytelni, sam 
w sobie godny pozazdroszczenia (wielotomowe encyklopedie w różnych językach, 
serie dzieł zebranych, w tym reprinty i faksymile rękopisów, biografie muzyków itp.) 
na życzenie czytelnika może być uzupełniony o zbiory przechowywane w 13-kon-
dygnacyjnym magazynie, który kryje m. in. 67 tys. autografów muzycznych, 450 tys. 
nut drukowanych, 85 tys. pozycji z zakresu historii i teorii muzyki, 80 tys. listów 
kompozytorów, muzyków i muzykologów, 40 tys. nagrań na różnych nośnikach czy 
8 tys. porterów kompozytorów i muzyków — te głównie z XIX stulecia.

Ponadto można uzyskać na miejscu informacje pochodzące z nowoczesnych 
międzynarodowych baz elektronicznych, jak też dawnych drukowanych katalogów 
i leksykonów. Jest też pomieszczenie z fortepianem. Oczywiście, przy stanowiskach 

Stanowiska do odsłuchu w Volkswagen Bibliothek Berlin
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do odsłuchu (niestety, nie ma możliwości samodzielnej ich obsługi) można też skon-
frontować zapis nutowy z różnymi wersjami nagrań dostępnych na nośnikach cyfro-
wych, analogowych i magnetycznych. Można też przeglądać zbiory zarchiwizowane 
na mikrofilmach i mikrofiszach. Jednak szczególne wzruszenie budzi — stosunkowo 
łatwo dostępny — kontakt z oryginałami wielu kompozycji. do najsłynniejszych rę-
kopiśmiennych partytur przechowywanych w skarbcu Staats należą: Msza h-moll 
oraz pasje wg św. Jana i wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, symfonie IV, 
V, VIII i IX Ludwiga van Beethovena, jak również prawie wszystkie wielkie opery 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Księgozbiór rozbudowywany jest drogą darowizn (dotyczy to głównie tzw. „na-
chlass-ów” i „vorlass-ów”, czyli spuścizny dokumentacyjnej ofiarowanej przez spadko-
bierców, bądź jeszcze za jego życia, przez samego twórcę Bibliotece) oraz zakupów. 
Wyznaczeni pracownicy na bieżąco przeglądają oferty wydawnicze z całego świata. 
Jeden z nich studiuje także zestawienia dostarczane przez domy aukcyjne i anty-
kwariaty. Nie jest tak, że mogą sobie oni pozwolić na wszystkie zakupy, ale Staats 
pozostaje niewątpliwie znaczącym i stałym klientem, z którym oferenci się liczą.

Podczas mojego pobytu w Staats uderzyła mnie niezwykle życzliwa atmosfera 
panująca w dziale Muzycznym, sposób podejścia przez pracowników (w sumie jest 
ich 30, dla porównania, w Książnicy Pomorskiej, największej tego typu placówce 
w naszym regionie, pracujemy we 3) do swoich zajęć, wzajemny szacunek okazywany 
sobie przez przedstawicieli różnych profesji. Niewątpliwie dobry przykład idzie z góry. 
Pomocą i radą służyła mi, także w drobnych praktycznych sprawach, dyrektor działu, 
doktor Martina Rebmann. Z całą powagą i przychylnością zapraszano mnie również 

— owszem, gościa zza granicy, ale bądź co bądź dopiero młodszego bibliotekarza 
— na kolegia kierownicze, które odbywały się podczas mojego pobytu. dla odmiany 
miałam też okazję uczestniczyć w przyjęciu z tortem i szampanem, którym jeden 
z pracowników magazynu świętował otrzymanie stałej umowy o pracę. Niemniej ude-
rzająca była rozmowa przy obiedzie z najmłodszymi pracującymi w Musikabteilung 
muzykologami, którzy deklarowali, że mają nadzieję pozostać na swoim stanowisku 
do końca życia, co nie znaczy, że w każdej materii byli wobec instytucji, z którą się 
w praktyce najwyraźniej w pełni utożsamiają, bezkrytyczni. Najbardziej uderzającym 
przejawem swoistego etosu pracy było w moim odczuciu spotkanie najwyższej 
stopniem kadry naukowej działu z inżynierami nadzorującymi rozbudowę haus 1. 
Przy czym meritum tego spotkania nie było konsultowanie planów technicznych, lecz 
prezentacja najcenniejszych dzieł przechowywanych w skarbcu.

Charakterystyczny jest też sposób rozplanowania zakresu obowiązków w Musi-
kabteilung. Nawet osoby, których głównym zajęciem jest praca przy opracowywaniu 
zbiorów w ramach któregoś z realizowanych projektów badawczych (chociażby 
dotyczących spuścizny dawnej Singakademie czy wpisanego w nazwę bogatego 
dziedzictwa rodziny Mendelssohnów) lub przy rozbudowie międzynarodowych baz 
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(np. RISM) mają od czasu do czasu dyżury w czytelni, co otwiera ich na aspekt 
społeczny zawodu bibliotekarza. Kilkanaście razy w roku są też zobowiązani do 
pełnienia zadań związanych z ochroną i nadzorem całego budynku biblioteki.

Podczas mojej dwutygodniowej praktyki (czas ten zleciał zdecydowanie zbyt 
szybko!) miałam okazję obserwować i uczestniczyć w pracy na wszystkich stano-
wiskach w Musikabteilung. Powierzono mi do samodzielnego opracowania część 
kolekcji listów. Pomagałam też w przeszukiwaniu kolekcji Mendelssohnów pod 
kątem organizowanej wówczas wystawy połączonej z publikacją. Każdego dnia, 
po zakończeniu przewidzianych planem zajęć miałam możliwość samodzielnego 
korzystania z większości zbiorów. Wspaniałą niespodziankę przygotowano mi ostat-
niego przedpołudnia. Był to swoisty „koncert życzeń”. Pod nadzorem najstarszego 
z bibliotekarzy-muzykologów (najwyżej w hierarchii stoją osoby łączące wykształce-
nie w danej dziedzinie z wykształceniem bibliotecznym) mogłam przez kilka godzin 
przeglądać w skarbcu dowolnie wybrane rękopisy. A jedyną przeszkodą w choćby 
całodniowym ich studiowaniu była panująca w pomieszczeniu niska temperatura, 
optymalna, ale dla archiwaliów.

Niemieccy gospodarze zorganizowali dla nas również jednodniową wycieczkę 
do 2 innych dużych bibliotek muzycznych Berlina: deutsches Musikarchiv — czyli 
oddziału deutsche National Bibliothek — skupionego przede wszystkim na groma-
dzeniu i opracowywaniu wydawanych w Niemczech nagrań oraz Universitätsbiblio-
thek der Universität der Künste Berlin im Volkswagen-haus, ukierunkowanej na 
studentów i zagadnienia pedagogiczne. Obie placówki, jak to w Niemczech bywa, 
doskonale zorganizowane, zaskoczyły nas dodatkowo, każda na swój sposób. dy-
rektor deutsches Musikarchiv, gościła nas osobiście w swoim saloniku, zaskakując 
w rozmowie wiedzą o naszej macierzystej instytucji. W bibliotece mieszczącej się 
w Volkswagen-haus (skojarzenie ze znana marką samochodową nieprzypadkowe, 
koncern okazał bibliotece kilkumilionową hojność, w zamian za utrwalenie siebie 
w nazwie) po raz pierwszy miałyśmy okazję zetknąć się z nowoczesnym, w dużej 
mierze zautomatyzowanym procesem obsługi czytelnika, przypominającym bardziej 
fabrykę, niż tradycyjnie rozumianą bibliotekę.

Ciekawym uzupełnieniem i urozmaiceniem praktyk był darmowy bilet wstępu 
do wszystkich instytucji zrzeszonych w ramach patronującej także Staatsbibliothek 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fundacji Pruskiego dziedzictwa Narodowego). 
W praktyce stanęła przed nami otworem większość muzeów Berlina, z Pergamonem 
na czele. Trzeba przyznać, że taka współpraca placówek kultury, wzajemnie się 
wspierających i promujących, jest godna nie tylko pozazdroszczenia, ale i naślado-
wania. Kilka euro w ogólnym rozrachunku niewiele przecież zmienia, a pracownik 
jednej instytucji może promować drugą, gdyż sam ma do niej życzliwe nastawienie, 
lepiej zna jej zasoby. Poszczególne instytucje nie są dla siebie „konkurencją”, lecz 
świadomie i niejako systemowo współpracują w budowaniu wspólnego dziedzictwa 
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narodowego. Jak widać położenie nacisku na pielęgnowanie własnej tradycji nie 
musi być od razu równoznaczne z szowinizmem, czy być powodem do komplek-
sów. Przeciwnie, jest ważnym elementem wzbogacającym mozaikę kulturowego 
dziedzictwa Europy.

Taki wyjazd, choć jak wspomniała koleżanka, wymaga częściowego dofinanso-
wania ze środków własnych (ale od czego są kantyny studenckie czy pracownicze, 
gdzie można zjeść smacznie i tanio!), jest z pewnością wart polecenia. To doskonała 
okazja podszkolenia języka obcego w życzliwie nastawionym środowisku, nawią-
zania kontaktów, zapoznania się ze słownictwem branżowym — przy działaniach 
praktycznych, „wchodzi” ono zupełnie inaczej, niż przy próbie nauczenia się go 
z książki. A obserwowanie dobrej pracy innych inspiruje do pozytywnych zmian we 
własnym środowisku. W rezultacie, choć od mojej praktyki minęło już sporo czasu, 
nadal z sympatią i ciekawością zdarza mi się zaglądać na znajome strony Staatsbi-
bliothek, żeby zobaczyć, co słychać u moich niemieckich kolegów, podpatrzeć nad 
czym i w jaki sposób aktualnie pracują:

http://staatsbibliothek-berlin.de/musikabteilung/start.html

Agata Michalska
pracownik Oddziału Rękopisów i Starych druków Książnicy Pomorskiej

Anna Maria Kowalska
pracownik Sekcji Muzyczno-Fonograficznej Książnicy Pomorskiej
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Elżbieta Tomczyńska

SEMINARIUM „BIBLIOTEKI W SYSTEMIE EdUKACJI I KULTURY”

W dniu 13 stycznia 2009 roku uczestniczyłam w seminarium „Biblioteki w sys-
temie edukacji i kultury”, które miało miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
Było to pierwsze ze spotkań, a mają one odbywać się cyklicznie. Poświęcone będą 
bibliotekom jako instytucjom kultury i edukacji, pracy bibliotekarzy, problemom prak-
tycznym i teoretycznym wypływającym z tematyki seminarium. Jednym z zamiarów 
organizatorów jest zapraszanie w charakterze prelegentów znanych ludzi nauki 
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Prowadzącym spotkanie był doradca dyrektora Biblioteki Narodowej prof. dr hab. 
Marcin drzewiecki, dyrektor Instytutu Książki i Czytelnictwa. W krótkim wystąpieniu 
prof. drzewiecki nakreślił tematy jakim będą poświęcone spotkania, a m.in.: biblio-
teki publiczne ich rola i misja, następnie użytkownicy bibliotek, praca informacyjna, 
jej zakres, metody i narzędzia, problematyka zawodu bibliotekarza, kształcenia 
i przygotowania do pracy.

Następnym punktem obrad było wystąpienie kierownika Zakładu Edukacji, Biblio-
tekarskiej, Informacji i dokumentacji Biblioteki Narodowej, pani mgr danuty Kurach. 
Zakład został utworzony z dniem 1 września 2007 roku jako jednostka organizacyjna 
Biblioteki Narodowej. ZEBI i d prowadzi różne formy doskonalenia, sesje, konfe-
rencje, seminaria, kursy specjalistyczne, warsztaty w celu zdobycia teoretycznych 
i praktycznych umiejętności w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz 
edukacji kulturalnej. Jednym z głównych zadań ZEBI i d jest wsparcie działań kadry 
kierowniczej bibliotek oraz zatrudnionych w niej pracowników poprzez ustawiczne 
doskonalenie, kierowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego oraz 
opracowywanie materiałów edukacyjnych. Swoją ofertę ZEBI i d kieruje do pracow-
ników różnego typu bibliotek, ośrodków informacji, nauczycieli bibliotekarzy i innych 
osób zainteresowanych problemami książek i bibliotek. Krótka dyskusja na temat 
działalności Zakładu i jego roli zakończyła pierwszą część spotkania.

W drugiej części obrad wystąpił mgr Seweryn dobrzelewski, z problematyką 
informacji pedagogicznej, która ma być tematyką przygotowywanego doktoratu. 
Zagadnienia jakie przedstawił mgr dobrzelewski, to znaczenie terminu informacja, 
definicja pedagogiki i edukacji, omówił projekty systemów informacji w Europie 
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także bazy systemów edukacyjnych. Zastanawiał się kto ma kierować systemem 
informacji edukacyjnej. Przedstawił dwie koncepcje: scentralizowana (tu wymienił 
Ministerstwo Edukacji bądź odpowiedni resort) i zdecentralizowana (w poszczegól-
nych województwach instytucja, którą może być Centrum doskonalenia Nauczycieli, 
w skład którego wchodzą obecnie biblioteki pedagogiczne. Omówił bazy systemów 
edukacyjnych w Europie a są to EURUdICE i FRSE. Bazy tworzone w systemie 
MAK, udostępnia się w Internecie. Podkreślił, że należy zastanowić się i wypracować 
model systemu informacji edukacyjnej.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której głos zabierali uczestnicy. Podsumowano 
obrady, podkreślając rolę i zadania bibliotek pedagogicznych, pracę nauczycieli w bi-
bliotekach szkolnych. Seminarium zakończył prof. drzewiecki, wyrażając życzenie 
następnego spotkania.

Elżbieta Tomczyńska
pracownik Oddziału Informacji Naukowej

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
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Bogumiła Kozłowska

KNOWING MORE TAKES YOU FURThER!

Pod takim hasłem w dniach 3–5 marca przebiegała w Czytelni humanistycznej 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego wystawa książki zagranicznej, ofe-
rowanej przez firmę A.B.E.Marketing z Warszawy.

Mało kto pamięta dziś czasy, kiedy o informację o książce zagranicznej było rów-
nie trudno, jak o samą książkę. Z Międzynarodowych Targów Książki odbywających 
się każdego roku w Warszawie bibliotekarze wracali objuczeni katalogami wydaw-
niczymi i stosami fiszek z wynotowanymi tytułami interesujących pozycji. Zakup nie 
był sprawą prostą. Należało mieć odpowiedni przydział dewiz (wszak złotówka nie 
była wówczas wymienialna!) oraz pracowicie powypełniać odpowiednie formularze 
zamówieniowe. Zamówione tytuły wpływały do bibliotek dopiero po spełnieniu tych 
wszystkich formalności.

dziś, na szczęście, żyjemy w innym świecie. Niektórzy twierdzą, że jest to już 
e-świat. dzięki internetowi, szybkim łączom, doskonałym narzędziom wyszukiwaw-
czym, programom otwierającym pliki muzyczne i graficzne, rozpowszechnianie 
wydawnictw oraz informacji o nich jest doskonałe, a granice i systemy polityczne 
przestały książce przeszkadzać.

Ale choć wkraczamy w erę e-booków i wydawnictw multimedialnych, zwolenników 
książki drukowanej, którą można dokładnie przewertować przed decyzją o zakupie, 
wcale nie ubywa.

Okazja do zakupu książek na wspomnianej wystawie była przednia i to z kilku 
powodów. Oferowane publikacje sprzedawane były z 10% rabatem, ponadto obo-
wiązywały tzw. „stare ceny”, sprzed gwałtownego skoku walut.

Organizatorem kolejnej wystawy była firma IPS (International Publishing Servi-
ce), również z Warszawy. Prezentacja miała miejsce w gmachu Biblioteki Głównej 
US, w dniach 1–3 kwietnia. Oferowane tytuły zostały sprowadzone na konkretne 
zamówienia pracowników wszystkich wydziałów naszej Uczelni.

Obie firmy — A.B.E. Marketing i IPS działają na polskim rynku od 1990 roku. 
Specjalizują się w imporcie zagranicznych publikacji naukowych we wszystkich 
możliwych formach wydawniczych (druk, dostęp on-line, mikrpokopie, Cd-ROM). 
Głównym odbiorcą tych usług są instytuty naukowe i badawcze, instytucje rządowe, 
banki a przede wszystkim biblioteki wyższych uczelni.
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A.B.E.Marketing i IPS zdominowały w naszym kraju rynek tego typu usług dla 
bibliotek uczelnianych, między innymi poprzez bardzo aktywne uczestnictwo w życiu 
bibliotek — organizację wystaw, szkoleń i prezentacji, uczestnictwo w konferencjach 
bibliotecznych, opracowywanie i wdrażanie serwisów ułatwiających codzienną pracę, 
np. obsługę prenumeraty czasopism, przystępowanie do przetargów na czasopisma 
zagraniczne, itp.

Możliwe jest oczywiście zamawianie książek indywidualnie, podaję zatem adresy 
stron internetowych obydwu firm: www.abe.com.pl oraz www.ips.com.pl

W swojej codziennej pracy bardzo często korzystam z oferty angielskiej firmy 
dawson Books. Jej korzenie sięgają końca XVIII wieku, jednak ekspansywny rozwój 
nastąpił w momencie elektronizacji tego typu usług, czyli w latach 70-tych XX.

Obecnie jest to ogromna, nowoczesna kompania specjalizująca się w dostarczaniu 
książek i innych usług bibliotecznych (wyposażenia bibliotek, kodów kreskowych, 
nalepek, opisów bibliograficznych) dla bibliotek z całego świata. „Serce” firmy mieści 
się w centralnej Anglii, filie natomiast w Paryżu i Madrycie.

Osobom pracującym w bibliotecznych oddziałach gromadzenia dawson Books 
zapewnia doskonały serwis: internetowy dostęp do bazy książek obejmujących 
wydawców z całego świata, natychmiastową wycenę w PLN, możliwość śledzenia 
aktualnego zamówienia i całej historii zamówień, wgląd w faktury, itp.

Rzadko się zdarza, bym w serwisie dawson Books nie znalazła poszukiwanej 
pozycji. No i jako stałemu klientowi przysługuje nam rabat.

dostęp do książki zagranicznej jest obecnie ograniczony w zasadzie tylko jednym 
czynnikiem — finansami. A tych na zakup zbiorów Biblioteka Główna US nigdy nie 
miała na niezbędnym poziomie.

dlatego też niezwykle ważna jest dla Biblioteki US współpraca z Biblioteką Kon-
gresową Stanów Zjednoczonych w zakresie wymiany międzybibliotecznej.

Library of Congress to największa biblioteka świata. Zatrudnia ponad 3 500 pra-
cowników. W swych zbiorach posiada ok.142 mln. różnego rodzaju dokumentów 

—32 mln. książek i innych materiałów drukowanych w 470 językach, 62 mln.rękopisów, 
największą w Ameryce Północnej kolekcję rzadkich książek a także największy na 
świecie zbiór materiałów prawnych, filmów, map, nagrań dźwiękowych.

7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA 
zbiór polskich książek.

Aby zgromadzić tak różnorodne, wielojęzyczne zbiory, Biblioteka Kongresowa 
oprócz zakupu prowadzi rozległą wymianę międzybiblioteczną, która obejmuje ok. 
2600 partnerów z całego świata. W tym celu powstał duplicate Materials Exchange 
Program (dMEP). Baza, od kilku lat w wersji on-line, zawiera kilka tysięcy tytułów 
podzielonych na 12 kategorii tematycznych:

 1. general works;
 2. philosophy, psychology & religion;
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 3. history, military & naval science;
 4. science & computers;
 5. anthropology, folklore, recreation;
 6. economics;
 7. sociology;
 8. political science & law;
 9. music & art;
10.  literature, criticism, linguistics, journalism, cinema;
11.  medicine;
12.  agriculture & technology.

Możliwe jest oczywiście przeszukiwanie bardziej szczegółowe, np. według słów 
kluczowych.

System automatycznie informuje o liczbie książek, które można uzyskać drogą 
wymiany w ciągu danego roku. Zasady wymiany są bardzo przejrzyste: za każdą wy-
słaną monografię możemy wybrać jedną książkę, za wysłane czasopismo — 2 książki. 
Wszystkie wysyłane do Waszyngtonu wydawnictwa są katalogowane i udostępniane 
w Czytelni Europejskiej (European Reading Room), co można sprawdzić w katalo-
gach on-line Library of Congress: http://catalog.loc.gov

Nie wszystkie publikacje naszych pracowników jesteśmy w stanie zdobyć (kupić) 
na potrzeby wymiany międzybibliotecznej, dlatego też zachęcam Autorów do prze-
kazywania nam swoich wydawnictw, bo korzyści wynikające z tej transakcji (oprócz 
ogromnego prestiżu) są chyba oczywiste.

hasła dostępu do bazy dMEP oferują biblioteki wydziałowe i instytutowe.
Nie sposób wymienić wszystkich tytułów książek zagranicznych, które w ostatnim 

czasie wpłynęły do Biblioteki US. Od początku roku zrealizowano zamówienia na 
ok.250 specjalistycznych tytułów dla wszystkich wydziałów.

Chciałabym zaprezentować jedynie kilka wybranych, z uwagi na ich bardziej 
uniwersalny charakter.

„Cartography in the European Renaissance”� to pozycja dla koneserów. Ukazała 
się nakładem University of Chicago Press w ramach ukazującej się od ponad 30 
lat serii “history of Cartography”. dwutomowe wydawnictwo (ponad 2 tys.stron) 
przedstawia jedną z ważniejszych dla rozwoju europejskiej kartografii epokę obej-
mującą lata 1450–1650. Czytelnik znajdzie tu bardzo szczegółową historię kartografii 
zarówno regionów do tej pory dobrze udokumentowanych (Włochy, hiszpania), jak 
i tych „uboższych” (Skandynawia, Wschodnia i Środkowa Europa, Rosja). Obszerne 
omówienia dostarczają wiedzy na temat technicznych, naukowych, kulturowych, 
społecznych aspektów kartografii w owym czasie. Wszystko ilustrowane ponad 
tysiącem map, również kolorowych.

 � Cartography in the European Renaissance, P. 1–2. Ed. by d.Woodward. The Univ.of Chicago Press, 
2007.
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Tym, którzy nad historię przedkładają futurologię, polecam książkę „Tommorrow’s 
tourist: scenarios & trends.” 2

Wydawnictwo jest wynikiem współpracy profesora Iana Yeomana i zespołu ana-
lityków Future Foundation. Lektura tego tytułu ma nam dać odpowiedź na pytanie, 
jaka będzie turystyka i co będzie robił turysta dokładnie w 2030 roku. Znajdziemy 
tu prognozę dotyczącą różnych form turystyki w wielu regionach świata. I choć 
nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić wszystkich zjawisk mających wpływ na 
turyzm, a które wystąpią za kilkadziesiąt lat — cen ropy, skali terroryzmu, zmian 
demograficznych, konfliktów zbrojnych, epidemii i kataklizmów — to autor wierzy, 
że światowa ekonomia i turystyka będą się rozwijać, pomimo trwającej debaty na 
temat globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Ogromne zainteresowanie literaturą dotyczącą terroryzmu i bezpieczeństwa na-
rodowego skłoniło nas do zakupu książki „The mind of the terrorist: the psychology 
of terrorism from the IRA to al-Qaeda” 3

Autor, Jerrold M.Post, profesor psychiatrii, psychologii politycznej i spraw mię-
dzynarodowych George Washington University uchodzi za prekursora psychologii 
terroryzmu. Zanim zdecydował się na pracę w GWU, przez 21 lat współpracował 
z CIA. Pełnił tam funkcję dyrektora Center for the Analysis of Personality and Politi-Pełnił tam funkcję dyrektora Center for the Analysis of Personality and Politi-
cal Behavior.

Książka stanowi studium terroryzmu w XX i XXI wieku, bada psychologiczne 
problemy zjawiska.

Jerrold M.Post odsłania siłę motywacji, która prowadzi zwyczajnych ludzi do 
nadzwyczajnego zła ujawniającego się w różnych rodzajach terroryzmu — od na-
cjonalistyczno-separatystycznego (IRA), poprzez terroryzm rewolucyjny (Czerwone 
Brygady) do ekstremizmu religijnego włącznie. Autor próbuje wyjaśnić, jak pracuje 
umysł terrorysty, przedstawia sylwetki terrorystów kreślone ich własnymi słowami, 
gdyż na łamach książki znajdziemy także wywiady. Zdobyta w ten sposób wiedza 
staje się efektywnym narzędziem do zwalczania terroryzmu.

Na koniec już niezwykle ciekawa pozycja z kategorii tzw. wydawnictw informa-
cyjnych, szósta edycja „Who’s who in international affairs 2009”4.4 Zawiera ok. 6 tys. 
biogramów osób z całego świata związanych z polityką międzynarodową, dyplomacją, 
prawem, ekonomią. Znajdziemy tu zarówno nazwiska polityków, dyplomatów, jak 
i nauczycieli akademickich i dziennikarzy, którzy wykazują się aktywnością na polu 
spraw międzynarodowych.

 2 Yeoman I.: Tomorrow’s tourist : scenarios & trends. Elsevier, 2008.
 3 Post J.M.: The mind of the terrorist: the psychology of terrorism from the IRA to al-Qaeda. Palgrave 

Macmillan, 2007.
 4 Who’s who in international affairs 2009. Routlege, 2008.
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Każda nota biograficzna zawiera informacje na temat wykształcenia przedsta-
wianych osób, kariery zawodowej, publikacji a także adresy (także mailowe) do 
korespondencji służbowej.

Część wydawnictwa poświęcona jest misjom dyplomatycznym — zawiera dane 
dotyczące ambasad i ambasadorów w poszczególnych krajach. Całość zaopatrzo-
na w dokładne, w różnych układach indeksy. Jak zapewnia wydawca — dołożono 
wszelkich starań, by prezentowane dane były aktualne.

Oczywiście nasuwa się pytanie, jakie polskie nazwiska pojawiają się w informa-
torze?

Proszę to sprawdzić…

Bogumiła Kozłowska
kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
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Cecylia Judek

Z ŻAŁOBNEJ KARTY.  
MARIA ŁOZIŃSKA (1932–2009)

Maria Łozińska (z domu: Marszałek) 
urodziła się 16 listopada 1932 roku we 
wsi Bojdaty pow. Wołkowysk w przed-
wojennym województwie białostockim, 
mówiąc krótko, za Bugiem. Jej ojciec 
Feliks Marszałek był średniorolnym 
chłopem, jak napisała w podaniu do 
dyrektora WiMBP w Szczecinie (z dnia 
27.06.1956 roku). Maria była pierwszym 
dzieckiem, po niej urodzili się jesz-
cze trzej bracia. Tadeusz (ur. 1934 r.) 
w przyszłości zostanie profesorem fizyki 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Tomasz (ur. 1934 r.), absol-
went Pomorskiej Akademii Medycznej 
będzie chirurgiem w Koszalinie, a Roman 
(ur. 1939 r.) ukończy studia geodezyjne 
we Wrocławiu. Mała Marysia żyła oto-
czona braćmi, rodzeństwem stryjecznym 
i  ciotecznym. Sielskie życie w Bajdutach 
przerwała wojna i kolejne okupacje. Naj-

pierw we wrześniu 1939 roku pojawiła się Armia Czerwona, wprowadzając władzę 
radziecką. W czerwcu 1941 roku wieś przeżyła frontowe działania wojsk hitlerowskich, 
po czym przez 3 lata przeżywali niemiecką okupację. W roku 1944 — powrócili 
Sowieci. Maria i jej rodzeństwo z powodu wojny nie uczęszczali do szkoły. Nauka 
czytania i pisania odbywała się w domu rodzinnym. Stryj był wójtem w Bojdatach 
i miał znaczący wpływ na ich edukację. W maju 1946 roku rodzina przeniosła się 
na Ziemie Zachodnie. Zamieszkali w Wałczu woj. Koszalin. Okres przystosowania 
się do życia w zupełnie nowych warunkach w pokaleczonym przez wojnę mieście, 

Maria Łozińska
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usytuowanym w obrębie umocnień Wału Pomorskiego, nie był łatwy, zwłaszcza 
dla licznej 6-osobowej rodziny. Ojciec znalazł pracę w warsztacie stolarskim Spół-
dzielni „Odbudowa” w Wałczu. Z czasem został jego kierownikiem. Mama Jadwiga 
zajmowała się domem. Aby przygotować się do szkoły, Maria zaczęła prywatnie 
przerabiać wyższe klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1946/47 rozpoczęła 
edukację w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu. Naukę kontynuowała w tamtejszym 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Egzamin dojrzałości zdała w maju 1951 
roku. Po maturze, nie uzyskawszy dostępu do upragnionych studiów medycznych, 
wyjechała z Wałcza do Lublina, gdzie w latach 1951–56 studiowała romanistykę 
na Wydziale humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. dyplom ma-
gistra filologii romańskiej uzyskała 18 maja 1956. Z wypełnionej przez nią Ankiety 
Personalnej wynika, że ukończyła też Państwowy Kurs Nauczycielski, że znała 
biegle język francuski i rosyjski, a słabo — łacinę i język włoski. Maria Marszałek 
została zatrudniona w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie od 
1 sierpnia 1956 roku Początkowo pracowała w dziale Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów. Pierwszego września 1956 roku zaoferowano jej stanowisko kierownika 
Filii nr 7 dla dorosłych. W celu zdobycia kwalifikacji bibliotekarskich, podjęła w roku 
1957/58 naukę na rocznym korespondencyjnym kursie dla pracowników bibliotek 
powszechnych, który został zorganizowany przez Państwowy Ośrodek Kształcenia 
Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie. Za wzorową pracę otrzymała 
awans (od 1.11.1957 r.) na funkcję kierownika dzielnicowego działu Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki dzielnicowej w dzielnicy Golęcino. W tym czasie (od 
1.01.1959 r.) otrzymała stopień bibliotekarza. W 1960 roku ukończyła w Jarocinie kurs 
specjalistyczny — literatury. Po zlikwidowaniu dzielnicowych działów Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów została przeniesiona z dniem 1.03.1961 r. do działu Placó-
wek Terenowych, w którym pełniła funkcję instruktora do spraw zakupu. W związku 
z tą zmianą uzupełniła swe kwalifikacje na kursie bibliotekarskim dla instruktorów 
(Jarocin, 1961 r,). Bezpośredni przełożeni podkreślali jej sumienność, pracowitość, 
dokładność, pozytywny stosunek do pracy, koleżeńskie relacje z zespołem, a także 
predyspozycje do pracy wewnętrznej. dyrektor Biblioteki, Stanisław Badoń w jednej 
z opinii napisał: Bardzo pracowita i sumienna. Ob. Marszalek jest pracownikiem, któ-
remu zawsze można powierzyć każdą pracę z dziedziny bibliotekarskiej, wierząc, ze 
wykona ją bardzo dobrze. dzięki pracy w WiMBP otrzymała przydział na mieszkanie, 
tzw. kawalerkę. W 1961 roku poznała, na kursie bibliograficznym w WiMBP, Andrzeja 
Antoniego Łozińskiego, wówczas kierownika działu Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu. W grudniu 
tegoż roku (9.12.) odbył się ślub bibliotekarskiej pary. Andrzej Łoziński przenosi się 
do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Rodzą się dzieci: 
Beata (1963), Mariusz (1964) i Paweł (1968).
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Maria Łozińska, z uwagi na znajomość języków obcych i zdobytą dużą wiedzę 
fachową otrzymuje propozycję pracy w dziale Informacyjno-Bibliograficznym (od lipca 
1963 roku), który przygotowuje bibliografię regionalną. Przy Jej współudziale uka-
zują się tom I, II, III Bibliografii Pomorza Zachodniego. Sumiennie wykonywane obowiązki 
doczekały się uznania. W opinii z dnia 28.03.1964 r. przełożona podkreślała bogatą 
wiedzę fachową oraz umiejętność jej wykorzystania, taktowny i pełen życzliwości 
stosunek do otoczenia, dyspozycyjność (chętnie bierze zastępstwa na dyżurach 
popołudniowych). dzięki takim ocenom Maria Łozińska dość szybko awansowała. 
Stopień starszego bibliotekarza otrzymała 1.01.1963 r., a od 1.04.1967 r. — stopień 
kustosza. Ze względu na urlopy macierzyńskie odeszła z Pracowni Bibliografii. Od 
stycznia 1968 roku przygotowywała propozycje księgozbiorów dla pływających załóg 
statków handlowych i rybackich (była to agenda organizacyjnie związana z działem 
Udostępniania Zbiorów, którym wówczas kierowała mgr Bonifacja Jaworska). Lubiła 
swą pracę i wykonywała ją — jak można wyczytać z opinii z 13.04.1968 r. — z odda-
niem i pełną satysfakcją. Od 1.04.1974 r. powierzono jej funkcję kierownika Oddziału 
Rezerwy, Wymiany i darów. W styczniu 1984 roku otrzymała stopień starszego 
kustosza. W trzy lata później — od 15.03.1987 r. — objęła kierownictwo Biblioteki 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, stanowiącej wówczas Oddział w dziale 
Regionalnym WiMBP. Opiekowała się zbiorami naukowymi oraz zgromadzoną tam 
kolekcją skandynawistyki. Po ponad 36 latach nieprzerwanej pracy w jednej insty-

Maria Łozińska z mamą i rodziną syna Mariusza
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tucji złożyła, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, podanie o rozwiązanie 
umowy o pracę od 31.12.1992 r. 

 Maria Łozińska podczas pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej angażowała się także w działalność społeczną, włączając się w pracę Rady 
Zakładowej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie przez lata pełniła 
funkcję skarbnika w Kole SBP nr 1. Wielu kolegów wspomina jej skrupulatność 
i niezawodność.

Swoją wiedzą bibliotekarską dzieliła się z innymi, wykładając społecznie na kur-
sach i seminariach bibliotekarskich dla młodszych pracowników bibliotek.

 Maria Łozińska została odznaczona za aktywność w pracy zawodowej i spo-
łecznej Medalem Tysiąclecia (w 1965 roku), Odznaką Gryfa Pomorskiego (1967), 
Odznaką „Zasłużony działacz Kultury” (1973) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi 
(1985 r.). 

Po przejściu na emeryturę Maria Łozińska, zawsze domatorka, chętnie haftowała, 
hodowała kwiaty, głównie różne odmiany fiołków. Kiedyś w młodości, jak wspominał 
Andrzej Łoziński w rozmowie z autorką, lubiła tańczyć, teraz wolała oglądać seriale. 
Spotykała się z koleżankami z okresu studiów na KUL-u. Opiekowała się Mamą, 
która doczekała sędziwego wieku (zmarła w 2005 roku, mając 104 lata). Cieszyła 
się z trójki wnuków: Szymona, Jana i Weroniki.

Zmarła 4 marca 2009 roku po długiej i ciężkiej chorobie.
W ostatniej drodze w dniu 9 marca towarzyszyło Jej wielu bibliotekarzy. Wśród 

nich seniorzy bibliotekarskiej profesji, którym dane było współpracować z nią przez 
wiele lat.

źródło

  Książnica Pomorska w Szczecinie: akta osobowe; A. Łoziński, Curriculum 
Vitae Marii Łozińskiej, z domu Marszałek (1932–2009). Kopia maszynopisu 
w archiwum autorki. 

Cecylia Judek
sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej

przewodnicząca Okręgu Zachodniopomorskiego SBP
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Eugeniusz Szymoniak

60 LAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOBZIE

My, mieszkańcy Łobza i delegaci reprezentujący pracowników i działaczy kultury 
z całego kraju z udziałem przedstawicieli władz centralnych i wojewódzkich ze-
brami na ogólnopolskiej inauguracji roku kulturalno oświatowego w dniu 22 września 
1973 roku postanawiamy: Dla uczczenia 700-lecia wybudować gmach dla Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej �.

Prawo korzystania mają wszyscy mieszkańcy m. Łobezu po okazaniu potwier-
dzenia zameldowania, legitymacji, zaświadczenia [z] pracy i złożenia deklaracji 
i wniesienia wyznaczonych opłat 2.

Niniejsze opracowanie w sposób bardzo skrócony opisuje dzieje Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Łobzie od roku 1949 do chwili obecnej. Ponieważ biblioteka miejska 
została wyodrębniona z majątku wcześniejszej biblioteki powiatowej należało cofnąć 
się do roku 1946. W opracowaniu zostały wymienione najważniejsze, zdaniem autora 
fakty i daty, a także nazwiska osób, które pracowały w budynku biblioteki miejskiej 
i w zarejestrowanych filiach biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie w powojennym życiu miasta
Obecność Polaków na Ziemi Łobeskiej rozpoczyna się umowną datą 31 maja 

1945 roku3. Był to dzień przejęcia obwodu Ławiczka4 przez polską władzę. Pierw-
sze dwa miesiące działania przedstawicieli władzy charakteryzował spory chaos. 
Nadszedł rok 1946. W lutym nastąpił nowy podział Urzędu Pełnomocnika Obwodu 
na referaty i podreferaty. W maju utworzono powiaty. Od tego roku rozpoczęło się 
planowanie budżetów i ściąganie regularnych podatków.

W mieście było 160 Polaków i 1 550 Niemców, w powiecie 3 000 Polaków i 20 000 
Niemców5. W wyniku działań wojennych miasto legło w gruzach: jedynie 1 574 miesz-
kań nadawało się do zamieszkania, dalszych 2 225 wymagało remontu6. Pomimo 

 � Fragment aktu erekcyjnego z 22 września 1973 roku.
 2 Fragment regulaminu zatwierdzonego 17 maja 1949 roku.
 3 Z dziejów ziemi łobeskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego. Szczecin 1971, 

s. 187.
 4 Zanim powstał powiat łobeski funkcjonował obwód Ławiczka.
 5 Z dziejów ziemi łobeskiej …, s. 187, także s. 201.
 6 Tamże, s. 213.
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kłopotów, już 13 lipca 1946 roku — na mocy „dekretu o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami” — powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Była pierwszą placówką 
kultury w Łobzie. Mieściła się przy ul. Limanowskiego7. Terenem działania biblioteki 
był powiat, a konkretnym zadaniem zakładanie punktów bibliotecznych w szkołach 
i PGR-ach8.

W 1948 roku powstał Oddział Miejski Biblioteki Powiatowej, a w następnym filie 
w Zajezierzu i Bełcznej9. Biblioteki otrzymywały paczki z książkami z przydziału 
centralnego — po kilkaset rocznie. Zachowała się oryginalna księga inwentarzowa 
biblioteki w Zajezierzu. Pierwsza wpisana książka to: „Myśli o nowej Polsce” — Lam-
pego. Książek było mało. W 1946 roku w województwie szczecińskim jedna polska 
książka przypadała na stu mieszkańców. Zapis do biblioteki wiązano z koniecznością 
oddania do biblioteki na stałe jednej polskiej książki lub opłacenia wpisowego.

Przeprowadzony w 1948 roku spis powszechny�0 wykazał, że około 56% miesz-
kańców Łobza stanowili przesiedleńcy z Polski centralnej, około 28% stanowili 
reemigranci, mniej niż 1% było autochtonów.

W 1949 roku powstała Miejska Biblioteka Publiczna. W listopadzie 1955 roku 
połączono obie instytucje: „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” uzyskała sie-
dzibę przy ul. Bieruta 45. Czytelnię otwarto w Łobzie dopiero w 1957 roku.

Powiatowy dom Kultury powstał w Łobzie w roku 1955 (przy ul. Bieruta 30). Po 
dwóch latach przeniesiono go do budynku, w którym mieściło się kino. Budynek 
nadawał się wtedy do remontu, ale posiadał salę widowiskową.

Prawdopodobnie w styczniu 1956 roku rozpoczęła działalność biblioteka peda-
gogiczna w Łobzie. W niej zapisana pierwsza książka Gabrieli Pianko nosiła tytuł: 

„Praca pisarza, księgarza i bibliotekarza w starożytności”. W roku 1959 przemiano-
wano Bibliotekę Pedagogiczną na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną.

Zdecydowaną poprawę sytuacji instytucji i placówek kultury przyniosły lata 
sześćdziesiąte. W bibliotekach publicznych rozpoczęto dekadę od pierwszej po 
wojnie inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów. Zainicjowano intensywne szkolenia 
pracowników, współpracę ze szkołami, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej. Zwięk-
szyły się zakupy książek. W roku 1962 biblioteki miały już po 1, 4 książki na jednego 
mieszkańca (w 1946 roku jedna książka przypadała na stu mieszkańców)��.

Latem 1963 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radiu prze-
prowadził badania m.in. stabilizacji mieszkańców na terenie Ińska i Węgorzyna. 
Wymienione miasteczka wybrano jako reprezentatywne dla Pomorza. 70% miesz-

 7 dziś ul. Mickiewicza.
 8 h. Jurewicz: Dorobek bibliotek. [Praca w maszynopisie], s. [1].
 9 Biblioteka w Bełcznej została otwarta 1 styczna 1949 (a wpisana do rejestru pod poz. 18 dnia 

18.01.1949 roku).
 �0 Z dziejów ziemi łobeskiej..., s. 205.
 �� Tamże, s. 363.
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kańców Ińska i 80% Węgorzyna zadeklarowało, że pragnie tu zostać na zawsze. 
Zarazem pragnęli, aby ich dzieci mieszkały gdzie indziej. Stabilizacja ludności zale-
żała w ogromnym stopniu od rozwoju placówek kulturalno-oświatowych. Ogniskami 
kulturalnego promieniowania miały być świetlice. Zakładano je wszędzie tam, gdzie 
było to możliwe.

W 1962 roku Powiatowy dom Kultury połączono z Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną. Powstał Powiatowy Ośrodek Kultury. Podlegały mu Rejonowe Ośrodki 
Kultury w Węgorzynie, Resku, Starogardzie Łobeskim i Cieszynie. dla przykładu ROK 
w Resku wchłonął dom kultury, bibliotekę, klubokawiarnię, inne placówki kulturalne 
i sportowe w terenie. Koniec 1964 roku przyniósł negatywną ocenę pracy kulturalno-
oświatowej nowego ośrodka. Placówki kultury odzyskały samodzielność.

W marcu roku 1964 zebrał się I Sejmik Kultury. Powstało Łobeskie Towarzystwo 
Kultury�2. Sejmik wskazał potrzebę budowy m.in. domu kultury i biblioteki w Łobzie 
oraz potrzebę wykonania remontów i adaptacji placówek w terenie. Kolejne dwa 
sejmiki jeszcze bardziej uwydatniły potrzebę poprawy bazy kulturalnej w mieście 
i okolicy.

dnia 22 września 1973 roku oddano do użytku nowy budynek domu Kultury. 
W tym samym dniu wmurowano akt erekcyjny pod nową bibliotekę. Budowa trwała 
kilka lat.

dnia 1 marca 1980 roku biblioteki: publiczna i pedagogiczna — rozpoczęły pracę 
w nowym obiekcie. Odtąd rozpoczął się lepszy okres w działalności tych bibliotek. 
Pomoc merytoryczna bibliotek szczecińskich, możliwość kształcenia pracowników, 
przestronne sale, otworzyły nowe możliwości obsługi czytelników. W wybudowanych 
wówczas obiektach dom kultury i biblioteka działają do dziś.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie w latach 1945–1980
Organizowanie bibliotek publicznych na Pomorzu Zachodnim po zakończeniu 

drugiej wojny światowej miało szczególne znaczenie dla wzmacniania polskości 
i kształtowania polskiej kultury na tych ziemiach. Akcją rozwoju bibliotek i czytelnic-
twa zajmowała się Komisja Oświaty przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Szczecinie powołana dnia 16 lipca 1946 roku. W oparciu o dekret o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi�3, zatwierdzony przez Krajową Radę Naro-
dową, Komisja Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej opracowała plan rozwoju 
sieci bibliotek publicznych. W pierwszym etapie miały powstać powiatowe biblioteki 
publiczne, a w następnym etapie biblioteki miejskie i gminne. W powiecie łobeskim 
Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowana była przy Społeczno-Obywatelskiej 

 �2 Tamże, s. 350.
 �3 dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. dzURP. 

1946 nr 26, poz. 163.
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Lidze Kobiet. Otwarcia biblioteki dokonał Antoni Wojciechowski, kierownik Referatu 
Kultury i Sztuki, dnia 13 lipca 1946 roku�4. Oprócz łobeskiej biblioteki powiatowej 
w roku 1946 powstało jedynie sześć innych bibliotek w całym województwie (w dębnie 
Lubuskim, Choszcznie, Gryficach, Nowogardzie, Stargardzie, Pyrzycach�5).

Na majątek łobeskiej biblioteki w roku 1946 składało się 361 egz. książek. Bi-
blioteka mieściła się przy ul. Mickiewicza 13�6 i zajmowała dwie izby o powierzchni 
50 m2, była otwarta codziennie po 7 godzin. Oficjalnego wpisu biblioteki do rejestru 
dokonano 28 lutego 1948 roku�7. Pierwszym kierownikiem biblioteki powiatowej 
została Rozalia Czepul�8.

Biblioteka Powiatowa nie posiadała własnych czytelników, swoim zasięgiem 
obejmowała powiat i zajmowała się głównie organizowaniem punktów bibliotecznych 
w terenie. Jako pierwszy powstał Miejski Punkt Biblioteczny w Łobzie.

W roku 1948 punkt miejski przerodził się w Oddział Miejski Biblioteki Powiatowej, 
a z oddziału, dnia 16 stycznia 1949 roku, powstała Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łobzie. Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie (wówczas w Łobezie)19 zajmowała 
trzy izby przy ulicy Mickiewicza 1320 — w tym samym budynku, co Biblioteka Po-
wiatowa. MBP była otwarta trzy razy w tygodniu po 7 godzin dziennie. Pierwszym 
kierownikiem „Miejskiej Biblioteki” została Ilja Mołczanów, kwalifikowany bibliote-
karz. Zachowała się kopia pierwszego regulaminu biblioteki miejskiej nadanego dnia 
17 maja 1949 roku przez Plenum Miejskiej Rady Narodowej. Pod koniec 1949 roku 
biblioteka posiadała 1616 tomów książek i obsługiwała 654 czytelników. W lutym 1950 
roku zmieniony został regulamin biblioteki i odtąd biblioteka czynna była codziennie, 
za wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach: 12.00 –19.00. do pracy przyjęto pomoc 
bibliotekarza, osobę pełniącą jednocześnie funkcje sprzątaczki.

do 1955 roku istniały obok siebie dwie biblioteki: powiatowa i miejska. W listo-
padzie 1955 roku, w myśl zarządzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, powstała w wyniku 

 �4 Z dziejów ziemi łobeskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, Szczecin 1971, 
s. 360. W roku 1946 powstało tylko 7 bibliotek publicznych.

 �5 W. Michnal. Organizacja sieci bibliotek publicznych w województwie szczecińskim (1945–1998) 
i zachodniopomorskim (1999–2007). „Bibliotekarz Zachodniopomorski” R. 2008, nr 1–2, s. 24.

 �6 Nazwa ul. Mickiewicza funkcjonuje od 2 lutego 1950, wcześniej ulica nazywała się Limanowskiego.
 �7 Po ukazaniu się stosownego przepisu: Rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 24 stycznia 1948 

roku w sprawie rejestracji bibliotek i wypożyczalni książek oraz sprawozdań z ich działalności. 
dz. Urzędowy Min. Oświaty 1948 nr 5, poz. 38.

 �8 Zatrudniona dopiero 16.08.1946 roku.
 19 Nie wiadomo, dlaczego miasto posługiwało się niewłaściwą formą odmiany nazwy. W zbiorach tutej-

szej biblioteki znajduje się Słownik [Stanisława Rosponda] nazw geograficznych Polski Zachodniej 
i Północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława 
Srokowskiego, Wrocław 1951. Słownik podaje formy: Łobez, Łobza, łobeski. Ciekawostką jest, że 
na pierwszym budynku, w którym mieściła się biblioteka (przy Mickiewicza) wisiały po obu stronach 
wejścia dwie tablice, jedna z napisem: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łobzie i druga: Powiatowa 
Rada Związków Zawodowych w Łobezie.

 20 Nazwa ul. Mickiewicza funkcjonuje od 2 lutego 1950, wcześniej była to ul. Limanowskiego.
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połączenia jedna biblioteka o nazwie: „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łobezie”. Kierownikiem biblioteki została Zdzisława dziura. Biblioteka miała swoją 
siedzibę w innym lokalu, przy ulicy Bieruta 45. Układ lokalu nie pozwalał przeznaczyć 
na wypożyczalnię więcej niż 12 m2.

Na przełomie lat 1956/1957, uruchomiono czytelnię. W 1957 roku w bibliotece 
pracowało siedem osób: kierownik, dwóch instruktorów, kierownik działu groma-
dzenia i udostępniania, dwóch bibliotekarzy i woźna. W lipcu 1958 roku bibliotekę 
przeniesiono do budynku po byłym przedszkolu przy ulicy Bieruta 35. Lokal okazał 
się ciasny i wymagał gruntowego remontu.

Od roku 1980 bibliotece w Łobzie podlegały merytorycznie biblioteki miasta i gminy 
w Węgorzynie i Radowie Małym. Biblioteka posiadała dwie filie wiejskie, w Bełcz-
nej i Zajezierzu. decyzją Wojewody Szczecińskiego bibliotekę przemianowano na 
Oddziałową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W bibliotece oddziałowej 
zatrudnionych było 6 osób.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie po 1980 roku
Trudną sytuację lokalową biblioteki jeszcze w latach siedemdziesiątych (jej ogólna 

powierzchnia wynosiła wówczas 130 m2) dostrzegły lokalne władze, które podjęły 
decyzję budowy nowego obiektu bibliotecznego.

W dniu 22 października 1973 roku Minister Kultury i Sztuki, Stanisław Wroński, 
przy okazji otwarcia nowego domu Kultury w Łobzie, wmurował akt erekcyjny pod 
budowę nowego gmachu biblioteki2�.

dnia 1 marca 1980 roku uroczyście przekazano do użytku piękny obiekt bibliotecz-
ny, nowocześnie wyposażony22, ze stosunkowo bogatym księgozbiorem naukowym 
i oświatowym. dopiero wtedy powstały czytelnie z prawdziwego zdarzenia. Biblio-
teka posiadała 42 tysiące książek i 130 tytułów czasopism. Powierzchnia budynku 
wynosiła 1129 m2, z tego 741 m2 zajmowała biblioteka publiczna.

Strukturę biblioteki tworzyły: dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, dział 
dla dzieci (z ładną salą bajek23), dział dla dorosłych, dział Zbiorów Specjalnych (ale 
jeszcze bez etatu), filie wiejskie w Bełcznie i Zajezierzu, 13 punktów bibliotecznych. 
Budżet biblioteki nie pozwalał na zatrudnienie instruktora.

Po roku 1980 rozpoczął się proces ustawicznego dokształcania bibliotekarzy, 
głównie na poziomie średnim pomaturalnym. W roku 1984 biblioteka otrzymała 
dodatkowy etat dla bibliotekarza działu Zbiorów Specjalnych.

 2� dokument został wmurowany w przedsionku biblioteki.
 22 Biblioteka otrzymała bardzo nowoczesne urządzenia, jak: magnetowid kasetowy produkcji warszaw-

skiego Kasprzaka, dwa aparaty kinowe na taśmę filmową 16 mm, liczne magnetofony kasetowe, 
radioodbiornik stereofoniczny Meluzyna polskiej produkcji i liczne radioodbiorniki monofoniczne, 
ale z zakresem fal UKF. Na frontonie budynku pojawiły się aż cztery zestawy profesjonalnie przy-
gotowanych anten odbiorczych RTV, a także kolorowy neon z napisem BIBLIOTEKA.

 23 Na ścianach w sali bajek i w pomieszczeniu działu dziecięcego wymalowano piękne scenki reali-
styczne z ptaszkami w różnych kolorach. Sala bajek otrzymała bardzo oryginalne mebelki, zwłaszcza 
stół z blatem w kształcie sinusoidy.
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W roku 1986 została otwarta nowa filia biblioteki na osiedlu Suliszewice. W tym 
samym roku rozbudowano dział Fonozbiorów. Biblioteka odpowiedziała na ogromne 
zapotrzebowanie na kursy językowe.

W roku 1990 w bibliotece ograniczono prenumeratę czasopism o 50%, rozpoczęto 
zakup nagrań książki mówionej. Zakupiono mniej książek. W stosunku do roku 1988 
było to 60% mniej licząc w woluminach, a nakłady na taką ilość trzydziestokrotnie 
wzrosły. Zmieniła się osoba dyrektora biblioteki i obsada czytelni.

Trudny dla biblioteki okazał się rok 1993. Zatrudnienie zmalało o trzy etaty. Za-
przestano kupować książki mówione. Zaopatrzenie dla osób niewidomych zostało 
zorganizowane w formie punktu bibliotecznego Biblioteki Głównej Polskiego Związku 
Niewidomych w Warszawie.

Biblioteka rozpoczęła współpracę z Niemcami, byłymi mieszkańcami Łobza, 
zapoczątkowała ją wystawa fotograficzna Łobez wczoraj i dziś. Od roku 1993 
(wystawy międzynarodowej) w bibliotece odbyły się ciekawe wystawy malarstwa, 
rzeźby, gobelinów itp. twórców z woj. szczecińskiego. Od czasu tamtej wystawy, 
w bibliotece zaczęto gromadzić fotografie miasta. Kadra w tym roku liczyła 13 osób. 
Biblioteka kupowała średnio rocznie ok. 1600 książek i prenumerowała 35 tytułów 
czasopism.

W roku 1998 bibliotekę odwiedził prof. Wojciech Łysiak z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. do zbiorów biblioteki włączono pracę magisterską o Sydonii 
von Bork napisaną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Wiele czasu 
poświęcono na kontakty z ludźmi zajmującymi się tematyką legendarnej Sydonii 

— „bursztynowej24” czarownicy spod Łobza.
W roku 1999 biblioteka uzyskała dostęp do Internetu, na początek na jednym 

stanowisku z modemu na łączu komutowanym.
Rok 2001 zapisał się w historii biblioteki zwolnieniami trzech pracowników. 

W ciągu wakacji dokonano kapitalnego remontu łazienek. Biblioteka posiadała trzy 
komputery. Przygotowano największą w historii biblioteki wystawę fotograficzną 
szczecińskiego architekta Pawła Rubinowicza25, oraz dwie inne. „Fundacja Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej” sfinansowała” zakup dwóch komputerów (jeden miał 
służyć do wspomagania nauki języka niemieckiego) oraz zakup mebli do działu dla 
dzieci. W bibliotece powstało wiele tekstów do lokalnych czasopism. Ukazywały się 
też drukiem fotografie miasta z kartoteki fotograficznej biblioteki.

W roku 2002 w bibliotece zatrudnionych było 10 osób na 9,25 etatu, z tego 8,25 
etatu stanowiły etaty merytoryczne. Elizabeth von Borcke przysłała ze Szwajcarii paczki 
z książkami wydanymi w języku niemieckim i angielskim. W budynku biblioteki wymie-
niono wszystkie okna, ściany ocieplono styropianem i wykonano kolorową elewację.

 24 Tak ją nazwano ze względu na kolor włosów.
 25 Największe fotografie miały wymiary dwóch tablic szkolnych.
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Od roku 2003 Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła pełnić zadania biblioteki 
powiatowej. Tytułem przygotowania w pierwszym kwartale roku dokonano kapital-
nego remontu działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz pomieszczenia 
przygotowanego pod księgowość. Stanowisko gromadzącego zbiory i księgowego 
zostały podłączone do Internetu. Większość zamówień zbiorów odbywała się po-
przez sieć www.

W roku 2004 podniesiono chodnik przed budynkiem, przez co osoby niepełnospraw-
ne uzyskały nieskrępowany dostęp do budynku, na razie do poziomu pierwszej kondy-
gnacji. Biblioteka uzyskała trzy komputery w programie ogólnopolskim Ikonka i została 
podłączona do stałego łącza internetowego. W bibliotece eksploatowany jest program 
do katalogowania zbiorów MAK. Powstaje katalog elektroniczny, ale też drukowane są 
karty do tradycyjnego katalogu kartkowego dla dzieci. Istnieją elektroniczne bazy wy-
dawnictw zwartych, oraz wycinków prasowych oraz tradycyjne kartoteki tematyczne.

Rok 2005 obfitował w imprezy: „Biblia w oczach dziecka”, „Łobez w Europie”, 
„Tydzień bibliotek”, „Święto niezapominajki”, „Życie mieszkańca Łobza dawniej i dziś”. 
Bibliotekę odwiedzili zbiorowo bibliotekarze w Wielkopolski.

W roku 2006 władze powiatu zmieniły finansowanie funkcji biblioteki powiatowej 
podpisując nowe porozumienie z Burmistrzem Łobza. Wiele pracy i stresu kosz-
towało przekonwertowanie elektronicznej bazy wydawnictw zwartych do formatu 
międzynarodowego.

W roku 2007 biblioteka wypiękniała: została wyremontowana i odmalowana 
klatka schodowa oraz sala bajek. Częściowo odmalowany został dział dla dorosłych 
(zwłaszcza wypożyczalnia).

W roku 2008 zostało zmodernizowane oświetlenie w działach udostępniania. 
Parametry nowego oświetlenia spełniają normy europejskie. Kolejnemu etapowi 
konwersji poddano elektroniczną bazę regionalną biblioteki. Powstała strona inter-
netowa biblioteki. Aktualnie strona prezentuje: katalog książek, kartotekę regionalną, 
informacje o bibliotece, obowiązujące w bibliotece regulaminy, ciekawostki z historii 
miasta i biblioteki uzupełnione o galerię fotograficzną.

Z początkiem roku 2009 została zmieniona strona internetowa biblioteki, na niej 
w styczniu został udostępniony elektroniczny katalog wydawnictw zwartych, w lutym 
kartoteka regionalna. W kwietniu pracownicy biblioteki pracowali przy inwentaryzacji 
majątku zlikwidowanej, przez Zachodniopomorskie Centrum doskonalenia Nauczy-
cieli w Szczecinie, biblioteki pedagogicznej. Miejska Biblioteka Publiczna przejęła 
zbiory i zadania biblioteki zamkniętej.

W ostatnim dziesięcioleciu czterech pracowników biblioteki odbyło studia biblio-
tekarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Aktualnie w MBP pracuje dziesięć osób (sześciu bibliotekarzy, jedna osoba obsługi, 
informatyk i dwie osoby zarządzające).
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łobzie prezentując jej kolejne wcielenia: kolejne zmiany nazw i lokalizacji.

W maju 2009 obecni i emerytowani pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łobzie, przedstawiciele Książnicy Pomorskiej i przedstawicie Bibliotek Publicznych 
z powiatu łobeskiego spotkali się z władzami miasta Łobez i władzami powiatu łobe-
skiego. Zaprezentowano fotografie i dokumenty ilustrujące najważniejsze momenty 

„w życiu miasta i biblioteki”.
W każdym okresie pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej starali się, najlepiej 

jak było możliwe, spełniać swoje powinności wobec czytelnika. Biblioteka wszystko 
zawdzięcza ludziom.

Wykaz osób pełniących funkcje kierownicze w MBP
Powiatowej Biblioteki Publicznej: Rozalia Czepul (1946–51), Bernard Gehrtz 

(1951–52), Zdzisława dziura (1952–55).
Miejskiej Biblioteki Publicznej: Ilja Mołczanow (1948–54).
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej: Zdzisława dziura (1955–55), Janina 

Tyrk (1955–56), Cecylia Krysztofiak (1956–58), helena Jurewicz (1959–63), Zofia 
hołowicka (1964–75).

Łobeskiej Biblioteki Publicznej: Zofia hołowicka (1975–79).

Spotkanie z okazji jubileuszu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie
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Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddziału w Łobzie: Zofia hołowicka 
(1979–91), Eugeniusz Szymoniak (1991–92).

Miejskiej Biblioteki Publicznej: Eugeniusz Szymoniak (1992 do dziś).

Wykaz pracowników MBP
Pracownicy rozpoczynający pracę w latach 1948–1959: Z. Bulaszewski, J. dec, 

J. dziewit, J. Gierasimczyk, L. Gołębiowska, A. Gutkowski, A. Gużkowska, J. Jac-
kiewicz, A. Janiszewska, h. Jurewicz, A. Kołacz, Cz. Kozłowska, T. Krajczyńska, 
J. Krajczyński, d. Lesikowska, A. Łozińska, S. Maślak, T. Musiał, I. Nurowska, 
J. Pawłowska, P. Pławsiuk, Z. Popiołek, K. Pyka, A. Ryx, J. Rzadkowski, I. Sichel, 
T. Snarska, C. Sobiewska, R. Specht, d. Surmankiewicz, M. Wąsowicz, S. Wypy-
szewski, R. Zając.

Pracownicy rozpoczynający pracę w latach 1960–1968: O. Będzik, Z. Borkowski, 
Z. Fiutowska, A. hołdaś, J. Klimko, Z. Klimko, E. Kraus, S. Łuszczek, P. Maśnik, 
J. Modlińska, I. Mołczanów, B. Paprzycka, E. Przybyszewska, A. Redlich, J. Walter, 
E. Wdowiak, M. Zienkiewicz.

Pracownicy rozpoczynający pracę w latach 1970–1978: J. Cieślar, I. Gierasimczyk, 
d. Lutyńska, W. Łapuć, J. Misiun, A. Mrozowska-Taracińska, Z. Misiun, d. Momot, 
G. Olczyńska, M. Pawelec, E. Serwatko (Serwatko-Szubska), M.E. Tomkiewicz, 
M.I. Tykocka.

Pracownicy rozpoczynający pracę w latach 1980–1989: L. Błażejewska, J. Bog-
danowicz, A. Gajda, M. Grażewicz, O. hayder, M. hołowicka, S. hołowicki, K. Jan-
kiewicz, R. Klimko, Z. Klimko, J. Kluczyński, M. Koper, h. Mikołajczyk, M. Muszyńska, 
A. Nowak, P. Nowak, R. Pawelec, E. Pelczar, A. Rakowski, Z. Stępkowska, L. Szacoń, 
E. Szymoniak, d. Trabszo, P. Trabszo, M. Wąsowicz, L. Wierzba, T. Wolanicka.

Pracownicy rozpoczynający pracę w latach 1990–1999: J. dziatłow, M. Koper, 
Z. Leśna, E. Łyczkowska, A. Nowak, P. Nowak, J. Pawelec, R. Pawelec, E. Pelczar, 
Z. Stępkowski, J. Szymoniak.

Pracownicy rozpoczynający pracę po 2000: h. Kozakiewicz, K. Molenda. 
Pracownicy w roku jubileuszowym: Lucyna Błażejewska (od roku 1985), Janina 

dziatłow (od 1994), halina Kozakiewicz (od 2003), Ewa Łyczkowska (od 1991), 
Krzysztof Molenda (od 2008), Mirosława Pawelec (od 1977), Elżbieta Pelczar (od 
1994), Eugeniusz Szymoniak (od 1984), dorota Trabszo (od 1985) Teresa Wolanicka 
(od 1982 roku).

Eugeniusz Szymoniak
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie
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    Sylwia Komorek, Marzanna Kuszyńska

CZYTAć, PO PROSTU CZYTAć!

Wywiad z p. Marzanną Kuszyńską — dyrektorem Regionalnym
Fundacji ABC XXI — Cała Polska czyta dzieciom

Proszę nam opowiedzieć czym zajmuje się Fundacja ABC XXI — Cała Polska 
czyta dzieciom?

Fundacja ABC XXI kojarzona jest głównie z kampanią społeczną „Cała Polska 
czyta dzieciom”, jednak zakres naszej działalności jest znacznie szerszy, bowiem 
podejmujemy wiele innych projektów związanych, najogólniej mówiąc, ze zdrowiem 
emocjonalnym dzieci i młodzieży. Są to przede wszystkim konferencje, szkolenia 
i warsztaty kierowane zarówno do nauczycieli, jak i do rodziców. Poruszamy na nich 
wiele tematów, nie tylko tych związanych z głośnym czytaniem. Za pośrednictwem 
Fundacji do wielu placówek w całej Polsce zostały przekazane książki. dwa lata 
temu Fundacja zainicjowała powstanie Porozumienia dzieci Pod Ochroną, do któ-
rego dołączył Komitet Praw dziecka i Fundacja Kidprotect. Porozumienie podejmuje 
bardzo różnorodne działania związane z ochroną zdrowia i życia dzieci.

Jak trafiła pani do Fundacji? W jaki sposób została Pani Jej Dyrektorem  
Regionalnym?

Mam jeszcze w szufladzie wywiad z p. Ireną Koźmińską, który przeprowadził 
w 2001 roku Wojciech Tochman. Wtedy to się zaczęło! Byłam mamą dwóch chłopców 
i księgarzem. Mnie akurat nie trzeba było przekonywać do walorów czytania dzieciom 
ale obserwowałam duże zagubienie rodziców w tej kwestii. Ci, którzy chcieli czytać, 
niewiele mogli znaleźć wartościowych pozycji. Już nie pamiętamy, jak uboga była 
wówczas oferta książkowa dla dzieci. Tak więc postanowiłam odnaleźć Fundację. 
Okazało się to być niełatwym zadaniem — nie istniała ona bowiem w żadnych spi-
sach telefonicznych. Pomógł dopiero sam Wojciech Tochman… Byłam bodaj jedną 
z pierwszych osób, które zareagowały na publikacje prasowe o rozpoczynającej się 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Przez kilka lat współpracowałam z Funda-
cją jako wolontariusz, dopiero później zostałam włączono do grupy fundacyjnych 
pracowników. Od tamtej pory zaczęłam prowadzić szkolenia. Proszę zresztą z tzw. 
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przymrużeniem oka traktować funkcję dyrektora regionalnego. W rzeczywistości 
jestem ja plus komputer plus telefon.

Dlaczego w dzisiejszych czasach tak wiele mówi się o roli głośnego czytania? 
Co takiego daje ono dziecku, któremu czytamy? A co daje dorosłemu, który 
czyta?

Trudno mi ocenić, czy mówi się dużo, ponieważ jestem w środku. Pytam czasa-
mi znajomych, którzy mają dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, czy 
ktoś im mówił o zaletach głośnego czytania. W przedszkolach — zdarza się, że 
tak ale w szkołach już nie. Być może dlatego, że ciągle nie doceniamy czytania 
dzieciom starszym, tym, które umieją czytać samodzielnie. To duży błąd. Poziom 
tekstu zrozumiałego i samodzielnie czytanego wyrównuje się dopiero w wieku 11–12 
lat. Wcześniej dziecko może słuchać i rozumieć o wiele trudniejszy tekst, niż jest 
w stanie samo przeczytać.

Co czytanie daje dorosłemu? Odpowiem za siebie, bo w końcu czytam  
od 12 lat.

Czytamy wieczorem, przed snem, ale nie do snu! To moment, gdy po całym tzw. 
zakręconym dniu możemy się spotkać i pobyć razem. Moi chłopcy to lubią, więc 
wiem po prostu, że daję im coś dobrego. Czasami odkładamy książkę, bo coś nas 
zainspirowało do rozmowy. Moje „tajfuny” się wyciszają i zaczynają myśleć! Czy 
będą zapalonymi czytelnikami w przyszłości? Nie wiem. Wiem natomiast, że ich 
słownik jest bogatszy i wiedza wykracza poza szkolną, co przekłada się przecież 
na rozumienie świata i radzenia sobie w nim. Czytanie książek to również wychowy-
wanie — ile można gadać, napominać, tłumaczyć. dzieci przecież tego nie cierpią, 
a podczas czytania odpowiedniej lektury możemy przemycić wiele treści stricte 
wychowawczych.

Mój najmłodszy synek jest niepełnosprawny — dla niego czytanie jest w zasadzie 
jedną z metod rehabilitacyjnych. Ale to już inny temat...

dla mnie to czytanie jest także wielką przygodą, bo przecież nie wszystko przeczy-
tałam w dzieciństwie, a nawet gdy przeczytałam, to zapomniałam i teraz powracam, 
czasami ze wzruszeniem, do dawnych lektur.

Jak przebiega Pani współpraca z bibliotekarzami bibliotek miejskich, nauczy-
cielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych i wszystkimi innymi osobami 
mającymi do czynienia w swojej pracy z popularyzowaniem książek i czytania 
wśród dzieci i młodzieży?

Osoby angażujące się w kampanię same określają zakres swoich działań. Cza-
sami jest to jedna impreza w roku, czasami aktywność całoroczna. Ja mam głównie 
kontakt z tymi najbardziej aktywnymi To na ogół pasjonaci, ludzie oddani sprawie, 
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więc współpraca układa się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ilość koordynatorów i lide-
rów, to nasze województwo nie jest w czołówce. Zresztą nie o ilość tu chodzi. Mam 
taką nadzieję, że po ostatnich konferencjach organizowanych w Szczecinie przez 
Fundację osób aktywnie z nami współpracujących będzie jeszcze więcej!

Proszę opowiedzieć o Pani fascynacjach czytelniczych
Czytałam od zawsze ale w czasie, kiedy prowadziłam księgarnię spotkałam praw-

dziwych erudytów! Sama bym się tak nie nazwała... Czytam bardzo różne książki 
— z psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. Ale moje najprzyjemniejsze czytanie 
to literatura piękna i ukochani autorzy, ostatnio Amos Oz, Ian McEwan, Eduardo 
Mendoza. Czytając ich mam wrażenie, że przekraczam siebie, poszerzam pole 
widzenia i rozumienia świata…

Sylwia Komorek
nauczyciel — bibliotekarz Zespołu Szkół Sportowych

im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie
sekretarz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział szczeciński

Marzanna Kuszyńska
dyrektor Regionalny Fundacji ABC XXI — Cała Polska czyta dzieciom
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Andrzej Awtuszewski

BROSZURA RABINA VOGELSTEINA  
JAKO PRZYCZYNEK dO hISTORII  

PEWNEJ SZCZECIŃSKIEJ ROdZINY

Jakiś czas temu kupiłem w jednym ze szczecińskich antykwariatów broszurę 
zatytułowaną „der Kampf zwischen Priestern und Leviten seit den Tagen Eze-
chiels. Eine historisch-kritische Untersuchung von dr. h. Vogelsteien, Rabiner inEine historisch-kritische Untersuchung von dr. h. Vogelsteien, Rabiner in 
Stettin“. Wydana była w Szczecinie w roku 1889 w wydawnictwie Friedrich Nagel.Wydana była w Szczecinie w roku 1889 w wydawnictwie Friedrich Nagel. 

Stuczterdziestostronicowa nie rozcięta bro-
szura zachowała się w stanie bardzo dobrym. 
Przeleżała w niewiadomym miejscu cały wiek 
XX, wiek tragicznych zdarzeń, wojen, palenia 
książek i bibliotek, holocaustu. Według slów 
antykwariusza „przywędrowała” do Szczecina 
z Wrocławia.

heinemann Vogelstein urodził się w roku 
1841 w Lage w Westfalii. Studiował teologię 
na Uniwersytecie Wrocławskim, uczęszczając 
również na seminarium teologii judaizmu. Po 
trzyletnim pobycie na uczelni, w 1865 roku 
złożył Vogelstein egzamin na doktora filozofii 
i otrzymał ten stopień po obronieniu łacińskiej 
rozprawy pt.: „Adnotationes quedem ex litteris 
orientalibus petitae ad fabulas, quae Alexandro 
Magno circumferuntur”. Podczas pobytu we 
Wrocławiu poznał swoja przyszłą żonę, Rosę 
Kobrach. Już jako małżeństwo wyjechali oboje 

do Pilzna, gdzie Vogelstein sprawował funkcję rabina tamtejszej synagogi. W Pilźnie 
przyszli na świat ich synowie: hermann i Ludwig. W roku 1879 rodzina Vogelsteinów 
przeniosła się do Szczecina. Vogelstein objął tutaj funkcję rabina dość prężnie się 
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roziwjącej gminy żydowskiej�. Vogeslsteinowie zamieszkali przy Rosengartenstrasse 
na Starym Mieście. do śmierci heinemanna w roku 1911 przeprowadzali się jeszcze 
kilkakrotnie: na Giesebrechtstrasse (obecnie nie istnieje), hohenzollenstrasse (dziś 
Wojska Polskiego), Arndtstrasse (Monte Cassino), Barnimstrasse (Aleja Piastów). 
W Szczecinie urodziły się kolejne dzieci państwa Vogelsteinów: Teodor Max i Julia.

Szperając w sprawozdaniach i okolicznościowych drukach towarzystw i organizacji 
społecznych działających w Szczecinie końca wieku XIX i przełomu wieków XIX i XX 
odnotowałem przynależność heinemanna Vogelsteina do Szczecińskiego Towarzy-
stwa Geograficznego2, a Rosy Vogelstein do Szczecińskiego Stowarzyszenia Kobiet. 
Poza notatką o prowadzonych zapisach na kursy dokształcające do matury przez Rosę 
Vogelstein i wystąpieniu okolicznościowym rabina Vogelsteina podczas uroczystości 
jubileuszowych Stowarzyszenia Kobiet, nie odnalazłem innych śladów społecznej dzia-
łalności Vogelsteinów w Szczecinie, wychodzącej poza zbiorowość gminy żydowskiej. 
heinemann Vogelstein aktywnie uczestniczył w ogólnoniemieckim związku Żydów, 
reprezentując tzw. liberalne skrzydło ruchu judaistycznego, przeciwstawiające się 
tendencjom syjonistycznym, a głoszące konieczność akceptacji niemieckiej ojczyzny 
przy zachowaniu odrębności religijnej i etnicznej. Czynnie uczestniczył w powstałym 
w 1893 roku Centralnym Towarzystwie Niemieckich Obywateli Wyznania Żydowskiego 
i był założycielem w 1898 roku Związku Liberalnych Rabinów w Niemczech. Rabin 
heinemann Vogelstein zmarł nagle w sierpniu 1911 roku podczas „wywczasów” w St. 
Moritz. Jego żona Rosa mieszkała jakiś czas po śmierci męża przy Barnimstrasse 
(Al. Piastów), a w roku 1914 przeprowadziła się na Pestalozzistrasse (ul. Bolesława 
Śmiałego). W książkach adresowych Szczecina zapisana jest jako wdowa po rabinie 
a w 1914 roku jako rencistka. Zmarła prawdopodobnie w roku 1919 lub 1920.

dzieci Voglesteinów otrzymały staranne wykształcenie. Uczyły się w słynnym 
szczecińskim Gimnazjum Mariackim o profilu humanistycznym z bogatą tradycją 
i doskonałymi nauczycielami. Następnie kształciły się na uniwersytetach.

hermann (1870 Pilzno — 1942 Nowy York) studiował orientalistykę i teologię 
judaizmu na uniwersytetach w Berlinie i Wrocławiu. doktoryzował się w 1894 roku 
Był rabinem w Opolu, Królewcu i Wrocławiu.

Teodor Max (1880 Szczecin — 1957 Paryż) został bankierem po studiach praw-
niczych i ekonomicznych na uniwersytetach w Berlinie, Freiburgu i Monachium.

Ludwig (1871 Pilzno — 1934 (?) USA) był prawdopodobnie przemysłowcem.
Julia Braun Vogelstein (1883 Szczecin — 1971 Nowy York) była dziennikarką i li-

teratką. Studiowała archeologię, historię sztuki, historię i filozofię na uniwersytetach 
w Berlinie, Monachium, Paryżu, Londynie i Wiedniu. Poprzez małżeństwo z heinrichem 
Braun związała się z kręgami emigracyjnymi niemieckiej socjaldemokracji (SPd).

 � Gdy w roku 1814 mieszkała w tym mieście tylko jedna rodzina żydowska, to w 1880, za czasów 
objęcia przez Vogelsteina funkcji rabina, gmina liczyła już 2,5 tys. wyznawców.

 2 Tłumaczenia nazw ówczesnych niemieckich organizacji zostały zaproponowane przez autora.
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W trzecim dziesięcioleciu XX wieku wszyscy oni opuścili nazistowskie Niemcy 
i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Mieszkający obecnie w USA potomkowie 
rabina Vogelsteina ze Szczecina, zajmują istotne miejsce w świecie amerykańskie-
go biznesu. działają tam również fundacje Ludwiga Vogelstein, czy „Julie Braun- 

-Vogelstein Collection” zawierająca listy i dokumenty rodzinne, jak również dzia-
łaczy i polityków lewicowych, ludzi nauki i sztuki z kręgu znajomych Julii Braun- 

-Vogelstein.
Ale najistotniejsze dla treści tego artykułu jest istnienie fundacji „heinemann Rosy 

Vogelstein Foundation” zajmująca się darowiznami i dotacjami osób fizycznych oraz 
usługami dla osób starszych. Fundacja wspomogła między innymi jednym tysiącem 
dolarów kampanię prezydencką Partii demokratycznej w USA.

Przedmiotem mojego artykułu, zainspirowanego wspomnianą na początku 
broszurą, był szczeciński okres rodziny rabina Vogelsteinów, który obejmował czas 
między rokiem 1880 a 1920. Gotowych materiałów na ten temat właściwie nie ma, 
korzystałem więc z książek adresowych, sprawozdań szkolnych i różnych organi-
zacji społeczno-kulturalnych dość licznie w owym czasie działających w Szczecinie, 
z katalogów biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu „deutsche Biographische En-
zyklopädie” München 1997. Trochę informacji zaczerpnąłem z Internetu, głównie 
dotyczących fundacji amerykańskich Vogelsteinów. W pracach polskich z zakresu 
historii Szczecina znalazłem jedynie kilka zadań odnoszących się do działalności 
ogólno niemieckiej heinemanna Vogelsteina. Nie wspomina o nim „Encyklopedia 
Szczecina”.

Andrzej Awtuszewski
nauczyciel akademicki
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daniel Ziarkowski

hAIKU PYRZYCKIE

w jaki inny wszechświat
gniew mój uleci
gdy ledwie uśmiechem
stworzysz konstelacje

gdzie cię widziałem
mój
śnie
śniony

jednym słowem
zbłądziłem
i
głupio wyszło

jak długa
droga
końca nie widać
jakiegokolwiek

stukanie obcasów
o podłogę
pukanie serca
do serca
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opowiadaj
słonko
po nieboskłonie
cieplutko

zaskoczona
ręcznik frotte
na głowie
woda kapie

mam cię
na końcu
języka
jeszcze poczekasz

żyję
na razie
śmierć
może pomarzyć

głęboka noc
jak pusto
w domu naprzeciw
tylko sny

kiedym na trawie leżał
mały ten pagórek
przesłonił mi
pół świata

wpadłem w zadumę
przez chwilę
myślałem
o miriadach gwiazd
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poranny prysznic
calutką noc
czyje to oczy
śniłem?

mirra jej łona
nie dla mnie
płonie
nie dla mnie

podobno Chrystus
farbuje włosy
stary już
biedaczysko

dnieje
nocy
kto ci pozwolił
odejść

pościel jeszcze ciepła
a chłód
między nami
nie do opowiedzenia

rozumu nie starcza
pojąć
krystaliczne piękno
śpiące w dzbanie jeziora

jutro rano
jaskółkę w locie
prześcignę
ale jutro
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któż to
w półmroku pokoju
dziewczyna naga
czy zmierzch zapada

to dziwne
pod powłoką
jasności
nie odnajduję światła

morze to ja
ten świetlik w ciepły wieczór
i górskie granie
może to ja

nie chleb nie owoce
kupuję w tym sklepie
lecz tajnie przemycane
wdzięki kasjerki

już tyle ciepłych słów
wypowiedziałem
a ona wciąż ośnieżona
i niedostępna jak K-2

umrę umrę
w tę noc lodowatą
nagi
pójdę spać
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AFORYZMY

O ile może nam się wydawać że człowiek czasem myśli, to z pewnością wiemy, 
iż czas myśli człowiekiem.

* * *
Polecimy jeszcze dalej niż sięga fantastyka!

* * *
Kto szuka latami — znajduje zimą.

* * *
Czas nie ma żadnego znaczenia. Tylko życie się liczy.

* * *
Byłby ze mnie całkiem niezły optymista, gdyby nie mój wrodzony pesymizm.

* * *
Jeżeli to wszystko prawda co mówił darwin, to ja nie mam przyjemności słuchać tej 
gadającej żaby.

* * *
Im większa pustka w człowieku, tym więcej rzeczy potrzeba aby ją zapełnić.

* * *
Wszechświat to kurz ze starej księgi odgarnięty ręką młodego Boga.

* * *
I tak dzień za dniem kreślę. Mam już dość określoną twarz i niedookreślone (wciąż 
nakreślane i skreślane) poglądy. Żyję w określonym czasie.

* * *
Sądy, które wygłaszamy o naszych bliźnich lub o tym, co jest tych bliźnich wy-
tworem mają zazwyczaj charakter uproszczony. Są to opinie o zabarwieniu 
kurtuazyjnym, lekkim, nie dotykającym w ogóle istoty sprawy. dzieje się tak  
z niemocy wypowiedzenia, wysłowienia myśli. Na to, co mówimy naprawdę, nastro-
jone jest ucho Boga.

* * *
Nie zawsze zgadzam się ze sobą. Czasami mam inne zdanie.

* * *
Każdy z nas ma swego Judasza, swoją Golgotę i swoje „eli, eli, lamma sabachtani”.
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* * *
Muzyka filozofii jest ciężka, pompatyczna, grzmiąca w odróżnieniu od lekkiej, płochej 
i wręcz frywolnej filozofii muzyki!

* * *
Kłamstwo — prawda z innego świata.

* * *
Zbyt długie oczekiwanie na przyjemność jest bardzo nieprzyjemne.

* * *
Te wszystkie śpiewy o wyzwolonej kobiecie to bujdy i krem. Wcale się nie wyzwoliła! 
Jeszcze jej przybyło!

* * *
Nawet jeśli Jezus Chrystus nigdy nie istniał, to jest to najpiękniejsza baśń świata, 
którą warto opowiedzieć przyszłym pokoleniom.

* * *
Nad tymi, którzy nigdy nie tracą głowy, należałoby się zastanowić czy w ogóle ją 
mają.

* * *
Właśnie dlatego że muszę Was kochać, czasami was nienawidzę...

* * *
Mieć dystans do wszystkiego to znaczy mieć także dystans do dystansu, a następnie 
dystans do dystansu dystansu.

* * *
Najpierw ludzie rozbili atom. Potem atom rozbił ludzi.

* * *
Czas l i c z y rany.

* * *
Trzeba przyznać, że historia ludzkości nie jest historią szczęścia. Jest historią apo-
teozy szczęścia.

* * *
Każdy kto szuka kamienia filozoficznego, musi liczyć się z ewentualnością odnale-
zienia w to miejsce narzutowego głazu.

* * *
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Bóg to jest Wszystko. I mimo wszystko to wszystko.

* * *
Kto nie ma poczucia humoru ten jest martwy.

* * *
Za dużo chaosu jest w tym kosmosie...

* * *
Im prościej tym lepiej.

* * *
do trzydziestki wszystko wydaje się łatwe. Potem już ma się pewność. Że się wy-
dawało.

* * *
Każdy człowiek głosi jakąś prawdę, tylko nie wiadomo, czyja tak naprawdę jest 
prawdziwa.

Daniel Ziarkowski
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki US
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1 kwietnia w Bibliotece Wyższej Szkoły 
humanistycznej TWP w Szczecinie odbyło 
się spotkanie z laureatem nagrody Travelery 
2008 — podróżnikiem Romualdem Zańko, 
który z synem Jonaszem od lat podróżuje po 
świecie bez nakładów finansowych. Razem 
przebyli polskie wybrzeże, Francję, Szkocję, 
Indie, Mongolię i Tybet, przez Syberię i Sa-
chalin dotarli do Japonii.

Małgorzata Zychowicz, Przemysław Nowaczek

KRONIKA

1–2 kwietnia w Bibliotece Głównej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego odbyła się wystawa ksią-
żek firmy International Publishing Service.

1–3 kwietnia w bibliotekach Koszalina 
i powiatu koszalińskiego odbyło się 8 spo-
tkań autorskich z pisarką wierszy dla dzieci 
Agnieszką Frączek. W spotkaniach uczest-
niczyły dzieci z Filii nr 4 i 6 Koszalińskiej 

Spotkania autorskie Agnieszki Frączek w powiecie koszalińskim
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Biblioteki Publicznej oraz Będzina, Bobolic, 
Manowa, Polanowa i Sianowa.

1–22 kwietnia w  filii nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie zorganizowano 
konkurs  historyczno — literacki dla starszej 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjal-
nych pt.: "Polski Szczecin,  nasz Szczecin 

– czyli śladami historii rodzinnych".

1–24 kwietnia w Bibliotece Głównej Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oglądać można było 
wystawę widokówek wielkanocnych.

2 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Kołbaskowie odbył się wieczór poezji poświę-
cony noblistce, Wisławie Szymborskiej.

2 kwietnia w sali konferencyjnej Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej odbyła się VI sesja 
naukowa dziecięca pt. „Chichopotam, Nie-

nacek i inne osobliwości Agnieszki Frączek”. 
dzieci wygłosiły 8 referatów związanych 
z twórczością Agnieszki Frączek, która pod-
sumowała sesję i wręczyła nagrody w konkur-
sie plastycznym „Frączkowe malowanie” na 

Wieczór poezji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie

dziecięca sesja naukowa w Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej
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ilustrację do jej książek. Nagrodzone prace 
eksponowano na wystawie pokonkursowej 
w Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej do 24 kwietnia.

2 kwietnia w Czytelni humanistycznej Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 
w ramach cyklu „Szczecin humanistyczny” 
odbył się wykład prof. dr hab. Tadeusza Ga-
dacza „O istocie nauk humanistycznych".

2–30 kwietnia w holu przy Czytelni Głównej 
Książnicy Pomorskiej czynna była wystawa 

„Bajki pomagają żyć. Terapeutyczna rola 
książki dla dzieci i rodziców”.

3 kwietnia w oddziale dziecięcym Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie najmłodsi czytelnicy 
spotkali się z Aleksandrą Petrusewicz, au-
torką książek dla dzieci.

3–21 kwietnia w holu przy Informatorium 
Książnicy Pomorskiej czynna była wysta-
wa „W objęciach wielkiego brata. Sowieci 
w Polsce 1944–1993” przygotowana przez 
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie.

6 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu zakończono akcję „Kresy 
z klasyką” — zbiórkę klasyki literatury polskiej 
dla Polonii Kresowej. Od początku stycznia 
2009 biblioteka pozyskała ponad 800 różnych 
pozycji z literatury polskiej.

7 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła się prezentacja bibliotecznego sys-
temu komputerowego ALEPh. W prezentacji 
uczestniczyli bibliotekarze z powiatu kosza-
lińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, 
sławieńskiego i szczecineckiego.

10 kwietnia – 9 maja w ramach „Galerii 
jednego obrazu Książnicy Pomorskiej” pre-
zentował się Maciej Osmycki.

14 kwietnia w Czytelni Książki Mówionej 
Książnicy Pomorskiej odbyło się integracyjne 
spotkanie członków Klubu Twórców i Ani-
matorów Kultury PZN OZ oraz Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

15 kwietnia przedstawiciele Izby Notarial-
nej w Szczecinie oraz firm „IT Serwis s.c.”  
i „ALEPh Polska Sp. z o.o.” uroczyście prze-
kazali Książnicy Pomorskiej archiwum her-
manna Günthera Grassmanna i związanej ze 
Szczecinem rodziny Grassmannów.

15–16 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej odbywały się warsztaty „Arte-
terapia w pracy bibliotecznej” dla bibliote-
karzy powiatu koszalińskiego. Warsztaty 
poprowadziła dorota domeracka z działu 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku.

Warsztaty arteterapii
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16 kwietnia w Książnicy Pomorskiej a 17 
kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyły się spotkania informacyjne dla dyrek-
torów i kierowników bibliotek publicznych wo-
jewództwa zachodniopomorskiego dotyczące 
programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

17 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy 
Biesiekierz odbyła się uroczystość z okazji 
60-lecia istnienia placówki oraz inauguracja 
jej działalności w nowych pomieszczeniach. 
Na uroczystość zaproszono władze gminne, 
dyrektorów szkół i przedszkola i czytelników. 
Starostwo reprezentowali dyrektor Wydziału 

Przekazanie archiwum hermanna Günthera Grassmanna

Obchody 60-lecia biblioteki w Biesiekierzu
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Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego, 
Tomasz hołowaty oraz Beata Lubczyk. Biblio-
teka gościła też przedstawicieli Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej i Książnicy Pomorskiej. 
Obchodom towarzyszyły występy dzieci z 
Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu i Szko-
ły Podstawowej w Starych Bielicach. dyrektor 
biblioteki, Agnieszka hryniewicz z Agnieszką 
Rosowską przybliżyły zebranym historię pla-
cówki, wójt Marian hermanowicz oraz ksiądz 
Zbigniew Kukiel dokonali uroczystego otwar-
cia biblioteki w nowych pomieszczeniach.

17 kwietnia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Miejsce słabości w relacjach międzyludz-
kich, stanowiącej materiały pokonferencyjne 
spotkania na Zamku Książąt Pomorskich 
w listopadzie 2008 roku.

18 kwietnia pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gryficach uczestniczyli w I Po-

wiatowych Targach Edukacyjnych prezentu-
jąc część swoich zbiorów.

18 kwietnia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbył się wernisaż wystawy „Le-
karze fotografuję przyrodę”.

20 kwietnia w Oddziale dla dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyła się 
inscenizacja „Czerwonego Kapturka” w wyko-
naniu Teatru „La Fayette” ze Szczecina.

21 kwietnia w „Galerii Jednego Obrazu” 
w Bibliotece Publicznej przy Trzebiatowskim 
Ośrodku Kultury odbył się wernisaż obrazu” 
Lilie” autorstwa Ludwiki Toporowskiej.

23 kwietnia, z okazji Światowego dnia 
Książki, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Łobzie odbyło się spotkanie autorskie ze 
szczecińską pisarką Aleksandrą Pertusewicz. 
Wdzięczną widownię stanowiły dzieciaki 

Prezentacja książki Miejsce słabości w relacjach międzyludzkich
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trzech grup zerowych z Przedszkola Miejskie-
go im. Krasnala hałabały w Łobzie.

23 kwietnia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Pola-
cy w Harbinie, stanowiącej plon konferencji 
naukowej o tej samej nazwie, która odbyła 
się w Książnicy w 2008 roku.

23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach w czytelni dla dzieci odbyło się 
spotkanie czytelnicze z okazji Światowego 
dnia Książki i Praw Autorskich. Oddział dla 
dzieci odwiedziły klasy „0” z SP 3, fragmenty 
książki Podróże furmana Szejtroczka autor-
stwa Vaclava Ctvrtka czytały bibliotekarki.

24 kwietnia w ramach „Goleniowskich 
spotkań z piórem” w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Goleniowie odbyło się 
spotkanie autorskie ze szczecińską pisarką 
dla dzieci, Aleksandrą Petrusewicz.

24 kwietnia w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się szkolenie kierowników regionalnych pra-
cowni krajoznawczych PTTK.

28 kwietnia w ramach Festiwalu 4 Pór Książ-
ki — Festiwal Literatury Popularnej POPLIT 
w Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie odbyły 
się warsztaty komiksowe oraz wykład połą-
czony z pokazem multimedialnym o komik-
sografii czeskiej w wykonaniu koordynatorów 
projektu Sztuka Komiksu Europy Środkowej 
CENTRALA Anny Suska i Michała Słomki. 
Otwarto też wystawę „Czeski komiks histo-
ryczny”, odbyło się też spotkanie autorskie 
z Tomaszem Niewiadomskim — popularnym 
twórcą komiksów.

28 kwietnia w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gryficach odbyło się spotkanie dzieci 
z SP nr 4 z bibliotekarką Anną Burdą, która 
przeczytała maluchom fragment książki 
z kolekcji CPCd 8 + 2 i ciężarówka autorstwa 
Anne-Cathe Vestly.

29 kwietnia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Tomasza Ślepowrońskiego Polska i Wschod-
nioniemiecka historiografia Pomorza Zachod-
niego (1945–1970). Instytucje — Koncepcje 

— Badania.

29 kwietnia w sali konferencyjnej Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotka-
nie autorskie połączone z promocją książki 
Ihora Iljuszyna UPA i AK. Konflikt w Zachod-
niej Ukrainie [1939–1945].

29 kwietnia-29 maja w Łączniku Książnicy 
Pomorskiej czynna była wystawa „1 Maja 
w plakacie”.

Maj w MBP w Kołobrzegu upłynął pod hasłem 
„Ekologia z biblioteką 2009”. W ramach majo-
wych etapów programu edukacji przyrodniczej 
kołobrzeska biblioteka zorganizowała: wyciecz-
kę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
Nadleśnictwo Kliniska (zajęcia w Ośrodku oraz 
na ścieżce spacerowo-dydaktycznej dla dzieci 

Spotkanie  z Aleksandrą Petrusewicz
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ze Szkoły Podstawowej nr 8), wycieczki z prze-
wodnikiem turystycznym „Szlakiem kołobrze-
skich pomników przyrody”, konkurs plastyczny 
na logo programu „Ekologia z biblioteką”. 
Zadaniem uczestników było zaprojektowanie 
znaku graficznego budzącego pozytywne 
skojarzenia z przyrodą i biblioteką.

4 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie odbyło się spotka-
nie Cecylii Judek — Sekretarza Naukowego 
Książnicy Pomorskiej z uczniami goleniow-
skich gimnazjów. Tematem spotkania był 
wykład pt. „Życie i twórczość Zbigniewa 
herberta i jego związki ze Szczecinem”.

5 maja został rozstrzygnięty konkurs na 
najlepszą bibliotekę województwa zachod-
niopomorskiego 2008 roku. Tytuł „Biblioteka 
Roku 2008” zdobyła Biblioteka Publiczna 
Gminy Biesiekierz

5 maja odbył się Trzebiatowski dzień Słonia, 
w trakcie którego rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny na logo Oddziału dziecięcego 
Biblioteki Publicznej przy Trzebiatowskim 
Ośrodku Kultury.

5 maja w Filii Górny Taras Biblioteki Publicz-
nej w Gryfinie odbyło się „Spotkanie z książ-
ką" — grupa przedszkolaków przez zabawę, 
zapoznawała się z biblioteką.

5 maja w ramach cyklu „Goleniowskie spo-
tkania z piórem” w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Goleniowie odbyło 
się spotkanie autorskie dla dzieci z Krystyną 
Śmigielską.

6 maja w Sali Kolumnowej Książnicy Po-
morskiej odbyło się sympozjum naukowe 

„henryk Markiewicz jako badacz literatury”. 
Uczestnicy sympozjum przedstawili dorobek 
prof. henryka Markiewicza, jednego z najwy-
bitniejszych polskich literaturoznawców.

Spotkanie autorskie z Krystyną Śmigielską.



�20�20

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

Sympozjum naukowe „henryk Markiewicz jako badacz literatury”

Wystawa „Klasztory Meklemburgii — Pomorza Przedniego” 
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6 maja w Oddziale dla dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gryficach odbyło się 
spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” zatytułowane „Morskie opowieści”. 
W imprezie uczestniczyli uczniowie z SP nr 3 
i 4, całość przygotowali i poprowadzili studen-
ci Akademii Morskiej w Szczecinie.

6–30 maja w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej czynna była wystawa „Klasztory 
Meklemburgii — Pomorza Przedniego” przy-
gotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Klasztoru w doberanie.

7 maja w ramach „Goleniowskich spotkań 
z piórem” odbyło się spotkanie autorskie 
z Barbarą Stenką oraz dziecięcą Grupą 
Wokalną „Arfik”, która wykonała inscenizację 
do fragmentów książki Oj Hela.

7 maja w Bibliotece Publicznej w Trzebiato-
wie miały miejsce uroczyste obchody dnia 
Bibliotekarza zorganizowane przez koło SBP 
nr 18. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze 
z bibliotek publicznych i szkolnych powiatu 
gryfickiego.

7–17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w dobrej w związku z obchodami 60-lecia 
Biblioteki w dobrej czynna była wystawa 

„Skarby Książnicy Pomorskiej”.

8 maja z okazji dnia Bibliotekarza, w czytelni 
dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gryficach odbyło się spotkanie pracowni-
ków Biblioteki z władzami samorządowymi. 
Przybyli m.in. burmistrz Gryfic Andrzej Szczy-
gieł, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław 
Błysz i Sekretarz Gminy Wanda Piwoni.

8–15 maja w Książnicy Pomorskiej obchodzo-
no coroczny Tydzień Bibliotek. 8 maja miała 
miejsce inauguracja Tygodnia i Zachodnio-

pomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”, 
11 maja pod hasłem „Biblioteka to plus dla 
seniora” odbyły się szkolenia dla seniorów 
z obsługi Internetu, 12 maja wernisaż foto-
grafii Jarosława Romackiego i pokaz mody 
bibliotecznej projektantki Bambolali, 13 maja 
głośne czytanie dzieciom bajek przez hono-
rowych konsulów Szwecji, Ukrainy i Litwy, 
14 maja odbyło się seminarium „Biblioteka to 
plus dla regionu”, 15 maja wernisaż wysta-
wy fotograficznej „Kazimierz Nowak. Afryka 
1931–1936”. Ponadto czynny był kiermasz 
„Książka za złotówkę”, od 11 do 15 maja odby-
wały się też lekcje i wykłady dla uczniów.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Goleniowie zorganizowała IV edycję konkur-
su ortograficznego „dyktando 2009” i ogłosiła 
IV edycję plebiscytu na „Najżyczliwszego Go-
leniowianina 2009”. Zwyciężczynią plebiscytu 
została Maria Kotynia-Krukar.

Najżyczliwsza mieszkanka Goleniowa w 2009 
roku
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Biblioteka to plus minus kobieta — pokaz mody w Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej

Uroczyste otwarcie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej



�23�23

K KRONIKA

11 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się coroczne spotkanie z okazji dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek z przedstawicielami 
władz miasta i powiatu. Członkowie Zarządu 
Koła SBP w Koszalinie, którzy byli organiza-
torami spotkania, wręczyli nagrody książkowe 
jubilatom obchodzącym okrągłe rocznice 
pracy i legitymacje nowo przyjętym członkom 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ko-
szalinie. Jak co roku hitem spotkania okazał 
się występ Kabaretu na Czas Powołanego, 
który przedstawił skecz pt. „Bibliotekarz” 
i piosenkę „dziś prawdziwych dłużników już 
nie ma”. Na koniec dr Marianna Borawska 
wygłosiła wykład „Nurt kobiecy we współcze-
snej literaturze polskiej”.

11–16 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfi-
nie trwał kiermasz taniej książki.

12 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Ko-
łobrzegu gościła pisarza Arkadiusza Niemir-
skiego, autora książek detektywistycznych 
dla młodzieży i dorosłych, kontynuatora 
słynnej serii „Pan Samochodzik i…” Zbignie-
wa Nienackiego. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie z Zespołu Szkół przy ul. Lwowskiej 
oraz Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu. Spo-
tkanie odbyło się w ramach dyskusyjnego 
Klubu Książki.

12 maja w sali konferencyjnej Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbył się koncert Mini 
Studia Poezji i Piosenki działającego przy 
Centrum Kultury 105 dla uczestników zajęć 
terapeutycznych prowadzonych przez KBP.

12 maja w Bibliotece Głównej Pomorskiej 
Akademii Medycznej odbyła się wystawa 
zagranicznych podręczników z zakresu 

„Kabaret Na Czas Powołany” w bibliotecznym repertuarze
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Wykład dr Marianny Borawskiej w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Smaki Świata z Wielkiej Brytanii w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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stomatologii zorganizowana wspólnie z fir-
mą Medicalbooks.pl z Poznania. Wystawie 
towarzyszyła prezentacja pomocy dydak-
tycznych oraz dodatków multimedialnych do 
podręczników dla wykładowców Pomorskiej 
Akademii Medycznej.

12 maja w ramach Tygodnia Bibliotek Miejska 
Biblioteka Publiczna w Szczecinie przygoto-
wała w filii bibliotecznej nr 4 spotkanie au-
torskie z panią profesor Joanną Papuzińską. 
Wśród zaproszonych gości byli: pani profe-
sor Urszula Chęcińska, bibliotekarze wraz 
z dziećmi należącymi do kółka czytelniczego 
oraz uczniowie drugiej klasy SP nr 69.

12 maja w czytelni dla dorosłych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyło 
się spotkanie z pisarzem Arkadiuszem 
Niemirskim, autorem książek dla młodzieży 
i dorosłych.

12 i 14 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfi-
nie odbywały się zajęcia biblioterapeutyczne. 
Były one częścią Tygodnia Bibliotek, w ra-
mach którego m.in. otwarto wystawę książek 
w filii w Wełtyniu a maskotka miasta, Gryfuś 
promował czytelnictwo na ulicach Gryfina 
rozdając ulotki i cukierki, rozmawiając i foto-
grafując się z dziećmi.

12 i 15 maja w Bibliotece Publicznej w Trze-
biatowie odbyło się coroczne Pasowanie 
na Czytelnika wszystkich klas pierwszych 
z trzebiatowskich szkół.

13 maja w ramach cyklu „Smaki Świata” 
czytelnicy „książki mówionej” Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej zapoznali się z kulturą 
i historią Wielkiej Brytanii.

Spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską
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Koszalińskie „Chotomki”

Kiermasz w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej
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13 maja w sali konferencyjnej Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbył się Powiatowy 
Przegląd Recytatorski dla Przedszkolaków 

„Chotomki”. W tym roku dzieci recytowały 
wiersze Wandy Chotomskiej.

13–14 maja Biblioteka Główna Pomorskiej 
Akademii Medycznej z wydawnictwem Else-
vier Urban & Partner zorganizowały wystawę 
i kiermasz książek medycznych. Zaprezento-
wano najnowsze podręczniki dla studentów 
medycyny.

14 maja w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
wystartowały czwartkowe spotkania „Czy-
tanie z Gryfusiem”, podczas których Gryfuś 

— maskotka miasta — czyta dzieciom.

14 maja w Sali Kolumnowej Książnicy Pomor-
skiej odbyło się seminarium dla bibliotekarzy 
województwa zachodniopomorskiego „Biblio-
teka to plus dla regionu”. Sesja poświęcona 
była tym aspektom działalności bibliotek, 
które dotyczą kulturotwórczej roli bibliotek 
w regionie, działalności na rzecz integracji 
społeczności lokalnej, działań bibliotek 
związanych z budowaniem społeczeństwa 
informacyjnego i ich funkcjonowania jako 
lokalnych centrów informacji.

14 i 15 maja odbyły się zorganizowane przez 
Bibliotekę Publiczną w Trzebiatowie spotka-
nia z poezją „Ulica Poetów”. Pierwszego dnia 
ich gościem była Marta Klubowicz — aktor-
ka i poetka. Artystka włączyła się również 
w kampanię Cała Polska Czyta dzieciom 
spotykając się z młodzieżą gimnazjalną 
i przybliżając im poezję romantyka niemiec-
kiego J. Eichendorffa. 15 maja gościem „Ulicy 
Poetów” była Joanna Chmielewska, która 
poprowadziła warsztaty poetyckie, malowa-
nie” wiersza, losowanie wiersza ukrytego 
w bajkowym kapeluszu, wspólne układanie 
rymowanek.

15 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyła się miejska impreza z okazji „Święta 
Polskiej Niezapominajki”. W jej ramach 
podsumowano konkurs poetycki na wiersze 
o tematyce związanej ze świętem (o miłości, 
przyjaźni, ekologii...). Z koncertem piosenek 
lirycznych wystąpili uczestnicy Studia Poezji 
i Piosenki im. h. i K. Ziembińskich. Tego dnia 
również otwarto wystawę „Najpiękniejszych 
wierszy o miłości”, którą można było oglądać 
końca maja.

15 maja około godziny 20-tej Budynkiem 
Głównym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
zawładnęli piraci przybyli na „Noc w Bibliote-
ce”. Młodzi czytelnicy bawili się wraz z pania-
mi bibliotekarkami do białego rana.

15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się seminarium „Biblio-
teka przyjaznych multimediów” dla środowi-
ska kołobrzeskich bibliotekarzy i nauczycieli. 
Referaty wygłosili pracownicy Książnicy 
Pomorskiej (E. Kamińska, P. Kamienowski 

Noc w Bibliotece czyli baw się z nami piratami 
w Koszalinie
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i M. Słowińska). Seminarium połączone było 
z podsumowaniem tegorocznych obchodów 
Tygodnia Bibliotek. halina Filip, dyrektor MBP 
w Kołobrzegu wręczyła statuetki „Przyjaciela 
Biblioteki”, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu „Okruszek”, Przedszkolu 
Miejskiemu nr 10, Zespołowi Szkół przy 
Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko”, biblio-
tekarkom Teresie Stępowskiej i Marioli Legan, 
i Stefanowi Ranieckiemu — przewodnikowi 
turystycznemu.

15 maja Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Bobolicach obchodziła 60-tą rocznicę 
powstania. Uroczystość była świętem 
społeczności całych Bobolic. Były życzenia, 
gratulacje, ogłoszenie wyników konkursu na 
logo biblioteki.

15 maja w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbył się koncert Zespołu 
Muzyki dawnej „Ars Antiqua”.

Koncert Zespołu Muzyki dawnej „Ars Antiqua”

18 maja w filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
przy ul Krasińskiego otwarto wystawę „Indie 
w fotografiach Małgorzaty Matuszewskiej”.

18 maja zespół pracowników Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej dokonał całościowej kon-
troli Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno.

18 maja odbyła się II Sztafeta Literacka 
zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną 
w Chojnie, do której przyłączyła się m.in. 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie.

18 maja w Oddziale dla dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyło się 
spotkanie z przedszkolakami poświęcone 
postaci Jana Pawła II.

18 maja w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyło się spotkanie autorskie 
z Marcinem Górką i Adamem Zadwornym 
i promocja ich książki Psy z Karbali.

19 maja w Sali Kolumnowej Książnicy Po-
morskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

„Śladami zabytków regionu" przedstawiające 
architekturę ryglową pasa nadmorskiego wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Wykład 
wygłosili etnografowie Maria Witek z Biura 
dokumentacji Zabytków i Waldemar Witek 
z Regionalnego Ośrodka Badań i dokumen-
tacji Zabytków.

20 maja w Sali Pod Piramidą Książnicy 
Pomorskiej odbyło się spotkanie autorskie 
z niemieckim pisarzem Janem Koneffke.

21 maja w Sali Kolumnowej Książnicy Pomor-
skiej odbyło się spotkanie z Marianem Jurczy-
kiem połączone z promocją książki Marian 
Jurczyk — zły prezydent Piotra Zielińskiego.
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Marcin Górka i Adam Zadworny (przy stole) na 
promocji Psów z Karbali

Jan Koneffke rozmawia z czytelnikami w Książnicy 
Pomorskiej

Promocja książki Marian Jurczyk — zły prezy-
dent

22 maja Bibliotekę Główną Pomorskiej Aka-
demii Medycznej w Szczecinie odwiedziła 
grupa dzieci z Przedszkola Publicznego nr 53 
w Szczecinie. Przedszkolaki miały okazję 
zobaczyć jak wygląda nowoczesna biblioteka 
naukowa, kto korzysta z jej zasobów oraz jak 
jest zorganizowana. dzieci na pamiątkę wizy-
ty otrzymały dyplom honorowego Czytelnika 
Biblioteki Głównej PAM.

25 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się podsumowanie konkursu 
fotograficznego „Tak się żyje w Koszalinie” 
połączone z otwarciem wystawy nagrodzo-
nych prac.

25 maja odbyło się uroczyste wręczenie 
statuetek w konkursie „Biblioteka Roku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego”. W tym 
roku zaszczytny tytuł Biblioteki Roku otrzy-
mały dwie biblioteki z powiatu koszalińskie-
go: Biblioteka Publiczne Gminy Biesiekierz 
w kategorii bibliotek wiejskich i Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Polanów w kate-
gorii bibliotek miejskich.

25 maja odbył się Trzebiatowski dzień 
Książki: uroczyste obchody 10-lecia nadania 
imienia Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej 
Bibliotece Publicznej przy Trzebiatowskim 
Ośrodku Kultury, wręczenie Statuetek „Błę-
kitnej damy”, nagrodzenie najaktywniejszych 
czytelników, inauguracja dni Książki Czeskiej 
(wykład dr Andrzeja Wątorskiego, otwarcie 
wystawy „Podróże kulturalne po Czechach”), 
recital artystów z Opery na Zamku.

25 maja zostały wręczone przez dyrektora 
Książnicy Pomorskiej Lucjana Bąbolewskie-
go statuetki „Biblioteka Roku 2008”. Tytuł 

„Biblioteka Roku 2008” w kategorii „najlepsza 
biblioteka wiejska” zdobyła Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Biesiekierz. Statuetkę odebra-
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honorowi czytelnicy Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej

Podsumowanie konkursu fotograficznego „Tak się żyje w Koszalinie”
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ła dyrektor Biblioteki Agnieszka hryniewicz. 
Wyróżnienie w kategorii „najlepsza biblioteka 
miejska” zdobyła Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Polanów. Statuetkę odebrała dyrek-
tor Biblioteki Bożena Wruszczak. Natomiast 
statuetkę „Biblioteka Roku 2008” w kategorii 

„najlepsza biblioteka miejska” odebrał Krzysz-
tof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie.

26 maja w Oddziale dla dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach odbyło się 
uroczyste spotkanie mam z dziećmi.

26–28 maja Biblioteka Główna Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie wraz 
z firmą International Publishing Service zor-
ganizowała wystawę zagranicznych książek 
naukowych z zakresu medycyny i nauk po-
krewnych. W tym roku miejscem ekspozycji 
była czytelnia naukowa w Filii nr 1 BG APM 
w szpitalu SPSK-1 przy Unii Lubelskiej.

27 maja w Bibliotece Wyższej Szkoły huma-
nistycznej TWP w Szczecinie odbył się wie-
czorek poetycki ze szczecińską poetką halina 
Pląder. W spotkaniu uczestniczyli studenci 
Wyższej Szkoły humanistycznej, nauczyciele 
akademiccy oraz indywidualni goście.

27 maja w Czytelni Książki Mówionej 
Książnicy Pomorskiej odbyło się spotykanie 
z poetą i muzykiem Lechem Boruckim, połą-
czone z wernisażem wystawy prac Gertrudy 
Wegner.

27 maja w Sali pod Piramidą Książnicy Po-
morskiej odbyło się spotkanie z himalaistami 
Grzegorzem Kukurowskim i Jarosławem 
Skowronem — pierwszymi Polakami, którzy 
zdobyli Nirekhę (6186 m.n.p.m).

27 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się „Powiatowe Święto Czytelnika 
dziecięcego”, w czasie którego uhonorowano 

himalaiści w Książnicy Pomorskiej
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Powiatowe Święto Czytelnika dziecięcego w Koszalinie

Miejskie Święto Czytelnika dziecięcego w Koszalinie



�33�33

K KRONIKA

51 najaktywniejszych czytelników z powiatu 
koszalińskiego. Czytelnicy świetnie się bawili 
w czasie gry terenowej po bibliotece, rozwią-
zując krzyżówkę, do której hasła można było 
znaleźć w różnych działach KBP.

28 maja sali konferencyjnej Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej odbyło się miejskie „Święto 
Czytelnika dziecięcego”, na którym nagrodzo-
no najaktywniejszych czytelników filii KBP.

28 i 29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbył się „Bajkowy maraton” 

— głośne czytanie bajki „Zjadacz słów, czyli 
historia smoka Zenobiusza” Elżbiety Safa-
rzyńskiej i warsztaty plastyczne pod hasłem: 

„Smoki, elfy i gobliny — istoty fantastyczne 
w sztuce i literaturze”, poprowadzone 
przez znaną ilustratorkę książek dla dzieci 

— Agnieszkę Żelewską. 29 maja wręczono też 
nagrody w konkursach plastycznym (na logo 
programu „Ekologia z biblioteką”) i fotogra-
ficznym („Kołobrzeski kolaż fotograficzny”).

28 maja w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się promocja książki 
Kazimiery Kality-Skwirzyńskiej i Mirosława 
Opęchowskiego Dobra i okolice/Daber und 
Umgebung.

29 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyła się impreza finałowa Wojewódz-
kiego Konkursu „Literacki Start”, na którą 
złożyły się: wręczenie nagród i recytacje 
nagrodzonych utworów w oprawie muzycznej 
uczestników Studia Poezji i Piosenki h. i K. 
Ziembińskich.

29 maja w Oddziale dla dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gryficach rozpoczął się 
VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom. 
Bibliotekarki w towarzystwie uczniów klasy I A 
z SP nr 3 udały się do Radia VOX FM Gryfice 

na nagranie „Lokomotywy” Juliana Tuwima 
i pozdrowień dla bliskich.

29 maja w Sali Kolumnowej Książnicy Pomor-
skiej odbyło się spotkanie z filozofem Janem 
Koniecznym poświęcone „Fenomenologii 
miłości” J.L. Mariona.

30 maja – 7 czerwca w Książnicy Pomorskiej 
trwał VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
dzieciom. 30 maja odbył się dzień dziecka 
i rodzinna podróż do Bajkolandii w Schroni-
sku dla rodzin bezdomnych, 3 czerwca w Sali 
Kolumnowej Książnicy Pomorskiej miało 
miejsce przedstawienie” Oko w oko z kra-
snoludkami”, 4 czerwca w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Wielbowie odbyło się 
spotkanie” Witajcie w naszej bajce”.

31 maja na Jasnych Błoniach w Szczecinie 
odbyły się VIII Szczecińskie Spotkania Or-
ganizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. 
Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i Książnica Pomorska 
zorganizowała stoisko z kiermaszem „Książ-
ka za złotówkę”.

1 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbył się „Bajkowy poranek” 

— głośne czytanie bajek i zabawa dla dzieci 
w wieku 2–5 lat.

1 – 5 czerwca w Trzebiatowie odbył się VIII 
Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom — 
bajki czytali m.in. Kamil Twarzyński — piłkarz 
Regi Trzebiatów oraz Grzegorz Szymański 

— strongman.

1 – 5 czerwca w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
trwał VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania dzie-
ciom w ramach akcji Cała Polska Czyta dzie-
ciom. Osoby znane z publicznego życia miasta 
czytały dzieciom m.in. gryfińskie legendy.
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Spotkanie w Książnicy w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom

Otwarcie wystawy z okazji 20-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku
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2 czerwca w sali konferencyjnej Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja 
popularnonaukowa w ramach obchodów 20-
tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów pt. 

„1989. Narodziny wolności: wybory czerwco-
we w Koszalinie”. Konferencji towarzyszyła 
wystawa opatrzona tym samym tytułem, która 
była czynna do końca czerwca.

2 czerwca w Bibliotece Publicznej w Trze-
biatowie odbył się międzyszkolny turniej ze 
znajomości bajek i baśni czeskich” W Rza-
choleckim Lesie”.

2 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyło się kolejne spotkanie z cy-
klu „Śladami zabytków regionu”, tym razem 
oczami dzieci. W ramach ogólnopolskiego 
programu "Ślady Przeszłości — uczniowie 
adoptują zabytki" dzieci przygotowały pre-

zentacje multimedialne: "Szczecin — moja 
mała Ojczyzna" i "Stara wieża ciśnień 
w Szczecinie" (obecnie jest to kościół Matki 
Bożej Jasnogórskiej).

3 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbył się finał powiatowy 41-ego 
Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Pta-
ki, ptaszki i ptaszęta polne”. We wszystkich 
szczeblach eliminacji uczestniczyło ok. 2000 
recytatorów. W imprezie finałowej uczestni-
czyło 45 najlepszych.

4 czerwca bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gryficach udały się z wizytą 
do Gryfickiego domu dziecka, gdzie czytały 
dzieciom bajki. dzień wcześniej, 3 czerwca, 
bibliotekarki odwiedziły chore dzieci w gry-
fickim szpitalu.

Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polskie” w Koszalinie
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4 czerwca w Sali 613 Książnicy Pomorskiej 
odbyło się seminarium „Biblioteka przyja-
znych multimediów” skierowane do biblio-
tekarzy bibliotek publicznych województwa 
zachodniopomorskiego.

5 czerwca bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gryficach wybrały się do Gale-
rii–Muzeum „Brama” na spotkanie czytelnicze 
kończące VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
dzieciom. Tego dnia towarzyszyła im klasa 
III d z SP nr 3 w Gryficach. 

6 czerwca w Ogrodzie dendrologicznym 
w Glinnej odbył się „Piknik Czytelniczy z Eko-
bajeczkami” - czytanie książek połączone 
z grami ruchowymi, poznawaniem przyrody 
i ogniskiem. Piknik zorganizowała Bibliote-
ka Publiczna w Gryfinie z Nadleśnictwem 
Gryfino.

8 czerwca w filii w Mierzynie Biblioteki w do-
brej w ramach dKK odbyło się spotkanie 
z pisarką hanną Kowalewską. 

8 czerwca-20 lipca w holu przy Czytelni 
Głównej Książnicy Pomorskiej czynna była 
wystawa fotograficzna „Ostatni dzień Stoczni 
Szczecińskiej”, będąca wynikiem pleneru 
zorganizowanego przez Fotoklub Zamek. 

9 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej Ellis Potter wygłosił wykład „Świa-
topoglądy wschodu i zachodu”. 

9 czerwca w Bibliotece Publicznej w Trze-
biatowie odbył się IV Przegląd Małych Form 
Teatralnych „Marynki 2009”.

9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach w ramach dyskusyjnego Klubu 
Książki odbyło się spotkanie autorskie z pi-
sarką hanną Kowalewską. 

9 czerwca w sali konferencyjnej Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej odbyło się uro-
czyste zakończenie rocznego cyklu zajęć 
terapeutycznych prowadzonych przez KBP 
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną.

10 czerwca pracownice Oddziału Zbiorów 
Audiowizualnych Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej zorganizowały dla swoich czytel-
ników niedowidzących wyjazd do Rezerwatu 
Archeologicznego Kamienne Kręgi w Grzyb-
nicy, gdzie z przewodnikiem poznali historię 
miejsca i spędzili przyjemnie czas.

13 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się spotkanie autorskie połą-
czone z promocją cyklu książek ks. henryka 
Romanika o św. Pawle (Rok świętego Pawła. 
Modlitwa, Rok świętego Pawła. Podróże) 
a także „Siostra. Wiersze o Edycie Stein” 
i „Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła 
II. Rekolekcje”.

Wręczenie nagród uczestnikom zajęć terapeu-
tycznych
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15–17 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Marii dąbrowskiej w Choszcznie gościła 
Grzegorza Kasdepke — pisarza książek 
dla dzieci i młodzieży, autora scenariuszy 
do seriali i programów telewizyjnych (m.in. 
telenoweli „Klan”), dziennikarza, laureata 
wielu nagród. Grzegorz Kasdepke spotkał 
się z młodymi czytelnikami w Choszcznie 
(w ramach dKK), drawnie, Reczu, Bierzwni-
ku i Krzęcinie. W spotkaniach z Grzegorzem 
Kasdepke udział wzięło około 720 dzieci 
z powiatu choszczeńskiego.

17 czerwca w Bibliotece Publicznej w Trze-
biatowie uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Zbigniewa herberta 
w Trzebiatowie wystawili spektakl „Słowacki 
wielkim poetą był”.

18 czerwca – 1 września w Łączniku 
Książnicy Pomorskiej czynna była wystawa  

„Akcja wypoczynek! — polski plakat turystycz-
ny w zbiorach Książnicy Pomorskiej”.

18–20 czerwca 50-osobowa grupa pracow-
ników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
i bibliotekarzy powiatu koszalińskiego uczest-
niczyła w wyjeździe studyjnym do bibliotek 
warszawskich: Uniwersytetu Warszawskiego, 
Biblioteki Narodowej i nowo otwartej media-
teki „Przystanek Książka”.

19 czerwca w Leśniczówce Lesko odbyła się 
prezentacja tomiku poezji Zbigniewa Smocz-
ka „Wiersze dla przyjaciół”. Inspiracją wierszy 
są kontakty z ludźmi i obcowanie z przyrodą.  
Książka została zilustrowana przez artystę 
plastyka Wacława Jagielskiego.

Czytelnicy „książki mówionej” w Rezerwacie Archeologicznym w Grzybnicy
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20 czerwca w dołgach została otwarta świe-
tlica wiejska, w której można było oglądać 
wystawę historycznych zbiorów Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie. 

22 czerwca w Sali Pod Piramidą w Książni-
cy Pomorskiej odbył się wernisaż wystawy 

„Czego słuchał Szczecin w XVII wieku?” 
przedstawiającej zabytkowe instrumenty, 
starodruki ze zbiorów Książnicy oraz inne 
unikatowe przedmioty związane z dawnym 
Szczecinem. W pobliskim kościele pw. Św. 
Jana Ewangelisty zespół „Pomerania En-
semble” wykonał koncert, którego repertuar 
opierał się na muzykaliach prezentowanych 
na wystawie.

23 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Edwarda Rymara Pyrzyce poprzez wieki” – 
pierwszej polskiej monografii Pyrzyc i okolic.

23 czerwca w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej odbyło się uroczyste wręczenie dy-

plomów finalistom konkursu Samorządowy 
Lider Zarządzania 2009 Usługi Społeczne. 
Zaszczytne, II miejsce w dziedzinie kultura, 
otrzymała Koszalińska Biblioteka Publiczna 
za projekt „Kultura jest dla każdego – oferta 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dla osób 
niepełnosprawnych”.

24 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Krystyny Pohl Szczecińskie kontenerowce.

24 czerwca w Sali 613 Książnicy Pomorskiej 
w ramach dyskusyjnego Klubu Książki odby-
ło się spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim, 
poetą, redaktorem naczelnym dwumiesięcz-
nika Literackiego „Topos” wychodzącego od 
16 lat w Sopocie.

25 czerwca w sali konferencyjnej Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja 
III już edycji Almanachu Kultura Koszalińska 
2009. Spotkanie było okazją do zapoznania 
się z wydawnictwem, wymiany opinii na temat 
kondycji koszalińskiej kultury, jej przejawów 
i najważniejszych wydarzeń.

25 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Eryka Krasuckiego Międzynarodowy komu-
nista. Jerzy Borejsza — biografia polityczna. 

30 czerwca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej Zbigniew Głąbiński — Prezes 
Zachodniopomorskiej Izby Turystyki — wy-
głosił prelekcję „Andaluzja — kraina słońca”. 
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach 
działalności Centrum Aktywności Kulturalnej 
Osób Niesprawnych Wzrokowo.

Prezentacja tomiku poezji Zbigniewa Smoczka
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Bibliotekarze koszalińscy przed Biblioteką Narodową

Koncert zespołu „Pomerania Ensemble” w szczecińskim kościele św. Jana Ewangelisty
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