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słowo wstĘpne

konferencja „regionalna prasa bibliotekarska”, zorganizowana z okazji jubileuszu 
50-lecia kwartalnika „Bibliotekarz zachodniopomorski” stała się okazją do wymiany do-
świadczeń i prezentacji fachowych pism, wydawanych przez różne polskie biblioteki.

pierwsze na świecie bibliotekarskie czasopismo „Library Journal”, powstało w 1876 
roku z inicjatywy amerykańskiego stowarzyszenia american Library association. w po-
nad 30 lat później, w 1908 roku w warszawie, wówczas jeszcze w zaborze rosyjskim, 
polscy bibliotekarze skupieni w towarzystwie Biblioteki publicznej m.st. warszawy 
założyli „przegląd Biblioteczny”, pierwsze polskie pismo poświęcone bibliotekoznaw-
stwu, bibliotekarstwu i bibliografii (które, niestety, po 6 numerach zostało zawieszone, 
a ponownie reaktywowane dopiero w roku 1927). w 1919 roku w odrodzonej niepod-
ległej polsce powstało czasopismo „Bibliotekarz”, w 1949, już po ii wojnie światowej, 
w wyniku której wielu polskich bibliotekarzy straciło życie, a zbiory większości polskich 
bibliotek zostały rozproszone lub bezpowrotnie zniszczone, założono czasopismo 
o charakterze metodycznym, „poradnik Bibliotekarza”. obecnie uważa się, że liczba 
czasopism bibliotekarskich w polsce, zarówno tych w formie tradycyjnej, jak i wyda-
wanych w postaci elektronicznej, liczy ok.80 tytułów. szczecińskie spotkanie stało się 
okazją do prezentacji niektórych z nich.

w listopadzie 1959 roku z inicjatywy wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej 
w szczecinie ukazał się drukiem pierwszy numer biuletynu „Bibliotekarz zachodniopo-
morski”, poświęconego sprawom bibliotek i czytelnictwa pomorza zachodniego. tak 
więc minęło 50 lat; niekiedy trudnych, głównie „chudych”, rzadko „tłustych”, ale przede 
wszystkim lat owocnej i twórczej pracy. dokonując okazjonalnych podsumowań, i było 
to jedno z zadań spotkania, można zastanowić się, czy udało się zrealizować cel, aby 
pismo służyło pomocą i radą w codziennej praktyce bibliotecznej, aby odzwierciedlało 
dążenia bibliotekarzy w kształtowaniu i rozwijaniu poprzez różnorodne formy czytelni-
ctwa, działalności kulturalnej i informacyjnej, aby promowało nowe w bibliotekarstwie, 
aby stwarzało możliwość wymiany doświadczeń bibliotekarzy z różnych typów biblio-
tek. podczas konferencji poznaliśmy specyfikę także innych czasopism („Bibliotekarz 
Lubuski”, „pro Libris”, „siglum”, „sowa Mokotowa”, „Bibliotheca nostra”, „poradnik 
Bibliograficzno-Metodyczny”, „poradnik Bibliotekarza”, „Biuletyn Biblioteki Jagielloń-
skiej”, „Bibliotekarz wielkopolski”), wydawanych przez biblioteki publiczne różnego typu, 
biblioteki akademickie i pedagogiczne, czy — jak w przypadku „poradnika Bibliotekarza” 
— zarząd Główny stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich.

przeprowadzone niezależnie badania ankietowe (andrzej dudziak z poznania 
i aleksandra szpunar ze szczecina) wykazały, że spośród czytanych czasopism fa-
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chowych, poza pismami regionalnymi największa popularnością cieszy się „poradnik 
Bibliotekarza”, służący środowisku bibliotekarskiemu radą i pomocą od ponad 90. lat.

z wystąpienia Justyny ostrowskiej wynika, iż najliczniejszą grupę periodyków bi-
bliotekarskich (mających głównie charakter instrukcyjno-metodyczny) stanowią regio-
nalne, wydawane przez miejskie i wojewódzkie biblioteki publiczne czasopisma, które 
próbują nie tylko pomagać bibliotekarzom w rozwiązywaniu problemów związanych 
z organizacją pracy w bibliotekach, obsługą użytkowników, w tym szczególnie dzieci 
i młodzieży, ale także w promowaniu literatury fachowej oraz nowości wydawniczych. 
sporo miejsca poświęca się historii bibliotek, ciekawszym kolekcjom, prezentacji syl-
wetek zasłużonych bibliotekarzy oraz innych twórców kultury, wymianie doświadczeń 
dotyczących upowszechniania czytelnictwa wśród różnych grup użytkowników, w tym 
seniorów i osób niepełnosprawnych; ostatnio również zmianom w polskim bibliotekar-
stwie, problematyce zarządzania i marketingu, a nawet mobbingowi bibliotecznemu, 
ochronie zbiorów czy wykorzystaniu nowych technologii informatycznych.

Mamy nadzieję, że wnikliwa lektura zaprezentowanych podczas konferencji 
wystąpień stanie się dla wielu czytelników szansą na poznanie nowych czasopism 
bibliotekarskich, inspiracją do dalszych poszukiwań w codziennej pracy redakcyjnej, 
potwierdzeniem znaczenia fachowych pism w rozwoju polskiego bibliotekarstwa oraz 
swego rodzaju forum wymiany doświadczeń.

Organizatorzy konferencji
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Justyna ostrowska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

rozwÓJ czasopiśMiennictwa BiBLiotekarskieGo  
w poLsce

początki tego typu czasopiśmiennictwa� w innych krajach europejskich i ameryce 
wiązały się z gwałtownym rozwojem nauki i techniki w XiX wieku, a co za tym idzie, 
z dynamicznym rozwojem usług bibliotecznych. w 1876 powstało american Library 
association — pierwsze na świecie zawodowe stowarzyszenie bibliotekarskie, które 
w tym samym roku powołało do życia „Library Journal” — pierwsze na świecie czaso-
pismo bibliotekarskie.

Jednak dla polski wiek XiX to okres niewoli i zaborów, powstań narodowych i licznych 
represji politycznych. rozbiory uniemożliwiły polskiemu bibliotekarstwu uczestnictwo 
w przemianach, które w tym czasie zachodziły w organizacji, metodach i formach pracy 
w bibliotekarstwie światowym. zarówno biblioteki powszechne jak i naukowe utrzymy-
wane były dzięki ofiarności i wysiłkowi społeczeństwa. Biblioteki powszechne zakładane 
przez rozmaite towarzystwa oświatowe i kulturalne, np. warszawskie towarzystwo 
dobroczynności, polską Macierz szkolną, były przeważnie małe, ze skromnym księ-
gozbiorem, pozbawione profesjonalnego lokalu, wyposażenia i fachowego personelu, 
prowadzone najczęściej przez społeczników na marginesie ich innych zajęć. dopiero 
na początku XX wieku zaczęły powstawać większe polskie biblioteki publiczne, np. 
Biblioteka publiczna towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w krakowie (1905). w roku 
1907 towarzystwo Biblioteki publicznej w warszawie utworzyło dostępną dla wszyst-
kich, nowoczesną naukową Bibliotekę publiczną m.st. warszawy, która działała według 
najlepszych wzorów zagranicznych i propagowała ich stosowanie w polskim bibliote-
karstwie (m.in. Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej w opracowaniu zbiorów). w 1908 
roku tBp rozpoczęło wydawanie pod redakcją stefana dembego pierwszego polskiego 
czasopisma bibliotekoznawczego pod tytułem „Przegląd Biblioteczny. Czasopismo 
ilustrowane poświęcone bibliotekoznawstwu, bibliotekarstwu i bibliografii”. w latach 
1908–1911 ukazało się łącznie sześć numerów, gdyż z braku funduszy i ograniczonego 
kręgu odbiorców, jego publikacja została zawieszona.

 � przez czasopismo bibliotekarskie rozumiem „wydawnictwa periodyczne treści specjalnej, czyli czasopi-
sma fachowe służące doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy, dające wiedzę teoretyczną i kształcące 
umiejętności praktyczne, potrzebne do wykonywania bibliotecznych czynności: gromadzenia, opra-
cowania i udostępniania zbiorów”, zob. B. Góra, Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane 
w Polsce (1953–1985). warszawa, 1996.
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istotne zmiany nastąpiły dopiero po odzyskaniu niepodległości. po ponad 120 latach 
zaborów i zniszczeniach i wojny światowej, niemal od podstaw tworzone były struktury 
polskiego systemu bibliotecznego. wielkiego wysiłku organizacyjnego wymagało zbu-
dowanie jednolitego krajowego systemu bibliotecznego. powstawały biblioteki różnego 
typu, wzrastała liczba zatrudnionych w nich bibliotekarzy. Jeszcze przed zakończeniem 
działań wojennych w 1917 roku zorganizowano w warszawie związek Bibliotekarzy 
polskich2. w dwa lata później związek rozpoczął wydawanie czasopisma pt. „Bibliote-
karz. organ sekcji Bibliotek powszechnych związku Bibliotekarzy polskich”, które miało 
mieć charakter pisma fachowego i poświęcone było sprawom bibliotek powszechnych. 
pojawienie się tego czasopisma było następstwem rozszerzenia się ruchu zawodowego 
bibliotekarzy na obszarze całego kraju i ujawnienie potrzeby posiadania przez ten ruch 
własnego organu prasowego.

w roku 1927 z inicjatywy środowiska krakowskiego, został reaktywowany przez 
związek Bibliotekarzy polskich „przegląd Biblioteczny” na łamach którego były omawia-
ne zagadnienia związane z teorią i praktyką bibliotekarstwa. redaktorem czasopisma 
został edward kuntze. od roku 1972 „przegląd Biblioteczny”, stał się wspólnym pis-
mem naukowym Biblioteki pan w warszawie i stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich. 
w roku 2004, gdy zlikwidowano Bibliotekę pan, pismo przekazano stowarzyszeniu 
do samodzielnego wydawania3.

po zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpił dynamiczny rozwój bibliotek, które 
poniosły ogromne straty w wyniku działań wojennych. najbardziej ucierpiały zbiory bi-
bliotek warszawskich: Biblioteka narodowa, Biblioteka krasińskich, Biblioteka publiczna 
m.st. warszawy i wiele innych książnic. znaczna liczba placówek bibliotecznych wyma-
gała personelu o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie gromadzenia, opracowania 
i udostępniania zbiorów oraz pełnienia służby informacyjnej. By przygotować nowe 
kadry organizowano kursy i konferencje, wydawano materiały szkoleniowe i pomoce 
metodyczne, wznowiono również wydawanie periodyków bibliotekarskich.

przez kilka lat po wojnie jedynie „Bibliotekarz” pełnił funkcję poradniczo-metodyczne 
do czasu, gdy na rynku czytelniczym pojawił się (w październiku 1949 roku) miesięcznik 
„poradnik Bibliotekarza”. wydawcą pisma był związek Bibliotekarzy i archiwistów pol-
skich przy współudziale poradni Bibliotecznej centralnego ośrodka oświaty dorosłych 
towarzystwa Uniwersytetów robotniczych i Ludowych, a redaktorem naczelnym została 
Jadwiga Filipkowska-szemplińska. nowe czasopismo przyjęło na siebie obowiązek 
udzielania fachowych porad i pomocy w samokształceniu pracowników małych bibliotek. 
na jego łamach omawiano problemy związane z prowadzeniem bibliotek zakładowych, 
szkolnych, gminnych oraz punktów bibliotecznych. porady dotyczyły doboru książek, 
organizowania czytelnictwa, opracowania książek, przygotowania ich do wypożyczenia. 
stałymi działaniami czasopisma były m.in. organizacja i technika biblioteczna, formy 
pracy z czytelnikiem, tematyczne zestawienia książek, praca z dziećmi4.
 2 od roku 1954 zmiana nazwy na stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich (sBp).
 3 od 1.1.2005 r. redaktor naczelną jest prof. B. sosińska-kalata. archiwum „przeglądu Bibliotecznego” 

przekazano do zbiorów Bn. pismo jest wydawane regularnie zgodnie z podtytułem jako kwartalnik.
 4 a. kempa, Z dziejów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza. in: Co nam zostało z tych lat: 80-lecie 

Bibliotekarza i 50-lecie Poradnika Bibliotekarza. warszawa, 2000, s. 11.
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stowarzyszenie Bibliotekarzy pilskich wydawało jeszcze dwa periodyki5: „informator 
Bibliotekarza” i księgarza” (od 1956 roku) oraz „z doświadczeń bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych” (1958). w „informatorze” zamieszczane były stałe informacje o sBp, 
stowarzyszeniu księgarzy polskich, o różnych typach bibliotek i księgarniach, o waż-
nych, aktualnych zagadnieniach bibliotekarstwa, bibliologii, księgarstwa, przeglądy 
literatury fachowej i kalendarze rocznic literackich. natomiast rocznik „z doświadczeń 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych” był pierwszą próbą pokazania, czym jest biblioteka 
szkolna, czy też, jaką funkcję powinna pełnić biblioteka pedagogiczna. artykuły dotyczyły 
funkcjonowania tych bibliotek, roli czytelnictwa w rozwoju umysłowym człowieka.

najpopularniejsze czasopisma wydawane przez sBp adresowane były do wszystkich 
pracowników bibliotek, jednak nie zaspokajały potrzeb coraz dynamiczniej rozwijają-
cych się bibliotek naukowych, które chciały prezentować czytelnikom swoje bogate 
zbiory. dlatego już w 1946 roku reaktywowany został „pamiętnik Biblioteki kórnickiej”, 
czasopismo znane z okresu międzywojennego. dwa lata później ukazała się pierwszy 
powojenny numer „rocznika zakładu narodowego im. ossolińskich”. oba wydawni-
ctwa zawierały materiały omawiające zasoby własnych bibliotek i były im poświęcone. 
pod koniec 1951 roku Biblioteka im. ossolińskich rozpoczęła wydawanie pisma „ze 
skarbca kultury. Biuletyn Biblioteki zakładu im. ossolińskich”, które miało pełnić funkcję 
informatora o zasobach ossolineum, a także publikować wyniki badań prowadzonych 
przez pracowników nauki.

również biblioteki polskiej akademii nauk rozpoczęły wydawanie własnych czaso-
pism. w 1957 roku, z oficjalną datą wydania 1955, ukazał się pierwszy tom „rocznika 
Biblioteki polskiej akademii nauk w krakowie” pod redakcją Jana dąbrowskiego. 
w 2000 roku, po 45 latach, gdy wydawnictwo zaczęło się ukazywać pod egidą polskiej 
akademii Umiejętności, zmieniło nazwę na „rocznik Biblioteki naukowej paU i pan 
w krakowie”. czasopismo stało się bardziej atrakcyjne poprzez zwiększenie objętości 
i zamieszczaniu ciekawych i licznych materiałów ilustracyjnych. w roczniku gdańskiej 
Biblioteki pan „Libri Gedanenses” od 1967 zamieszczano prace dotyczące historii 
książki w Gdańsku oraz sprawozdania z działalności tej biblioteki.

pokrewną grupę czasopism bibliotekarskich stanowią czasopisma wydawane 
przez biblioteki szkół wyższych. w roku 1949 w Bibliotece Jagiellońskiej ukazał się 
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” pod redakcją adama Bara. zamieszczano na jego 
łamach wykazy nabytków oraz artykuły i rozprawy historyczne oparte na zbiorach 
biblioteki. w roku 1956, na wniosek komisji do spraw Bibliotek, Ministerstwo oświaty 
i szkolnictwa wyższego zaczęło wydawać „roczniki Biblioteczne” będące wspólnym 
czasopismem naukowym bibliotek szkół wyższych. autorzy pisali o historii bibliote-
karstwa i książki polskiej. Ukazywały się tam również kroniki i przeglądy literatury 
bibliotekoznawczej.

 5 w wydanej z okazji jubileuszu 90. lecia stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich Bibliografii wydawnictw 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich autorka wymienia 13 tytułów czasopism, które sBp wydawało 
lub wydaje samodzielnie oraz współpracując z innymi instytucjami. zob. U. Urbańska, Bibliografia 
wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. warszawa, 2007.
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w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w kilku uczelniach wyższych powstały 
serie wydawnicze poświęcone bibliotekoznawstwu, publikowane w ramach zeszytów 
naukowych. we wrocławiu ukazało się „Bibliotekarstwo”, w toruniu „nauka o książce”, 
w poznaniu „Biblioteka Główna”. autorzy prac zamieszczanych na łamach tych tytułów 
opierali się na zbiorach uczelni, a tematyka dotyczyła głównie zagadnień związanych 
z historią książek i bibliotek. w celu umożliwienia publikacji prac wszystkich pracow-
nikom uczelnianych bibliotek połączono wyżej wymienione wydawnictwa, tworząc 
w roku 1970 „studia o książce”. wydawanie pisma, poświęconemu teorii, metodologii 
i ogólnym zagadnieniom bibliologii, zlecono Uniwersytetowi wrocławskiemu, a redakcję 
powierzono karolowi Głombiowskiemu. w latach 1970–1976 ustalił się profil wydawni-
ctwa obejmując zagadnienia księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, informacji o książce 
i czytelnictwie w aspektach historycznym i współczesnym.

czasopismem ogólnobibliotecznym, służącym rozwojowi bibliotekarstwa, stał się 
„rocznik Biblioteki narodowej” wydawany od 1965 roku. Ma on charakter pisma na-
ukowego, publikuje obszerne artykuły z dziedziny bibliotekoznawstwa, nauki o książce 
i informacji naukowej, a także z dziedzin pokrewnych. Jest przeznaczony głównie dla 
pracowników naukowych, teoretyków i praktyków większych bibliotek naukowych.

najliczniejszą grupę periodyków bibliotekarskich, mających charakter instrukcyjno- 
-metodyczny, stanowią regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane przez miejskie 
i wojewódzkie biblioteki publiczne.

z tej grupy periodyków najstarszym jest „Biuletyn informacyjno-instrukcyjny”� wy-
dawany od roku 1953 przez Miejską Bibliotekę publiczną w krakowie. rok później 
wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna w Lublinie rozpoczęła wydawanie „Biuletynu 
informacyjno-Bibliograficznego” (od podwójnego numeru 3/4 z 1954 roku ukazywał się 
pod tytułem „Biblioteczna służba informacyjna województwa Lubelskiego”). w roku 
1955 ukazał się pierwszy numer „Biuletynu wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki pub-
licznej w Gdańsku”. cztery nowe tytuły pojawiły się w roku 1956: „Bibliotekarz Lubel-
ski” (wiMBp w Lublinie), „pomagamy sobie w pracy” — czasopismo wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki publicznej we wrocławiu oraz „Biuletyn wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki publicznej w kielcach”. do końca lat pięćdziesiątych ukazało się jeszcze kilka 
czasopism m.in. „Bibliotekarz Lubuski” (wiMBp w zielonej Górze — 1958), „informator 
wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej w olsztynie” (1958), „Głos Bibliotek. Biu-
letyn wojewódzkiej Biblioteki publicznej w krakowie” (1958), „Biuletyn wojewódzkiej 
Biblioteki publicznej w toruniu” (1958), „informator wojewódzkiej Biblioteki publicznej 
w warszawie” (1958), „Biuletyn informacyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblioteki pub-
licznej w Bydgoszczy” (1958), „Bibliotekarz zachodnio-pomorski” (1959), pismo wiMBp 
w szczecinie7. w ciągu następnych trzydziestu lat na rynku wydawniczym pojawiło się 
kilkanaście nowych regionalnych czasopism bibliotekarskich.

 6 obecnie nosi on tytuł „notes Biblioteczny” i wydawany jest przez wojewódzką Bibliotekę publiczną 
w krakowie.

 7 B. Góra, op. cit., s. 24–28.
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przełomowym rokiem dla prasy w polsce, a tym samym dla czasopism bibliotekar-
skich, był rok 1989, w którym zniesiona została cenzura i zlikwidowano koncern „rsw 
prasa-książka-ruch”. w wyniku zapoczątkowanej wówczas reformy administracji 
państwowej znaczna część bibliotek została przejęta przez samorządy lokalne. decen-
tralizacja zarządzania bibliotekami i zmiana sposobu ich finansowania spowodowała 
konieczność ściślejszej współpracy różnych środowisk bibliotekarskich. nowe zagroże-
nia dla istnienia niektórych bibliotek sprzyjały podejmowaniu opieki merytorycznej nad 
mniejszymi placówkami przez większe, w czym duże znaczenie odgrywało czasopismo 
bibliotekarskie o zasięgu regionalnym, a nawet sublokalnym8. oprócz miejskich bibliotek 
publicznych wydawaniem prasy bibliotekarskiej zajęły się również ośrodki kultury.

w okresie od 1989 do końca 1990 roku ukazywało się 58 czasopism poświęconych 
książce i bibliotece, w tym 27 regionalnych i nowych na bibliotekarskim rynku wydawni-
czym czasopism o charakterze sublokalnym. w latach 1991–1995 pojawiło się jeszcze 18 
periodyków bibliotekarskich9. większość tych czasopism to typowe periodyki instrukcyjno- 
-metodyczne lub informacyjno-metodyczne, które mają pomagać czytelnikom w roz-
wiązywaniu problemów związanych z organizacją pracy w bibliotekach i pracy z czy-
telnikiem. zamieszczane są w nich scenariusze literackie, propozycje konkursów 
czytelniczych, konspekty lekcji bibliotecznych, których celem jest przygotowanie dzieci 
i młodzieży do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotek i posługiwaniem się 
książką i czasopismem jako źródłem informacji. wiele miejsca poświęca się promo-
waniu książki, poprzez prezentacje nowości wydawniczych. popularne są zestawienia 
bibliograficzne i inne materiały np. o charakterze biograficznym.

w niektórych czasopismach regionalnych m.in. w „Bibliotekarzu Lubelskim”, „Bi-
bliotekarzu warmińsko-Mazurskim”, „Bibliotekarzu zachodniopomorskim” podstawo-
wy materiał stanowią — wzorem periodyków ogólnopolskich — artykuły poświęcone 
najnowszym tendencjom rozwoju bibliotekarstwa, wdrażanym głównie we własnym 
regionie. publikowane są w nich artykuły dotyczące historii bibliotek, ciekawszych 
księgozbiorów, czytelnictwa, biblioterapii. dużo miejsca w tych czasopismach zajmują 
sprawy związane z danym regionem, jego historią, współczesnością, gospodarką 
i kulturą oraz prezentacje sylwetek lokalnych twórców kultury. w ostatnich latach po-
jawiły się artykuły z zakresu zarządzania i marketingu bibliotecznego, komputeryzacji 
i automatyzacji procesów bibliotecznych, nowych form prezentacji zbiorów (katalogi 
on-line, biblioteki cyfrowe). pewna część współczesnych czasopism bibliotekarskich ma 
charakter wyłącznie informacyjny. zamieszczane są w nich informacje dotyczące życia 
bibliotek, wykazy nowych nabytków, kroniki wydarzeń związanych z daną instytucją.

obecnie w polsce wydawanych jest kilkadziesiąt czasopism bibliotekarskich, któ-
re mają na celu prezentację bibliotek oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnej 
i zachęcają swoich czytelników do współtworzenia pisma. wiele z nich obchodzi kilku-
dziesięcioletnie jubileusze (m.in. „Bibliotekarz”, „poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz 
 8 L. Biliński, Czasopisma bibliotekarskie w Polsce-funkcje, odbiór społeczny. in: Co nam zostało z tych lat: 

80-lecie Bibliotekarza i 50-lecie Poradnika Bibliotekarza. warszawa, 2000, s. 18–19.
 9 B. Góra, Regionalne i sublokalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce w latach 1989–1994. 

„przegląd Biblioteczny”. 1997, nr 4, s. 366.
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zachodniopomorski”, „rocznik Biblioteki naukowej paU i pan w krakowie”). są i nowe, 
powstałe przed kilku laty m.in. „sowa Mokotowa”, „wola czytania”, „regał”, „czytelma-
niak”, „supplement”, „Biblioregion, czyli Bibliotekarskie wieści z euroregionu silesia”. 

w bazie Biblioteki narodowej „czasopisma polskie (pierwsze numery nowych ty-
tułów)” od roku 1985 do chwili obecnej zarejestrowanych jest 77 tytułów czasopism 
bibliotekarskich. natomiast baza arianta10 (naukowe i fachowe polskie czasopisma 
elektroniczne) rejestruje 38 tytułów czasopism bibliotekarskich, udostępniane zarówno 
w wersji drukowanej jak i online.

obecnie obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na szybką i aktualną informację 
a najpopularniejszym źródłem tych informacji jest internet. również środowisko bibliotekar-
skie zauważyło potrzebę stworzenia platformy, która będzie swoistym centrum informacji 
bibliotekarskiej.1 kwietnia 1999 ukazał się pierwszy numer elektronicznego Biuletynu 
informacyjnego Bibliotekarzy (eBiB), w którym redakcja zachęcała do aktywnej współ-
pracy i redagowania tego nowego wirtualnego serwisu. Głównym celem serwisu miała 
być szeroka współpraca bibliotekarzy z całego kraju, dostarczanie szybkiej, taniej i pro-
fesjonalnej informacji. na stronie serwisu prezentowane są spisy treści najważniejszych 
polskich czasopism dla bibliotekarzy, zanim ich najnowszy numer ukaże się w druku.

nowe technologie, a więc internet i publikacje w formacie cyfrowym, już obecnie mają 
duży wpływ na rozwój czasopism bibliotekarskich. poprzez zeskanowanie starszych 
numerów i udostępnienie ich w sieci może nastąpić renesans czasopism, które znajdą 
nowych czytelników. Już teraz na rynku wydawniczym jest kilka tytułów publikowanych 
wyłącznie w wersji elektronicznej, np. „Bibliotekarz warmińsko-Mazurski” (od 2003 
roku), „warsztaty Bibliotekarskie” (od 2004). 

pojawianie się nowych tytułów czasopism bibliotekarskich, i podnoszenie atrakcyj-
ności już istniejących poprzez stosowanie dobrego papieru, druku, kolorowych zdjęć, 
a także wykorzystywaniu nowoczesnych technik informacyjnych (czasopisma elektro-
niczne) świadczy o nieustannym zapotrzebowaniu środowiska bibliotekarskiego na 
tego typu piśmiennictwo. czasopisma te nadal odgrywają ogromną rolę edukacyjną, 
informacyjną a także integracyjną dla całego polskiego bibliotekarstwa, zarówno w skali 
ogólnopolskiej jak i lokalnej.

na koniec posłużę się dość kategoryczną opinią o przyszłości czasopism bibliotekar-
skich wyrażoną przez Bożenę Bednarek-Michalską, na konferencji Przyszłość bibliotek 
w Polsce: „im szybciej przejdziemy na nowy model publikowania elektronicznego, tym 
lepiej dla czasopisma, jego zasięg i krąg odbiorców powiększy się lub trzeba będzie 
je zamknąć. Jeśli życie zweryfikuje jego wartość oraz formę, będziemy musieli zaak-
ceptować to, że żyjemy w epoce zmian. zmienność i konwergencja jest jedną z cech 
nowej epoki, zatem obserwujemy zmiany, idziemy w kierunku, który pozwoli czasopisma 
bibliotekarskie doskonalić i unowocześniać, oddajmy je młodym, bo na pewno jeszcze 
będą nam one potrzebne”��.

 10 Baza arianta jest udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu śląskiego.
 �� B. Bednarek-Michalska, Przyszłość bibliotekarskich czasopism fachowych i naukowych w dobie 

ery cyfrowej. in: Przyszłość bibliotek w Polsce: materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 
12–12.10.2007. warszawa, 2008, s. 170–180.
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Joanna Chwałek
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
„Bibliotheca Nostra”

od wykazU nowości  
do czasopisMa recenzowaneGo.  

Historia kwartaLnika „BiBLiotHeca nostra”

Jak powstało nasze czasopismo?

Historia powstania kwartalnika 
„Bibliotheca nostra” zaczęła się od 
inicjatywy autorki niniejszego artykułu 
— stworzenia drukowanego zestawie-
nia nowości, które będzie kwartalnie 
dostępne do wglądu we wszystkich 
agendach biblioteki. kierownik Biblio-
teki Głównej akademii wychowania 
Fizycznego im. Jerzego kukuczki 
Mariusz pacha zaproponował jednak, 
żeby wydać je w formie książeczki, czy 
też broszury. tak się też stało. Bro-
szura cieszyła się dużą popularnością 
— w czasie, kiedy nie było jeszcze 
w naszej Bibliotece zamówień kom-
puterowych była doskonałym ułatwie-
niem — dzięki niej można było szybko 
wypisać zamówienie na najnowsze 
pozycje. Był to rok 2005.

w dalszym rozwoju naszego 
wydawnictwa doniosłą rolę odegrał 
„Biuletyn informacyjny” wydawany 
przez Bibliotekę Główną akademii 
wychowania Fizycznego w krakowie. 
nasza koleżanka katarzyna Baran, kierownik działu Gromadzenia, czerpała z publi-
kowanego w nim Wykazu Nowości inspirację do zakupów książek.

wykaz nowości
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znajdują się w nim artykuły pisane 
głównie przez pracowników Biblioteki 
Głównej oraz informacje o Bibliotece. 
zainspirowani osiągnięciami kolegów 
z krakowa postanowiliśmy rozszerzyć 
nasz „wykaz nowości” o elementy, 
które sprawią, że stanie się on pełno-
wartościowym czasopismem.

Ustaliliśmy, że przybierze ono 
kształt podobny do pozycji awF 
w krakowie. Będzie więc zawierało ar-
tykuły z dziedziny bibliotekoznawstwa 
i dziedzin pokrewnych. przyjęliśmy 
również, że skoro jest to wydawnictwo 
biblioteki uczelni awF, powinny się 
tam znaleźć też artykuły z dziedziny 
sportu, rehabilitacji, czy turystyki. 
adresatami publikacji mieli być nasi 
czytelnicy, czyli pracownicy uczelni 
oraz studenci, a także inni pracownicy 
bibliotek z terenu całego kraju.

postanowiliśmy nadać periodykowi 
oryginalną nazwę. nad jej ostatecz-
nym brzmieniem zastanawiali się 

wszyscy pracownicy biblioteki. największą popularnością cieszyły się propozycje 
w języku łacińskim. Ja osobiście konsultowałam się z latynistami z Uniwersytetu ślą-
skiego w sprawie poprawności nazwy. drogą demokratycznych głosowań nazwano je 
„Bibliotheca nostra”, czyli „nasza Biblioteka” z podtytułem „Biuletyn informacyjny”.

na podobnej zasadzie ustanowi-
liśmy szatę graficzną. zaprojektował 
ją mąż naszej redakcyjnej koleżanki 
— katarzyny — sławomir Baran, 
będący również przedsiębiorczym 
i kreatywnym pracownikiem uczel-
nianej poligrafii. na potrzeby głównie 
„Biuletynu”, ale również strony inter-
netowej stworzyli oni najpierw logo 
biblioteki. spośród paru propozycji, 
ostateczną wersję, znów drogą gło-
sowania wybrali wszyscy pracownicy. 
zwycięskie logo stanowi połączenie 
elementu bibliotecznego i sportowego 

Biuletyn informacyjny awF kraków

Logo Biblioteki Głównej awF im. Jerzego kukuczki 
w katowicach
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— przedstawia rozwartą książkę, któ-
rej jedna strona zmienia się w tyczkę 
unoszącą zawodnika.

następnie powstał projekt okładki, 
w którym autorzy wykorzystali nawią-
zujące do starożytnego, łacińskiego ty-
tułu motywy — biblioteczny i sportowy. 
na okładce widnieje więc papirus, na 
którym pręży się sylwetka dyskobola.

sławomir Baran zaprojektował 
także szatę graficzną całego czaso-
pisma. w pierwszym roku „Bibliotheca 
nostra”  występowała w formacie a5, 
od 2006 roku uzyskała format B5 
oraz bardziej atrakcyjne wnętrze. od 
drugiego numeru postaraliśmy się 
również o issn — element dopełnia-
jący całości.

redaktorem naczelnym został kie-
rownik Biblioteki mgr Mariusz pacha, 
pozostałymi członkami redakcji byli 
mgr katarzyna Baran, mgr Joanna 
chwałek. najpóźniej, bo od numeru 
2 (10) 2007 roku, do zespołu dołączył mgr damian ziółkowski, który jednak już wcześniej 
prężnie działał na rzecz czasopisma pozyskując artykuły.

w skład rady programowej powołanej od 3 numeru w 2005 roku weszli: pracownik 
naszej Biblioteki mgr katarzyna szaniewska, oraz pracownicy uczelni: prof. Mirosław 
ponczek, prof. Janusz iskra i dr krzysztof sas-nowosielski.

Jeśli chodzi o zawartość to każdy numer rozpoczynał się mottem oraz tekstem 
opisującym misję biblioteki.

artykuły umieszczane w „Biuletynie” były na początku pisane przez pracowników 
naszej biblioteki. w numerze 2(6) 2006 roku po raz pierwszy ukazały się artykuły osób 
nie będących jej pracownikami: pisany wspólnie przez danutę kapinos — dyrektora 
Biblioteki Głównej politechniki świętokrzyskiej w kielcach i sylwestra staniszewskiego 
— pracownika firmy 3M na temat metody zarządzania six sigma oraz edwarda wie-
czorka na temat Biblioteki pracowni krajoznawczej pttk w katowicach. od tamtej pory 
regularnie prosiliśmy osoby z zaprzyjaźnionych bibliotek lub firm o napisanie artykułów. 
na konferencjach, na które uczęszczaliśmy, często udawało się nam uzyskać zgodę 
na publikację przedstawianych tam referatów. referenci pisali również specjalnie na 
potrzeby „Bibliotheca nostra” artykuły na podstawie tych wystąpień. swoimi tekstami 
zasilali łamy również pracownicy dydaktyczni awF. pozyskiwanie materiałów do pub-
likacji stanowiło zawsze najtrudniejszą część naszej pracy. 

okładka „Bibliotheca nostra”
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dział Spotkanie z… utworzony został z myślą o publikacji wywiadów z ludźmi książki, 
czy z gośćmi odwiedzającymi Bibliotekę w organizowanych przez nią imprezach.

zawartość działu Sprawozdania stanowi wierne odzwierciedlenie konferencyjnej 
aktywności bibliotek śląska. Można dokładnie prześledzić historię konferencji i spot-
kań bibliotekarzy a także, dzięki omówieniu ich tematyki, być na bieżąco z trendami 
współczesnego bibliotekarstwa.

w dziale Wydarzenia pisaliśmy głównie o wystawach prezentowanych w naszej 
bibliotecznej Galerii przy schodach oraz o planach wystawienniczych. 

postanowiliśmy również umieszczać w każdym numerze recenzje najciekawszych 
książek będących w zbiorach Biblioteki. autorami tych recenzji byli przeważnie pracow-
nicy naukowi naszej uczelni, którzy z chęcią podejmują z nami współpracę. 

znaleźliśmy również miejsce na promowanie książek wydawanych przez wydaw-
nictwo uczelniane w dziale Nowości Wydawnicze. 

dużą część czasopisma stanowią informacje dotyczące Biblioteki i jej zbiorów: 
wykaz czasopism oraz baz danych, zestawienie książek nabytych przez Bibliotekę 
w bieżącym kwartale (ta pozycja zajmowała dotychczas około połowy objętości numeru, 
co świadczy o prężnie działającym dziale gromadzenia), czy wykaz prac doktorskich 
obronionych w danym roku. od numeru 1 (13) 2008 publikujemy również zapowiedzi 
konferencji organizowanych w naszej macierzystej uczelni. wraz z numerem 3 (15) 
2008 pojawił się dział Rozrywka, gdzie publikowaliśmy do tej pory Krzyżówki UKD 
z nagrodami. ostatnim elementem były dane teleadresowe agend Biblioteki oraz in-
formacja z godzinami ich otwarcia.

objętość czasopisma wahała się do tej pory pomiędzy 71–107 stronami. nigdy nie 
była ona z góry ustalona, nie wprowadzaliśmy również ograniczeń w liczbie artykułów 
umieszczanych w numerze. 

od numeru pierwszego czasopismo jest dostępne na stronie internetowej Biblioteki 
awF w postaci plików pdf�.

nasze czasopisma zostało dostrzeżone i docenione w środowisku bibliotekarskim, 
m.in. przez sekcję Bibliotek szkół wyższych sBp, Bibliotekę śląską oraz przez twór-
ców śląskiej Biblioteki cyfrowej, w której umieszczamy również wersję elektroniczną 
naszego czasopisma2. Liczbę odsłonięć poszczególnych numerów w śBc przedsta-
wiono na wykresie.

o jego popularności świadczy również notatka opublikowana w „przeglądzie Bi-
bliotecznym”. czytamy w nim: „Część artykułowa pokazuje, że „Bibliotheca Nostra” 
pragnie być forum wymiany poglądów dla bibliotekarzy i bibliotekoznawców w regionie. 
(…) Warto zauważyć, że czasopismo wydawane jest w dwóch wersjach: „papierowej” 
i „elektronicznej” 3.

Miłym akcentem było otrzymanie przez redakcję listu gratulacyjnego od Biblioteki 
Głównej akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w którym pracownicy 

 � http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html [dostęp: 26-11-2009]
 2 śląska Biblioteka cyfrowa [online] [dostęp: 26-11-2009]. dostępna w internecie: <http://www.sbc.org.pl>.
 3 z. Gębołyś, Kronika. „przegląd Biblioteczny”. 2008, r. 76, z. 2, s. 385.
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piszą: „Z prawdziwym zainteresowaniem i niekłamanym podziwem dla efektów Pań-
stwa inicjatywy wydawniczej sięgamy do kolejnych numerów pisma” oraz życzą nam 
dalszych sukcesów.

czasopismo zostało odnotowane w wielodziedzinowej bazie danych naukowych 
i fachowych czasopism elektronicznych dostępnych w internecie „arianta”4.

Biuletyn „Bibliotheca nostra” pełnił do tej pory rolę promocyjną na rzecz nie tylko 
biblioteki, ale także akademii wychowania Fizycznego im. Jerzego kukuczki w kato-
wicach. poprzez publikację sprawozdań z konferencji i innych imprez bibliotekarskich 
popularyzowaliśmy działalność stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich — głównie 
sekcji Bibliotek szkół wyższych przy zarządzie okręgu w katowicach, a także tema-
tykę poruszaną na nich, a więc najbardziej aktualne problemy, z którymi boryka się to 
środowisko. popularyzowaliśmy wreszcie twórczość naukową i popularno-naukową 
głównie młodych bibliotekarzy i bibliotekoznawców nie tylko z terenu śląska. o dużej 
skali tych działań zdecydował szeroki kanał dystrybucyjny: czasopismo jest rozsyłane 
bezpłatnie do wszystkich największych bibliotek w kraju.

Czasopismo recenzowane

tak żywe zainteresowanie naszym czasopismem w środowisku, między innymi 
wśród  członków sekcji Bibliotek szkół wyższych stowarzyszenia Bibliotekarzy pol-
skich przy zarządzie okręgu w katowicach zaowocowało propozycją objęcia przezeń 
czasopisma patronatem i podjęcie starań o uczynienie go czasopismem recenzowa-

 4 a. drabek, a. pulikowski, arianta. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne [online] [dostęp: 
26-11-2009]. dostępna w internecie: <http://www.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/>.

Liczba odsłon czasopisma „Bibliotheca nostra” w śląskiej Bibliotece cyfrowej
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nym. propozycja ta została złożona redakcji na spotkaniu zarządu, które odbyło się 
29 listopada 2007 roku w Bibliotece awF. 

intencją sekcji Bibliotek szkół wyższych działającej przy zarządzie okręgu sBp 
w katowicach jest rozwijanie kompetencji zawodowych bibliotekarzy oraz integracja 
środowiska. realizuje swoje cele poprzez organizację imprez dla środowiska:

- konferencje (między innymi cykl Psychologia w bibliotece, konferencje dotyczące 
zarządzania, finansów bibliotek oraz nowych technologii),

- warsztaty z: kreowania wizerunku, pr, kontaktów z prasą czy skutecznej komu-
nikacji,

- imprezy sportowe.
własne czasopismo miało spełniać rolę dokumentującą działalność sekcji, a także 

umożliwiającą rozwój zawodowy bibliotekarzy poprzez lekturę artykułów oraz rozwój 
naukowy poprzez umożliwienie publikacji ich prac. 

26 czerwca 2008 roku nastąpiło spotkanie redakcji czasopisma z przedstawicielami 
sekcji oraz dyrektorem instytutu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersy-
tetu śląskiego w katowicach prof. elżbietą Gondek, na którym rozpoczęto rozmowy 
na temat recenzowania czasopisma. w ten sposób do wspólnego przedsięwzięcia 
dołączył jeszcze jedna instytucja.

na walnym zebraniu sekcji Bibliotek szkół wyższych 17 lutego 2009 roku nastąpiło 
ukonstytuowanie nowej redakcji czasopisma oraz ustalenie nowej jego struktury. 

w skład redakcji weszli: 
- reprezentanci instytutu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uś: dr Hanna 

Langer, dr izabela swoboda, dr agnieszka Bajor; 
- członkowie sekcji Bibliotek szkół wyższych:

- z Biblioteki Głównej awF cały pierwotny skład redakcji: mgr katarzyna Baran, 
mgr Joanna chwałek, mgr Mariusz pacha, mgr damian ziółkowski,

- z Biblioteki Uniwersytetu śląskiego: dr aneta drabek, dr Marta kunicka, 
mgr Maria kycler, mgr dominika potempa, mgr agata Muc, mgr Bogumiła 
warząchowska, dr Grażyna tetela, 

- z Biblioteki politechniki śląskiej w Gliwicach mgr Monika Lech,
- z wyższej szkoły Humanitas w sosnowcu mgr izabela Jurczak,
- wyższa szkoła Mechatroniki w katowicach mgr anna kopka.

ostatnim akordem działań nad organizacją czasopisma było ukonstytuowanie 
stanowiska redaktora naczelnego.24 kwietnia 2009 została nim dr Jolanta Gwioździk 
z instytutu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uś.

powołano radę naukową czasopisma. zaproszenia nasze przyjęli:
- prof. zw. dr hab. elżbieta Gondek — dyrektor instytutu Bibliotekoznawstwa 

i informacji naukowej Uniwersytetu śląskiego w katowicach,
- prof. zw. dr hab. Jan Malicki — dyrektor Biblioteki śląskiej, pracownik naukowy 

Uniwersytetu śląskiego z wydziału Filologicznego,
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- prof. dr hab. dariusz pawelec — dyrektor Biblioteki Uniwersytetu śląskiego, 
pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego z wydziału Filologicznego,

- prof. zw. dr hab. zbigniew Żmigrodzki — emerytowany pracownik naukowy 
Uniwersytetu śląskiego z instytutu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

- prof. zw. dr hab. irena socha — pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego 
z instytutu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

- prof. zw. dr hab. Jacek wódz — pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego 
z wydziału nauk społecznych,

- prof. dr hab. antoni Barciak — pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego 
z wydziału nauk społecznych,

- prof. zw. dr hab. wojciech świątkiewicz — pracownik naukowy Uniwersytetu 
śląskiego z wydziału nauk społecznych,

- prof. dr hab. zygmunt kłodnicki — pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego 
z wydziału wydział etnologii i nauk o edukacji w cieszynie,

- prof. dr hab. Maria z. pulinowa — pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego 
z wydziału nauk o ziemi w sosnowcu,

- prof. dr hab. agnieszka stopińska-pająk — pracownik naukowy Uniwersytetu 
śląskiego z wydziału pedagogiki i psychologii,

- prof. dr hab. Janusz iskra — pracownik naukowy akademii wychowania Fizycz-
nego im. Jerzego kukuczki w katowicach.

pierwsze spotkanie rady z redakcją czasopisma nastąpiło 2 lipca 2009.
na wszystkich tych spotkaniach rodził się ostateczny kształt Bibliotheca nostra 

w nowej formie. Jego tematyka obejmuje:
- bibliotekoznawstwo,
- bibliologię,
- informację naukową,
- biblioteka, dokumenty w niej gromadzone oraz informacja na gruncie innych nauk.
Ustanowiono nowy tytuł: „Bibliotheca nostra. śląski kwartalnik naukowy”.
zainspirowani formułą tematyczną eBiB-u5 postanowiliśmy jego wzorem poświęcić 

każdy numer osobnemu zagadnieniu. każdy zeszyt redagowany będzie przez redak-
tora numeru — osobę wytypowaną z grona redakcji. wskazówką co do tematów są 
odbywające się w naszych bibliotekach konferencje i warsztaty oraz zainteresowania 
naukowe członków redakcji. nie narzucamy ograniczeń — artykuł do publikacji może 
nadesłać każdy. do tej pory ustaliliśmy następujące tytuły numerów tematycznych:

- nr 2 (18) 2009 Książka dawna,
- nr 3(19) 2009 Ksiażka współczesna,
- nr 4(20) 2009 Psychologia w bibliotece,
- nr 1(21) 2010 Opracowanie dokumentów,
- Prawo autorskie,

 5 elektroniczna Biblioteka — platforma cyfrowa stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich [online] [dostęp: 
26-11-2009]. dostępny w internecie: <http://www.ebib.info>.
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- Praca z czytelnikiem trudnym,
- Budownictwo biblioteczne,
- Pedagogika w bibliotece.
część tomów nie ma jeszcze z góry określonej numeracji — będą się one ukazywać 

w takiej kolejności, w jakiej redakcja zbierze komplet materiałów.
zapraszamy serdecznie wszystkich do współpracy. artykuł, lub też recenzję książki 

może przesłać każdy kogo interesuje podana wyżej tematyka.
nowa struktura „Bibliotheca nostra” odzwierciedla się w pięciu nowych działach. 

Artykuły i materiały są opracowywane przez redaktora tomu. zawierają artykuły na-
ukowe teoretyczne oraz omówienie zagadnień praktycznych w obrębie przewodniej 
tematyki numeru.

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa to opisy i omówienia pozycji polecanych przez 
specjalistów z danej dziedziny. w Sprawozdaniach nadal prezentujemy obraz ożywio-
nego życia konferencyjnego i spotkań bibliotekarzy. Wydarzenia pełnią rolę kroniki 
— w krótkiej formie odnotowujemy godne uwagi fakty, czy sprawy sekcji Bibliotek 
szkół wyższych. kolegium redakcyjne podzieliło się odpowiedzialnością za zawartość 
poszczególnych działów.

pierwotni członkowie redakcji zajmują się tworzeniem ostatniego działu czasopis-
ma: Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
zawierającego informacje o Bibliotece i jej zbiorach w dotychczasowym kształcie. do 
ich obowiązków należy również redakcja techniczna, dystrybucja, oraz prowadzenie 
wersji internetowej czasopisma.

choć nad czasopismem pracują obecnie trzy instytucje: Biblioteka awF, sekcja 
Bibliotek szkół wyższych sBp oraz instytut Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
Uś, to wydawcą pozostaje nadal awF, a instytucją sprawczą Biblioteka awF.

Grupa odbiorców czasopisma to bibliotekarze — praktycy bibliotek głównie nauko-
wych, naukowcy zajmujący się dziedziną bibliotekoznawstwa, bibliologii i informacji 
naukowej z całej polski. wydawcy i redakcji przyświeca również cel umożliwienia 
rozwoju naukowego zwłaszcza młodym bibliotekarzy i bibliotekoznawców.

nakład biuletynu jest dość skromny — 230 egzemplarzy drukowanych. idąc jednak 
wraz z postępem technicznym w naszym kanale dystrybucyjnym położyliśmy nacisk na 
formę elektroniczną. nie poprzestaniemy na umieszczeniu jej na stronie internetowej, 
mamy zamiar drogą mailową rozsyłać ją do wszystkich bibliotek w kraju. Lista maili 
jest w trakcie tworzenia.

pierwszy numer recenzowany (nr 2 (18) 2009) — Książka dawna pod redakcją 
Marii kycler zawiera artykuły na temat zbiorów książki dawnej w Bibliotece książąt 
czartoryskich w krakowie, w Bibliotece zgromadzenia księży Misjonarzy w krakowie 
na stradomiu, w Bibliotece wydziału Filologicznego oraz Bibliotece wydziału nauk 
o ziemi Uniwersytetu śląskiego w sosnowcu. opisane są najciekawsze faksimilia sta-
rych druków, które ukazały się w ostatnim czasie. zamieszczone są również praktyczne 
informacje na temat opracowania tego typu zbiorów w katalogach elektronicznych. 
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nie można było pominąć także zagadnień konserwacji zbiorów. zapraszamy wszystkich 
do lektury nowego czasopisma6.

aby nowa forma czasopisma zaczęła w pełni sprawnie funkcjonować należy 
rozwiązać jeszcze parę problemów. istnieje konieczność podpisania umowy między 
zaangażowanymi instytucjami ustalające zasady współpracy, ścisłego rozpisania 
obowiązków poszczególnych członków redakcji w postaci instrukcji oraz pozyskiwania 
funduszy na ulepszenie formy czasopisma lub opłacenie poszczególnych etapów cyklu 
wydawniczego.

cykl wydawniczy czasopisma opóźnił się o kilka miesięcy z powodu zmiany 
organizacji pracy i problemów z większym zaawansowaniem technicznym składu 
koniecznym do nadania formy nie tylko bardziej atrakcyjnej, ale spełniającej wymogi 
stawiane naukowemu czasopismu. Jednak większość pracy została już wykonana, co 
pozwala z optymizmem patrzyć na dalszy rozwój kwartalnika, który w ostatnim czasie 
cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród bibliotekarzy i naukowców 
na śląsku.

 6 zapraszamy na stronę internetową: „Bibliotheca nostra. śląski kwartalnik naukowy”. Biblioteka 
Główna akademii wychowania Fizycznego im. Jerzego kukuczkiw katowicach. katowice, 2005. issn 
1734-6576 [online] [dostęp: 26-11-2009]. dostępny w internecie: <http://www.biblioteka.awf.katowice.
pl/biuletyn.html>.

strona tytułowa i jedna ze stron czasopisma
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Elżbieta Kopyś
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

„BiULetyn BiBLioteki JaGieLLoŃskieJ”  
MieJsceM prezentacJi proJektÓw BUdowy  

BiBLioteki JaGieLLoŃskieJ w krakowie

StreSzczenie
w artykule zaprezentowano historię i rozwój „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”, czasopisma 

o charakterze historyczno-bibliotekarskim, wydawanego od 60 lat przez Bibliotekę Jagiellońską 
w krakowie. przedstawiono strukturę formalną i merytoryczną zawartości czasopisma. omó-
wiono sposób w jaki na łamach „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” przybliżano środowisku 
bibliotekarskiemu kwestie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu budowy gmachu Biblioteki 
Jagiellońskiej.

Początki „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej”

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” (BBJ) wydawany jest nieprzerwanie od 1949 
roku przez główną bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie najstarszą 
bibliotekę w polsce. stanowi on jeden z przejawów aktywności Biblioteki Jagiellońskiej 
w dziedzinie wydawniczej oraz naukowo-badawczej i skierowany jest zarówno do sze-
rokiego grona bibliotekarzy, jak i osób nie związanych z bibliotekarstwem. tak więc, 
w tym roku minęło dokładnie 60 lat od chwili rozpoczęcia wydawania Biuletynu.

specyfika samej biblioteki polega na tym, iż pełni ona — choć nieformalnie — rolę 
biblioteki narodowej (drugiej w polsce obok Bn w warszawie) z obowiązkiem archiwizacji 
zbiorów, będąc jednocześnie biblioteką akademicką oraz biblioteką publiczną.

prototypem BBJ były:
- Przybytki do Biblioteki wydawane w latach 1892–1897�. na karcie katalogowej 

widnieje informacja, iż wychodziły od maja 1892 do czerwca 1897 co miesiąc w ze-
szytach około 10 stron; opracował je i zredagował Jan kozubski a wydała drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; przybytki te ujęte zostały w jednym woluminie;

- Spisy ważniejszych przybytków wydawane przez Bibliotekę Jagiellońską od 
dnia 1.X.1928 roku do 30 iX 1938 roku. ponieważ dyrekcja Biblioteki Jagielloń-
skiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego pragnęła możliwie szybko 
informować czytelników o nowych nabytkach w zakresie literatury naukowej 
rozpoczęła wydawanie — wówczas jeszcze w formie maszynopisu — Spisów 
ważniejszych przybytków; były one wydawane kwartalnie, półrocznie lub trój 
kwartałowo, zależnie od ilości wpływów w danym okresie czasu. ogółem za 

 � B. Góra, Regionalne czasopisma bibliotekarski wydawane w Polsce (1953–1985). kraków, 1996, s. 22.
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pełne dziesięciolecie ukazało się 25 zeszytów. zostały one przekazane Bibliotece 
Jagiellońskiej w formie daru w 1951 roku.

powojenną działalność wydawniczą Biblioteka Jagiellońska rozpoczęła od wyda-
wania innego czasopisma bibliotekarskiego, a w zasadzie kontynuacji wydawniczej, 
mianowicie „przeglądu Bibliotecznego”, który obecnie jest jednym z najbardziej po-
czytnych czasopism bibliotekarskich w polsce. „przegląd Biblioteczny” był w latach 
1927–1939 oraz zaraz po wojnie tj. w latach 1945–1948 wydawany właśnie w krakowie, 
w Bibliotece Jagiellońskiej. Funkcję pierwszego redaktora „przeglądu Bibliotecznego”, 
zarówno przed ii wojną światową jak i po wojnie, pełnił edward kuntze, dyrektor BJ 
w latach 1927–1947 i zarazem przewodniczący związku Bibliotekarzy polskich2. na 
Jego zastępcę został powołany aleksander Birkenmajer. Barbara sordylowa nazywa 
edwarda kuntzego i aleksandra Birkenmajera luminarzami bibliotekarstwa polskiego3. 
należy zaznaczyć, iż to właśnie z powodu miejsca wydawania w okresie międzywojen-
nym „przeglądu Bibliotecznego” można w nim z tamtego okresu odnaleźć interesujące 
artykuły dotyczące budowy Biblioteki Jagiellońskiej przy alei Mickiewicza4.

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” pojawił się na rynku wydawniczym 60 lat temu. 
w jego redagowanie zaangażowani byli z początku bibliotekarze, a następnie kolejni 
dyrektorzy Biblioteki Jagiellońskiej. redaktorzy odpowiedzialni za poszczególne rocz-
niki to:

- r. 1 (1949) – r. 7 (1955 do nr 2) red. adam Bar5,
- r. 7 (1955 od nr 3) – r. 12 (1960 do nr 1) red. irena Bar (Barowa),
- r. 12 (1960 od nr 2) – r. 18 (1966) red. ignacy zarębski6,
- r. 19 (1969) – r. 25 (1975) red. stanisław Grzeszczuk,
- r. 26 (1976) – r. 29 (1979) red. władysław a. serczyk,
- r. 30 (1980) – r. 32 (1982) red. Jan pirożyński,
- r. 33 (1983) – r. 48 (1998) red. Marian zwiercan,
- r. 49 ((1999) – r. 52 (2002) red. zdzisław pietrzyk,
- r. 53 (2003) – r. 56/57 (2006/2007) red. andrzej obrębski.
Jakkolwiek na przestrzeni 60 lat ukazywania się BBJ wszyscy redaktorzy tego 

czasopisma wnieśli swój wkład w rozwój czasopisma, szczególną uwagę pozwolę 
sobie zwrócić na osobę bibliotekarza adama Bara. adam Bar był inicjatorem i zarazem 
pierwszym redaktorem BBJ w latach 1949–1955, tzn. do czasu swojej śmierci. Jest to 
ze wszech miar bardzo ciekawa postać. zainicjował on olbrzymie dzieło pt. Bibliografia 
historii literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1939, które jeszcze za 
swojego życia doprowadził niemal do końca. ponadto, w czasie okupacji hitlerowskiej, 

 2 B. sordylowa, Przegląd Biblioteczny 80 lat w służbie bibliotekarstwa. „przegląd Biblioteczny”. 2007, 
r. 75, z. 4, s. 508–519.

 3 ibidem, s. 509.
 4 kwestia ta została poruszona w artykule aleksandra Birkenmajera, Plany nowego gmachu Bibljoteki 

Jagiellońskiej w Krakowie. „przegląd Bibjoteczny”. 1929, r. 3, z. 2 oraz w Kronika: II. Z życia bibljotek: 
Sprawa budowy nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej. „przegląd Bibljoteczny”. 1928, r. 2, z. 1.

 5 Słownik pracowników książki polskiej. [pod red. i. treichel], pwn, warszawa-łódź, 1972, s. 31.
 6 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. [red. k. chorzewska et al.], wrocław, 1976, s. 82.
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jako działacz podziemnego stronnictwa demokratycznego (1940–1944) redagował 
czasopisma „dziennik polski” oraz „tygodnik polski”. równocześnie zbierał prasę 
podziemną, dostarczaną przez innych działaczy podziemia. zbiór tej prasy, składający 
się z 467 tytułów i skatalogowany przez adama Bara, po jego śmierci został scalony 
z innymi darami w jeden z bogatszych zespołów prasy konspiracyjnej w polsce i prze-
kazany Bibliotece Jagiellońskiej. w sumie składa się on z ok. 500 tytułów7. adamowi 
Barowi został w dużej mierze poświęcony nr 5 „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” 
z 1955 roku, gdzie można znaleźć wspomnienia o nim, między innymi przemówienie 
nad mogiłą adama Bara wypowiedziane dnia 1 kwietnia 1955 roku przez ówczesnego 
dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej Juliana przybosia.

BBJ posiada swoją bibliografię. powstawała ona za poszczególne lata w wyniku 
pracy kilku bibliotekarzy-bibliografów. i tak, za lata:

- r. 1: 1949 – r. 25: 1975 — bibliografię opracowali: władysław Berbelicki i krysty-
na Bednarska-ruszajowa; obejmuje ona 25 pierwszych roczników Biuletynu8,

- r. 26: 1976 – r. 40: 1990 — bibliografię, która obejmuje kolejnych 15 roczników 
opracowała anna sienkiewicz; przy sporządzaniu tej bibliografii zastosowano po 
raz pierwszy pakiet oprogramowania cds/isis wersja 2.3; tak więc, sporządzenie 
tej bibliografii przy zastosowaniu komputera, obok wartości informacyjnej, było 
pewnego rodzaju nowatorska próbą9,

- r. 41: 1991 – r. 52: 2002 — bibliografię opracowała Barbara Bułat; dostarcza 
ona informacji o kolejnych 12 rocznikach BBJ10.

Strona formalna Biuletynu

pierwsze numery „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” ukazywały się w formie powie-
lanej z podziałem na zeszyty. najczęściej były to cztery zeszyty w roku co powodowało, 
że Biuletyn początkowo był kwartalnikiem. Miały one niewielką objętość i rejestrowały 
prawie wyłącznie nowości krajowe i zagraniczne wpływające do biblioteki. również 
w formie powielaczowej ukazał się w 1956 roku numer 12, tzw. zeszyt Mickiewiczowski, 
do którego słowo wstępne napisał stanisław pigoń. w numerze tym po raz pierwszy 
pojawiły się ilustracje.

od 1953 roku zmieniła się częstotliwość wydawania czasopisma, które zaczęło uka-
zywać się co miesiąc, zmieniając jednocześnie tytuł na „Biuletyn Miesięczny Biblioteki 
Jagiellońskiej”. tytuł obecny ustalił się w 1957 roku, kiedy to po raz kolejny nastąpiła 
zmiana cyklu wydawniczego, tj. Biuletyn stał się z miesięcznika półrocznikiem.

przełomowy dla czasopisma okazał się 1957 rok, kiedy to Biuletyn zaczął ukazywać 
się w formie drukowanej. związane to było z odzyskaniem przez Uniwersytet Jagielloński 

 7 Słownik pracowników książki polskiej. [pod red. i. treichel], pwn, warszawa-łódź, 1972, s. 31.
 8 w. Berbelicki, k. Bednarska-ruszajowa, Zestawienie treści Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej za lata 

1949–1975. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 1976, r. 26, s. 129–159.
 9 a. sienkiewicz, Bibliografia zawartości Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej. R. XXVI–XL (1976–1990), 

kraków — bibliografia nie wydana, do wglądu w oddziale informacji naukowej BJ.
 10 B. Bułat, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej XLI, 1991-LII,2002. Bibliografia zawartości i wykaz materiałów 

ilustracyjnych. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 2005, r. 55, s. 115–195.



25

drukarni. to z kolei wiązało sie ze zwiększeniem nakładu tego czasopisma. Jakkolwiek, 
przez pierwsze lata Biuletyn ukazywał się w nakładzie około 200–300 egzemplarzy, to 
od 1957 roku nakład ten zaczął wynosić 500, a w niedługim czasie nawet 600 egzem-
plarzy. konsekwencją zwiększenia nakładu było przekazywanie Biuletynu do innych, 
często zagranicznych bibliotek naukowych w ramach tzw. wymiany międzybibliotecznej. 
w 1964 roku wymianę prowadzono z około 200-oma instytucjami i to nie tylko z państw 
tzw. demokracji ludowej, ale także bibliotekami np. z wielkiej Brytanii czy Usa��.

od 1964 roku wprowadzono do Biuletynu streszczenia artykułów w językach ob-
cych, wówczas głównie w języku francuskim. w obecnych latach takie streszczenia są 
również zamieszczane, jednak w języku angielskim.

od 1969 roku odstąpiono całkowicie od zamieszczania wykazu przybytków. w za-
mian za to wprowadzono działy: Rozprawy i artykuły, materiały i notatki oraz Kronika. 
kronika stanowiła rodzaj sprawozdania z działalności Biblioteki Jagiellońskiej, wydarzeń 
takich jak np. otwarcia wystaw czy też dotyczyła konkretnych pracowników Biblioteki.

obecnie ukazuje się jeden numer w roku bez podziału na zeszyty w nakładzie ok. 
500 egz., z czego nadal znaczna cześć przeznaczana jest na wymianę z bibliotekami 
zagranicznymi.

w zasadzie od początku wydawania BBJ zamieszczane są spisy treści tego czaso-
pisma, co niewątpliwie było i jest dużym udogodnieniem dla czytelnika.

cechą charakterystyczną BBJ jest umieszczany na każdym numerze od 1957 
roku przepiękny ekslibris. Jest on, jak 
wiadomo, znakiem własnościowym 
w formie artystycznie skomponowa-
nej nalepki. ekslibrisy umieszczane 
są zazwyczaj na wewnętrznej stronie 
przedniej okładki książki. na okładce 
BBJ znajduje się ekslibris używany 
do znakowania cenniejszych zbio-
rów wzorowany na superekslibrisie 
z Fundacji koźmińczyka (Benedykta 
koźmińczyka z koźmina; profesora 
UJ żyjącego w XVi w., humanisty, 
poety).

na wewnętrznej stronie okładki 
Biuletynu znajduje się inny, papie-
rowy ekslibris artysty-malarza Jana 
Bukowskiego. stosowany jest on do 
dnia dzisiejszego od czasów dyrektora 
Fryderyka papeego. w polach pomię-
dzy skrzyżowanymi berłami Uniwersy-

 �� i. Bar, Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej. kraków 1964, s. 41.

ekslibris z Fundacji koźmińczyka
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tetu wypisane zostały majuskułą inicjały B (ibliotheca) U (niversitatis) J (agellonicae) 
c (racoviensis). nad berłami widnieje korona króla kazimierza wielkiego.

Profil Biuletynu

przez sześć dekad wydawania Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej zarówno cel, jak 
i profil tego czasopisma ulegał ewolucji. początkowo miał on zupełnie inny charakter 
niż obecnie, gdyż główny trzon Biuletynu stanowiły wykazy nowych nabytków. nabytki 
te prezentowane były czytelnikom w BBJ w poszczególnych grupach tematycznych 
(dziedzinowych). w pierwszych dwóch latach wydawania tego czasopisma grupy 
tematyczne przedstawiały się następująco:

i. Bibliografia. Bibliotekarstwo. księgarstwo.
ii. Historia.
iii. Filologia. Językoznawstwo.
iV. religioznawstwo.
V. sztuka. archeologia.
Vi. Filologia. psychologia. estetyka.
Vii. pedagogika.
Viii. nauki prawno-ekonomiczne.
iX. nauki społeczno-polityczne. socjologia.
X. Geografia. etnografia.
Xi. Matematyka.
Xii. nauki przyrodnicze.
Xiii. Medycyna. Farmacja.
XiV. nauki rolnicze.
XV. technika.
w trzecim roku wydawniczym — należy pamiętać, iż był to 1951 rok — wprowadzono 

zmieniony podział tematyczny nowych nabytków w Bibliotece Jagiellońskiej i wyglądał 
on w sposób następujący:

i. Marksizm-Leninizm.
ii. Budownictwo socjalistyczne zsrr. kraje demokracji Ludowej. komunizm 

w innych krajach.
iii. Filozofia. psychologia.
iV. Historia.
V. nauki społeczno-polityczne i ekonomia.
Vi. polityka i ekonomika światowa.
Vii. planowanie. rachunkowość.
Viii. Finanse.
iX. praca.
X. państwo. prawo.
Xi. nauki Matematyczno-przyrodnicze. nauki o ziemi.
Xii. technika.
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Xiii. Gospodarstwo wiejskie.
XiV. Handel.
XV. nauki lekarskie.
XVi. nauka. oświata. pedagogika.
XVii. Językoznawstwo.
XViii.Literatura.
XiX. sztuka.
XX. religioznawstwo.
XXi. księgoznawstwo. Bibliografie. drukarstwo.
Jest to niewątpliwie przykład wpływu polityki na działalność biblioteki w dziedzinie 

wydawniczej.
aczkolwiek, główny zręb pierwszych numerów BBJ stanowiły wykazy ważniejszych 

nabytków, już w pierwszych zeszytach BBJ zaczęły pojawiać się krótkie rozprawki 
dotyczące zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, np. Jerzego zatheya O świeżo rozpozna-
nym fragmencie druku krakowskiego z 1548 roku (opublikowane w numerze 3 z 1949 
roku)12. później, w 1953 roku, redaktor adam Bar wprowadził na stałe do Biuletynu 
cześć artykułową dotyczącą zbiorów bibliotecznych oraz cześć poświęconą życiu, 
dziejom i działalności Biblioteki. tak więc, od 1953 roku artykuły oparte na materiałach 
znajdujących się w zbiorach BJ stały się stałą częścią BBJ�3.

obecnie w BBJ prezentowana jest tematyka z zakresu zarówno bibliotekarstwa, 
informacji naukowej oraz artykuły z zakresu szeroko pojętej humanistyki�4. przekrój 
tematyczny zawartości Biuletynu za lata 1991–2002 wygląda następująco:

i. Biblioteka Jagiellońska — 31 pozycji, w tym historia, działalność, opracowania 
oraz spisy zbiorów oraz opracowania zbiorów specjalnych,

ii. Bibliografia — 11 poz.,
iii. Bibliotekarstwo — 12 poz.,
iV. Bibliografie — 57 poz.,
V. edycje źródłowe — 20 poz.: listy, korespondencje, pamiętniki, diariusze ze 

zbiorów własnych i innych,
Vi. Filozofia — 5 poz.,
Vii. Historia — 29 poz.: powszechna, polski,
Viii. Historia książki — 43 poz.,
iX. kultura. nauka — 6 poz.,
X. nauka o literaturze — 9 poz.,
Xi. religia — 4 poz.
z uwagi na tematykę i rodzaj artykułów, które oferuje czytelnikom Biuletyn można 

śmiało powiedzieć, iż jest to czasopismo o charakterze bibliotekarsko-naukowym i kul-
 12 M. zwiercan, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej wśród polskich czasopism bibliotekarskich i pokrewnych. 

„przegląd Biblioteczny”, 1997, r. 65, s. 383–387.
 �3 B. Góra, Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953–1985). kraków, 1996, 

s. 22.
 �4 B. Bułat, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej XLI, 1991-LII,2002. Bibliografia zawartości i wykaz materiałów 

ilustracyjnych. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 2005, r. 55, kraków, 2005.
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turalnym. zawsze jednak sprawy biblioteki zajmowały w Biuletynie i miejmy nadzieję, że 
nadal będą zajmowały wiodące miejsce. taka zresztą była idea wydawania Biuletynu 
wyrażona w 1960 roku słowami red. ignacego zarębskiego. chciał on, aby Biuletyn 
odzwierciedlał życie i rozwój Biblioteki Jagiellońskiej starając się jednocześnie rozwijać 
w coraz większym stopniu aspekt naukowy tego czasopisma. red. zarębski uważał, iż 
„łamy Biuletynu powinny umożliwiać start młodym pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej, 
podejmującym — w oparciu o jej bogate zbiory — prace z zakresu bibliotekoznawstwa 
oraz z dziejów Biblioteki Jagiellońskiej�5.

Wykorzystanie „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” do prezentacji projektów 
związanych z budową i rozbudową biblioteki.

na przestrzeni 60 lat wydawania „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” można odnaleźć 
w nim opracowania szeroko omawiające sprawy zarówno rozbudowy siedziby Biblioteki 
Jagiellońskiej mieszczącej się dawniej w budynku collegium Maius, jak i późniejszym 
czasie budowy nowego gmachu Biblioteki przy alei Mickiewicza. pozwolę sobie wyko-
rzystać tutaj prace zamieszczone w trzech rocznikach BBJ: 39, 46 oraz 50/51.

w 39 roczniku Biuletynu z 1989 roku pani iwona kęder omówiła próby czynione 
jeszcze w 19 w. przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej karola estreichera 
a związane z rozbudową BJ16. Biblioteka Jagiellońska, której powstanie wiąże się ściśle 
z założeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1364 roku przez kazimierza wielkiego 
mieściła się przez ponad pięć wieków w głównej siedzibie UJ, tzn. w collegium Maius, 
czyli kolegium większym. to właśnie w tym przepięknym gotyckim budynku profeso-
rowie teologii i nauk wyzwolonych prowadzili swoje wykłady, jednocześnie gromadząc 
rękopiśmienne kodeksy służące im do ćwiczeń i wykładów. obecnie w tym zabytkowym 
budynku mieści się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zatem już w 1881 roku karol estreicher (starszy), twórca Bibliografii Polskiej, zgłosił 
władzom UJ postulat rozbudowy gmachu bibliotecznego o nowe skrzydło. Biblioteka 
bowiem w 19. wieku znacznie powiększyła swoje zbiory i budynek collegium Maius 
przestał być wystarczający (notabene, jeszcze w latach 30–40. XiX wieku co cenniejsze 
księgi znajdujące się w collegium Maius w tzw. salach tomasza obiedzińskiego były 
przykute solidnymi łańcuchami, nie tyle ze względu na studentów, co uczonych, którzy 
chętnie książki pożyczali, ale niechętnie je zwracali)�7.

tak więc, sprawa rozbudowy Biblioteki stała się w drugiej połowie XiX wiek przed-
miotem nieustannych starań i zabiegów władz uniwersyteckich. w roku 1883 powstał 
projekt rozbudowy Biblioteki o nową czytelnię, którego autorem był Feliks Księżarski 
(architekt ten był twórcą między innymi neogotyckiego budynku collegium novum 
ukończonego już po jego śmierci). ponadto, Feliks księżarski kierował robotami bu-

 �5 i. zarębski, Od Redakcji. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 1960, r. 12, nr 2, kraków, 1960.
 16 i. kęder, Plany rozbudowy siedziby Biblioteki Jagiellońskiej w 2 połowie XIX wieku i utworzenia na 

Plantach placu Mickiewicza. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 1989, r. 39, warszawa-kraków, 1989, 
s. 121–128.

 �7 http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/inwestycje/chwalba_wyklad_pol.pdf 
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dowlanymi przy restauracji collegium Maius w latach 1864–1870. najpierw, z powodu 
długotrwałych sporów w kwestii zatwierdzenia projektu Feliksa księżarskiego toczonych 
z Ministerstwem wyznań i oświaty w wiedniu, a następnie z powodu braku funduszy, 
realizacja tego projektu opóźniała się. ostatecznie zamiar rozbudowy gmachu BJ 
mieszczącej się w collegium Maius upadł. po latach można dyskutować, czy fakt, 
iż nie udało się wówczas, tzn. w XiX wieku karolowi estreicherowi doprowadzić do 
rozbudowy collegium Maius, które nawet i po rozbudowie mogłoby stać się bardzo 
szybko za małe, nie okazał się korzystny, gdyż zabytek ten możemy obecnie podziwiać 
w stanie nienaruszonym.

kwestia rozbudowy Biblioteki powróciła jednak po odzyskaniu przez polskę niepod-
ległości. kolejną sprawą dotyczącą gmachu Biblioteki, o którą toczono boje głównie 
w latach dwudziestych XX wieku, było zatwierdzenie i realizacja projektu architekta 
wacława krzyżanowskiego. na łamach BBJ w r. 50/51 z 2000/2001 roku kwestię 
tę omówił pan piotr Hordyński, wieloletni kierownik oddziału zbiorów Graficznych 
i kartograficznych BJ�8.

Budynek, w którym obecnie mieści się BJ znajduje się przy alei Mickiewicza i składa 
się z dwóch części. pierwszej tzw. starej, której budowa została ukończona w 1939 roku 
a której autorem był architekt wacław krzyżanowski i tzw. nowej części, której budowa, 
według projektu romualda Loeglera, została zakończona w 2001 roku.

pozwolę sobie w tym miejscu w skrócie przybliżyć sprawę budowy tzw. starej części 
gmachu. w latach 20. XX wieku sprawa budowy nowego gmachu BJ zaczęła wchodzić 
w stadia bardziej realne. wkrótce po zakończeniu działań wojennych (po i wojnie świa-
towej), syn karola estreichera, stanisław estreicher, który podówczas był rektorem UJ 
rozpoczął starania o przyznanie funduszy na cele budowy nowego gmachu Biblioteki. 
w listopadzie 1920 roku wysunął on propozycję, aby projektowanie nowego gmachu 
powierzyć wacławowi krzyżanowskiemu. w 1928 roku rozpisano konkurs na projekt 
gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. rozpisania konkursu dokonało Ministerstwo robót 
publicznych za pośrednictwem Urzędu wojewódzkiego dyrekcji robot publicznych 
w krakowie. warunki konkursu zawierały następujący wymóg: „monumentalnego 
ujęcia przy równoczesnym zastosowaniu architektury skromnej a szlachetnej, będącej 
szczerym wyrazem współczesnej kultury i ducha czasu”19. na konkurs wpłynęło tylko 
17 projektów, z czego pierwszą i drugą nagrodę otrzymały dwa różne projekty Wac-
ława Krzyżanowskiego. oba projekty krzyżanowskiego powstały po szczegółowych 
studiach funkcji przyszłego gmachu, w ścisłej i harmonijnej współpracy z przyszłymi 
jego użytkownikami. krzyżanowski prowadził wnikliwe konsultacje zwłaszcza z ówczes-
nym dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej edwardem kuntzem (dyrektorem BJ w latach 
1927–1947) oraz aleksandrem Birkenmajerem (bibliotekoznawcą, profesorem UJ, 

 �8 p. Hordyński, Jak powstawał Wacława Krzyżanowskiego projekt gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, czyli 
architekt między modernizmem, tradycją i urzędnikami. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. kraków 
2001, r. L/Li, 2000/2001, s. 159–171.

 �9 Kronika: II. Z życia bibljotek: Sprawa budowy nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej. „przegląd 
Bibljoteczny”. 1928, r. 2, z. 1, s. 320.
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związanym z Biblioteką od 1919 roku). oba zwycięskie projekty krzyżanowskiego 
odpowiadały trzem regułom budowy bibliotek, mianowicie:

- zasadzie niekrzyżujących się dróg książki, czytelnika i bibliotekarza,
- zasadzie potrójnej dostępności magazynu (od strony czytelni, pracowni i wypo-

życzalni),
- zasadzie ograniczonej rozbudowy.
projekt, który zdobył pierwsza nagrodę opierał się na kontraście dwóch brył: niższej, 

równoległej do alei Mickiewicza (gdzie miały znajdować się czytelnie i pracownie) oraz 
wyższej, prostopadłej do niej bryły magazynów. charakterystyczny jest pionowy rytm 
filarów ryzalitu i okien magazynów oraz oszczędnie stosowany ornament i rzeźba. po-
nieważ Ministerstwo robót publicznych chciało skierować do realizacji projekt, który 
otrzymał pierwsza nagrodę, a dyrekcja Biblioteki wolała nagrodzony jako drugi, gdyż 
według niej dający więcej przestrzeni, postanowiono pójść na kompromis i poproszo-
no wacława krzyżanowskiego o przygotowanie nowego, trzeciego projektu. wacław 
krzyżanowski zadośćuczynił tym prośbom i przygotował najpierw szkic, a następnie 
całościowy projekt w 1930 roku. Jednak zanim wacław krzyżanowski sporządził ten 
projekt, odbył wiosną 1929 roku w towarzystwie edwarda kuntzego podróż po euro-
pie w celu zaznajomienia się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie budownictwa 
bibliotecznego.

w przeciwieństwie do projektów konkursowych, w projekcie z 1930 roku wysoki 
blok magazynów został przesunięty na front od strony alei Mickiewicza. prostopadle 
do niego zostaje usytuowana bryła niższego budynku, gdzie miały mieścić się czytelnie 
i pracownie. w efekcie powstaje projekt gmachu w kształcie litery t. Jakkolwiek projekt 
ten zaczęto wprowadzać do realizacji w 1931 roku, należy podkreślić, iż z powodu braku 
wystarczających funduszy, w trakcie prac budowlanych dokonywano szeregu modyfikacji 
polegających na uproszczeniach form lub po prostu na rezygnacji z pewnych elementów. 
zniknęło nawet przewidziane w projekcie godło Biblioteki Jagiellońskiej, które architekt 
pragnął umieścić nad portalem. ponadto pominięto całkowicie dekorację rzeźbiarską. 
o przeznaczeniu gmachu mówi dziś jedynie napis: BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA 
umieszczony nad wejściem od alei Mickiewicza.

Budowa gmachu BJ przy alei Mickiewicza prowadzona była w latach 1931–1939. 
przeprowadzka do nowego gmachu planowana na wiosnę 1940 roku. z chwilą wy-
buchu ii wojny światowej pozostały jeszcze do wykonania prace wykończeniowe 
oraz wyposażenie nowej biblioteki. władze okupacyjne, wydawszy latem 1940 roku 
zgodę na przewiezienie zbiorów z collegium Maius, oddały do dyspozycji biblioteki 
tylko pierwsze piętro, resztę budynku przeznaczając na swoje urzędy20. Faktycznie 
przeprowadzka miała miejsce w dniach od 19 sierpnia do 26 października 1940 roku, 
dokładnie 62 dni.

dyrektor edward kuntze po wojnie napisał niezwykle emocjonujący artykuł- 
-wspomnienie o przeprowadzce Biblioteki Jagiellońskiej do nowego gmachu w czasach 

 20 i. Bar, Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej. kraków, 1964, s. 32.
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okupacji wojennej (zamieszczony w „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej”)21. swoją opinię 
wyraził słowami: „w dziejach bibliotek nie jest mi znany fakt przeniesienia dużej biblioteki 
w podobnie niezwykłych i trudnych warunkach”.

w tym miejscu należy wyjaśnić, iż niższa część projektu krzyżanowskiego, w której 
miały znajdować się czytelnie i pracownie, a obecnie mieści się czytelnia Główna, 
została w latach 1961–1963 rozbudowana. przedłużono wówczas blok pracowni 
i czytelń, poza tylną ścianę czytelni Głównej. ponieważ dobudowana część otrzymała 
podobną okładzinę kamienną zewnętrzną jak starsza część jest to dzisiaj praktycznie 
niezauważalne.

ostatnim, najnowszym przedsięwzięciem budowlanym związanym z siedzibą BJ 
a zaprezentowanym — chociaż w niewielkim zakresie — na łamach „Biuletynu Biblio-
teki Jagiellońskiej” była rozbudowa Biblioteki rozpoczęta w 1995 roku a zakończona 
uroczystym oddaniem nowego skrzydła w 2001 roku22. autorem tego projektu jest 
krakowski architekt romuald Loegler. Jakkolwiek, wynikiem tej rozbudowy jest 10-cio 
kondygnacyjny budynek o kubaturze ponad 70 tys. m3, zarówno projekt, jak i proces 
budowy nie doczekały się głębszego omówienia w Biuletynie. niemniej jednak w roczniku 
46 z 1996 roku zaprezentowano czytelnikom trzy ilustracje związane z rozpoczęciem 
rozbudowy. Jest to ilustracja:

- aktu erekcyjnego pod rozbudowę BJ,
- poświecenia aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod rozbudowę BJ,
- wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod rozbudowę BJ.
projekt nowego skrzydła został dopasowany do zabytkowej struktury istniejące-

go budynku. stara i nowa część stanowią obecnie całość powiązaną komunikacją 
wewnętrzną, co znacznie ułatwia czytelnikowi korzystanie ze wszystkich dostępnych 
pomieszczeń23. 

wszystkie powyżej omówione zagadnienia dotyczące gmachu Biblioteki Jagielloń-
skiej zostały zaprezentowane w BBJ. aczkolwiek artykuły i sprawozdania dotyczące 
budowy lub rozbudowy Biblioteki stanowią niewielki procent wśród wszystkich zagadnień 
prezentowanych w tym czasopiśmie, trudno nie uznać niezaprzeczalnego wkładu tego 
czasopisma w przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat budow-
nictwa bibliotecznego. 

Podsumowanie

po rozpoczęciu w 1949 roku działalności wydawniczej przez główną bibliotekę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego problematyka siedziby biblioteki — wręcz egzystencjalna 
dla jej prawidłowego funkcjonowania — związana z zapewnieniem godnego miejsca 
zbiorom Biblioteki Jagiellońskiej była prezentowana głównie w prasie bibliotekarskiej 

 21 e. kuntze, Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej pod okupacją niemiecką w okresie od 1 września 1939 do 
18 stycznia 1945 roku. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 1975, r. 25, s. 14.

 22 w. Graszewska-karolak, M. zwiercin, Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 
1994/1995. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. 1996, r. 46, kraków, 1996, s. 347–363.

 23 ibidem, s. 347–363.
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regionalnej, do której niewątpliwie należy „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. Jakkolwiek 
trzeba pamiętać, iż w latach międzywojennych była ona poruszana także na łamach 
wychodzącego wówczas w krakowie „przeglądu Bibliotecznego”. zjawisko to jest 
— jak należy sądzić — naturalne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż głównym zadaniem 
regionalnych pism bibliotekarskich powinna być popularyzacja wiedzy, literatury oraz 
zagadnień związanych z działalnością i zbiorami konkretnej biblioteki. istotne jest, 
w moim odczuciu, aby czasopisma regionalne bibliotekarskie skupiały się głównie 
na prezentacji zagadnień związanych z działalnością określonej biblioteki a nie pre-
tendowanie do roli, jaką przyjęły na siebie ogólnopolskie czasopisma bibliotekarskie 
(zwłaszcza niewskazane wydaje się powielanie tych samych problemów w regionalnych 
i ogólnopolskich wydawnictwach).
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Andrzej Dudziak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
„Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny”

„poradnik BiBLioGraFiczno-Metodyczny” 1968–2009  
— doświadczenia i perspektywy  

anaLiza w oparciU o Badania ankietowe 2009

 czasopismo „poradnik Bibliograficzno-Metodyczny”, kwartalnik, ukazuje się od 
1968 roku. nosiło wówczas tytuł „poradnik informacyjno-Bibliograficzny”. Było to typowe 
wydawnictwo informacyjne przeznaczone dla bibliotekarzy zawierające kalendarium 
i zestawienia bibliograficzne zamieszczone na kilkunastu stronach formatu a4. dwa 
lata później publikację poszerzono o kronikę.

w 1977 roku nastąpiła zmiana tytułu na „poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” 
(pBM) spowodowana wzbogaceniem prezentowanych treści o materiały metodyczne. 
zmieniła się również forma zewnętrzna. od 1984 roku pismo ma format a5 i w takim 
kształcie jest wydawane do dnia dzisiejszego. przeobrażenia pod względem treści 
i wydawniczym nie spowodowały jednak zmiany profilu kwartalnika. obecna jego forma 
edytorska została ukształtowana w latach dziewięćdziesiątych (1996).

poradnik adresowany jest do pracowników bibliotek publicznych wielkopolski (woj. 
wielkopolskiego, wcześniej woj. poznańskiego).

stanowi pomoc w prowadzeniu pracy informacyjnej, planowaniu działalności 
(kalendarium), czy organizowaniu imprez (materiały metodyczne, imprezy kulturalne 
w bibliotekach). Udostępniany jest także nauczycielom, uczniom i studentom; stanowi 
pomoc przy opracowywaniu konkretnych tematów.

na strukturę pisma składają się działy:
1. kalendarz rocznic, obchodów i wydarzeń — zawiera kwartalne wykazy dat 

i rocznic. w każdy pierwszym numerze w roku zamieszczony jest wykaz naj-
ważniejszych jubileuszy nadchodzącego roku.

2. zestawienia bibliograficzne — uwzględniają różne tematy inspirowane rocz-
nicami, obchodami, świętami lub bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi czy 
politycznymi. tutaj zamieszczone są również bibliografie osobowe. prezentuje 
się w nich sylwetki nieżyjących postaci z kręgu literatury, nauki, kultury i sztuki, 
polityki. Liczną grupę stanowią osoby związane z wielkopolską.

3. Materiały metodyczne — prezentują scenariusze różnego rodzaju imprez, wieczo-
rów i konkursów literackich czy lekcji bibliotecznych. ich tematyka wynika często 
z kalendarium. czasami są to prace bibliotekarzy z bibliotek samorządowych 
nagrodzone w konkursach wojewódzkich.
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4. Materiały regionalne — pojawiły się w 1978 roku. składają się z trzech podroz-
działów. „przegląd nowości regionalnych” zawiera adnotowany wykaz książek 
dotyczących wielkopolski. „imprezy kulturalne w bibliotekach województwa 
wielkopolskiego” — utworzone z myślą o wymianie pomysłów na imprezy bi-
blioteczne organizowane przez poszczególne biblioteki. wojewódzka Biblioteka 
publiczna i centrum animacji kultury na łamach prasy informuje o artykułach, 
które ukazały się w ostatnim kwartale.

5. kronika — podaje wiadomości o nagrodach i wyróżnieniach (głównie literackich) 
polskich i zagranicznych. zawiera także informacje o zmarłych pisarzach polskich 
i obcych oraz postaciach z kręgu kultury.

 wydawnictwo ukazuje się w nakładzie 350 egzemplarzy; obecnie ma objętość oko-
ło 100 stron. prezentowane materiały opracowywane są głównie przez pracowników 
działu informacji Bibliograficznej i regionalnej. część artykułów przygotowywana jest 
przez specjalistów na zamówienie.

w skład redakcji „poradnika...” wchodzą: iwona smarsz (red. nacz. v-dyr. wBpicak), 
Urszula Bzdawka (wieloletni redaktor prowadzący, kier. działu informacji Bibliograficznej 
i regionalnej), Beata nowak (pracownia Bibliografii regionalnej).

w latach 1987–1999 czasopismem kierowała zofia płatkiewicz, wieloletni dyr. 
wojewódzkiej Biblioteki publicznej w poznaniu. w prasie bibliotekarskiej wielokrotnie 
ukazywały się informacje o poradniku i zamieszczanych tam materiałach. niektóre 
zestawienia i scenariusze były publikowane w innych pismach. wysoką ocenę czaso-
pismu wystawia recenzja zamieszczona w „poradniku Bibliotekarza” 1998 nr 5 s. 31. 
oto jej treść:

Spośród wydawnictw informacyjnych wojewódzkich bibliotek publicznych przezna-
czonych dla bibliotekarzy kilka wyróżnia się wysokim profesjonalizmem. Wśród nich 
jest na pewno „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny”, kwartalnik wydawany przez WBP 
w Poznaniu. (…) Wszystko bardzo ciekawe. Gratulujemy!

Ankieta

w bieżącym roku przeprowadziliśmy badania ankietowe, których celem było rozpo-
znanie potrzeb czytelników, a w perspektywie dostosowanie do nich poradnika. opraco-
wała je Urszula cimoch z działu informacji. na 226 wysłanych ankiet otrzymaliśmy 92 
odpowiedzi (40% bibliotek odesłało swoje opinie). ankieta zawierała 26 pytań. syntezę 
odpowiedzi na najbardziej istotne pytania z punktu widzenia dalszego funkcjonowania 
pisma prezentujemy poniżej.
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wiek czytelnika

większość naszych czytelników (76%) to osoby w wieku od 36–55 lat.

1. od kiedy czyta pan/pani pBM?

nasi czytelnicy to najczęściej osoby związane z pBM powyżej 5 lat. 41% stanowią 
osoby, które czytają pBM od 5 do 10 lat, a 37% osób czyta pBM dłużej niż 11 lat.
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2. Jak często czyta pan/pani kwartalnik?

Bibliotekarze jak widać są przywiązani do kwartalnika. aż 74% osób czyta każdy 
numer.

3. kiedy pan/pani czyta pBM?

najczęściej pismo jest czytane w ciągu tygodnia od otrzymania.
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4. z jakiej formy korzysta pan/pani?

Głównie wykorzystywana jest wersja drukowana (98%).

5. Jakie inne fachowe czasopisma czyta pan/pani regularnie?

spośród czasopism związanych z naszym zawodem najbardziej popularny jest 
„poradnik Bibliotekarza” (96%). dużą poczytność uzyskały: „Bibliotekarz” (55%), „Bi-
blioteka w szkole” (27%), „nowe książki” (27%).
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6. Jak często czyta pan/pani poszczególne działy?

najczęściej czytane działy to: kalendarium, Materiały metodyczne, imprezy kultu-
ralne w bibliotekach woj. wielkopolskiego, przegląd nowości regionalnych.

7. Jak ocenia pan/pani trafność doboru materiałów do działu zestawienia biblio-
graficzne? 

Bibliotekarze bardzo wysoko oceniają trafność doboru materiałów bibliograficz-
nych do zestawień. 53% ankietowanych uznaje dobór za „trafny”, zaś 47% za „raczej 
trafny”.
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8. czy korzysta pan/pani z pomysłów imprez kulturalnych organizowanych przez 
inne biblioteki?

74% ankietowanych odpowiedziało twierdząco: 39% „raczej tak” i 34% „tak”. tylko 
27% było innego zdania.

często pomysły zaczerpnięte z „poradnika” wykorzystywane są w pracy własnej 
biblioteki.

10. poniżej znajdują się określenia odnoszące się do kwartalnika. proszę zaznaczyć 
w jakim stopniu zgadza się pan/pani z tymi stwierdzeniami.

podobnie jak w pytaniu nr 6 (o czytanie poszczególnych działów), tak i tu, odpo-
wiedziom były przypisane punkty: od 4 pkt. za „całkowicie się zgadzam” do 0 pkt. za 
odpowiedź „nie wiem”. Maksymalną liczbę punktów jaką można było uzyskać to 368. 
zatem cecha pBM, która mówi, że jest on pomocny w pracy wypadła wręcz modelowo 
uzyskując 328 punktów. dobrze oceniono poziom merytoryczny (283). nie uznano, 
że pBM jest zbyt ogólny (tylko 87 głosów), ale czytelnicy mieli nieco wątpliwości przy 
odpowiedziach: „za mało praktyczne” i „za mało treści merytorycznych” (odpowiednio 
108 i 115 głosów).
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11. w skali od 1 do 5 (1 — najniższa, 5 — najwyższa) jaką ocenę uzyskałby  
„poradnik”. proszę o wpisanie liczby.

ogólna ocena „poradnika” jest wysoka. średnia ocena to 4,2.

12. Jakie pozytywne cechy ma nasze pismo?

spośród cech pozytywnych najczęściej wymieniano przydatność w pracy, rzadziej 
przejrzystość i wysoki poziom merytoryczny.
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13. Jakie negatywne cechy ma nasze pismo?

cechy negatywne to: estetyka, opóźnienia w wydawaniu i zbyt mało materiałów 
metodycznych.

16. czy widzi pan/pani potrzebę kontynuowania pBM w takiej formie?

aż 99% czytelników pragnie kontynuowania „poradnika” w takiej formie jak do-
tychczas. Jak wynika z dokładniejszych analiz jest ona jednak mniej atrakcyjna dla 
odbiorców poniżej 36 roku życia.
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18. które zagadnienia są zbyt szeroko omawiane w kwartalniku?

większość czytelników oznajmiła, że zachowane są odpowiednie proporcje (57%). 
wśród licznych odpowiedzi pojawiły się wskazania na zestawienia bibliograficzne (17%) 
oraz imprezy kulturalne w bibliotekach publicznych i materiały regionalne (po 9%).

19. które zagadnienia są zbyt słabo omawiane w kwartalniku?

ankietowani (46%) wskazują na konieczność poszerzenia materiałów metodycznych. 
cenią sobie także informacje o imprezach kulturalnych w bibliotekach (9%), brakuje 
im przepisów prawnych (6%).
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21. czy widzi pan/pani potrzebę zmiany częstotliwości ukazywania się pisma?

częstotliwość ukazywania się pisma nie budzi zastrzeżeń.

Wnioski

1. czytelnicy chcą kontynuowania pisma w takiej formie.
2. wysoko oceniają poziom merytoryczny.
3. wskazane jest poszerzenie materiałów metodycznych oraz wprowadzenie te-

matyki prawniczej dla bibliotekarzy.
4. Młodsi odbiorcy sygnalizują potrzebę zmian (szata graficzna, urozmaicenie).
5. ankietowani zwracają uwagę na konieczność terminowego wydawania porad-

nika.
6. niewielu respondentów korzysta z elektronicznej wersji pBM, która jest dostępna 

przed publikacją drukowaną.
całość ankiety z analizą wyników ukaże się w najbliższym numerze „poradnika  

Bibliograficzno-Metodycznego” — nr 1 z 2010 roku. wersję elektroniczną naszego pisma 
można znaleźć na stronie internetowej wojewódzkiej Biblioteki publicznej i centrum 
animacji kultury w poznaniu: www.wbp.poznan.pl w zakładce „wydawnictwa”.
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Władysław Michnal
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”

„BiBLiotekarz zacHodniopoMorski” Ma JUŻ 50 Lat

Bibliotekarz zachodnio-pomorski�. kwartalnik. Biuletyn poświęcony sprawom bi-
bliotek i czytelnictwa pomorza zachodniego ukazał się po raz pierwszy w 1959 roku. 
Jego wydawcą była wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna (wiMBp) w szczecinie, 
która od 3 października 1994 roku nosi nazwę książnica pomorska. w skład kolegium 
redakcyjnego wchodzili: stanisław Badoń (red. nacz.), Janina Florek, Józef Hebal 
i zenon Jankowski. w słowie wstępnym kolegium redakcyjne określiło przeznaczenie 
czasopisma, które będzie służyć jako pomoc w codziennej praktyce bibliotecznej oraz 
kształtowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań książką i czytelnictwem. kwartalnik 
miał służyć przede wszystkim bibliotekarzom zatrudnionym w sieci bibliotek publicznych 
woj. zachodniopomorskiego.

dotychczas omawiane czasopismo było przedmiotem prac magisterskich oraz opra-
cowań publikowanych na jego łamach. Jako pierwszy gruntowną analizę zawartości 
treściowej oraz ocenę merytoryczną przedstawił tadeusz Białecki w artykule pt. 20 lat 
czasopisma „Bibliotekarz zachodnio-pomorski” (1959–1978)” zamieszczonym w nr 1 
z 1979 roku. z kolei agnieszka woronowicz opublikowała w 2004 roku (nr 1–2) artykuł, 
jako pokłosie swojej pracy magisterskiej, pt. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” — jego 
rola, zadania oraz wpływ na rozwój środowiska. Ukazały się także opracowania biblio-
grafii zawartości czasopisma (jako prace magisterskie) Jana Jarosza za lata 1959–1978 
i Justyny ostrowskiej za lata 1979–19992. ponadto istnieją opracowania dotyczące 
czasopism regionalnych w skali ogólnokrajowej. wymienię tu tylko publikację Barbary 
Góry pt. Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953–1985)”3.

z tego też względu jako wieloletni członek kolegium redakcyjnego i przez blisko 30 
lat sekretarz redakcji pragnę przedstawić tylko kilka uwarunkowań, które decydowały 
o określonej zawartości treściowej pisma i trochę refleksji niejako od „kuchni” redak-
cyjnej.

Bibliotekarz zachodniopomorski zaczął się ukazywać niemal w 10-lecie ukształto-
wania się podstawowych zrębów sieci bibliotek powszechnych w miastach i gminach. 
ale w związku z reformą administracyjną kraju i powołaniem gromadzkich rad naro-
dowych (1954 roku) w województwie szczecińskim 106 gmin przekształcono w 210 

 � taką pisownię stosowano przez wiele lat.
 2 „Bibliotekarz zachodniopomorski”. 2004, nr 1–2,  s. 17–18.
 3 wydana w krakowie w 1996 roku.
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gromad. oznaczało to konieczność zorganizowania 104 nowych bibliotek gromadzkich. 
na początku lat 60. sieć bibliotek dostosowano już do aktualnej struktury podziału 
administracyjnego kraju. do organizowanych bibliotek zatrudniano pracowników bez 
przygotowania i najczęściej z wykształceniem podstawowym. Jak wielki to był problem 
niech świadczy fakt, że w samym szczecinie w chwili połączenia Biblioteki Miejskiej 
z Biblioteką wojewódzką (1955) na 73 pracowników tylko czterech posiadało wykształ-
cenie wyższe i 24 kwalifikacje średnie. wówczas dyr. stanisław Badoń zwrócił się do 
uniwersytetów w kraju z ofertą dla absolwentów o podjęcie pracy w bibliotekach wo-
jewództwa szczecińskiego. równocześnie w wiMBp (1955) zorganizowano ośrodek 
kształcenia bibliotekarzy najpierw w trybie korespondencyjnym do 1974 r., a później 
w latach 1975–2007 kształcił on bibliotekarzy i kandydatów do zawodu w trybie zaocz-
nym. sytuacja w szczecinie szybko uległa poprawie. przybywali absolwenci głównie 
z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
warszawskiego. Już w 1960 roku w wiMBp na 140 pracowników było 33 magistrów 
i 99 osób z wykształceniem średnim, a tylko kilku z wykształceniem podstawowym4. 
natomiast w bibliotekach terenowych kwestia wykształcenia i kwalifikacji bibliotekarskich 
pracowników były problemem jeszcze przez wiele lat. toteż wydawanie czasopisma 
fachowego i poradnikowego stało się niejako koniecznością. dlatego też technika bi-
blioteczna jako forma instruktażu wycisnęła piętno na charakterze pisma przez pierwsze 
dziesięć lat jego wydawania.

drugi problem, który długo gościł na łamach omawianego czasopisma to sprawa 
punktów bibliotecznych. w rozproszonej strukturze osadnictwa na pomorzu zachod-
nim, tam gdzie nie można było zorganizować biblioteki ani jej filii, punkty biblioteczne 
spełniały ważną rolę umożliwiając mieszkańcom kontakt z bezpłatną książką. w latach 
60. i 70. w województwie szczecińskim funkcjonowało ich ponad tysiąc i obsługiwały 
ok. 50% czytelników wiejskich.

najpierw jednak w drugiej połowie lat 50. mieliśmy do czynienia z gwałtownym 
zmniejszaniem się liczby punktów bibliotecznych, co było skutkiem zmian organiza-
cyjnych w gospodarce rolnej. rozwiązywano spółdzielnie produkcyjne, w których one 
funkcjonowały. temu zjawisku próbowano przeciwdziałać zakupując komplety książek 
dla 103 nowych punktów.

następny problem to ułożenie współpracy z państwowymi Gospodarstwami rolny-
mi (pGr-ami), w których lokowano punkty i filie biblioteczne. na łamach kwartalnika 
drukowano porozumienia zawarte na szczeblu wojewódzkim, regulaminy i zasady 
wzajemnych świadczeń bibliotek i pGr-ów. aby aktywizować działalność tych społecz-
nych agend bibliotecznych przez 30 lat (1962–1992) wiMBp w szczecinie (wspólnie 
z kilkoma organizacjami) prowadziła wojewódzkie współzawodnictwo na najlepszy 
punkt biblioteczny i bibliotekę patronacką. najlepszych działaczy społecznych na-
gradzano i popularyzowano na łamach czasopisma. Jednak od czasu kiedy biblioteki 

 4 s. Badoń, Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 1945–1960.  
„Bibliotekarz zachodnio-pomorski”. 1960, nr 2, s. 42–43.
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publiczne przeszły na całkowite utrzymanie władz samorządowych tj. od początku lat 
90. liczba punktów systematycznie malała i obecnie stanowią one już tylko margines 
usług bibliotecznych.

kolejny problem to zbiory biblioteczne. do końca 1955 roku biblioteki otrzymywały 
książki z tzw. centralnego zakupu z określeniem, jakie tytuły są przeznaczone dla biblio-
tek poszczególnych stopni organizacyjnych. przypomnieć należy, że pierwsza połowa lat 
50. to okres charakteryzujący się nasiloną propagandą ideologiczną, a w konsekwencji 
w centralnym zakupie dominowała literatura polityczna, ideologiczna, a w literaturze 
pięknej socrealistyczna. kiedy od 1956 roku biblioteki otrzymały prawo doboru literatury 
według własnych potrzeb, to najpilniejszym problemem okazała się selekcja zbiorów. 
wyłoniła się też kwestia organizacji zakupów do całej sieci bibliotek. w czasopiśmie 
popularyzowano różne sposoby zakupu książek i wymieniano doświadczenia.

Młodzi bibliotekarze nie pamiętają z pewnością jak wyglądał księgozbiór w bibliote-
kach w okresie powojennym. otóż wszystkie książki były okładane w szary papier (dla 
ochrony przez zniszczeniem) piórem, na grzbietach były wypisywane sygnatury oraz 
nazwiska autorów i tytuły książek. niweczyło to wszystkie walory informacyjne i arty-
styczne okładek poczynione przez edytorów, a książki wyglądały jednakowo jak cegły 
w murze. ile trzeba było włożyć wysiłku i tłumaczeń, aby stopniowo zdejmować z książek 
ten szary papier, najpierw z literatury popularnonaukowej, a później także z literatury 
pięknej! proces ten w bibliotekach publicznych naszego województwa zakończono pod 
koniec lat 60. później do oprawy książek zaczęto stosować przeźroczystą folię.

kolejna sprawa to system udostępniania zbiorów, albo inaczej sposób dostępu 
czytelników do księgozbiorów bibliotecznych. powszechnie wypożyczano książki zza 
lady bibliotecznej. w podobny sposób kupowało się też książki w księgarniach. prak-
tycznie czytelnicy mieli dostęp bezpośrednio do książek zwracanych znajdujących się 
na ladzie bibliotecznej, albo pośrednio poprzez katalogi biblioteczne pisane ręcznie 
i często niekompletne lub polegali na rekomendacjach i wyborze samej bibliotekarki. 
w filii bibliotecznej nr 1 w szczecinie (przy ul. 5 Lipca 4) przeprowadzono ekspery-
ment dopuszczając czytelników do całego księgozbioru. okazało się, że czytelnicy byli 
zachwyceni, a czytelnictwo znacznie wzrosło. od początku lat 60. rozpoczął się więc 
proces przystosowywania bibliotek do wolnego dostępu do zbiorów. trzeba powiedzieć, 
że nasze biblioteki przodowały pod tym względem w kraju.

Lata 60. to przede wszystkim ogromny postęp jakościowy w bibliotekarstwie 
szczecińskim. otwierano specjalistyczne filie dla dzieci i oddziały dziecięce oraz nowe 
czytelnie. wiMBp rozwinęła działalność naukową i w konsekwencji otrzymała w 1965 
roku status biblioteki naukowej, a w 1969 także ogólnokrajowy egzemplarz obowiąz-
kowy. w związku z realizacją hasła „polska krajem ludzi kształcących się” wzrastało 
zapotrzebowanie na książkę do nauki. Biblioteki zakupowały więcej literatury informa-
cyjno-encyklopedycznej i rozszerzały działalność oświatową i infor-macyjną. wszystkie 
te problemy były przenoszone na łamy omawianego kwartalnika.

od 1967 do współpracy przy wydawaniu „Bibliotekarza zachodnio-pomorskiego”  
włączyła się wiMBp w koszalinie (obecnie koszalińska Biblioteka publiczna), a od 
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1975 także wiMBp w słupsku i tamtejsze okręgi sBp. tak więc, jak pisał tadeusz 
Białecki, czasopismo stało się wspólną trybuną popularyzacji osiągnięć i współpracy 
bibliotekarstwa powszechnego całego regionu zachodniopomorskiego od szczecina 
do słupska5.

w latach 70. i później wśród publikowanych artykułów dużo miejsca zajmuje 
problematyka informacji naukowej, bibliografii regionalnej, działalności informacyjno-
bibliograficznej i działalności naukowej bibliotek. publikowane są materiały oparte na 
analizach i wynikach badań, prace problemowe i historyczno-dokumentalne. podniósł 
się znacznie poziom merytoryczny pisma. zaczęły się częściej pojawiać artykuły doty-
czące bibliotek naukowych. tak np. w 1973 (nr 4) opublikowano raport o stanie bibliotek 
wyższych uczelni miasta szczecina, w którym omówiono stan organizacyjny bibliotek 
oraz potrzeby środowisk akademickiego i naukowego. w 1975 (nr 1) przedstawiono 
stan aktualny i perspektywy rozwojowe ośrodków informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej w województwie szczecińskim. w 1978 (nr 1) sylwia wróblewska (ps) 
publikuje artykuł „dwadzieścia lat współpracy bibliotek województwa szczecińskiego”. 
pojawiają się też pierwsze relacje z wyjazdów do bibliotek zagranicznych. tak np. 
nr 1–2 z 1990 r. w całości był poświęcony bibliotekom zagranicznym (szwedzkim, 
duńskim i fińskim), zaś większa część numeru 1–4 z 1992 przedstawiała działalność 
bibliotek niemieckich.

pod koniec lat 80. pojawiają się pierwsze artykuły dotyczące komputeryzacji bibliotek 
i systematycznie ta problematyka staje się najważniejsza. dostrzega się rosnącą rolę 
informatyki, nowych zbiorów, form ich opracowania i nowej organizacji pracy bibliotek. 
swoje miejsce w opracowaniach zajmują też zbiory specjalne.

na 45-lecie Bibliotekarza zachodniopomorskiego w 2004 roku zmieniono redakcję 
i czasopismu nadano nowy impuls. Ustalono strukturę pisma, pozyskano nowych au-
torów i rozszerzono problematykę. ale nowe oblicze pismo uzyskało dopiero w 2005 
roku. opracowano nową szatę graficzną, poszerzono grono twórców pisma pozyskując 
do współpracy przedstawicieli bibliotek uczelnianych szczecina i Miejskiej Biblioteki 
publicznej. Utrzymano nadal współpracę z koszalińską Biblioteką publiczną. zakładano 
publikację materiałów w czterech działach: artykuły; relacje — wspomnienia — ko-
munikaty; recenzje i noty i ostatni kronika. Jednak tej struktury treści czasopisma nie 
udało się w pełni utrzymać. redakcja planuje wydawać zeszyty tematyczne. Jakość 
techniczna nie budzi zastrzeżeń (opracowanie redakcyjne, dobry druk, dobry papier, 
czytelne zdjęcia). wydawcę, którym jest w dalszym ciągu książnica pomorska wspiera 
finansowo zachodniopomorskie porozumienie Bibliotek (do 2007 roku szczecińskie 
porozumienie Bibliotek). od 2005 ciężar artykułów przesunął się z bibliotek samo-
rządowych na biblioteki naukowe i problematykę ogólnobibliotekarską. od 2006 roku 
czasopismo jest dostarczane bezpłatnie wszystkim bibliotekom samorządowym naszego 
województwa.

 5 od 1999 roku została przerwana współpraca z biblioteką w słupsku, gdyż miasto znalazło się poza 
obrębem województwa zachodniopomorskiego. 
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patrząc z perspektywy minionych 50 lat, trzeba stwierdzić, że redakcja wiele miej-
sca przeznaczała na prezentację stanu czytelnictwa bibliotecznego i jego ocenę, na 
informację o działalności kulturalno-oświatowej i na wielkie wydarzenia w działalności 
bibliotek. Mam tu na myśli przede wszystkim jubileusze bibliotek i bibliotekarzy, kon-
ferencje naukowe i ogólnokrajowe, wielkie sympozja międzynarodowe, budowane 
i modernizowane obiekty biblioteczne i duże imprezy kulturalne. wydano też kilka 
zeszytów specjalnych monotematycznych.

od początku prace redakcyjne były i są prowadzone społecznie, to jest bez wyna-
grodzenia finansowego. w tym zakresie jest to udział działaczy sBp, którzy współpra-
cują od samego początku przy wydawaniu kwartalnika. przez pewien okres autorzy 
artykułów byli honorowani skromnymi gratyfikacjami finansowymi, jednak już od ok. 
10 lat publikują materiały bez otrzymywania honorariów.

odpowiedzialność za całokształt pisma ponoszą zawsze redaktorzy naczelni. Byli 
nimi dyrektorzy szczecińskiej biblioteki: stanisław Badoń (z dwuletnią przerwą) do 1974 
roku, stanisław krzywicki do 2004 i obecnie jest Lucjan Bąbolewski. Jednak najwię-
cej obowiązków spoczywa zawsze na sekretarzu redakcji, który zabiega o materiały, 
dokonuje ich wstępnej oceny, przygotowuje je do druku, wykonuje korektę i czuwa do 
końca aby zeszyt został wydrukowany zgodnie z zamierzeniami. teraz sekretarz ma 
łatwiejszą pracę, gdyż materiały otrzymuje na dyskietkach, płytach cd, lub pocztą 
elektroniczną. eliminuje to liczne błędy, które zdarzały się uprzednio przy przepisywa-
niu tekstów. w tym kontekście trzeba wymienić nazwisko Jolanty doroszkiewicz, która 
udanie sprawuje redakcję techniczną od początku tj. od 1975 roku kiedy czasopismo 
jest drukowane we własnej bazie poligraficznej książnicy pomorskiej.

teraz pora na podsumowanie i próbę oceny minionych dokonań. najpierw wymienię 
najważniejsze mankamenty:

1. pierwotny zamiar wydawania czterech zeszytów rocznie nie powiódł się, gdyż 
przekraczało to możliwości merytoryczne i techniczne redakcji. tylko w latach 
1975 i 1980 wyszły cztery numery. w pierwszych latach wychodziły pojedyncze 
zeszyty jako roczniki. najczęściej drukowano 2–3 zeszyty rocznie o dość dużej 
objętości. taka częstotliwość utrzymuje się nadal.

2. nakład pisma początkowo duży, 500–600 egzemplarzy, od roku 1989 został 
zmniejszony do 300 egzemplarzy i kolejno do 200 egzemplarzy od roku 1992. 
Było to skutkiem ograniczeń dotyczących nabycia papieru i wzrastających kosz-
tów. aktualne warunki umożliwiają ustalenie nakładu zgodnie z potrzebami tj. na 
250 egzemplarzy.

3. opóźnienia dochodzące do roku między wydawanym rocznikiem, a rokiem 
bieżącym. tego mankamentu jeszcze nie udało się w pełni usunąć.

4. niezadowalający poziom merytoryczny niektórych publikowanych materiałów. 
z własnego doświadczenia powiem jak trudno było pozyskiwać teksty i na-mówić 
autorów, aby napisali choćby o własnym warsztacie pracy. wydawano niemal 
wszystko co wpłynęło do redakcji. nie sposób było więc wprowadzić stałe rubryki 
z podziałem rzeczowym. od roku 2004 nastąpiły w tym zakresie istotne zmiany 
na lepsze.
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5. słaby poziom techniczny pisma zwłaszcza w pierwszych latach jego wydawania. 
od kiedy wprowadzono skład komputerowy jego jakość znacznie się poprawiła.

6. od 2004 roku zrezygnowano z tłumaczenia spisu treści na język niemiecki co 
w pewnym sensie ogranicza odbiór pisma przez obcokrajowców.

a teraz wymienimy pozytywy i walory pisma.
najcenniejszą sprawą jest chyba to, że pismo ukazuje się bez przerwy od 50 lat. nie 

zostało zwieszone nawet w stanie wojennym, jak to miało miejsce z wieloma tytułami. 
Jego poziomy merytoryczny i techniczny stale się podnoszą. „Bibliotekarz zachodnio-
pomorski” żywo reagował i reaguje na zmiany w bibliotekarstwie, staje się promotorem 
postępu i modernizacji i jest także formą więzi środowiska bibliotekarskiego całego 
regionu zachodniopomorskiego. Jest w pewnym sensie także dokumentem historycz-
nym powojennego rozwoju bibliotekarstwa w naszym regionie. szczególną rolę pełni 
tu „kronika”, która z niewielką przerwą jest stałą częścią każdego zeszytu.

do współpracy udało się pozyskać także znanych autorów z zewnątrz spoza włas-
nego środowiska bibliotekarskiego. Byli to m.in.: prof. Jadwiga kołodziejska, Jan wo-
łosz i witold adamiec (z Biblioteki narodowej), Lucjan Biliński (z Ministerstwa kultury 
i sztuki), ewa tomasik (z wyższej szkoły pedagogiki specjalnej w warszawie), prof. 
Jerzy Jarowiecki (z wyższej szkoły pedagogicznej w krakowie), prof. adam Górski 
(z Uniwersytetu szczecińskiego) i tadeusz Grabowski (literat i krytyk), który w cyklu 
artykułów prezentował szczecińskie środowisko literackie.

wszystkie numery kwartalnika zostały zdigitalizowane do zachodniopomorskiej 
Biblioteki cyfrowej, a bieżące numery są dostępne także w internecie.

dalsze główne kierunki rozwoju czasopisma określił prof. radosław Gaziński 
(przewodniczący rady programowej) w pierwszym numerze kwartalnika z 2009 roku. 
czasopismo powinno koncentrować się na pokazywaniu pracy współczesnych biblio-
tek, zmianach jakie zachodzą w polskim i europejskim bibliotekarstwie i w zawodzie 
bibliotekarza. także będzie się śledzić ewolucję współczesnego czytelnictwa i podej-
mować tematy dotyczące przyszłości bibliotek i ich zbiorów. kontynuowana będzie 
bogata część informacyjna pokazująca życie bibliotek regionu. „Bibliotekarz zachod-
niopomorski” powinien także publikować artykuły z szeroko pojętej kultury regionu 
pozyskując autorów spoza środowiska bibliotekarskiego. najważniejsze artykuły będą 
recenzowane6. czasopismo będzie zmierzać ku unaukowieniu. oby także poszerzał 
się krąg jego czytelników.

Utytułowana rada programowa i odpowiednio dobrany skład kolegium redakcyj-
nego czasopisma dają gwarancję, że cele te będą osiągane.

radzie programowej, redakcji i wydawcy należy życzyć, aby przyszły jubileusz  
60-lecia pisma był okazją do wymieniania tylko samych sukcesów.

 6 Gaziński radosław, Bibliotekarz Zachodniopomorski w nowych czasach. „Bibliotekarz zachodnio-
pomorski”. 2009, nr 1, s. 6. 
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Marzena Andrzejewska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi 
„Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi”

„BiULetyn inForMacyJny pBw w łodzi”

Kilka słów o placówce…

pedagogiczna Biblioteka wojewódzka im. prof. tadeusza kotarbińskiego w łodzi 
jest placówką o bogatych tradycjach, istnieje od 1925 r. i funkcjonuje jak inne biblioteki 
pedagogiczne w ramach systemu oświaty. 

w 1951 roku zarządzeniem ówczesnego Ministerstwa oświaty nadano bibliotekom 
pedagogicznym nowe statuty oraz nazwy i od tamtego czasu placówka nosi nazwę 
pedagogiczna Biblioteka wojewódzka w łodzi, a od 1988 imię wybitnego polskiego 
filozofa prof. tadeusza kotarbińskiego. reforma administracyjna z 1999 spowodowała, 
że Urząd Marszałkowski w łodzi jest organem prowadzącym pBw a łódzki kurator 
oświaty sprawuje nadzór merytoryczny. w strukturze Biblioteki znajdują się filie w kut-
nie, łęczycy, pabianicach i zgierzu oraz wydział zbiorów specjalnych — Muzeum 
oświaty ziemi łódzkiej.

placówka zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy, którzy podlegają wszelkim procedurom 
właściwym dla zawodu nauczyciela (w tym w zakresie awansu zawodowego), oraz 
pracowników administracji i obsługi.

Biblioteka jest placówką służącą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczy-
cieli, studentów i maturzystów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia 
i wychowania. na ich potrzeby gromadzi dokumenty piśmiennicze i multimedialne z za-
kresu pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk społecznych i literatury pięknej a także 
archiwalia, muzealia i zbiory ikonograficzne z dziejów oświaty regionu łódzkiego.

pedagogiczna Biblioteka wojewódzka w łodzi swoją ofertę kieruje również do ucz-
niów szkół wszelkiego typu, dla których przygotowuje lekcje biblioteczne i muzealne 
o różnorodnej tematyce — dużym powodzeniem cieszy się m.in. „Kaligrafia — sztuka 
pięknego pisania”. pełni także funkcję biblioteki składowej, której zadaniem jest udzie-
lanie pomocy bibliotekom szkolnym w zakresie selekcji księgozbioru, przekazywanie 
bibliotekom szkolnym posiadanych materiałów bibliotecznych i przejmowanie zbiorów 
likwidowanych bibliotek.

zbiory na koniec 2008 roku liczyły ogółem (wraz z filiami) 434 066 vol. wydawnictw 
zwartych, 25 576 vol. czasopism i 7 271 j. av. multimediów. na marginesie należy dodać, 
iż w 80-tym roku swojego istnienia (2005) łódzka siedziba Biblioteki, mieszcząca się na 
parterze budynku, została zalana na skutek awarii instalacji wodnej w instytucji współ-
użytkującej budynek. wtedy to zniszczeniu uległa znaczna cześć zbiorów a usuwanie 
szkód trwało kilkanaście miesięcy.
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Działalność wydawnicza

pedagogiczna Biblioteka wojewódzka im. prof. tadeusza kotarbińskiego w łodzi 
wydaje od 2003 r. biuletyn informacyjny „siglum”, którego pierwszy numer ukazał się 
na przełomie marca i kwietnia. tytuł periodyku został zaczerpnięty z encyklopedii 
wiedzy o książce.

pierwsze działania zmierzające do wydania własnego biuletynu podjęto jesienią 
2002 roku. wtedy to został powołany zespół redakcyjny w składzie: Marzena andrze-
jewska – sekretarz redakcji, Mariola soboń — kronika, elżbieta Grzelakowska, Jarosław 
Jędrych, Marcin paszkowski i tomasz szymański. pierwszym redaktorem naczelnym 
była ówczesna dyrektor Biblioteki mgr Barbara czajka. od 2004 do października 2009 
roku pracami kolegium redakcyjnego „siglum” kierowała kolejna dyrektor placówki mgr 
agnieszka pietryka. w założeniu „siglum” miało być forum dla pracowników bibliotek 
pedagogicznych województwa łódzkiego

pierwszy numer w dużej części prezentował Bibliotekę w łodzi i jej filie. na tej 
podstawie wypracowano cykliczne działy biuletynu:

- Biblioteki pedagogiczne województwa łódzkiego w liczbach, którego celem jest 
prezentowanie statystyki rocznej.

- Bibliograficzne zestawienia tematyczne wykonane w danym roku.
- wykaz tytułów czasopism zaprenumerowanych w bibliotece.
- kronika.
- awanse zawodowe, publikowanie nazwisk nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych 

w Bibliotece, którzy pomyślnie przeszli procedurę awansu w oświacie i uzyskali 
stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

- siglowe wieści — w tej rubryce zamieszczane są informująca o pracownikach, 
ich osiągnięciach i ważnych dla nich wydarzeniach.

Liczne zaproszenia kierowane do pracowników bibliotek pedagogicznych znajdują-
cych się na terenie województwa łódzkiego do dzielenia się doświadczeniami oraz pre-
zentowania osiągnięć tych bibliotek na łamach „siglum” pozostały bez odpowiedzi. stąd 
w biuletynie publikowane są artykuły i komunikaty, których autorami są pracownicy pBw 
i dotyczą one głównie działalności placówek w łodzi, kutnie, łęczycy, pabianic i zgierza. 
zakres tematyczny publikacji to: 1) działalność dydaktyczno-metodyczna — np. teksty 
omawiają różne formy zajęć bibliotecznych i muzealnych dla uczniów i przedszkolaków; 
2) zagadnienia oświatowe; 3) wyniki badań ankietowych prowadzonych w Bibliotece 
przez jej pracowników; 4) sprawozdania z organizowanych przez placówkę imprez, 
sesji, wystaw, konkursów; związane z praktyką bibliotekarską — głównie JHp, opro-
gramowanie biblioteczne i retrokonwersja w kontekście bazy danych; 5) komunikaty 
i sprawozdania z konferencji, w których uczestniczyli pracownicy.

w historii „siglum” należy odnotować również dodatki specjalne. w numerze 2 biu-
letynu z 2003 został opublikowany materiał nt. konkursu dla gimnazjalistów „Biblioteka 
szkolna na miarę XXi wieku”. Jego uczestnicy zaprezentowali swoją wizję biblioteki 
szkolnej na miarę XXi wieku. konkurs został ogłoszony w czterech kategoriach: wyko-
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nanie pracy plastycznej dowolną techniką, wykonanie albumu, nagranie filmu na kasecie 
VHs oraz napisanie eseju na temat „Bibliotekarz szkolny na miarę XXi wieku”. trzy 
nagrodzone eseje zostały zamieszczone na łamach „siglum” w tym właśnie dodatku. 
wspomnienia z organizacji tego przedsięwzięcia opisała dr Mariola antczak z katedry 
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uł.

z kolei w numerze 2 z 2004 dodatek specjalny został poświęcony zagadnieniom 
BHp, który opracował Jacek pankiewicz pBw — łódź, inspektor ds. BHp.

należy podkreślić, iż proces przygotowania i opublikowania „siglum” w całości wyko-
nywany jest samodzielnie przez pracowników pBw w łodzi — nauczycieli bibliotekarzy. 
początkowo biuletyn przygotowywany był w programie Ms word, ale od numeru 3/2004 
(3) został on zmieniony na Ms publisher. egzemplarze powielane były metodą ksero-
graficzną i ukazywały się w formie papierowej w nakładzie 50. egzemplarzy. Biuletyn 
ukazuje się 2 razy do roku — wiosną i jesienią. początkowo dystrybuowano numery 
„siglum” korzystając z usług poczty polskiej. Jednak koszty wydania i dystrybucji wersji 
papierowej periodyku a z drugiej strony rozwój strony internetowej Biblioteki skłonił 
redakcję do podjęcia decyzji o wydawaniu „siglum” jedynie w wersji elektronicznej. od 
2006 r. biuletyn publikowany jest na stronie internetowej www.pbw.lodz.pl/siglum.htm, 
gdzie można zapoznać się również z treścią archiwalnych numerów biuletynu. numer 
6–7 z tego roku został przygotowany w formacie „pdf”, co pozwoliło na wzbogacenie 
wydawnictwa o kolorowe fotografie, obrazy i wykresy.

do lektury „siglum” a tym samym do zapoznania się ze specyfiką i działalnością 
pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej im. prof. tadeusza kotarbińskiego w łodzi 
serdecznie zaprasza w imieniu redakcji Marzena andrzejewska.



54

Wojciech Kupść
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
„SowA Mokotowa”

„MBM sowa Mokotowa”  
— pisMo dLa korzystaJącycH z BiBLiotek  

oraz dLa BiBLiotekarzy

wydawcą „Magazynu Bibliotek Mokotowskich sowa Mokotowa” (MBM sowa Moko-
towa) jest Biblioteka publiczna im. zygmunta łazarskiego w dzielnicy Mokotów miasta 
st. warszawy� (Bp Mok). tytuł zarejestrowany został 15 maja 2007 roku. pismo ukazuje 
się cztery razy w roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. dotychczas do rąk czytelników 

trafiło dziewięć numerów.
w mokotowskiej Bibliotece pub-

licznej idea wydawania własnego 
pisma ma już swą historię. w 1992, 
kiedy dyrektorem Biblioteki publicznej 
w dzielnicy Mokotów została Grażyna 
zgoła (pełni tę funkcję do dziś), rozpo-
częto wydawanie „Magazynu Bibliotek 
Mokotowskich” (MBM). pierwszym re-
daktorem naczelnym został wówczas 
kierownik wypożyczalni nr 127 andrzej 
Jezierski2 (obecnie kierownik czytelni 
naukowej nr XXi na Mokotowie). 

elżbieta Frankiewicz (obecnie za-
stępca dyrektora Biblioteki publicznej 
w dzielnicy Mokotów) od samego 
początku wydawania „Magazynu Bi-
bliotek Mokotowskich” uczestniczyła 
w rozwoju tego pisma, m.in. zamiesz-
czając artykuły na jego łamach. tak 
wspomina początki i rozwój MBM: 
Redakcja dysponowała komputerem, 
ręcznym skanerem i czarno-białą 

 � t.w. świątek, Biblioteki Mokotowskie wczoraj i dziś. Z okazji nadania imienia Zygmunta Łazarskiego. 
Biblioteka Publiczna Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy Mokotów. warszawa, 1996.

 2 a. Jezierski, Wspomnienia pierwszego redaktora. „Magazyn Bibliotek Mokotowskich sowa Mokotowa”. 
2007, nr 1, s. 3.

pierwszy nr „Magazynu Bibliotek Mokotowskich”
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drukarką HP oraz programem do 
składu publikacji Page Maker firmy 
Adobe. „Magazyn” miał charakter 
powielaczowej gazetki i nakład 300 
egz. Na łamach pisma prezentowane 
były nowości wydawnicze oraz wcześ-
niejsze publikacje warte przeczytania, 
były informacje o przedsięwzięciach 
kulturalno-edukacyjnych w placów-
kach bibliotecznych oraz relacje ze 
spotkań autorskich, wernisaży i kon-
ferencji. Nie brakowało też aktualnych 
problemów związanych z niestabilną 
sytuacją w kulturze i zmianami admini-
stracyjnymi. Reforma administracyjna 
stolicy w 1994 roku, a konkretnie po-
wstanie nowych gmin, przyczyniła się 
do zasadniczych zmian w „Magazynie 
Bibliotek Mokotowskich”. Wypożyczal-
nia nr 127 znalazła się w strukturze 
organizacyjnej Gminy Ursynów, więc 
redakcja została przeniesiona do 
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży XXX 
przy Al. Niepodległości 19, a redaktorem został Tadeusz Gruda. Od trzynastego nu-
meru (czerwiec 1994) zmieniła się też szata graficzna „Magazynu”, a zainteresowania 
nowego zespołu redakcyjnego sprawiły, że na łamach pisma pojawiła się szeroko po-
jęta tematyka historyczna. Od numeru 22/23 (marzec/kwiecień 1995) zmienił się tytuł 
na „Wolumin. Magazyn Bibliotek Mokotowskich” oraz pojawił się dodatek historyczny 
„Kolofon”. Numer 34 (ostatni „Woluminu”) wyszedł w 1999 roku.

„MBM sowa Mokotowa” adresowany jest do osób korzystających z sieci placówek 
Biblioteki publicznej w dzielnicy Mokotów czyli: mieszkańców Mokotowa, osób pra-
cujących i uczących się na Mokotowie (w ciągu roku placówki biblioteczne odwiedza 
ok. 30 tys. czytelników). adresatami są oczywiście również bibliotekarze. dystrybucja 
naszego pisma odbywa się za pośrednictwem placówek bibliotecznych, a także za 
pośrednictwem rozwijanych mokotowskich punktów dystrybucji pozabibliotecznej. 
Jako egzemplarz obowiązkowy pismo rozsyłane jest do kilkunastu istotnych ośrodków 
bibliotecznych w polsce, m.in. do książnicy pomorskiej w szczecinie.

nasze wydawnictwo ma inspirować i promować prowadzenie działań służących 
rozwojowi kultury, wspierać rozwój społeczności lokalnych skupionych wokół filii bi-
bliotecznych, prowadzić do twórczych spotkań międzyludzkich, a także stawać się 
nośnikiem wartościowych treści poznawczych. różnorodność tematów poruszanych 

przykład jednego z kolejnych numerów MBM



56

na łamach pisma, spotkania organizowane pod patronatem „MBM sowa Mokotowa”, 
pula biletów do teatru Guliwer i kuponów uprawniających do odbioru nieodpłatnego 
biletu na seanse w kinie iluzjon Filmoteki narodowej, a także konkurs szaradziarski 
Łamigłówki realizują wytyczone cele. należy dodać, że pod patronatem naszego pisma 
odbyła się również i wyprawa szkoleniowo — poznawcza Bibliotekarzy z Bp Mok do 
Biblioteki raczyńskich w poznaniu i Biblioteki pan w kórniku.

Materiały zamieszczane w „MBM sowa Mokotowa” układane są na stronach no-
szących nazwy cyklów tematycznych. rozwojowi społeczności lokalnych skupionych 
wokół filii bibliotecznych sprzyjają ukazujące się cyklicznie Mokotowskie prezentacje, 
czyli charakterystyka poszczególnych filii bibliotecznych. wówczas numer opisujący 
konkretną wypożyczalnię rozchodzi się jak świeże bułeczki wśród czytelników opisanej 
filii! dzieje się podobnie, gdy przedstawiane są pasje i zamiłowania naszych czytelni-
ków lub bibliotekarzy albo, gdy varsavianista tadeusz władysław świątek oprowadza 
czytelników po dawnym Mokotowie w ramach cyklu Spacerkiem po Mokotowie. pod 
hasłem Warto wiedzieć prezentowane są różne organizacje pozarządowe. dotychczas 
ukazały się materiały informacyjne o: Fundacji pomocy Bibliotekom polskim, stowarzy-
szeniu ekologiczno — kulturalnym „pędziwiatr”, stowarzyszeniu rodzin osadników 
wojskowych i cywilnych kresów wschodnich, stowarzyszeniu Bibliotekarzy polskich, 
assiteJ — Międzynarodowym stowarzyszeniu teatrów dla dzieci i Młodzieży, Fundacji 
adama — fundacji na rzecz dzieci autystycznych, Fundacji aBcXXi — cała polska 
czyta dzieciom, Fundacji polskiego państwa podziemnego. dodatkowo na stronach 
Warto wiedzieć pojawiły się informacje o 8. Międzynarodowym Festiwalu sztuki książki 
— czas oraz o klubie poetów Biblioteki Uniwersytetu warszawskiego. Z wizytą... 
udaliśmy się do: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki raczyńskich w poznaniu, książnicy 
płockiej, Biblioteki kórnickiej, Biblioteki Miejskiej im. wiktora kulerskiego w Grudzią-
dzu, Biblioteki Uniwersyteckiej w warszawie oraz do Hill top — krainy Beatrix potter 
i pracowni edwarda Lutczyna. pod szyldem IPN prezentuje przedstawiane są nowości 
wydawnicze, a także mało znana działalność edukacyjna i wystawiennicza instytutu 
pamięci narodowej. na łamach „MBM sowa Mokotowa” prezentowane są oczywiście 
nowości wydawnicze, w tym debiuty literackie, na które warto zwrócić uwagę.

redakcja podjęła współpracę z różnymi instytucjami takimi jak: Filmoteka narodo-
wa, ipn, teatr Lalek Guliwer, wydawnictwo naukowe pwn (jest fundatorem nagród 
w konkursie szaradziarskim), wydawnictwo super nowa, wydawnictwo sorus, wydaw-
nictwo cursor. przy współpracy z Urzędem dzielnicy Mokotów miasta st. warszawy 
przygotowana została mapa sieci naszej biblioteki.

współpracuje z nami znany w kraju i za granicą artysta plastyk edward Lutczyn. od 
1 października 2007 roku, na czwartej stronie okładki „MBM sowa Mokotowa” pojawia 
się rysunek satyryczny o tematyce bibliotekarskiej. autorka i kurator generalny Między-
narodowego Festiwalu sztuki książki oraz organizatorka i promotorka wielu krajowych 
i międzynarodowych wystaw książki artystycznej, alicja słowikowska propaguje na 
naszych łamach tę bliską bibliotekarstwu dziedzinę sztuki.
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warto wspomnieć o dodatku do „MBM sowa Mokotowa”, który pojawia się nieregu-
larnie: „na stronie — dodatek Młodych”. specjalnie na potrzeby tego dodatku winietę, 
jak i wzory czcionek całego alfabetu zaprojektowała artysta plastyk Justyna kościelna. 
w dodatku prezentowana jest przede wszystkim twórczość młodych ludzi.

„Magazyn Bibliotek Mokotowskich sowa Mokotowa” ukazuje się jako periodyk bez-
płatny. wdzięczni jesteśmy autorom tekstów i fotografii, którzy nieodpłatnie udostępniają 
nam swoje prace i wyrażają zgodę na ich publikację.

zapraszamy do współpracy.
korespondencję prosimy przesyłać na adres: mbm@bpmok.waw.pl 
lub
redakcja „MBM sowa Mokotowa”, ul. czerniakowska 38 a, 00–714 warszawa.

poszczególne numery pisma będą zamieszczane na stronie internetowej naszej 
biblioteki www.bpmok.waw.pl

poszczególne okładki MBM sM
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Maria Bochan
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile 
„Bibliotekarz Wielkopolski”

„BiBLiotekarz wieLkopoLski”

 „Bibliotekarz wielkopolski” jest integralną częścią „panoramy wielkopolskiej kultury”, 
która jest bezpłatnym dwumiesięcznikiem wojewódzkiej Biblioteki publicznej i centrum 
animacji kultury w poznaniu. „panorama” popularyzuje działalność instytucji i placówek 
kultury w wielkopolsce. zamieszcza artykuły, felietony, informacje, materiały i wywiady 
z osobowościami regionu, zasłużonymi animatorami i twórcami, prezentuje interesujące 
imprezy, ważne wydarzenia, znaczące rocznice, omawia nowości wydawnicze Biblioteki 
wojewódzkiej i publikacje wydane w regionie. Ukazuje się od maja 2003 roku.

„Bibliotekarz wielkopolski” jest pismem, które nawiązuje do historii prasy bibliote-
karskiej w wielkopolsce. Można uznać, że jest kontynuacją tytułu i linii programowej 
wydawanego wcześniej przez wojewódzką Bibliotekę publiczną w poznaniu „informa-
tora Bibliotekarza wielkopolskiego”. opublikowanie pierwszego numeru poprzedziła 
dyskusja środowiskowa nad tym, jaka winna być jego zawartość, kto to pismo bibliote-
karskie powinien tworzyć, komu i jakim sprawom należałoby poświęcić miejsce.

„Bibliotekarz wielkopolski” jest dwumiesięcznikiem redagowanym przez zarządu 
okręgu stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich w poznaniu. Ukazuje się od maja 2003 
roku. zespół redakcyjny w latach 2003–2009 tworzyli przewodniczący oddziałów 
sBp (6 osób), a od maja 2009 roku zespół liczy 4 osoby, które są członkami zarządu 
okręgu.

pismo ma charakter otwarty, autorem może być każdy twórczy bibliotekarz, członek 
stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich, który ma ambicję współtworzenia organizacji 
i bibliotekarstwa wielkopolskiego. adresatami są bibliotekarze z całej wielkopolski, bez 
względu na staż, rodzaj aktywności stowarzyszeniowej i zawodowej oraz typ biblioteki 
w jakiej pracują.

od maja 2003 roku do września 2009 roku wydano 47 numerów „Bibliotekarza 
wielkopolskiego”. na jego łamach pisało 50 autorów. Ukazało się 191 różnorodnych 
tekstów. treści w nim zawarte zajęły 94 strony pisma formatu a4. na zawartość zło-
żyły się artykuły, informacje, rozmowy i wywiady oraz relacje i sprawozdania a także 
ilustracje.

zamierzeniem tytułu jest popularyzowaniem celów i zadań stowarzyszenia Biblio-
tekarzy polskich jako ogólnopolskiej samorządowej organizacji zawodowej i naukowej 
oraz upowszechnianie działań naczelnych władz stowarzyszenia. dlatego czasopismo, 
zamieszcza uchwały zarządu Głównego oraz sprawozdania z krajowych zjazdów dele-
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gatów i ogólnopolskich konferencji naukowych. informuje o działających przy zarządzie 
Głównym sekcjach i komisjach, podkreśla zaangażowanie w nich przedstawicieli okręgu 
wielkopolskiego. stara się udzielić odpowiedzi na pytanie nurtujące wielu członków: 
czy przynależność do sBp jest zaszczytem, czy wstydem?

naczelnym tematem czasopisma są sprawy stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich 
i zmiana wizerunku organizacji w okręgu wielkopolskim oraz prace okręgu, oddziałów 
i kół. zajmuje się problemami organizacyjnymi m.in. wielkością składki członkowskiej, 
rolą stron internetowych w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, przebiegiem kampanii 
wyborczej, rocznymi planami pracy i oceną zamierzeń planowanych w kadencji. przed-
stawia strukturę okręgu i oddziałów, prezentuje składy zarządów. najwięcej miejsca 
poświęca sprawom kół w tym nowo powstałym, które są ogniwem podstawowej, najak-
tywniejszej statutowej działalności stowarzyszenia. wiele artykułów podkreśla także 
udział okręgu i jego struktur w życiu kulturalnym i naukowym wielkopolskim.

wiele stron zajmuje omówienie różnych form aktywności i metod stosowanych 
w pracy struktur stowarzyszenia, np.: konferencji, forów, warsztatów na temat nowych 
technologii, wystaw, konkursów, wyjazdów zagranicznych, spotkań koleżeńskich. po-
nadto pismo przedstawia realizowane projekty, obchody dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 
światowego dnia książki i praw autorskich, uroczystości 90. lecia stowarzyszenia 
w 2007 roku oraz przebieg tygodnia Bibliotek. dostrzega również uczestnictwo mło-
dych w ogólnopolskich spotkaniach noszących nazwę Forum Młodych Bibliotekarzy. 
omawia integracyjną rolę ustanowionego w 2004 roku dnia patrona św. wawrzyńca 
jako patronalnego święta Bibliotekarzy wielkopolskich, którego organizację powierza 
się kolejnym zarządom oddziałów. zauważa udział kół sBp w ogólnopolskim ruchu 
pielgrzymkowym bibliotekarzy na Jasną Górę.

w cyklu zatytułowanym „rozmowa między dwoma osobami” przeprowadza „Bibliote-
karz wielkopolski” rozmowy i wywiady z najwybitniejszymi bibliotekarzami wielkopolski. 
Jest to dialog z osobami reprezentującymi okręg w krajowym ruchu bibliotekarskim, 
zwłaszcza w naczelnych władzach stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich oraz z lau-
reatami nagród i wyróżnień, przede wszystkim nagrody im. andrzeja wojtkowskiego 
przyznawanej przez Marszałka województwa wielkopolskiego ludziom nauki i praktyki 
bibliotekarskiej oraz beneficjentami nagrody im. Heleny śmigielskiej, która jest wyróż-
nieniem dla „Bibliotekarza Leszczyńskiego” redakcja pisma pamięta również o obcho-
dzących jubileusze pracy, przechodzących na emeryturę i zmarłych, publikując artykuły 
omawiające ich zasługi oraz wspomnienia o nich. właściwe miejsce w piśmie zajmuje 
także popularyzacja ludzi książki minionych wieków, w tym andrzeja wojtkowskiego 
i Heleny śmigielskiej, patronujących wielkopolskim nagrodom.

należy także zauważyć, że łamy „Bibliotekarza wielkopolskiego” otwarte są dla 
tematów ogólnobibliotekarskich. podjęte zostały m.in. problemy automatyzacji biblio-
tek, kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy, architektury bibliotek i nowych obiektów 
zrealizowanych w wielkopolsce. nie odcina się też pismo od spraw warsztatowych, np. 
jak winien zachować się bibliotekarz w kontaktach z trudnym czytelnikiem.
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„Bibliotekarz wielkopolski” jest organem prasowym okręgu stowarzyszenia Biblio-
tekarzy polskich najstarszej i najliczniejszej organizacji zawodowej w wielkopolsce, 
czasopismem redagowanym przez członków zarządu okręgu w poznaniu. podejmuje 
tematy najistotniejsze dla środowiska. Jest otwarte na propozycje czytelników. Umoż-
liwia wymianę myśli, poglądów, doświadczeń i uwag między bibliotekarzami, integruje 
społeczność.

współredagowanie pisma przez adresatów przyczynia się do poznania zjawisk 
i wydarzeń, ludzi i ich dorobku, instytucji bibliotekarskich i ich dokonań. analiza treści 
w pełni potwierdza fakt, że o znaczeniu organizacji wśród bibliotekarzy decyduje jakość 
i program podstawowego ogniwa, jakim jest koło. ponadto należy podkreślić, że jest 
„Bibliotekarz wielkopolski” kroniką dokumentująca stan wielkopolskiej organizacji na 
przełomie XX/XXi wieku. redakcja ma również nadzieję, że w przyszłości znajdzie 
wielu współautorów, przyjaciół a przede wszystkim czytelników.
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Jadwiga Chruścińska
„Poradnik Bibliotekarza”

60 Lat „poradnika BiBLiotekarza”

Trochę historii

Jubileusz 60-lecia „poradnika Bibliotekarza” ogólnopolskiego miesięcznika stowarzy-
szenia Bibliotekarzy polskich — to ponad półwiecze historii i przemian bibliotekarstwa 
polskiego.

pierwszy numer „poradnika”, początkowo jako dodatku metodycznego do czaso-
pisma „Bibliotekarz”, ukazał się w październiku 1949 roku. Geneza powstania pisma 
związana była z sytuacją w powojennym bibliotekarstwie. Był to bowiem okres gwał-
townego rozwoju bibliotek, przy jednoczesnym braku wykwalifikowanej kadry. w tych 
latach działało w polsce 3885 bibliotek publicznych i 17 316 punktów bibliotecznych 
w małych miastach, wsiach, bibliotek szkolnych było 16 767, nie licząc bibliotek nauko-
wych, uczelnianych, społecznych i prywatnych. ten duży potencjał ilościowy placówek 
bibliotecznych wymagał zatrudnienia dużej liczby bibliotekarzy. istniejące szkoły biblio-
tekarskie nie były w stanie dać w stosunkowo szybkim czasie kwalifikacji zawodowych 
wszystkim pracownikom bibliotek. Funkcję edukacyjną musiały przejąć czasopisma 
bibliotekarskie, a zwłaszcza „poradnik Bibliotekarza”, adresowany do pracowników 
bibliotek publicznych, zwłaszcza gminnych, punktów bibliotecznych, bibliotek związ-
kowych, instytucji społecznych i młodzieżowych. od pierwszych lat swojego istnienia 
„poradnik Bibliotekarza” miał określony profil czasopisma metodyczno-instruktażowego 
i jednocześnie środowiskowego, poprzez otwarcie swoich łamów na publikacje tekstów 
pracujących bibliotekarzy. Głos bibliotekarzy dla redakcji „poradnika” zawsze był i jest 
ważny.

problematyka pierwszych numerów skoncentrowana była wokół zagadnień techniki 
bibliotekarskiej i podstawowych problemów bibliotekarstwa: doboru książek do biblio-
teki, kierowania czytelnictwem i pomocy czytelnikowi w doborze książek, opracowania 
księgozbioru, przygotowania książek do wypożyczania, udostępniania księgozbioru, 
statystyki i sprawozdawczości.

pierwszą redaktorką czasopisma była Jadwiga Filipkowska — szemplińska 
(1902–1985), wspomagana przez irenę Lewandowską i zofię Żołądkowską. Funkcję 
sekretarza redakcji pełniła romana łukaszewska (1910–1975), późniejsza wieloletnia 
redaktor naczelna czasopisma. od 1 stycznia 1950 roku. „poradnik” stał się czasopis-
mem samodzielnym. w 1951 r. redakcję czasopisma objęła romana łukaszewska, 
a po 5 latach do kolegium redakcyjnego dołączył władysław Bartoszewski, który w la-
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tach 1959–1965 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. natomiast w latach 
1958–1976 sekretarzem redakcji była danuta Bańkowska.

Układ treści pisma przez wiele lat był stabilny i składał się z następujących działów:
- artykuły treści ogólnej; tematyczne zestawienia książek,
- organizacja i technika biblioteczna,
- Formy pracy z czytelnikiem,
- wśród książek,
- Listy z terenu.
w 1953 roku redakcja „poradnika” zwróciła większą uwagę na problemy biblio-

tekarstwa dziecięcego, tworząc nowy dział czytelnictwo dzieci i młodzieży, który był 
kontynuowany w latach następnych — do 1960 r.

do materiałów metodycznych dla bibliotekarzy można zaliczyć wywiady z wybitnymi 
pisarzami tego okresu, które ukazywały się na łamach pisma w ii połowie lat 50. wśród 
wielu tekstów znaleźć można wywiady z pawłem Jasienicą, Janem wiktorem, Janem 
Żabińskim, zenonem kosidowskim, Gustawem Morcinkiem, wojciechem Żukrowskim, 
igorem newerlym, seweryną szmaglewską, Melchiorem wańkowiczem, władysła-
wem Broniewskim, Jarosławem iwaszkiewiczem, Juliuszem wiktorem Gomulickim, 
Jerzym Ficowskim. wywiady przeprowadzali: Marek ruszczyc, Monika warneńska, 
Lesław Bartelski, anna Bańkowska. dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się 
felietony „pisarze i książki”, a później „książka i życie”. ich autorami byli teofil syga 
i antoni trepiński.

w pierwszym dziesięcioleciu „poradnika” — pismo stawiało sobie za główny cel 
upowszechnianie zagadnień metodycznych z zakresu bibliotekarstwa: było pomocą sa-
mokształceniową dla licznej kadry zdobywającej szlify zawodowe bibliotekarzy. początki 
były trudne, pierwszym redaktorom pisma zależało na pozyskaniu a następnie druku 
artykułów przystępnie napisanych i zrozumiałych dla pracowników rozpoczynających 
pracę w bibliotekach. autorów takich tekstów szukano w całej polsce, przy pomocy 
korespondentów terenowych.

w 1955 roku. „poradnik” zwiększył swoją objętość z 16 do 24 stron druku, pojawiła 
się kolorowa okładka, wzrósł nakład czasopisma. Mankamentem pisma była nieregu-
larność ukazywania się, która niestety trwała do końca lat 80.

redaktor romana łukaszewska postulowała zwiększenie liczby drukowanych na 
łamach „poradnika Bibliotekarza” artykułów z zakresu organizacji pracy informacyjno-
-bibliograficznej, współpracy bibliotek publicznych ze środowiskiem, upowszechnianie 
idei kół przyjaciół biblioteki i praktycznych zagadnień obsługi młodego czytelnika. Ów-
czesna redaktor naczelna patrzyła na polskie bibliotekarstwo w sposób kompleksowy, 
nowoczesny, szybko wychwytując najnowsze tendencje i kierunki.

„poradnik” przez swoich odbiorców był dobrze oceniany, jako pismo pożyteczne, 
potrzebne w pracy zawodowej bibliotekarzy.

w latach 60. i 70. XX w. z czasopismem współpracowali znani bibliotekarze jak: 
Jadwiga andrzejewska, Jadwiga czarnecka, artur Lenczowski, ewa pawlikowska, 
czesław kozioł, Jan Burakowski, Marian Filipkowski, izabela nagórska, władysław 
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Michnal. warto odnotować, iż w latach 80. „poradnik Bibliotekarza” legitymował się 
nakładem ok. 25 tys. egzemplarzy. taki nakład był oczywiście fenomenem wśród cza-
sopism bibliotekarskich. Już więcej się nie powtórzył.

po śmierci romany łukaszewskiej funkcję redaktora naczelnego przejęła włady-
sława wasilewska (5 maja 1975 roku), która kierowała pismem przez 23 lata — do 
kwietnia 1998. nakład czasopisma wynosił wówczas 20 tys. egzemplarzy.

redakcja zachowała tradycyjny układ pisma, ale systematycznie poszerzała jego 
zakres treściowy o nowe, istotne dla polskiego bibliotekarstwa zagadnienia jak: kom-
puteryzacja i automatyzacja bibliotek, opracowanie zbiorów, konserwacja. Ukazał się 
specjalny dodatek do czasopisma „komputer w bibliotece” zawierający podstawową 
wiedzę z zakresu komputeryzacji, a także cykl artykułów Marka nahotko „komputer 
w służbie bibliotekarza”. czytelnicy chętnie czytali świetne felietony pt. „ostatnia strona 
nie stowarzyszona”, które znajdowały się zawsze na iV stronie okładki czasopisma. ich 
autorem był Juliusz wasilewski, syn redaktor naczelnej, obecnie kierujący czasopismem 
„Biblioteka w szkole”.

od 1986 zaczęła się ukazywać oddzielna rubryka „prawo biblioteczne”, prowadzona 
najpierw przez Jerzego Bednarza, później (a także obecnie) przez krystynę kuźmińską 
i okresowo przez Lucjana Bilińskiego. w tym samym roku zaczął ukazywać się cykl 
„przepisy katalogowania książek „autorstwa Marii Lenartowicz i krystyny Bielskiej 
„przepisy katalogowania dokumentów dźwiękowych”. interesujący był cykl artykułów 
poświęconych czasopismom bibliotekarskim, publikowany w latach 1989–1990 i wzno-
wiony 10 lat później pod tytułem „nowy leksykon czasopism bibliotekarskich”.

z inicjatywy wł. wasilewskiej ukazywał się wartościowy cykl „kto jest kim w biblio-
tekarstwie i informacji naukowej”. czytelnik mógł zapoznać się ze 143 notami biblio-
graficznymi osób związanych z bibliotekarstwem.

Źródłem wiadomości o trzydziestoletnim wówczas „poradniku” była analiza zawarto-
ści czasopisma z lat 1984–1988 pióra Jadwigi andrzejewskiej. spośród 666 artykułów 
drukowanych na przełomie 30 lat — ok. 25% tekstów dotyczyło pedagogicznej pracy 
bibliotek, ok. 17% poświęconych było pracom organizacyjnym i funkcjom biblioteki.

pod koniec lat 80. nakład czasopisma nadal był wysoki i oscylował w granicach 
23 tys. egzemplarzy, a był to okres reglamentacji papieru, trudności poligraficznych.

ogłoszenie stanu wojennego spowodowało wstrzymanie wydawania „poradnika 
Bibliotekarza” na okres pół roku, później czasopismo ukazywało się nieregularnie. od 
nr 9 z 1991 roku poprawiła się szata graficzna pisma, pojawiła się twarda, kartonowa, 
jednokolorowa okładka.

redaktor wasilewska przyczyniła się podniesienia poziomu merytorycznego „porad-
nika”, zachowała właściwe proporcje między materiałami metodycznym, a doniesieniami 
z życia bibliotecznego. w ciągu prawie ćwierćwiecza stworzyła czasopismo w pełni śro-
dowiskowe, blisko związane z problemami bibliotekarzy. wśród pracowników bibliotek 
pozyskiwała wielu autorów, zachęcając ich do wyrażania swojej opinii, namawiając do 
pisania a następnie szlifując ich teksty, dalekie od doskonałości stylistycznej.
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„Poradnik” po 1998 roku — nowe treści, poprawa szaty graficznej

po ustąpieniu władysławy wasilewskiej z funkcji redaktora naczelnego, przez trzy 
miesiące kierowała pismem Małgorzata Grochocka, (poprzednio sekretarz redakcji) 
a od lipca 1998 r. zarząd Główny stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich powierzył 
stanowisko redaktora naczelnego Jadwidze chruścińskej, gł. specjaliście ds. pro-
gramów nauczania i wydawnictw centrum edukacji Bibliotekarskiej, informacyjnej 
i dokumentacyjnej w warszawie. swoje credo Jadwiga chruścińska przedstawiła 
w pierwszym felietonie redakcyjnym w nr 7/8 z 1998 roku, opowiadając się za do-
tychczasowym profilem, oscylującym w kierunku pisma informacyjno-metodycznego, 
stałym poszerzaniem treści o aktualne problemy bibliotekarskie, uwzględniające jego 
przemiany i dostosowanie do standardów światowych, zwróceniem większej uwagi na 
tematykę potrzebną współczesnemu bibliotekarzowi jak: psychologia asertywności, 
komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w środowisku. nadal „poradnik” miał 
charakter czasopisma popularnego, środowiskowego, prezentującego na swoich łamach 
doświadczenia zwykłych bibliotekarzy. pojawiło się coraz więcej artykułów pisanych 
przez specjalistów z tytułami naukowymi, ale korespondowały one i korespondują nadal 
z dobrymi a czasami słabszymi tekstami napisanymi przez bibliotekarzy małych biblio-
tek. każdy tekst napływający do redakcji traktowany jest bardzo poważnie, redakcja 
zwraca uwagę na treść materiału, aktualność danej problematyki, jego użyteczność dla 
czytelników, mniejszą wagę przywiązując do formy stylistyczne, którą można poprawić 
przed przekazaniem do druku.

nowa redaktor wprowadziła zmiany w układzie tematycznym.
pojawiły się działy:
- problemy. doświadczenia. opinie (artykuły problemowe),
- relacje (z konferencji, staży, praktyk),
- książka (zagadnienia rynku książki, literatury, piśmiennictwo zawodowe),
- Biblioteka. środowisko (przykłady działalności bibliotek i ich relacji ze środowi-

skiem lokalnym),
- warsztaty czytelnicze przekształcone później w dział — z warsztatu Metodyka 

— artykuły metodyczne,
- pożegnania, Listy, wiadomości.
nieco później pojawił się wyodrębniony dział prawo w Bibliotece. Układ pisma jest 

przejrzysty i nadal w tym kształcie funkcjonuje w czasopiśmie. nastąpiła stopniowa 
poprawa szaty edytorskiej i graficznej czasopisma.

pojawiły się nowe treści: od 1998 r. w „poradniku” ukazuje się felieton Bogdana klu-
kowskiego pt. Kalejdoskop — poświęcony aktualnym problemom związanym z książką, 
literaturą i biblioteką. z czasem liczba felietonów zwiększyła się o „wieczorne dywagacje” 
prof. Marcina drzewieckiego i „cyfrowe okolice” pióra dr Henryka Hollendra, mające 
na celu oswojenie bibliotekarzy z zagadnieniami cyfryzacji bibliotek. najnowszym na-
bytkiem „poradnika” jest felieton ryszarda turkiewicza „pozyskane z kanału wrocław” 
prezentujący ciekawostki, czasem kontrowersyjne, ze świata bibliotek, często podane 
w sposób żartobliwy.
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cechą charakterystyczną „poradnika” wskazującego na realizację funkcji eduka-
cyjnych są cykle tematyczne, mające często charakter wykładów omawiające wybrane 
zagadnienia w sposób wyczerpujący, ale także z różnych punktów widzenia. wiązanie 
tematów w cykle pozwala redakcji na głębsze przedstawienie problemu i zwrócenie uwa-
gi czytelników na pewne aspekty omawianych treści. ważnym cyklem z punktu widzenia 
potrzeb bibliotekarzy były artykuły z zakresu wiedzy psychologicznej pt. Asertywność 
w Bibliotece autorstwa znanej w środowisku bibliotekarskim psycholog Lidii Bit-nowak. 
następnie na łamach „poradnika” prezentowano w „odcinkach” również ważny dla 
bibliotekarzy temat: Komunikacja w bibliotece (autorka Małgorzata pietrzak), Internet 
w Bibliotece (autor seweryn dobrzelewski), Awans zawodowy bibliotekarza. dużym 
powodzeniem wśród czytelników cieszą się recenzje wydawnictw fachowych, zwłasz-
cza podane w krótkiej formie, zachęcającej do przeczytania danej pozycji wydawniczej 
pt. Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać i nieco obszerniejsze Moje 
lektury. z innych stałych cykli warto wymienić: Salon pisarzy Bogdana Klukowskiego, 
omawiający sylwetki współczesnych pisarzy polskich, a ostatnio również światowych, 
Targi książki, Świat bibliotek, Świat książki dziecięcej, którego treści w 2007 roku zostały 
wydzielone w formie kolorowego dodatku miesięcznego. największą popularnością 
cieszył się cykl artykułów pt. Jaka bibliotekarka poświęcony wizerunkowi współczesnego 
bibliotekarza. pierwszy artykuł anety Firlej-Bizon o bibliotekarce jako szarej myszce 
z koczkiem wywołał gwałtowną reakcję czytelników pisma. na łamach „poradnika” 
publikowane były liczne materiały polemiczne. Bibliotekarki polskie ujęły się honorem 
i żarliwie polemizowały z tezami dr anety Firley-Buzon.

redakcja „poradnika Bibliotekarza” dwukrotnie przeprowadzała ankietę wśród 
swoich czytelników. niestety odpowiedzi nie były zbyt masowe, a raczej można powie-
dzieć, iż marginalne. przychodziło zaledwie ok. 180–200 wypełnionych ankiet. opinie 
były na ogół pozytywne, wskazywano na zainteresowanie materiałami metodycznymi, 
omówieniami piśmiennictwa zawodowego. według czytelników dużą zaletą „poradnika” 
było publikowanie przystępne ujętych problemów.

w 2006 roku dr dariusz Grygrowski z instytutu informacji naukowej i studiów Bi-
bliologicznych Uw przygotował na zlecenie zG sBp szczegółową analizę treściową 
„poradnika” w oparciu o treści rocznika 2004. analiza treści 238 tekstów przyniosła 
następujące wyniki. dominowały materiały o charakterze sprawozdawczym, następ-
nie ogólnoinformacyjne, instrukcyjno-metodyczne i publicystyczno-specjalistyczne. 
najczęściej poruszanymi problemami były: praca z czytelnikiem, piśmiennictwo zawo-
dowe, organizacja i zarządzanie biblioteką, najwięcej materiałów dotyczyło bibliotek 
publicznych, następnie bibliotek dla dzieci i młodzieży, pedagogicznych, zagranicznych 
i szkolnych. „poradnik” zyskał pozytywną ocenę jako fachowe pismo o charakterze 
środowiskowym, wskazującym na istotne dla bibliotekarstwa problemy, otwarte na 
różnorodne poglądy i opinie.

Był to okres, kiedy „poradnik” okazjonalnie publikował numery monotematyczne lub 
z przewagą zagadnień na określony temat np. w 2004 roku ukazały się numery po-
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święcone rynkowi książki dziecięcej, zagadnieniom informacji europejskiej i szkoleniom 
bibliotekarzy, problematyce bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży, bibliotekom 
szkolnym, pedagogicznym, czytelnikom niepełnosprawnym, itp.

Główny trzon czasopisma uzupełniany był i jest nadal uzupełniany specjalnymi 
wkładkami (dodatkami); raz w roku ukazuje się kalendarium rocznic literackich, ka-
lendarium noblistów, roczny spis treści oraz takie dodatki jak: słowniczek terminów 
komputerowych, edukacja czytelnicza i medialna, autorstwa Jadwigi andrzejewskiej, 
wytyczne iFLa dotyczące bibliotek publicznych, szkolnych, bibliotek dla dzieci, „czy 
warto studiować bibliotekoznawstwo. informator dla kandydatów na studia”.

„Poradnik” po liftingu

w 2007 roku miało miejsce kolejne unowocześnienie pisma poprzez eksponowanie 
ważnych dla bibliotekarstwa zjawisk, nowych tematów, w coraz atrakcyjniejszej dla 
czytelnika formie edytorskiej.

od 2007 roku, z inicjatywy redakcji „poradnika” wychodzi co miesiąc kolorowy doda-
tek „świat książki dziecięcej” poświęcony problemom współczesnej książki, literatury, 
czytelnictwu dziecięcemu i bibliotekom dla młodych odbiorców. autorami tekstów są 
wybitni specjaliści książki dziecięcej jak prof. Grzegorz Leszczyński, dr Michał zając, 
dr Grażyna Lewandowicz-nosal, Joanna olech, ewa Gruda, Maria kulik oraz bibliote-
karze pracujący na rzecz czytelnictwa dzieci. patronat medialny nad „światem książki 
dziecięcej” sprawuje ps iBBy. dodatek jest dofinansowywany przez instytut książki.

w roku 2009 ukazały się trzy dodatki tematyczne: „Biblioteka dla seniorów” (nr 6 
i 12 z 2009) i „dyskusyjne kluby książki w bibliotekach” (nr 10 z 2009 r.) — oba w ory-
ginalnym opracowaniu graficznym tomasza kasperczyka oraz „z poradnika it-laika” 
— dodatek autorstwa aleksandra trembowieckiego poświęcony problemem kompu-
terowym wyjaśnianym z punktu widzenia potrzeb bibliotekarza. celem dodatków jest 
zwrócenie uwagi czytelników pisma na ważne dla rozwoju bibliotekarstwa problemy 
jak: aktywizacja usług dla seniorów w bibliotece, dobre przykłady z zakresu animacji 
czytelniczej w bibliotekach dziecięcych, rozwój w bibliotekach dyskusyjnych klubów 
książki.

w 2008 została uruchomiona strona internetowa „poradnika” (www.poradnikbibliote-
karza.pl), informująca o zawartości treściowej numerów „poradnika” i jego działaniach 
środowiskowych.

„Poradnik” AD. 2009

obecnie „poradnik” eksponuje aktualną problematykę szeroko pojętego bibliote-
karstwa — w aspekcie działalności organizacyjnej i środowiskowej bibliotek różnych 
typów (publicznych, szkolnych i pedagogicznych). swoim szerokim zakresem obejmuje 
również tematykę dziedzin pokrewnych, potrzebnych w edukacji współczesnego bi-
bliotekarza (rynek książki, promocja i marketing, literatura, organizacja i zarządzanie, 
socjologia, psychologia, pedagogika). łączność z odbiorcami w całym kraju pozwala 
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czasopismu na pełnienie funkcji kreatora inicjatyw o szerokim zasięgu, propagatora 
lokalnych inicjatyw bibliotekarskich jako dobrych praktyk, a także jednostkowych akcji 
i działań. łamy „poradnika” służą zarówno badaczom i specjalistom opisującym, diag-
nozującym rzeczywistość zawodową, relacjonującym trendy i zjawiska we współczes-
nym bibliotekarstwie, jak i bibliotekarzom — praktykom opisującym inicjatywy lokalne, 
pokazującym miejsce i rolę biblioteki w środowisku. zatem bibliotekarze chętnie dzielą 
się swoimi doświadczeniami i w ten sposób tworzą „swoje” czasopismo.

działalność edukacyjna „poradnika” jest przemyślana; redakcja pisma proponuje 
tematy związane z przeobrażeniami bibliotekarstwa: kulturowymi, cywilizacyjnymi, 
technologicznymi, informacyjnymi, relacjonuje wydarzenia, o których bibliotekarze 
powinni wiedzieć, zwracając przy tym uwagę na aktualność treści; pobudza aktywność 
i kreatywność bibliotekarzy, próbując włączyć ich do dyskusji środowiskowej (co udaje 
się niezbyt często).

pomimo swoich 60 lat „poradnik Bibliotekarza” nie czuje się statecznym seniorem; 
systematycznie poszerza zakres treściowy, opisuje aktualną rzeczywistość bibliotekar-
ską, wskazując na sprawy ważne i mniej ważne. rozbudowuje swój zasięg działania, 
pełniąc coraz częściej rolę patronatu medialnego nad konferencjami zawodowymi, 
przedsięwzięciami lokalnymi i wydawniczymi. dużym walorem jest kreowanie przemian, 
innowacyjności, praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

poradnik aktywnie włączył się do wspomagania realizacji dwóch ogólnokrajowych 
programów bibliotecznych: Biblioteki + realizowanej przez instytut książki i programu 
rozwoju Bibliotek — prowadzonego przez Fundację rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego. Udostępnia swoje łamy młodym bibliotekarzom, patronując Forom Młodych 
Bibliotekarzy (wrocław, szczecin, kraków).

redakcja „poradnika Bibliotekarza” to zaledwie cztery osoby (redaktor naczelna, 
sekretarz redakcji i redaktor „świata książki dziecięcej” oraz redaktor techniczny (jedyna 
osoba na etacie, zajmująca się także innymi czasopismami sBp); redaktorzy pracują 
w oparciu o umowę o dzieło. zespół redakcyjny praktycznie nie ma stałego miejsca, 
pracuje przy swoich stanowiskach komputerowych w domu lub w miejscu pracy; ze-
brania redakcyjne odbywają się w siedzibie iinisB Uw w godzinach popołudniowych. 
kontaktujemy się głównie mailowo lub telefonicznie.

teksty do redakcji przychodzą w 90% drogą elektroniczną. pocztą docierają tylko 
zaproszenia na imprezy, paczki z książkami. coraz więcej tekstów jest zamawianych, 
informacje o ciekawych materiałach redakcja zdobywa przeglądając strony interne-
towe bibliotek, portali zawodowych, programy konferencji, czasopisma elektroniczne 
i drukowane. Bacznie śledzimy nowe numery czasopism regionalnych; są one dla nas 
ważnym źródłem pozyskiwania nowych tekstów, nowych autorów. największą bolączką 
jest stopniowy spadek nakładu, podobnie jak innych czasopism bibliotekarskich.

wciąż otwarte pozostaje pytanie: dlaczego bibliotekarze nie czytają czasopism 
zawodowych, dlaczego w ten sposób nie zdobywają wiedzy, dlaczego nie inwestują 
w siebie poprzez lekturę piśmiennictwa zawodowego?
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ważną kwestią jest problem przyszłości czasopisma wydawanego w sposób tra-
dycyjny, jak długo będzie zapotrzebowanie na ten typ pisma, kiedy czeka go przejście 
na formę elektroniczną? na razie na to pytanie nie będzie odpowiedzi. cieszmy się 
jubileuszem.

Skład osobowy redakcji:
Jadwiga chruścińska — redaktor naczelna
dr dorota Grabowska — sekretarz redakcji
ewa Gruda — redaktor „świata książki dziecięcej”
elżbieta Matusiak redaktor techniczny
dorota skotnicka — strona internetowa
remigiusz Hawryszko — skład komputerowy
współpraca z tomaszem kasperczykiem — przy opracowaniu redakcyjnym 
 dodatków (opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekty)
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Maria Wasik
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

czasopisMa wydawane przez wiMBp  
iM. c. norwida w zieLoneJ GÓrze

zorganizowana działalność wydawnicza jest stosunkowo unikatowym zjawiskiem 
w polskich bibliotekach. wymaga dodatkowych nakładów finansowych, przedsięwzięć 
organizacyjnych, zatrudnienia fachowego zespołu edytorskiego. tradycje wydawnicze 
Biblioteki w zielonej Górze na trwałe wpisały się w działalność instytucji. oficyna wy-
dawnicza pro Libris, działająca w naszej instytucji od 1996 r., wydała jak dotąd ponad 
100 tytułów, wśród których przeważa literatura piękna: tomiki poetyckie, powieści, 
opowiadania. są także publikacje naukowe, materiały konferencyjne, bibliografie, 
antologie, informatory. wydaje także dwa czasopisma:

- „Bibliotekarz Lubuski” — półrocznik adresowany do pracowników bibliotek 
z terenu naszego województwa,

- Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris” — kwartalnik literacko- 
kulturalny i społeczny adresowany do szerokiego odbiorcy, również po stronie 
niemieckiej.

oba pisma pełnią rolę promującą Bibliotekę i przez długie już lata obecności wy-
rabiają jej markę instytucji o szerokim zakresie działania. łamy pism, a szczególnie 
kwartalnika, umożliwiają prezentację środowisk kulturalnych, literackich, plastycznych 
całego regionu. Ułatwiają Bibliotece prezentację własnych zbiorów, dokonań oraz podej-
mowanych działań, a także dorobku twórczego bibliotekarzy, dla których obydwa cza-
sopisma stanowią miejsce publikowania artykułów, recenzji, fragmentów literackich.

obok tego łamy periodyków są wykorzystywane do realizacji zadań regionalnych 
Biblioteki: popularyzowania wiedzy o regionie; budowania więzi i tożsamości lokalnej; 
jednoczenia ludzi wokół problemów i idei. efekty widoczne są po latach i przynoszą 
satysfakcjonujące oceny, ale też mobilizują do zmian i sięgania po nowe tematy oraz 
obszary pisania.

„Bibliotekarz Lubuski”

Ukazuje się od 1996 r. wcześniej wydawane były następujące periodyki:
- Biuletyn informacyjno-Bibliograficzny (miesięcznik) 1958 nr 1–12;
- kultura Lubuska. Biuletyn informacyjny (miesięcznik) 1959–1960;
- Bibliotekarz Lubuski. Biuletyn informacyjny (kwartalnik) 1961–1965 od 1966 

podtytuł Biuletyn;
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- Bibliotekarz Lubuski (bez podtytułu) (kwartalnik.) 1969–1971, 1980 nr 1 i 2;
- Biuletyn informacyjny stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich zarząd okręgu 

w zielonej Górze (półrocznik) 1993–1995.
„Bibliotekarz Lubuski” ukazuje się w maju i grudniu. w pierwszym numerze zamiesz-

czane są tabele z podstawowymi danymi statystycznymi z działalności bibliotek w minio-
nym roku wraz z analizą opisową oraz chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych zielonogórskiej i gorzowskiej wiMBp. ponadto numer zawiera artykuły 
opisujące interesujące zjawiska w funkcjonowaniu bibliotek. drugi numer (jesienny) 
często ma charakter monotematyczny, związany z ważnymi wydarzeniami mającymi 
miejsce w Bibliotece. są to przeważnie konferencje bibliotekarskie lub naukowe- 
-literackie, historyczne, które nie mają swoich odrębnych publikacji. wykorzystuje 
się wówczas wygłaszane referaty oraz skróty wystąpień podczas dyskusji. Bywa, że 
motywem przewodnim jest jubileusz Biblioteki, bądź literackie obchody rocznicowe. 
w związku z tym w drugim numerze czasopisma znalazło się miejsce dla patrona wiMBp 
c. norwida, a także a. Mickiewicza. omawiano również m.in.: lubuskie środowisko 
literackie; komputeryzację bibliotek i wykorzystywanie internetu; literaturę dziecięcą 
i pracę z najmłodszym czytelnikiem; multimedia w bibliotekach; tożsamość mieszkańców 
środkowego nadodrza i zbiory regionalne. w poszczególnych numerach publikowane 
są też aktualne wyniki badań czytelniczych prowadzone przez bibliotekarzy z wiMBp 
i placówek terenowych, m.in. na temat: zainteresowania czasopismami dziecięcymi, 
wyborów czytelniczych mieszkańców małych miast, zapotrzebowania na literaturę 
naukową i popularnonaukową, zainteresowania seniorów usługami bibliotecznymi. 
ponadto zamieszcza się scenariusze imprez bibliotecznych, regionalnych konkursów, 
konspekty lekcji bibliotecznych.

w każdym numerze znajduje się kronika zarządu okręgu sBp oraz obydwu za-
rządów oddziałów — gorzowskiego i zielonogórskiego, informująca o wydarzeniach, 
spotkaniach i jubileuszach pracy bibliotekarzy oraz rocznicach powołania bibliotek.

zespół redakcyjny „Bibliotekarza Lubuskiego” od niedawna wprowadził stałe działy, 
m.in.:

- wokół czytelnictwa dziecięcego,
- z archiwalnej półki,
- skarby zielonogórskiej książnicy,
- kronika sBp,
- z żałobnej karty,
- ogłoszenia, regulaminy, konkursy.
czasopismo wydaje zarząd okręgu sBp oraz zielonogórska wiMBp. w składzie 

redakcji jest dyrektor wiMBp, kierownicy działów — instrukcyjno-Metodycznego 
oraz informacji naukowej i regionalnej oraz instruktorzy. rolę sekretarza półrocznika 
sprawuje pracownik działu wydawnictw i promocji. z zespołem redakcyjnym współ-
pracują bibliotekarze z gorzowskiej wiMBp, pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej, 
z placówek terenowych.
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środki finansowe na skład i druk „Bibliotekarza Lubuskiego” pozyskuje zarząd 
okręgu sBp. pokrywa je zarząd województwa Lubuskiego. koszt całkowity opubliko-
wania jednego numeru pisma, w nakładzie dwustu egzemplarzy, wynosi około 1 200 zł. 
autorom nie wypłaca się honorariów za teksty.

adres redakcji — mail: j.wawryk@wimbp.zgora.pl

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris”

„pro Libris” ukazuje się od 2001 roku. pierwsze pięć numerów czasopismo wycho-
dziło w odstępie półrocznym, następne w kwartalnym.

potrzebę istnienia tego typu pisma zgłaszały od lat środowiska literackie i naukowe 
zielonej Góry. ich przedstawiciele znaleźli się w zespole redakcyjnym, a więc obok 
literatów, plastyków, dziennikarzy, również pracownicy naukowi Uniwersytetu zielono-
górskiego, a także bibliotekarze.

sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa 
lubuskiego i sąsiedztwo niemiec. czynniki te, a także dofinansowanie ze środków 
euroregionu „sprewa-nysa-Bóbr” (lata 2004–2006), zadecydowały o jego kształcie 
i charakterze. Jest to czasopismo dwujęzyczne, prezentujące teksty literackie autorów 
polskich i niemieckich, dokonania plastyczne i wydarzenia kulturalne po obu stronach 
granicy. stanowi platformę wymiany myśli i polemik na temat niełatwych kontaktów 
polsko-niemieckich, uwarunkowanych przeszłością obu narodów i historią środkowego 
nadodrza, a także wynikających ze współczesnych wydarzeń na pograniczu. pisanie 
o tych sprawach służy poznaniu się, a przez to lepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

nie wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim i niemieckim. do naszych 
sąsiadów adresowane są głównie te, które mogą zainteresować ze względów tury-
stycznych i historycznych. są to więc m.in. artykuły zamieszczane w cyklu „krajobrazy 
lubuskie”. opisana w nich przyroda, zabytki i historia miejscowości są tak przedstawione, 
by zachęcić do zwiedzania. ponadto interesująca dla niemców może być przeszłość 
tych ziem. tym sprawom poświęcony jest cykl „obrazy prowincji szlacheckich”, oraz 
niektóre materiały zamieszczane w „Variach bibliotecznych”. w dwóch językach są 
zawsze publikacje z cyklu „na granicy”. redakcji zależy też na pokazaniu niemieckim 
czytelnikom dorobku twórczego ważnych postaci literatury lubuskiej, tym sprawom 
poświęcone są działy: „sylwetki”, „Mały leksykon poetów lubuskich”, „przypomnienia 
literackie”. plastyka omawiana jest w cyklu „prezentacje”. dwujęzyczne teksty literackie 
— wiersze, proza, zarówno autorów polskich, jak i niemieckich, umożliwiają porów-
nanie, na łamach pisma, tekstu — oryginału i tłumaczenia. dają również sposobność 
doskonalenia języka.

w „pro Librisie” publikowano teksty wielu uznanych twórców z pogranicza i z kraju, 
m.in. Henryka Bereski, Urszuli kozioł, Leszka Żulińskiego, andrija Bondara, karla 
Grenzlera, Jacka wesołowskiego. spośród miejscowych autorów często publikują: 
Grażyna zwolińska, Lidia Głuchowska, anita kucharska-dziedzic, andrzej draguła, 
zbigniew czarnuch. wśród piszących są również pracownicy Biblioteki — regionali-
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ści, historycy, podejmujący tematykę 
literacko-historyczną i bibliofilską. 
w periodyku zamieszczane są, obok 
tekstów uznanych autorów, także 
prace początkujący literatów.

każdy numer pisma ma swoją 
odrębną promocję. spotkania orga-
nizowane są po obu stronach granicy 
i pozwalają redakcji pisma na nawią-
zanie bezpośrednich kontaktów z po-
tencjalnymi autorami i czytelnikami 
„pro Libris”. odbywają się w zielonej 
Górze, ale też w Gorzowie wlkp., 
słubicach, witnicy, Gubinie, a także 
Frankfurcie, cottbus i peitz.

przełomowym momentem dla 
dzisiejszego kształtu pisma stało się 
spotkanie zespołu redakcyjnego, jego 
współpracowników oraz lubuskiego 
środowiska literacko-intelektualnego. 
�7 stycznia 2008 roku na godzinę 
przed promocją „pro Libris” na czwart-
ku Lubuskim, zorganizowano dysku-
sję na temat dalszego kształtu pisma. po burzliwej wymianie zdań i zebraniu opinii, 
wśród dotychczasowych autorów oraz przedstawicieli środowisk twórczych zielonej 
Góry i regionu, postanowiono tematykę literacko — kulturalną poszerzyć o problemy 
społeczne. odtąd w „pro Libris”, z reguły w dwóch kolejnych numerach, omawiane są 
istotne dla publicystyki kwestie. dotychczas zajmowano się takimi tematami jak: war-
tości moralno-etyczne, mniejszości narodowe, feminizm, a ostatnio elity — polityczne, 
naukowe.

wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma 
sprawiają, iż znajduje ono sponsorów, wśród których — obok wspomnianego już euro-
regionu „sprewa-nysa-Bóbr”, Urzędu Miasta zielona Góra, Urzędu Marszałkowskiego, 
są Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz Fundacja współpracy polsko-
-niemieckiej. pismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronach www Biblioteki.

koszt wydania jednego numeru „pro Libris” wynosi przeciętnie około 13 000 zł, w tej 
kwocie ujęte są: skład i przygotowanie elektroniczne do druku, druk i oprawa introliga-
torska oraz honoraria autorskie i tłumaczenia tekstów.

okładka „pro Libris”
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Aleksandra Szpunar
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

czyteLnictwo czasopisM BiBLiotekarskicH  
w woJewÓdztwie zacHodniopoMorskiM

w celu zbadania jak często i czy w ogóle bibliotekarze pracujący w bibliotekach naszego 
województwa sięgają po prasę fachową autorka artykułu we współpracy z Mileną krysiak 
w okresie od 18.06.2009 do 22.09.2009 roku przeprowadziły krótką i nieskomplikowaną 
ankietę. do przygotowania, rozpowszechnienia oraz opracowania wyników ankiety wyko-
rzystano serwis internetowy ankietka.pl Link do ankiety był rozsyłany za pomocą poczty 
elektronicznej, a odpowiedzi były zapisywane na stronie ankietka.pl, co respondentom 
zapewniło całkowitą anonimowość. starałyśmy się dotrzeć do jak największej liczby biblio-
tekarzy ze wszystkich typów bibliotek. w efekcie na około 1000 bibliotekarzy województwa 
w ankiecie wzięło udział 151 osób.

nasi respondenci to w 73% pracownicy bibliotek publicznych, 17% bibliotek uczelni 
wyższych, 9% bibliotek szkolnych i 1% innych. dwie przyczyny — trudność w dotarciu do 
adresów mailowych oraz czas przeprowadzania ankiety przypadający na okres wakacyjny 
— sprawiły, że w ankiecie wzięła udział niewielka liczba bibliotekarzy szkolnych. więk-
szość respondentów to wieloletni pracownicy bibliotek — 39%, pracujący ponad 20 lat, 
a 24% w przedziale od 10 do 20 lat. do 5 lat pracuje 19% ankietowanych, a od 5 do 10 
lat — 18%.

46% ankietowanych pracuje w bibliotekach znajdujących się w miejscowościach li-
czących od 50 tys. do 500 tys. mieszkańców, 24% od 1 tys. do 10 tys., 17% od 10 tys. do 
50 tys., a 13% do 1000 mieszkańców.

wybrałyśmy 5 tytułów czasopism, z czego dwa czasopisma są wydawane tylko w wer-
sji elektronicznej. nasz wybór padł na „Bibliotekarza” i „poradnik Bibliotekarza” jako dwa 
najważniejsze, najstarsze ogólnopolskie czasopisma bibliotekarskie oraz na „Bibliotekarza 
zachodniopomorskiego” ze względu na to, że jest to najważniejszy periodyk bibliotekar-
ski w województwie. Bibliotekarskie czasopisma elektroniczne reprezentuje „Biuletyn 
eBiB” najdłużej wydawany z tego typu czasopism i, jak się nam wydawało, najbardziej 
znany, a także „ekspres zarządu Głównego sBp”, o którego numerach informację można 
znaleźć na stronie eBiB. pytanie odnośnie czytelnictwa tych czasopism było następu-
jące: czy czyta pani/pan następujące czasopisma bibliotekarskie: na bieżąco, spora-
dycznie, nigdy? prosiłyśmy o uzasadnienie, jeśli ktoś zaznaczył, że nie czyta któregoś 
z podanych tytułów.

największą liczbę czytelników skupia „poradnik Bibliotekarza” — 41% ankietowanych 
czyta go na bieżąco. w przypadku tego tytułu przewaga odpowiedzi „sporadycznie” nad 
„na bieżąco” jest niewielka — tylko 3%. z 15% badanych, którzy nie czytają nigdy tego 
czasopisma tylko jedna osoba podała przyczynę — brak wiedzy o tytule.

na drugim miejscu pod względem „czytania na bieżąco” znalazło się z przewagą 
jednego procenta nad „Bibliotekarzem” czasopismo „Bibliotekarz zachodniopomorski”. 
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w tym przypadku jednak przewaga czytelników sięgających po czasopismo sporadycznie 
jest znacząco większa i wynosi 16%. tylko dwie osoby spośród 12%, które nigdy nie czytają 
tytułu, podało jako przyczynę trudny dostęp do tytułu.

kolejne czasopismo to „Bibliotekarz” — 35% bibliotekarzy czyta ten tytuł na bieżąco, 
49% sięga po „Bibliotekarza” sporadycznie, a 16% nie czyta go nigdy. Brak czasu, trudno 
dostępne, rzadko poruszana tematyka bibliotek szkolnych — takie wyjaśnienie podały 
2 osoby z 24, które nigdy nie czytają czasopisma.

Mniej korzystnie przedstawia się czytelnictwo czasopism elektronicznych. Jedynie 
26% bibliotekarzy czyta „Biuletyn eBiB” na bieżąco. sporadyczne czytelnictwo deklaruje 
40% badanych. aż 34% w ogóle nie czyta „Biuletynu eBiB”. 10 osób podało następujące 
przyczyny, dla których nie czyta czasopisma: brak czasu, brak wiedzy o tytule.

najgorsze wyniki osiągnął „ekspres zarządu Głównego sBp”. aż 76% respondentów nie 
czyta tego czasopisma. zostały podane następujące powody: brak dostępu — 46%, Brak 
wiedzy o tytule — 35%, brak zainteresowania tematyką — 10%, brak prenumeraty — 9%. 
26% sporadycznie czyta „ekspres zarządu sBp” a tylko 7% czyta na bieżąco.

wśród innych czasopism bibliotekarskich zostały wymienione następujące tytuły: „Biblio-
teka w szkole” — 47%, „Guliwer” — 6%. 16% ankietowanych nie czyta czasopism biblio-
tekarskich. wśród innych tytułów (31% deklarowanych) wymienione zostały następujące: 
„Biblioteka — szkolne centrum informacji”, „zagadnienia informacji naukowej”, „praktyka 
i teoria informacji naukowej i technicznej”, „przegląd biblioteczny”, „nowe książki”, „notes 
konserwatorski”, „notes wydawniczy”, „Forum bibliotek medycznych”, „sprawozdania 
Biblioteki narodowej”, „Biblioteka wizytówka szkoły”, „Biblioteka — centrum informacji”, 
„Biblioterapeuta”.

podsumowując wyniki przeprowadzonej ankiety stwierdzamy, że większość an-
kietowanych bibliotekarzy sięga po tytuły czasopism bibliotekarskich sporadycznie, 
a prasa bibliotekarska w wersji elektronicznej jest o wiele mniej popularna od tradycyjnych 
czasopism. przyczyną braku zainteresowania prasą bibliotekarską może być z jednej stro-
ny brak zaangażowania w pracę nad własnym dokształcaniem zawodowym, a być może 
jest to również kwestia zmian, jakie powinny przejść czasopisma. Być może są potrzebne 
badania bardziej szczegółowe, by znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy.

wykres 1. dane w procentach



75

proGraM sesJi:
regionalna prasa bibliotekarska  
— doświadczenia i perspektywy

8 października 2009, czwartek

10:00–10:15 i sesja, sala 613, Vi piętro

10:15–10:30 Czasopisma bibliotekarskie w Polsce 
 – Justyna ostrowska, książnica pomorska, szczecin

10:30–11:00 Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego — historia 
kwartalnika „Bibliotheca nostra” 
– Joanna chwałek, Biblioteka Główna awF, katowice

11:00–11:30 „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” miejscem prezentacji projektów 
architektonicznych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
– elżbieta kopyś, Biblioteka Jagiellońska, kraków

11:30–11:45 przerwa na kawę

11:45–12:15 „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” 1968–2009  — doświadcze-
nia i perspektywy. Analiza w o parciu o badania ankietowe  2009 r. 
– andrzej dudziak, wBpica w poznaniu

12:15–12:30 Prezentacja czasopisma „Winieta”  
– krzysztof klupp, Biblioteka raczyńskich, poznań

12:30–13:00 „Bibliotekarz Zachodniopomorski” ma już 50 lat 
– włodzimierz Michnal, książnica pomorska, szczecin

13:00–14:00 przerwa na obiad – restauracja zaktek

14:00–16:00 ii sesja, sala pod piramidą

14:00–15:30 Jubileusz czasopisma „Biblotekarz Zachodniopomorski”

15:30–16:00 przerwa na kawę
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16:00–16:30 ii sesja — kontynuacja, sala 613, Vi piętropod piramidą0

12:50–13:10 Biuletyn Informacyjby PBW w Łodzi  
– Marzena andrzejewska, pBw w łodzi

16:30–16:45 Czasopismo „Sowa Mokotowa” 
– wojciech kupść, Bp w dzielnicy Mokotów, warszawa

17:00 spacer po szczecinie

19:00 kolacja — restauracja zakątek

9 października 2009, piątek

9:00–10:30 zwiedzanie książnicy pomorskiej

10:30–10:45 przerwa na kawę

10:45–13:00 iii sesja, sala 613

10:45–11:00 „Biblotekarz Wielkopolski” 
– Maria Bochan, sBp, poznań

11:00–11:15 60 lat „Poradnika Bibliotekarza” 
– Jadwiga chruścińska, sBp, warszawa

11:15–11:45 Czasopisma bibliologiczne regionu kujawsko-pomorskiego 
– dr kazimierz adamczyk, Uniwersytet kazimierza wielkiego, 
Bydgoszcz

11:45–12:00 Czasopisma wydawane przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej 
Górze  
– Maria wasik, zielona Góra

12:00–12:15 czytelnictwo czasopism bibliotekarskich w województwie zachod-
niopomorskim  
– Milena krysiak, aleksandra szpunar, książnica pomorska, 
Szczecin

12:15–13:00 Przyszłość prasy bibliotekarskiej — dyskusja panelowa  
– moderacja cecylia Judek

13:00 zakończenie

13:30 obiad – restauracja zakątek
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cecylia Judek i dyr. książnicy pomorskiej, Lucjan Bąbolewski na otwarciu koferencji

elżbieta kopyś z Biblioteki Jagiellońskiej

zdJĘcia z sesJi
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Jubileusz 50-lecia  „Bibliotekarza zachodniopomorskiego”

na piewrszym planie od lewej prof. tadeusz Białecki, Leokadia ślubowska i stanisław krzywicki, wieloletni 
dyrektor książnicy pomorskiej
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Maria Hudymowa, nestorka bibliotekarstwa zachodniopomorskeigo

Uczestnicy konferencji i jubileuszu
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władysław Michnal, wieloletni pracownik książnicy pomorskiej

andrzej dudziak z wBpica w poznaniu
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Justyna ostrowska z książnicy pomorskiej podczas prelekcji

Joanna chwałek z Biblioteki Głównej awF w katowicach
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aleksandra szpunar z książnicy pomorskiej w szczecinie

dr kazimierz adamczyk z Uniwersytetu kazimierza wielkiego w Bydgoszczy
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Jadwiga chruścińska i Maria Bochan podczas rozmowy kuluarowej

Maria wasik, dyrektor wiMBp w zielonej Górze
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wojciech kupść z Biblioteki publicznej dzielnicy Mokotów w warszawie

Marzena andrzejewska z pBw w łodzi




