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A ARTYKUŁY

Anna Sobczak
Uniwersytet Szczeciński

WSPóŁPRACA ARChIWóW I BIBLIOTEK W UŁATWIANIU  
dOSTęPU dO ZdIGITALIZOWANYCh ARChIWALIóW  

NA PRZYKŁAdZIE EuroPEANy  
I WiElKoPolSKiEj BiBliotEKi CyfroWEj�

„Głównie z myślą o badaczach archiwa nawiązały
 współpracę ze środowiskiem bibliotekarzy (…)”2.

Archiwa i biblioteki są instytucjami pełniącymi podobne funkcje w społeczeństwie. 
Prowadzą badania naukowe, włączają się aktywnie w kulturę poprzez organizowanie 
konferencji, wykładów, wystaw, wydawanie publikacji, czyli upowszechniając wiedzę. 
Jednak, co najważniejsze gromadzą, przechowują i udostępniają dziedzictwo kultury. 
Za jedyną odmienność pozwalającą na rozróżnienie obu można uznać materiał w nich 
przechowywany. Archiwa opiekują się przede wszystkim aktami wytworzonymi przez 
instytucje państwowe, głównie administrację publiczną. Biblioteki natomiast posiadają 
w swoich zbiorach przede wszystkim materiały tekstowe: książki, czasopisma, mate-
riały ulotne i rękopisy. Obie instytucje w mniejszym stopniu gromadzą również materiał 
audiowizualny, kartograficzny czy fotograficzny. W Polsce na specyfikę funkcji i zasobu 
bibliotek duży wpływ miał okres zaborów, kiedy to część materiałów archiwalnych była 
przekazywana właśnie do nich. Wynikało to z faktu obdarzenia ich większym zaufaniem 
społecznym niż archiwów zarządzanych przez obcą administrację. Takim znanym przy-
kładem instytucji cenionej przez ówczesnych Polaków może być Biblioteka Kórnicka3.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problemu współpracy i udostępniania 
zdigitalizowanych archiwaliów z punktu widzenia archiwisty. Jako przykład wybrano 

1 Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
2 d. Nałęcz, Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia, w: Archiwa i archiwiści w dobie spo-

łeczeństwa informacyjnego: pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Szczecin 
12-13 września 2002, t. 1, red. d. Nałęcz, NdAP-SAP, Toruń 2002, s. 33.

3 R. Gaziński, Materiały archiwalne, materiały biblioteczne a warsztat naukowy historyka, w: Biblio-
logia: problemy badawcze nauk humanistycznych, red. d. Kuźmin, seria: Nauka-dydaktyka-prak-
tyka, Warszawa 2007, s. 310-315.

Tekst recenzowany – prof. Radosław Gaziński
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największy europejski projekt promocji dziedzictwa kultury – Europeanę oraz jedną 
z najstarszych i największych elektronicznych bibliotek w Polsce – Wielkopolską 
Bibliotekę Cyfrową.

Skoro archiwa i biblioteki są tak do siebie podobne i świadczą porównywalne 
usługi w zakresie udostępniania gromadzonych zasobów i zbiorów to, dlaczego 
nie miałyby ze sobą współpracować? W skali Europy pierwsze próby współpracy 
między tymi dwoma partnerami zostały podjęte w danii, Niemczech, Finlandii oraz 
Wielkiej Brytanii. Początkowa współpraca ograniczała się do wspólnych inicjatyw 
promujących te instytucje i ich działalność w sieci, jak też prowadziła do wymiany 
doświadczeń. Chodziło przede wszystkim o to, aby potencjalny użytkownik Internetu 
mógł w jednym miejscu znaleźć o nich informacje. Zaczęto tworzyć serwisy adresowe 
i informacyjne. Powstawały portale internetowe poświęcone historii lokalnej, udo-
stępniające zdigitalizowane kolekcje źródeł i publikacji tematycznie z nią związanych. 
W celu lepszego rozwijania współpracy powołano specjalne agendy rządowe, które 
zajęły się oficjalnym wspieraniem kooperacji między archiwami, bibliotekami oraz 
muzeami i innymi instytucjami kultury. W Polsce wygląda to trochę inaczej, gdyż jak 
na razie nie utworzono sieci współpracy między tymi instytucjami, bardziej opiera 
się ona na dobrej woli ludzi, którzy chcą tworzyć coś wspólnego4.

Początki digitalizacji5 na świecie zainicjowane zostały oczywiście zostały przez 
biblioteki i sięgają pierwszej połowy ostatniego dziesięciolecia XX wieku. Zaczęto 
od skanowania ich najcenniejszych skarbów: rękopisów, starodruków, map oraz 
grafik. do tej pory największe projekty digitalizacyjne były podjęte przez Bibliotekę 
Kongresu w Waszyngtonie i Bibliotekę Watykańską. W Polsce wszystko zaczęło się 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1998 roku w Toruniu powołano pierw-
szą pracownię mikrofilmowania i digitalizacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
i Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cztery lata później w proces 
cyfryzacji włączyła się również Biblioteka Narodowa. W 2002 roku uruchomiona 
została Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, w 2004 Polona – Cyfrowa Biblioteka Na-
rodowa, chociaż jej wersja testowa dla użytkowników została dopiero udostępniona 
w październiku 2006 roku6.

4 Por. S. hindal, T. Moseid, Netting local History in Norway -an AlM Project, Cultivate Interac-
tive, 3/2001, http://www.cultivate-int.org/issue3/history/, 09.09.2012; J. Kacprzak, Współpraca 
bibliotek, archiwów i muzeów w krajach europejskich, http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/pul-
man/konf/doc/Joanna_Kacprzak.doc, 09.09.2012.

5 Jako synonimy dla terminu digitalizacja użyte zostały: cyfryzacja oraz dyskretyzacja.
6 J. Potęga, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, w: Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, 

red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, seria: Nauka-dydaktyka-praktyka, Wyd. SBP Warszawa 
2007, s. 35-50; K. Śląska, J. Potęga, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, w: Praktyczne aspekty au-
tomatyzacji bibliotek publicznych: materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. Automatyzacja 
bibliotek publicznych Warszawa, 22-24.11.2006, seria: Propozycje i materiały, red. E. Górska, 
Wyd. SBP, Warszawa 2007, s. 194-197; d. Leśniewski, Digitalizacja zasobów bibliotecznych, 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=266&from=publication&, 05.09.2012.
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W Archiwach Państwowych w Polsce przygoda z digitalizacją zaczęła się rów-
nież w latach dziewięćdziesiątych, a sumie pod ich koniec i była bardziej związana 
z eksperymentowaniem z wykorzystaniem pierwszych skanerów, które zaczęły się 
pojawiać w archiwach. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o opracowaniu strategii digitali-
zacji dziedzictwa archiwalnego. do prób wykorzystywano na przykład kserokopiarki 
wyposażone w opcje skanowania, które pozwalały na czarno-biały skan. Przyśpie-
szenie dyskretyzacji miało dopiero miejsce na przełomie lat 2006–2007, kiedy to 
Archiwum dokumentacji Mechanicznej (AdM) zaczęło digitalizować swoje kolekcje 
zdjęć oraz wraz z przekształceniem go w Narodowe Archiwum Cyfrowe. Powoła-
ny został również projekt „SedAn – system digitalizacji archiwalnej”, który miałby 
wspierać digitalizację poprzez organizację zarządzania zcyfryzowanymi materiałami 
archiwalnymi za pomocą specjalistycznego oprogramowania7. Ważnym okresem dla 
archiwów są lata 2010–2011, kiedy to ogłoszono Strategię Archiwów Państwowych na 
lata 2010–20208, Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów 
państwowych9 oraz powołano Radę do spraw informatyzacji i digitalizacji�0. dzięki 
tym przepisom archiwa zostały wyposażone w narzędzia, które wyznaczają im cele, 
określają technikę oraz koordynację działań��.

Niektórzy specjaliści z branży uważają, że digitalizacja może wspomóc i ułatwić 
proces zabezpieczania archiwaliów poprzez zdigitalizowanie najcenniejszych z nich 

7 Prace nad projektem nie zostały jeszcze zakończone. Podobny o nazwie: System Zarządza-
nia Kopiami Cyfrowymi SZKiCzostał realizowanyw Archiwum Państwowym w Krakowie. Opro-
gramowanie pozwala na zarządzanie procesem digitalizacji włącznie z obsługą zamówień re-
prograficznych składanych przez użytkowników. Szerzej: http://www.szkic.archiwum.krakow.pl/, 
08.09.2012.

8 Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010-2020, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/
Strategia%20archiwów%20państwowych%20na%20lata%202010-2020.pdf, 05.09.2012.

9 Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://www.archiwa.gov.pl/
images/stories/zarz_13-1.pdf, 05.09.2012.

�0 Decyzja Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie 
powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego rady do spraw informatyzacji i digi-
talizacji, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/decyzja%20nr%201%20z%202_01_2012.pdf, 
05.09.2012.

�� Por. A. Biernat, Ewolucja techniki komputerowej w archiwach, w: Technika archiwalna w XX wie-
ku, red. S. Sierpowski, J. Wiśniewski, NdAP-ZAIh UAM, Poznań 2001, 13-25; A. Laszuk, Kompu-
teryzacja archiwów – oczekiwania w aspekcie informacji archiwalnej, w: historyk-archiwista-kom-
puter : historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej, red. R. degen, h. Robótka, Toruń 
2004, s. 27-38; Stan i perspektywy komputeryzacji archiwów polskich: dyskusja odbyta w toruniu 
12.06.2001 z udziałem Eugeniusza Borodija, Waldemara Chorążyczewskiego, Andrzeja jabłoń-
skiego, Henryka Krystka, Marka Kuczyńskiego i Bolesława rassalskiego, w: „Archiwista Polski” 
(„AP”) 3-4/2001, s. 120-133; A. Laszuk, Stan i perspektywy komputeryzacji archiwów polskich, 
w: tamże; Komputeryzacja archiwów bibliotek i muzeów – stan obecny i perspektywy Warszawa 
18-19.06.2001, tamże, s. 134-143; Kronika, http://www.archiwa.gov.pl/lang-pl/digitalizacja.html, 
05.09.2012.
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oraz tych, którym grozi zniszczenie ze względu na materiał, na którym zostały wytwo-
rzone. Z czasem jednak, gdy urządzenia skanujące zaczęły produkować odwzoro-
wania coraz lepszej jakości okazało się, że oprócz zabezpieczania cyfryzacja stanie 
się pomocna przy udostępnianiu. Korzystanie ze zdigitalizowanych obiektów może 
być realizowane w sieci internetowej, albo lokalnej danego archiwum. Pozwala to na 
korzystanie wielu osobom równocześnie i coraz częściej zdalnie. dzięki temu ogra-
nicza się też kontakt użytkowników z oryginałem i w ten sposób chroni się go przed 
możliwym uszkodzeniem�2.

Proces cyfryzacji ukazał, że zdigitalizowane materiały można łatwiej odczytywać, 
gdyż oprogramowanie graficzne pozwala na powiększanie obiektów, poprawianie 
ostrości, czy kontrastu. Również dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów pozwala 
na poprawienie umieszczonego tekstu, czy obrazu. digitalizacja okazała się też 
bardzo złożona pod względem technicznym i organizacyjnym. doświadczenie 
pokazało, że cały proces przebiega powolnie ze względu na różny rodzaj, wielkość 
i stan materiałów. Ten problem szczególnie dotyczy archiwaliów, które są nie tylko 
unikatowe pod względem treści, ale także wyglądu fizycznego. Powoduje to brak 
możliwości korzystania ze zautomatyzowanych skanerów, które potrafią zeskanować 
samodzielnie w krótkim czasie kilkusetstronicowe dzieło. Ważne stały się kwestie 
przechowywania cyfrowych obrazów. Pojawił się problem standardów nie tylko opisu 
obiektów, ale przede wszystkim formatu zapisu obrazu. Obecnie dostępnych jest kilka 
rozwiązań, które gwarantują różną jakość – od niskiej do wysokiej. Przy tej kwestii 
pojawia się dodatkowa trudność związana z wielkością plików, które w zależności 
od stosowanego formatu zajmują od kilku do kilkuset megabajtów. dalej pojawia 
się zagadnienie migracji plików do coraz to nowszych systemów plików lub emulacji 
pozwalającej na odtwarzanie pierwotnego, przestarzałego środowiska, w którym 
powstały dane w najnowszych systemach. Kolejne problemy dyskretyzacji to wysokie 
koszty finansowe jak i konieczne nakłady czasowe�3.

digitalizacja ma dwa główne zastosowania. Pierwszym z nich jest zabezpieczanie 
czytelnej kopii materiałów, które ze względu na koszty niewspółmierne z efektami, jak 
i nietrwałość formatów, czy wynikające z tego problemy z przechowywaniem, spotyka 
się z krytyką części środowiska. drugie, czyli udostępnianie, cieszy się natomiast po-

�2 A. Smith, Dlaczego przekształcać na postać cyfrową?, w: Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały 
międzynarodowych warsztatów DEloS CEE. Standaryzacja. od Międzynarodowego Standardu 
opisu Archiwalnego iSAD (G) do formatu Kodowanego opisu Archiwalnego EAD. Wdrożenia 
i najlepsze praktyki. Warszawa 25-26 kwietnia 2003r., E. Rosowska (red.), Warszawa 2003, s. 
108, 112; K. Schmidt, Material Created and recorded in Digital technology, w: Archives and Non-
traditional Carriers of information. Papers of the international Conference Warsaw, May 19, 2005 
toruń, May 20-21, 2005, A. Biernat, W. Stępniak (red.), Warszawa 2006, s. 273; Digitalizacja 
piśmiennictwa, d. Paradowski (red.), Warszawa 2010, s. 27.

�3 h. dubała, J. dziwoki, Wykorzystanie skanera we współczesnej archiwistyce – wady i zalety – do-
tychczasowe doświadczenia, w: Archiwa i archiwiści…, s. 77-86; A. Smith, dz. cyt., s. 87-101.
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wszechną akceptacją i popularnością szczególnie w gronie badaczy nowej generacji. 
Skorzystanie z najcenniejszych materiałów archiwalnych na przykład Archiwum Koron-
nego w oryginale ze względu na jego wartość jest niemal niemożliwe. Jednak dzięki 
nowoczesnej technice można udostępnić bardzo dobrej jakości materiał badawczy 
w postaci cyfrowych surogatów, dużo lepszej od tej, jaką oferowały mikrofilmy. Cyfrowe 
odwzorowanie pozwala również na wielokrotną reprodukcję, gdyż kopiowane pliki nie 
tracą na jakości. Tak więc raz zrobiony skan można reprodukować w nieskończoność 
i udostępnić wielu użytkownikom. Na to nie pozwala na przykład kserokopia, ponieważ 
każda kolejna jej kopia traci na jakości, tak że z czasem nie można już nic odczytać. 
Nikt też nie tworzy kserokopii, aby później z niej wykonywać kolejne odbitki, więc 
w przypadku kserowania pierwowzoru dokument ulega powolnemu niszczeniu przez 
każdorazowe naświetlanie światłem urządzenia wykonującego kopię�4.

Jedną z olbrzymich zalet digitalizacji jest to, że pozwala na nową jakość kontaktu 
między użytkownikiem (naukowiec, hobbysta, genealog, każdy zainteresowany) 
a materiałami badanymi. Otóż staje się on coraz bardziej bezpośredni i łatwiejszy. 
Jak dotąd dostęp do źródeł był ograniczony przestrzennie, gdyż trzeba było udać 
się do archiwum lub biblioteki, aby móc z nich skorzystać. Ewentualnie można było 
zamówić kopię materiałów lub poszukać wydawnictw źródłowych. Obecnie umiesz-
czanie materiałów w wirtualnej sieci pozwala na zdalny�5 i bardziej bezpośredni 
kontakt między użytkownikiem a źródłem. Badacz ma równoczesną możliwość 
skorzystania nie tylko z inwentarza archiwalnego, czy katalogu bibliotecznego, ale 
od razu może podejrzeć interesującą go pozycję i ocenić, czy dany materiał jest dla 
niego użyteczny. W przyszłości kontakt ze źródłem powinien być jeszcze łatwiejszy, 
gdy pojawią się możliwości masowego skanowania wszystkiego. Rozwinie się tech-
nologia oraz zliberalizowane zostaną przepisy, które dziś ograniczają digitalizację. 
Wtedy nie byłaby dokonywana selekcja tego, co może być udostępniane w Interne-
cie, tylko byłoby wszystko. Jedynymi barierami dla użytkownika stałyby się dostęp 
do Internetu oraz umiejętności interpretacji i krytyki źródeł. Obejmujące określenie 
czasu i miejsca powstania archiwaliów oraz interpretację treści źródła. diametralna 
zmiana w dostępie do archiwaliów może też sprawić, że coraz więcej ludzi zacznie 
korzystać z materiałów źródłowych, gdyż będą one łatwo dostępne�6.

�4 Por. B. Rassalski, W kierunku archiwów dnia jutrzejszego (część i), „AP” 1/2001, s. 29-32, tenże, 
W kierunku archiwów dnia jutrzejszego (część ii), „AP” 2/2001, s. 57-58; tenże, W kierunku ar-
chiwów dnia jutrzejszego (część iii) „AP” 3-4/2001, s. 144-146; tenże, W kierunku archiwów dnia 
jutrzejszego (część iV), „AP” 1/2002, s. 61-64; tenże, W kierunku cyfrowego średniowiecza?, „AP” 
3/2003, s. 39-45;tenże, Problemy zachowania cyfrowego dziedzictwa (część i), „AP” 1/2004, s. 
43-47.

�5 Nie dotyczy materiałów, które są pod ochroną dodatkowych regulacji prawnych i ich treść nie 
pozwala na udostępnianie w globalnej sieci. dostęp do nich, jeśli zostałyby zdigitalizowane może 
być ewentualnie w obrębie sieci wewnętrznej instytucji.

�6 Por. R. Gaziński, Zasoby archiwalne w komunikacji społecznej, „Szczeciński Informator Archiwal-
ny”20/2007, s. 209-217.
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Powszechne udostępnianie materiałów archiwalnych w Internecie prowadzi 
też do demokratyzacji kontaktu z dziedzictwem narodowym, do którego dzięki 
cyfrowym surogatom umieszczonym w wirtualnym świecie uzyskuje się dostęp 
bez względu na odległość, czy też porę dnia. Większość zdigitalizowanych przez 
archiwa materiałów jest unikatowa i niepowtarzalna, więc korzystanie z orygina-
łów jest utrudnione dodatkowo ze względu na ich wartość. Kolejnym czynnikiem 
ograniczającym dostęp do oryginalnego materiału jest też stan zachowania, który 
w przypadku bardzo zniszczonych materiałów może wykluczać udostępnianie. 
Zatem cyfrowy surogat wydaje się być najlepszym rozwiązaniem z obecnie do-
stępnych. Nie wspominając o tym, że każdy badacz życzyłby sobie móc skorzystać 
z najcenniejszych archiwalnych perełek w łatwy sposób za pomocą kilku kliknięć 
w przeglądarce internetowej�7.

Archiwa w Europie, mimo że zaczęły digitalizację później niż biblioteki, to zdą-
żyły już wytworzyć swoją infrastrukturę, która pozwala na udostępnianie informacji 
archiwalnej i skanów użytkownikom w Internecie – Archives Portal Europe�8. W Pol-
sce na razie tylko Archiwa Państwowe uruchomiły ogólnodostępny serwis Szukaj 
w archiwach19. Jednak zanim do tego doszło to niektóre z nich udostępniały swoje 
zbiory w bibliotekach cyfrowych. 

Jak pisała daria Nałęcz była Naczelna dyrektor Archiwów Państwowych 
w bilansie na temat informatyzacji archiwów, idea współpracy między archiwami 
i bibliotekami zrodziła się po to, aby ułatwić naukowcom prowadzenie badań, 
aby mogli korzystać z jednego systemu informacji a nie wielu. Jak dotąd projekt 
wspólnego punktu informacyjnego dla tych instytucji nie został jeszcze w Polsce 
zrealizowany i chyba nawet prac nad nim nie zaczęto mimo, że o takich planach 

�7 A. Smith, dz. cyt., s. 87-101.
�8 http://www.archivesportaleurope.net/
19 www.szukajwarchiwach.pl

Schemat 1, dostęp do źródeł w Internecie, stan dzisiejszy (opracowanie własne).
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wspominano już wielokrotnie. dlatego też na razie współpraca wynika bardziej 
z chęci ludzi pracujących po obu stronach. Na polskim gruncie warto tutaj wspo-
mnieć o dotychczasowej współpracy między Wielkopolską Biblioteką Cyfrową 
(WBC)20 a Archiwum Państwowym w Poznaniu (APP). Kooperacja pomiędzy oby-
dwoma partnerami była w sumie niesformalizowana i bardziej oparta na dobrej woli 
obu stron i chęci udostępniania źródeł do historii regionalnej „małej wielkopolskiej 
ojczyzny”. Archiwum udostępniało bibliotece cyfrowe surogaty, które ta z kolei 
dodawała do swojego serwisu. Na przestrzeni kilkuletniej współpracy udostępniło 
5927obiektów, co stanowi 3,4% całego wirtualnego zasobu WBC. do najważniej-
szych archiwaliów udostępnionych przez APP należą: Akta Braci Czeskich, akta 
miast: Gniezno, Pobiedziska, Poznań i Konin oraz materiały związane z Powsta-
niem Wielkopolskim 1918–1919. Analizując statystki dotyczące odsłon serwisu 
WBC okazuje się, że przeglądane obiekty archiwum stanowią 2% wszystkich. Przy 
czym średnia oglądalność dla wszystkich obiektów APP wynosi prawie 30 odsłon 
dla każdego obiektu. Przeglądając listy najczęściej oglądanych, czy najwyżej 
ocenianych materiałów WBC okazuje się, że oferowane przez APP archiwalia nie 
cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników2�.

Zapewne współpraca mogłaby się jeszcze owocniej rozwijać, gdyby nie 
powstanie serwisu Szukaj w archiwach jak i inny poważniejszy problem. Miano-
wicie WBC opisuje swoje zbiory zgodnie ze standardem dublin Core, który ze 
względu na swoją płaską strukturę nie pozwala na ukazywanie hierarchicznych 
powiązań między jednostkami archiwalnymi danego zespołu. Brak takiej możli-
wości może powodować zniekształcenie w interpretacji materiałów szczególnie 
przez niedoświadczonych użytkowników. Zostało to rozwiązane kompromisowo. 
do drzewa metadanych dodano pola: sygnatura archiwalna, numer zespołu 
archiwalnego, nazwa zespołu archiwalnego oraz uwagi archiwistów, w których 
wpisywano informacje mające pomóc użytkownikom w rozpoznawaniu skąd 
pochodzą materiały.

20 Największa biblioteka cyfrowa z81 bibliotek cyfrowych działających w Polsce. Liczba posiadanych 
przez nią zdigitalizowanych materiałów wynosi około 80 tys. co stanowi w zaokrągleniu 16% zsu-
mowanych zbiorów wszystkich polskich elektronicznych bibliotek. Zestawienie polskich bibliotek 
cyfrowych, http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs, 09.09.2012. WBC powstała w 2002 roku dzięki 
połączeniu wspólnych sił Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo – Sieciowego oraz całego wielkopolskiego środowiska naukowo-kulturalne-
go Wielkopolski: 13 bibliotek poznańskich i archiwum. Za cel przy powoływaniu tego projektu 
postawiono udostępnianie regionaliów wielkopolskich jak najszerszemu gronu wirtualnych użyt-
kowników. Jest największą z 79 dostępnych w Polsce bibliotek cyfrowych Zestawienie polskich 
bibliotek cyfrowych,http://fbc.pionier.net.pl/owoc/?action=ChangeLanguageAction&language=pl, 
05.09.2012.

2� d. Nałęcz, op. cit., s. 33; Statystyki, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/pubstats?statType=495, 
05.09.2012.
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Bardziej oficjalnym miejscem współpracy bibliotek i archiwów jest Europeana22. 
Jednak jej koncepcja różni się trochę od polskiej. W jednym miejscu gromadzone 
są tylko metadane i miniatury zdigitalizowanych zbiorów. Użytkownik chcący obej-
rzeć lepszej jakości obiekty zostaje przekierowany do serwisu instytucji lub portalu 
zbiorowego dostawcy treści.

W przypadku Europeany oficjalnie mówi się o chęci współpracy z archiwami, ale 
i tutaj pojawiają się pewne trudności. Otóż pojawił się również problem z udostępnia-
niem skanów ze względu na stosowanie modelu metadanych opartego na standardzie 
Dublin Core. Europeana na swoje potrzeby stworzyła Europeana Semantic Elements 
(Europeana Elementy Semantyczne) bazujące na podstawowych oraz dodatkowych 
elementach DC. Twórcom wydawało się, że taki szablon pozwoli na opisanie obiektów 
i dostarczenie podstawowych informacji użytkownikowi. Jednak okazało się, że archi-
wom nie odpowiadało takie rozwiązanie. Mimo to część z nich podjęła próbę współpracy. 
Starano się znaleźć jakieś tymczasowe rozwiązanie. W tym przypadku nie dodawano 
nowych elementów opisu, ale postanowiono skorzystać z istniejących. Wybierano do 

22 Europeana to repozytorium informacji na temat dziedzictwa kultury europejskiej. działa od 2008 
roku. Inicjatywa jej powołania wyszła w 2005 roku od 6 państw: Francji, hiszpanii Niemiec, Polski, 
Węgier oraz Włoch. Idea Europeany ma skupiać w sobie nie tylko archiwa i biblioteki, ale też 
muzea i kolekcje audiowizualne. Oczywiście dominującym partnerem tego projektu są biblioteki. 
dokładną liczbę archiwów trudno jest podać, gdyż tylko trzy są wymienione jako indywidualni 
dostawcy treści, reszta korzysta z portalu Archives Portal Europe (APE) lub innych lokalnych 
dostawców. Jako grupa, archiwa dostarczają około 5,5% zasobu Europeany. Jej główną ideą 
jest, udostępnianie dostarczonego przez partnerów materiału. Obliczenia na podstawie ilości 
danych podanych dla archiwów indywidualnie dostarczających oraz w ramach APE: Providers, 
http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html, 05.09.2012.

Zrzut ekranu, Opis obiektu archiwalnego w WBC, http://www.wbc.poznan.pl/publication/84648, 
05.09.2012.
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tego pola relacja (Relation), opis (Descripion) lub alternatywny tytuł (Alternative title)23. 
Z pierwszych dwóch korzysta landesarchiv Baden-Württemberg, z trzeciego Archives 
Portal Europe24. do relacji wpisywano nazwę zespołu, a do opisu oprócz ponowienia 
poprzedniej wartości dodatkowo serie, podserie i nazwę jednostki, do której należy 
obiekt oraz dodatkowo link do inwentarza publikowanego na stronie archiwum. Przy 
alternatywnym tytule wpisywano to samo co w poprzednim tylko, że bez hiperłącza25.

Jak widać na tych dwóch przykładach współpraca między bibliotekami i archiwami 
w zakresie ułatwiania dostępu do zdigitalizowanych materiałów na poziomie Polski 
i Europy nie jest, jak na razie duża. Wydawać by się mogło, że jest to rezultatem 
niskiego zaawansowania digitalizacyjnego archiwów. Jednak jak wyżej zauważono 
problem tkwi w wykorzystywanych modelach metadanych, które wynikają ze spe-
cyfiki instytucji. Można mieć nadzieję, że w przypadku Europeany problem zostanie 
już niebawem rozwiązany wraz z wdrożeniem Europeana Data Model (Europeana 
Model danych), który nadaje się do odtwarzania skomplikowanych powiązań między 
obiektami w obrębie zespołu archiwalnego, czy nawet danych pobieranych z innych 
serwisów i dostarczanych przez różnych dostawców.

Bez względu na to, że opisywana współpraca nie jest na takim poziomie jakby to 
sobie życzyli użytkownicy, a szczególnie naukowcy to należy zwrócić uwagę na to, 
że archiwa zaczynają powoli wychodzić z cienia i próbują na różne sposoby zaist-
nieć w sieci. Te na razie drobne poczynania ukazują zrozumienie przez archiwistów 
problemu wykluczenia społecznego i cyfrowego oraz budowania społeczeństwa 
informacyjnego. Wraz z rozwojem nowego medium, jakim jest Internet okazuje się, 
że nieuczestniczenie w nim może doprowadzić do wykluczenia ze świadomości 
społecznej. Sprawia to, że dla wielu jej użytkowników niektóre rzeczy przestaną 
istnieć tylko z tego powodu, że nie są reprezentowane w sieci. To zjawisko może 
wzrastać, jeśli w miarę przybywania użytkowników Internetu i jego popularyzacji 
w urządzeniach mobilnych nie podejmie się żadnych działań.

Archiwa dzięki udostępnianiu swoich zdigitalizowanych zasobów mogą świetnie 
zaangażować się we wzbogacanie edukacji historycznej młodzieży. Jedyną trud-

23 Przykład dla portalu Archives Portal Europe: http://www.europeana.eu/portal/record/92105/
3F99612d2E90488B8E9C5B9F2Fd5723C10d138B7.html?query=*%3A*&qf=PROVIdER:Arc
hives%20Portal%20Europe. Przykład dla LABW: http://www.europeana.eu/portal/record/00718/
4E1E6748FC9804FFF2CA853462A6Fd2112Add3E4.html?query=*%3A*&qf=PROVIdER:
Landesarchiv%20Baden-W%C3%BCrttemberg.

24 Europejski portal archiwalny, w którym archiwa udostępniają inwentarze archiwalne oraz skany 
archiwaliów. dostępny pod adresem: www.archivesportaleurope.eu.

25 d. Nałęcz, Archiwa u progu ery informacji…; A. Sobczak, Europeana – Prototyp Europejskiej 
Biblioteki Cyfrowej łączącej w sobie: biblioteki, archiwa, muzea oraz kolekcje audiowizualne, w: 

„Problemy archiwistyki” 2/2009, s. 38-59; taż, Bundesarchiv – największa sieć archiwalna w Niem-
czech, w: „AP” 3/2008, s. 67-76; Szerzej: A. Sobczak, Archiwa i Europeana a standaryzacja me-
tadanych (w druku, referat przedstawiono na konferencji: III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. 
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją 17–18 listopada 2011 r.).
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nością może być tutaj ukazanie nauczycielom, jak i ich uczniom sensu prowadzenia 
zajęć na źródłach i uczenia ich krytyki wewnętrznej i zewnętrznej. do tej pory tego 
typu zajęcia praktyczne były w szkołach redukowane do minimum ze względu na 
położenie nacisku na inne elementy w podstawach programowych26.

Współpracując z innymi instytucjami, w tym przypadku z bibliotekami archiwa stają 
się nowymi partnerami w zarządzaniu i dostarczaniu cyfrowej informacji. Nawiązuje 
to też do idei głoszonych na ostatnich międzynarodowych konferencjach archiwi-
stycznych, gdzie mówi się o tym, aby archiwa otworzyły się na współpracę z innymi 
partnerami i też najczęściej wskazuje się właśnie bibliotekarzy jako potencjalnych 
kooperantów, gdyż są najbardziej pokrewni archiwistom w zakresie zarządzania 
dziedzictwem kultury oraz roli pełnionej w społeczeństwie.

Nasuwa się jednak pewne pytanie: czy archiwa udostępniające swoje zasoby 
w Europeanie, czy WBC, są dostrzegane dla użytkowników tych serwisów? Prak-
tyka pokazuje, że nie wszyscy zwracają uwagę, skąd pochodzi zamieszczony tam 
materiał. Szczególnie dotyczy to polskiej platformy. Raczej mniej tej europejskiej, 
gdyż ta w wielu przypadkach przekierowuje czytelnika do rzeczywistego dostawcy 
surogatu, ale tylko w przypadku gdy ten chce zobaczyć cyfrową kopię oryginału 
w lepszej jakości niż oferowane miniatury. Pojawia się pytanie, czy użytkownicy zdają 
sobie sprawę z tego, kto dostarcza przeglądany materiał? A kto rzeczywiście ma do 
niego prawa? Czy wszyscy wykorzystujący w swoich pracach materiały w przypisach 
podają właściwego właściciela materiału? Czy tylko piszą, kto jest autorem, tytuł 
jego pracy i dalej podają link do dzieła? Problemem jest też to, że dla użytkownika 
metadane obiektów umieszczonych w WBC nie zawsze są czytelne. W pewnym 
sensie rozwiązaniem problemu powinny być instrukcje wyjaśniające konstruowa-
nie przypisów. WBC nie posiada czegoś takiego. Przy dzisiejszym stanie rozwoju 
techniki można byłoby życzyć sobie, aby serwisy biblioteczne oferowały generatory 
przypisów, które wyświetlałyby, jak mają one być konstruowane. Jednak niestety na 
razie takie rozwiązanie nie są powszechne w tym środowisku.

Ten piękny cyfrowy świat mimo szybkiego rozwoju i coraz lepszych technologii 
cały czas boryka się z pewnymi problemami. Nie udało się jak na razie wypracować 
odpowiednich metod, które zabezpieczyłyby go przed zmieniającym się środowi-
skiem oprogramowania, nietrwałością nośników danych, czy stosunkowo szybkim 
przedawnianiem się techniki zapisu danych, która zmusza do ciągłej konwersji do 
najnowszych formatów i standardów. Bardzo ważny, i jak dotąd nierozwiązany jest 
też problem autentyczności i wiarygodności odwzorowanego obrazu. Okazuje się, że 
sam autorytet instytucji digitalizującej może nie wystarczyć, aby je zagwarantować.

26 Por. P. Gawrysiak, Cyfrowe wykluczenie treści, w: Informacja w sieci: problemy, metody, techno-
logie, red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, W. daszkiewicza, seria Nauka-dydaktyka-Praktyka, 
Wyd. SBP, Warszawa 2006, www.bbc.uw.edu.pl/Content/3/08.pdf, 10.07.2009; A. Smith, dz. cyt., 
s. 87-101.
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Cyfrowa technologia jednak bez względu na wszystko wpływa i coraz bardziej 
będzie wpływać na zwiększanie zasięgu dostępu i rozwój nauki. Poprawia i rewolu-
cjonizuje wymianę informacji między ludźmi, a szczególnie uczonymi, a to przyczynia 
się do budowania społeczeństwa informacyjnego tak promowanego ostatnio w Unii 
Europejskiej. Choć równocześnie niesie zagrożenie wykluczenia dla tych, którzy nie 
będą mieli do niej dostępu27.

Streszczenie:
Archiwa i biblioteki nawiązują współpracę, której owocem jest ułatwiony dostęp 
do zdigitalizowanych materiałów archiwalnych. Archiwa w Polsce podobnie jak 
i w Europie charakteryzują się słabszym zaangażowaniem w proces digitalizacji 
i udostępniania niż biblioteki. Wynika to z wielu powodów.
W niniejszym artykule starano się ukazać jedną z ról digitalizacji, jaką jest uła-
twienie udostępniania unikatowego i wyjątkowego materiału archiwalnego na 
przykładzie dwóch symbioz archiwalno-bibliotecznych: Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej z Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz Europeany ukazując ich plusy 
i minusy. W pierwszym projekcie materiał archiwalny stanowi około 3,4% wkładu 
w elektroniczny zasób, w drugim około 5, 5%.
doświadczenia archiwistów i bibliotekarzy w dziedzinie dyskretyzacji pokazują, 
że jest ona procesem bardzo czasochłonnym i kosztownym, a przy tym bardzo 
kontrowersyjnym i posiadającym tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Jednak 
niepodważalną zaletą tego procesu jest możliwość udostępniania gromadzonej 
od wieków wiedzy szerokim masom użytkowników Internetu, przy jednoczesnej 
ochronie archiwaliów przed bezpośrednim ich używaniem.

27 Por. R. Gaziński, Świat informacji na nośnikach elektronicznych a humanista na przykładzie war-
sztatu historyka, w: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. h. Ganińska, Biblioteka 
Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 68-81.
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Urszula Wenta
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

POLSKIE CZASOPISMA KOBIECE  
OKRESU MIędZYWOJENNEGO

Sytuacja kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym
Jeszcze na początku XX wieku, w większości krajów europejskich, kobieta nie 

brała udziału w życiu politycznym i państwowym. Nie miała prawa uczestniczyć w wy-
borach do organów władz ani zajmować publicznych stanowisk. W prawie prywatnym 
znajdowała się we władzy męża, ojca bądź braci. W Europie najwcześniej przyznano 
prawo wyborcze kobietom w Skandynawii (w Finlandii w 1906 roku, w Norwegii 
w 1913, w danii w 1918). Wybitny polski prawnik Leon Petrażycki, w roku 1906 
mówił w dumie rosyjskiej, że „równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają 
równouprawnienia kobiet. Ci, co tego nie rozumieją, potrzebują wychowania, a nie 
dowodów”.� dopiero pierwsza wojna światowa i pierwsze lata po jej zakończeniu 
przyniosły przełom w procesie równouprawnienia kobiet. W odrodzonym państwie 
polskim, z uwagi na niemożność szybkiego przygotowania i wprowadzenia w życie 
nowych aktów prawnych, obowiązywały systemy prawne: niemiecki, austriacki, 
francuski oraz Kodeks cywilny Królestwa Polskiego. W świetle powyższego, kobiety 
pozbawione były praw politycznych i nie piastowały żadnych funkcji w aparacie pań-
stwowym. Czynne i bierne prawo wyborcze uzyskały dekretem Józefa Piłsudskiego 
o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (art. 1 z 28.11.1918 roku). W myśl 
dekretu prawo wyborcze przysługiwało każdemu obywatelowi bez względu na płeć, 
który ukończył 21 lat. Zasadę tę potwierdziła Konstytucja marcowa (17 marca 1921 
roku), której art. 96 mówił o równości wszystkich obywateli wobec prawa. 1 lipca 
tegoż roku uchylono przepis nakazujący żonie posłuszeństwo wobec męża jako 
głowy rodziny oraz przyznano jej prawo do rozporządzania własnym majątkiem i do-
chodami ze swej pracy. Konstytucja marcowa gwarantowała wszystkim obywatelom 
prawo do ubezpieczenia społecznego, a w obliczu rosnącego zatrudnienia kobiet, 
uwzględniała ochronę macierzyństwa obejmującą okres ciąży i połogu oraz okres 
karmienia niemowlęcia i opieki nad nim.

1 Patrażycki jako deputowany do rosyjskiej dumy zajmował się przyznaniem praw wyborczych 
kobietom. Był jednym z największych w Rosji propagatorów praw kobiet i idei feministycznych. 
Swoje poglądy, ogłoszone w dumie w czerwcu 1906 roku, opublikował w książce O prawa dla 
kobiet (wyd. pol., Lwów, 1919). 
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Formalne równouprawnienie kobiet nie oznaczało rzeczy-
wistego równouprawnienia. Mimo, że następował ciągły wzrost 
zatrudnienia kobiet, nawet w zawodach uznawanych dotych-
czas za niemęskie, dostęp płci pięknej do zawodów prestiżo-
wych oraz stanowisk kierowniczych był bardzo ograniczony. 
Kobiety zatrudniano głównie w szkolnictwie przedszkolnym 
i podstawowym (odpowiednio 100% i 50% stanowisk), za to 
w szkolnictwie średnim i wyższym było ich odpowiednio 38% 
i 10%. Niewiele było kobiet-funkcjonariuszy państwowych 
(w 1931 roku – jedynie 8%). dopiero w 1925 roku dopuszczono 
do pracy pierwszą kobietę-adwokata, helenę Wiewiórkowską. 
Zaś Wanda Grabińska, pierwsza kobieta na stanowisku sędzie-
go, rozpoczęła pracę w roku 1929. Powodem takiego stanu 
rzeczy były zarówno braki w wykształceniu kobiet, jak i bariery 
obyczajowe. Wśród elit politycznych oraz w świadomości 
społecznej w dalszym ciągu funkcjonował stereotyp kobiety 
przypisanej do domowych pieleszy. dla przykładu, Roman 
dmowski uważał, że umysłowość kobiety jest zupełnie inna 
od umysłowości mężczyzn, a podejmowanie przez nią stu-
diów wyższych jest absurdem. Powinna ona prowadzić dom, 
wychowywać dzieci, przede wszystkim być podporządkowana 
życiu męża. Kolejne zmiany prawne m.in. obowiązująca od 
1929 roku zasada równouprawnienia małżonków w stosunkach 
osobistych, pociągały za sobą duże zmiany obyczajowe. Obo-
wiązujący stereotyp Matki Polki był stopniowo wypierany przez 
model kobiety godzącej obowiązki domowe z pracą zawodową. 
Mężowie zaś musieli pogodzić się z podziałem obowiązków. 
Mimo zachodzących zmian, w dalszym ciągu dostęp pań do 
medycyny, prawa, architektury czy dziennikarstwa był ograni-
czony, rzadko piastowały one kierownicze funkcje, słabo były 
widoczne w polityce. W ciągu dwudziestoletniej historii II RP 
zdobyły tylko 41 mandatów poselskich i 20 senatorskich. Od 
1930 roku, kiedy to powstał Komitet Wyborczy Organizacji 
Kobiecych, panie na dużą skalę zaczęły organizować się w róż-
nego rodzaju strukturach takich jak np. Klub Polityczny Kobiet 
Postępowych czy Związek Kobiet z Wyższym Wykształceniem. 
W ramach tych organizacji walczyły o dostęp do różnych zawo-
dów, o płace równe mężczyznom, o akceptację społeczną dla 
wykonywanej przez siebie pracy. Mimo, że kobiety były coraz 
lepiej wykształcone i świadome pełnionych przez siebie ról, 
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akceptowane były tylko w zawodach 
związanych z niesieniem misji, zwią-
zanych ze służbą zdrowia, opieką, 
oświatą i wychowaniem. Urzędniczki 
były mniej tolerowane, natomiast 
artystki sceniczne znajdowały się na 
granicy tolerancji, zwłaszcza w tzw. 
towarzystwie. Fakt podejmowania 
przez kobiety pracy wynikał nie tylko 
z ich dążeń emancypacyjnych i chęci 
uniezależnienia się od mężczyzn. 
Często był to przymus ekonomiczny 
związany z koniecznością wyżywienia 
dzieci i niepracującego małżonka.  
Przez cały okres II RP następowały 
zmiany obyczajowe, które pociągały 
za sobą coraz swobodniejsze za-
chowanie się kobiet w przestrzeni 
publicznej (np. w kawiarniach, restau-
racjach, miejscach rozrywki), szersze 
możliwości zatrudnienia oraz zmianę 
relacji z mężczyznami na bardziej 
partnerskie.

Czasopisma kobiece i ich charak-
terystyka

Prasa była jednym z najważniej-
szych mediów w okresie II Rzeczypo-
spolitej. Konstytucja marcowa z 1921 
roku gwarantowała obywatelom 
prawo do swobodnego wyrażania 

swoich przekonań oraz wolność prasy. Po przewrocie majowym 1926 roku nastąpiło 
ograniczanie swobody prasy. Konstytucja kwietniowa 1935 roku nie zawierała arty-
kułu o wolności prasy, jedynie o wolności słowa. Faktycznie, prasa znajdowała się 
pod szeroką kontrolą władzy. Mimo, że w życiu codziennym pojawiło się radio i kino, 
prasa była najważniejszym medium. Cechowała ją ogromna różnorodność: od prasy 
politycznej, poprzez katolicką, elitarne czasopisma społeczno-kulturalne i literackie, 
naukowe, fachowe, sportowe, humorystyczne, filmowe, sensacyjne do periodyków 
przeznaczonych dla określonej grupy odbiorców np. kobiet. do głównych cech cza-
sopism II RP można zaliczyć efemeryczność (wychodziły od roku do pięciu lat), brak 
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samodzielności wydawniczej (często były dodatkiem do innych pism), dynamiczny 
rozwój, powiązanie z różnymi opcjami ideowo-politycznymi. Wśród powstających 
jak grzyby po deszczu czasopism dla pań najbardziej reprezentatywne dla epoki, 
przeznaczone dla inteligencji i spełniające rolę opiniotwórczą były tygodniki: „Bluszcz”, 

„Pani i Kobieta Współczesna”. Skierowane były do kobiet z kręgów mieszczańskich 
i ziemiańskich, a ich nakład nie przekraczał 10 tys. egzemplarzy. Ich treść zachęcała 
czytelniczki do zapoznawania się z literaturą, kulturą i aktualnymi wydarzeniami 
społeczno-politycznymi.

Najstarszym z omawianych czasopism jest „Bluszcz”. Po raz pierwszy ukazał się 
w 1865 roku i wychodził z przerwami do wybuchu II wojny światowej (wznowiony 
w 2008 roku, zawieszony w lipcu 2012). To najdłużej wychodzące pismo kształtowało 
świadomość Polek przez trzy epoki literackie i istniało w ich świadomości jako pismo 
z tradycjami. Po odzyskaniu niepodległości zostało wznowione w roku 1921 pod egidą 
organizacji Koła Polek i redakcją Wandy Pełczyńskiej. do roku 1924 było własnością 
poznańskiej Księgarni Św. Wojciecha. Następnie pismo przejęła s-ka wydawnicza 
Michała Pierackiego. Za redaktorstwa Stefanii Podhorskiej-Okołów tygodnik zyskał 
podtytuł „Społeczno-literacki ilustrowany tygodnik kobiecy”. Pismo propagowało 
wzorzec kobiety aktywnej zawodowo i społecznie, nowoczesnej, mającej równe 
prawa z mężczyznami. Przypominało sylwetki kobiet minionych epok, dając wzorce 
do naśladowania. Wypowiadało się na temat literatury, kultury, pracy i edukacji kobiet, 
wychowania dzieci, turystyki, racjonalnego wypoczynku. Pismo posiadało m.in. dział 
Kobieta w świecie i w domu, w którym zamieszczano informacje m.in. o spotkaniach, 
zjazdach kobiet, prelekcjach, sukcesach kobiet na innych polach. Służyło to integracji 
kobiet w walce o swoje prawa oraz zachęcało do działalności społecznej, politycznej, 
kulturalnej czy naukowej. Na łamach „Bluszczu” debiutowały: Maria dąbrowska, Pola 
Gojawiczyńska, Maria Kuncewiczowa. Publikowały tu m.in.: M. Pawlikowska-Jasno-
rzewska, h. Naglerowa, Z. Zaleska, Z. Iwaszkiewiczowa. Bluszcz dzielił się na dwie 
części: społeczno-literacką i praktyczną. W pierwszej części zamieszczano artykuły 
z dziedziny życia społecznego i rodzinnego, religii, prawa, ekonomii, filozofii, sztuki, 
etyki, moralności, etnografii, krajoznawstwa. Publikowano również powieści w od-
cinkach, nowele, felietony, korespondencje, reportaże z podróży, życiorysy, sylwetki 
i wspomnienia. Stałymi rubrykami były: Jak pracują kobiety, Wychowanie i szkoła, 
Wychowanie fizyczne i sport, Polityka międzynarodowa, Z życia ekranu i teatrów, 
Nasza mównica, Co słychać w Polsce i o Polsce. Część praktyczna poświęcona była 
modzie, robótkom ręcznym, przepisom kulinarnym, poradom dotyczącym gospodar-
stwa domowego i medycznym oraz konkursom. Stałe rubryki to: Mody i roboty, dom 
i gospodarstwo, Ogrodnictwo i hodowla, Nasz lekarz. Redakcja czasopisma stale 
apelowała aby kobiety włączały się do działania na rzecz kształtowania nowego 
oblicza Polski. Przekonywano o konieczności zrzeszania się, przystępowania do 
stowarzyszeń. Propagowano idee pracy społecznej widząc w niej możliwość wzrostu 



2020

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

dobrobytu ludności i siły ekonomicznej 
kraju. Na łamach pisma podejmowano 
szereg istotnych, nurtujących kobiety 
tematów: ochrona macierzyństwa i dzie-
cka, walka z alkoholizmem, prostytucja 
i handel żywym towarem, wykształcenie 
zawodowe kobiet, ochrona pracy kobiet 
i młodocianych, walka z analfabetyzmem, 
opieka nad więźniami, utrzymywanie 
stałych kontaktów z emigracją, międzyna-
rodowy ruch kobiecy, udzielanie pomocy 
repatriantom, pomoc ofiarom powodzi, 
organizowanie kolonii i obozów dla dzieci, 
tworzenie komitetu zajmującego się bu-
dowaniem pomników sławnych Polaków. 

„Bluszcz” propagował wizerunek kobiety 
aktywnej w życiu publicznym, politycznym 
i społecznym oraz przyczyniał się do 
kształtowania postaw obywatelskich. Ze 

względu na mały nakład, dość wysoką cenę (1,60 zł) oraz zbyt elitarny charakter 
(wysoki poziom literacki i publicystyczny) nie osiągnął zbyt dużej popularności.

„Kobieta Współczesna” z podtytułem „Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” 
była wydawana w latach 1927–1934 przez Emilię Grocholską. Było to postępowe 
pismo o programowej apolityczności. Lansowało model kobiety pracującej i wyeman-
cypowanej. W jednym z pierwszych numerów (nr 8, z 22 maja 1927 roku) ukazał się 
tekst będący credo pisma: ››Przeżywa kobieta wewnętrzne kolizje, których nie znały 
nasze matki i babki. Musi znaleźć wyjście mądre z tych wielkich powikłań! Nie opuści 
rąk bezradnie [...] Nie powie „Porzucę świat pracy dla świata mego dziecka”, ale też 
nie powie: „Porzucę dom mój i dzieci moje dla mojej zawodowej pracy”. Pójdzie po 
drodze, którą wskaże jej niezawodny instynkt kobiecy – zharmonizowania pozor-
nych sprzeczności, bo taka jest kobieta współczesna‹‹�. Wyrażano pogląd, że praca 
daje kobietom poczucie osobistej wartości, uniezależnia od ludzi i okoliczności, od 
złych stosunków rodzinnych, uczy samodzielności i daje szczęście nawet kobietom 
samotnym. Wzorem była kobieta z miasta – wykształcona, modna, wysportowana, 
jednocześnie dobra żona i matka. W piśmie podejmowano wiele kwestii kobiecych, 
podkreślając, że równouprawnienie na razie jest papierową fikcją. Akcentowano 
konieczność współdziałania członków społeczeństwa w walce z dyskryminacją ze 

1 M. dołęgowska-Wysocka, tygodnik „Kobieta Współczesna” 1927–1934, „Kwartalnik historii Pra-
sy Polskiej”, 1982, nr 3-4, s. 57.
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względu na płeć, wyznanie, narodo-
wość, pozycję społeczną. Na łamach 
pisma przedstawiano również sytuację 
kobiet w Europie i na świecie, ich wal-
kę o swoje prawa, o wyższe zarobki 
i dostęp do zawodów uważanych za 
męskie. „Kobieta Współczesna” była 
jednym z nielicznych czasopism 
wielokrotnie i konsekwentnie podej-
mujących i propagujących temat świa-
domego macierzyństwa. Redaktorki 
pisma uważały, że „trzeba zgodzić 
się z regulacją urodzeń, uznać ją 
za podstawową reformę społeczną 
i przystąpić do celowej propagandy 
w tej dziedzinie”2. W części literackiej 
czytelniczki mogły poznać twórczość 
czołowych polskich literatek: Marii 
dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii 
Kuncewiczowej, Kazimiery Iłłakowi-
czówny, Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej. Problematykę kulturalną podejmowano w rubrykach: Z książek, Z teatrów, 
Wystawy, Ze świata, Z kina.

Prenumeratorki pisma otrzymywały bezpłatnie dodatek tygodniowy „Mój dom”, 
gdzie mogły znaleźć aktualną modę prosto z Paryża, wzory robótek ręcznych i zdob-
nictwa oraz „Start” – ilustrowany dwutygodnik poświęcony wychowaniu fizycznemu 
kobiet, sportom oraz higienie. W 1934 roku ze względu na śmierć męża i brak środków 
finansowych Emilia Grocholska zaprzestała wydawania czasopisma. Inną przyczyną 
zamknięcia pisma była jego elitarność – skierowane było głównie do lewicującej 
inteligencji i odważnie występowało przeciwko oficjalnemu stanowisku Kościoła 
i jego dogmatom Warszawskie czasopismo „Pani” z podtytułem „Pismo poświęcone 
kulturze i estetyce życia” wychodziło w latach 1922–1925 i było redagowane przez 
Stefanię Bigoszową, a następnie Mariana dąbrowskiego. Wysoki poziom literacki 
zawdzięczało Kazimierzowi Wierzyńskiemu, który został kierownikiem literackim 
pisma. Wydawcą był Gustaw Żmigryder, właściciel wielkiej firmy branży krawieckiej. 

„Pani” była ekskluzywnym magazynem, o wręcz frywolnej tematyce i artystycznymi 
ilustracjami (drzeworytami, fotografiami, barwnymi okładkami).    
Pismo skierowane było do kobiet eleganckich, modnie ubranych, oddziałujących 

2 M. Czapska: Poradnia świadomego macierzyństwa, „Kobieta Współczesna”, nr 40 z 6.12.1931.
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swoją aparycją na otoczenie. Kolorowe okładki zawierały reprodukcje Władysława 
Skoczylasa, Zofii Stryjeńskiej, Mai Berezowskiej, Edwarda Bartłomiejczyka, Józefa 
Pankiewicza. Na łamach pisma podejmowano problematykę literacką, kulturalną, 
sportową. Przedstawiano sylwetki kobiet, które osiągały sukcesy w różnych dzie-
dzinach. Bardzo popularne były działy Notatnik Pani i To i owo. Pierwszy zawierał 
takie rubryki jak: literatura, teatr, muzyka, sztuka, kino, sport oraz moda. W drugim 
czytelniczki mogły znaleźć ilustrowane fotografiami informacje o spotkaniach z udzia-
łem artystów, dyplomatów i urzędników państwowych. Pismo zamieszczało również 
utwory Kornela Makuszyńskiego, Jana Lechonia, Stefanii Podhorskiej-Okołów, Karola 
husarskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Magdaleny 
Samozwaniec, Cezarego Jelenty i Wacława Gubińskiego.

„Moja Przyjaciółka” – dwutygodnik wydawany w latach 1934–1939 przez Zakłady 
Wydawnicze Adolfa Krzyckiego w Żninie był przewodnikiem i poradnikiem dotyczą-
cym spraw kobiecych i nie tylko: mody, kosmetyki, prowadzenia domu, kulinariów, 
robótek ręcznych, ruchów kobiecych, higieny, estetyki, sportu, rodziny i wychowania. 
Pismo miało za zadanie podnoszenie wiedzy i poziomu kulturalnego czytelniczek. Na 
jego łamach zamieszczano artykuły publicystyczne, reportaże, felietony, popularne 
utwory literackie; podejmowano kwestie społeczne, wychowawcze i obyczajowe. Za 
istotny należy uznać fakt, że w dziale My kobiety między sobą zamieszczano listy od 
czytelniczek. Kobiety służyły sobie wzajemnie radami, pomocą i wymianą doświad-
czeń. Czasopismo lansowało wizerunek kobiety zadbanej niezależnie od okoliczności. 
Podkreślano, że wygląd zewnętrzny ma wpływ na dobre samopoczucie i nastawienie 
psychiczne. Wiele miejsca poświęcano kobiecie-żonie i kobiecie-matce starając się 
służyć pomocą w wychowaniu dzieci, prowadzeniu domu oraz dbaniu o kondycję 
psychiczną i fizyczną. Szczególną uwagę zwracano na racjonalność i oszczędność 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, szczególnie wobec widma nadchodzącej 
wojny. Systematycznie zamieszczano informacje o sukcesach kobiet w różnych 
dziedzinach np. o przyznawanych im nagrodach w dziedzinie literatury, sztuki czy 
sportu. Pamiętano o jubileuszach wybitnych kobiet oraz o wizytach w Polsce kobiet 
sukcesu. „Moja Przyjaciółka” starała się wpływać na postawy kobiet zachęcając 
zarówno do dbania o swój wizerunek zewnętrzny, jak i o aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, kulturalnym czy politycznym kraju.

„Świat Kobiecy. Rekord” – wydawany był w latach 1921–1932 przez „Księgarnię 
Polską” Bernarda Połonieckiego we Lwowie a następnie przez francuską firmę żur-
nalową SOGRA w Warszawie. Czasopismo było skierowane do każdej potencjalnej 
czytelniczki. Redagowane było przez Janinę Ładę-Walicką, Konstancję hojnacką 
i Wandę Tomaszewską. W okresie lwowskim oprócz działów związanych z modą 
i sprawami kobiecymi pismo posiadało bogaty dział literacki. Publikowali tu m.in. Jan 
Parandowski, Jan Wiktor i Janusz Stępowski. W okresie warszawskim do sprowa-
dzanych z Paryża gotowych zeszytów żurnali dołączano skromną część literacką.
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„Kobieta w Świecie i w Domu” – dwutygodnik poświęcony życiu domowemu 
i modom był wydawany w Warszawie w latach 1925–1939 przez Towarzystwo Wy-
dawnicze Bluszcz. Panie mogły tu znaleźć porady dotyczące prowadzenia i urzą-
dzania domu, mody i urody oraz krzyżówki i przepisy kulinarne. Załącznikiem do 
pisma były wzory haftów i wykroje. 

Czasopisma dla kobiet wydawane były również przez organizacje polityczne 
i społeczne. Jednym z nich był wychodzący w Warszawie w latach 1919–1939 

„Głos Kobiet”. Pismem pod redakcją doroty Kłuszyńskiej kierował Centralny Wy-
dział Kobiecy Polskiej Partii Socjalistycznej. dwutygodnik adresowany był do kobiet 
pracujących z różnych środowisk społecznych. Oprócz tekstów o treści społecz-
no-politycznej, wychowawczej, popularnonaukowej i literackiej czytelniczki mogły 
w nim znaleźć porady z zakresu gospodarstwa domowego. do czytelniczek ze wsi 
i miasteczek skierowana była wychodząca w Poznaniu w latach 1922–1931 „Gazeta 
dla Kobiet”. Wydawcą tygodnika był Wydział Wykonawczy Narodowej Organizacji 
Kobiet. Na łamach pisma omawiano zagadnienia dotyczące praw obywatelskich, 
kobiet, wyborów, pracy społecznej, mniejszości narodowych i odradzania się kultury 
polskiej na Kresach.    

W dwudziestoleciu międzywojennym rozpowszechniona była również prasa bru-
kowa (bulwarowa) powstała na zamówienie masowego czytelnika i mająca na celu 
szokowanie i ekscytację odbiorcy. Rozbudzić zainteresowanie sensacją i skandala-
mi obyczajowymi z powodzeniem starało się redagowane przez mężczyzn „Życie 
Kobiece”. Panie mogły tu poczytać np. pamiętniki niewiernego męża oraz poznać 
galerię wielkich kurtyzan. 

Kształtowanie wizerunku kobiety 
W okresie międzywojennym zdecydowana większość pism kobiecych kształtowała 

wizerunek kobiety nowoczesnej i wyzwolonej, która odważnie wykorzystuje możli-
wości jakie stwarza jej odrodzone państwo. Pisma odnoszące się do zmian obycza-
jowych i społecznych krytycznie lub z dystansem stanowiły mniejszość. dużą grupę 
stanowiły pisma skierowane do kobiet o umiarkowanych dążeniach emancypacyjnych. 
Kim miała być i jak miała wyglądać owa wyzwolona i nowoczesna kobieta? Przede 
wszystkim powinna być świadoma swoich praw, odważna i niezależna. Na łamach 
pism zapoznawano kobiety z następującymi stopniowo zmianami w ustawodaw-
stwie i prawie cywilnym, przypominano drogę jaką przebyły w walce o pełne prawa 
społeczne, polityczne i zawodowe (np. Cecylia Walewska w artykule Czy kobieta 
polska zdobyła równouprawnienie?, „Bluszcz”, 1924, nr 4). Wiele miejsca poświęcały 
pisma kobiece zmianom modelu małżeństwa. Kobieta powinna być partnerką swego 
męża, ten zaś musi dzielić z nią zarówno obowiązki w gospodarstwie domowym, 
jak i przy wychowaniu dzieci (pisały o tym np. „Wiadomości Kobiece”, „Bluszcz”). 
Często omawiano kwestię świadomego macierzyństwa i edukacji, podejmowano 
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temat kontroli narodzin i antykoncepcji. 
Uświadamiano kobietom, że tylko one 
decydują o swoim ciele i o tym czy 
chcą zostać matkami (np. „Kobieta 
Współczesna”, 1930, nr 4). Bardzo 
wiele miejsca poświęcano zagadnieniu 
pracy zarobkowej kobiet. Większość 
pism stała na stanowisku, że kobieta 
powinna być samodzielna i niezależ-
na finansowo. Kobietom polecano 
wykonywanie takich zawodów jak: 
położna, pielęgniarka, dziennikarka, 
przedszkolanka, nauczycielka, biblio-
tekarka, ekspedientka, kosmetyczka, 
kierowniczka pensjonatu, pracownica 
społeczna a nawet detektyw. Zamiesz-
czano informacje o kursach i szkołach 
przygotowujących do wykonywania 
danego zawodu (np. o kursach kos-
metycznych i szkole masażu w „Moja 
Przyjaciółka”, 1935, nr 10). Kobiety 

zachęcano też do uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym kraju. W ramach aktywności kulturalnej kobiety miały być nie tylko 
odbiorcami, ale i twórcami (np. w dziedzinie literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki, 
teatru i filmu). Zamieszczano relacje z wernisaży sztuki kobiecej (np. w Zachęcie), 
Międzynarodowej Wystawy Plastyczek w salonach warszawskiego Instytutu Propa-
gandy Sztuki. Pisma przedstawiały sylwetki kobiet sukcesu tj. takich, który, udało się 
połączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Wzorem była m.in. Maria Malicka, 
artystka, twórczyni teatru, kobieta nowoczesna i wyzwolona, zarazem żona i mat-
ka („Ewa”, 1929, nr 10; „Kobiety w Pracy”, 1938, nr 1). Nieliczne pisma (np. „Głos 
Wielkopolanek”) głosiły, że najważniejszym celem kobiety jest szybkie zamążpójście, 
do czego powinna przygotować ją rodzina. Większość czasopism propagowała wi-
zerunek kobiety zaradnej i oszczędnej. Inspirowano do racjonalnego i oszczędnego 
prowadzenia domu (poprzez zamieszczanie porad, przepisów kulinarnych, trendów 
w urządzaniu wnętrz, wskazówek jak przerobić odzież, jak przechowywać żywność, 
jak zrobić zabawki dla dzieci). Podczas Wielkiego Kryzysu (1929–1933) zachęcano 
kobiety do hodowli i zbierania ślimaków oraz do sprzedawania własnego rękodzieła 
(np. „Kobieta w Świecie i w domu”, „Bluszcz”). W roku 1939, w obliczu widma nad-
chodzącej wojny, informowano o kursach przysposabiających kobiety do obrony 
kraju, instruowały jak powinna wyglądać domowa apteczka oraz jak sporządzić tzw. 
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tablicę bezpieczeństwa. Kobieta powinna potrafić „przyrządzić coś z niczego”, toteż 
informowano o substytutach żywności takich jak herbata z suszonych liści drzew 
czy kawa z suszonych buraków, suszonego grochu, jęczmienia lub pszenicy („Moja 
Przyjaciółka”, 1939, nr 14).

Zadaniem większości pism było kształtowanie wizerunku zewnętrznego i dobrego 
samopoczucia czytelniczek. Propagowano wzorzec kobiety szykownej, zadbanej 
i modnej. Teksty o najnowszych trendach w modzie wraz z ilustracjami miały inspi-
rować panie do dbałości o swą garderobę oraz pomagać w jej umiejętnym doborze 
stosownie do sytuacji (np. jak ubrać się do biura w „Moja Przyjaciółka”, 1938, nr 
17). Kobieta zadbana powinna poświęcać czas na kosmetykę i fryzurę. Pomóc jej 
miały w tym liczne porady kosmetyczne i fryzjerskie. Pisma zachęcały panie do upra-
wiania sportu i turystyki oraz aktywnego wypoczynku w towarzystwie najbliższych. 
Zwracano uwagę na znaczenie zdrowego trybu życia (racjonalnego odżywiania się 
i wypoczynku na świeżym powietrzu) dla zdrowia rodziny. Niemało miejsca poświę-
cano praktycznym poradom pomocnym w prowadzeniu domu, wychowaniu dzieci 
i uprawianiu ogrodu. Zamieszczano także przepisy kulinarne, nazywane wówczas 
gospodarskimi lub kuchennymi. 

Podsumowując, należy docenić duży wpływ periodyków kobiecych na kształ-
towanie wizerunku ówczesnej kobiety. Pisma, redagowane głównie przez kobiety 
społecznie zaangażowane, dostarczały czytelniczkom informacji i wiedzy niezbęd-
nej w walce o swoje prawa na różnych życiowych płaszczyznach. Zachęcały do 
aktywności politycznej, społecznej i kulturalnej oraz zaangażowania na równi 
z mężczyznami w pracę nad kształtowaniem nowego oblicza państwa. Pisma zrobiły 
bardzo wiele, aby dać kobietom poczucie osobistej wartości. Propagowały wzorzec 
kobiety nowoczesnej tj. wykształconej, samodzielnej, aktywnej zawodowo, dobrze 
prowadzącej dom i zaangażowanej społecznie. Jednocześnie podkreślały, że każda 
kobieta, niezależnie od pozycji społecznej i środków finansowych, może i powinna 
być zadbana i elegancka. 

Na zakończenie należy zauważyć, że nie cała prasa kobieca propagowała powyż-
sze wzorce. Obok pism postępowych były też konserwatywne, wrogo lub z rezerwą 
odnoszące się do idei emancypacyjnych i zmian obyczajowych. Na szczęście dla 
kobiet, pisma tego typu były w zdecydowanej mniejszości.
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Halina Filip
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICh KOŁO NR 4 
PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU. 

KALENdARIUM. CZ. 2

LiKWiDaCja ODDZiałóW POWiatOWYCH SBP  
– przekształcenie Oddziałów Powiatowych w Koła (1975) 

1975 
Nowy podział administracyjny kraju i likwidacja powiatów spowodowały zmianę 

funkcji i nazwę dotychczasowej placówki na Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Funkcje Biblioteki na rzecz bibliotek w gminach ograniczone zostały do nadzoru 

merytorycznego. Pomoc metodyczna udzielana była m.in. bibliotekom sanatoryjnym 
i wczasowym. 

*** 
30. rocznicę wyzwolenia Kołobrzegu uczczono wystawą. 

*** 
10 marca zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone zostało z imprezą pod 

nazwą „Autorzy kołobrzescy i ich popularyzatorzy”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Koszalinie Maria hudymowa, sekretarz – M. 
Urbańska oraz pisarze kołobrzescy. Powołany został Zarząd w składzie: 

przewodnicząca – Jadwiga Szymkowska (MBP) 
sekretarz – Zofia dunian (MBP) 
skarbnik – Krystyna Obara (MBP) 
członek – Teresa Magierska (TRM) 
członek – Bogda Głowacka (GKO) 
Podczas narad bibliotekarze sygnalizowali różnorodne problemy, m.in.: 
Jadwiga Szymkowska (dyrektor MBP) – wymianę między bibliotekami zestawów 

bibliograficznych, np. bibliografii na temat udziału Polaków w II wojnie światowej 
na morzach (opracowanej w Technikum Rybołówstwa Morskiego przez Teresę 
Magierską); 

Irena Boguszewska (GBP w dygowie) – sprawę sprzątania, palenia w piecach 
w sezonie grzewczym i wynagrodzenia za te prace (150 zł/m-c) w bibliotekach 
gminnych; 
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Maroń (Biblioteka LO) – niedostateczne fundusze na zakup książek w bibliote-
kach szkolnych; 

Z. dunian – unormowanie uprawnień bibliotek powszechnych do nadzoru dzia-
łalności bibliotek wczasowych (organizacja, zatrudnienie, polityka gromadzenia 
i selekcji zbiorów); 

U. Pałdasz (MBP) – poprawę warunków lokalowych biblioteki szpitalnej w Ko-
łobrzegu 

Ł.Xaroń ( LO) – sprawę 
jakości użytkowej i trwałości 
sklejanych książek. 

Przewodnicząca ZO SBP, 
Maria hudymowa, podkreśliła 
rolę Stowarzyszenia w regu-
lowaniu problemów bibliotek 
wszystkich sieci. 

*** 
decyzją Urzędu Powiato-

wego w Kołobrzegu z ewiden-
cji Oddziałów i Stowarzyszeń 
rejestrowanych wykreślony 
został Oddział Powiatowy 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Kołobrzegu. dokumentacja Oddziału przekazana została do Wydziału 
Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

*** 
Pismem z dnia 12 czerwca ZO SBP 

w Koszalinie apelował o zachowanie, do 
chwili podjęcia stosownych uchwał, obecnej 
struktury organizacyjnej. 

*** 
W sierpniu odbyło się spotkanie z E. 

daszkowskim, rektorem WSM w Szczecinie, 
autorem książek marynistycznych; w listopa-
dzie – z Andrzejem Żeromskim oraz dyskusja 
zorganizowana dla kołobrzeskiego aktywu 
kulturalnego przed VII Zjazdem PZPR. 

*** 
W październiku kołobrzeską bibliotekę 

oraz GBP w Ustroniu Morskim odwiedzili 
bibliotekarze z WiMBP w Olsztynie.

Pismo Wydziału Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z dnia 
31 maja 1975 roku

Fragment pisma z ZO SBP w Koszalinie 
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*** 
Wydział Spraw Wewnętrz-

nych Urzędu Wojewódzkiego 
uchwałą Walnego Zgroma-
dzenia w dniu 14 listopada 
rozwiązał i wykreślił z ewi-
dencji oddziałów stowarzy-
szeń rejestrowanych Oddział 
Powiatowy SBP w Kołobrze-
gu.

*** 
14 listopada1975 roku 

ZO SBP w Koszalinie pod-
jął uchwałę o tworzeniu Kół 
w miejsce zlikwidowanych Od-
działów Powiatowych SBP.

1976
W połowie 1976 roku sta-

nowisko dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koło-
brzegu (po przejściu w 1975 
roku Jadwigi Szymkowskiej, 
do pracy w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Słupsku 
obowiązki dyrektora pełniła 
pracownica Biblioteki Kry-
styna Obara) objęła Janina 
Grudzińska. 

*** 
Plan pracy Koła na rok 

1976 obejmował m.in: szko-
lenie odnoszące się do kla-
syfikacji zbiorów; pomoc 
w reorganizacji Biblioteki Za-
kładowej PPiUR „Barka” oraz 
w organizacji biblioteki w sa-
natorium MSW; organizację 
Biesiady Literackiej poświęco-
nej bibliotekom w Roku Biblio-

Informacja z Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Fragment pisma ZO SBP w Koszalinie do przewodniczącej 
Oddziału Z. dunian
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tek i Czytelnictwa; organizację Giełdy 
Książki w liceach: ogólnokształcącym, 
ekonomicznym i medycznym.

*** 
Stowarzyszenie włączyło się w or-

ganizację imprez z okazji Roku Biblio-
tek i Czytelnictwa.

*** 
ZO SBP w Koszalinie, w piśmie 

z dnia 10 lipca 1976 roku do przewod-
niczącej Koła napisał: „Krajowy Zjazd 
delegatów SBP, który w bieżącym 
roku odbył się w Rzeszowie, podkreślił 
znaczenie Stowarzyszenia jako Sto-
warzyszenie Wyższej Użyteczności. 
Zadaniem naszym jako członków jest 
przeto dobre prowadzenie szerokiej 
działalności Stowarzyszenia, repre-
zentującej bibliotekarzy różnorodnych 
sieci bibliotek oraz powiększanie jego 
szeregów. 

Zwracamy się przeto do Koleżanki 
z serdeczną prośbą o pełnienie nadal 
funkcji przewodniczącej Koła i reakty-
wowanie jego dalszej działalności.” 

***
W latach 1975/76 miejsce zamiesz-

kania zmieniły członkinie Zarządu: 
Jadwiga Szymkowska, Zofia dunian 
i Krystyna Obara. do sierpnia 1976 
roku wszystkie funkcje tj. przewodni-
czącej, sekretarza i skarbnika pełniła K. 
Obara. Nowego zarządu nie wybrano. 
działalność Koła była zawieszona. 

*** 
29 Listopada L. Jankowska wy-

głosiła referat „Wybitni bibliotekarze 
polscy”. 

W drugiej części obrad wybrany 
został nowy Zarząd: 

Plan pracy Koła na 1976 roku

Pismo ZO SBP w Koszalinie z dnia 29 kwietnia 1976

Fragment listy obecności z zebrania wyborczego  
w dniu 29 Listopada 1976 roku
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przewodnicząca – Ewa Zawada (MBP), z-ca przewodniczącej – Teresa Maciąg, 
sekretarz – halina Wesołowska, skarbnik – Elżbieta Tężycka, członek – Stanisława 
Skokowska, członek – Szulczyńska.

W naradzie uczestniczyli: Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP Maria hudy-
mowa, M. Miłosz, A. Szymkiewicz. 

1977 
W połowie roku funkcję dyrektora Biblioteki przestała pełnić Janina Grudzińska. 

Od sierpnia funkcję tę objęła Ewa Lepczyńska, z wykształcenia historyk. 
W ciągu roku odbyły się tylko dwa spotkania połączone z prelekcjami: J. Szym-

kowskiej „Kultura i jej funkcjonowanie” (28 marca); Jana Tuczyńskiego nt. literatury 
marynistycznej (25 maja). do końca roku działalność Koła była zawieszona z powodu 
urlopu macierzyńskiego Przewodniczącej 

1978 
W marcu, wspólnie z Biblioteką i KTSK, zorganizowano sesję poświeconą środo-

wisku literackiemu w Kołobrzegu. Imprezie towarzyszyła wystawa ukazująca dorobek 
twórczy autorów kołobrzeskich oraz liczne spotkania autorskie. 

18 marca J. Klimżyński wystąpił z referatem „Tradycje ruchu robotniczego w Pol-
sce. działalność PPR w Kołobrzegu do 1948 r.” 

1979 
W Stowarzyszeniu działały następujące osoby:

Lp. Nazwisko, imię Lp. Nazwisko, imię 
1. Boguszewska Irena GBP 12. Maciąg Teresa SP 8 
2. Bujewicz Róża GBP 13. Muciek Wanda SP 
3. Czubik Krystyna SP 1 14. Papież Elżbieta Muzeum 
4. Gajowniczek Alicja 15. Rebelska Danuta 
5. Gierlicz Grażyna 16. Smolińska Anna 
6. Hryciuk Zdzisława 17. Szarmach Zofia SP 1 
7. Janus Teresa 18. Skokowska Stanisława GBP 
8. Jarosz Dorota MBP 19. Wesołowska Halina MBP 
9. Jaruzel Zygmunt 20. Wolska Alina MBP 
10. Klesińska Wanda 21. Zawada Ewa MBP 
11.           Lepczyńska Ewa MBP

*** 
W lipcu i we wrześniu spotkania Koła poświęcone były zmianom w klasyfikacji 

UKd. 
*** 
Październikowe zebranie wzbogacił odczyt „Polska Literatura dla dzieci i mło-

dzieży w ostatnich latach” d. Przemienieckiej z WiMBP w Koszalinie. 
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1980 
Koło zrzeszało 25 członków. 9 lutego powołany został Zarząd: 

przewodnicząca – Elżbieta Tężycka (MBP), sekretarz – Barbara Jasnoch, skarbnik 
– Wanda Klesińska. 

12 czerwca z funkcji przewodniczącej Koła, przez wzgląd na zmianę pracy, 
zrezygnowała Elżbieta Tężyczka; z funkcji skarbnika – Wanda Klesińska na skutek 
zakończenia pracy zawodowej. 

Odbyły się wybory uzupełniające. Nowy Zarząd tworzyły: 
przewodnicząca – dorota Jarosz (MBP), skarbnik – Elżbieta Rycak, 
sekretarz – Barbara Jasnoch. 

W zebraniu uczestniczyła danuta Przemieniecka, przewodnicząca Zarządu 
Okręgu SBP. 

*** 
W październiku odbyło się seminarium literackie poświecone sprawom czytelni-

ctwa najmłodszych. 
Uczestnikami byli bibliotekarze z województwa oraz bibliotekarze i nauczyciele 

języka polskiego z terenu miasta. 

1983 
W PiMBP miało miejsce spotkanie z przewodniczącym ZG SBP dr. Stefanem 

Kubowem. 

1984 
Koło liczyło 24 członków. W większości byli to bibliotekarze bibliotek publicznych 

(5 osób z bibliotek szkolnych). 
Nowo przyjmowani pracownicy nie wyrażali chęci przystąpienia do Stowarzy-

szenia. 
*** 
Przeprowadzone zostały trzy 

szkolenia dotyczące nowej normy 
katalogowania. 

*** 
W październiku spotkanie Koła 

poświęcone było 40-leciu Polski 
Ludowej.

1985 
W styczniu wybrany został 

nowy zarząd: 
– przewodnicząca – Barbara Fragment sprawozdania za 1984 roku
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Jasnoch (MBP), 
– sekretarz – Renata Maksymiuk (GBP Goś-

cino), 
– skarbnik – Anna Jeż (MBP). 
dla bibliotekarzy reprezentujących różne typy 

bibliotek zorganizowany został Sejmik Bibliote-
karzy. Jednym z tematów była współpraca na 
rzecz rozwoju czytelnictwa. 

*** 
W maju miała miejsce sesja poświęcona pa-

tronowi biblioteki w Gościnie T. Nocznickiemu. 
*** 
Tematami wiodącymi spotkań w drugim pół-

roczu były: „Reportaż polityczny w 40-leciu PRL” 
(czerwiec); problematyka czasopism bibliote-
karskich (wrzesień) oraz twórczość Witkacego 
(listopad). 

1986 
20–21 maja odbyła się sesja naukowa 

z udziałem: prof. dr hab. Lecha Leciejewicza, 
doc. dr hab. Edwarda Potkowskiego i dr Stefana 
Kubowa. 

Przewodniczący ZG SBP, Stefan Kubów, mó-
wił o badaniach nad historią bibliotek w Polsce. 

Z okazji Jubileuszu 40-lecia Miejska Biblio-
teka Publiczna uhonorowana została Medalem 
Pamiątkowym „Kołobrzeg Przyjaciołom”.

Gratulacje w imieniu WiMBP oraz ZO SBP 
w Koszalinie złożyła danuta Przemieniecka.

*** 
Jesienią zwyczajowo członkowie Koła uczest-

niczyli w uroczystości wręczenia nagrody im. 
Marcina Borzykowskiego. 

1987 
W lutym Bibliotece nadano nowy Statut, który 

zwolnił ją z pełnienia nadzoru merytorycznego 
nad bibliotekami gminnymi w rejonie kołobrze-
skim.

Wyróżnienie dla MBP

Od lewej: d. Przemieniecka, E. Lep-
czyńska

Stefan Kubów
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Od lewej: E. Lepczyńska, d. Przemieniecka,  
S. Kubów, J. Bomba, J. Błaszczyk

Od lewej: L. Leciejewicz, E. Potkowski, A. Szar-
mach, J. Wójcik

Od lewej: W. Wadas, Brancewicz, L.M. Jakób, h. Kroczyński, B. Tomala (wcześniej Kozikowska),  
S. Tkacz, T. Sobko, M. Brelik

Od lewej: L. Buchholz-Sikorska, L. Adamczak, B. 
Barczyk, M. Seredyn, J. Nowacka, W. Brzeziński

Od lewej: J. Nowacka, W. Brzeziński, d. Ulińska, 
M. Gawercka
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*** 
W marcu w domu Rybaka Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”, 

na bazie dotychczasowej biblioteki zakładowej, utworzona została Filia Zakładowo-
Miejska dostępna również dla mieszkańców miasta. 

*** 
W maju wspólnie z Biblioteką zorganizowano: sesję o tematyce marynistycznej, 

której towarzyszyła promocja publikacji Marcin Borzymowski w tchnieniach Boreasza 
oraz konferencję „Rola Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w rozwoju biblio-
tekarstwa polskiego”. 

29 maja Przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej Jan dzionk odsłonił 
w budynku Biblioteki Publicznej tablicę pa-
miątkową ku czci Jana Frankowskiego. 

*** 
18 listopada powołany został Zarząd: 
przewodnicząca – Ewa Lepczyńska 

(MBP), 
sekretarz – Stanisława Kozak, 
skarbnik – Bożena Kozikowska, 
członek – Teresa Maciąg.
Funkcję skarbnika po Bożenie Kozi-

kowskiej objęła Teresa Sobko. 

1988 
W czerwcu miało miejsce spotkanie 

z prozaikiem i poetą Janem Koprowskim; 
we wrześniu – konferencja problemowa bibliotekarzy pod hasłem „Rola Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w rozwoju bibliotekarstwa polskiego”. 

1989 
Stowarzyszenie współorganizowało m.in.: doroczne spotkanie pn. „Biblioteka 

i jej czytelnicy” z udziałem długoletnich czytelników i osób prowadzących punkty 
biblioteczne; konkurs „Autorzy naszych lektur”; sesję literacką z okazji dni Morza. 

1990 
W Stowarzyszeniu działało 28 osób, w tym 14 z MBP. 
W maju odbyły się spotkania z prof. Jerzym Adamskim oraz dr Władysławem 

Brzezińskim zainicjowane przez Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez J. dzionka
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*** 
W listopadzie bibliotekarze zwycza-

jowo uczestniczyli w imprezie z okazji 
wręczenia nagrody literackiej im. Mar-
cina Borzykowskiego. 

1992 
W marcu, w 20. rocznicę śmierci 

Jana Frankowskiego, bibliotekarze złożyli kwiaty na jego grobie. 
Na wniosek Biblioteki Prezydent Miasta podpisał decyzję o uznaniu grobu Jana 

Frankowskiego za pamiątkę historyczną. 
*** 
25 listopada wybrany został zarząd na kadencję 1992–96: 
przewodnicząca – Ewa Lepczyńska (MBP), 
skarbnik – Teresa Sobko, 
sekretarz – Stanisława Kozak, 
członek – Krystyna Czubik. 

*** 
15 grudnia zorganizowano zebranie otwarte. Pomimo zaproszenia nie uczestni-

czyły w nim osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu. 

1993 
Koło liczyło 22 osoby. W ciągu roku pracę na rzecz Stowarzyszenia zakończyła 

Maria Majewska z GBP w Robuniu z powodu przejścia na emeryturę oraz Anna 
Bodnar z MBP – ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. 

*** 
Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o książce 

oraz dla najbardziej aktywnych uczniów udzielających się w pracy bibliotek szkolnych; 
współfinansowało wycieczkę do bibliotek w Szczecinie. 

dla czytelników przygotowana została plansza zawierająca informacje o exlibrisie. 
*** 
9 czerwca odbyło się spotkanie z przewodniczącą ZO SBP Małgorzatą Soko-

łowską. 
*** 
15 grudnia – podczas zebrania otwartego bibliotekarze z bibliotek szkolnych 

zaprezentowali aktualny wykaz lektur szkolnych; pracownicy MBP – czasopisma 
bibliotekarskie i o książce. 

1994 
Organizację pracy w Stowarzyszeniu utrudniały długotrwałe zwolnienia lekarskie. 

Fragment sprawozdania za 1990 roku
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Z dniem 1 sierpnia, po 15 latach pracy w Bibliotece, na emeryturę przeszła Kry-
styna Kopera. Nadal przynależy do Stowarzyszenia.

1995 
W III–IV kw. działalność Koła była zawieszona ze względu na nieobecność 

Przewodniczącej. 

1996 
Koło liczyło 21 osób, w tym 12 z MBP. Członkami Stowarzyszenia byli:

Lp. Nazwisko, imię Miejsce pracy Lp. Nazwisko, imię Miejsce pracy 
1. Bronowicka Mariola SP 5 12. Maksymiuk Renata GBP Gościno 
2. Czubik Krystyna SP 1 13. Matyjaszewska Renata MBP 
3. Demidowicz Bogusława SP 5 14. Nocny Hanna ZSM 
4. Filip Halina MBP 15. Piasecka Maria MBP 
5. Jarosz Dorota MBP 16. Pytloch Halina SP 8 
6. Iwanek Zofia MBP 17. Sobko Teresa MBP 
7. Kopera Krystyna emerytka 18. Szarmach Zofia SP 1 
8. Kowalewska Maria emerytka 19. Trojanowska Grażyna MBP 
9. Kozak Stanisława MBP 22. Wagner Janina emerytka 
10. Lepczyńska Ewa MBP 21. Wolska Alina MBP 
11.    Maciąg Teresa          SP 8

*** 
13 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna świętowała jubileusz 50-lecia. W uro-

czystości uczestniczyli m.in. emerytowani i byli pracownicy bibliotek kołobrzeskiej 
i koszalińskiej oraz osoby prowadzące punkty biblioteczne.

Od lewej: Maria hydymowa, emerytowana wicedyrektorka Biblioteki Wojewódzkiej w Koszalinie; Boże-
na Jarząbek, pracownik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego; Jan Bastrzyk, dyrektor Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego; EwaLepczyńska, dyrektor MBP w Kołobrzegu; Bolesław Kilian, 
wicewojewoda Koszaliński; henryk Bieńkowski, Prezydent Miasta; Jadwiga Maj, przewodnicząca Komi-
sji Kultury, Oświaty, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej; Krystyna Strzyżewska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej; Irena Skorupińska, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta
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Minister Kultury i Sztuki przyznał Bibliotece dyplom za zasługi w upowszechnianiu 
książki i czytelnictwa

Odznakę „Zasłużony działacz Kultury” otrzymali: halina Filip i Jan Lechowski. 
Upominkami książkowymi Koło wyróżniło: Krystynę Czubik – SP nr 1, Teresę 

Maciąg – SP nr 8, Teresę Sobko – MBP.
*** 
Podczas spotkań bibliotekarze wnioskowali o umożliwienie wymiany doświadczeń 

pomiędzy innymi bibliotekami oraz o poprawę komunikacji z Zarządem Głównym 
SBP. 

*** 
4 grudnia odbyły się wybory Zarządu. Funkcję sekretarza powierzono Krystynie 

Czubik ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Pozostały skład Prezydium Koła pozostał bez 
zmian.

1998 
Pracę zawodową zakończyła Teresa Maciąg ze SP nr 8. 

*** 
W styczniu miała miejsce promocja tomiku poezji Morze kołobrzeskich poetów. 

dyplom MKiS

dyplom Prezydenta Miasta dla heleny Karaś, 
nestorki kołobrzeskiego bibliotekarstwa, odebrała 
córka, danuta hetman.

Wręczenie odznaki h. Filip.
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*** 
We wrześniu odbyła się konferencja poświęcona problematyce czytelnictwa 

dziecięcego. 

1999
17 marca bibliotekarze wysłuchali referatu Jacka Klimżyńskiego nt. „Fryderyk 

Chopin w opinii współczesnych i potomnych”. 
*** 
8 maja obchodzono dzień Bibliotekarza przygotowany wspólnie z MBP i KTSK. 

*** 
28–29 września zwołana została doroczna konferencja poświęcona literaturze 

dziecięcej. 

2001
10 stycznia wybrano Zarząd na kadencję 2001–2004. Skład Zarządu nie uległ 

zmianie. 
*** 
W maju przygotowana została wystawa poświęcona K. I. Gałczyńskiemu. 

*** 
W czerwcu, na uroczystość podsumowania konkursu plastycznego związanego 

z twórczością Wandy Chotomskiej, członkinie Koła ze SP nr 4 przygotowały oprawę 
artystyczną. 

*** 
We wrześniu, podczas konferencji poświęconej literaturze i problemom czytelni-

ctwa dziecięcego, członkowie Koła wygłosili komunikaty nt. „Ucieczka od książki?” 
*** 
19 października odbyło się spotkanie z krytykiem literackim Leszkiem Żuliń-

skim. 
*** 
Pracę zawodową zakończyła halina Pytloch ze SP nr 8.

PRZeKSZtałCeNie OKRĘGu KOSZaLiŃSKieGO W ODDZiał (2002) 

2002 
W marcu Okręg Koszaliński przekształcony został w Oddział. Przewodniczącą 

została Janina Krasucka. 
15 marca otwarta została wystawa poświęcona Janowi Frankowskiemu 

(1886–1972). Słowo o Janie Frankowskim wygłosiła Maria hudymowa, nestorka 
koszalińskiego bibliotekarstwa, wieloletnia wicedyrektorka Biblioteki Wojewódzkiej 
i przewodnicząca ZO SBP w Koszalinie. 
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*** 
4 kwietnia odbył się Zjazd Okręgowy w Szczecinie. Przewodniczącym Zarządu 

został Stanisław Krzywicki, emerytowany dyrektor Książnicy Pomorskiej. 
*** 
24 maja odbyła się promocja tomu opowiadań Lecha M. Jakóba. 

*** 
Tradycyjnie we wrześniu odbyła się konferencja poświęcona problemom 

czytelnictwa dziecięcego. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu poświęconego 
twórczości Marii Konopnickiej członkinie Koła ze SP nr 4 uatrakcyjniły częścią 
artystyczną. 

2003 
Wspólne działania Stowarzyszenia i Biblioteki Miejskiej zaowocowały: otwarciem 

nowej biblioteki filialnej przy ul. Arciszewskiego; promocją książki Lecha M. Jakóba 
Zielony płomień oraz konferencją poświęconą problemom czytelnictwa dzieci, pod-
czas której Przewodnicząca przedstawiła działalność Koła. 

2004 
Koło liczyło 20 członków. Kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie przewodniczącej 

było przyczyną zawieszenia działalności Koła. do czasu wyborów obowiązki prze-
wodniczącej pełniła Teresa Sobko, skarbnik. 

W październiku Przewodnicząca Zarządu, E. Lepczyńska, przeszła na emery-
turę. 

*** 
17 listopada wybrano Zarząd w składzie: 
przewodnicząca – halina Filip (MBP), 
skarbnik – Marta Ziółkowska, 
sekretarz – Teresa Sobko.

2005 
Na rzecz Stowarzyszenia pracowało 17 osób. Zorganizowane zostały m.in.: im-

preza z okazji Międzynarodowego Roku hansa Christiana Andersena (1–2 kwietnia); 
„Tydzień Bibliotek” (8–15 maja); konferencja ― Rok hansa Christiana Andersena 
i book-talking” (30 maja); promocje: tomiku wierszy Jana Lechowskiego Kołobrzeg 
miasto ośmiu wiatrów (8 czerwca) oraz powieści Lecha M. Jakóba Niebieskie Króliki 
(19 listopada); prezentacje podczas obrad X Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli 
Bibliotekarzy (21–22 października). 

*** 
W październiku czynną pracę zawodową zakończyła dorota Jarosz – dalej przy-

należy do Koła; w grudniu – Krystyna Czubik. 
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2006 
W  m a j u 

odbyła się uro-
czystość jubi-
leuszu 60-lecia 
bibliotekarstwa 
kołobrzeskiego. 

Spotkan ie 
u a t r a k c y j n i ł 
wykład dr h. 
Kroczyńskiego 
nt. historii koło-
brzeskich bibliotek.

*** 
8 czerwca odbyła się konferen-

cja bibliotekarzy „Co czytają dzieci 
w województwie zachodniopomorskim”. 
Zaprezentowane zostały m.in. wyniki 
badań ankietowych nt., „Co czytają dzieci w województwie zachodniopomorskim”. 

*** 

20–22 września, podczas konferencji dyrektorów bibliotek publicznych woje-
wództwa zachodniopomorskiego, Biblioteka Miejska została wyróżniona przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem „W dowód uznania”. W spotkaniu 
uczestniczyły przewodniczące: Zarządu Głównego – Elżbieta Stefańczyk oraz Za-
rządu Okręgu Zachodniopomorskiego – Cecylia Judek.

Zaproszenie

Fragment listu gratulacyjnego Książnicy Pomor-
skiej i ZO SBP w Szczecinie

Od lewej: halina Filip, Jadwiga Maj, Ryszard Szufel
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*** 
26 października miała miejsce wycieczka szkoleniowa. Bibliotekarze zwiedzili 

bibliotekę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Książnicę Pomor-
ską w Szczecinie.

*** 
W miesiącach listopad–grudzień odbyły się spotkania promujące najnowszą 

powieść dla młodzieży Filip szalony L. M. Jakóba. 

2007 
20–21 września odbyła się Ogólno-

polska Konferencja „Język Młodzieży” 
z udziałem działaczy Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzy-
stwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich. 

2008 
28 listopada, podczas Sejmiku Kultu-

ry zorganizowanym wspólnie z Biblioteką 
i Regionalnym Centrum Kultury, uhono-
rowani zostali działacze Stowarzyszenia. 

Za „Rzecz Kołobrzeska”, 2006, nr 18, s. 19 dyplom SBP

Od lewej: Elżbieta Sefańczyk, Cecylia Judek, hen-
ryk Bieńkowski – Prezydent Mista, halina Filip



4343

A ARTYKUŁY

Odznakę honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” otrzymali: 

Alina Wolska – emerytka, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Kołobrzeg; 

Marta Ziółkowska – kustosz, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Kołobrzeg; 

dorota Jarosz – starszy bi-
bliotekarz, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Kołobrzeg; 

Krystyna Kopera – emerytka, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Kołobrzeg; 

Stanisława Kozak – starszy 
bibliotekarz, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Kołobrzeg; 

Renata Maksymiuk – kierow-
nik, Gminna Biblioteka Publiczna 
Gminy Gościno; 

Jadwiga Semenowicz – eme-
rytka, Szkoła Podstawowa Nr 6; 

Maria Bronowicka – emerytka, Szkoła Podstawowa Nr 
5, Kołobrzeg. 

Złotą Odznakę honorową „Gryfa Zachodniopomorskiego” odebrała Teresa Stę-
powska, nauczyciel–bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu. 

Srebrne Odznaki „Gryfa Zachodniopomorskiego” odebrali: 
Małgorzata Wojtaluk – starszy bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna, Koło-

brzeg; 
Mariola Legan – nauczyciel-bibliotekarz, Szkoła Podstawowa Nr 4, Kołobrzeg; 
Bogusława demidowicz – nauczyciel-bibliotekarz, Szkoła Podstawowa Nr 5, 

Kołobrzeg; 
Teresa Sobko – starszy kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna, Kołobrzeg; 
halina Filip – starszy kustosz, Miejska Biblioteka Publiczna, Kołobrzeg. 

2009
W ciągu roku liczebność Koła zwiększyła się o cztery członkinie. 
8 maja uroczyście otwarta została Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa 

„Pomerania”. W gronie licznych gości był Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz 
Gromek.

Czytelnia uniwersytecka

Magazyny
Spotkanie z Lucjanem 
Bąbolewskim, dyrektorem 
Książnicy Pomorskiej w 
Sczecinie
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14 maja podczas seminarium dla bibliotekarzy województwa zachodniopomorskie-
go pn. „Biblioteka to plus dla regionu” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie referat 
na temat kulturotwórczej roli kołobrzeskiej biblioteki w regionie wygłosiła halina Filip, 
przewodnicząca Koła.

15 maja tematem spotkania bibliotekarzy i nauczycieli z terenu miasta i powiatu z pra-
cownikami Książnicy Pomorskiej w Szczecinie było bezpieczeństwo dzieci w sieci.

*** 
10 czerwca 2009 roku z Zarządem Koła spotkała się przewodnicząca Zarządu 

Okręgu SBP Cecylia Judek. 
Po zebraniu, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu, miejsce 

miała prezentacja Cecylii Judek poświecona S. I. Witkiewiczowi.
*** 
4 grudnia członkinie Koła uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Marcinowskim, 

wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego. 

Od lewej: Marek hok – członek Zarządu, Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, bibliotekarze: 
Teresa Sobko, Małgorzata Wojtaluk

Od lewej: bibliotekarze: Bogusława demido-
wicz, halina Filip, Mariola Legan, Teresa Sobko, 
Małgorzata Wojtaluk, Janusz Gromek – Prezydent 
Miasta Kołobrzeg, Jadwiga Maj – radna RM

Od prawej: halina Filip – dyrektor MBP, Janusz 
Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg

Od lewej: Lucjan Bąbolewski – dyrektor Książnicy 
Pomorskiej, halina Filip, Janusz Gromek
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14 grudnia w SP nr 4 miało miejsce spotkanie bibliotekarzy szkolnych i publicz-
nych. 

2010 
Koło nr 4 tworzyli:

Lp. Nazwisko, imię Miejsce pracy 
1 Bronowicka Mariola emerytka 
2 Dańczyszyn Anna Gimanzjum Nr 3 
3 Demidowicz Bogusława emerytka 
4 Filip Halina MBP 
5 Jarosz Dorota MBP 
6 Kopera Krystyna emerytka 
7 Kozak Stanisława MBP 
8 Legan Mariola SP 4 
9 Majewska Aneta Biblioteka Publiczna Filia w Robuniu 
10 Maksymiuk Renata Biblioteka Publiczna Gminy Gościno 
11 Rucińska Elżbieta Gminna Biblioteka Publiczna w Rymaniu 
12 Saraban Ewa MBP 
13 Semenowicz Jadwiga emerytka 
14 Sobko Teresa MBP 
15 Stępowska Teresa SP 4 
16 Tomaszewska Dorota Gimnazjum nr 3 
17 Wesołowska Agata MBP 
18 Wojtaluk Małgorzata MBP 
19 Wolska Alina emerytka 
20 Ziętala Lauretta MBP 
21 Ziółkowska Marta MBP 

Sesja „Biblioteka to plus dla regionu”
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MBP uzyskała tytuł „Biblioteka Roku” województwa zachodniopomorskiego 
w 2009 roku. Wniosek rekomendował ZO SBP w Szczecinie.

2011 
1 stycznia zmarł Jan Lechowski, długoletni pracownik kołobrzeskiej książnicy. 
Wykonywał wiele zawodów. Był rybakiem, poetą, bibliotekarzem.

*** 
Członkowie Koła uczestniczyli w warsztatach „Aspekty prawne funkcjonowania 

bibliotek” oraz w szkoleniu na temat komunikacji, wizerunku i promocji Stowarzy-
szenia. 

*** 
Laureatką konkursu im. Stanisława Badonia „Bibliotekarz Roku Województwa 

Zachodniopomorskiego” (współorganizatorem oraz sponsorem konkursu jest Mar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego) została Małgorzata Wojtaluk, od 17 
lat zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, aktywnie działająca 
w Stowarzyszeniu. 

*** 
27 czerwca odbyło się spotkanie otwarte poświęcone współpracy bibliotek. 

Wystąpienie h. Filip

Zaproszenie

Wykład C. Judek
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Uczestnikami byli m.in. przewodniczący Zarządów SBP wszystkich szczebli oraz 
Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek.

Od lewej: Lucjan Bąbolewski – dyrektor Książni-
cy Pomorskiej, halina Filip - dyrektor MBP

dyplom „Bibliotekarz Roku

Jan Lechowski
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Sylwia Janusz
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

EUROKOdY – źRódŁO INFORMACJI TEChNICZNEJ  
W BUdOWNICTWIE

duża grupa czytelników Informacji Gospodarczej i Prawnej Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie to osoby poszukujące informacji technicznej. Są to przede wszystkim 
studenci szkół wyższych, uczniowie technicznych szkół średnich, przedsiębiorcy 
z różnych branż oraz osoby prywatne chcące pogłębić swoją wiedzę specjalistyczną. 
Biblioteka dysponuje zbiorem dokumentów normalizacyjnych wydawanych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), które otrzymuje w ramach egzemplarza obo-
wiązkowego. Stanowią one istotny zasób informacji technicznej z różnych dziedzin, 
a tym samym cieszą się sporym zainteresowaniem czytelników. 

Impulsem, który skłonił mnie do napisania tego artykułu są kontrowersje, które 
powstają wokół norm budowlanych tzw. Eurokodów. Przede wszystkim uwagę zwraca 
osobliwa nazwa tej grupy dokumentów, która niewątpliwie wyróżnia je z całego zbioru. 
Czy w związku z tym powinny być traktowane przez inżynierów budownictwa w spo-
sób szczególny? Niemało emocji w tym środowisku budzi również status Eurokodów. 
Czy podlegają one obowiązującemu w Polsce porządkowi prawnemu, który ustala 
całkowitą dobrowolność stosowania Polskich Norm? Jak należy traktować stare 
normy PN-B, które dotychczas stanowiły podstawę wykonania projektu konstrukcyj-
nego? Wszystkie te niejasności zachęciły mnie do poszukiwania i uporządkowania 
wiadomości dotyczących tej grupy dokumentów normalizacyjnych.

Geneza eurokodów
Nazwa Eurokody związana jest z historią tych dokumentów. W 1975 roku Komisja 

Wspólnot Europejskich na podstawie artykułu 95 Traktatu Rzymskiego podjęła dzia-
łania zmierzające do usunięcia przeszkód technicznych w handlu i zharmonizowania 
ustaleń technicznych. W tym celu zaczęto opracowywać zbiór wspólnych reguł do 
projektowania budynków i obiektów inżynierskich tzw. Eurokody. Miały one zastąpić 
zróżnicowane specyfikacje stosowane w budownictwie w poszczególnych krajach 
członkowskich. W ciągu piętnastu lat Komisja wraz z Komitetem Wykonawczym 
złożonym z przedstawicieli państw członkowskich prowadziła prace nad realizacją 
tego programu. W efekcie w latach osiemdziesiątych doszło do opracowania pierw-
szych standardów nowej generacji. W 1989 roku Komisja, państwa członkowskie Unii 
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Europejskiej i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego handlu zadecydowały o prze-
niesieniu prac na tymi dokumentami do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(CEN). Po latach przekształcono Eurokody w Normy Europejskie (EN), zachowując 
jednak w tytule pierwotną nazwę. Pierwsza taka norma ukazała się w 2002 roku�.

Rodzina eurokodów
Eurokody to zestaw Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania bu-

dynków i konstrukcji inżynierskich. Istnieje 10 grup Eurokodów. Są to:
 

Lp. Nr grupy
eurokodu

Nr normy EN, 
odpowiadającej 

eurokodowi
Tytuł grupy eurokodu

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Eurokod 0
Eurokod 1
Eurokod 2
Eurokod 3
Eurokod 4

Eurokod 5
Eurokod 6
Eurokod 7 
Eurokod 8

Eurokod 9

EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994

EN 1995
EN 1996
EN 1997
EN 1998

EN 1999

Podstawy projektowania konstrukcji
Oddziaływania na konstrukcje
Projektowanie konstrukcji betonowych
Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie konstrukcji zespolonych 
stalowo-betonowych
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Projektowanie konstrukcji murowych
Projektowanie geotechniczne
Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom 
sejsmicznym
Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Tablica 1. Grupy eurokodów2

W skład każdego Eurokodu z wyjątkiem EN 1990, który pełni funkcję nadrzędną, 
wchodzi kilka oddzielnych części. Normy należące do Eurokodów 2, 3, 4, 5, 6 i 9 
pogrupowano w siedemnaście pakietów przeznaczonych do projektowania obiek-
tów budowlanych z różnych materiałów, natomiast normy z pozostałych czterech 
Eurokodów stanowią niezbędne ich uzupełnienie. W sumie zbiór zawiera 58 części 
i zajmuje około 5000 stron formatu A4. Układ i wzajemne powiązania Eurokodów 
przedstawia poniższy rysunek.

 

1 Opiłka, J. implementacja Eurokodów konstrukcyjnych do zbioru Polskich Norm: historia i stan 
obecny [online].Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2010.06.30. [dostęp: 2012-12-07]. 
dostępny w Internecie: < http://www.pkd.org.pl/pliki/eurokody_Opilka.pdf>.

2 Co to są Eurokody? [online]. Warszawa: Branżowy Zakład doświadczalny Budownictwa dro-
gowego i Mostowego [dostęp: 2012-12-07]. dostępny w Internecie: <http://www.drogowa.strefa.
pl/info/eurokod.htm>.
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Rys.1 Układ i powiązania Eurokodów3 

Polskie Normy wdrażające eurokody
Polska, jako członek Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej uprawniona jest do 

tworzenia Norm Europejskich, ale też zobowiązana do nadania im statusu Polskich 
Norm oraz wycofania norm krajowych sprzecznych. Polski Komitet Normalizacyjny 
musi tego dokonać w ciągu sześciu miesięcy. dlatego organy robocze PKN, którymi 
są Komitety Techniczne decydują się najpierw na transpozycję norm metodą uznania, 
czyli w języku oryginału (kiedyś norma oznaczona literą U, obecnie skrótem oryg.) 
tłumacząc tylko sam tytuł, a dopiero w dalszej kolejności przystępując do tłumacze-
nia treści na język polski. Taka procedura została też zastosowana do Eurokodów. 
Ostatecznym terminem wprowadzenia Eurokodów do zbioru Polskich norm był 31 
marzec 2010 roku4. Na dzień dzisiejszy z 58 części Eurokodów na język polski 
przetłumaczono 52. Nie został przetłumaczony Eurokod 8 dotyczący projektowania 
konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, prawdopodobnie, dlatego, 
że obszary Polski zaliczane są do terenów asejsmicznych i pensejsmicznych i tym 
samym standard ten nie cieszy się w naszym kraju popularnością.

3 Pawlikowski, J.; Cieśla, J. Eurokody konstrukcyjne: perspektywy stosowania i możliwe korzyści 
wynikające z wdrożenia. Wiadomości IPB [online]. 2004, nr 4 [dostęp: 2012-12-07]. dostępny w In-
ternecie: <http://www.ipb.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=222>.

4 Ciołek, W. Kilka uwag o Eurokodach i stosowaniu norm wycofanych. „Inżynier Budownictwa” [on-
line]. 2010.07.28 [dostęp: 2012-12-07]. dostępny w Internecie: <http://www.inzynierbudownictwa.
pl/biznes,prawo,artykul,kilka_uwag_o_eurokodach_i_stosowaniu_norm_wycofanych,3940>.
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Poszczególne kraje Unii Europejskiej mogą opracowywać do Eurokodów 
własne Załączniki Krajowe, zawierające specyficzne parametry przeznaczone 
do stosowania w danym kraju, wynikające z odmiennej struktury geologicznej, 
środowiskowej i różnic klimatycznych (obciążenie wiatrem, śniegiem, lodem). 
Załączniki nie mogą jednak zmieniać lub modyfikować treści poszczególnych 
norm. Eurokody w polskim systemie normalizacyjnym posiadają symbol PN-EN, 
gdzie PN oznacza Polskie Normy, a EN jest akronimem słów Europen Standards. 
W tytule umieszcza się nazwę Eurokod z odpowiednim numerem grupy, a dopie-
ro po tym pełny tytuł dokumentu. Załącznik, który wydawany jest jako oddzielny 
wolumin dodatkowo oznaczony jest symbolem literowym NA (National Annex).  
Przykładowa norma:

PN-EN 1996-3 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych, oraz krajowy 
załącznik do niej: 

PN-EN 1996-3:2010/NA Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 
3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

Powoływanie eurokodów w przepisach prawnych
Akcesja Polski do Unii Europejskiej wymogła zmianę systemu normalizacji 

obligatoryjnej na dobrowolną. W związku z tym od 1 stycznia 2003 roku zaczęła 
obowiązywać Ustawa o normalizacji5, której art. 5 ust. 3 i 4 stanowią, że stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne, oraz że mogą one być powoływane w przepisach 
prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. Od tego momentu normy stały 
się dokumentami technicznymi, a nie aktami prawnymi. Mimo zmiany sytuacji Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury6 z dnia 12 kwietnia 2002, które zawiera liczne 
odwołania do Polskich Norm nadal wywołuje w środowisku przemysłu budowlanego 
sporo wątpliwości. Przede wszystkim pojawia się dylemat dotyczący trybu postępo-
wania projektowego. Czy obligatoryjny przepis prawny czyni również obowiązkowymi 
normy, które ten powołuje? W rzeczywistości w polskim prawie nie ma przepisów, 
które regulowałyby te zasady7. Pomocny może być tutaj przewodnik wydany przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki PKN-CENELEC/Guide 3:2006 
Wzajemne relacje miedzy przepisami i normami – Część 1: Powoływanie się na 
normy – główne sposoby stosowania, Część 2: harmonizacja przepisów i powołań 
na normy. Rozróżniane są w nim dwa powołania ze względu na moc, obowiązujące 

5 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (dz.U.2002.169.1386 z późn. zm.).
6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.2002.75.690 z późn. zm.).
7 Ciołek, W. Dylematy z interpretacją powołania Eurokodów w przepisach prawnych. „Inżynier 

Budownictwa” [online]. 2012.02.16 [dostęp: 2012-12-07]. dostępny w Internecie: <http://www.
inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dylematy_z_interpretacja_powolania_eurokodow_
w_przepisach_prawnych,5351>.
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lub wskazujące oraz dwa ze względu na identyfikację, datowane lub niedatowane. Obowiązujące oznacza, że powołana norma powinna 
być stosowana, aby zrealizować cel przepisu, natomiast wskazujące oznacza, że zastosowanie określonej normy jest jednym ze sposobów 
realizacji celu, a procedury mogą być spełnione również przez zastosowanie innych możliwych rozwiązań. Powołanie niedatowane to takie, 
które identyfikuje numer lub tytuł normy bez podania daty wydania. W takim przypadku wszelkie zmiany i uzupełnienia norm automatycznie 
stają się ważne, tak samo jak powołanie, które przechodzi na nowe wydanie. Powołanie datowane natomiast określa numer i datę wydania 
normy. Niesie to za sobą konieczność zmiany przepisu, gdy norma przestaje być aktualna. Może to niekorzystnie wpływać na postęp 
techniki ze względu na dług i  proces legislacyjny. Z powyższych informacji  wynika, że usta-wodawca może nakazać stosowanie konkretnej 
normy jako przepisu technicznego. Możliwe jest to jednak tylko na podstawie postanowień innej ustawy dotyczącej konkretnych 
przypadków. Podejście takie nie jest jednak preferowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto organ władzy może w danym 
akcie prawnym dokonać powołania ogólnego, na „obecny stan techniki”, „powszechnie uznane reguły techniczne” ze wskazaniem, gdzie 
można je odnaleźć lub na normy np. spełnienie wymagań Polskich Norm stwarza domniemanie, że wyrób jest 
bezpieczny8.
W całym zamieszaniu dotyczącym stosowania norm w budownictwie, duże znaczenie odgrywa hierarchia aktów prawodawczych. 
Wspomniane rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydawanym na podstawie upoważnienia udzielanego przez ustawę oraz w celu jej 
wykonania. Jest więc aktem normatywnym niższego rzędu i nie może zmieniać jej postanowień9. W poprzednio obowiązującym Prawie 
budowlanym10 z 1994 roku art. 5.1 mówił „Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej …” Ten sam artykuł
w obecnym Prawie budowlanym11 brzmi „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej…”. Skoro więc obowiązująca ustawa Prawo budowlane nie nakazuje stosowania Polskich Norm, 
powołanie się na nie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury należy rozumieć jako wskazujące, a nie obowiązujące. Takim samym regułom 
podlegają również Eurokody, które mogą być powoływane w przepisach prawnych i nie muszą mieć statusu obligatoryjnych.
Eurokody kontra PN-B
Wiele emocji w środowisku inżynierów budzi także nadanie dotychczasowym normom projektowania konstrukcji PN-B statusu norm 
wycofanych i zastąpienia ich Eurokodami12. Są one dość często niesłusznie traktowane jako unieważnione z mocy prawa, a ich stosowanie 
zakazane pod groźbą sankcji. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby w Polsce istniał system normalizacji obligatoryjnej. Obecnie możliwe 
jest stosowanie zarówno norm aktualnych, jak i wycofanych. Oczywiście rozwiązania zwarte w normach wycofanych mogą nie 
odzwierciedlać aktualnego stanu wiedzy technicznej, ale nie znaczy to, że są złe i że nie należy z nich korzystać. Na podstawie 
doświadczenia w pracy z czytelnikiem mogę stwierdzić, że często poszukiwane są właśnie stare normy. Zainteresowani potrzebują ich do 
porównania z aktualnymi, śledzenia postępu, ale również do produkcji elementów konkretnych urządzeń, które zostały wytworzone dawno 
temu.
W katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego status norm wycofanych otrzymują także normy przyjęte metodą uznania, które zostały 
przetłumaczone na język polski. Są one napisane w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej i jak najbardziej aktualne w zbiorze 
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Wiele osób woli korzystać z takich dokumentów ponieważ mają pewność, że nie 
zawierają one ewentualnych błędów tłumaczeniowych. Zgodnie jednak z Ustawą o normalizacji nie mogą być powoływane w przepisach 
prawnych. W załączniku nr 1. do przytaczanego już rozporządzenia zamieszczony został wykaz powołanych w nim Polskich Norm. Zawiera 
on zarówno normy wycofane PN-B jak i aktualne Eurokody. Wywołało to liczne pytania kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, które 
odpowiedziało, że: "Rozporządzenie jest obowiązujące niezależnie od aktualnego statusu powołanych w nim Polskich Norm. Tak długo jak 
rozporządzenie nie zostanie zmienione w zakresie powołanych Polskich Norm, to zarówno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-
B), mogą być - w zależności od decyzji projektanta - podstawą wykonania projektu budowlanego budynku”13. Wynika z tego, że legislator 
może powołać się w przepisie prawnym na każdą normę również wycofaną. Projektant natomiast musi zdecydować, które rozwiązanie 
wybrać, tak żeby było bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Oświadczenie ministerstwa nie zakończyło jednak sporów dotyczących 
wykorzystywania norm w praktyce konstrukcyjnej. Pojawił się bowiem nowy problem. Czy można łączyć w jednym projekcie normy z serii 
PN-B i Eurokody? Nie będę wyjaśniać tej kwestii, ponieważ nie posiadam stosownej wiedzy technicznej. Zainteresowanych odsyłam do 
śledzenia polemik toczących się na forach internetowych14 oraz w prasie fachowej15.
Eurokody w Książnicy Pomorskiej
Eurokody w zbiorach Książnicy Pomorskiej mają swoje miejsce wśród bogatej kolekcji dokumentów normalizacyjnych znajdujących się
w Informacji Gospodarczej i Prawnej. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ich treścią na miejscu w czytelni. Dokumenty, które 
zostały wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny przed 2009 rokiem mają tradycyjną formę papierową, natomiast późniejsze zapisane 
są w postaci plików PDF. Dostępność wszystkich Eurokodów można sprawdzić w elektronicznym katalogu biblioteki. W tym celu w indeksie 
tytułowym należy wpisać słowo" eurokod'. Żeby odnaleźć konkretną normę wystarczy w tym samym polu podać symbol i numer dokumentu 
np. "PN-EN 1990". Indeks wykaże wtedy w kolejności chronologicznej również wszelkie zmiany i załączniki do danego Eurokodu. 
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Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

KARTA MIędZYBIBLIOTECZNA

22 listopada 2012 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 
z inicjatywy koordynatora Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Elżbiety 
Edelman – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się 
spotkanie kierowników wypożyczalni i osób wyznaczonych przez biblioteki w sprawie 
zredagowania na nowo Regulaminu Karty Międzybibliotecznej (KM). do tego czasu 
obowiązywał regulamin z 15 października 1999 roku i obejmował biblioteki Akademii 
Rolniczej, Pomorskiej Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Morskiej, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

i Książnicy Pomorskiej. Od tego 
czasu wiele się zmieniło. Biblio-
teki zmieniły nazwy, siedziby, po-
łączyły się, rozwiązały, powstały 
nowe, odstąpiły od KM.  Nadszedł 
czas, aby to wszystko uregulować 
i stworzyć nowy regulamin. 

Ostatecznie nowy Regulamin 
Karty Międzybibliotecznej został 
zatwierdzony i podpisany w dniu 
12 grudnia 2012 roku przez dyrek-
torów sześciu bibliotek Szczecina. 
Kartę Międzybiblioteczną otrzy-
mać mogą studenci I, II i III stop-
nia Biblioteki Głównej Akademii 
Morskiej w Szczecinie, Mediateki 
Akademii Sztuki, Biblioteki Głów-
nej Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Zachodniopomorskiego Centrum 
doskonalenia Nauczycieli oraz 
Biblioteki Głównej Zachodnio-



5454

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Kartę wystawia biblioteka własnej 
uczelni i jest ona ważna w wypożyczalniach wszystkich wymienionych w karcie 
bibliotek. Wypożyczalnie zobowiązane są do prowadzenia stałej, corocznej kontroli 
wypożyczeń, monitowania i wzajemnego informowania się o zadłużeniach studen-
tów z macierzystych uczelni. Warunkiem przedłużenia KM w wypożyczalni własnej 
biblioteki jest wcześniejsze rozliczanie zaległości w wypożyczalniach tych bibliotek, 
z których zbiorów korzystał czytelnik. Kartę międzybiblioteczną wydaje się od 31 
października każdego roku akademickiego.
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Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

MIędZYNAROdOWA KONFERENCJA  
„PRAWNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA  

FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK 
POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGO”

W dniach 20–21 września 2012 roku w Szczecinie odbyła się międzynarodowa 
konferencja „Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek po-
granicza polsko-niemieckiego”. Organizatorem konferencji było Zachodniopomor-
skie Porozumienie Bibliotek. W konferencji udział wzięli przedstawiciele bibliotek 
niemieckich  Landu Meklemburgii i Pomorza Przedniego oraz dyrektorzy Bibliotek 
wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek ze Szczecina, 
Koszalina i Kołobrzegu. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uni-
wersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

dwudniowa konferencja rozpoczęła się w czwartek w Sali Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zebranych gości powitał Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Jacek 
Styszyński prof. US oraz dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. dr hab. Radosław Gaziński. Pierwszy dzień obrad poprowadziła koordynator 
Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek dyrektor Biblioteki Głównej Aka-
demii Morskiej w Szczecinie Elżbieta Edelman. Następnie wygłoszone zostały 
referaty obu stron konferencji na temat funkcjonowania bibliotek publicznych w Pol-
sce i Niemczech. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Marcinowski 
przedstawił „Problemy funkcjonowania bibliotek publicznych w dużych miastach 
Polski na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie”. Stronę nie-
miecką zaprezentowała Uta Mach z Stadtbibliothek Wismar, wygłaszając referat 

„Öffentliche Bibliotheken in Mecklemburg-Vorpommern Zwischen Innovation und 
Mangel”. Następnie Elżbieta Edelman przedstawiła działalność Zachodniopomor-
skiego Porozumienia Bibliotek oraz zaproponowała kierunki dalszej współpracy 
bibliotek niemieckich i polskich. 

Po południu zaproszeni goście wraz z dyrektorem Lucjanem Bobolewskim mieli 
okazję zwiedzić Książnicę Pomorską, a wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, na które zaprosił wszystkich dyrektor 
Krzysztof Marcinowski.
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W drugim dniu spotkania uczestnicy konferencji spotkali się w Bibliotece Głównej 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie dyrektor 
BG ZUT Anna Grzelak Rozenberg oprowadziła gości po nowej siedzibie biblioteki. 
W nowej sali konferencyjnej BG ZUT uczestnicy konferencji wysłuchali referatów obu 
stron na temat funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce i Niemczech. Stronę 
polską, przedstawiając referat „Funkcjonowanie bibliotek naukowych w Polsce”, 
zaprezentowała vice dyrektor BG ZUT Anna Łozowska. drugi referat, dotyczący 

„Funkcjonowania bibliotek naukowych w landzie Mecklemburg-Vorpommern „Acade-
mic Libraries” przedstawił dyrektor Universitätsbibliothek w Rostoku Robert Zepf. Po 
wysłuchaniu obu referatów, tłumaczonych na oba języki, rozpoczęła się dyskusja.

Po obradach uczestnicy spotkania odwiedzali Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie oraz zwiedzili Bibliotekę Główną Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, po której oprowadziła dyrektor BG PUM dagmara Budek.

Podsumowując dwudniową konferencję  wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie 
spotkania są ważne i potrzebne dla obu stron, dlatego będą one kontynuowane a na 
początek postanowili podpisać porozumienie o współpracy bibliotek obu stron.
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Cecylia Judek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

JUBILEUSZ 95-LECIA  
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICh  

W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Rok 2012 jest dla polskiego bibliotekarstwa rokiem szczególnym. Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, jedna z najstarszych działających w Polsce organizacji 
pozarządowych obchodzi w roku bieżącym jubileusz 95-lecia działalności. Założenie 
w 1917 roku, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, Związku Bibliotekarzy Pol-
skich, organizacji skupiającej bibliotekarzy zatroskanych o dziedzictwo piśmiennictwa 
narodowego to wynik działania powstałej w 1915 roku w Warszawie Komisji historii 
Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, będąc kon-
tynuatorem owej pierwszej na ziemiach polskich organizacji bibliotekarskiej zrzesza 
osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową. Obecnie liczy ponad 8 
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tys. członków, działających w 16 okręgach, 58 oddziałach i 304 kołach. W ostat-
nich latach Stowarzyszenie zdynamizowało swoje działania, została opracowana 
strategia, zgodnie z którą SBP działa na rzecz rozwoju bibliotek w społeczeństwie 
wiedzy, budowania tożsamości zawodu bibliotekarza, integracji środowiska, a także 
tworzenia pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. W celu kreowania 
wizerunku bibliotekarza, a jednocześnie walki z negatywnym stereotypem naszego 
zawodu powstały różnorodne ogólnopolskie inicjatywy: Forum Młodych Bibliotekarzy, 
Tydzień Bibliotek, akcja „Noc Muzeów”, plebiscyt „Bibliotekarz Roku” i inne. W dniu 
20 grudnia 2010 roku, zorganizowany został z inicjatywy Zarządu Głównego SBP, we 
współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nowy ogólnopolski 
portal bibliotekarzy www.sbp.pl.

Z okazji jubileuszu Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP zorganizował 
uroczystości wojewódzkie, które odbyły się w dniu 25 września 2012 roku w Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie w Sali im. Zbigniewa herberta. Uczestniczyli w nich 
bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa, koledzy archiwiści (przed laty 
współtworzący wspólny Związek Bibliotekarzy i Archiwistów), a także bibliotekarze 
szkolni z Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Z województwa 
ościennego przybyła Bogumiła Manulak, przewodnicząca Oddziału Gorzowskiego 
SBP. Władze wojewódzkiego samorządu reprezentował dr Wojciech drożdż, wice-
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marszałek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz kierownik Wydziału 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Przemysław Wraga, którzy z okazji jubileuszu 
ufundowali bibliotekarzom olbrzymi wspaniały tort w kształcie książki. W spotkaniu 
uczestniczył również Ryszard Mićko, wicewojewoda zachodniopomorski, który wręczył 
hannie Niedbał „Złoty Medal za długoletnią Służbę”, przyznany jej z inicjatywy Zarządu 
Okręgu (na wniosek Zarządu Głównego SBP) przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego postanowieniem z 31.08.2011 roku.

Stanisław heropolitański odczytał zebranym krótki opis zasług koleżanki hani 
Niedbał, od sześciu kadencji kierującej najstarszym w Okręgu i jednocześnie 
największym, skupiającym blisko 100 członków, Kołem SBP nr 1 przy Książnicy 
Pomorskiej.

hanna Niedbał (ur. 1948 roku w Szczecinie) jest absolwentką polonistyki na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała 
w Ośrodku TVP Szczecin, w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym 

„Spojrzenia”, a od blisko 40 lat związana jest z bibliotekarstwem szczecińskim. han-
na Niedbał jest zasłużoną bibliotekarką i działaczką społeczną, uhonorowaną 
wcześniej min. Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Odznaką honorową Gryfa Zachod-
niopomorskiego (2005), odznaką SBP – „Niepospolici Ludzie Ziemi Szczecińskiej” 
(2005) oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007). Jest wieloletnią 
kierowniczką działu Informacji Naukowej Książnicy Pomorskiej, autorką niezwykle 
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ważnych dla kultury regionu wystaw, informatorów i almanachów (m.in. Szczecin 
literacki, od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej, Wiersze i poematy o Ziemi 
Szczecińskiej).Kierując największym w województwie zachodniopomorskim kołem 
SBP, podejmuje działania na rzecz integracji całego środowiska bibliotekarskiego. 
Z ogromnym oddaniem i pasją od wielu lat organizuje wyjazdy studyjne do biblio-
tek polskich i zagranicznych. A wojewódzkie święta bibliotekarzy, wzbogacone 
w każdym roku o wiele imprez towarzyszących, w tym konkursy dla dzieci pracow-
ników, na najoryginalniejszy kosz piknikowy, na najciekawsze przebranie (zgodnie 
z ogłoszonym wcześniej hasłem) stały się częścią stałych działań integracyjnych 
Stowarzyszenia w Zachodniopomorskiem. hania należy niewątpliwie do bractwa 
osób pozytywnie zakręconych. Jest osobą ciepłą, serdeczną, kreatywną, nie 
myślącą o sobie, a zawsze o innych, niesłychanie energiczną, potrafi skrzyknąć 
wokół grono zapaleńców i zarazić ich swoim entuzjazmem. Podczas wręczania 
odznaczenia uczestnicy spotkania gromkimi brawami oklaskiwali nagrodzoną, 
skandując „hania, hania”

Kolejnym punktem programu uroczystości było przekazanie adresu okolicznoś-
ciowego, przygotowanego przez Zarząd Główny SBP dla Marii hudymowej. Pismo 
przekazał kol. Krzysztof Marcinowski, wiceprzewodniczący ZG SBP, a przyjął je, 
z powodu nieobecności adresatki, Andrzej Ziemiński, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki 

Ryszard Mićko, Wicewojewoda Zachodniopomorski wręcza odznaczenie kol. hannie Niedbał. Towa-
rzyszy mu dr Wojciech drożdż, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Publicznej im. Joachima Lelewela. Warto przypomnieć, że w styczniu 2013 roku 
adresatka będzie obchodzić 100. urodziny.

Pani Maria hudymowa w latach 1956–1977 pełniła funkcję zastępcy dyrektora 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Pracę zawodową rozpo-
częła jeszcze przed rokiem 1939 jako nauczycielka na wschodnich kresach przedwo-
jennej Polski. W czasie wojny kontynuowała pracę pedagogiczną w ramach tajnego 
nauczania. Po zakończeniu działań wojennych pracowała w różnych placówkach 
oświatowych w Chełmie Lubelskim, Modlinie, a od 1947 roku w Koszalinie, pełniąc 
przez kilka lat równocześnie obowiązki przewodniczącej Zarządu Okręgu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Po objęciu funkcji wicedyrektorki WiMBP w Koszalinie 
Maria hudymowa dzięki ogromnej determinacji, zaangażowaniu, umiejętności 
współdziałania z władzami i lokalną społecznością, budując wytrwale przyjazną 
atmosferę wokół biblioteki i jej spraw, doprowadziła do wybudowania nowej siedziby 
dla biblioteki wojewódzkiej w Koszalinie. Niewątpliwie do jej zasług należy zaliczyć 
w dużej mierze stworzenie pewnego modelu bibliotekarstwa i etosu pracy biblio-
tecznej w byłym województwie koszalińskim. Poza pracą zawodową angażowała 
się w działalność społeczną. Przewodnicząc przez wiele lat Zarządowi Okręgu 
SBP w Koszalinie, osobiście współtworzyła struktury SBP na Pomorzu Środkowym, 
wpływała jako członek redakcji na rozwój fachowego kwartalnika „Bibliotekarz Za-
chodniopomorski”, należała do zespołu Bibliografii Pomorza Zachodniego, działała 
we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego, była radną Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie i działaczką związków zawodowych. Związana z Ziemią 
Koszalińską prowadziła aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy 
o naszym regionie i mieście. Była współorganizatorką i działaczką Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych oraz Zarządu Okręgu Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego. Inicjowała pierwsze wydawnictwa regionalne 
w województwie koszalińskim. Jest autorką 4-tomowego wydawnictwa Szkoły jakich 
nie było oraz opracowania Wschodnie losy Polaków. W czasie pracy zawodowej 
współpracowała z czasopismami fachowymi, opublikowała wiele artykułów związa-
nych z problemami bibliotekarstwa, a także wspomnienia i pamiętniki. Z jej inicjatywy 
powstawały na naszym terenie Koła Przyjaciół Bibliotek. Również jej inicjatywie 
biblioteki byłego województwa koszalińskiego zawdzięczają akcję nadawania im 
imion sławnych Polaków. Postać Marii hudymowej jest trwale wpisana w historię 
nie tylko Koszalina, ale również całego Pomorza Środkowego. Zawdzięczamy jej 
wiele pożytecznych i niebanalnych inicjatyw oświatowych i kulturalnych, rozwój 
i kształtowanie bibliotekarstwa, czytelnictwa i wizerunku bibliotekarza.

Maria hudymowa pozostała aktywna także na emeryturze. Wciąż działa w Klubie 
Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania i w Zarządzie Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Pamiętnikarstwa, pozostaje w bliskim kontakcie z Biblioteką, służy radą i pomocą 
nowym pokoleniom bibliotekarzy, nadal interesuje się działalnością Stowarzyszenia 
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Bibliotekarzy Polskich, którego jest honorowym członkiem�. Za swoją działalność 
Maria hudymowa została odznaczona wieloma orderami i medalami. Są to, m.in. 
Krzyż Armii Krajowej (Londyn, 1946), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn, 
1948), Srebrny Krzyż Zasługi (1955), Zasłużony dla Miasta Koszalina (1960), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1966), Zasłużony działacz Kultury (1973, 
1975), Za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego (1975, 1977), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1980), Krzyż Partyzancki (1986), Medal Rodła (1988), Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta (1998), Złoty Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” (2007). W 2011 roku otrzymała tytuł honorowego Obywatela 
Koszalina. 

Z gratulacjami i życzeniami dla bibliotekarzy oraz Stowarzyszenia wystąpili: wice-
wojewoda Ryszard Mićko, wicemarszałek dr Wojciech dróżdż, Stanisław Krzywicki, 
były wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej i honorowy przewodniczący Zarządu 
Zachodniopomorskiego Okręgu SBP (kierował nim przez 8 kadencji), dr Władysław 
Michnal, b. sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej, kierujący przez wiele lat 
działem Instrukcyjno-Metodycznym oraz szczecińską filią Centrum Edukacji Biblio-
tekarskiej, Informacyjnej i dokumentacyjnej (zwanej w Szczecinie „michnalówką”) 
oraz Andrzej Jabłoński, przewodniczący zaprzyjaźnionej organizacji, szczecińskiego 
Oddziału Archiwistów Polskich. 

 Po części oficjalnej rozpoczęła się sesja referatowa, nawiązująca do działań 
bibliotek w 2012 roku, ogłoszonym jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej. Jako pierwsza wystąpiła dr danuta Tomczyk 
(Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.), w latach 2005-2009 wiceprzewodni-
cząca Zarządu Oddziału Północnego (Goleniowskiego) SBP i wicedyrektor Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, która 
wygłosiła referat pt. „działania pedagogiczne biblioteki publicznej w warunkach euro-
peizacji”, w którym nawiązała do opublikowanej w roku ubiegłym autorskiej publikacji 
Pedagogiczna rola bibliotekarza w dobie europeizacji2. W swym wystąpieniu autorka 
zasygnalizowała m.in. problem nierówności szans edukacyjnych, charakterystyczny 
dla naszych czasów natłok informacji, który może generować kłopoty z ich wyko-
rzystaniem, spowodowanych brakiem umiejętności selekcji. Omówiła edukacyjne 
znaczenie Internetu, zwracając jednocześnie uwagę, iż Internet staje się kolejnym 
powodem marginalizacji i wykluczenia pewnych grup ludności. 

druga część spotkania jubileuszowego poświęcona została działaniom bibliotek 
związanym z aktywizacją osób starszych. Współpraca z różnymi stowarzyszeniami, 
skupiającymi seniorów należy w polskich bibliotekach do codziennych zadań od 

1 Biogram M. hudymowej otrzymałam z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela od Mał-
gorzaty Zychowicz, której niniejszym składam podziękowania.

2  d. Tomczyk, Pedagogiczna rola bibliotekarza w dobie europeizacji. Gorzów Wielkopolski 2011.
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wielu lat. Jednakże rok 2012, ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zmobilizował wiele 
bibliotek do stworzenia nowych form lub zdynamizowania lub przekształcenia 
tych już istniejących. Jednym z istotnych czynników zachowania dobrego zdrowia 
w procesie starzenia się jest udział w życiu społecznym, podtrzymywanie aktyw-
ności fizycznej i umysłowej, spełnienie w życiu zawodowym i więcej niezależności 
w życiu codziennym. Fakt, że żyjemy coraz dłużej, stawia przed społeczeństwem 
(instytucjami, stowarzyszeniami, organami władzy) nowe wyzwania. Osoby star-
sze, bez względu na swój wiek mogą nie tylko cieszyć się życiem, ale i odgrywać 
ważną rolę w społeczeństwie. Trzeba więc szukać sposobów na to, aby jak 
najlepiej wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. W bibliotekach województwa 
zachodniopomorskiego od dawna prowadzone są kursy z obsługi komputera 
od podstaw dla osób starszych, biblioteki współpracują, a czasem są nawet 
siedzibami lokalnych filii Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w wielu działających 
w bibliotekach dyskusyjnych Klubach Książki to właśnie seniorzy wiodą prym. 
Oni też są uczestnikami licznych spotkań bibliotecznych, warsztatów, konferencji, 
wernisaży, wystaw itd. Przykłady stosowanych rozwiązań w pracy z seniorami 
zaprezentowały koleżanki z bibliotek publicznych w Kołobrzegu i Nowogardzie. 
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W wystąpieniu „Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy” halina Filip, dyrektor 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima mówiła m.in. o doświadczeniach 
w komputerowej edukacji pokolenia 50+, o efektach wynikających z uczestnictwa 
placówki w projekcie „Zachodniopomorskie Partnerstwo na Rzecz Edukacji Cyfro-
wej” i udziału w konkursie „dojrz@łość w sieci. dobre praktyki”, zorganizowanym 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działań Koalicji 
Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „dojrz@łość w sieci”. Uczestnicy kursów kom-
puterowych w wieku między 45 a 75 lat uczyli się obsługi komputera, zdobywania 
informacji w Internecie, zakładania i obsługi poczty elektronicznej, nawiązywania 
komunikacji za pomocą Skype’a. Po wdrożeniu nowych umiejętności wyrażali 
swoją wdzięczność za łatwość w pozyskiwaniu wielu potrzebnych informacji 
w Internecie, za nauczenie się sposobów szybkiego i taniego porozumiewania się 
z bliskimi, dziećmi, wnukami, częstokroć mieszkającymi w odległych państwach 
Europy i świata. Z kolei Zofia Pilarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w swoim wystąpieniu „Spotkajmy sie w bibliotece – oferta 
dla aktywnych seniorów” przedstawiła integracyjne i samokształceniowe aspekty 
zorganizowania stałej sekcji osób w wieku dojrzałym, które spotykają się regularnie 
w siedzibie biblioteki, budując nowe przyjaźnie, dzieląc się swymi osiągnięciami, 
mobilizując się do stałej pracy nad sobą, do wyjścia z domu, do wzajemnej pomocy 
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w razie potrzeby. Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na 
zakończenie organizatorzy przekazali informację o ogólnopolskich obchodach 
jubileuszu SBP, poprzedzających obrady konferencji „Edukacja informacyjna 
i medialna. Archipelagi wiedzy” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 
4 października 2012. dokonanie podsumowań jubileuszowych powinno stać się 
okazją do refleksji nad wkładem SBP w rozwój polskiego bibliotekarstwa i przy-
gotowaniem do zbliżającej się w 2017 roku 100. rocznicy powstania pierwszej na 
ziemiach polskich zawodowej organizacji bibliotekarskiej.
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Piotr Grzelec
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

RELACJA Z X OGóLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCh 2012

Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja Bibliotek Publicznych” odby-
wała się już po raz 10, tym razem w murach Centralnej Biblioteki Wojskowej w War-
szawie w dniach 7–8 listopada 2012 roku. W przebiegającej pod hasłem „Modele 
Współpracy Bibliotek Publicznych – czyli razem możemy więcej, szybciej, lepiej?” 
konferencji wzięli udział przede wszystkim bibliotekarze, jak również przedstawiciele 
branży informatycznej i usługowej. 

Wśród większości wystąpień przewijał się temat związany z procesami wdroże-
nia nowoczesnych systemów bibliotecznych w struktury bibliotek funkcjonujących 
przede wszystkim na szczeblu powiatowym, z wprowadzeniem ich do sieci bibliotek 
cyfrowych, jak również z zagadnieniami związanymi z dygitalizacją własnych zbiorów. 
Pojawił się także szeroko pojęty temat udostępniania informacji przez biblioteki drogą 
cyfrową i związanych z tym kwestii praw autorskich oraz zalet jakie niosą ze sobą 
internetowe portale czytelnicze. 

Całość konferencji podzielona została na sześć sesji. Pierwszą z nich zatytułowa-
ną „Biblioteki w świecie cyfrowym: marzenia i rzeczywistość” rozpoczęła Katarzyna 
Winogrodzka z Biblioteki Publicznej w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, która 
przedstawiła „Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych” za okres od 
2010 do 2012 roku. Raport taki powstaje na podstawie ankiet rozsyłanych do biblio-
tek publicznych w Polsce (wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz wiejskich). 
Komputeryzacja dotyczy wszystkich bibliotek mających w całości skomputeryzowane 
wszystkie procesy biblioteczne przy pomocy jednego systemu. Okazuje się, że naj-
większy procent skomputeryzowanych bibliotek posiada woj. warmińsko-mazurskie 
(95%), a najmniejszy – woj. opolskie (35%). Wszystkie badane typy bibliotek posiadały 
stały dostęp do Internetu, a komputeryzacja czynności bibliotecznych obejmowała 
m.in. tworzenie katalogów zbiorów, baz bibliograficznych, przejmowania danych 
bibliograficznych z Biblioteki Narodowej, czy udostępniania w Internecie katalogów 
i baz bibliograficznych. Autorka wyszczególniła również dane dotyczące użytkowa-
nego oprogramowania bibliotecznego oraz środków finansowania komputeryzacji. 

Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) w prezentacji „dzielenie się. 
Nowe szanse współpracy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym” podjął kwestię 
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relacji tradycyjnego udostępniania jakie ma miejsce w bibliotekach z udostępnianiem 
cyfrowym w Internecie, stawiając jednocześnie pytanie, czy biblioteka może funkcjo-
nować na takich samych zasadach jak Internet. Poruszając problem automatyzacji 
bibliotek (określanej jako cyfryzacja), której celem jest wymiana danych, dzielenie 
się zasobami bardziej niż tradycyjne udostępnianie, autor wspomniał jednocześnie 
o barierach prawnych, na jakie napotykają biblioteki w przypadku kserowania czy 
skanowania dokumentów. 

Tematyka sesji drugiej koncentrowała się wokół regionalnych systemów informa-
cyjnych. Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w swojej prezentacji 
zatytułowanej „Współtworzenie sieciowych systemów informacyjnych w Książnicy 
Pomorskiej” mówiła o współpracy biblioteki z katalogiem NUKAT i WORCAT polega-
jącej na wymianie opisów bibliograficznych oraz oraz roli jaką pełni platforma cyfrowa 
informacji o zbiorach naukowych i regionalnych województwa zachodniopomorskiego 
(ZSIReN@), obejmująca odrębne portale zasobów elektronicznych wszystkich biblio-
tek znajdujących się terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. 

Z kolei Paweł Braun z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku 
mówił o integracji działań bibliotek w województwie pomorskim na przykładzie 
Karty do Kultury – elektronicznej karty bibliotecznej gwarantującej dostęp m.in do 
wszystkich filii WiMBP, funkcjonującej również jako karta zniżkowa do usług pro-
ponowanych przez Partnerów projektu – instytucje kultury, centra sztuki czy szkoły 
językowe. Autor przedstawił również potencjalne efekty wprowadzenia karty, takie 
jak integracja bibliotek działających w sieci, prosty dostęp dla czytelników do zbiorów 
i usług sektora kultury. 

Sesja trzecia konferencji poświęcona była w dużej części procesowi wdrażania 
systemu Mak+ w bibliotekach. Andrzej Jagodziński z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kolbuszowej oraz Bolesława Nawrocka z Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu przedstawili własne refleksje i doświadczenia dotyczące historii wdrażania 
systemu we własnych bibliotekach. Natomiast Tomasz Cieślik z Instytutu Książki 
zajął się historią egzystowania systemu Mak+ począwszy od 2010 roku, z wyszcze-
gólnieniem dokładnych statystyk, aplikacji, wysokości miesięcznego abonamentu 
korzystania z systemu dla bibliotek publicznych jak również zapowiadanych na 2013 
rok zmian w infrastrukturze systemu uzupełnionej o nowe moduły. 

Kwestie informacji i komunikacji w świecie cyfrowym w odniesieniu do bibliotek 
były omawiane w czasie sesji czwartej konferencji. Agnieszka Strojek z Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy mówiąc o roli, jaką pełni Internet w pracy bibliotekarza 
skoncentrowała się na danych statystycznych Raportu o stanie automatyzacji bi-
bliotek publicznych z 2012 roku, z którego wynika, iż liczba bibliotek z dostępem 
do Internetu w porównaniu z 2010 rokiem zwiększyła się z 76 do 89 procent, zaś 
liczba bibliotek posiadających własne strony internetowe z 12 do 16 procent. Autor-
ka zwróciła również uwagę na rolę jaką odgrywają w kreowaniu wizerunku biblio-
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teki i świadczeniu przez nią usług serwisy społecznościowe i kanały informacyjne  
(YouTube, Vimeo, Facebook), katalogi on-line oraz komunikatory ułatwiające kontakt 
z czytelnikiem. 

O miejscu bibliografii regionalnej w Internecie mówiła natomiast hanna Jamry 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cytowane przez autorkę badania 
przeprowadzone w 2010 roku dotyczyły m.in. dostępu do bibliografii na stronie 
WWW biblioteki, kryteriów wyszukiwawczych jakimi dysponują użytkownicy oraz 
przystępności terminologii bibliograficznej. Ich wyniki przemawiały przede wszystkim 
za ujednoliceniem nazw bibliografii, ograniczeniem kryteriów wyszukiwawczych czy 
utworzeniem widocznego wejścia do bazy ze strony głównej biblioteki. 

Zagadnienia związane z normami i standardami prawnymi w odniesieniu do bi-
bliotek publicznych, były głównymi tematami sesji piątej. Wanda Klenczon z Biblioteki 
Narodowej omówiła międzynarodowe i krajowe standardy i zalecenia dla bibliotek 
publicznych definiując na wstępie pojęcie standardu oraz normy, a w dalszej części 
przedstawiając organizacje regulujące standardy dla bibliotek, takie jak IFLA , ISO 
i UNESCO. Szerzej autorka omówiła standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO dla 
bibliotek publicznych, jak również zadania powołanego w 2012 roku IFLA Standards 
Committee, na którego stronie dostępna jest lista ponad 100 standardów różnego 
rodzaju, z których tylko 10 procent posiada odpowiedniki w postaci polskich tłuma-
czeń. 

O projekcie Autostrada Informacji Cyfrowej oraz roli standardów w tworzeniu 
katalogów bibliotecznych mówiła Magda Rowińska z centrum NUKAT. Realizowany 
przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie projekt miał na celu automatyczne 
scalenie danych bibliograficznych z 30 wytypowanych bibliotek wykorzystujących 
Kartotekę haseł Wzorcowych NUKAT. Autorka omówiła etapy scalania oraz kryteria 
wyboru rekordów, takie jak format MARC21, Centralna Kartoteka haseł Wzorcowych, 
pewna data wydania, czy ISBN. do głównych efektów prac prowadzonych w ramach 
projektu należał wzrost centralnej informacji o zbiorach polskich bibliotek, zaś stoso-
wanie standardów przy budowie katalogu bibliotecznego gwarantuje według autorki 
dobry dostęp do informacji oraz umożliwia wymianę danych. 

Sesja szósta konferencji, ostatnia została w całości zdominowana przez biblioteki 
cyfrowe. henryk hollender z Biblioteki Wyższej Szkoły handlu i Prawa. W swoim 
wystąpieniu „Polska Specjalność – biblioteki cyfrowe. Jak się przyłączyć, jak skorzy-
stać?” starał się zdefiniować pojęcie biblioteki cyfrowej, mówiąc o łatwości dostępu 
do zbiorów, ekonomice przechowywania jak i oszczędności miejsca, podtrzymując 
nadal status biblioteki jako wzorca instytucji wiedzy i pamięci. Przedstawiając model 
polskiej biblioteki cyfrowej 2012, autor podkreślił jej charakter, zawartość, kwestię 
zajmowania się starszymi dokumentami ze względu na wymogi prawa autorskiego 
oraz funkcjonowanie poza tym modelem wielu nieformalnych serwisów na witrynach 
instytucji naukowych. Przedstawił również na wybranych przykładach cele i zadania 
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bibliotek cyfrowych, jak i dylematy ich twórców związanych z kwestiami szeroko 
pojętej dygitalizacji. 

W sesji brali również udział m.in. Marcin Werla z Poznańskiego Centrum Super-
komputerowo- Sieciowego, który omówił działalność Federacji Bibliotek Cyfrowych 
oraz Malwina Tomala Pietrzak z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, która mówiła 
o procesie wdrażania i dygitalizacji zbiorów biblioteki, czego efektem było powstanie 
Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

Swoje prezentacje przedstawili także obecni w Salonie Nowych Technologii spon-
sorzy i partnerzy konferencji m.in. dell, Aleph Polska (prezentujący wyszukiwarkę 
Primo), Sokrates, jak również internetowa czytelnia ibuk.pl czy portal w.bibliotece.
pl, skierowany zarówno do czytelników, bibliotek, jak i wydawców, zawierający opisy 
bibliograficzne dostarczane przez biblioteki, informacje o dostępności poszczegól-
nych tytułów w bibliotekach, wydania, fotografie okładek oraz recenzje czytelników, 
którzy sami mogą stworzyć na stronie swój własny wirtualny regał. 
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Władysław Michnal

WOLIN W KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

W dniu 16 listopada 2012 roku 
w Książnicy Pomorskiej (Sala pod 
Piramidą) odbyła się prezentacja 
Wolina i jego twórców w ramach XI 
Spotkań Regionalnych. To bardzo 
dobra tradycja, że corocznie region 
prezentuje szczecinianom swoje 
osiągnięcia kulturalne i artystyczne, 
a także walory historyczne, przy-
rodnicze i turystyczne. dotychczas 
prezentacje przygotowywały miasta 
powiatowe i tamtejsze biblioteki miejskie lub powiatowe. Tym razem na wernisaż 
zaprosili: Lucjan Bąbolewski, dyr. Książnicy Pomorskiej i Eugeniusz Jasiewicz, 
burmistrz Wolina. Współorganizatorami spotkania byli także: Ewa Grzybowska, dyr. 
Ośrodka Kultury Gminy Wolin i Ryszard Banaszkiewicz, dyr. Muzeum Regionalnego 
im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. Wśród współorganizatorów  zabrakło po raz pierw-
szy tamtejszej biblioteki publicznej, która mieści się w bardzo skromnych warunkach 
lokalowych i ma ograniczone możliwości działania. 

Licznie zebraną publiczność witali obaj gospodarze, a szczególne słowa uznania 
skierowano pod adresem gościa honorowego, wybitnego archeologa, prof. Wła-
dysława Filipowiaka, badacza m.in. dziejów Wolina. Po przedstawieniu wolińskich 
twórców z grupy ART WOLIN, burmistrz w skrócie scharakteryzował walory histo-
ryczne i przyrodnicze miasta i gminy Wolin.

Miasto liczy ok. 5 tys. mieszkańców, a cała gmina ok. 13 tys. Od 1999 roku, tj. od 
reformy administracyjnej państwa, gmina Wolin znajduje się w powiecie kamieńskim. 
do bogatej historii miasta Wolina, które znane już było 1200 lat temu, wspominane 
w kronikach z IX wieku jako jeden z największych grodów ówczesnej Europy, na-
wiązuje współczesny Wolin, organizując od 1993 roku coroczny Festiwal Słowian 
i Wikingów. Jest on wielką atrakcją turystyczną. Warto wspomnieć, że w XVII festi-
walu brało udział 1700 uczestników z 26 krajów, a wydarzenie to przyciągnęło 26 
tys. zwiedzających. Kulminacyjnym punktem festiwalu jest bitwa średniowiecznych 
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wojów: Słowian i wikingów i jest to jedna z największych inscenizacji we współczesnej 
Europie. Bogate Muzeum Regionalne, zabytki architektury, skansen, Woliński Park 
Narodowy, warunki do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa i kajakarstwa oraz 
dostęp do nadmorskiej plaży czynią gminę Wolin bardzo atrakcyjną turystycznie. 
Współpracuje ona z trzema zagranicznymi miastami partnerskimi: Veransault we 
Francji, Staffanstorp w Szwecji i Usedom w Niemczech. 

Po wystąpieniu burmistrza, uczestnicy wernisażu mieli możliwość obejrzenia wielu 
interesujących wystaw przygotowanych przez wolińskich twórców. Zaprezentowano: 
malarstwo, rzeźbę, witraże, obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego, Wolin 
na starej fotografii, historię Festiwalu Słowian i Wikingów w plakacie. Ponadto do 
dyspozycji zwiedzających były foldery turystyczne, plakaty i widokówki. Osoby od-
wiedzające Książnicę mogły zwiedzać wystawy jeszcze przez dwa tygodnie. 

Podsumowaniem spotkania z Wolinem była niezwykle interesująca prelekcja 
multimedialna Ryszarda Banaszkiewicza „Wolin w datach”. Przedstawił on dzieje 
miasta od zamierzchłych czasów aż do współczesności.

Zabytki, obiekty historyczne i atrakcje turystyczne Wolina
Należą do nich: teren Starego Miasta; kolegiata św. Mikołaja z XV wieku; barokowy 

dwór z przełomu XVIII i XIX wieku; dom z XIX wieku; wiatrak holenderski z 1850 roku; 
ratusz w stylu neogotyckim z XIX wieku; ruiny kościoła św. Jerzego; fragment murów 
obronnych z XIV –XV wieku; Muzeum Regionalne; grodziska; bastiony; stanowiska 



7272

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

archeologiczne; pomnik Trygława; Skansen Słowian i Wikingów – rekonstrukcja śred-
niowiecznej zabudowy Wolina pełni funkcję żywego muzeum; most zwodzony spinający 
brzegi dziwny, czteroprzęsłowa stalowa konstrukcja jest unikatem na skalę Polski.

Ośrodek Kultury Gminy Wolin
W ośrodku prowadzone są zajęcia gry na instrumentach, zajęcia z fotografiki 

i nauka różnego rodzaju sztuk plastycznych. W piwnicach OKGW przygotowywane 
są wystawy, a kawiarnia pełni też funkcję miejsca koncertowego. Ośrodek Kultury 
jest organizatorem Festiwalu Słowian i Wikingów oraz innych cyklicznych imprez 
odbywających się rokrocznie w Wolinie.

Muzeum Regionalne im. andrzeja Kaubego
Muzeum powstało w 1966 roku i nosi imię jego organizatora i pierwszego kusto-

sza. W ostatnich latach przeszło gruntowną modernizację i rozbudowę. Uzyskało 
większą powierzchnię ekspozycyjną i salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt mul-
timedialny, w której odbywają się spotkania naukowe i lekcje historii Wolina. W kilku 
salach zgromadzono liczne eksponaty przedstawiające system obronny miasta, 
życie codzienne wolinian na przestrzeni wieków, uprawiane rzemiosła i wierzenia 
religijne. Prawdziwymi rarytasami archeologicznymi są: drewniana figurka Świętowita 

– słowiańskiego bożka o czterech twarzach oraz średniowieczny kompas słoneczny, 
jedynie taki zachowany przedmiot w tej części Europy. Na życzenie zwiedzających 
można wysłuchać magnetofonowego przewodnika w dziewięciu językach. do dys-
pozycji turystów są także przewodniki, mapy i pamiątki. 
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Biblioteka Publiczna Gminy Wolin
Najstarszą instytucją kultury w Wolinie jest biblioteka. Została zorganizowana 

w 1948 roku, jako biblioteka miejska. Niestety, nie doczekała się jeszcze samodzielne-
go, odpowiedniego lokalu. Mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy i zajmuje 142 m2  
powierzchni użytkowej. do dyspozycji czytelników korzystających ze zbiorów pre-
zencyjnych jest tylko sześć miejsc. Jest nadzieja, że sytuacja ta w najbliższych 
latach zmieni się na lepsze, gdyż władze podjęły decyzję budowy nowego lokalu dla 
biblioteki, dla której ustalono już lokalizację. Pracami biblioteki kieruje dyr. Agnieszka 
Stachura, która ma do pomocy dwóch pracowników działalności podstawowej.

Księgozbiór biblioteki liczy 26 tys. woluminów i korzysta z niego ok. 800 czytelni-
ków. Zakupy nowości książkowych są małe, ok. 250 woluminów rocznie, podobnie 
bardzo ograniczona jest prenumerata czasopism. Biblioteka posiada pięć kompute-
rów z dostępem do Internetu, w tym trzy są do dyspozycji czytelników, a dwa służą 
do prac bibliotecznych. Stopniowo budowany jest katalog elektroniczny zbiorów. 

Rocznie udostępnia się na zewnątrz ponad 26 tys. książek i ok. 1600 czasopism 
oraz na miejscu ok. 12 tys. książek i 1600 czasopism. Ponadto rocznie udziela się ok. 
7300 informacji, w tym 2000 bibliograficznych. Bardzo przydatne okazują się także 
gromadzone wycinki prasowe dotyczące gminy Wolin. Mała powierzchnia użytkowa 
lokalu i brak czytelni bardzo ograniczają prowadzenie zbiorowych form działalności 
kulturalnej. Spotkania autorskie z czytelnikami odbywają się w lokalach muzeum lub 
w szkoły. Na miejscu można urządzać tylko małe wystawki i lekcje biblioteczne. Na 
terenie gminy funkcjonuje jeszcze pięć filii bibliotecznych.
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Dariusz Florek
Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera

WIZYTA CECYLII JUdEK  
– PRZEWOdNICZĄCEJ ZARZĄdU OKRęGU ZAChOdNIOPOMORSKIEGO 

SBP I SEKRETARZA NAUKOWEGO KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W BIAŁO-
GARdZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREIChERA

Na zaproszenie Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera 23 li-
stopada 2012 roku odwiedziła nasze miasto Cecylia Judek, Przewodnicząca Zarządu 
Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jednocześnie 
Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej. Zaproszenie Biblioteki miało związek 
z przygotowanymi przez Panią Cecylię autorskich wykładów poświęconych życiu 
i twórczości polskich pisarzy i poetów. Pierwszy wykład dotyczący życia i twórczości 
Zbigniewa herberta wygłoszony został w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Bogusława X. Uczestnikami tego spotkania byli uczniowie klas trzecich 
i drugiej tutejszego liceum.  Wykład, okraszony dodatkowo prezentacją multimedialną, 
był ciekawą lekcją nie tylko historii czy możliwością zapoznania się z twórczością 
herberta, ale też młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia prywatne-
go poety. Anegdoty i humoreski, a także sprawdzone ploteczki o życiu towarzyskim 
twórcy Pana Cogito były ciekawym dodatkiem do tej lekcji.

Wykład w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
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W podobnym tonie przebiegało drugie spotkanie, które dzięki uprzejmości Pawła 
Wiśniewskiego, dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich udało się zor-
ganizować dla uczestników Uniwersytetu III Wieku w sali konferencyjnej wspólnie 
z CKiSE. Tym razem Cecylia Judek wprowadziła uczestników w nastrój XIX-wiecznej 
Polski rozbiorowej, uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o życiu Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, autora Starej Baśni. Również i w tym przypadku prelekcja 
zdradzała wiele szczegółów z życia ówczesnej inteligencji polskiej, rzucanej po róż-
nych zakątkach Europy, Syberii. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie piętno 
odciskało na życiu codziennym Polaków panowanie zaborców, udział w powstaniach, 
pobyt na emigracji. Otrzymaliśmy jednocześnie obraz pracy codziennej elit tamte-
go pokolenia, bez której nie byłoby mowy o odrodzeniu się polskiej państwowości 
w roku 1918 czy 1989.

dodatkowym elementem wizyty Cecylii Judek był jej udział w Walnym Zebraniu 
Członków Koła SBP w siedzibie Biblioteki, podczas którego zostały wybrane władze 
koła oraz delegaci na Zjazd Oddziału SBP w Koszalinie.

Spotkanie nt. Kraszewskiego w Sali Balowej CKiSE
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Barbara Cendrowska
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie

Z KART hISTORII BIBLIOTEKI GŁóWNEJ  
ZAChOdNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU  

TEChNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 
CZ. III

Mgr inż. Anna Nowakowska
Kustosz dyplomowany

dyrektor Biblioteki
Akademii Rolniczej w Szczecinie

w latach 2001–2008

Nowakowska Anna Renata z d. Wilczyńska, 
córka Franciszka i heleny z d. Gzula. Urodzona 25 
czerwca 1949 roku w Szczecinie. Rodzice pocho-
dzili z Polski centralnej (woj. mazowieckie). Ojciec 
Franciszek po zakończeniu działań wojennych 
otrzymał nakaz pracy na Ziemiach Odzyskanych 
z Polskich Kolei Państwowych i przyjechał do Szczecina w 1946 roku. Trzy lata póź-
niej ożenił się ze swoją okupacyjna sympatią. Całe życie pracował na Kolei. Matka 
helena pracowała jako referent w Administracji domów Mieszkalnych. 

Absolwentka Liceum nr 5 im. Adama Asnyka w Szczecinie (1963–1967) oraz Wy-
działu Rybactwa Morskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Studia ukończyła 
w 1972 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera rybactwa. Pracę rozpoczęła najpierw 
na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta, i starszego asystenta w Za-
kładzie Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Rybnej. Prowadziła zajęcia dydaktyczne 
z przedmiotów: Nauka o pracy oraz Organizacja i zarządzanie produkcją. Brała też 
udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie. Opiekowała się 
studenckim Naukowym Kołem Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania działającym 
na Wydziale. Organizowała obozy naukowe. Odpowiadała za prowadzone przez 
studentów badania i opracowanie wyników tych badań. 
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Związek małżeński zawarła w 1979 roku z dzierżysławem Nowakowskim absol-
wentem Wyższej Szkoły handlowej w Poznaniu (w 1946 roku utworzono pierwszy 
zamiejscowy oddział tej placówki w Szczecinie. W 1950 roku szkoła została upaństwo-
wiona i otrzymała nazwę Wyższa Szkoła Ekonomiczna). Ze związku z dzierżysławem 
przyszło na świat dwoje dzieci: córka Karolina Maria oraz syn Piotr Mateusz. 

W 1986 roku przerwała pracę w Akademii Rolniczej, aby powrócić tam w 1990 
roku do pracy w bibliotece. Ścieżkę zawodową bibliotekarza rozpoczęła od stano-
wiska młodszego bibliotekarza w Oddziale Informacji Naukowej. Przygotowywała 
i prowadziła szkolenia biblioteczne dla studentów I roku oraz zajęcia seminaryjne 
dla dyplomantów z zakresu metodyki bibliograficznej.

W 1992 roku awansowała na stanowisko kustosza, a dwa lata później powoła-
na została na stanowisko kierownika Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece 
Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Uczestniczyła w tworzeniu bibliografii 
publikacji pracowników naukowych uczelni, która w tym okresie ukazywała się 
w formie drukowanej. 

W 1991 roku został zakupiony do biblioteki pierwszy komputer, który przezna-
czono do Oddziału Informacji Naukowej, i w którym zainstalowano oprogramowanie 
informacyjno-wyszukiwawcze Micro CdS/ISIS. W programie tym, Anna Nowakowska 
tworzyła pierwszą biblioteczną bazę danych. Bazę PUBLI – publikacji pracowników 
naukowych uczelni. Efektem tej pracy były wydawane co roku Bibliografie publikacji 
pracowników Akademii rolniczej w Szczecinie za rok…, których była autorem. W tym 
okresie, poprzez unowocześnienie warsztatu pracy Oddziału nastąpiła wielka zmiana 
w jego funkcjonowaniu. Biblioteka pozyskała kolejne stanowiska komputerowe oraz 
zakupiła naukowe bibliograficzne bazy danych na płytach Cd będących nośnikami 
elektronicznych źródeł informacji.

W 1999 roku Anna Nowakowska oraz Barbara Tupikowska� opracowały komu-
nikat Wykorzystanie pakietu Micro CDS/iSiS w bibliotece naukowej, który uzyskał 
wyróżnienie na V Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej w Zakopanem. 
Zaliczony został do trzech najlepszych prezentacji nowatorskich projektów.

W tym samym czasie, pani Anna ukończyła Studia podyplomowe z zakresu bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Jej zaangażowanie, ogromny wkład pracy oraz ciągłe zdobywanie 
wiedzy przyczyniły się w znacznym stopniu do osiągnięcia wysokiego poziomu świad-
czonych usług dokumentacyjno-informacyjnych w Oddziale Informacji Naukowej. 

Po przejściu na emeryturę ówczesnego dyrektora biblioteki mgr Tadeusza Cie-
ślaka2, z dniem 1 grudnia 2001 roku powołana zostaje w drodze konkursu przez 

1 Barbara Tupikowska – kustosz, kierownik Pracowni Informatyki Bibliotecznej w Bibliotece Głów-
nej Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1997–2007.

2 Mgr Tadeusz Cieślak – starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Rol-
niczej w Szczecinie w latach 1974–2001.
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rektora uczelni do pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej 
w Szczecinie.

Od 1996 roku pani Anna uczestniczyła w pracach Rady Bibliotecznej. W latach 
2000–2003 brała udział w pracach Senackiej Komisji ds. Informacji i Wydawnictw oraz 
Senackiej Komisji ds. Ekonomicznych i Rozwoju Akademii. Trzykrotnie (z okazji 40-, 
45- i 50-lecie uczelni) aktywnie uczestniczyła w organizowaniu centralnych obcho-
dów jubileuszowych Uczelni, organizując wystawy prezentujące dorobek naukowy 
i osiągnięcia dydaktyczne katedr i zakładów Akademii Rolniczej.

16 maja 2005 roku zdała egzamin na bibliotekarza dyplomowanego przed Komi-
sją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i Sportu. 

Kierując pracą biblioteki przyczyniła się do jej otwarcia na kontakty ze środowi-
skiem lokalnym bibliotekarzy. Reprezentowała Bibliotekę Akademii Rolniczej jako 
jeden z siedmiu sygnatariuszy Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek, które zostało 
podpisane 10 maja 2005 roku. Celem tego porozumienia było i jest wspólne działanie 
na rzecz poprawy poziomu usług bibliotecznych, wspieranie działalności naukowej 
szczecińskich bibliotekarzy, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania dzia-
łalności bibliotecznej oraz integracja szczecińskiego środowiska bibliotekarzy. Ze 
względu na zwiększającą się ilość zainteresowanych instytucji i obejmujących coraz 
szerszy zakres terytorialny, wspomniane Porozumienie dnia 24 kwietnia 2007 roku 
przekształcono w Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek (ZPB), którego jed-
nym z członków pozostała Biblioteka Akademii Rolniczej w Szczecinie. W ramach 
ZPB, 26 marca 2008 roku została podpisana Umowa o współpracy w zakresie 
realizacji projektu Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej, 
którego celem jest wspieranie rozwoju woj. zachodniopomorskiego poprzez rozbu-
dowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. System 
ten zakłada połączenie bibliotek naukowych Szczecina oraz bibliotek publicznych 
z terenu województwa w wirtualną sieć. W jego skład wchodzi kilka modułów, między 
innymi:

• Rozproszony Katalog Bibliotek (RoK@Bi) – powstały dzięki wspólnemu sy-
stemowi wyszukiwania, który jest oparty na oprogramowaniu MetaLib;

• Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) – jako wspólna platforma umoż-
liwiająca gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i archiwizację obiektów 
cyfrowych. 

Po 54 latach istnienia Akademii Rolniczej w Szczecinie, z dniem 1 stycznia 
2009 roku w wyniku połączenia z Politechniką Szczecińską, zostaje przekształcona 
w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie3. Podjęte zostały 

3 Na podstawie Ustawy Sejmowej z dnia 5 września 2008 roku utworzono z dniem 1 stycznia 2009 
roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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w obu uczelniach działania doty-
czące scalenia systemów informa-
tycznych i zarządzania uczelniami. 
W związku z tym rok 2008 był 
okresem wytężonej pracy dla ca-
łego zespołu bibliotecznego. Anna 
Nowakowska jako dyrektor biblio-
teki AR nadzorowała pracę zespołu 
branżowego „Biblioteka Główna” 
i ściśle współpracowała ze stroną 
politechniczną w zakresie integracji 
systemów informatycznych obu 
bibliotek. Organizowała i kierowała 
działaniami pracowników biblioteki 
AR w obszarze przygotowania jej 
do funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Bibliotecznym Aleph.

Na podstawie §25 ust. 3 Statutu ZUT z dniem 1 stycznia 2009 roku Rektor Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, powołuje panią 
Annę Nowakowską do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora biblioteki ds. organizacji 
zbiorów. Funkcję tę pełni ona do dzisiaj.

W kręgu jej zainteresowań znalazły się zagadnienia dotyczące kadry biblio-
tecznej, informatyzacji procesów bibliotecznych oraz nowoczesnej organizacji 
funkcjonowania biblioteki. Brała udział w wielu seminariach, konferencjach i spot-
kaniach poświęconych tym zagadnieniom. Pisała na te tematy m.in. w Bibliotekarzu 
Zachodniopomorskim.

Anna Nowakowska w czasie pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki Głównej Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie była wielokrotnie doceniana przez władze Uczelni 
za wkład pracy, zaangażowanie i sprawne zarządzanie biblioteką. Wyróżniana 
i nagradzana dyplomami uznania oraz medalem Zasłużony dla Akademii Rolniczej 
w Szczecinie.

Mgr inż. Anna Nowakowska odznaczona medalem 
Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie przez JM 
Rektora prof. dr hab. Andrzeja Nowaka
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Marta Kostecka
Bibliotekarka w Mediatece Akademii Sztuki w Szczecinie 

MEdIATEKA AKAdEMII SZTUKI W SZCZECINIE  
– IdEA NOWOCZESNEGO SYSTEMU  
BIBLIOTECZNO–INFORMACYJNEGO

„Z czasem więc obrazy Velazqueza lub Rembrandta, których dziś  
trzeba szukać w Madrycie lub Antwerpii, będą oglądane  

jednocześnie na całej kuli ziemskiej – od Pekinu po Zakopane”
Stanisław Witkiewicz, Dziwny człowiek (1903)

Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie mieści się w zabytkowym Pałacu pod 
Globusem przy Pl. Orła Białego. dlaczego nie biblioteka? Ponieważ nazwa Mediateka 
lepiej oddaje ideę tego sytemu biblioteczno-informacyjnego. Wiekowe mury pałacu 
kryją w swoim wnętrzu bibliotekę na miarę XXI wieku.

Nasze zasoby są bardzo wyspecjalizowane. Gromadzimy tylko wydawnictwa 
naukowe i podręczniki związane ze sztukami wizualnymi i muzyką oraz nuty a także 
czasopisma specjalistyczne. dzięki temu nasze zbiory są zorganizowane, bardzo 
celowe i precyzyjne, idealnie dopasowane do potrzeb ludzi zajmujących się naukowo 
tymi dziedzinami wiedzy.

Mediateka oferuje zarówno książki, płyty Cd i dVd i kasety VhS, jak i dostępy 
online do serwisów zewnętrznych. 

Nie tylko korzystamy z dostępu do cudzych serwisów – sami także chcemy 
otworzyć się na świat i udostępnić online nasze zbiory. Zarejestrowani czytelnicy 
już mogą zapoznać się z naszymi katalogami online, udostępnianymi za pomocą 
komputerowego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego – PATRON 3. Ten sam 
system umożliwia wypożyczanie pozycji na zewnątrz.

Planujemy digitalizację naszych zasobów i udostępnienie ich w sieci wewnętrznej 
uczelni, a dzięki współpracy z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową Pomerania 
będziemy mogły udostępniać obiekty cyfrowe w internecie. Trwają też prace infor-
matyczne związane z przyłączeniem katalogu online Mediateki Akademii Sztuki  
w Szczecinie do Katalogu Centralnego Rozproszonych Zasobów Bibliotecznych 
Województwa Zachodniopomorskiego (RoKaBi). 
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Księgozbiór, czy to w formie cyfrowej, czy tradycyjnej, to tylko jeden aspekt dzia-
łalności Mediateki. Jego pełnoprawnym uzupełnieniem jest oferowany czytelnikom 
dostęp do specjalistycznych zasobów online. Z jednej zatem strony jesteśmy trady-
cyjną biblioteką, z drugiej zaś – oknem na świat, dostępem do światowych zasobów 
wiedzy o sztukach muzycznych i wizualnych w przestrzeni wirtualnej. To nie jest 
zwykły płatny dostęp do zasobów internetowych, ale dostęp do innego Internetu, 
Internetu dla specjalistów, zwanego też głębokim Internetem. Serwisy, z których 
można za naszym pośrednictwem korzystać, to nie Google czy Wikipedia, które 
za nas niemal wpisują wyszukiwane frazy i wyrzucają horrendalne ilości wyników 
– najczęściej śmieciowej jakości, bądź zbyt ogólnych. Oferujemy dostęp do serwisów 
specjalistycznych o przebogatych zasobach bardzo wysokiej klasy.

W efekcie użytkownicy mają dostęp do książek (w formie drukowanej i cyfrowej), 
obrazów ruchomych i nieruchomych oraz dźwięków, mogą poznawać sztukę zarówno 
za pomocą zmysłu wzroku, jak i słuchu, mogą oglądać dzieła sztuki, czytać o nich, 
słuchać ich.

Biblioteka jest wyposażona w nowoczesne komputery Macintosh, na których 
czytelnicy mogą korzystać z licencjonowanych dostępów online m. in. do biblioteki 
cyfrowej ARTstor, oferującej dostęp do ponad miliona dzieł z zakresu różnych sztuk 
wizualnych i serwisów oxfordzkich: Oxford Art Online i Oxford Music Online, które są 
źródłami specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzonych przez uczelnię wydziałów 
i kierunków, bazy dźwięków dRAM, a także do Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Przez nasze strony można dotrzeć również do serwisów darmowych oferują-
cych specjalistyczną wiedzę, m.in. do serwisu na temat kultury i sztuki europejskiej 
Europeana, do zbioru druków muzycznych IMSLP Petrucci Music Library oraz do 
wielu innych zasobów na otwartej licencji, dopasowanych do potrzeb użytkowników 
Mediateki. 

Dostępy licencjonowane
dla potrzeb naszych użytkowników i użytkowniczek został zakupiony dostęp 

do zewnętrznych zasobów licencjonowanych: ARTstor, Oxford Art Online, Oxford 
Music Online.

Nowojorski ARTstor (The Artstor digital Library) to cyfrowa biblioteka, która oferuje 
dostęp do ponad miliona obrazów, przede wszystkim obrazów malarskich i fotografii, 
wraz z narzędziami umożliwiającymi ich oglądanie w wysokiej rozdzielczości, prezen-
tację i wykorzystywanie w celach badawczych i pedagogicznych. Kolekcja składa się 
z przekazanych do udostępniania zbiorów wybitnych muzeów, bibliotek i archiwów 
fotograficznych, m.in. J. Paul Getty Museum z Los Angeles, Museum of Modern Art 
z Nowego Jorku, La Bibliothèque de France czy Magnum Photos.

O ile w ARTstorze znajdują się konkretne dzieła, tak w serwisach oxfordzkich 
znajduje się wiedza teoretyczna z zakresu różnych dziedzin sztuki.
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Oxford Art Online umożliwia przeszukiwanie takich obszernych źródeł wiedzy 
o sztuce, jakGrove Art Online,Benezit dictionary of Artists, The Concise Oxford dic-
tionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics,The Oxford Companion to Western 
Art. Są to zbiory informacji na temat sztuk wizualnych, ich odmian, twórców, nurtów, 
trendów i kierunków rozwoju.

Oxford Music Online umożliwia przeszukiwanie źródeł z zakresu wiedzy muzycz-
nej: Encyclopedia of Popular Music, The Oxford dictionary of Music, Grove Music 
Online, The Oxford Companion for Music.

dRAM jest to baza dźwięków zawierająca pojedyncze utwory i całe płyty oraz 
wkładki (książeczki) do płyt. Jej ideą jest udostępnianie nagrań trudno dostępnych, 
które nie funkcjonują już w obiegu wydawniczym, a są warte ocalenia dla szerszej 
publiczności ze względów kulturowych i naukowych. Wykupienie licencji umożliwia 
nielimitowany dostęp do bazy dla wszystkich użytkowników AS (wystarczy korzystać 
z internetu za pośrednictwem numerów IP uczelni). W chwili obecnej można korzystać 
z 3700 albumów różnych wykonawców, dostępnych online w formacie mp4 i baza ta 
jest cały czas powiększana. Planowane jest również umożliwienie ściągania plików 
muzycznych na dysk.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to z kolei istotne wsparcie w pracach badaw-
czych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjal-
nościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów 
przygotowujących prace dyplomowe. Program realizowany ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otwarty z myślą o wszystkich polskich uczelniach, 
instytutach naukowych, uczonych i studentach, jest finansowany przez ministerstwo 
dla wszystkich uczelni wyższych. 

WBN oferuje dostęp do kilku ważnych (lub przydatnych) serwisów:
•	 Web of Knowledge – narzędzia przeznaczonego do przeszukiwania publikacji 

naukowych pod kątem indeksu cytowań,
•	 bazaczasopism „Science” i „Nature”online,
•	 bazy publikacji wydawnictw Wiley-Blackwelli Springer,
•	 publikacje wydawnictwa Elsevier,
•	 SCOPUS – narzędzie do wyszukiwania publikacji naukowych,
•	 EBSCO – 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w ję-

zyku angielskim. 

Serwisy na licencji otwartej
Wprawdzie serwisy na licencji otwartej nie wymagają wykupowania dostępu, 

ale dla naszych czytelników wyszukujemy najciekawsze z nich i zgodne z profilem 
naszych zbiorów, po czym umieszczamy je w specjalnej zakładce na naszej stronie 
internetowej – dzięki temu użytkownik nie musi sam przeszukiwać internetu pod 
kątem użytecznych i wiarygodnych źródeł.
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Dla sztuk wizualnych
dla wygody użytkowników poszukujących wiarygodnych i sprawdzonych infor-

macji z zakresu kultury i sztuk wizualnych na stronie Mediateki prowadzimy bazę 
przydatnych linków do serwisów internetowych na otwartej licencji.

Europeana to europejska multimedialna biblioteka cyfrowa. Jest wiarygodnym 
źródłem informacji związanych z europejskimi instytucjami naukowymi i kulturalny-
mi. Poprzez sieć internauci z całego świata mogą uzyskać dostęp do około dwóch 
milionów książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, oraz obrazów 
i filmów pochodzących z zasobów instytucji kulturalnych działających w dwudziestu 
siedmiu państwach członkowskich UE. Europeana umożliwia korzystanie z euro-
pejskiego dziedzictwa: literatury, sztuki, historii, architektury, muzyki, filmu. Portal 
dostępny jest we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Otwarte zasoby to zbiór darmowej muzyki, obrazów, wideo, zdjęć i materiałów 
edukacyjnych. Są one powiązane z projektem Creative Commons Polska, dotyczą-
cym otwartej edukacji.

Federacja Bibliotek Cyfrowych pozwala na przeszukiwanie udostępnianych w in-
ternecie zbiorów kilkuset polskich instytucji nauki i kultury. Jest to w sumie ponad 
milion różnorodnych, wartościowych obiektów cyfrowych dostępnych online – dla 
każdego, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Na stronie repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej zamieszczane są 
w całości przedwojenne filmy fabularne z kolekcji wydawniczej Filmoteki Naro-
dowej „Kino Polskie Okresu Wielkiego Niemowy”. W serwisie znajdują się także 
fragmenty filmów powojennych cyfryzowanych w ramach projektu „Repozytorium 
Cyfrowe Filmoteki Narodowej” – tytuły najbardziej zniszczonych filmów fabular-
nych wymagających pilnej digitalizacji. Ponadto prezentowane są przedwojenne 
kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej z lat 1924–1939 oraz dokumenty Polskiej 
Kroniki Filmowej (wydawane od 1945 roku), dzięki współpracy z Wytwórnią 
Filmów dokumentalnych i Fabularnych (WFdiF). Zbiór filmowy, po przejściu 
przez proces digitalizacji i opisy archiwalne dostosowane do współczesnych 
norm i możliwości technologicznych, jest systematycznie rozbudowywany 
i udostępniany online. 

Dla sztuk muzycznych
Muzyk, który nie znalazł interesujących go nut w wersji papierowej, może sięg-

nąć do podpiętych pod naszą stronę internetową serwisów udostępniających druki 
muzyczne na wolnej licencji.

Najbardziej popularna i rozbudowana baza to IMSLP / Petrucci Music Library. Jest 
to wolna biblioteka druków muzycznych udostępnianych na zasadach Public domain. 
Łatwa w obsłudze, zbudowana na zasadzie Wikipedii, stanowi niezastąpione źródło 
nut dla naszych użytkowników.
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Inne serwisy tego typu, to Scorser, Riffspot, Cameral Music, Szkoły Muzyczne, 
Cantorion, FreeScores, Just Sheet Music – wszystkie podpięte pod nasza stronę 
internetową dla wygody użytkowników.

Bazy dźwięków
Jako alternatywę dla Music Archive dRAM, dla osób poszukujących dźwięków 

podlinkowałyśmy serwis  Free Music Archive (FMA) – interaktywną bibliotekę dźwię-
ków w formacie mp3 dostępnych na wolnej licencji.

Innym miejscem w sieci, które rekomendujemy do legalnego i darmowego słu-
chania muzyki jest serwis Jamendo.

Mediateka nawiązała też współpracę z Cyfrową Biblioteką Polskiej Piosenki. Cy-
frowa Biblioteka Polskiej Piosenki jest jednym z wielu projektów realizowanych przez 
Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”. CBPP udostępnia autoryzowane oraz 
szczegółowe informacje na temat polskiej pieśni i piosenki. Jest unikatową w skali 
Polski i Europy bazą danych, która w innowacyjny sposób łączy w sobie cechy in-
ternetowej biblioteki, katalogu bibliotecznego oraz zbioru opracowań z możliwością 
prezentowania plików multimedialnych. Informacje zawarte w CBPP są publikowane 
w internecie, a dostęp do nich może uzyskać każdy zainteresowany. W rezultacie 
życiorysy polskich artystów, biogramy rodzimych zespołów, bogaty zasób druków mu-
zycznych i rękopisów, a także wiele innych ciekawostek dotyczących polskiej piosenki, 
mogą być przeglądane przez użytkowników z całego świata. dodatkowo wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, utworzony został system nieodpłatnych 
wypożyczeń cyfrowych publikacji chronionych prawem autorskim. Wypożyczalnia 
Liberetto to klasyczna działalność biblioteczna realizowana współczesnymi środkami. 
Czytelnik korzystając ze specjalnej, łatwo dostępnej aplikacji, przeszukuje online 
zasoby Biblioteki i wypożycza publikacje przechowywane w wersji cyfrowej. 

Szkolenia
Korzystanie z serwisów specjalistycznych wymaga umiejętności wyższych niż 

obsługa wyszukiwarki internetowej. W dobie kształcenia ustawicznego dostarczamy 
naszym użytkownikom, czyli studentom i pracownikom Akademii Sztuki, narzędzi 
w postaci odpowiednich umiejętności zdybywanych podczas organizowanych przez 
nas szkoleń. dział Informacji Naukowej, oprócz standardowego przeszkolenia biblio-
tecznego, czy też, w naszym przypadku, mediatecznego, oferuje warsztaty uczące 
wszystkich zainteresowanych zasad wyszukiwania informacji i korzystania z pełnej 
oferty serwisów specjalistycznych. Udostępniamy również materiały szkoleniowe 
online na stronie internetowej Mediateki.

Słowa Stanisława Witkiewicza, które przytoczyłam we wstępie, doskonale oddają 
założenia funkcjonowania naszej biblioteki. Biblioteki, w której można skorzystać nie 
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tylko z książek, ale również z licznych licencjonowanych dostępów zewnętrznych, 
dzięki którym użytkownicy mogą u nas obejrzeć zbiory np. La Bibliotheque de France, 
czy poczytać oksfordzkie publikacje, które fizycznie znajdują się w Wielkiej Brytanii. 
Biblioteki na miarę XXI wieku.
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Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

CZYM JEST PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK,  
A CZYM BIBLIOTEKA+?  

– WYWIAd Z MONIKĄ KWAŚNIAK, KOORdYNATOREM PROGRAMU  
ROZWOJU BIBLIOTEK I PROGRAMU BIBLIOTEKA+  

W WOJEWódZTWIE ZAChOdNIOPOMORSKIM

Czym jest Program Rozwoju Bibliotek, 
a czym Biblioteka+? Czym różnią się te 
dwa programy?

Różnią się przede wszystkim finanso-
waniem. Program Rozwoju Bibliotek jest 
finansowany z funduszy Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, która poprzez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego oferuje bibliotekom publicznym 
szkolenia i sprzęt komputerowy. Nie są to 
pieniądze publiczne, a przekazane przez 
FRSI, której partnerem jest Fundacja 
Billa i Melindy Gatesów. Z kolei program 
Biblioteka+ jest finansowany z funduszy 
rządowych poprzez Instytut Książki, który 
otrzymał te pieniądze z Ministerstwa Kul-
tury i dziedzictwa Narodowego. Obydwa 
programy ruszyły w 2009 roku. Program 
Rozwoju Bibliotek jest przeznaczony dla 

bibliotek publicznych wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich 
do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą w nim brać udział wszystkie biblioteki publiczne, 
również te, które są połączone z ośrodkami kultury, urzędami i nie mają osobowości 
prawnej. Z kolei program Biblioteka+ jest przeznaczony dla wszystkich bibliotek gmin 
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 15 tysięcy mieszkańców, ale biblioteki te 
muszą być albo samodzielnymi instytucjami kultury albo będąc częścią ośrodka kultu-
ry stanowić samodzielną instytucję kultury. Program Rozwoju Bibliotek oferuje: sprzęt 
komputerowy, który wydaje się być najważniejszy dla bibliotek, ale równie ważne są 
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szkolenia. Nie są to szkolenia bibliotekarskie, a bardziej z tworzenia strategii rozwoju 
biblioteki, z rzecznictwa, komunikacji, public relations i szkolenia komputerowe. Te 
ostatnie są realizowane przez biblioteki wojewódzkie, pozostałe przez organizacje 
pozarządowe: Centrum Aktywności Lokalnej, Idea Zmiany, Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i inne. Natomiast program Biblioteka+ składa się z 4 modułów. Pierwszy z nich 
to szkolenia dla bibliotekarzy, które już właściwie się skończyły, były realizowane 
w latach 2010–2012, i za które biblioteki praktycznie nic nie płaciły. Obejmowały one 
takie zagadnienia jak komunikację, zarządzanie w bibliotece i umiejętności IT. drugim 
modułem jest system komputerowy Mak+, który został stworzony od podstaw dla 
bibliotek. Biblioteki mogą wykupić licencję na ten program, te mniejsze płacą mniej, 
większe biblioteki z miejscowości powyżej 15 tysięcy mieszkańców również mogą 
go nabyć, ale płacą więcej. Trzeci moduł to Certyfikat Biblioteki+, gdzie biblioteki 
z grupy docelowej mogą składać wnioski o otrzymanie Certyfikatu i muszą spełniać 
35 warunków, które zostały opublikowane na stronie Biblioteki+.

a pokrótce?
dotyczą one liczby kupowanych książek, jest narzucone minimum, które musi 

biblioteka zachować. Określono też minimum powierzchni i ilości komputerów przypa-
dających na jednego mieszkańca, minimum czasopism, wymaga się też od bibliotek 
ubiegających się o Certyfikat Biblioteki+ komputerowego systemu bibliotecznego 
o określonych parametrach. Czyli, tak naprawdę, wybiera się najlepsze biblioteki. Cer-
tyfikat został ogłoszony w 2010 roku, do tego czasu żadna biblioteka w województwie 
zachodniopomorskim nie spełnia tych wymagań. A trzeba je spełniać wszystkie. 

jakie korzyści mają biblioteki z Certyfikatu?
dodatkowe fundusze, które biblioteka otrzymuje w ramach programu Ministerstwa 

Kultury „Zakup nowości wydawniczych”, nie powiem dokładnie ile, bo w każdym 
wypadku wygląda to inaczej, ale to kwoty około 30 tysięcy złotych. I jeszcze ostatni 
moduł Biblioteki+: „Infrastruktura bibliotek”, gdzie dla biblioteki są duże pieniądze 
na modernizację i rozbudowę małych bibliotek. Ale w tym wypadku część kosztów 
takiego przedsięwzięcia musi pokryć gmina i nie zawsze biblioteki mogą sobie po-
zwolić na startowanie w tym module właśnie dlatego, że samorząd gminy nie zgodził 
się na dotowanie rozbudowy biblioteki.

a jakie jest minimum powierzchniowe ustalone dla bibliotek chcących zdobyć 
Certyfikat?

Najmniej 200 metrów.

to dość spore lokale. Chce zatem Ministerstwo rozbudowywać i remontować 
te największe biblioteki.
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Tak, ale trzeba pamiętać, że ten „+” przy bibliotece oznacza, że ten lokal powinien 
służyć nie tylko książkom i regałom. To ma być również ośrodek kultury, część tej 
powierzchni powinna być przeznaczona albo na sale konferencyjne albo na sale 
zabaw dla dzieci, czy sale wystawowe, bądź wszystko naraz. Tak jest np. urządzona 
biblioteka w Polanowie, choć na modernizację i przystosowanie budynku do funkcji 
biblioteki pozyskano fundusze z zupełnie innego programu, gdzie prócz wyremon-
towanych czytelni dla dorosłych, dla dzieci i wypożyczalni jest i przestrzeń przezna-
czona do innej działalności, mogą go wykorzystywać radni, czy też stowarzyszenia 
działające na terenie gminy.

Czyli nie będzie przesadą powiedzieć, że Biblioteka+ to dużo większy rozmach 
i większe pieniądze w porównaniu do Programu Rozwoju Bibliotek?

Zwłaszcza, gdy spojrzeć na ten czwarty moduł Biblioteki+, czyli „Infrastrukturę 
bibliotek”, która budzi żywe zainteresowanie zarówno instytucji kultury jak i władz 
samorządowych. Tu są naprawdę duże pieniądze inwestycyjne, w 2012 roku odbył 
się nawet konkurs dla architektów na projekty gmachów nowych bibliotek. Te biblio-
teki, które mogą sobie pozwolić na przystąpienie do „Infrastruktury” na pewno sporo 
skorzystają finansowo. Chociaż Biblioteka+ nie oferuje sprzętu komputerowego, który 
zapewnia Program Rozwoju Bibliotek. Z modułu szkoleń Biblioteki+ skorzystało 40 
bibliotek i 76 ich pracowników, po 20 godzin szkoleń na każdego. I jeszcze udało się 
nam wygospodarować fundusze na wyjazdy studyjne do innych bibliotek: w 2010 
bibliotekarze zwiedzali biblioteki berlińskie, w 2012 odwiedziliśmy Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim. 

Czym właściwie jest organizator PRB, czyli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
informacyjnego?

FRSI została powołana do życia przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
do realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. To są ludzie, którzy od lat działają w or-
ganizacjach pozarządowych, znają ten sektor i mają doświadczenie w obracaniu 
środkami pozyskiwanymi z różnych źródeł. działania FRSI są skierowane wyłącznie 
do bibliotek i planowane w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi, 
m.in. Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i uczelniami. Np. w trakcie planowania 
programu okazało się, że bibliotekarze po studiach kierunkowych są słabo przygoto-
wani do pracy w małych bibliotekach. Są dobrze wykształconymi bibliotekarzami, ale 
nie są w stanie sprawnie zarządzać biblioteką w jej otoczeniu. Stąd też współpraca 
Fundacji z uczelniami, gdzie funkcjonują wydziały bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej, by wprowadzić takie zagadnienia do normalnego toku studiów. 

jak wypada województwo zachodniopomorskie na tle Polski w realizacji tych 
dwóch programów?
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Średnio. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wypadniemy lepiej. W Programie 
Rozwoju Bibliotek mamy 137 placówek bibliotecznych w I i II rundzie. Nie jest to impo-
nująca liczba, zważywszy na 377 placówek w województwie. Oczywiście nie wszystkie 
biblioteki mogły przystępować do programu, choćby Miejska Biblioteka Publiczna 
w Szczecinie, która ma 35 filii, Koszalińska Biblioteka Publiczna, czy MBP w Kołobrzegu 
razem z ich placówkami. Chociaż w innych województwach niemal wszystkie biblioteki 
włączyły się do PRB. Ale bibliotekarze bardzo sobie chwalą udział w programie, szkolenia 
bardzo dużo im dały, zobaczyli swoje biblioteki z innej strony. Z programu Biblioteka+, 
mimo tego, że był praktycznie darmowy skorzystało niedużo bibliotek. Chociaż mogło 
w nim wziąć udział jeszcze mniej bibliotek niż w PRB, bo tu granicą były miasta do 15 
tysięcy mieszkańców i warunek bycia instytucją kultury bądź jej częścią. Chyba najwięk-
szym problemem było to, że w ciągu roku jedna osoba musiała kilka razy przyjechać 
do Szczecina na 10 dni szkoleniowych, więc w przypadku placówek jednoosobowych 
oznaczało to 10 dni w roku, kiedy biblioteka jest nieczynna. Nie wszyscy organizatorzy 
się na to godzili. Taka sytuacja miała niekiedy miejsce w całych powiatach: nie były prze-
szkodą kwestie finansowe, tylko fakt, że biblioteka przez 10 dni musiałaby być zamknięta. 
Trochę szkoda, bo okazję do skorzystania ze szkoleń miały biblioteki, które nie mają na 
ten cel zapewnionych pieniędzy w swoich budżetach. Biblioteka+ zwracała nawet koszt 
dojazdu pracownika ze swojej miejscowości do Szczecina na szkolenie.

Czy to, że większy nacisk położono na szkolenia pracowników bibliotek niż na 
zaopatrywanie ich w sprzęt komputerowy, oznacza, że biblioteki są już dosta-
tecznie wyposażone w nowoczesny sprzęt? Czy prowadzono jakieś badania 
na ten temat?

Tak, prowadzono takie badania. Programy podobne do PRB, skierowane do 
bibliotek, Fundacja Billa i Melindy Gatesów realizowała już w wielu innych krajach 
i okazało się, że na ich tle polska biblioteka jest dość dobrze zaopatrzona w sprzęt. 
W związku z tym postanowiono trochę większy nacisk położyć na szkolenia i oprogra-
mowanie komputerowe. Trzeba pamiętać o latach ubiegłych, w których realizowany 
był choćby program „Ikonka”, gdzie w większości gmin po 3 komputery trafiały do 
biblioteki z przeznaczeniem do wykorzystania przez użytkowników. Bardzo często 
te komputery stawały w bibliotekach, w których bibliotekarka/bibliotekarz nawet nie 
umieli posługiwać się tymi urządzeniami. Stąd też ta duża liczba szkoleń IT, które 
bibliotekarze bardzo sobie chwalili. To było 40 godzin warsztatów z obsługi tego sprzę-
tu, który biblioteki otrzymały od PRB: komputerów, laptopów, aparatów cyfrowych, 
rzutników i urządzeń wielofunkcyjnych, czyli połączeń drukarki, skanera i faksu. 

Gdzie w tych programach miejsce na czytelnictwo, książki? Czy nie próbują 
one uczynić z bibliotek tego, czym tak naprawdę mają być przecież domy 
i ośrodki kultury?
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Kiedy FRSI zastanawiała się jak ulokować pieniądze, gdzie je skierować, okazało 
się, że strukturę sieci po 1989 roku w Polsce zachowały właśnie biblioteki. Po drugie 
ustawa zobowiązuje każdy samorząd do powołania biblioteki publicznej w każdej 
gminie, więc istniała gwarancja, że ta sieć jest tworem trwałym. To otwierało cały 
szereg możliwości, by uzgadniając coś na górze tej sieci, z mniejszą liczbą ludzi, mieć 
pewność, że działania te dotrą do poziomu gminnego. domy czy też ośrodki kultury 
nie funkcjonują w takiej sieci, a chodziło przecież o jakąś centralizację działań. Poza 
tym biblioteki już wtedy często sprawowały bądź też miały potencjał by sprawować 
funkcję takiego centrum życia małego miasta czy wsi. Może nie zawsze biblioteka 
ma zbiory, czasopisma, czy sprzęt którymi może się pochwalić, ale zawsze działa 
na rzecz tych mieszkańców. do biblioteki przychodzą ludzie, niekoniecznie po to, 
by wypożyczyć książkę. Czasami bibliotekarz jest spowiednikiem, musi wysłuchać, 
zrobić herbatę, przygarnąć dzieci oczekujące na autobus po szkole. Kiedyś to książki 
stanowiły bibliotekę, obecnie jest to miejsce, do którego każdy może przyjść – użyt-
kownik, już nie czytelnik tylko i wyłącznie, ale właśnie użytkownik, który przyjdzie 
do biblioteki sprawdzić jakąś informację w Internecie, a nawet z sąsiadem, w ciszy 
i spokoju, rozegrać partię szachów. Ale aby biblioteka działała w ten sposób, pani 
bibliotekarka musi umieć pomóc użytkownikowi wyszukać informację w Internecie, 
zarezerwować sobie on-line miejsce w kolejce w urzędzie, obsługiwać edytor tekstu, 
itp. I to jest wspólny mianownik obydwu programów: chcą one stworzyć z biblioteki 
miejsce przyjazne użytkownikom i wypełnione nimi.

Czy nie jest trochę tak, że do tych dwóch programów przystąpiły biblioteki i tak 
aktywne, a te, w których niewiele się działo pozostały w tym samym miejscu, 
czyli w myśl zasady „nie iść do przodu to cofać się” cofnęły się w swym roz-
woju? Co z tymi bibliotekami? i ile ich jest w zachodniopomorskim?

Jest przynajmniej kilkanaście bibliotek w województwie, które nie przystąpiły 
ani do jednego ani do drugiego programu a mogłyby to zrobić. Mam nadzieję, że 
te biblioteki będą startowały w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, mamy też 
jako biblioteka wojewódzka zamiar dotrzeć do nich poprzez właściwe im biblioteki 
powiatowe. Spotykamy i będziemy się spotykać w każdej bibliotece powiatowej 
z bibliotekarzami z tych mniejszych miejscowości, by dowiedzieć się u źródła co 
się w tych bibliotekach dzieje, jakie szkolenia są potrzebne i jakie są przeszkody 
w prawidłowym funkcjonowaniu takiej biblioteki. Na pewno przyczyną problemów 
są fundusze, czy też bardziej ich brak. Część bibliotek po prostu nie ma finanso-
wych możliwości przyjechania do Szczecina na konferencje, spotkania, szkolenia 
czy warsztaty, nawet jeżeli są one darmowe. Nie pomaga też na pewno położenie 
Szczecina na obrzeżach województwa, z najdalszych od nas miejscowości w zachod-
niopomorskim droga potrafi trwać 3 godziny w jedną stronę. Obydwa programy będą 
kontynuowane: za chwilę ma ruszyć III runda PRB, szkolenia w programie Biblioteka+ 
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już się skończyły, ale biblioteki wojewódzkie mogą się starać, i Książnica Pomorska 
będzie to robić, o fundusze na szkolenia już z innego programu. Jeśli zaś chodzi 
o samą Bibliotekę+ to będzie kontynuowany moduł Certyfikat Biblioteki+, Mak+ i In-
frastruktura Bibliotek. Na początku 2013 roku zapowiedziano już zmiany w sposobie 
finansowania i regulaminie, na pewno jednak 75% środków będzie można uzyskać 
od Instytutu Książki, 25% będzie po stronie organizatora biblioteki. Możemy się też 
spodziewać przychylności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i mieć 
nadzieję na to, że będzie bezpośrednio jako urząd partycypował w tych 25%, za 
które odpowiada organizator biblioteki. Pod koniec stycznia 2013 roku FRSI ogłosi 
nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki nie będą, jak to miało 
miejsce do tej pory, aplikować w partnerstwach, czyli w modelu biblioteka wiodąca 
i 3 biblioteki partnerskie; od teraz biblioteki mają ubiegać się o udział w programie 
samodzielnie, faworyzowane będą natomiast te, które mają większą liczbę filii, czyli: 
im więcej filii, tym więcej punktów w programie. Tak samo jak w dwóch poprzednich 
rundach tak i teraz gmina musi wyrazić swoją zgodę i z nią też będzie podpisana 
umowa. Biblioteka nie musi się wykazywać 30-godzinnym tygodniem pracy we 
wszystkich, ale na pewno jedna z placówek musi być czynna w sobotę lub niedzielę. 
I tym razem bibliotekom zostanie przekazany sprzęt: komputery, laptopy, rzutniki, 
drukarki, aparaty.

Dziękuję za rozmowę.
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Andrzej Awtuszewski, Michał Surwiłło

NIEdOLE POLSKIEJ KSIĄŻKI

W papierach  rodzinnych znalazłem wspomnienia okupacyjne, spisane w 1976 roku, 
przez nieżyjącego już Michała Surwiłłę – redaktora, żołnierza, miłośnika historii a w ko-
neksjach rodzinnych, brata mojej matki. Opisane zdarzenia zatytułowane „Okupacyjne 
przygody z książką” mają miejsce w Wilnie i w jego najbliższych okolicach w latach 
1942–1943. W mieście nazywanym polskim Ateneum Północy, poważnym i znaczącym 
ośrodkiem kultury i nauki, obfitującym w liczne instytucje naukowe (ze słynnym uniwer-
sytetem Stefana Batorego), szkoły, biblioteki, księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa. 
Było to miasto również kresowym centrum życia umysłowego polskich żydów.

dla lepszego zrozumienia tych wspomnień konieczne jest krótkie wprowadzenie, 
cofnięcie się do czasów nieco wcześniejszych. Przypomnienie w formie kalendarium 
dramatycznych losów miasta od września 1939 roku. I tak: 19 września 1939 roku 
w konsekwencji paktu Ribbentropp-Mołotow Wilno zajmują wojska sowieckiej Rosji. 
10 października tego roku władze ZSRR przekazują miasto Republice Litewskiej. 28 
października 1939 roku wojska litewskie wkraczają do Wilna. Wkrótce w wyniku pro-
wokacji dochodzi do obalenia „burżuazyjnego” rządu litewskiego. 15 czerwca 1940 
roku prezydent Litwy Smetona�, czując się zagrożonym, opuszcza Litwę i udaje się do 
USA. 17 czerwca 1940 roku utworzono na Litwie nowy rząd. 21 lipca 1940 roku wyło-
niony nowy Sejm Ludowy ogłasza Litwę Socjalistyczną Republiką Radziecką i zwraca 
się do Rady Najwyższej ZSRR z „prośbą” o przyjęcie Litwy radzieckiej w skład ZSRR.  
3 sierpnia 1940 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego jednomyślnie (sic!) po-
dejmuje uchwałę o przyjęciu Litwy do Związku Sowieckiego. 21 czerwca 1941 roku na 
Litwę wkraczają wojska niemieckie. 23 czerwca 1941 roku powstaje nowy litewski Rząd 
Tymczasowy. 25 lipca 1941 roku Niemcy tworzą Generalbezirk Litauen – niemiecką 
administrację Litwy. 5 sierpnia 1941 roku rozwiązano Rząd Tymczasowy. 13 lipca 1944 
roku Wilno wyzwalają oddziały Armii Czerwonej i polska AK.

Okupacyjne przygody z książką 
– wspomnienia Michała Surwiłły

W okresie od 19 września do końca października 1939 roku w Wilnie życie za-
marło i wszystkie sklepy były zamknięte. Rosjanie wywozili co się dało przed odstą-
pieniem miasta Litwinom i dopiero po ustabilizowaniu się władz litewskich nastąpiła 
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pewna normalizacja życia. Otwarto sklepy, lecz księgarnie pozostały zamknięte do 
czasu usunięcia z nich książek uznanych za nieprawomyślne, głównie traktujących 
o polskości Wilna i ziemi wileńskiej. W końcu listopada władze litewskie wydały 
dekret o upaństwowieniu mienia należącego do firm polskich posiadających cen-
trale w Warszawie. W księgarstwie dotyczyło to księgarni Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, oddziału wileńskiego Gebethnera i Wolffa oraz księgarni św. Wojciecha. 
Firma Gebethnera zdołała się ocalić, nadsyłając za pośrednictwem władz niemieckich 
odpowiedni protest, trwało to kilka tygodni, podczas których wyrzucono księgarnię 
z lokalu przy ul. Mickiewicza na ul. Zamkową. Śp. Wyderko skorzystał ze zwłoki 
i przenosin, ukrywając znaczną część książek, którym groziła konfiskata. Natomiast 
księgarnie ZNP i św. Wojciecha zostały opieczętowane.

Wyznaczony przez Smetonę komisarz rządu litewskiego na miasto Wilno miano-
wał komisarzem do spraw kultury, a więc i księgarń niejakiego Sakowicza, byłego 
nauczyciela litewskiego gimnazjum w Wilnie, dorywczo pisującego w litewskiej 
gazecie wychodzącej w Wilnie. Osobnik ten przezwał się Sak-Sakienas i rozpoczął 
urzędowanie od wypędzenia polskiego teatru z gmachu na Pohulance. Gmach ten 
zbudowała z własnych funduszów w 1911 roku znakomita aktorka Nina z Młodzie-
jowskich Szczurkiewiczowa i ofiarowała go miastu Wilnu pod warunkiem, że będzie 
w nim głoszone wyłącznie słowo polskie. Sak-Sakienas tłumaczył, że chodziło jej 
tylko o niedopuszczenie języka rosyjskiego, natomiast na pewno nie miała nic prze-

Tłum gapiów przygląda się wkraczającemu do Wilna litewskiemu wojsku. Widoczny na zdjęciu czołg. 
(Propagandowa pocztówka litewska)
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ciwko językowi litewskiemu i zabrał teatr z zapasem dekoracji i inny i urządzeniami, 
wyrzucając dyr. Szpakiewicza dosłownie na bruk wraz z aktorami. Zlitewszczono 
też uniwersytet Stefana Batorego, przerywając rozpoczęte egzaminy magisterskie 
i przewody doktorskie. Można było je ukończyć, ale po litewsku, przed litewskimi 
profesorami.

Co do księgarń ogłoszono, że mogą sprzedawać wyłącznie książki dopuszczone 
do obrotu przez cenzurę. Sak-Sakienas do kontroli książek powołał komisje złożone 
z „ekspertów” – jakichś niedouków studentów z Kowna, słabo znających język polski 
i inne oraz z agentów saugumy litewskiej policji. Oni uznali za zakazane wszelkie 
podręczniki od przeznaczonych dla szkoły podstawowej do uniwersyteckich włącznie, 
wszystkie dzieła historyczne, przeważną część książek dla młodzieży i sporo bele-
trystyki. Zapasy zgromadzone u św. Wojciecha i w ZNP Sak-Sakienas określił jako 

„Slamstas” (śmiecie) i nawet nie zlecił kontrolować. Na razie książki te zapakowano, 
oblepiono baloty2 pieczęciami i pozostawiono na miejscu.

Najbardziej ucierpiały antykwariaty, gdyż zainteresowały się nimi komisje złożone 
z  docentów i profesorów uniwersytetu kowieńskiego, dopuszczających się zwykłego 
rabunku książek, które im się podobały. Jak mi opowiadał śp.  dorżynkiewicz nawet 
sam Michał Birżyszka3 nie wstydził się przywłaszczać pod pozorem konfiskaty cen-
nych starodruków. W końcu, w początkach 1940 roku prawie wszystkie księgarnie 
otworzyły się i jakoś prowadziły sprzedaż mimo licznych szykan litewskich.

Sytuacja zmieniła się radykalnie po ponownym wkroczeniu wojsk radzieckich4 
i włączeniu Litwy do ZSRR. Litwini w ciągu jednej doby poczuli się komunistami za 
wyjątkiem tych, którym udała się ucieczka do Prus. Wszystkie księgarnie znacjo-
nalizowano prócz Zawadzkiego, gdyż jego pracownicy kupili firmę od właściciela 
jeszcze w 1938 roku i występowali wobec władz litewskich i później radzieckich 
jako spółdzielnia. Zawiadywał nimi organ NKWd, w skład którego weszło sporo 
miejscowych żydów i Litwini, między innymi i Sak-Sakienas.

Postanowiono zdyskwalifikowane książki przerobić na papier do pakowania 
i w tym celu przewożono je ciężarówkami do papierni w Kuczkuryszkach pod Wilnem. 
Papiernia była stara, w dawnych latach zbudowano ją nad Wilenką między Pusz-
karnią a Nową Wilejką, stosunkowo mała i niedostosowana do przerobu tak wielkiej 
masy książek. Zaczęto ją rozbudowywać po nacjonalizacji, miano przywieść nowe 
maszyny, trwało to jednak długo. Bez względu na to zwożono tam książki w cha-
rakterze surowca. Znalazły się tam niemal wszystkie zasoby dużych antykwariatów 
wileńskich, księgarń św. Wojciecha i ZNP. Przetwórstwa nie uruchomiono aż do 
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku.

W papierni był jeszcze personel polski, który zadbał o to, aby zwożone książki 
składowano pod dachem, tłumacząc, że złożone pod wiatami czy nawet pod gołym 
niebem zawilgną i nie będą nadawały się do przerobu. Po wejściu Niemców ogromna 
większość Litwinów bardzo szybko zmieniła przekonania i poszła na współpracę 
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z entuzjastycznie spotkanymi przez nich Niemcami. Przed rokiem Litwini wznosili 
bramy na spotkanie wojsk radzieckich, a dziewczyny w narodowych strojach rzu-
cały kwiaty na ich czołgi, w taki sam sposób witano Niemców tylko że dziewczyny 
trzymały, a na bramach powiewały nie czerwone chorągiewki, lecz litewskie żółto-
zielono-czerwone. Odżyła sauguma i policja litewska, pojawili się strzelcy i żołnierze, 
zabierając się z zapałem do mordowania Żydów. Sak-Sakienas został treuhanderem 
biblioteki i muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie i dzielnie handlował 
okazami z muzeum z niemieckimi antykwariatami. Gebietskommisar Wilna Stadt, 
były fryzjer z Monachium hans hingst odznaczał się nienawiścią do wszystkiego co 
polskie. dzielnie mu sekundował kierownik Propaganda Staffel, Oskar Klaue. Oni 
przekazali los książek i księgarń polskich w ręce litewskie. Znowu poleciały transporty 
do Kuczkuryszek, poza książkami z księgarń polskich znalazły się tam, wszystkie bez 
wyjątku zasoby wileńskich żydowskich antykwariatów, w całości biblioteka publiczna 
w Wilnie im. Tomasza Zana oraz słynna, olbrzymia żydowska biblioteka Straszuna, 
sporo żydowskich księgozbiorów prywatnych, np. piękna biblioteka Bunimowicza. 
Przebudowa papierni była nieukończona, w czasie wojny przerwano w ogóle roboty 
i papiernia była nadal nieczynna. Treuhanderem jej wyznaczono byłego urzędnika 
dyrekcji kolejowej, Antoniego Rozenberga rodem z Krakowa, volksdeutscha pośled-
niejszego gatunku, bo słabo mówił po niemiecku.

Część druga wspomnień w następnym numerze „Bibliotekarza Zachodniopo-
morskiego”.

Przypisy
1. Smetona Antanas (1874–1944) prezydent Litwy 1919-1920, 1926-1940.
2. Balot – szczelnie zapakowana paczka towarów jednego gatunku, najczęściej przeznaczona do 

przesyłki (Wielki słownik wyrazów obcych. PWN 2003).
3. Biržiška Mykolas (1882–1962) litewski historyk literatury i polityk.
4. W roku pisania wspomnień była przyjęta nazwa Związek Radziecki nie Związek Sowiecki.

BiBLiOGRaFia
daty i fakty korygowałem za: Jerzy Ochmański, Historia Litwy. Ossolineum 
1982.
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Wojciech Łopuch
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

KSIĄŻKI W SALI RYCERSKIEJ

Któż z nas, z wypiekami na twarzy, nie czytał w dzieciństwie sensacyjnych 
przygód Pana Samochodzika odkrywającego tajemnice średniowiecznych zamków. 
Po takiej lekturze świat książąt i rycerzy, szczęk oręża i zbroi w bitewnym zgiełku, 
honor i zdrada, skarby i tajemnice pobudzały młodzieńczą wyobraźnię, przynosząc 
zainteresowanie średniowieczną kulturą rycerską. Na Pomorzu Zachodnim trafić 
można na wiele zamków książęcych i biskupich, ale także tych, należących niegdyś 
do zakonów rycerskich i rycerzy w służbie książąt. Te ostatnie, najczęściej siedziby 
znamienitych rodów pomorskich, odznaczają się nierzadko bogatą historią i okazałą 
formą architektoniczną. Stary Zamek w Płotach jest tego najlepszym przykładem.

Na skrzyżowaniu dawnego traktu handlowego biegnącego ze Szczecina do 
Gdańska z drogą do Gryfic, w widłach rzek Rekawy i Regi, już w XIII stuleciu istniał 
słowiański gród. Nic po nim nie pozostało odkąd osiedlił się tutaj rycerz księcia Bar-
nima I dobiesław Wotuch z Otoka, który zerwał z dotychczasową tradycją osadniczą. 
On właśnie, poza obrębem dawnego grodziska, wytyczył miasto Płoty, któremu 
w 1277 roku nadał lubeckie prawo miejskie. Trudno dzisiaj spekulować nad wyglądem 
zamku dobiesława. Przypuszczać można jedynie, że była to drewniana warownia 
oddzielona od miasta głęboką fosą, kontrolująca przebiegający przez miasto trakt 
handlowy. Pozwalała na to niewielka odległość warowni od traktu nie przekraczająca 
zasięgu strzału z kuszy, tak cenionej wówczas i skutecznej broni.

 W 1284 roku prawo do „castrum Plote dicti” otrzymali Wedelowie popierani przez 
Askańczyków – elektorów brandenburskich, którzy w owym czasie rozpoczęli podbój 
ziemi gryficko-trzebiatowskiej. Jednakże nie na długo. Zaledwie po dziesięciu latach 
ziemie powróciły do Gryfitów, zamek zaś otrzymał w posiadanie Jan heydebrek, 
książęcy rycerz pochodzący z Rugii, który odtąd zaczął nosić przydomek „z Płotów”. 
On to nadał ostateczny kształt średniowiecznemu zamkowi rycerskiemu w kształcie 
murowanej obronnej wieży mieszkalnej ze skrzydłem gospodarczym, otoczonej 
murami. do budowy warowni o wymiarach 45x28 m użyto zarówno kamienia jak 
i cegły, nadając jej surowy wygląd.

 Następcami heydebreków na zamku w Płotach zostali von Ostenowie, któ-
rych siedzibą rodową był zamek w dąbiu Łobeskim. Władali nim nieprzerwanie 
dwieście lat, do 1577 roku, kiedy wskutek bankructwa domu Loitzów, zmuszeni 
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byli do jego sprzedaży. Przejmując zamek von Ostenowie najpierw zadbali o jego 
obronność, podwyższając o blisko sześć metrów mury obwodowe. Nie zapobiegło 
to jednak w burzliwych czasach zdobyciu zamku przez kołobrzeskich mieszczan 
w 1456 roku. Splądrowany i spalony zamek wnet został odbudowany i rozbudo-
wany. Powiększono go o trójkondygnacyjny budynek usytuowany pomiędzy wieżą 
mieszkalną a północnym murem obronnym. Nowa budowla o przestronnych, 
przesklepionych wnętrzach zdobionych alegorycznymi malowidłami otrzymała 
późnogotyckie formy dekoracyjne, udatnie harmonizując ze starszymi częściami 
warowni. Odtąd zaczęto nazywać ją Zamkiem Ostenów, tym bardziej, iż z diniesem 
von Ostenem i jego córką Kingą związana jest z zamkiem lokalna legenda. dinies 
von Osten rycerz księcia Eryka Pomorskiego, późniejszego władcy trzech kró-
lestw skandynawskich, chciał dla swojej ukochanej córki znaleźć jak najlepszego 
kandydata na męża, oczywiście z rycerskiego stanu. Niestety nieszczęsna Kinga 
zakochała się w przystojnym, acz pochodzącym z nierównego rycerzom stanu 
mieszczańskiego, młodzieńcu. Na to ojciec zgodzić się nie mógł i zamknął Kingę 
w jednej z komnat zamkowej wieży. Ta przepełniona rozpaczą wyskoczyła przez 
okno, ginąc na miejscu. Romantyczna historia dobrze wpisywała się w klimat tak 
modnych wówczas pieśni rycerskich.

Stary Zamek w Płotach
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W 1577 roku Wedigo von Osten siedzibę rycerską wraz z częścią miasta sprzedał 
rodzinie Blucherów. Niebawem nowi właściciele przystąpili do generalnej przebudowy 
średniowiecznego zamku, przekształcając go w renesansową rezydencję, wzorem 
tych wznoszonych przez książąt pomorskich. Wtedy to dominującą w założeniu 
obronnym wieżę mieszkalną częściowo zburzono, wbudowując w nią czterobiegową 
klatkę schodową wspartą na filarze. Pozostałą część wieży zaadaptowano na kaplicę. 
Wykusz wschodni średniowiecznego zamku przekształcono w ryzalit zwieńczony 
szczytem, zaś od strony Regi zbudowano ubikację zwaną danskerem. Przemurowa-
no także otwory okienne i otynkowano elewacje nadając im renesansowy charakter. 
W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych siedziba Blucherów otrzymała kształt 
nieregularnego czworoboku z wyodrębnioną klatką schodową, i wejściem prowadzą-
cym do reprezentacyjnej Sali Rycerskiej. Wnętrza na parterze jak i pierwszym piętrze 
przesklepiono sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Najbardziej okazały charakter 
otrzymało dwuprzęsłowe sklepienie Sali Rycerskiej wsparte na toskańskiej kolum-
nie ozdobionej głowami lwów. W tym najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu 
usytuowano kominek, symbol ogniska domowego, a ściany ozdobiono malowidłami. 
Bez wątpienia autor przebudowy zamku w Płotach chcąc dorównać rezydencjom 
książęcym, pełnymi garściami czerpał z najlepszego wzoru jakim w Księstwie Po-
morskim Gryfitów był renesansowy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, dzieło 
północnowłoskiego architekta Wilhelma zwanego Zachariaszem. W ten sposób 
siedziba Blucherów znalazła się w w orbicie wpływów kultury książęcej.

Późniejsze losy urokliwej rezydencji okazały się niesprzyjające, czy wręcz tra-
giczne. długotrwałe wojny przynoszące kres Księstwa Pomorskiego zdewastowały 

Sala Rycerska
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miasto i zamek, który zaczął popadać w ruinę. Ostatecznie jej los, na długie lata, 
przypieczętował tragiczny pożar który strawił rezydencję w 1860 roku. Odtąd, przez 
wiele lat, aż do początku lat 60-tych XX wieku pozostawała w ruinie.

Prace budowlano-konserwatorskie na wzniesieniu zamkowym poprzedziły rozpo-
częte w 1957 roku odkrywki archeologiczne, które pozwoliły odtworzyć średniowiecz-
ne dzieje warowni. W wyniku przeprowadzonych pomiędzy 1959 a 1967 rokiem prac 
zamek odzyskał walory renesansowej rezydencji przystosowanej do nowej funkcji, 
z przeznaczeniem na filię Archiwum Państwowego w Szczecinie i bibliotekę.

Obecnie w Starym Zamku w Płotach, po wyprowadzeniu się archiwum, mieści się 
biblioteka publiczna. W dawnej kuchni zamkowej usytuowany został oddział dla dzieci 
i młodzieży. Można więc powiedzieć, iż strawa duchowa zastąpiła tą, z której w tym 
miejscu korzystali niegdysiejsi rycerze. W Sali Rycerskiej natomiast umieszczono 
oddział dla dorosłych. Liczący 19 tys. woluminów zbiór biblioteczny wzbogacają 
płyty kompaktowe, gramofonowe i kasety. Bogaty zbiór przedwojennych widokówek, 
częściowo eksponowanych we wnętrzach, pozwala zapoznać się z dawnym wyglą-
dem miasta i zamku jak i ich dziejami. Warto odwiedzić Płoty. Warto w urokliwych 
wnętrzach biblioteki, zagłębić się w dziejach pomorskich rodów rycerskich.

dawna kuchnia
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Marzena Hippmann 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

KOBIETA dO ZAdAŃ SPECJALNYCh

My, kobiety! My, Polki. Pracownice, robotnice, żony, matki i kochanki. Jesteśmy 
niczym kuchenny robot na pełnych obrotach od rana do nocy. Funkcja: będzie ze 
sto w jednym – szyjemy, gotujemy, sprzątamy, pierzemy, tulimy, kochamy, narze-
kamy, robimy zakupy, całujemy rozpalone czółka, zaspakajamy wszelkie potrzeby 
i pożądliwości ciała... Czegóż się od nas nie żąda? Mamy wiedzieć, być na czasie, 
musimy potrafić dziergać szaliki, znać się na modzie, być wszechstronne, zawodo-
wo aktywne, oczytane i pięknie wyglądać! O nie moje drogie, żadnych worków pod 
oczami, ziemistej cery i obowiązkowo pierś do przodu! Żart? Nie, nie i jeszcze raz 
nie! Ale do rzeczy!

jak wygląda twój dzień?
Już od rana, z myślą o czekającym 

Cię dniu, wsuwasz nogi w miękkie kap-
cie. I to jest odrobina luksusu, na który 
możesz sobie pozwolić. Bo oto, przed 
Tobą dzień jak codzień – dzień pełen 
obowiązków i ciągłego spełniania ocze-
kiwań. Suniesz w namiastce luksusu 
wprost do kuchni, by zaparzyć kawkę 
a w Twojej głowie już wyskakują kolejne 
zadania i liczby: zrobić śniadanie dla 
dzieciaków, nastawić pranie, uzupełnić 
listę zakupów o cebulę, pamiętać, by 
Piotuś czy inny Antek zabrał śniadanie 
i czyste spodenki szkolne; zadzwonić do 
mężulka, by zmienił opony na zimowe, 

zapłacić za energię, gaz... lista nie ma końca, a ty w międzyczasie wpychasz kęs 
wczorajszego chleba i malujesz jedno oko, podczas gdy nienoszona zimowa spód-
nica wydaje się jakby za mała, hm...

Potem, biegnąc w pośpiechu do pracy, przypominasz sobie o czym jeszcze 
zapomniałaś. Gdy w końcu docierasz do wypchanego po brzegi tramwaju, możesz 

źródło: http://kochamgeeka.blox.pl



�0�

P PO GOdZINACh

tylko zawisnąć, na jednym obcasie zeszłorocznych pantofli. W pracy jak to w pracy. 
Codzienne „dzień dobry!” do strażnika, kilka pięter, lekka zadyszka i padasz na 
krzesło. Tu, o ile musisz myśleć podczas wykonywanej pracy, o tyle rodzinka daje Ci 
wolne. Tu jesteś pracownikiem, wykonujesz swoje obowiązki. Prawdę mówiąc – psy-
chicznie odpoczywasz. Czasem możesz się pośmiać, czasem ktoś Cię zirytuje. Ale 
wiesz, że to tylko niewielka część dnia. Gdy wybije godzina wyjścia z pracy, bieżysz 
do sklepu, by wypchać siatki, załatwiasz wszystkie codzienne sprawy. I wchodzisz 
do domu. Ugotujesz, coś tam posprzątasz, powiesisz nastawione wcześniej pranie, 
poprasujesz kątem oka oglądając na „M jak miłość” czy inny bezterminowy serial, 
odcinek 158972. Znowu przypomnisz sobie, czego nie zrobiłaś i co jeszcze powinnaś 
koniecznie zrobić. Idąc do łazienki, wykonasz jeszcze jakieś pół tuzina spraw, weź-
miesz szybki prysznic. Zmyjesz z siebie makijaż, ale nie zmęczenie. Ono jest stałym 
Twoim towarzyszem! I tak rzucisz się na łóżko, wyjmiesz książkę, by przeczytać 
zaledwie kilka kartek... odpłyniesz aż znowu zbudzi Cię dźwięk zegarka i nowy dzień. 
I tak to moje drogie trwa: od młodości do starości, od pierwszego do trzydziestego 
pierwszego, od gładkiej twarzy do tej, którą poznaczy pajęczyna zmarszczek.

Żeby nie być gołosłowną przytoczę wypowiedź jednej z naszych koleżanek po 
fachu, którą spytałam: jak wygląda Twój dzień? Taką oto otrzymałam odpowiedź: 

„Matka pracująca to nic innego, jak prowadzenie dwóch stanowisk. Czasami osobno, 
czasami równolegle, gdy praca w domu połączona jest z opieką nad dzieckiem. Mój 
dzień zaczyna się od 6 rano – pobudka i takie tam różne czynności pielęgnacyjno-po-
ranne. Potem lekki bieg po bułeczki i szykowanie śniadanka do pracy dla obu panów 
(syna i męża). Potem szybki wybór ciucha na grzbiet i jestem gotowa do pracy. Praca 
przeplatana natłokiem myśli: kup to, kup tamto – ugotuj to, ugotuj tamto. Koszmar 
wymyślania. Zaczynam szukać w desperacji tanich obiadów w okolicznych pubach. 
Z torbiszczem zakupów i głodnym mężem na plecach dojeżdzamy do domu. Na 
szczeście mam dorosłe dzieci i sprawy szkolne mam z głowy. Po obiedzie chwilka 
dla serialu i wstawienie prania, prasowanie, układanie, szykowanie, planowanie!!! 
Ratunku, dlaczego odnoszę wrażenie, że istnieje dzień Świra?”. 

W literaturze nauk humanistycznych kobiecie poświęca się wiele miejsca. Ona, 
w XXI wieku ma wiele wymiarów. Ona, tak jak zmiany społeczno-polityczne w Polsce 
lat 90-tych, ma nową jakość. dynamiczne i wielowymiarowe przemiany cywilizacyjne 
i procesy demokratyzacji życia, objęły niemal wszystkie dziedziny życia społecznego 
i kulturowego. Nie tylko doszło do otwarcia granic międzypaństwowych. Oto doko-
nała się swoista rewolucja. dziś, każda Ona ma prawo do samodzielnego wyboru 
swojej drogi życiowej, realizacji swoich ambicji i aspiracji, a także do podejmowania 
aktywności, wcielając się w różne role społeczne. Nie jest spętana żadną ideologią 
polityczną czy religijną. 

Jak podkreśla L. Marszałek „na bazie wypracowanej przez siebie od początku XX 
wieku nowej jakości funkcjonowania jako pełnoprawne i podmiotowe uczestniczki 
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życia społeczno-publicznego, kobiety wywalczyły sobie równość wobec władzy, 
małżeństwa, pracy, własności czy rozrywki”�. Konsekwencją rozszerzania się pola 
aktywności kobiet jest ewolucja zakresu podejmowanych przez nią funkcji i działań 
w przestrzeni życia publicznego, społecznego, rodzinnego i zawodowego. Charak-
terystyczne dla określonej epoki historycznej uwarunkowania społeczne, polityczne, 
ekonomiczne czy kulturowe wyznaczają kobiecie konkretne, pożądane i akceptowa-
ne wzroce osobowe i modele zachowań. Kobiecość jest tutaj definiowana poprzez 
podejmowanie w określonych kontekstach historyczno-kulturowych ról społecznych, 
akceptowanych lub marginelizowanych przez społeczeństwo. Jaka zatem jest nowo-
czesna kobieta, nowoczesna Polka? Właściwie trudno na to pytanie odpowiedzieć. 
Bo oto, ile kobiet, tyle opinii. Przedstawię Państwu trzy oblicza Polek.

Kobieta w nowoczesnej odsłonie, czyli 
kobieta zawodowa

Pod wpływem rozwoju ruchu równoupraw-
nienia mężczyzn i kobiet następuje stopniowa 
i systematyczna zmiana świadomości dotyczącej 
sposobu funkcjonowania współczesnej kobiety 
w układzie całego życia społecznego. Propa-
gowanie ideologii feministycznych, upowszech-
nienie antykoncepcji, rozwój konsumpcyjnego 
stylu życia powodują odejście od „tradycyjnego” 
wizerunku na rzecz kobiety „nowoczesnej”. Za-
tem z jednej strony, feminizm przedstawia nam 
pracę zawodową jako warunek konstytutywny 
wyzwolenia się kobiety spod jarzma męskiej 
części społeczeństwa. Stanowi to tym samym 
gwarant prawdziwej niezależności i samo-

dzielności. Praca staje się tutaj niemal ostatecznym celem. Prezentuje się tu nam 
bizneswoman – przebojowa, energiczna, nastawiona na awans, zdyscyplinowana 
i stanowcza. Jedna z naszych koleżanek bibliotekarek na pytanie o to, jaki jest jej 
stosunek do pracy? Bez namysłu odpowiedziała: „praca to moja pasja”. Inna zaś 
stwierdziła, że „nie mogłabym żyć bez pracy. Życie zawodowe traktuję jako pierw-
szą wartość w swoim życiu. Być może dlatego, że nie mam dzieci, ale praca to ja”. 
Te krótkie odpowiedzi mają tutaj doskonałe odzwierciedlenie, ponieważ praca tutaj 
nie jest traktowana tylko w aspekcie obowiązku, ale jako clou życia. W tym modelu 
istnieje tzw. kult złotego cielca, lansowany przez media a silnie skierowany do kobiet, 

1 L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczsnym społeczeństwie, Seminare 
nr 25/2008, s. 273.

źródło: http://bsolutions.pl
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nakazujący wręcz „znajdowanie szczęścia” poza rolami domowymi – w pracy, w za-
jęciach dodatkowych, w spełnianiu się na różnych polach, wyłączając oczywiście 
role domowe. Nastawienie na sukces i na robienie kariery spowodowało w całym 
okresie transformacji, że przybyło kobiet pracujących na własny rachunek. Polki są 
najbardziej przedsiębiorcze w Europie – startują z własnym biznesem, bo chcą się 
rozwijać i odnosić sukcesy2. 

Może trochę liczb. W 2011 roku stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła prawie 
11%. Współczynnik aktywności zawodowej pań oscylował w granicach 49%. Udział 
aktywnych zawodowo Polek wyniósł 43,4%3 . Pracujące panie są w Polsce znacz-
nie lepiej wykształcone niż pracujący panowie. Prawie 77% z nich ma co najmniej 
maturę, a 27% magisterium4. Niestety, w Polsce nadal dominują różnice w opłacaniu 
kobiet i mężczyzn. W 2011 roku kobiety otrzymywały o 19% mniejszą pensję niż 
mężczyźni. Takie dysproporcje odnotowano na wszystkich szczeblach. „Jak wynika 
z analiz Polish Professional Women Network, według połowy mieszkanek naszego 
kraju czynnikiem hamującym rozwój kariery jest trudność w połączeniu obowiązków 
rodzinnych i zawodowych”5. 

W modelu tym wpływ feminizmu zaznacza się także w sferze intymnej i seksualnej 
Polek, gdzie stawia się na wyzwolenie z konwenansów, a sfera intymna przestaje być 
tematem tabu6. Widzimy tu kobietę pewną siebie, swojej atrakcyjności, na pewno nie 
zakompleksioną panią z koczkiem. Kobietę pełną seksapilu znającą swoje potrzeby 
seksualne. I nie ma w tym nic perwersyjnego, ma się rozumieć. „Oczywiście, jestem 
świadoma własnej atrakcyjności, choć nie przedkładam jej nad wykształcenie i zawo-
dową karierę” – twierdzi koleżanka 
bibliotekarka.

Kobieta środka, czyli żadnej 
pracy się nie boję

Któż z nas nie zna sławnego 
powiedzenia „Ja jestem kobieta 
pracująca! Żadnej pracy się nie 
boję”, które padły z ust Ireny 
Kwiatkowskiej. Są one dokładnym 
odzwierciedleniem nastepnego 
modelu, w którymu role kobiece 

2  http://bsolutions.pl
3  Kobiety na polskim rynku pracy: http://biznes.interia.pl/praca/news/kobiety-na-polskim-rynku-

pracy,1768159,4204
4  www.feminoteka.pl
5  Kobiety na polskim rynku pracy: http://biznes.interia.pl/praca/news/kobiety-na-polskim-rynku-

pracy,1768159,4204
6  A. Titkow, h. domański, Co to znaczy być kobietą w Polsce?, Warszawa 1995, s. 236

źródło: www.filmweb.pl
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sprawnie się zazębiają a ich równoległe wypełnianie pozwala na pełną realizację 
kobiety. Tu nie ma wymogu rezygnacji z którejś z ról, na korzyść innych. Kobiety 
zachęca się „do podążania za swoimi pasjami zawodowymi, które powinny być 
równie udane jak życie rodzinne”7. Tutaj inspiruje się kobiety do łączenia różnych 
ról i zadań: macierzyństwa, prowadzenia domu, pracy zawodowej, rozwijania swo-
ich pasji i zainteresowań, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Przyjęcie takich 
rozwiązań, gdzie kobiety mogą spełniać się zarówno w pracy jak i w domu, przy 
zachowaniu wszystkich standardów funkcjonowania w wybranych rolach, ośmiela 
panie i motywuje je do sytuowania się w obu dziedzinach aktywności. Oznacza to 
dla kobiety, wyuczenie się pewnego rodzaju dystansu do pełnienia obu ról, wyro-
bienie psychologicznej odporności na stawiane wymagania i balansowanie wśród 
tych oczekiwań. „do pracy podchodzę poważnie, obojętnie czy to będzie praca 
zawodowa czy zajęcia domowe, ponieważ jestem obowiązkowa i systematyczna. 
Natomiast nie ma u mnie pierwszeństwa, bardziej interesują mnie inne aspekty 
życia i moje zainteresowania...”. Przyjęcie tego wzorca samorealizacji, przy zacho-
waniu balansu daje tym kobietom optymalny rozwój zarówno społeczno zawodowy 
jak i osobisto-rodzinny. Jednak, pomimo wszelkich przyjętych w demokratycznym 
państwie rozwiązań prawno-socjalnych, realizacja na tych dwóch płaszczyznach 
sprawia, że Kobieta nieustannie musi podejmować trudne wybory i kompromisy. 

„Zaangażowanie się w wypełnianie ról wynikających z funkcjonowania w obydwu 
wymiarach wymaga od kobiety niezwykłej organizacji i odpowiedzialności, ale także 
rozpatrywania każdej podejmowanej decyzji przez pryzmat ambiwalencji – życie 
prywatne – życie zawodowe”8. dylematy te są oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. 
Z jednej strony chęć samorealizacji w sferze zawodowej, również z powodów eko-
nomicznych, powoduje „wyrzuty sumienia” dotyczące życia prywatnego, zwłaszcza 
dotyczące wychowania dzieci. dobrze zilustruje to wypowiedź jednej z naszych 
koleżanek, którą spytałam jak łączy rolę mamy z rolą pracownika zawodowego? 

„Kiepsko mi idzie. doba jest dla mnie za krótka. Nie uważam siebie za super mamę, 
ale też nie sądzę abym była złą matką. Uważam jednak, że moja praca zabiera mi 
zbyt dużo czasu; wobec czego mało go poświęcam dzieciom”. Zatem praca może 
stać się źródłem frustracji i podstawą do ciągłego poczucia, że niezbyt dobrze idzie 
mi w roli matki. Inna moja rozmówczyni to właśnie podkreśla „mój synek jak każdy 
człowiek domaga się uwagi na różne sposoby, więc towarzyszy mi ciągle poczucie 
winy, że jestem złą matką, bo zaniedbuję dziecko. Możliwe, że to wszystko udaje się 
innym idealnie zorganizować, ja nie jestem w tym dobra – niestety. Ciągle o czymś 
zapominam i przytłacza mnie to, że wszystko co związane z synkiem jest na moich 
barkach, że z każdego zaniedbania będę rozliczona, za dużo odpowiedzialności jak 

7  A. Titkow, h. domański, Co to znaczy..., op. cit. 235.
8  P. Servan-Schreinber, Kobiecość: od wolności do szczęścia, Warszawa 1998, s. 90.
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na jednego człowieka”. W naukach humanistycznych uważa się jednak, że model ten 
daje kobiecie szansę na wielowymiarowe realizowanie osobistych pragnień. Należy 
podkreślić z całą stanowczością, że kobieta pełniąca rolę matki, żony, godpodyni 
domowej, nie zatraca w tym wzorze swojej podmiotowości i świadomości właśnej 
niezależności i wartości. Przeciwnie, świadoma siebie pracująca matka, aktywna 
i rzetelna na polu zawodowym, kochająca i troskliwa we własnym gnieździe, podąża 
za własnymi pasjami i zainteresowaniami. Czy jednak kobieta wielozadaniowa bez 
trudu w jednym dniu odnajdzie się w skórzanym dyrektorskim fotelu, by następnie 
sprawnie upiec kurczaka w ziołach? To zależy od osobistych predyspozycji, orga-
nizacji, możliwości, samopoczucia i pomocy ze strony innych. No właśnie. Funkcjo-
nowanie kobiety w roli zawodowej, wymaga pewnej reorganizacji życia domowego 
i wprowadzenia partnerskich relacji między członkami rodziny oraz nowego podziału 
obowiązków, wcześniej przypisanych tylko kobiecie. Ta nowa reorganizacja życia 
domowego, sprawi, że nasza bohaterka z tradycyjnej pani domu, stanie się nowo-
czesną Matką-Polką, która kreatywnie kieruje własnym rozwojem osobistym, a która 
dzięki nowemu układowi zadań i obowiązków ma szansę podejmowania wypełniania 
ról rodzinnych. Jednak nie wszystkie z nas angażują swoich najbliższych do prac 
domowych. Kiedy zapytałam koleżankę po fachu, czy angażuje swoich bliskich do 
pomocy w domum, ta odpowiedziała: „jak sięgnę pamięcią to zawsze sama robiłam 
wszystko w domu, nawet wołano na mnie Zosia – Samosia. Męża nigdy nie anga-
żowałam do niczego, bo ciężko pracował w Stoczni i ja to rozumiałam. Z syna nie 
miałam pociechy, bo ważna była nauka, potem praca, nigdy nie przejawiał ciągot do 
prac porządkowych a o kuchennych to już zapomnij. Może to moja wina, ja proszę 
o pomoc raz, a potem odpuszczam i robię to sama. A poza tym mam taki charakter, 
że nie mogę usiedzieć na miejscu i muszę mieć ciągłe zajęcie”. Opinia ta zapew-
ne nie jest jedyną, bowiem wiele z nas woli po swojemu wykonać domowe prace, 
ponieważ często same jesteśmy najlepszymi organizatorkami domowego ogniska. 
No i czas na równouprawnienie małżonków. Stanowi ono klucz do sukcesu naszej 
bohaterki, ponieważ traktowane jest jako partnerstwo i współdziałanie ułatwiające 
kobiecie swobodne funkcjonowanie na niwie społeczno-zawodowej. Koleżanka za-
uważyła: „z mojej perspektywy łączenie pracy z wychowaniem dziecka jest bardzo 
trudne. Chyba, że ktoś ma stabilna sytuację rodzinną, czyli partnera, który naprawdę 
współwychowuje i współzajmuje się dzieckiem”.

Kobieta w domu, czyli w stronę tradycyjnego ujęcia
Pomimo dominujących obecnie tendencji do dyskryminowania tradycyjnych wzo-

rów ról kobiet pragnę krótko zaznaczyć, że model tradycyjny jest nadal powszechny 
i istnieje w dzisiejszym społeczeństwie. Stanowi alternatywę dla modelu kobiety 
wyzwolonej i kobiety-centrum, naszego wielozadaniowego robota. Wybór przez 
kobiety ról sprowadzających ich perspektywę działań do obszaru prywatno-rodzin-
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nego nie oznacza, że są zmuszone 
do ograniczania lub rezygnowania 
z zaspokajania w pełni swoich pasji 
i ambicji. dla nich bezgraniczne 
oddanie i poświęcenie się pracy do-
mowo-rodzinnej stanowi priorytetową 
wartość i nadaje sens ich działaniu. 
Niezwykłe doświadczenia macierzyń-
stwa i procesu wychowania dzieci 
są ważnym elementem życiowego 
sukcesu, które mogą osiągnąć tylko 
i wyłącznie poprzez pełne poświęce-
nia realizowanie roli dobrej gospodyni 
domowej i troskliwej matki. Wzorzec 
ten, choć realizowany w zaciszu 
domowych pieleszy i nie będący 

krzykliwym i ekspansywnym, szczególnie chętnie podejmowany jest przez kobiety, 
które pozostają poza kręgiem feministycznych ideologii. Zdaniem przedstawicieli 
nauk społecznych „klasyczny styl samorealizacji siebie jest preferowany przez kobiety 
mające niższe wykształcenie i zamieszkujące mniejsze miejscowości [...]. Kobiety 
z tej grupy, pozostając pod konserwatywnymi wpływami środowisk, w których żyją, 
sytuują się przede wszystkim jako filar życia rodzinnego, który aktualizuje swoje 
potrzeby i aspiracje poprzez wykonywanie obowiązków domowych”9. Jednak, o ile 
można przyjąć, że powyższe stwierdzenie dotyczy kobiet z niższym wykształce-
niem z małych miejscowości; o tyle niejedna z nas wolałaby poświęcić się rodzinie 
i domowemu zaciszu. dziś jednak podejmowanie pracy zarobkowej ściśle wiąże 
się z ekonomicznymi przesłankami, które niejako zmuszają kobiety do aktywności 
zawodowej. Być może jak ujęła to koleżanka „praca daje stabilizację finansową 
(w pewnym stopniu), ale wymaga uwagi, absorbuje – czy się chce czy nie”. I wówczas 
już nie jesteśmy w stanie być doskonałymi mamami na pełen etat.

Podsumowując moje rozważania pragnę podkreślić, że środowisko bibliotekarek 
według mnie wpisuje się we wzór „kobiety środka”. Bez względu na to, czy kierując 
się motywami ekonomicznymi, własnymi ambicjami czy innymi powodami, każda 
z nas przerabia ten sam schemat pośpiesznego dnia. „Moje życie jest skomlikowane, 
ponieważ jestem samotną matką i muszę sprostać wielu codziennym obowiązkom, 
których nie mam z kim dzielić. Po pracy odbiór dziecka ze szkoły, szybkie zakupy 
i obiad. Potem jestem już tak zmęczona, że zdarza mi się przysypiać na kanapie 

9  ona w XXi wieku – interdyscyplinarny obraz kobiety, red. nauk. Magdalena Baranowska-Szcze-
pańska, Poznań 2011, s. 152.

źródło: http://duska.blox.pl
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a dziecku jestem w stanie poświęcić czas dopiero około 20:00. W tym czasie, ja i on 
jesteśmy już padnięci. Przed nami jednak przepakowanie książek, czytanie i szybka 
kolacja. Mały jest w łożku koło 22:00 a ja po 23:00. W głowie mam już jednak plany 
na następny dzień”. drobne różnice w schemacie dnia oczywiście istnieją, ale jedno 
jest niezaprzeczalne. Polka śpieszy się, by zdążyć na czas. Mając świadomość, że 
choć własna praca nas cieszy, choć dzięki niej stajemy się aktywne i jesteśmy „na 
czasie” to godzenie ról zawodowych z rodzinnymi wymaga od nas poświęcenia 
a czasem staje się powodem naszej frustracji. Bycie mamą i umiejętność godzenia 
tego z rolą zawodową zasługuje na największą nagrodę. Trudność bowiem nie polega 
na wykonywaniu tychże ról, ale ich właściwym wykonywaniu. Tymczasem to właśnie 
zależy od wielu czynników, w tym od naszego samopoczucia i nie mam na myśli 
fizycznej odporności, ale psychicznych zasobów, dzięki którym jesteśmy w stanie 
sprostać wszelkim wymogom i oczekiwaniom. dlatego pracujące mamy, które po-
prosiłam o wypowiedzi na temat sposobów godzenia ról, głównie podkreślają, że nie 
są dobrymi matkami, że nie poświęcają dostatecznie czasu i uwagi pociechom. A te 

„to przecież Mały Człowiek, za którego jestem odpowiedzialna, którego kształtuję”. 
Zapewne są zbyt surowe w swojej ocenie, ponieważ nie da się być doskonałą we 
wszystkim. Ponadto wiele z nas boryka się ze skromnymi zasobami portfela i tu także 
tkwią źródła nieustającej frustracji Polek. „Codzienne obowiązki są nieodłącznym 
elementem naszego życia i w zasadzie wszystko przebiegałoby bez obciążeń, gdyby 
nie ciągłe myślenie o finansowej kondycji naszego portfela. Wiadomo, że inwencja 
typu „jak ugotować coś z niczego” lub „wykonać coś samemu” otwiera przed czło-
wiekiem nowe horyzonty, uzmysławia mu jaka nieograniczona moc kryje się w nim 
samym. Tak więc dopóki starczy sił, na pohybel tym, co na czas remontu uciekają 
nad ciepłe morze, trzeba odkrywać w sobie nowe możliwości”.

Mam nadzieję, że to krótkie spojrzenie na Kobiety pozwoli nam na dystans wobec 
siebie i wszystkich wymogów ze strony otoczenia. Kobietą wielozadaniową jest się 
na pełen etat, 24 godziny na dobę, w słońce i deszcz. Będąc w pracy, wykonując 
przypisane nam obowiązki, mamy w głowie pootwierane wszystkie szufaldki doty-
czące nie tylko pracy ale i domu. Jesteśmy jak James Bond w spódnicy. Mój artykuł 
jest ukłonem w stronę Pań Bibliotekarek, wykształconych Niewiast, pracujących 
Mam i aktywnych zawodowo Kobiet. 

dziękuję Wam drogie koleżanki po fachu, że zechciałyście wzbogacić moje 
teoretyczne rozważania swoimi wypowiedziami!

Na koniec odrobina dowcipu o nas Kobietach, nowoczesnych i świadomych 
siebie Matkach-Polkach: jesienny wieczór. Zmierzcha, włączyły się uliczne latarnie. 
Pada deszcz i wieje wiatr. Kobieta wraca do domu z torbami pełnymi zakupów. 
Wiatr rozwiewa poły jej płaszcza, ten plącze się między nogami i zakupami. Ona 
szarpiąc się z przeciwnościami pogody, myśli: znowu w domu ten marudzący stary, 
te rozwrzeszczane dzieciaki, znowu muszę nastawić pranie i coś ugotować, przy-
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pilnować Krzysia, żeby zrobił zadanie 
domowe (ten mały włakoń!) i jeszcze 
prasowanie... Nagle, zza krzaków 
wyskakuje ekshibicjonista, rozchyla 
odzienie i prezentuje, co tam ma! 
A ona bezradnie rzuca torby i mówi: 
kurka wodna, jajek zapomniałam 
kupić!

źródło: http://blogs.library.ucla.edu/



109109

K KRONIKA

2 stycznia w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach dyskusyjnego Klubu 
Książki, uczestnicy omawiali powieść Erica-
Emmanuela Schmitta Kobieta w lustrze.

3 – 31 stycznia w holu przy Czytelni Głównej 
w Książnicy Pomorskiej, w Galerii Jednego 
Obrazu eksponowany był plakat „Jazz” Beaty 
Rolak – absolwentki Wyższej Szkoły Sztuki 
Użytkowej, na wydziale Grafiki i Architektury 
Wnętrz w Szczecinie.

3 – 29 stycznia w Sali Kolumnowej w Książ-
nicy Pomorskiej prezentowana była wystawa 

„Exlibris autorstwa Ryszarda Balonia”. Autor 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką 
warsztatową, użytkową i komputerową.

7 stycznia – 1 marca w Bibliotece Niemie-
ckiej w Książnicy Pomorskiej zaprezentowane 
zostały najciekawsze powieści graficzne z ryn-
ku niemieckojęzycznego komiksu roku 2012. 
Na wystawie można było zobaczyć kolekcję 
25 książek najbardziej oryginalnych współ-
czesnych autorów. Wystawa przygotowana 
została przez Goethe-Institut we współpracy 
z frankfurckimi targami książek „Frankfurter 
Buchmesse”.

Od 8 stycznia rozpoczęto udostępnianie 
w KP, KBP i MBP w ramach serwisu IBUK, czyli 

internetowej czytelni on-line oferowanej przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN. W oferowanym 
pakiecie znalazło się 395 ibuk-ów o tematyce 
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, 
prawnej, pedagogicznej, medycznej, politycz-
nej, biologicznej, psychologicznej, zarządza-
nia i ekonomii.

9 stycznia, w roku Jubileuszowym Wałcza, 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wałczu 
odbyło się już czwarte spotkanie z okazji 710 
rocznicy lokacji miasta, z cyklu „Z historią mia-
sta na Ty”. Uczestniczyli w nim stali bywalcy 
tych spotkań, ale i liczna grupa młodzieży 
z wałeckich szkół wraz ze swoimi nauczycie-
lami. Tematem spotkania były dzieje Wałcza 
w XVI i XVII wieku, który to czas prelegent 
określił „Złotym” okresem w dziejach miasta. 
Prelekcja wzbogacona była pokazem slajdów. 

9 stycznia w filii nr 9 Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej, w ramach dyskusyjnego Klubu 
Książki uczestnicy omawiali powieść Romy 
Ligockiej róża. obrazy i słowa.

9 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie 

„aktywni seniorzy” spotkali się, by wysłuchać 
wykładu Franciszka Łuczka „150 rocznica 
wybuchu powstania styczniowego”. W trak-
cie ożywionej dyskusji okazało się, że miesz-

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna
im. Joachima Lelewela

Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska

im. Stanisława Staszica w Szczecinie

KRONIKA
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kaniec Nowogardu, Roman Szałkiewicz jest 
praprawnukiem powstańca Kazimierza Szał-
kiewicza poległego pod Porozowem (obecna 
Białoruś). do dziś stoi tam pomnik z napisem 

„Kazimierzowi Szałkiewiczowi bohaterowi po-
wstania styczniowego. Rodacy”. Obejrzano 
wiele ciekawych zdjęć z okolic Porozowa, 
gdzie widnieją znaki polskości.

Od 9 stycznia w Galerii Region Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej można było oglądać wy-
stawę poświęconą powstaniu styczniowemu 
w 150 rocznicę wybuchu.

9 stycznia w Gminnej Bibliotece w Kołbasko-
wie – filia w Przecławiu w ramach akcji Cała 
Polska Czyta dzieciom, gościła malarka Bo-
żena Surmacz i trzecioklasiści z przecławskiej 
szkoły podstawowej.

10 stycznia w Oddziale dla dzieci i Młodzieży 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałczu odby-
ło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
dla dzieci „Świąteczne ozdoby Bożonarodze-
niowe”.

10 stycznia w Oddziale dla dzieci Bibliote-
ki w Policach drugoklasiści z SP w Policach 
uczestniczyli w lekcji pt. „Zabytki Krakowa”. 
Podczas zajęć dzieci wysłuchały legend 
o Kraku, smoku wawelskim, królewnie Wan-
dzie, rozwiązywały liczne rebusy, zagadki 
i krzyżówki.

10 stycznia w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyło się spotkanie autorskie z Wie-
sławem Romanowskim, połączone z promocją 
jego książki Bandera: terrorysta z Galicji.

11 stycznia w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się spotkanie 
autorskie z Markiem Adamkiewiczem pro-
mujące książkę Bez wątpienia było warto!. 
Spotkanie prowadził Michał Siedziako. Marek 
Adamkiewicz to jedna z najbardziej znanych 
postaci opozycji demokratycznej okresu PRL. 
Współzałożyciel wrocławskiego Studenckiego 
Komitetu Solidarności, lider szczecińskiego 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Aka-
demickiego Ruchu Oporu i kolporter niezależ-
nych wydawnictw.

Promocja książki Bandera: terrorysta z Galicji w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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11 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie odbyły się zajęcia dla przed-
szkolaków, poświęcone rozpoznawaniu pór 
roku i nazw miesięcy.

11 stycznia w Sali Kolumnowej w Książnicy 
Pomorskiej odbyło się po raz drugi wspólne 
kolędowanie pod hasłem „Zaśpiewaj kolędę 
z Książnicą Pomorską”.

11 stycznia w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Młodzieżowego dysku-
syjnego Klubu Książki, omawiano telefony do 
przyjaciela Anny Łaciny.

12 stycznia nestorka koszalińskiego biblio-
tekarstwa, zasłużona dla Koszalina i Regio-
nu, wieloletnia zastępczyni dyrektora Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koszalinie pani Maria hudymowa skoń-
czyła 100 lat. Piękna uroczystość jubileuszo-
wa, z udziałem prezydenta Koszalina Piotra 
Jedlińskiego, odbyła się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

13 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach po raz kolejny włączy-
ła się do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Anita Cieślak, 
Grażyna Bejster, Maria Kowalska, Andżelika 
Gałecka oraz Szymon Głod zorganizowali 
kiermasz książek w Międzynarodowym domu 
Kultury i przygotowali bar sałatkowy. Podczas 
kiermaszu można było zakupić piękne, drew-
niane szkatułki, świeczniki, wazoniki, ramki na 
zdjęcia wykonane przez dzieci podczas ferii 
zimowych 2012. Za datek można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z bibliotekarzami, 
którzy przebrani byli za ptaki. Biblioteka pro-
wadziła kiermasz, podczas którego udało się 
zebrać ok. 900 złotych. Podczas wieczornej 
zbiórki w sali teatralnej, w ramach której MdK 
dyrektor Biblioteki prowadziła sprzedaż prac 
wykonanych techniką origami modułowego 
oraz książek ze specjalnymi dedykacjami au-
torów z okazji WOŚP, zebrano jeszcze 670 zł.

14 – 15 stycznia Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Polanowie gościła 6 grup przed-
szkolaków, dla których przygotowała zajęcia 
czytelnicze. Bohaterami styczniowych spotkań 
dla najmłodszych były koty Filemon i Bonifacy. 
Znane postacie z telewizyjnej dobranocki za-
prosiły dzieci do świata swoich przygód w opo-
wiadaniu pt. „Bałwan z wąsami”. Bibliotekarki 

„Zaśpiewaj kolędę z Książnicą Pomorską” – II edycja
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prowadzące spotkanie wykorzystały pacynki 
przedstawiające głównych bohaterów. Razem 
w spotkaniach wzięło udział 113 dzieci.

14 stycznia w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej odbył się zjazd oddziałowy Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie. 
do władz oddziału koszalińskiego SBP zostali 
wybrani dariusz Florek (dyrektor Biblioteki 
Białogardzkiej) – przewodniczący, Magdalena 
Zaziemska (bibliotekarka z Biblioteki Biało-
gardzkiej) – sekretarz, Aleksandra Panek (bi-
bliotekarka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej) 

– skarbnik oraz członkowie zarządu: Justyna 
Grzegorczyk (bibliotekarka Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej), Joanna Przybyło (biblio-
tekarka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej), 
Małgorzata Wojtaluk (bibliotekarka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu), dariusz 
Czesnowski (bibliotekarz Biblioteki Publicznej 
Gminy Malechowo).

15 stycznia – 15 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w dziwnowie czynna była wystawa 
pokonkursowa prac Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego pod patronatem miesięczni-
ka „Bliżej przedszkola” na temat „dobrodziej-

stwa techniki w moim domu”. Organizatorem 
konkursu było publiczne przedszkole „Promyk 
Słońca” w dziwnowie, przy współpracy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w dziwnowie. Na 
konkurs wpłynęły 54 prace plastyczne z 19 
placówek oświatowych z różnych stron Polski.

16 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Myśliborzu odbyło się spotka-
nie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśli-
borzu z Aleksandrem Smoligą, Nadleśniczym 
z Nadleśnictwa Różańsko.

16 stycznia w Sali Kolumnowej Książnicy Po-
morskiej odbyło się spotkanie promujące dzia-
łalność chojeńskiego Stowarzyszenia Terra 
Incognita oraz jego wydawnictw. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. prof. Edward Rymar, dr Pa-
weł Migdalski i Antoni Porzeziński.

16 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się spotkanie dyskusyj-
nego Klubu Książki poświęcone powieści Dro-
ga Cormaca McCarthego.

17 stycznia w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyło się spotkanie autorskie z ks. 

Bibliotekarze z Międzyzdrojów podczas kolejnego finału WOŚP
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Adamem Bonieckim, byłym redaktorem na-
czelnym „Tygodnika Powszechnego”.

17 stycznia w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu, z okazji zbliżających się dni Babci i dziadka, 
zaproszono uczniów SP nr 1. dzieci obejrza-
ły prezentację multimedialną, z której dowie-
działy się o historii święta oraz o sposobach 
jego uczczenia. Pretekstem do rozmowy było 
opowiadanie Barbary Gawryluk Pozdrowienia 
dla babci z książki Przedszkolaki z ulicy More-
lowej. Pierwszaki miały także okazję zwiedzić 
bibliotekę, dowiedzieć się, jak zostać czytelni-
kiem Oddziału dla dzieci oraz obejrzeć książki 
z serii Ciekawe, dlaczego.

17 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Goleniowie odbyło się pierw-
sze spotkanie Szachowego Klubu dżentelme-
na. W pierwszych rozgrywkach udział wzięło 
12 osób, grali dorośli i młodzież.

17 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Goleniowie spotkali się laureaci konkursu 
czytelniczego, ogłaszanego co roku przez bi-
bliotekę. Rozdano nagrody książkowe i skon-
sumowano tort.

17 stycznia w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbyły się kolejne 
warsztaty z cyklu Książka ma głos, podczas 

których uczestnicy mogli kształcić umiejętność 
czytania form literackich mających za zadanie 
rozbawienie słuchaczy.

18 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wałczu odbyło się spotkanie przed-
szkolaków z Przedszkola nr 5 ze swoimi 
dziadkami. Wnukowie zaprezentowali bo-
gaty program artystyczny: dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, składały życze-
nia i wręczały laurki i upominki dla swoich 
babć i dziadków.

18 stycznia w Pyrzyckim domu Kultury zain-
augurowano jubileusz 750-lecia Pyrzyc. Py-
rzycka Biblioteka Publiczna również włączyła 
się w uświetnienie tego jubileuszu. Z tej oka-
zji, w holu Pyrzyckiego domu Kultury można 
było zobaczyć mapy i plany Pyrzyc, fotografie 
miasta z różnych lat (przedwojenne, zniszczo-
nego miasta, jego odbudowy po czasy współ-
czesne) oraz fotografie niektórych cennych 
eksponatów znajdujących się w dziale Trady-
cji – Muzeum Ziemi Pyrzyckiej.

18 stycznia w Książnicy Stargardzkiej odby-
ło się spotkanie autorskie z poetą Marcinem 
Rumińskim połączone z prezentacją multime-
dialną oraz odsłuchaniem poematu Matthew 
hopkins, który zrealizowany został jako teatr 
radiowy.

Wybory władz oddziału koszalińskiego SBP
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18 stycznia w filii w Przecławiu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kołbaskowie odbyły się 
lekcje biblioteczne dla dzieci.

18 stycznia w Pyrzyckim domu Kultury zain-
augurowano jubileusz 750-lecia Pyrzyc. Py-
rzycka Biblioteka Publiczna również włączyła 
się do obchodów. W holu Pyrzyckiego domu 
Kultury można było zobaczyć mapy i plany 
Pyrzyc, fotografie miasta z różnych lat oraz 
fotografie niektórych cennych eksponatów 
znajdujących się w dziale Tradycji – Muzeum 
Ziemi Pyrzyckiej. Oprócz zbiorów PBP swoje 
prace dotyczące Pyrzyc prezentowali słucha-
cze Uniwersytetu III Wieku z sekcji plastycz-
nej: Kazimierz Cielecki, Lidia Boczkowska, 
Jerzy Frymus.

21 stycznia w filii w Kołaczu Biblioteki Pub-
licznej w Połczynie Zdroju odbyło się spot-
kanie kolędowe, na którym mieszkańcy wraz 
z proboszczem śpiewali kolędy przy akom-
paniamencie muzycznym rodzeństwa Magdy 
i Rafała Tokarskich.

21 stycznia w Oddziale dla dzieci Biblioteki 
w Policach odbyły się zajęcia dla dzieci „Z 
Kopciuszkiem wybieramy się na bal!”. dzieci 
uczestniczyły w paradzie postaci bajkowych, 
zabawie oddzielania ziaren, rozwiązywały za-
gadki, rebusy, słuchały opowieści czytanych 
przez bibliotekarkę.

21 stycznia w świetlicy w Czechach (filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej) 
z okazji swojego święta spotkały się Babcie. 
Były kwiaty, kawa i ciasto. Imprezę zorganizo-
wała sołtys, Teresa Santysiak.

22 stycznia Biblioteka Publiczna w Złocieńcu, 
w ramach akcji „Cały Złocieniec czyta dzie-
ciom” gościła przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego. Bajkę Zaczarowana lalka Elżbiety 
Sadowskiej czytała Romana Kowalewicz – dy-
rektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

22 stycznia w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej miało miejsce II spot-
kanie z cyklu Ludzie Nauki Pomorza Zachod-

Spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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niego, poświęcone pamięci profesora Leona 
Babińskiego – prawnika cywilisty, współor-
ganizatora polskiego sądownictwa w okresie 
1918–39, po II wojnie światowej oraz organi-
zatora szkolnictwa wyższego w Szczecinie.

23 stycznia w Bibliotece Niemieckiej w Książ-
nicy Pomorskiej odbyły się warsztaty Opo-
wiadać obrazami, czyli przygody powieści 
graficznej adresowane do wszystkich, którzy 
z pomocą własnej wyobraźni chcieli zbadać 
tajemniczą przestrzeń; zarówno tę zamkniętą 
w słowie, jak i tą ukrytą w obrazie. Spotkanie 
prowadzone było przez Pawła Kulę a przygo-
towane we współpracy z Marią Stafyniak ze 
Stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki”.

24 stycznia w Sali widowiskowej Wałeckie-
go Centrum Kultury odbyło się spotkanie au-
torskie z Janem Nowickim i promocja książki 
Mężczyzna i one, zorganizowane przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Wałczu. Aktor opo-
wiadał o swoim życiu, książce i codziennych 
problemach.

24 stycznia w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie zorganizowano kolejny 
bezpłatny kurs komputerowy dla osób star-
szych w ramach projektu „Aktywny Senior 

w przyjaznej bibliotece” z Konkursu Gran-
towego „Aktywna Biblioteka”. Na spotkanie 
organizacyjne zgłosiło się 35 chętnych osób. 
Kursantów podzielono na trzy grupy, zajęcia 
trwały do końca marca.

24 stycznia w Zakładzie Karnym w Koszalinie 
odbyło się spotkanie w ramach dyskusyjnego 
Klubu Książki „Za Kratami”, w czasie którego 
omawiano powieść Wojciecha Tochmana Dzi-
siaj narysujemy śmierć. Moderatorkami klubu 
są pracownice Koszalińskiej Biblioteki Pub-
licznej.

25 stycznia w Sali pod Piramidą w Książnicy 
Pomorskiej odbył się wykład buddyjskiego na-
uczyciela Je desi Rinpocze Ngawang Lobsang 
Choki Nyima Praktyka wadżrajany – w cyklu 
Academia Buddhica. Wykład dotyczył praktyki 
medytacyjnej w buddyjskiej tradycji wadżraja-
ny (diamentowy Wóz).

25 stycznia w Książnicy Stargardzkiej miało 
miejsce rozstrzygnięcie VI Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego, którego tematem była 
działalność i twórczość Janusza Korczaka, 
patrona 2012 roku. Konkurs zorganizowała 
Książnica Stargardzka wraz z II LO im. K. Nor-
wida w Stargardzie.

„Aktywny Senior w przyjaznej bibliotece” w Polanowie
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28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w dziwnowie odbywały się „Ferie 
w Bibliotece”.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Międzyzdrojach dzieci podczas 
ferii zimowych brały udział w Kreatywnej Pra-
cowni Plastycznej. Zajęcia odbywały się od po-
niedziałku do piątku, wspólnie czytano książki, 
odbyła się mini dyskoteka i zajęcia teatralne. 
Wykonywano m.in. pamiętniki, makiety miast, 
skarbonki, świeczniki i biżuterię.

28 stycznia – 8 lutego w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Pomor-
skim trwały ferie zimowe. Odbywały się zaję-
cia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „duchy, 
stwory i horrory”. Szczególnie dużo emocji 
wzbudziła próba napadu na Bibliotekę prze-
prowadzona przez kapitana kołobrzeskich 
korsarzy „pirata Jerry’ego”. dzieci brały też 
udział w magicznych rebusach, zabawach 
zręcznościowych i literackich realizowanych 
pod hasłem „Pogromcy duchów” oraz war-
sztatach plastycznych „Nie taki duch straszny 
jak go malują”. dopełnieniem propozycji dla 
mniej odważnych dzieci był spektakl w wyko-
naniu Teatru Art-Re „Rubinowy książę”.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Łobzie trwały ferie zimowe. do 
proponowanych zabaw wykorzystano m.in. 
piłki-siedziska. Bibliotekę odwiedzili też stra-
żacy. dla dzieci i rodziców zaproponowano 
ponadto zajęcia w ramach programu współ-
pracy z Fundacją im. Komeńskiego.

28 stycznia – 8 lutego Biblioteka Publiczna 
w Połczynie Zdroju brała udział w akcji „Ferie 
z filmem w bibliotece”. Wyświetlane filmy po-
chodziły ze zbiorów Centrum Edukacji Obywa-
telskiej oraz Stowarzyszenia Nowe horyzonty. 

28 stycznia – 8 lutego Biblioteka Publicz-
na Gminy Świeszyno zorganizowała zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się 
w gościnnych progach Gimnazjum w Świeszy-
nie i prowadzone były w dwóch „dyscyplinach” 

– zajęcia plastyczne oraz zajęcia sportowe.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bornem Sulinowie trwały ferie zi-
mowe. Codziennie 37 dzieci w wieku od 4 do 
13 lat spotykało się w salach Oddziału dzie-
cięcego, by oddać się feryjnym szaleństwom. 
Karmiono ptaki, robiono kanapki, sałatki i twa-
rożki, rozmawiano o uzależnieniach. Odbyła 

Podczas spektaklu teatralnej Akademii Wyobraźni z Wrocławia
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się wycieczka do kina, w bibliotece gościł też 
Teatr Wyobraźni z przedstawieniem kukieł-
kowym pt: „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”. 
Odbyło się też kilka konkursów, m.in. rysun-
kowy „Stop uzależnieniom” oraz „Mam talent”. 
Zwieńczeniem ferii była V już Noc w Biblio-
tece.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie pod hasłem „Poeci 
bawią dzeici – rok 2013 rokiem Juliana Tuwi-
ma” odbywały się ferie zimowe w dziale dla 
dzieci i Młodzieży. dzieci uczestniczyły m.in. 
w głośnym czytaniu, zabawach i konkursach 
plastycznych oraz rozwiązywaniu zagadek 
i rebusów dotyczących znajomości wierszy 
Juliana Tuwima. Podczas ferii bibliotekę od-
wiedziło 542 dzieci.

28 stycznia – 8 lutego Oddział dla dzieci 
i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wałczu zorganizował ferie dla dzieci ze 
szkół podstawowych. dzieci brały udział 

w zajęciach plastycznych, muzycznych, robiły 
origami. Spotkały się też z policjantami i haf-
ciarkami. W czasie ferii dzieci słuchały bajek 
z całego świata, odbyły się również dwa wyj-
ścia do kina.

28 stycznia – 8 lutego w filii Pyrzyckiej Biblio-
teki Publicznej w Żabowie trwały ferie zimowe, 
zorganizowane z Przedszkolem Publicznym 
w Żabowie. Głośno czytano bajki, malowano, 
były tańce z balonami oraz poczęstunek.

28 stycznia – 8 lutego w filii Pyrzyckiej Biblio-
teki Publicznej „Sady” ferie zimowe rozpoczęły 
się hasłem „Nasza zima zła”.

28 stycznia – 8 lutego podczas tegorocz-
nych ferii zimowych Biblioteka w Policach 
zorganizowała zajęcia dla swoich czytelników 
zarówno w Oddziale dla dzieci, jak i w Filii nr 
6. dzieci w różnym wieku i z wielu polickich 
szkół chętnie uczestniczyły w programie, który 
zaoferowała biblioteka. 

Przedstawienie „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”
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28 stycznia – 8 lutego w Bibliotece Publicz-
nej w Złocieńcu pod hasłem „Książka i szycie 
sposobem na życie, czyli kreatywne warsztaty 
z tkaniną i książką” odbywały się ferie dla dzie-
ci zorganizowane wspólnie ze Złocienieckim 
Ośrodkiem Kultury. historia Złocieńca jest 
ściśle związana z rozwojem przemysłu włó-
kienniczego, stąd też pomysł na przybliżenie 
tego właśnie tematu feriowiczom. Swoją wie-
dzę i umiejętności dotyczące włókiennictwa 
uczestnicy zajęć mieli okazję sprawdzić szyjąc 

„rękomisie” i ozdabiając je według własnego 
pomysłu. Te niecodzienne i oryginalne pacyn-
ki zagrały w teatrzyku. dzieci miały też okazję 
obejrzeć prezentację multimedialną o Julianie 
Tuwimie. W drugim tygodniu ferii dzieci projek-
towały i szyły z filcu etui na telefon komórkowy 
i eko-torby.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w drawsku Po-
morskim trwały ferie zimowe. Od gier i za-
baw dydaktycznych, takich jak: „Sprawdzian”, 

„Państwa Miasta”, „Jeden z dziesięciu” po gry 
i zabawy ruchowe np. „Kalambury”, „Żywe 
pomniki”, a także zajęcia muzyczne, takie 
jak: „Karaoke”, czy „Jaka to melodia”. Ponad-
to w czasie ferii zorganizowano konkurs pla-

styczno-techniczny „Ferie z ulubioną postacią 
bajkową lub literacką”. Zwieńczeniem dwu-
tygodniowych zajęć był rajd pieszy Karwice 

– dzikowo, zorganizowany dzięki współpracy 
biblioteki z Nadleśnictwem w drawsku Pomor-
skim.

28 stycznia – 8 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Moryniu, w ramach ferii zimo-
wych, odbywały się zajęcia edukacyjne i pla-
styczno-techniczne dla dzieci, przygotowane 
przez bibliotekę i Miejski Ośrodek Kultury 
w Moryniu. Tematem przewodnim codzien-
nych spotkań była „Sztuka Świata”.

28 stycznia – 8 lutego w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Polanowie trwały ferie zimo-
we dla dzieci. Ferie rozpoczęto edukacyjny-
mi zajęciami interaktywnymi „Przygody Plika 
i Foldera w Sieci”. Bohaterowie „Plik i Folder” 
poprzez swoje rozmaite przygody wprowadzili 
uczestników w wirtualny świat, ucząc mądre-
go i bezpiecznego korzystania z komputera 
oraz Internetu.

28 stycznia – 8 lutego Miejska Biblioteka 
Publiczna w Świnoujściu zorganizowała ferie 
dla dzieci. W planie znalazły się min. zajęcia 

Podczas codziennych feryjnych spotkań „Sztuka Świata”
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plastyczne, konkursy ortograficzny oraz na 
interpretację wiersza Juliana Tuwima, w 60. 
rocznicę śmierci pisarza. dzieci chętnie brały 
udział w zabawie, prezentując swoje talenty. 
dużo radości sprawiło uczestnikom malowa-
nie ulubionego bohatera z wiersza Juliana 
Tuwima.

28 stycznia – 8 lutego w Bibliotece Pub-
licznej w drawnie ferie zimowe przebiegały 
ph. „Spotkania z Japonią”. Podczas zajęć 
uczestnicy zapoznali się z historią i sztuką 
Japonii, dzieci przy wykorzystaniu różnych 
technik plastycznych wykonywały m.in. wy-
drapywankę na świecowym podkładzie; przy 
użyciu tangramów stworzyły obrazek do 
wiersza Zamek. stworzyły własnego pomy-
słu lampiony za pomocą farbek witrażowych; 
tworzyły origami. W ramach zajęć czytelni-
czych do przeczytanej przez bibliotekarza 
baśni japońskiej pt. Kwitnąca wiśnia Marii 

Krüger, dzieci wykonały obrazek drzewka 
wiśniowego z różnokolorowej bibuły. Na za-
kończenie ferii uczestnicy zajęć ozdabiali ko-
lorowe wachlarze.

28 stycznia – 8 lutego w filiach Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej odbyły się zajęcia 
dla młodych czytelników, którzy ferie zimowe 
spędzali w mieście. Placówki biblioteczne za-
oferowały różnorodne zajęcia o zróżnicowanej 
tematyce, między innymi „Kopernik w pigułce”, 

„Z książką na wesoło”, „W krainie uczuć”, Ferie 
zimowe w Baśnioborze”, „Baśnie – reaktywa-
cja-kontynuacja czyli w krainie zapomnianych 
bajek”.

28 stycznia – 8 lutego w Pyrzyckiej Bibliote-
ce Publicznej i jej filiach w Sadach, Brzesku, 
Krzemlinie, Mielęcinie, Okunicy, Ryszewku 
i Żabnicy odbywały się zajęcia dla dzieci w ra-
mach ferii zimowych.

Ferie w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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28 stycznia – 9 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kołobrzegu trwały ferie zimowe.  
Zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem 

„duchy, stwory i horrory” czasem wywoływały 
dreszcze, ale także pozwalały „obłaskawiać 
wszelkie strachy” poprzez śmiech i zabawę. 
Szczególnie dużo emocji wzbudzały czytane 
przez korsarza Jerry’ego „koszmarne opowie-
ści”. dziecięcą wyobraźnię i intelekt pobudza-
ły magiczne rebusy, zabawne zajęcia zręcz-
nościowe, zabawy literackie realizowane pod 
hasłem „Pogromcy duchów” oraz warsztaty 
plastyczne „Nie taki duch straszny jak go ma-
lują”. 

28 stycznia, 6 i 14 lutego w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w dolicach odbyły się „Biblio-
teczne zajęcia dla dzieci i rodziców”, będące 
wynikiem współpracy biblioteki z Fundacją 
Rozwoju dzieci im. Jana Amosa Komeńskie-
go. Na pierwsze spotkanie „Książka też jest 
fajna do zabawy” przybyło siedmioro dzieci 
w wieku 4-6 lat i dwoje rodziców. Aby oswoić 
małe dzieci z biblioteką, przeprowadzona zo-
stała pogadanka o tym czym jest biblioteka, co 
można w niej robić.

29 stycznia w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej miała miejsce impre-
za „Kto się nie boi Virginii Woolf?” W jej ramach 

odbyło się kilka spotkań: spektakl Teatru Tań-
ca Ego – „Kto się nie boi…”, czytanie esejów 
przez Sonię Mrzygłocką z Widoków londynu 
Virginii Woolf; występ skrzypaczek Eweliny 
Przysiwek i Joanny Liwii Koteckiej – „dispu-
te on Gordon Square”, prezentacja filmowych 
impresji „domy artystów Bloomsbury”, werni-
saż wystawy fotografii i malarstwa autorstwa 
Marka Brzezińskiego „Bloomsbury w Berlinie” 
oraz quiz z nagrodami dla publiczności.

30 stycznia filia w Kołaczu Biblioteki Pub-
licznej w Połczynie Zdroju wraz z Ochotniczą 
Strażą Pożarną i sponsorem Romanem Koło-
dziejem zorganizowały kulig dla mieszkańców 
wsi.

30 stycznia w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim otwarto wystawę „Globusy – kuli-
ste modele Ziemi”, udostępnioną przez Książ-
nicę Pomorską w Szczecinie.

30 stycznia w filii w Kołaczu Biblioteki Pub-
licznej w Połczynie Zdroju otwarto wystawę 
dziedzictwa Kulturowego, na której znalazły 
się starocie, zdjęcia oraz witraż. Zbiory pocho-
dziły od prywatnych właścicieli.

30 stycznia w ramach Ferii w Bibliotece w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej dla wszyst-

Globusy z Książnicy Pomorskiej w Kaliszu Pomorskim
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kich uczestników zorganizowano spotkanie 
autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, pisarką 
książek dla dzieci i młodzieży związaną z Wy-
dawnictwem Akapitpress.

31 stycznia rozstrzygnięty został Konkurs 
na najlepiej przeprowadzoną kampanię spo-
łeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 
szkolnym 2011/2012, ogłoszonym przez Fun-
dację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. 
Na Konkurs napłynęło blisko 200 sprawozdań 
z całego kraju, z czego 173 spełniły wymogi 
Regulaminu i zakwalifikowały się do oceny 
merytorycznej. Wśród nagrodzonych znala-
zła się Biblioteka Publiczna w Gryfinie, której 
przyznano Wyróżnienie Specjalne.

31 stycznia w filii w Przecławiu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kołbaskowie odbyły się 
warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci 

„Budujemy makietę miasta”.

1 lutego w Sali Rycerskiej Pałacu Wedlów 
w Kaliszu Pomorskim odbyło się świąteczne 
spotkanie z muzyką zatytułowane „Kolęduj-
my Małemu”, zorganizowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Złocieńcu i Stowarzyszenie „Zło-
cieniecka Orkiestra dęta”.

1 – 28 lutego w Czytelni Muzycznej w Książni-
cy Pomorskiej prezenowano wystawę fotogra-
ficzną Magdaleny Kępisty.

1 – 28 lutego w Bibliotece Publicznej w draw-
nie można było oglądać prace o tematyce 
zimowej i świątecznej autorstwa wychowan-
ków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 
w Niemieńsku.

1 – 28 lutego w Książnicy Stargardzkiej, w ra-
mach Galerii Jednego Obrazu prezentowany 
był obraz Wiesławy Kurdek „W środku ulicy 
Środkowej” natomiast w Galerii Ex-librisu 
można było oglądać prace plastyka Czesława 
Wosia.

1 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Grzmiącej rozpoczęły się warsztaty kom-
puterowe, zorganizowane w ramach projektu 

„E-senior – aktywny senior w cyberprzestrze-

ni”. Głównym celem projektu było rozwinięcie 
u seniorów podstawowych umiejętności zwią-
zanych z wykorzystaniem komputera i Inter-
netu, a także zwiększenie zainteresowania 
nowoczesną technologią. Uczono seniorów, 
w jaki sposób korzystać z komunikatorów in-
ternetowych, czatów i portali społecznościo-
wych, przeglądarek internetowych, pracowa-
no też z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem 
tekstu.

4 – 28 lutego w holu przy Czytelni Głównej 
w Książnicy Pomorskiej w Galerii Jednego 
Obrazu został zaprezentowany jeden z osiem-
nastu linorytów Macieja Kurysa Epizod 5 z cy-
klu Linie Życia. Grafika ma charakter labiryntu, 
zaś jej forma pozwala widzowi na indywidual-
ną interpretację.

5 lutego w ramach Ferii w Bibliotece w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej dla wszystkich 
uczestników zorganizowano spektakl teatru 
duet z Krakowa pt. „Pomarańczowa pantera”.

5 – 28 lutego w Sali Kolumnowej w Książni-
cy Pomorskiej czynna była wystawa prac ar-
tystów zrzeszonych w Zachodniopomorskim 
Stowarzyszeniu Twórców Kultury – Zimowy 
Przegląd Twórczości Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury.

5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie otwarto wystawę haftu „Igłą 
malowane” Jadwigi Buszty.

5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu wystąpił Teatr Art-Re z Krakowa, 
który zaprezentował w bibliotece dziecięcej 
adaptację jednej z baśni dalekiego Wschodu 

„Rubinowy książę”.

5 – 28 lutego w Sali pod Piramidą w Książni-
cy Pomorskiej została otwarta wystawa Leka-
rze fotografują przyrodę – Miejsca magiczne, 
która została zorganizowana z okazji jubileu-
szu pięciolecia Związku Polskich Fotografów 
Przyrody.

6 lutego w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Andersa, w ramach dys-
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kusyjnego Klubu Książki uczestnicy omawiali 
powieść harukiego Murakamiego Na południe 
od granicy, na zachód od słońca.

6 lutego w dziwnowie odbyła się – zorgani-
zowana w ramach ferii w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w dziwnowie – III dziecięca Sesja 
Rady Miasta dziwnowa.

6 lutego w Bibliotece Publicznej w drawnie 
krakowski Teatr Maska przedstawił spektakl 

„Magiczna księga”, uczący szacunku do książ-
ki i zachęcający do częstszego z niej korzy-
stania.

6 lutego w ramach Ferii w Bibliotece w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej dla wszyst-
kich uczestników zorganizowano spotkanie 
autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, pisarką 
książek dla dzieci i młodzieży związaną z Wy-
dawnictwem Akapitpress.

7 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Pełczycach odbył się bal karnawało-
wy.

7 lutego w Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Struga, w ramach dys-
kusyjnego Klubu Książki uczestnicy omawiali 
powieść Alice Munro Uciekinierka.

7 lutego w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie z dzieć-
mi z Ogniska Przedszkolnego na osiedlu Ma-
jowym.

7 lutego filię w Przecławiu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kołbaskowie odwiedziły dzieci 
z przedszkola „Wyspy Malucha”.

8 lutego w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Świnoujściu odbył się wernisaż malar-
stwa Małgorzaty Kozieł, mieszkanki Świno-
ujścia. Tematem przewodnim obrazów były 
kwiaty i pejzaże. W niektórych zastosowano 
bardzo ciekawą technikę, w której użyto ka-
mieni, skóry a także pokruszonego szkła.

8 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu rozstrzygnięto konkurs pla-

styczny „Biblioteczny duszek” – zadaniem 
uczestników było wykonanie pracy plastycz-
nej przedstawiającej duszka mieszkającego 
w bibliotecznych zakamarkach. Na konkurs 
wpłynęło 37 prac. decyzją Komisji konkurso-
wej przyznano 7 równorzędnych nagród.

8 lutego w Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Młyńskiej, w ramach Mło-
dzieżowego dyskusyjnego Klubu Książki oma-
wiano powieść Ela-Sanela Katarzyny Pranič.

11 lutego został ogłoszony dniem dokar-
miania Zwierzyny Leśnej. Filia w Wielawinie 
Gminnej Bibliotek Publicznej w Grzmiącej zor-
ganizowała wyprawę do lasu. Każde dziecko 
przyniosło coś ze sobą (obierki ziemniaków, 
jabłka, sianko), aby dokarmić zwierzęta z po-
bliskiego lasu. Po wykonaniu zadania, wszy-
scy wrócili do biblioteki i ogrzali się przy ciepłej 
herbatce.

11 lutego w Galerii Region Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej odbył się finał 5. edycji 
powiatowego konkursu plastyczno-fotogra-
ficznego „Wszystkie koty są nasze” połączo-
ny z otwarciem wystawy pokonkursowej oraz 
wręczeniem nagród. Wystawę prac można 
było oglądać do 8 marca.

12 lutego aktywni seniorzy, którzy odwiedzają 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie. 
wzięli udział w Programie Policji Zachodniopo-
morskiej „Bezpieczny Senior”.

12 lutego w drawnie obchodzono dzień 
Kombatanta i Osadnika. Oprawa święta była 
szczególna, gdyż miasto drawno w roku 2013 
obchodzi swoje 700-lecie. Biblioteka Publicz-
na w drawnie przygotowała dla mieszkańców 
okolicznościową wystawę pt. „historyczni 
i współcześni w życiu drawna”. Na wystawie 
zostały przedstawione postaci, które poprzez 
pobyt w drawnie i okolicy pozostawiły tu swój 
ślad lub przez swoją działalność i życie wpły-
nęły na rozwój miasta. 

12 lutego w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 pod ha-
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słem „Internet jest ciekawy – ma swoje zalety 
ale ma też wady”.

13 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste za-
kończenie ferii zimowych i otwarcie wystawy 
prac dzieci, które brały udział w warsztatach 
plastycznych pt. „Kreatywna pracownia pla-
styczna w bibliotece”.

13 lutego w Koszalińska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała coroczne podsumowanie dzia-
łalności bibliotek gminnych powiatu kosza-
lińskiego za rok 2012 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Będzinie. Oprócz bibliotekarek 
z powiatu i dyrekcji KBP w konferencji wzięli 
udział Wicestarosta Koszaliński Andrzej Leś-
niewicz oraz władze gminy Będzino z wójtem 
henrykiem Brodą na czele. Po konferencji 
uczestnicy wybrali się na wycieczkę po fi-
liach Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, 
w dobrzycy i Tymieniu.

13 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kołbaskowie i w jej filii w Przecławiu odbyły 
się spotkania z poezją Wisławy Szymborskiej.

14 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbył się koncert walentyn-
kowy „Loranc Śpiewa Jakubczak”, na którym 

wystąpili Iwona Loranc (śpiew) i Witold Żu-
romski (gitara). Na program złożyły się utwory 
z repertuaru Ludmiły Jakubczak m.in. „Szep-
tem”, „Gdy mi Ciebie zabraknie”, „Alabama” 
w nowych aranżacjach w rytmie samby i bos-
sa novy.

14 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie rozpoczął się cykl „Spotkania 
robótkowe przy kawce i herbatce i w miłym 
towarzystwie”. Zajęcia będą odbywać się co 
czwartek.

14 lutego w Sali Kolumnowej w Książnicy 
Pomorskiej odbyło się spotkanie z cyklu Mi-
łość w życiu sławnych osób, które odbywa 
się w Książnicy Pomorskiej tradycyjnie 14 
lutego. Bohaterem tegorocznych Literackich 
Walentynek był poeta Władysław Broniewski. 
Spotkanie, organizowane w ramach działal-
ności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób 
Niesprawnych Wzrokowo, było adresowane 
w szczególności do osób niesprawnych wzro-
kowo.

14 lutego Miejska Biblioteka Publiczna Wałe-
ckiego Centrum Kultury wręczyła nagrody dla 
laureatów konkursu na najpiękniejszy wiersz 
walentynkowy. Wpłynęło 65 wierszy w trzech 
kategoriach od uczniów ze szkół podstawo-

W Łobzie po remoncie
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wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
miasta Wałcz oraz z Tuczna, Człopy i Mirosław-
ca. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe, ufundowane przez organizatora.

14 lutego Biblioteka Publiczna w Połczynie 
Zdroju wzięła udział w projekcie „Szybkie 
randki z książką”. Zorganizowano spotkanie 
walentynkowe dla klasy IV i VI ze SP w Poł-
czynie-Zdroju.

14 lutego w Czytelni Pomorzoznawczej 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się spotkanie 
autorskie, na którym została zaprezentowana 
polsko-niemiecka publikacja Zbigniewa Ples-
nera i dr. Lutza Liberta prezentująca transgra-
niczny projekt rewitalizacji doliny Miłości w Za-
toni dolnej i Europejskiego Parku hugenotów 
w Schwedt. Książka powstała w wydawnictwie 
Ehm Welk z Angermuende, wieńczy dzieło, ja-
kie powstało w latach 2010–2011 we współ-
pracy samorządów miast Chojna i Schwedt 
oraz Federacji Zielonych „Gaja” w Szczecinie.

14 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie odbyło się „Walentyn-
kowe spotkanie z poezją”. W miłej i przyjaznej 
atmosferze, przy muzyce, kawie i ciastku oraz 
z poezją miłosną w tle spotkało się 15 osób.

14 lutego w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbyły się kolejne 
warsztaty żywego słowa z cyklu Książka ma 
głos z okazji dnia świętego Walentego pt. „Wa-
lentynki, czyli miłość z kart książek”.

14 lutego – 31 marca w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kołbaskowie czynna była wysta-
wa grupy decouforte prac wykonanych techni-
ką decoupage.

15 lutego Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu od-
wiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego. Malu-
chy wysłuchały opowieści pt. Śnieżka ze zbioru 
baśni rosyjskich. Przedszkolaki zwiedziły także 
Oddział dla dzieci i obejrzały ekspozycję ksią-
żek Juliana Tuwima dostępnych w bibliotece.

Podsumowanie pracy bibliotek powiatu koszalińskiego za 2012 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Będzinie
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15 lutego w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej miało miejsce spotka-
nie literackie poświęcone Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, które było imprezą towarzy-
szącą IV edycji Konkursu Poetyckiego „O wers 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. W ramach 
imprezy odbyło się także seminarium litera-
ckie „Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej” z wystąpieniem prof. Elżbiety 
hurnik, promocja monografii Elżbiety hurnik 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i wystawa 
okolicznościowa o Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej.

15 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wałczu odbyła się promocja 4 numeru opra-
cowania pt. „Studia i materiały do dziejów zie-
mi wałeckiej”, wydawanego przez Regionalne 
Towarzystwo historyczne Ziemi Wałeckiej.

18 lutego w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu, na kolejnym spotkaniu z cyklu „Cały Zło-
cieniec czyta dzieciom” gościli podopieczni 
Przedszkola Miejskiego, a bajki Bazyliszek, 
Nie martw się, Zuzka Barbary Gawryluk oraz 
Pan Maluśkiewicz i wieloryb Juliana Tuwima 
czytali Aleksandra Urbanowicz-Nieradko i Łu-
kasz Nieradko.

19 lutego w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie czy-
telnicze dla dzieci z miejscowego przedszko-
la.

19 lutego w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie dla 
najmłodszych czytelników wokół opowieści 
Becky Bloom zatytułowanej Medal pana za-
jąca.

18 lutego artyści scen szczecińskich przygo-
towali spektakl dla dzieci „Przygody Bąbelka”, 
zaprezentowany na zaimprowizowanej scenie 
w Czytelni dziecięcej Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Świnoujściu. Uczestniczyły w nim 
dzieci ze szkół i przedszkoli ze Świnoujścia, 
przybyło w sumie około 170 gości.

18 – 19 lutego Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Polanowie podczas kolejnego już 
głośnego czytania przedszkolakom zaprezen-
towała książkę Ewy Kozyra-Pawlak pt. Abe-
cadlik. Wierszyki o literach.

19 lutego w ramach akcji Cała Polska Czyta 
dzieciom, Gminną Bibliotekę Publiczną w Koł-
baskowie odwiedzili panowie ze Straży Gmin-

Koncert walentynkowy w Międzyzdrojach
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nej w Rosówku. Komendant Karol Antoniuk 
oraz strażnicy Artur druciarek i Artur Krzy-
szycha czytali opowiadania Marii Kownackiej 
z książki Kukuryku na ręczniku.

20 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Moryniu odbyło się spotkanie „Strachy, po-
twory, duchy – co nas przeraża?” pensjonariu-
szy moryńskiego domu Pomocy oraz dzieci 
z klsy 0 A Szkoły Podstawowej w Moryniu, 
którzy brali już wcześniej udział w zajęciach 
z arteterapii zorganizowanych przez Biblio-
tekę Miejską i Klub Małego Artysty działają-
cy przy MOK. Po zapoznaniu się z tekstem 
przedstawionym przez bibliotekarza, Maję Ca-
cek i omówieniu jego treści, grupa dorosłych 
i dzieci pod kierunkiem instruktora – plastyka 
Mai Rumbuć miała okazję wspólnie stworzyć 
wspaniałe, wielkoformatowe „dzieło” malar-
skie. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy mieli 
również możliwość pracy w glinie.

20 lutego w lokalnej kawiarence spotkali 
się członkowi kołobrzeskiego dyskusyjnego 

Klubu Książki, działającego przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu, by poroz-
mawiać o książce Możliwość wyspy Michela 
houellebecqa.

20 lutego w Czytelni Pomorzoznawczej 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się uroczyste 
podpisanie porozumienia między Książnicą 
Pomorską a Fundacją sedina.pl w sprawie 
powołania wspólnego serwisu informacyjnego 
Encyklopedia Pomorza Zachodniego pome-
ranica.pl, projektu mającego na celu udostęp-
nianie, promocję i upowszechnianie wiedzy 
o Regionie.

20 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Trzcińsku-Zdrój odbyły się dwa 
spotkania uczniów Szkoły Podstawowej: ze 
szczecińskim dziennikarzem Bogdanem 
Twardochlebem, poświęcone redagowaniu 
gazety i z Cecylią Judek, Sekretarzem Nauko-
wym Książnicy Pomorskiej, poświęcone życiu 
i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego.

Spotkanie „Strachy, potwory, duchy – co nas przeraża?” w Moryniu
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20 lutego – 11 marca w Oddziale dla dzieci 
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej odbył się cykl 
spotkań z przedszkolakami różnych grup wie-
kowych z Przedszkola Publicznego nr 4 „Baj-
kowa Kraina”.

21 lutego Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach warsztaty dziennikarskie 
dla uczniów międzyzdrojskiego Gimnazjum 
prowadził autor książek, wydawca i dzienni-
karz – Krzysztof Koziołek.

21 lutego w Oddziale dla dzieci Biblioteki 
w Policach odbyła się lekcja, której bohaterem 
był Plastuś – plastelinowy ludzik.

21 lutego w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbył się wykład na 
temat twórczości Niny Rydzewskiej i jej fascy-
nacji Kaszubami wygłoszony przez Cecylię 
Judek, sekretarza naukowego Książnicy Po-
morskiej.

21 lutego w Radiu Koszalin odbył się koncert 
z cyklu „Wieczór na ludowo”, na którym wystąpi-
ły m.in. zespół ludowy „Polna Grusza” i kabaret 

„Bibliostars” z Biesiekierza (w osobach bibliote-

karek Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz: 
Renaty Łowieckiej i Michaliny Jędraszko), który 
zaprezentował dwa skecze, napisane specjal-
nie na tę przez Zygmunta Królaka.

23 lutego w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomoskiej Instytut Książki i dys-
kusyjny Klub Książki w Książnicy Pomorskiej 
zorganizowali spotkanie z Robertem Brylew-
skim, promujące jego autobiografię Kryzys 
w Babilonie. Całość poprowadził Artur „Tatinek” 
Szyszkowski – wieloletni dziennikarz radiowy, 
współpracownik magazynu „Garaż”, prezenter 
i popularyzator muzyki niezależnej. Robert 
Brylewski to współtwórca takich zespołów 
muzycznych jak „Kryzys”, „Izrael”, „Brygada 
Kryzys” i „Armia”; wokalista, gitarzysta, kom-
pozytor, autor tekstów, realizator muzyczny, 
właściciel studia nagrań, twórca komputero-
wych animacji do teledysków.

23 lutego w Zakładzie Karnym w Koszalinie 
odbyło się spotkanie w ramach dyskusyjnego 
Klubu Książki „Za Kratami”, w czasie którego 
omawiano powieść Yanna Martela Życie Pi. 
Moderatorkami klubu są pracownice Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej.

Warsztaty dziennikarskie pod okiem Krzysztofa Koziołka
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25 lutego w filii w Kołaczu Biblioteki Publicz-
nej w Połczynie Zdroju odbyły się warsztaty 
w ramach Europejskiej Akademii Sołtysa.

25 lutego w Sali Kolumnowej w Książnicy Po-
morskiej odbył się wykład Sekretarza Nauko-
wego Ksiiążnicy, Cecylii Judek o Stanisławie 
Ignacym Witkiewiczu – niezwykłej osobowości 
twórczej.

25 lutego w filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
16.

25 lutego w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z dziećmi z Przedszkola nr 31.

26 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie 
z aktorem teatralnym i filmowym Mirosławem 
Kowalczykiem. Aktor, z właściwym sobie 
wdziękiem i poczuciem humoru opowiadał 

warszawskie i lwowskie humoreski z lat 20. 
ubiegłego wieku z i wykonał kilka szlagierów 
międzywojnia, m.in.: „Tango Adnrusowskie” 
czy „Bal na Gnojnej”.

26 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Trzcińsku-Zdrój odbyły się zajęcia 
w ramach Akademii Malucha.

26 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie odbyło się spotkanie dla przed-
szkolaków „Tajemnice ksiażki”.

26 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu „Spotkajmy się w Bibliotece”. Aktywni 
seniorzy mieli okazję ponownie wysłuchać cie-
kawego wykładu prof. Franciszka Łuczko, tym 
razem o Świętej Górze Athos.

26 lutego – 31 marca w Sali im. Zbigniewa 
herberta w Książnicy Pomorskiej czynna była 
wystawa poświęcona Napoleonowi Ordzie 
w 130. rocznicę śmierci w ramach coroczne-

Kabaret „Bibliostars” z Biesiekierza w radiowym „wieczorze na ludowo”
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go Tygodnia Kresowego. Napoleon Orda był 
rysownikiem, malarzem, pianistą i kompozy-
torem. Organizatorem wystawy była Sekcja 
Zbiorów Ikonograficznych Książnicy Pomor-
skiej we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowo-
gródzkiej, Polesia – „Świteź”.

27 lutego w Sali Konferencyjnej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Świnoujściu autor książki 
Książnica znad Świny 1947–2012, ukazującej 
sylwetki byłych i obecnych pracowników świ-
noujskiej biblioteki, znany świnoujski historyk, 
popularyzator dziejów miasta dr Józef Pluciń-
ski, autor wielu książek i artykułów o historii 
Regionalnej spotkał się z pracownikami bi-
blioteki. Pisarz opowiadał o trudnościach jakie 
towarzyszyły mu podczas zbierania informacji, 
a także podczas pisania książki.

27 lutego gościem Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Mielno był Mirosław Kowalczyk – aktor 
Teatru Narodowego w Warszawie. Spotkanie 
w Mielnie przebiegało pod hasłem „Kabaret 
dwudziestolecia międzywojennego w humo-
rze i piosence”.

27 lutego w filii nr 6 Biblioteki w Policach od-
było się kolejne spotkanie w ramach akcji Cała 
Polska Czyta dzieciom. Bajki czytała amba-
sador akcji, Beata Kropidłowska – Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powia-
towego w Policach. 

27 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Polanowie zaprosiła Seniorów na spotka-
nie z pedagogiem, wykładowcą akademickim, 
Marią Czubaj z Koszalina. Wzięło w nim udział 
ponad 30 osób. Spotkanie było poświęcone 
roli rodziny (rodziców, rodzeństwa, dziadków) 
w wychowaniu dzieci. Zebrani obejrzeli repor-
taż, zrealizowany przez dziennikarzy koszaliń-
skiej redakcji Telewizji Szczecin, po obejrzeniu 
którego wywiązała się ożywiona dyskusja.

27 lutego w Książnicy Stargardzkiej miało 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Mój ulu-
biony bohater literacki w epoce pozytywizmu”. 
W konkursie zorganizowanym przez nauczy-
cieli z Powiatowego Ośrodka doskonalenia 

Nauczycieli i bibliotekarzy z Książnicy Star-
gardzkiej wzięło udział 53 uczestników z po-
wiatu stargardzkiego. Była to już 6. edycja ry-
walizacji, która każdego roku obejmuje kolejną 
epokę literacką. Uczestnicy konkursu mieli za 
zadanie zilustrować życie swojego ulubionego 
bohatera literackiego z czasów pozytywizmu 
w formie komiksu.

28 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyzdrojach wraz z dyskusyjnym Klubem 
Książki zorganizowały dla mieszkańców i go-
ści Zimowy wieczór poezji. Spotkanie miało 
na celu umożliwienie zaprezentowania swojej 
twórczości, głęboko chowanej do szuflady. Ta-
mara Starachowska.

28 lutego w filii Rzeplino Gminnej Biblioteki 
Publicznej w dolicach odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów pierwszej klasy Szko-
ły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich 
w Rzeplinie.

28 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie odbyło się spotkanie dla przed-
szkolaków poświęcone tematowi transportu: 
od koni po samoloty. Tego samego dnia w bi-
bliotece odbyło się już trzecie „Spotkanie Ro-
bótkowe” dla pań.

28 lutego w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z Mirosławą Winconką i Romanem Ciepliń-
skim – autorami książki Utracone dziedzictwo, 
zapisu dziennikarskich podróży po Ziemiach 
Pomorza Zachodniego.

28 lutego w Oddziale dla dzieci Biblioteki 
w Policach wystąpili gościnnie uczniowie z Fi-
lialnej Szkoły Podstawowej w Niekłończycy 
z przedstawieniem „dzień Babci i dziadka”. 
Widzami byli uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Tanowie, którzy uczestniczyli wcześniej 
w lekcji bibliotecznej o „Królu Maciusiu Pierw-
szym”.

28 lutego w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie Jerzy Żelazny, pisarz 
mieszkający w Polanowie prezentował swoją 
najnowszą książkę fatałaszki. Fragment po-
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wieści przeczytała pracownica biblioteki pola-
nowskiej, Jolanta Skowrońska. W spotkaniu 
brali udział nie tylko członkowie Klubu Aktyw-
nego Seniora Biblioteki, ale również inne oso-
by, mieszkańcy miasta, razem około 40 osób.

28 stycznia do 8 lutego w filiach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
odbywał się cykl spotkań czytelniczych 
pt. „Biblioteka – księga baśni i bajek” dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Każde spotkanie 
poświęcone było jednej baśni z wybranego 
kraju. Młodzi czytelnicy poznawali kulturę 
i dziedzictwo danego państwa, nie tylko bajki 
i baśnie, ale również współczesne obyczaje, 
ciekawostki kuchni, zabytki architektury oraz 
zwierzęta.

1 marca Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna w drawsku Pomorskim ogłosiła Konkurs 
na najaktywniejszego czytelnika dziecięcego. 
Konkurs jest przeznaczony dla dwóch grup 
wiekowych: 5–10 lat i 11–16 lat, zwycięzcy 
otrzymają nagrody a wyniki zostaną ogłoszo-
ne 15 listopada 2013 roku.

1 marca w Oddziale dla dzieci Biblioteki w Po-
licach, z okazji Międzynarodowego dnia Pisa-

rzy, w ramach akcji Cała Polska Czyta dzie-
ciom, odbyło się spotkanie dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Policach z pisarką hele-
ną Pilarską – policką poetką, pisarką i ilustra-
torką książek.

1 marca Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna w drawsku Pomorskim rozpoczęła cykl 
lekcji bibliotecznych z klasami ze Szkoły Pod-
stawowej w Mielenku. Spotkania będą prowa-
dzone przez cały rok szkolny i towarzyszyć im 
będą prezentacje multimedialne.

1 – 16 marca w Sali Kolumnowej w Książnicy 
Pomorskiej czynna była wystawa zdjęć Lesz-
ka Jerzego Pękalskiego „Podhale”. Podczas 
wernisażu autor przedstawił wydaną w 2012 
roku książkę Kalejdoskop fotografii. Między 
techniką a sztuką. Leszek Jerzy Pękalski 
z wykształcenia jest fizykiem teoretykiem, jed-
nak od 1978 roku zajmuje się zawodowo foto-
grafowaniem.

1 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach odbyło się uroczyste podsumowa-
nie piątej edycji Bibliotecznego dyktanda z Ję-
zyka Polskiego. Nagrody ufundowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gryficach. Natomiast 

„Zimowy wieczór poezji” w Międzyzdrojach
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 
6 w Gryficach ufundowało Słownik ortograficz-
ny, jako wyróżnienie za IV miejsce.

1 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie otwarto wystawę zorganizo-
waną z okazji obchodów Narodowego dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Upamiętnia 
ona żołnierzy niepodległościowego i antyko-
munistycznego podziemia. Wystawa cieszy 
się zainteresowaniem nauczycieli historii, któ-
rzy odwiedzają bibliotekę z grupami młodzie-
ży.

1 – 30 marca w holu przy Czytelni Głównej 
Książnicy Pomorskiej, w ramach Galerii Jed-
nego Obrazu prezentowany był olej na płótnie 
Tomasza Pokojskiego, „Zagroda kaszubska 
– Sznurki k. Chmielna”. Tomasz Pokojski z wy-
kształcenia jest geografem, jednak jego miłoś-
cią jest malarstwo, którym zajmuje się od 1989 

roku. Inspiruje go natura a ulubionym tematem 
jest pejzaż z elementami architektury.

1 – 29 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się 10 spotkań z litera-
turą kołobrzeskich przedszkolach oraz pod-
opiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego „Okruszek”.

1 marca zainaugurowano obchody Roku Tuwi-
ma w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chosz-
cznie. Tego dnia Oddział dziecięcy odwiedziły 
sześciolatki z Publicznego Przedszkola Nr 2. 
Zajęcia poświęcone były twórczości Juliana 
Tuwima. dzieci rozwiązywały zagadki tema-
tycznie związane z twórczością poety oraz wy-
słuchały wierszy o Grzesiu kłamczuchu i Sło-
niu trąbalskim. Kolejne spotkanie pt. „Julian 
Tuwim – poeta dziecięcej radości” zorganizo-
wano 13 marca dla uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Sławęcinie.

Pierwszaki w filii Rzeplino Gminnej Biblioteki Publicznej w dolicach
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2 marca z okazji 68. rocznicy zakończenia 
walk o Pyrzyce w Pyrzyckiej Bibliotece Pub-
licznej gościli uczestnicy rajdu integracyjnego 

„Szlakiem Walk o Pyrzyce”, którego organiza-
torem byli: Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej oraz 
Szkoła Podstawowa z Brzeska.

2 marca Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Polanowie zorganizowała dla Seniorów 
wyjazd do Bałtyckiego Teatru dramatycznego 
w Koszalinie, tym razem w ramach realizowa-
nego projektu „Aktywny Senior w Przyjaznej 
Bibliotece” – konkurs grantowy „Aktywna Bi-
blioteka”. Uczestnicy obejrzeli spektakl kome-
diowy pt. „Prywatna klinika” w reżyserii Jerze-
go Bończaka.

2 marca w czytelni Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Myśliborzu gościł Jerzy Al-
ski, autor znanej czytelnikom powieści Za dużo 
miłości. Okazją do spotkania było wydanie ko-
lejnej książki pt. Prezent. W gronie przybyłych 
gości nie zabrakło Krystyny Kamińskiej – pub-
licysty i krytyka literackiego oraz Ireneusza K. 
Schmidta – prezesa Związku Literatów Polskich 
w Gorzowie Wielkopolskim, którzy wspólnie 
z autorem zachęcali do przeczytania powieści.

2 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbył się pierwszy Koszaliński Kongres Kobiet. 
Biblioteka koszalińska była partnerem strate-
gicznym Kongresu. W tym dniu odbywały się 
panele, warsztaty, spotkania. Wśród gości 
należy wymienić marszałek sejmu Wandę 
Nowicką, eurodeputowaną Joannę Senyszyn, 
prezeskę Stowarzyszenia Feminoteka Joannę 
Piotrowską i wiele, wiele innych. Ogromną po-
pularnością cieszyła się akcja „Nie czytasz nie 
idę z tobą do łóżka”. Głównymi organizatorami 
były Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej „Era Kobiet” i Stowarzyszenie Aperto.

Od 3 do 9 marca obchodzony był Tydzień e-
Książki. W tym czasie w Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej odbyła się akcja promocyjna 
informująca o książkach elektronicznych 
(e-książkach) w zbiorach KBP i innych plat-
formach internetowych. Szczególnie promo-
wano zasoby Zachodniopomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej.

4 marca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim odbyła się promocja książki Ag-
nieszki Kowalskiej Czas na mnie…: opowieść 
o Maćku Kozłowskim.

Jerzy Alski na spotkaniu z czytelnikami w Myśliborzu
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4 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu pod hasłem „Miłość niejed-
no ma imię” odbyło się spotkanie autorów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Autorów 
Polskich i biorących udział w Nadmorskich 
Spotkaniach Literackich w Kołobrzegu z czy-
telnikami.

4 marca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Po-
morskim odbył się wieczór autorski Agnieszki 
Kowalskiej, promującej swój debiut literacki. 
W 2013 roku na rynku wydawniczym ukaza-
ła się jej książka, Czas na mnie…: opowieść 
o Maćku Kozłowskim, poświęcony postaci wy-
bitnego aktora Macieja Kozłowskiego, zmarłe-
go już męża autorki.

4 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie obchodzono dzień 
Kobiet. Spotkanie, na które licznie przybyły 
mieszkanki Goleniowa, rozpoczęło się częścią 
artystyczną w wykonaniu uczniów i nauczycie-
li ze Szkoły Muzycznej w Goleniowie. drugą 
część spotkania stanowił słodki poczęstunek 
oraz porady, których udzielały zaprzyjaźnione 
z Biblioteką specjalistki: kosmetolog – Beata 
Jaworska, instruktorka fitness – Aneta Czy-
żewska oraz specjalistka medycyny naturalnej 

– Małgorzata Szczepanik

4 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Świ-
noujściu świętowała swoje 65-lecie. Na za-
proszenie dyrektor biblioteki, Bożeny Łuka-
szewskiej, na wspólne świętowanie przybyli 
przedstawiciele władz miejskich, wojewódz-
kich, Książnicy Pomorskiej, świnoujskich in-
stytucji kultury, pracownicy oraz przyjaciele 
biblioteki – czytelnicy. Były podziękowania, 
życzenia i prezenty. Oczywiście nie zabrakło 
także urodzinowego tortu w kształcie otwartej 
księgi z napisem: „słowa ulatują, książka zo-
staje”, który w imieniu mieszkańców podaro-
wał bibliotece prezydent miasta Janusz Żmur-
kiewicz. Z okazji jubileuszu zaprezentowano 
na spotkaniu książkę pod redakcją dr. Józefa 
Plucińskiego pt.: Książnica znad Świny 1947-
2012, zawierającą biogramy byłych i obecnych 
pracowników biblioteki. Każdy z uczestników 
otrzymał ją w prezencie wraz ze specjalną 
okolicznościową pieczęcią.

4 marca bibliotekarki Oddziału dla dzieci 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach 
wraz z uczniami integracyjnej klasy z SP nr 3 
w Gryficach oraz Jolantą Wierzbicką i Mario-
lą Aniśko udały się do Radia Plus Gryfice na 
zimowe spotkanie. Wszystkim towarzyszyły 
duże emocje, ponieważ audycja nadawana 
była „na żywo”. Rozpoczęto ją przeczytaniem 

Pierwszy Koszaliński Kongres Kobiet w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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wiersza autorstwa Juliana Tuwima pt. Mróz. 
Następnie dzieci śpiewały piosenki o zimie 
i recytowały wierszyki.

4 – 6 marca w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu odbył się cykl zajęć poświęconych historii 
i tradycji włókiennictwa pod wspólną nazwą 

„Złocieniec – Miasto dobrego Sukna”. Prelek-
cje przygotowała i poprowadziła Aleksandra 
Urbanowicz-Nieradko – pracownik Złocienie-
ckiego Ośrodka Kultury, a odbiorcami byli ucz-
niowie z SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 1.

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie otwarto wystawę fotografii 
zatytułowaną „Nowogard wczoraj i dziś”, zor-
ganizowaną w ramach obchodów Święta Wy-
zwolenia Nowogardu. Otwarcie nastąpiło po 
uroczystym złożeniu kwiatów pod Pomnikiem 
Kombatantów RP Na Placu Wolności. Wśród 
licznie przybyłych gości byli kombatanci, se-
niorzy, przedstawiciele szkół i grupy przed-
szkolaków.

5, 12 i 19 marca w filii nr 25 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbywały się spotka-
nia z udziałem dzieci z Przedszkola „Niezapo-
minajka”.

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu uczniowie klas trzecich z SP Nr 
3 i SP Nr 4 spotkali się z poetką Alicją Patey-
Grabowską, która deklamowała swoje wiersze, 
włączając w to dzieci. Podczas swoistej lekcji 
poezji nauczyła uczniów co to jest personifika-

cja, wskazując uosobienia we własnych wier-
szach. dzieci w podziękowaniu za ciekawe 
spotkanie wręczyły bukiet kwiatów, zdobyły 
autografy i zrobiły wspólne zdjęcie.

5 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w dębnie odbyło się spotkanie z dr. Pa-
włem Migdalskim.

5 – 28 marca w holu przy Czytelni Głównej 
w Książnicy Pomorskiej czynna była Retro-
spektywna wystawa plakatów Klausa Staecka, 
wybitnego artysty, społecznika i prawnika. Au-
tor tworzy poruszające plakaty, od lat walcząc 
z niezrozumieniem problemu zniszczonego 
środowiska naturalnego, z ignorancją i nieod-
powiedzialnym zaniechaniem.

6 marca w Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Andersa, w ramach dysku-
syjnego Klubu Książki omawiano trafny wybór 
Joanne Rowling.

6 i 12 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Kaliszu Pomorskim odbyły się spot-
kania z dziećmi poświęcone Czarnej Książce 
Kolorów Meneny Cottin.

6 marca o laur zwycięzców III Konkursu Wie-
dzy o Ziemi Gryfickiej w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gryficach walczyło 20 finalistów 
eliminacji ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został 
zorganizowany we współpracy ze Szkolnym 
Kołem Miłośników Ziemi Gryfickiej przy Gim-
nazjum nr 1 im. Żołnierzy Armii Krajowej 
w Gryficach i objęty honorowym patronatem 
Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła.

6 marca w filii w Sądowie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w dolicach odbyło się zebranie or-
ganizacyjne Koła Przyjaciół Biblioteki. do koła 
zapisało się dwadzieścioro chętnych dzieci 
z klas II-VI, uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sądowie.

6 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Polanowie, przed dniem Kobiet Seniorki 
miały przyjemność spotkania z wizażystką. 
Oprócz wykonania pokazowego makijażu, 

Tort dla biblioteki od prezydenta Świnoujścia
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opowiedziała ona o popularnych i zdrowych 
kosmetykach.

6 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Coś 
z niczego czyli gałgankowy recykling”, które 
przeprowadziła Natalia Kuberska z Poznania. 
Warsztaty były adresowane do bibliotekarzy 
bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego 
i KBP.

6 – 29 marca w Sali pod Piramidą w Książni-
cy Pomorskiej można było oglądać wystawę 
Słowo czy Obraz Elżbiety Woźniewskiej, lau-
reatki nagrody dyrektora Książnicy Pomorskiej 
9 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki 
Korespondencja 2012 za zilustrowanie i opra-
wę plastyczną eposu o Gilgameszu. Gilga-
mesz, epos starobabiloński w przekładzie 
Józefa Wittlina z 1922 roku artystka uzupeł-
niła swoim malarstwem inspirowanym sztuką 
asyryjską, opracowała plastycznie nadając 
mu formę przestrzenną i wydała w berlińskim 
wydawnictwie Edition BETA. Na wystawie 
zaprezentowane zostały obiekty książki arty-
stycznej, instalacje, obrazy, piktogramy, kryp-
togramy, ilustracje książkowe i inne oryginalne 
obiekty plastyczne inspirowane m.in. literaturą, 
mitami.

7 marca – 5 kwietnia Biblioteka Publicz-
na w Marianowie prezentowała wystawę pt. 

„Ocalić od zapomnienia” poświęconą Ewie Ko-
łogórskiej (1925–2007) – aktorce, reżyserce 
teatralnej, tancerce, choreograf, związanej ze 
środowiskiem artystycznym Szczecina.

7 marca Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Bornem Sulinowie świętował 
wraz ze swymi członkami dzień Kobiet. Spot-
kanie umilały zespoły „Borneńskie Podlotki” 
działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bornem Sulinowie i „Borneńskie Wrzosy”.

7 marca w filii w Redle Biblioteki Publicz-
nej w Połczynie Zdroju odbyło się spotkanie 
z okazji dnia Kobiet. Panowie złożyli paniom 
serdeczne życzenia, wręczyli kwiaty i upomin-
ki wykonane przez dzieci. Występ artystyczny 
przedszkolaków pod opieką Magdaleny Kos-
mala-Tokarskiej uatrakcyjnił spotkanie. Z oka-
zji święta została otwarta wystawa wiosenno-
świąteczna „Szydełkowe cudeńka”.

7 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyła się promocja jubileuszowego almana-
chu i montaż słowno-muzyczny „Ze słoneczni-
kiem w tle” zorganizowany przez koszalińskie 
wydawnictwo KryWaj Krystyna Wajda.

Warsztaty plastyczne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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7 marca w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej Instytut Pamięci Na-
rodowej Oddział w Szczecinie oraz Książnica 
Pomorska zorganizowali promocję książki Ar-
tura Kubaja i Pawła Miedzińskiego Stan wo-
jenny w Szczecinie, której towarzyszyła dys-
kusja z udziałem autorów oraz gości: Leszka 
duklanowskiego, Antoniego Kadziaka, Józefa 
Kalemby i Andrzeja Milczanowskiego.

7 marca w Książnicy Stargardzkiej odbył się 
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł 
Mistrza Ortografii Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Organizatorami Konkursu były Książnica Star-
gardzka i ZS nr 1 w Stargardzie.

7 marca w filii w Przecławiu Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Kołbaskowie otwarto wystawę 
prac dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Będargo-
wie.

8 marca w filii w Kolinie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w dolicach odbyło się spotkanie 
pszczelarzy, którzy chętnie korzystają z facho-
wych czasopism dotyczących pszczelarstwa. 
Czasopisma zostały zaprenumerowane przez 
Koło Pszczelarzy w Kolinie. Placówka posiada 
w swoich zbiorach liczną literaturę o hodowli 
i pracy pszczół.

8 marca w Sali Konferencyjnej Biblioteki Pub-
licznej w Gryfinie odbyło się spotkanie człon-
ków dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci 
i młodzieży „Gryfik”, poświęcone książce Mar-
cina Pałasza licencja na zakochanie.

8 marca w Filii nr 3 Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej, przy ul. Młyńskiej, w ramach 
Młodzieżowego dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiano tydzień Konstancji Olgi Masiuk.

8 marca w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z udziałem przedszkolaków z pobliskiego 
przedszkola.

9 marca Biblioteka Główna Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego gościła studentów 
dziecięcego Uniwersytetu Medycznego PUM. 
W tym roku zajęcia odbywały się pod hasłem 

„Przez książki do wiedzy”.

10 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Bor-
nem Sulinowie zorganizowała dla Pań, dzień 
Kobiet. Spotkanie odbyło się w gościnnym 
Ośrodku Wypoczynkowym „Jomir” podczas 
którego panie mogły posłuchać lokalnego ze-
społu „Borneńskie Podlotki” oraz wierszy poetki, 
mieszkanki Bornego Sulinowa, Marii Woronicz.

Promocja wydawnictwa „Ze słonecznikiem w tle”
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11 marca w filii w Przecławiu Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kołbaskowie, z okazji dnia 
Sołtysa, gościł sołtys Przecławia, Wojciech 
Woźniak.

12 marca w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choszcznie odbyło się spotkanie młodzieży 
gimnazjalnej z Kamilą Sidor, zorganizowane 
w ramach projektu „Link do przyszłości. Mło-
dzi. Internet. Kariera”. Celem projektu jest 
wspieranie młodych ludzi z małych miejsco-
wości w planowaniu ich przyszłości zawodo-
wej. Kamila Sidor jest współzałożycielką CEO 
Geek Girls Carrots (http://geekgirlscarrots.pl/) 

– społeczności dla kobiet działających w IT 
i anglojęzycznego klubu mówców publicznych 
Speaking Elephants Toastmasters Club (http://
speakingelephants.pl/). 

13 marca Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu 
odwiedziły grupy Jeżyki i Misiaki. Wizyta była 
związana z realizowanymi w przedszkolu za-
jęciami pod nazwą „Tydzień z biblioteką”.

13 marca w Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Struga, w ramach dys-
kusyjnego Klubu Książki uczestnicy omawiali 
powieść Erica-Emmanuela Schmitta Kobieta 
w lustrze.

13 marca w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Szczecinie odbyło się spotkanie dla 
najmłodszych czytelników.

13 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kołbaskowie odbyły się Wiosenne Warszta-
ty Wianków.

14 marca w sali widowiskowo-kinowej Złocie-
nieckiego Ośrodka Kultury odbyły się Elimina-
cje Powiatowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego oraz Małego Konkursu Recy-
tatorskiego. W konkursowych prezentacjach 
uczestniczyło łącznie 20 recytatorów.

14 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Polanowie dla młodzieży licealnej odbyło 

„Borneńskie Poslotki” na bibliotecznym dniu Kobiet
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się bardzo ciekawe spotkanie z młodym, inspi-
rującym profesjonalistą z Poznania danielem 
Mendalką,  absolwentem Politechniki Poznań-
skiej, kierunek Informatyka. Spotkanie odbyło 
się w ramach projektu „Link do przyszłości”, 
którego celem jest wspieranie młodych osób 
z terenów wiejskich i małych miast w planowa-
niu przyszłości zawodowej.

14 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła się prezentacja nowoczesnych 
sposobów naprawy starych książek metodą 
Fastbind i oprawy książek metodą obwolut 
Colibri. W prezentacji oprócz bibliotekarzy 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz biblio-
tekarzy powiatu koszalińskiego obecni byli 
pracownicy Biblioteki Głównej Politechniki Ko-
szalińskiej i Biblioteki Pedagogicznej.

14 marca filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odwiedzili uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 59.

15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie au-
torskie pt. „Międzyzdroje oszalały na punkcie 
arabskiej sagi” z arabistką i pisarką Tanya 
Valko. Autorka arabskiej sagi zaprezentowa-
ła najnowszą część serii arabskiej – Arabską 
księżniczkę.

15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie odbyło się kolejne, piątkowe 

„Spotkanie skrzatów”. Tym razem z dziećmi 
spotkał się mistrz pszczelarstwa z pasieki 
rodzinnej „Krabik” w Maszewie, Mirosław 
Wroński.

15 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie dzieci oraz ich opie-
kunowie obejrzeli przedstawienie przygotowa-
ne przez Teatr La Fayette, pt.: „Opowieść o ry-
baku i złotej rybce”, które odbyło się w ramach 
projektu „Mamo! Tato! Chodźmy do biblioteki!”, 
czyli cyklu spotkań z muzyką, literaturą i te-

Mistrz pszczelarski w dziwnowie
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atrem połączone z zabawami edukacyjnymi, 
którego partnerami są: Teatr La Fayette, Ope-
ra na Zamku ze Szczecina oraz Studio rozryw-
kowo-teatralne duet z Krakowa.

16 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie odbyło się spotkanie autorskie 
z Tanyą Valko. Tanya Valko jest autorką ksią-
żek o Libii: libia od kuchni, Życie codzienne 
w trypolisie oraz Sahara – ocean ciszy. Jej za-
interesowania zdrowym stylem życia zaowo-
cowały książkami Dość odchudzania – czas 
na dietę i Nowoczesna książka kucharska. 
W 2010 roku ukazał się jej debiut powieścio-
wy Arabska żona, który okazał się bestselle-
rem oraz początkiem arabskiej sagi. Arabska 
córka, Arabska krew i Arabska księżniczka to 
kontynuacja tej powieści.

18 marca – 23 kwietnia w Czytelni Pomorzo-
znawczej w Książnicy Pomorskiej czynna była 
wystawa z cyklu „Cudze chwalimy a i swoje 
znamy, czyli Spotkania Pomorzoznawcze...: 

Puszcza Bukowa – wczoraj, dziś, jutro zor-
ganizowane przez Książnicę Pomorską wraz 
z Klubem Kniejołaza. Podczas spotkania in-
augurującego wystąpił Paweł herbut z Klubu 
Kniejołaza, odbył się wykład Grażyny domian 
z Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska 
i Antoniego Adamczaka z PTTK. W ramach 
wystawy Puszcza Bukowa – wczoraj, dziś, 
jutro zostały zaprezentowane przedwojen-
ne przewodniki, mapy, pocztówki dotyczące 
Puszczy Bukowej – Buchheide.

18 marca Gminną Bibliotekę Publiczną w do-
licach odwiedzili uczniowie klasy Szkoły Pod-
stawowej w dolicach. Przeprowadzone zo-
stały zajęcia dotyczące zbliżających się świąt 
Wielkiej Nocy.

18 marca w Miejskiej bibliotece Publicznej 
w dziwnowie została zaprezentowana I część 
wystawy „Matlakowe Malowanie” pasteli au-
torstwa Leszka Matlaka. Kolejną część wysta-
wy będą stanowić prace wykonane w oleju.

Teatr La Fayette w Goleniowie
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18 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w drawsku Pomorskim, w ramach 
kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, od-
były się zajęcia „Poradnia zdrowia”, których 
uczestnikami była grupa emerytów z Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w drawsku Pomorskim. Podczas spotkania 
zaproszeni goście dowiedzieli się m.in. jak od-
szukać w Internecie strony dotyczące zdrowia 
oraz zdrowego trybu życia, jak poruszać się 
po nich oraz o przykładowych zagrożeniach 
podczas surfowania.

18 – 21 marca w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyła się III edycja projektu ph. „Żywa 
Biblioteka”, w ramach której odbyło się wiele 
ciekawych imprez.

18 – 30 marca w Sali Kolumnowej w Książni-
cy Pomorskiej czynna była wystawa fotografii 

„Vaclav havel. Metamorfozy Europy” autorstwa 
Oldřicha Škáchy, który towarzyszył havlowi 
przez ponad 30 lat życia. Wykonane przez 
niego fotografie opowiadają o grupie dysyden-
tów, scenarzystów, którzy zebrali swoich przy-

jaciół i postanowili znaleźć sposób na zmianę 
politycznego status quo. Współorganizatorem 
wystawy było Czeskie Centrum.

18 marca w ramach „Żywej Biblioteki” w Kosza-
lińskiej Biblioteki Publicznej odbyły się: w Ga-
lerii REGION – rozstrzygnięcie konkursu na 
plakat „Świat bez dyskryminacji” i otwarcie 
wystawy pokonkursowej; – w sali kinowej KBP 
projekcja filmu „Na zawsze Laurence” w reży-
serii i według scenariusza Xaviera dolana.

18 marca w filii w Przecławiu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kołbaskowie odbyły się 
wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci, 
prowadzone przez Milenę Bauzę-Chrzanow-
ską.

19 marca w ramach „Żywej Biblioteki” w Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
Pecha Kucha tematyczna o prawach czło-
wieka czyli prezentacja multimedialna skła-
dająca się z 20 slajdów pokazywanych po 
20 sekund każdy, trwająca więc 6 minut i 40 
sekund.

Autorka Arabskiej żony w MBP w dzwinowie
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20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, w ramach międzynarodowej 
kampanii „Tydzień z Internetem 2013, odbyło 
się spotkanie „Przy kawie – pierwszy krok do 
Internetu”.

20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej Wałeckiego Centrum Kultury odbył się 
konkurs ortograficzny „Jak to napisać?” dla 
szkół gimnazjalnych powiatu wałeckiego. 
Wzięło w nim udział 39 uczniów ze szkół 
w Wałczu, Tucznie, Człopie, Mirosławcu, 
Lubnie, Chwiramie, Piecniku. dyktando 
przygotowała jak co roku Sylwia Malinow-
ska – emerytowana polonistka. Laureaci 
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy 
ufundowane przez Zakład Oświatowy 
w Wałczu.

20 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Mo-
ryniu gościła łódzką pisarkę Monikę Sawicką, 
która spotkała się z przedszkolakami. Autorka 

czytała dzieciom bajki, wierszyki, zadawała 
pytania i zagadki.

20 marca w ramach „Żywej Biblioteki” w Kosza-
lińskiej Biblioteki Publicznej odbył się Między-
szkolny Turniej Wiedzy o prawach człowieka 
skierowany do gimnazjalistów. Uczestniczyło 
w nim 7 drużyn po 3 osoby. Turniej został po-
przedzony prezentacja multimedialna o pra-
wach człowieka.

20 – 21 marca w Książnicy Stargardzkiej 
odbył się IV Międzyprzedszkolny Przegląd 
Teatralny „Kryształowa maska”. Kryształo-
wą Maskę otrzymały dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 4 w Stargardzie za przed-
stawienie pt. „O żabce, która miała marze-
nia”.

20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu, w ramach kampanii „Tydzień 
z Internetem 2013” odbyło się spotkanie po-

Moryńskie przedszkolaki na spotkaniu z Moniką Sawicką
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prowadzone przez „Latarnika Polski Cyfro-
wej”, traktujące o pierwszych krokach w sieci.

20 marca czytelniczki Oddziału dziecięcego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, 
przygotowały kukłę Marzannę i wzięły udział 
w wiosennym konkursie plastycznym pt. „Pan-
na Marzanna” ogłoszonym przez Choszczeń-
ski dom Kultury. Biblioteczna Marzanna zo-
stała wysoko oceniona przez jury i ku radości 
dziewcząt, otrzymała nagrodę.

20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu członkowie dyskusyjnego Klubu 
Książki rozmawiali o książkach dana Browna.

20 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w dębnie odbyło się spotkanie z pi-
sarką Moniką Sawicką.

21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w dziwnowie otwarto Wystawę i Kiermasz 

Prac Robótkowych. Zebrane pieniądze zo-
stały przeznaczone na zakup materiałów do 
kolejnych spotkań.

21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach, w ramach spotkań dysku-
syjnego Klubu Książki, odbył się wieczór au-
torski z Barbarą Kosmowską.

21 marca w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbyły się kolejne 
warsztaty z cyklu „Książka ma głos” przezna-
czone dla autorów amatorów, mające zachę-
cić ich do prezentacji swoich utworów, tekstów 

„z szuflady”.

21 marca w filii w Sądowie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w dolicach przygotowano ścienną 
wystawę z okazji Światowego dnia Poezji. 

21 marca w Międzynarodowy dzień Elimi-
nacji dyskryminacji Rasowej w ramach „Ży-

Turniej międzyszkolny o prawach człowieka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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wej Biblioteki” odbyły się: projekt teatralny 
„Gangnam Polska – Gangnam Europa” Teatru 
na Bosaka z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła-
wa Lema w Koszalinie (fragmenty Cmentarza 
w Pradze Umberta Eco); rozmowy z Żywymi 
Książkami w Galerii Region (byli to Osoba 
z niepełnosprawnością, Syryjczyk, Rom, Para 
lesbijek, Gej, Weganin, Wegetarianka, Bez-
wyznaniowiec, Osoba czarnoskóra, Osoba 
chora psychicznie, Freeganka/squotterka/ak-
tywistka, Osoba niewidoma, Kobieta samot-
na).

21 marca w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej odbyły się po raz 
trzynasty w pierwszym dniu wiosny, zwa-
nym „dniem wagarowicza”, cykliczne spot-
kania literackie Wagary z Poezją. W 2013 
roku – ogłoszonym Rokiem Juliana Tuwima 
przebiegły pod hasłem: dla młodego i siwe-
go, czyli Tuwim dla każdego. dzień 21 marca 
obchodzony jest jako Światowy dzień Poezji, 
a pomysłodawcą tego święta jest UNESCO, 
która promuje poezję jako jeden ze sposo-
bów społecznej komunikacji.

21 marca w Oddziale dla dzieci Biblioteki 
w Policach odbył się II Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Poezja Juliana Tuwima”. Kon-
kurs ogłoszono na początku 2013 roku, skiero-
wany był do uczniów klas IV–VI szkół podsta-
wowych z powiatu polickiego. I etap eliminacji 
odbył się w szkołach do 28 lutego 2013 roku. 
Nauczyciele zgłaszali 3 zwycięzców eliminacji 
szkolnych do finału z każdej szkoły. Wpłynę-
ło 18 zgłoszeń z 5 szkół. II etap miał miejsce 
w Bibliotece. Na Finał przybyło 16 uczestników 
z opiekunami, których odwiedziła, po spotka-
niu autorskim, pisarka powieści dla młodzieży 
i dorosłych, Barbara Kosmowska. W progra-
mie gościnnie wystąpiła jurorka-poetka, hele-
na Pilarska, recytując swój wiersz. Nagrodzeni 
otrzymali nagrody książkowe, dyplomy, które 
ufundowane zostały przez powiat policki i bi-
bliotekę.

22 marca Barbara Kosmowska spotkała się 
z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mię-
dzyzdrojach.
 

22 marca w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej miało miejsce spotka-
nie Marioli Pryzwan z czytelnikami Książnicy 
poświęcone halinie Poświatowskiej. Mariola 
Pryzwan jest nauczycielem-bibliotekarzem, 
publicystką i biografistką. działa w Towarzy-
stwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, 
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu uczniowie klas pierwszych z SP 
Nr 3 i SP Nr 4 uczestniczyli w spotkaniu ze 
znanym jako „Pan Tik-Tak” Andrzejem Mar-
kiem Grabowskim, twórcą postaci Kulfona 
i Moniki. Podczas spotkania najmłodsi czytel-
nicy poznali przyjaciół pisarza: Kulfona, kota 
Budzika oraz sympatyczne potwory Szefuńcia 
i Bezkajku. Znane wszystkim kukiełki wyskaki-
wały z wielkiej kolorowej walizki. Pan Tik-Tak 
zdradził tajemnice z życia tych postaci. Opo-
wiedział o kulisach dziecięcych programów 
telewizyjnych oraz o swojej pracy pisarskiej 

– czyli o tym jak rodzą się pomysły piosenek, 
opowiadań i książek. dzieci śpiewały piosenki 
i odgrywały scenki.

22 marca w Politechnice Koszalińskiej odbyło 
się seminarium naukowo-szkoleniowe pt. Rola 
bibliotekarza w kreowaniu wizerunku bibliote-
ki. Pierwsze z cyklu Nowoczesna biblioteka 

– inspiracje, ludzie, wyzywania. Obecni na kon-
ferencji bibliotekarze koszalińscy wysłuchali 
świetnych wykładów „Kreowanie wizerunku 
biblioteki akademickiej w jej otoczeniu pod-
miotowym” Iwony dalati, „PR biblioteki w do-
bie nowych technologii” dr Moniki Kaczmarek-
Śliwińskiej, oraz uczestniczyli w warsztatach 

„Budowanie wizerunku bibliotekarza poprzez 
komunikację interpersonalną” dr Małgorzaty 
Czerwińskiej-Jaśkiewicz.

22 i 23 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w dziwnowie odbyło się spotkanie „W 80 
minut dookoła Świata”. Spotkanie jest częścią 
międzynarodowej kampanii „Tydzień z Inter-
netem 2013”, która ma zachęcić jak najwięcej 
osób do korzystania z sieci, a także pokazać 
różne ciekawe i pożyteczne zasoby, jakie 
można w niej znaleźć.
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22 marca – 10 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świnoujściu czynna była wysta-
wa fotografii Wrzesława Mechło.

22 marca Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu 
odwiedziły dzieci z zaprzyjaźnionej świetlicy 

„Promyczek” wraz z opiekunką Elżbietą Fran-
kowską.

23 marca grupa dzieci uczęszczająca na za-
jęcia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bor-
nem Sulinowie „przeganiała zimę”. W samo 
południe w budynku MBP przystąpiły do two-
rzenia Marzanny, która w kilka godzin później 
miała zginąć na stosie nad jeziorem Pile.

25 marca w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się spotkanie 
z prof. Januszem deglerem i promocja 4. tomu 
Listów do żony: (1936–1939) Witkacego. Pro-
fesor Janusz degler, prowadzący spotkanie, 
to autor wielu opracowań dotyczących m.in. 
teatru oraz Witkacego, w tym tomu Witkacego 
portret wielokrotny. Szkice i materiały do bio-
grafii. Profesor zajmuje się od ponad pół wieku 
twórczością Witkacego.

25 – 29 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Sławnie gościł Latający Animator Kultury 

– Marcin Lićwinko. Organizatorem wizyty była 
sławieńska biblioteka oraz Towarzystwo Ini-

Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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cjatyw Twórczych „ę”. Pan Marcin spotkał się 
z seniorami, przedszkolakami, młodzieżą ze 
sławieńskiego gimnazjum oraz z dziećmi ze 
szkoły podstawowej w Lejkowie i szkoły nr 1 
w Sławnie. Wyjątkowym spotkaniem były war-
sztaty wokalne dla działającego w Sławnie ze-
społu „Sławianki”, podczas których członkinie 
zespołu zaprezentowały swój repertuar, a Pan 
Marcin zaprezentował dawne piosenki z Pod-
lasia. Podczas wszystkich spotkań zarówno 
bibliotekarze i uczestnicy warsztatów wymie-
nili się doświadczeniami dotyczącymi animacji 
kultury w małych miejscowościach, podzieli 
się planami na przyszłość.

26 marca w Książnicy Stargardzkiej, w ra-
mach dyskusyjnych Klubów Książki, odbyło 
się spotkanie autorskie z Moniką Sawicką.

26 marca w Sali Kolumnowej w Książnicy Po-
morskiej odbyło się spotkanie niesprawnych 

wzrokowo czytelników, rencistów, emerytów, 
bibliotekarzy z uznanym miłośnikiem i znaw-
cą historii Pomorza Zachodniego, Ryszardem 
Kotlą. Autor przedstawił najciekawsze trasy 
wycieczkowe Szczecina. Prelekcji towarzy-
szył pokaz multimedialny.

26 marca w Centrum Kultury w Połycznie 
Zdroju odbyły się dwa spotkania autorskie 
Marii Nienartowicz, autorki Przygód Karko-
noskich Skrzatów z uczniami klas pierwszych 
szkół podstawowych Połczyna. Organizato-
rem spotkań była Biblioteka Publiczna w Poł-
czynie Zdroju.

26 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w drawsku Pomorskim rozpo-
czął się cykl spotkań z podopiecznymi domu 
Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kul-
turalnego w drawsku Pomorskim. Pierwsze 
zajęcia odbyły się w Czytelni dla dorosłych 

Barbara Kosmowska z młodymi czytelnikami w Międzyzdrojach



�46�46

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI

i dotyczyły zbliżających się świąt Wielkiej 
Nocy.

26 marca w Sali im. Zbigniewa herberta 
w Książnicy Pomorskiej Książnica Pomorska 
oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej 
zorganizowały czwarte już spotkanie Bliżej 
Chin. Spotkanie z kulturą i tradycją. Spotka-
nie rozpoczął wykład na temat kuchni pięciu 
przemian. Wykład poprowadziła Anna Grze-
chowiak, znana szczecińska dietetyczka. 
W drugiej części spotkania odbył się pokaz 
ceremonii parzenia herbaty. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa książek ze zbiorów Książni-
cy Pomorskiej dotyczących Chin.

26 marca do Biblioteki Publicznej w Złocieńcu, 
z okazji Światowego dnia Poezji (21 marca) 
zostali zaproszeni uczniowie klasy II z SP nr 
1. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą 
życia i twórczości Juliana Tuwima oraz do-
wiedzieli się, że rok 2013 został ustanowiony 
przez Sejm rokiem wybitnego poety. dzieci 
wysłuchały kilku wierszy czytanych przez bi-
bliotekarza, a także same zaprezentowały wy-
brane utwory poety.

26 marca w filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w dolicach w Żalęcinie odbyło się pasowanie 
na czytelnika klasy II tutejszej szkoły. W związ-
ku z tym, iż rok 2013 jest rokiem Juliana Tu-
wima bibliotekarka Paulina Grzelka przygo-
towała kilka zadań związanych z twórczością 
i osobą autora. 

27 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła się pierwsza projekcja filmu w ra-
mach Akademii Filmowej Festiwalu Filmowe-
go Integracja Ty i Ja. Publiczność złożona ze 
studentów Politechniki Koszalińskiej, i osa-
dzonych z Aresztu Śledczego w Koszalinie 
obejrzała film Joego Wrighta „Solista”.
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