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Anna Narloch, Justyna Skrodzka
Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Główna ZUT

BAZTECH – BAZA INDEKSUJĄCA POLSKIE CZASOPISMA  
Z ZAKRESU NAUK TECHNICZNYCH:  

WKŁAD BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU  

TECHNOLOGICZNEGO W JEJ TWORZENIE

Już od 17 lat bibliotekarze naszej Uczelni aktywnie angażują się w proces 
tworzenia ogólnopolskiej bazy indeksującej polskie czasopisma z zakresu nauk 
technicznych BazTech. Obecnie baza ta jest jedną z najlepszych baz bibliograficzno-

-pełnotekstowych w Polsce. W dużym stopniu zaspokaja potrzeby studentów i kadry 
akademickiej na literaturę naukową z szeroko pojętych zagadnień technicznych, 
publikowaną w polskich czasopismach naukowych.

W 1997 roku z pomysłem tworzenia bazy wyszła Akademia Techniczno-Rolnicza 
w Bydgoszczy (ATR). W porozumieniu z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) 
i Politechniką Szczecińską (PS) bibliotekarze tych uczelni przedstawili koncepcję 
utworzenia bazy i zaproponowali udział w tej inicjatywie innym bibliotekom technicz-
nym w Polsce. Rok później w ramach projektu i dotacji z Komitetu Badań Naukowych 
zainteresowane instytucje podpisały w Bydgoszczy Porozumienie bibliotek i insty-
tutów dotyczące wspólnego tworzenia bazy bibliograficzno-abstraktowej BazTech. 
Koordynatorem prac bibliotek przy tworzeniu bazy została Akademia Techniczno-

-Rolnicza w Bydgoszczy. Do Porozumienia przystąpiło wówczas 14 bibliotek1 w tym 
również Politechnika Szczecińska. Inicjatorem, współtwórcą i koordynatorem bazy 
ze strony PS była od początku dr Anna Łozowska, która podjęła się zadania ad-
ministrowania pracami i zasobami bazy. W trakcie tworzenia bazy do konsorcjum 
dołączyło kolejnych 6 jednostek naukowych i w efekcie podpisano „Porozumienie 
o współpracy” z 20 instytucjami. 

1  Dane ze strony: Konsorcjum BazTech [on-line]. [Dostęp 23.05.2014]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.biblos.pk.edu.pl/konsorcjum/o_konsorcjum.
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Indeksowane tytuły pochodziły z wykazów czasopism prenumerowanych przez 
biblioteki „Porozumienia” oraz wydawnictw własnych uczelni. Każda z tych instytucji 
otrzymała przydział czasopism do wprowadzania. Warunkiem ich indeksacji była 
prenumerata, ponieważ z założenia publikacje musiały być wprowadzane z autopsji. 
Przed rozpoczęciem katalogowania wytypowanych czasopism ustalono, że opis bi-
bliograficzny artykułów będzie standardowy, jednak wzbogacony o afiliację autorów, 
słowa kluczowe i streszczenia, co miało zaspokoić oczekiwania i potrzeby środo-
wiska naukowego2. Opracowywanie rekordów odbywało się lokalnie w ośrodkach 
współpracujących przy pomocy programu „Redaktor”, napisanym w języku Visual 
C++. Dane po wprowadzeniu były zdalnie wysyłane z wykorzystaniem usługi ftp 
przez poszczególnych redaktorów do koordynatora w ATR, tam scalane przy użyciu 
programu „Koordynator” i po weryfikacji przesyłane na serwer Centrum Informa-
tycznego Uniwersytetu Warszawskiego (CIUW). Redaktorami, którzy od początku 
funkcjonowania bazy zajęli się opracowaniem artykułów ze strony naszej uczelni 
były bibliotekarki: Helena Karpińska i Jolanta Stylińska.

Od stycznia 1999 roku BazTech był już dostępny w sieci Internet na serwerze 
CIUW i zawierał pierwsze rekordy opracowanych czasopism za lata 1998–1999.

W 2002 roku ze względu na likwidację CIUW nastąpiło przeniesienie danych 
BazTech na serwer Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Baza dołączyła tym samym do Biblioteki Wir-
tualnej Nauki. W tym też roku zainicjowano współpracę z redakcjami i wydawcami 
czasopism, do których skierowano prośby o przesyłanie elektronicznych wersji opisów 
bibliograficznych ze streszczeniami i słowami kluczowymi. Zwrócono się również 
o udzielanie zgody na zamieszczanie w bazie okładek czasopism w wersji cyfrowej 
oraz o umieszczanie informacji na stronach internetowych czasopism i ich wersjach 
drukowanych adnotacji o indeksowaniu w bazie danych BazTech3.

W latach 2005–2011 do „Porozumienia” przystąpiły kolejne trzy uczelnie. Na Po-
litechnice Szczecińskiej z wprowadzania rekordów do bazy zrezygnowała Stylińska. 
O współpracę poproszono Ewę Kessler a w okresie późniejszym Natalię de Silva. 
W 2007 roku podjęto decyzje o dodawaniu bibliografii załącznikowych do katalogo-
wanych artykułów, uzupełniając o nie rekordy od roku 2006, co znacznie zwiększyło 
ilość wprowadzanych danych do bazy. Po tej decyzji wiadomo już było, że typowo 
bibliograficzno-abstraktowa baza zmierza do przekształcenia się w pełnotekstową 

2  Derfert-Wolf L., Tomczak E., Matuszewski S., Baza danych o zawartości polskich czasopism 
technicznych, EBiB, 1999:06 [on-line]. [Dostęp 5.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://
ebib.oss.wroc.pl/arc/e006-05.html

3  Derfert-Wolf, L. Baza danych BazTech — współpraca z wydawcami czasopism i użytkownika-
mi. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Kon-
sorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [Dostęp: 
23.05.2014]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.
pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/38. ISBN 978-83-63458-06-5.
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bazę bibliometryczną. Tak też się stało. Od 2008 roku rozpoczęto dodawanie pełnych 
tekstów do artykułów na podstawie umów zawieranych pomiędzy ICM a wydawcami. 
Zmieniła się również nazwa z „Porozumienia” na „Konsorcjum BazTech”. 

Politechnika Szczecińska w 2009 roku połączyła się z Akademią Rolniczą two-
rząc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Od tego momentu funkcjonuje 
już w BazTech jako ZUT. Na emeryturę w 2010 roku przeszła długoletnia redaktor 
BazTech-a Helena Karpińska a w 2012 roku z funkcji koordynatora zrezygnowała 
także dr Anna Łozowska przekazując swoje obowiązki Kierownikowi Oddziału 
Informacji Naukowej Elżbiecie Jankowskiej. Do grona redaktorów dołączyły: Anna 
Narloch i Justyna Skrodzka. Czasowo pracę zespołu wspomagały również biblio-
tekarki z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: Anna Bajda i Anna Gryta. 
Ostatnio do grona redaktorów dołączyła Marzena Lewandowska, która od 2013 
wspiera pracę Zespołu.

Intensywniejsze zainteresowanie bazą wśród wydawców nastąpiło w 2012 roku, 
kiedy to MNiSW ogłosiło Komunikat (…) w sprawie kryteriów i trybu oceny czaso-
pism naukowych4, gdzie jako jedno z kryteriów oceny podaje się, występowanie 
czasopism ubiegających się o punktację w wymienionych przez Ministerstwo bazach 
referencyjnych, w tym także BazTech. Od tej chwili to wydawcom bardziej zależy 
na zaistnieniu w bazie i ubieganiu się o indeksację swoich czasopism w BazTech. 
Skutkowało to ratyfikowaniem nowych umów z redakcjami a także podpisywaniem 
porozumień na dostarczanie pełnych tekstów publikacji do bazy. W 2013 roku po 
wielu testach i udoskonalaniu oprogramowania rozpoczęto indeksowanie czasopism 
w nowym programie Desklight oraz udostępniono nowy interfejs wyszukiwawczy 
YADDA. Dzięki temu, redaktorzy mogą na bieżąco śledzić wprowadzane dane i je 
korygować. Nowe oprogramowanie znacznie poprawiło jakość pracy, ale jednocze-
śnie przysporzyło więcej obowiązków współredaktorom, którzy muszą na bieżąco 
sprawdzać każdy wprowadzony przez innego katalogującego rekord pod względem 
poprawności danych.

Według stanu na dzień 30 maja 2014 roku baza Baztech zawiera5: 
 ● 298.893 rekordów, w tym: 

- ok. 159.000 z bibliografiami załącznikowymi (do artykułów opublikowanych 
od 2006 r.)

- 33.301 z dołączonymi pełnymi tekstami 
 ● 633 tytuły czasopism (w tym 514 ukazuje się aktualnie)

4  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 roku w sprawie kry-
teriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-

-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 [Dostęp 24.05.20134]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e2b810326a6720150d60432bd5adf952.pdf 

5  BazTech : baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. [on-line]. [Dostęp 
25.05.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/2013-04-10-
07-52-12
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 ● 149 tytułów czasopism z pełnymi tekstami 
 ● 356 tytułów czasopism z pełnymi tekstami na własnych witrynach 

Dzięki możliwości przeszukiwania zasobów BazTech według różnych kryteriów 
oraz udostępnionych przez naszego koordynatora sprawozdaniach rocznych mo-
głyśmy sporządzić statystykę wprowadzania rekordów przez redaktorów PS/ZUT 
o zasięgu chronologicznym 1998–2014.

I. Udział tytułów czasopism wprowadzonych do bazy przez redaktorów PS/
ZUT.

Przy sporządzaniu wykresu brano pod uwagę wszystkie czasopisma, które do 
tej pory były wprowadzane do bazy przez redaktorów PS/ZUT. Znajdują się tutaj 
periodyki, które zmieniły tytuł, te które już się nie ukazują oraz takie, które były tylko 
czasowo katalogowane przez naszych redaktorów. 

Rys. 1. Udział tytułów czasopism wprowadzonych do bazy przez redaktorów PS/ZUT w latach 
1998/2014. Opracowanie własne.

Na przestrzeni 17 lat indeksowania publikacji w bazie, redaktorzy PS/ZUT wpisali 
artykuły z 36 tytułów czasopism spośród 633 jakie do tej pory były rejestrowane 
w bazie. Są to z reguły stałe przydziały od początku funkcjonowania bazy, które są 
katalogowane na bieżąco od 1998 roku.

II. Tytuły czasopism oraz ilość artykułów wprowadzonych do bazy przez re-
daktorów PS/ZUT. Dane z programu „Redaktor” i oprogramowania DeskLight
Tytuł Czasopisma Ilość artykułów
Program „Redaktor”
Archives of Electrical Engineering 432
Barwniki, Środki Pomocnicze 88
Budownictwo Górnicze i Tunelowe 395
Chłodnictwo i Klimatyzacja 1675
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ECONTECHMOD 28
Ekoplast 37
Ekotechnika 534
Elastomery 372
Energetyka 720
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 116
Inżynieria Materiałowa 261
Journal of Theoretical and Applied Computer Science 24
Journal Telecommunications and Information Technology 202
Logistyka 281
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe 1309
Metody Informatyki Stosowanej 328
Nowoczesne Gazownictwo 221
Polimery 105
Polish Journal of Chemical Technology 748
Postępy Techniki Jądrowej 356
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 247
Prace Instytutu Elektrotechniki 692
Prace Instytutu Łączności 14
Problemy Ekonomiki Transportu 144
Przegląd Elektrotechniczny 635
Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra 792
Przegląd Włókienniczy +Technik Włókienniczy 585
Przestrzeń i Forma 324
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 56
Technologia i Jakość Wyrobów 7
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 72
Transport Miejski i Regionalny 136
Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie 1623
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce 18
Suma 13.577

Oprogramowanie DeskLight
Archives of Electrical Engineering 47
Barwniki, Środki Pomocnicze 63
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Budownictwo Górnicze i Tunelowe 24
Chłodnictwo i Klimatyzacja 112
ECONTECHMOD 65
Elastomery 17
Energetyka 140
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 286
Journal of Theoretical and Applied Computer Science 18
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe 167
Polish Journal of Chemical Technology 84
Postępy Techniki Jądrowej 30
Prace Instytutu Elektrotechniki 30
Przegląd Elektrotechniczny 187
Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra 40
Przestrzeń i Forma 64
PTINT 13
Technologia i Jakość Wyrobów 4
Transport Miejski i Regionalny 43
Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie 115
Suma 1549

Ogółem: 15.126

Tab. 1. Szczegółowy wykaz tytułów czasopism i ilość rekordów wprowadzonych przez redaktorów PS/
ZUT do bazy BazTech. Stan na dzień 21.05.2014 roku. Opracowanie własne.

Tabela prezentuje zestawienie wszystkich tytułów czasopism i ilość rekordów 
dla każdego czasopisma wprowadzonych do bazy zarówno w starym, jak i nowym 
oprogramowaniu. Z zestawienia wynika, iż od 1998 roku zespół PS/ZUT wprowadził 
do bazy 15 126 rekordów. W starym oprogramowaniu wpisano 13 577 artykułów 
z 34 czasopism, natomiast w nowym oprogramowaniu, które funkcjonuje od 2013 
roku wprowadzono 1549 publikacji z 20 tytułów czasopism.

III. Procentowy udział rekordów wprowadzonych do bazy przez redaktorów 
PS/ZUT w latach 1998/2014

Poniższe informacje przedstawiają sumę dwóch wyników przeszukania w bazie;
1. po identyfikatorach redaktorów (BPS; wprowadzane w starym oprogra-

mowaniu)
2. wyselekcjonowane dane z bazy wprowadzone już w nowym oprogra-

mowaniu YADDA.
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Rys. 2. Liczba i procentowy udział rekordów wprowadzonych do BazTech przez redaktorów PS/ZUT 
w latach 1998–2014. Opracowanie własne.

Z łącznej liczby 298 893 rekordów zaindeksowanych w bazie, zespół PS/ZUT 
wprowadził 15 126 opisów artykułów, co stanowi ponad 5% wszystkich wprowa-
dzonych publikacji do bazy. Dzieląc ogólną liczbę rekordów na 23 instytucje, współ-
tworzące Baztech jest to ponadprzeciętna liczba zarejestrowanych przez naszą 
Uczelnię publikacji.

IV. Liczba wprowadzonych rekordów do BazTech w poszczególnych latach.
Wykres obrazuje ilość artykułów zarejestrowanych przez redaktorów PS/ZUT w po-

szczególnych latach trwania współpracy. Brano tu pod uwagę rok wydania publikacji 
a nie datę jej wprowadzenia, gdyż program nie posiada funkcji zawężania wyników 
wyszukiwania o lata, w których rekord został faktycznie zarejestrowany w bazie.

Rys. 3. Ilość wprowadzonych rekordów do BazTech przez redaktorów PS/ZUT w latach 1998–2014 . 
Stan na dzień 21.05.2014. Opracowanie własne.
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Według sporządzonego wykresu najwięcej rekordów (1566) zostało wpisanych 
za rok 2012, natomiast najmniej (649) za rok 2001. Liczba publikacji wprowadzonych 
do BazTech-a w pozostałych latach oscylowała między 678 rekordami w 2000 roku 
a 1340 rekordami w 2011 roku. Średnio w każdym roku zostało zaindeksowanych 
889 publikacji. Rejestracja artykułów w 2014 roku jeszcze się nie zakończyła i nie-
wątpliwie znacznie wzrośnie.

Głównym celem twórców bazy jest umożliwienie użytkownikowi korzystania 
z pełnej informacji o publikacjach z nauk technicznych. Dlatego poza opisami bi-
bliograficznymi znajdziemy w serwisie coraz więcej danych m.in. punktacje MNiSW, 
numery DOI artykułów6, bibliografie załącznikowe oraz pełne teksty w PDF lub 
linki odsyłające do pełnego tekstu na stronie wydawcy. Te ostatnie niewątpliwie są 
najbardziej pożądanymi informacjami dla użytkowników bazy. Na podstawie przed-
stawionych danych chciałyśmy zwrócić uwagę na pracowitość i trud pracowników 
Biblioteki jaki włożyli do tej pory w tworzenie bazy. Szczególnie zaś jej pierwszych 
redaktorów, którzy wywodzą się z Politechniki Szczecińskiej. Ponad 15 tysięcy 
zarejestrowanych rekordów świadczy o dużym zaangażowaniu pań bibliotekarek 
w powstawanie serwisu. Tym bardziej, że wprowadzanie danych w ubiegłych la-
tach wiązało się z szeregiem zajęć, które były bardzo pracochłonne. Należy tutaj 
przede wszystkim wyjaśnić, że publikacje były skanowane i przerabiane na wersje 
edytowalne, co w konsekwencji powodowało znaczną ilość korekt w rekordach, 
w których program skanera nie potrafił poprawnie konwertować obrazu na tekst. 
Dołączanie bibliografii załącznikowych w starym oprogramowaniu również przyspa-
rzało dodatkowych czynności związanych z formatowaniem tekstu i przerabianiem 
go na inny typ pliku. Każda poprawka w rekordzie, nawet literówka oznaczała kon-
takt z koordynatorem i wskazanie mu błędów w opisie, ponieważ sami redaktorzy 
takich zmian nie mogli nanosić. Chociaż dzisiaj praca redaktorów jest już w miarę 
bezproblemowa dzięki nowemu oprogramowaniu DeskLight, to niestety również 
zdarzają się periodyki, które trzeba skanować z powodu braku edytowalnych plików. 
Do zakresu obowiązków włączono także korektę rekordów innych redaktorów, co 
w praktyce przekłada się na dodatkowe godziny spędzone przy monitorze w celu 
kontroli poprawności rejestrowanych danych. Opisy do bazy wykonywane są jak 
najdokładniej również ze względu na to, iż zasoby BazTech-a są indeksowane przez 
Google Scholar i wyszukiwarki internetowe, z których jak wiadomo korzysta najwię-
cej studentów. Obliguje to redaktorów do intensywniejszej uwagi przy sporządzaniu 
opisów artykułów. Świadomość, że baza widoczna jest praktycznie na całym świecie 
wzmaga poczucie odpowiedzialności i poziom stresu jaki spada na katalogujących, 
tym bardziej, że jesteśmy tylko ludźmi i mimo skupienia i wzmożonej czujności przy 
rejestrowaniu publikacji zdarza nam się popełniać błędy. 

6  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego)
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W czasach, kiedy Internet i nowe technologie odgrywają tak ważną rolę, istnieje 
nieustanne zapotrzebowanie na wiarygodną i miarodajna wiedzę naukową. Wspo-
magając aktywnie proces uzupełniania bazy przez pracowników Biblioteki Głównej 
z pewnością przyczyniamy się do popularyzacji nauki oraz budowy społeczeństwa 
informacyjnego, w którym rzetelna i pełna informacja na poziomie akademickim 
zawarta w sieci staje się „cenniejsza niż złoto”.

LITERATURA:
1. Konsorcjum BazTech [on-line]. [Dostęp 23.05.2014]. Dostępny w World Wide 

Web: http://www.biblos.pk.edu.pl/konsorcjum/o_konsorcjum
2. Derfert-Wolf L., Tomczak E., Matuszewski S., Baza danych o zawartości pol-

skich czasopism technicznych, EBiB, 1999:06 [on-line]. [Dostęp 5.03.2014]. 
Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e006-05.html

3. Derfert-Wolf, L. Baza danych BazTech – współpraca z wydawcami czaso-
pism i użytkownikami. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju 
nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwiet-
nia 2013 [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [Dostęp: 23.05.2014]. Mate-
riały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny w World Wide Web: http://open.
ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/38. ISBN 978-83-63458-06-5

4. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 
roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. W: Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line]. Warszawa: MNiSW, 2012 
[Dostęp 24.05.20134]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.
gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e2b810326a6720150d60432bd5adf952.pdf

5. BazTech : baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. 
[on-line]. [Dostęp 25.05.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://baztech.
icm.edu.pl/index.php/pl/2013-04-10-07-52-12



1414

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Elżbieta Jankowska
Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Główna ZUT

PECHAKUCHA – CO TO JEST?

PechaKucha – to forma prezentacji multimedialnej składająca się z 20 slajdów 
pokazywanych po 20 sekund każdy (łączny czas to 6 minut 40 sekund). Autor musi 
dostosować tempo komentarzy do rytmu zmieniających się automatycznie slajdów. 
Prezentacji nie można przerywać pytaniami, gdyż dyskusje przewidziane są po 
zakończeniu pokazu. Określenie PechaKucha [pecza-kcza] pochodzi z języka ja-
pońskiego i oznacza dźwięki rozmowy lub pogawędki.

Spotkania, gdzie ludzie zbierają się, by przedstawić swoje prace, pasje, kolekcje 
czy choćby zdjęcia z wakacji w formacie PechaKucha 20x20 - zostały nazwane Pe-
chaKucha Nights. Forma ta – wymyślona przez Astrid Klein i Marka Dytham’a w 2003 
na potrzeby spotkań o architekturze – dziś znana jest już na całym świecie, również 
w Polsce. 

Od 2012 roku Szczecin należy do grupy ponad 700 miast z różnych kontynentów, 
w których PechaKucha Nights są organizowane. Od tego czasu odbyło się osiem 
spotkań1 podczas których o swoich pasjach mówili fotograficy, sportowcy, dziennika-
rze, ludzie biznesu, posiadacze ciekawego zawodu czy nietypowego hobby – więcej 
na stronie http://pechakucha.szczecin.pl

PechaKucha Nights2 mają nieformalny, otwarty charakter, a w czasie przerw 
w pokazach zmieniają się często w towarzyskie spotkania przy kawie. Udział w nich 
może wziąć każdy, jednak przestrzegana jest zasada, że prezentacja nie może mieć 
charakteru komercyjnego. PechaKucha Nights są organizowane w różnych miejscach, 
gdzie można „thinking and drinking” – jak na swojej stronie www.pechakucha.org 
piszą twórcy formuły. Do tej pory spotkania takie odbyły się już w barach, restaura-
cjach, klubach, ogródkach piwnych, w domach, mieszkaniach, na uniwersytetach, 
w kościołach, na plażach, basenach, a nawet w kamieniołomie! A w bibliotekach? 
Myślę, że jest to forma, której atmosferę tworzą sami autorzy. Może być dowcipnie 

1  27 marca 2014 odbyła się „8 Noc z PechaKuchą w Szczecinie”
2  PechaKucha Nights są zastrzeżonym znakiem towarowym. Organizatorzy spotkań działają non 

profit. Nad całością czuwa główny organizator, z którym biuro spółki Klein Dytham architects 
podpisuje tzw. ‘handshake agreement’ (umowa w dobrej wierze) czyli bezpłatne porozumienie, 
odnawiane co roku, które zezwala na organizację spotkań Pecha Kucha Nights w danym mieście. 
Format Pecha Kucha 20x20 wykorzystywany podczas wewnętrznych spotkań w szkołach i urzę-
dach nie wymaga podpisywania umów.
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i barwnie lub bardziej poważnie i rzeczowo – w zależności od kontekstu, a przecież 
bibliotekarze potrafią odnaleźć się w każdym z nich! Warto by spróbować... na 
przykład po południu 

Na podstawie informacji ze stron http://pechakucha.szczecin.pl oraz www.pe-
chakucha.org 
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PLATFORMA IBUK LIBRA – HISTORIA SERWISU  
I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA OKRES 5 LAT 

UŻYTKOWANIA NA ZACHODNIOPOMORSKIM  
UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line głównie podręczników akade-
mickich i naukowych w języku polskim. Stworzona na przełomie lutego i marca 2007 
roku liczyła początkowo 140 książek Wydawnictwa Naukowego PWN i korzystała 
z instalowanego czytnika działającego tylko w środowisku Windows dla użytkowników 
indywidualnych. W styczniu 2008 roku wprowadzono wersję serwisu dla odbiorców 
instytucjonalnych a pierwszym odbiorcą była Politechnika Wrocławska. W tym 
samym roku dołączają do Państwowego Wydawnictwa Naukowego inni wydawcy1, 
zasoby e-czytelni liczą już sobie 400 pozycji. Jesienią 2009 podpisano porozumie-
nie ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych i zawarto pierwszą umowę 
z wydawnictwem uczelnianym – Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tego 
roku liczba umów z wydawnictwami uczelnianymi wzrasta do 30 a dostępnych e-bo-
oków jest już ponad 1000. Rok ten skutkuje również wdrożeniem nowego czytnika, 
który umożliwia czytanie książek przez przeglądarki WWW, niezależnie od systemu 
operacyjnego. W 2010 roku w ofercie czytelni pojawiają się pierwsze czasopisma 
naukowe i pierwsze darmowe publikacje. Zostaje również zmieniony layout strony. 
Wiosną 2011 funkcjonuje już iFormat, który umożliwia sprzedaż książek w PDF-ach 
i epubach oraz audiobooków dla użytkowników indywidualnych. Powstają też aplika-
cje na iPada i Androida a dostęp do Ibuka kupują pierwsze biblioteki publiczne. Na 
przełomie jesieni i zimy 2012 roku księgozbiór Ibuka zasila przeszło 200 wydawców 
z ofertą ponad 5 tysięcy publikacji akademickich dostępnych w modelu online, 5 
tysięcy pozycji z literatury popularnej (PDF, epub) oraz z 2,5 tysiąca audiobooków. 
Z wersji korporacyjnej Ibuka korzystają studenci i wykładowcy w ponad 100 uczel-
niach a także czytelnicy kilkudziesięciu bibliotek publicznych i pedagogicznych 
w całym kraju. Zmodernizowano także serwis dla użytkowników indywidualnych, 
którzy korzystają z nowego czytnika, wdrożono nowy produkt Ibuk Plus, który 

1 WNT, PZWL, WAiP, WAM
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umożliwia odbiorcom indywidualnych wykupywanie e-booków w tzw. abonamencie. 
W grudniu 2012 roku dla klientów instytucjonalnych platforma Ibuk Libra uruchamia 
nowy czytnik oraz przebudowuje stronę www dodając do niej nowe zaawansowane 
narzędzia do wyszukiwania i pracy z książką. W 2013 roku firma wprowadza dla 
odbiorców korporacyjnych czytnik inLine Reader niewymagający logowania z sieci 
uczelnianej oraz poszerza swoja dotychczasowa ofertę do fragmentów niewykupio-
nych książek oraz wyszukiwarkę bibliotek, które mają Ibuk Librę2. Oferta publikacji 
elektronicznych platformy Ibuk Libra ciągle rośnie, w marcu 2014 roku jest ich już 
prawie 8,2 tysiąca. Interfejs jest stale ulepszany i dostosowywany tak, aby było to 
narzędzie proste w użyciu i przyjazne dla użytkownika. Platforma, która z założenia 
miała być zbiorem naukowych e-książek przez okres 7 lat istnienia przeobraziła 
się w wielodziedzinową e-czytelnię, która oferuje nam zarówno literaturę naukową, 
popularnonaukową i piękną w jej rozmaitych formach i gatunkach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów naszej uczelni Biblioteka Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego od ponad 5 lat umożliwia korzystanie 
z platformy Ibuk Libra w ramach sieci uczelnianej prenumerując podręczniki aka-
demickie z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki możliwości tworzenia własnej kolekcji 
książek, zakup co roku dostosowywany jest do potrzeb czytelników i kierunków stu-
diów na naszym uniwersytecie3. Każda z prenumerowanych książek ma wykupiony 
dostęp dla 5 jednoczesnych użytkowników, natomiast Ibuki, które są najczęściej 
wykorzystywane mają dostęp zwiększony do 10 lub 15 równoczesnych odbiorców.

Za pośrednictwem serwisu Ibuk Libra można czytać książki, kiedy tylko ma się 
taką potrzebę, na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym bez instalacji 
dodatkowego oprogramowania. Aplikacja myIbuk najlepiej działa na zaktualizowa-
nych przeglądarkach Gogle Chrome, Mozilla lub Safari z włączoną obsługą Javascript 
i cookies. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIbuk i bycia zalogowa-
nym w czasie większości czynności na platformie4. Jednakże w trakcie korzystania 
z książek w ramach sieci uczelnianej lub przez VPN nie jest to już koniecznością, 
gdyż od grudnia zeszłego roku funkcjonuje czytnik inLine Reader niewymagający 
rejestracji na koncie. Dzięki zaawansowanym funkcjom czytnika Ibuk Libra można 
nie tylko czytać książki, ale również pracować z tekstem. Student nie mający nigdy 
czasu, żeby iść do biblioteki tworzy sobie w Ibuku własną biblioteczkę z książkami od-
stawiając je na wirtualną półkę, bez konieczności pobierania plików5. Korzysta z nich 
wielokrotnie, przeszukuje, zaznacza tekst, robi notatki, dodaje zakładki, powiększa, 

2 Dane dotyczące historii platformy Ibuk Libra zostały dostarczone dzięki uprzejmości P. Zbigniewa 
Mellera, Reprezentanta ds. sprzedaży i Promocji.

3 Domyślnie po wejściu na stronę Ibuka z komputerów sieci uczelnianej i przez VPN prezentowane 
są książki zakupione przez Bibliotekę ZUT.

4 Logowanie jest także możliwe kontem na Facebook lub Google+.
5 ale również z taką możliwością
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pomniejsza, dzieli się fragmentami książek ze znajomymi poprzez export notatek, 
robi przypisy, korzysta z opcji słownika i encyklopedii. A jak zabraknie połączenia 
z Internetem włącza sobie opcję „Czytaj offline”6. Jeśli komuś nie wystarczy oferta 
Biblioteki, może również wykupić dostęp do innej wybranej przez siebie publikacji, na 
tydzień, miesiąc lub semestr z możliwością wydruku określonej liczby stron płacąc 
za to sms-em, kartą lub przelewem. Jest też konto Ibuk PLUS w ramach którego za 
99 zł „wypożyczymy” 25 samodzielnie wybranych przez siebie książek i możemy 
z nich korzystać przez cały semestr.

Wykorzystując narzędzia stworzone dla klientów korporacyjnych Ibuka istnieje 
możliwość przyjrzenia się statystykom wykorzystania platformy generowanym on-line 
dla swojej uczelni. Raporty pozwalają przede wszystkim ocenić na bieżąco stopień 
wykorzystania książek przez użytkowników ZUT, reorganizację kolekcji i podjęcie de-
cyzji o przedłużaniu umowy na następne lata. Zestawienia statystyczne można robić 
za dowolnie wybrany okres od początku trwania pierwszej umowy i zawierają one:

- dostępne książki (aktualny wykaz)
- logowania dzienne
- ranking książek
- aktywność adresów IP
- nieudane otwarcia książek

6 Samouczek dostępny ze strony: http://vimeo.com/53587389

Rys. 1. Przyrost książek w bazie Ibuk od 2008 roku.
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- zgłoś zakup w bibliotece (czyli pozycje zgłoszone do zakupu przez użytkowników 
serwisu)

Korzystając z opcji raportowania warto przyjrzeć się analizie wykorzystania 
książek elektronicznych za okres ponad 5 lat użytkowania platformy Ibuk Libra na 
naszej uczelni. Z racji tego, iż umowy zaczynają się od połowy roku , dane z raportów 
objęte są zasięgiem czasowym 2008.05.26 – 2013.12.03.

Dostępne książki
Raport obrazuje liczbę dostępnych pozycji e-książek wg sześciu kolejno po sobie 

następujących rocznych umowach.
Od początku trwania umowy do chwili obecnej ilość dostępnych pozycji w ra-

mach prenumeraty wzrosła o 272 publikacje książkowe. Największy przyrost ksią-
żek odnotowano przy zawieraniu trzeciej oraz szóstej umowy, co może świadczyć 
o popularności platformy i potrzebie jej ciągłego zakupu. Do zestawu zakupionych 
książek można również dodawać Ibuki w trakcie trwania umowy, jeśli zgłaszana jest 
taka potrzeba ze strony nauczycieli akademickich czy studentów. 

Logowania dzienne
Wykres pozwala na analizę ilości wejść do bazy w ramach zadanych dat. Są to, 

sumaryczne wejścia z czytników myIBUK, iPaper oraz iLibrary Reader EE. 
W trakcie trwania sześciu kolejnych prenumerat zanotowano łącznie 4779 

wejść do systemu. Największy skok logowań zanotowano podczas drugiej umowy, 

Rys. 2. Suma rocznych logowań wg kolejnych umów.
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gdzie ilość wejść wzrosła prawie o 100%. Jest to o tyle zaskakujące, że w tym 
okresie mieliśmy zaprenumerowanych tylko 117 pozycji, co stanowiło najmniejszą 
subskrybcję z dotychczasowych. W czasie następnej umowy zauważono niewielki 
spadek wykorzystania Ibuka, który był spowodowany trwającymi od wielu miesięcy 
przygotowaniami do przeprowadzki oraz samą przeprowadzką do nowej siedziby 
Bibliotek AR oraz PS. W tym okresie część komputerów była niedostępna dla 
użytkowników a w okresie przenosin dostęp do sieci z Biblioteki Głównej był nie-
możliwy. W kolejnych latach ilość logowań jest już praktycznie na równym pozio-
mie ok. 1000 logowań rocznie. Jak widać na wykresie podczas trwania obecnej 
umowy, która kończy się dopiero w maju mamy już prawie 700 logowań. Sprzyja 
temu z pewnością coraz większa liczba dostępnych książek w ofercie, możliwość 
korzystania z platformy w domu przez VPN oraz przeprowadzane od roku akade-
mickiego 2010/2011 szkolenia z „Podstaw informacji naukowej”, które odbywają 
się dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku na prawie wszystkich 
wydziałach w uczelni.

Ranking książek
Analiza tego raportu, jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji o prolongacie dla 

poszczególnych tytułów książek. Z niego dowiadujemy się, jakie Ibuki są najczęściej 
czytane a które z nich są zbyt mało wykorzystywane przez użytkowników serwisu, 
co stanowi podstawę do odrzucenia ich przy zawieraniu następnej umowy.

Data startowa –  
Data końcowa Lp. pozycji Liczba otwarć Czas czytania
2008-05-26 
2009-05-26 129 1174 167:08:05
2009-05-26 
2010-05-26 117 1237 106:43:58
2010-05-26 
2011-05-26 233 1175 138:58:25
2011-05-26 
2012-05-26 250 1406 261:27:45
2012-05-26 
2013-05-26 307 1815 269:18:14
2013-05-26 
2013-12-03 392 502 180:28:05
Łącznie 506* 7309 1109:10:00

Tab. 1. Łączna suma otwarć i czasu czytania e-książek wg dat.

*Poszczególne prenumeraty obejmują tytuły powtarzające się, stąd kolumna się nie sumuje

Powyższa tabela przedstawia liczbę dostępnych pozycji, łączną liczbę otwarć oraz 
czas czytania wg trwania poszczególnych umów a także sumaryczne zestawienie 
tych wskaźników za lata 2008–2013. Według ogólnego podsumowania rankingu 
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książek użytkownicy przeznaczyli 1109 godzin i 10 minut na czytanie Ibuków oraz 
otworzyli 7309 stron e-książek. 

Szczegółowy raport rankingu trzech najczęściej otwieranych i pobieranych książek 
za ten sam okres prezentują poniższe tabele.

Lp Tytuł Ilość otwarć Data udostępnienia publikacji

1 Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego 
składania tekstu” 288 2012-05-26

2 Beton i jego technologie 284 2013-05-26
3 Algorytmy genetyczne. Kompendium. T. 1 170 2013-05-26

Tab. 2. Ranking książek według ilości otwarć.

Lp Tytuł Ilość przeczyta-
nych stron Data udostępnienia publikacji

1 Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego 
składania tekstu” 6997 2012-05-26

2 Proekologiczne odnawialne źródła energii 2837 2011-05-26
3 Układy wykorzystujące sterowniki PLC 2659 2013-05-26

Tab. 3. Ranking książek według ilości przeczytanych stron.

Przy analizowaniu tego raportu ważna jest data udostępniania publikacji. Nie 
można jednoznacznie odnieść się do tych wyników, gdyż jak widać książki pojawiały 
się w kolekcji ZUT w różnym czasie. Wskazana byłaby raczej analiza roczna lub mie-
sięczna rankingu książek, która jest możliwa dzięki opcji samodzielnego wpisywania 
zakresu dat i oczywiście wykonywana przez osoby odpowiedzialne za prenumeratę.

Aktywność adresów IP
Raport zawiera listę adresów IP, należących do sieci uczelnianej ZUT oraz ad-

resów użytkowników korzystających z zewnątrz poprzez połączenie VPN, wraz ze 
statystyką czytania za cały okres użytkowania Ibuka. Dane przedstawiają strony 
wysłane do czytnika myIBUK i iPaper, także te, których użytkownik nie wyświetlił, 
ale zostały przesłane do pamięci podręcznej czytnika. Dzięki wykazowi numerów 
IP Uczelni, starałam się przypisać poszczególne numery do zakresu IP konkretnych 
wydziałów i jednostek ZUT.

 
Jednostka
ZUT

Liczba przeczytanych 
stron

Domy Studenckie, Hotel Asystenta 34552
Wydział Ekonomiczny 13071



2222

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Biblioteka Główna 12936
Wydział Informatyki 5727
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 5413
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 4882
VPN 4088
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3191
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 2371
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 2246
Inne z IP ZUT* 2429
Wydział Techniki Morskiej i Transportu 1498
Wydział Budownictwa i Architektury 914
Wydział Elektryczny 905
Suma 94223

Tab. 4. Aktywność adresów IP wraz z liczbą przeczytanych stron według wydziałów.
*wiersz kolumny zawiera adresy z IP ZUT, których nie dało się przypisać konkretnym jednostkom

 
Z tabeli wynika, że Ibuk najczęściej wykorzystywany jest w domach studenckich 

i hotelu asystenckim. To ponad 32 procent wszystkich przeczytanych stron. Przyjąć 
tutaj należy, iż użytkownikami są studenci i doktoranci wszystkich wydziałów, korzy-
stający z platformy w swoim wolnym czasie. Kolejną pozycję w rankingu aktywności 
adresów IP zajmuje Wydział Ekonomiczny, gdzie przeczytano ponad 12,3 procent 
wszystkich stron, na trzecim miejscu jest Biblioteka Główna, z której komputerów sko-
rzystano w przypadku aż 12,1 procent otwartych stron. Następne pozycje w rankingu 
to już wyniki niższe o przeszło połowę. Wydział Informatyki oraz Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki to ponad 5 procentowe otwarcia stron. Należy również 
zwrócić uwagę na liczbę przeczytanych stron przez serwer VPN, który wynosi ok 4 
procent, co jest zaskakującym wynikiem i świadczyć może o małym zainteresowaniu 
e-książkami z prywatnych komputerów użytkowników. Można tutaj spekulować co 
jest powodem tak niskiego wykorzystania Ibuka w domu, być może są to problemy 
z konfiguracją połączenia VPN, które często zgłaszali studenci ale również fakt, że 
wielu studentów korzysta z e-książek w domach studenckich, które właściwie moż-
naby traktować jako „dostęp domowy”. Na pewno przyczyną był brak możliwości 
korzystania z sieci VPN przed połączeniem bibliotek, które nastąpiło dopiero w listo-
padzie 2011 roku. 

W zestawieniu znalazły się również pozostałe wydziały ZUT. Niestety odsetek 
przeczytanych stron oscyluje tam w granicach 1-3 procent. Dane te jasno mówią 
nam, że na tych wydziałach potrzebne są dodatkowe działania reklamujące serwis 
Ibuk Libra, które nakłonią studentów do korzystania z tej oferty. Dodać tu również 
należy, że brak szkoleń z „Podstaw informacji naukowej” i szkoleń bibliotecznych na 
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Wydziale Elektrycznym i Wydziale Techniki Morskiej i Transportu również przyczynia 
się do tak marnych wyników raportu na tych wydziałach.

Nieudane otwarcia książek
Zestawienie zawiera listę książek, których nie udało się otworzyć z przyczyn do-

stępowych, bądź technicznych, w ramach wybranych dat. Raport uwzględnia także 
książki, które zostały zamknięte przed załadowaniem wszystkich stron. Ranking 
odnoszący się do omawianego okresu zawiera 259 tytułów, których nie udało się 
otworzyć 779 razy.

Liczba Tytułów Liczba nieudanych logowań
1 34
1 33
1 30
1 23
1 15
1 12
3 11
2 10
1 9
6 8
7 7
8 6
15 5
10 4
30 3
49 2
122 1
Razem : 259 779

Tab. 5. Raport nieudanych otwarć książek.

Raport ten szczególnie ważny jest przy prolongacie prenumeraty i „podpowia-
da” nam, jakie książki użytkownicy chcieli przeglądać a z różnych powodów nie 
mogli. Wskazuje nam to na wartościowe pozycje, do których przede wszystkim był 
ograniczony dostęp. W powiązaniu z rankingiem książek okazuje się często, że są 
to najbardziej poczytne Ibuki i należy zwiększyć do nich dostęp o kolejnych pieciu 
użytkowników. Najwięcej użytkowników było zainteresowanych książką Zrób to lepiej! 
O sztuce komputerowego składania tekstu, tytuł ten nie mógł być czytany aż w 34 
przypadkach, kolejnej książki nie udało się otworzyć 33 razy i była to Administracja 
publiczna. Na trzecim miejscu jest publikacja Algorytmy genetyczne z 23 nieudanymi 
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otwarciami. Pierwsza i trzecia pozycja to najczęściej czytane książki w Rankingu 
Książek, co potwierdza wcześniejsze wnioski.

Zgłoś zakup w bibliotece
Raport ten informuje nas o zgłoszeniach zakupu jakie wpłynęły od użytkowni-

ków Ibuk Libra z sieci uczelnianej ZUT. Możliwość taka istnieje od początku trwania 
prenumeraty i dostępna jest przy każdej książce, której subskrybentem nie jest 
uczelnia. W ciągu ponad 5 lat korzystania z bazy wpłynęło 191 zgłoszeń zakupu 
dla 140 książek. Przy każdym zgłoszeniu, widnieje liczba, która mówi nam o ilości 
kliknęć w zakładkę „Zgłoś zakup bibliotece”.

Tytuł Liczba zgłoszeń Zakupione tytuły
Word 2007. Ćwiczenia 16 Tak
A Diachronic Grammar … 8 Tak
Business Intelligence 4 Tak
Genetyka zwierząt 3 Tak
ABC reumatologii 3 Nie
22 tytuły 2 10
113 tytułów 1 33

Tab. 6. Wykaz tytułów najczęściej zgłaszanych do zakupu. 

Do tej pory zakupiono 47 ze zgłoszonych 140 tytułów. Najwięcej akcesji dotyczyło 
Ibuków z kategorii Nauki Ekonomiczne – 38 tytułów. Każde zgłoszenie jest analizowa-
ne przed podjęciem decyzji o zakupie przez kilka osób, które mają wiedzę na temat 
księgozbioru i potrzeb czytelniczych naszych użytkowników. Jednak nie wszystkie 
książki, które widnieją w raporcie były brane pod uwagę. Część z nich nie odpowiada 
profilowi uczelni, a wiele pozycji jest już dostępnych w bibliotece w wersji drukowanej. 
Do 233 opisów w katalogu Aleph dodano również linki do książek elektronicznych 
zakupionych w Ibuku, aby czytelnik miał łatwiejszą możliwość korzystania z tych 
publikacji, szczególnie wtedy, gdy wersje drukowane są wypożyczone.

Dzięki możliwości raportowania, jaką daje nam Ibuk, biblioteka ma nieocenione 
narzędzie, które pozwala na analizę, weryfikację i porównanie wykorzystywania 
Ibuków na uczelni. Po 5 latach korzystania z Platformy zdobyliśmy już doświadcze-
nie, w jaki sposób logicznie powiązać wyniki zestawienia aby analizy raportów były 
prawidłowo odczytywane. Dużo dowiadujemy się także o modelu czytelnictwa, jeśli 
książka otwierana jest bardzo często ale liczba pobranych stron jest relatywnie mała, 
mamy do czynienia z czytaniem wybiórczym, czyli typowo studenckim. Nieudane 
otwarcia Ibuków wraz z rankingiem książek świadczą o tym, że są to poczytne pozycje 
i warto dokupić dodatkowe dostępy do tych publikacji. Ale najważniejszą sprawą jest 
to, że możemy sami wykonywać taką analizę w każdej chwili. Nie trzeba czekać na 
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statystyki od wydawców, które z reguły napływają z opóżnieniem, bądź też tylko raz 
w roku. Dane na temat wykorzystywania Ibuka są nieocenionym narzędziem wspo-
magającym i ułatwiającym pracę bibliotekarzom. Chociaż kontakt z czytelnikiem nie 
jest bezpośredni, to naprawdę wiele informacji o nim możemy odczytać z danych 
dostarczonych nam w raportach. 

Przyjmując, że satysfakcja użytkowników wynika z częstego korzystania z Ibuków, 
możemy z całą pewnością powiedzieć, że nasi czytelnicy są zadowoleni z takiego 
dostępu do książek elektronicznych.
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Barbara Cendrowska
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie

ROZWAŻANIA BIBLIOTEKARZA DYPLOMOWANEGO  
NT. ZDEREGULOWANEGO ZAWODU

Moja droga zawodowa
Rozpoczynając swoją pracę w latach 80-tych w jednej z bibliotek uczelnianych 

nie przypuszczałam, że swoje życie zawodowe na stałe zwiążę z bibliotekarstwem. 
Mając dyplom ukończenia studiów ekonomicznych snułam plany związane z wy-
konywaniem zawodu zgodnego z kierunkiem wykształcenia. Splot zdarzeń w życiu 
prywatnym i zawodowym sprawił, że stało się inaczej. Praca w bibliotece, która miała 
być czasowym zajęciem stała się moim zawodem.

Swoją karierę, jak każdy bibliotekarz, rozpoczęłam od stanowiska młodszego 
bibliotekarza. Wraz ze zdobytym doświadczeniem, stażem pracy, ustawicznie pod-
noszonymi kwalifikacjami, pokonywałam kolejne szczeble stanowisk bibliotekarskich, 
awansując w końcu na stanowisko kustosza. Wówczas do mojej świadomości dotarło, 
że chwilowo wybrany przeze mnie zawód jest tym, który chcę wykonywać. Lubię 
wyzwania, naukę, kontakt z książką i czytelnikami. Praca w bibliotece naukowej 
oprócz upragnionej stabilizacji – względnie stałej pracy, comiesięcznej pensji, pa-
kietu świadczeń socjalnych, stałego urlopu – umożliwiła mi samorealizację, rozwój 
osobisty i zawodowy, poznawanie nowoczesnych narzędzi pracy, bieżący kontakt 
ze środowiskiem bibliotekarskim i akademickim. 

Bibliotekarstwo zmieniało się na przestrzeni lat, a wraz z nim zmieniali się bibliote-
karze, czytelnicy, źródła wiedzy, narzędzia i technika pracy. Ze wzruszeniem wspomi-
nam bibliotekarzy, z którymi przyszło mi pracować. Ludzi zaangażowanych, pełnych 
zapału, skrupulatnych, dokładnych, wytrwałych, z ogromną wiedzą i kompetencjami. 
To oni wprowadzili mnie w arkana bibliotekarstwa, przyuczali do zawodu, dzielili się 
swoim doświadczeniem, wpoili szacunek do czytelnika i zamiłowanie do książek.

Tak było
Podjęcie decyzji o zostaniu bibliotekarzem dyplomowanym nie było trudne, ale 

realizacja tego pomysłu do prostych nie należała. Bibliotekarz dyplomowany, to nie 
tylko najwyższe stanowisko w zawodzie bibliotekarskim cieszące się zaufaniem i 
prestiżem, ale także zgodnie z art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27 lipca 2005 roku – przynależność do grona nauczycieli akademickich. Przyna-
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leżność ta, to nie tylko duma i zaszczyt, ale też szereg obowiązków niezbędnych 
do spełnienia. Aby zostać bibliotekarzem dyplomowanym trzeba było spełnić kilka 
istotnych warunków określonych w art. 117 ustawy, które wraz z wprowadzeniem 
deregulacji zawodów zostały uchylone1. 

Zgodnie z wcześniejszym zapisem art. 117, minister do spraw szkolnictwa wyż-
szego w drodze rozporządzenia określił warunki jakie powinien spełniać kandydat 
na dyplomowanego bibliotekarza oraz pracownika dokumentacji i informacji nauko-
wej, formę i tryb postępowania kwalifikacyjnego, warunki awansowania oraz wzór 
zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. Rozporządzenie, o którym 
mowa2 szczegółowo uściślało kryteria, jakie należało spełnić ubiegając się o ten 
tytuł. Należało do nich m.in.:

 – posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;
 – posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w bibliotece naukowej, 

ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowisku 
nauczyciela akademickiego;

 – posiadanie udokumentowanego dorobku działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej;

 – posiadanie co najmniej dwóch publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, 
informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recen-
zowanych;

 – posiadanie znajomości co najmniej jednego języka obcego, potwierdzonego 
przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wy-
danym przez uprawnioną instytucję;

 – skierowanie do postępowania kwalifikacyjnego przez dyrektora biblioteki, 
ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum.

W praktyce, aby spełnić powyższe wymagania konieczne były determinacja, 
wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu. Poświęciłam na to kilka lat wytężonej 
pracy, podnosiłam kwalifikacje, publikowałam, prowadziłam zajęcia dydaktyczne, 
udzielałam się w środowisku bibliotekarskim i akademickim. Przygotowania do 
egzaminu ustnego z części ogólnozawodowej i części specjalistycznej zajęły mi 
dwa lata. Należało opanować szeroką wiedzę z zakresu organizacji nauki i kultury 
w Polsce, bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej, archiwistyki i muze-
alnictwa. Zakres wiedzy i związanej z nią literatury – przeogromny! Poczynając od 

1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów [on-line], [dostęp 4.06.2014]. Dostępny w: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/na-
zwa/806_u/$file/806_u.pdf.

2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie 
kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej [on-line], [dostęp 4.06.2014]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Deta-
ilsServlet?id=WDU20061551112.
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epok literackich, dziejów drukarstwa i nauki o książce, po ustawodawstwo biblio-
teczne i okołobiblioteczne, komputeryzację bibliotek, serwisy naukowe, czytelnictwo 
i metodykę pracy w bibliotece. 

Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika 
dokumentacji i informacji naukowej przeprowadzała Komisja Egzaminacyjna powo-
łana przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz liczyła dziesięć osób, uznanych i utytułowanych 
w środowisku bibliotekarskim. Przed przystąpieniem do egzaminu, przewodniczący 
komisji powoływał dwóch recenzentów do oceny dorobku naukowego i zawodo-
wego kandydata. Jeśli ocena ta wypadła pozytywnie, kandydat we wskazanym 
terminie (wiosną lub jesienią) mógł przystąpić do egzaminu ustnego. Komisyjny 
egzamin państwowy dla wszystkich kandydatów odbywał się w Katedrze Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wszyscy kandydaci 
podlegali takim samym, jasno określonym przez ministerstwo warunkom kwalifi-
kacji do egzaminu oraz jednakowym kryteriom oceny poziomu wymaganej wiedzy. 
Postępowanie takie umożliwiało komisji wydawanie obiektywnej oceny dorobku 
zawodowego i naukowego każdego z kandydatów starających się o przyznanie 
tytułu bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej.

Wśród 54 tys. bibliotekarzy pracujących w bibliotekach uniwersyteckich, nauko-
wych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych – niespełna 400 uzyskało ten tytuł, 
co stanowi ok. 0,74% wszystkich zatrudnionych w zawodzie3. W latach 1989–2010 
egzamin zdały tylko 283 osoby. Niewielka liczba tych osób dobitnie wskazuje, iż 
obowiązywały wysokie wymagania wobec kandydatów, którzy po zdaniu egzaminu 
mieli stanowić elitę polskiego bibliotekarstwa oraz efektywnie przyczyniać się do jego 
rozwoju w Polsce. Z pełną świadomością użyłam czasu przeszłego, gdyż wprowa-
dzona ustawą deregulacja w 2013 roku dotycząca m.in. zawodu bibliotekarza, burzy 
przyjętą od dziesiątków lat procedurę i jednolite standardy dotyczące certyfikacji 
bibliotekarzy dyplomowanych, przekazując te kompetencje władzom uczelni. Tym 
samym ustawodawca zawęża grono dyplomowanych do pracowników naukowych 
uczelni, pomijając bibliotekarzy pracujących w innych ośrodkach, m.in. takich jak 
instytuty PAN, czy biblioteki samorządowe4. 

Wystawiony przez komisję egzaminacyjną certyfikat stwierdzający uzyskanie 
przez kandydata wymaganych kwalifikacji, uprawniał rektora uczelni do stworzenia 
etatu nauczyciela akademickiego. Ustawodawca w art. 113 ustawy wyszczegól-
niał kilka stanowisk, na których mogli być zatrudniani dyplomowani bibliotekarze 
oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Zatrudnienie 

3 Deregulacja w bibliotece. Rzeczpospolita, 2012, nr 68 (9188) z dnia 21 marca, s. C5
4 Hollender H., Deregulacja zawodów – ustawa podpisana [on-line], [dostęp 5.06.2014]. Dostępny 

w: http://www.ebib.pl/?p=1138.
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na określone stanowisko uzależnione było od stażu pracy bibliotecznej lub w in-
formacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej. Można było być zatrudnionym na 
stanowisku:

1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplo-
mowanego;

2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

W roku 2010 osiągnęłam swój wyznaczony przed kilku laty cel! Jestem zatrud-
niona na stanowisku kustosza dyplomowanego i jestem nauczycielem akademickim. 
I gdy przychodzi refleksja, zadaję sobie pytania:

 – Czy było warto?
 – Co zmieniło się w moim życiu zawodowym?
 – Jakie są efekty wymierne?

Generalnie rzecz ujmując, gdy zastanawiam się nad odpowiedziami nie mogę 
pozbyć się wrażenia, że oprócz niewielkiej (w porównaniu z dyplomowanymi na 
innych uczelniach) gratyfikacji finansowej oraz dłuższego wymiaru urlopu, przybyło 
mi sporo dodatkowych obowiązków. Zatrudnienie na tym stanowisku wiąże się, tak 
jak w przypadku innych nauczycieli akademickich, z obowiązkiem prowadzenia 
pracy naukowej, dydaktyki, publikacjami, aktywnością zawodową, współpracą ze 
środowiskiem akademickim, jak i z okresową (co cztery lata) oceną osiągnięć za-
wodowych dyplomowanego bibliotekarza. Jednocześnie należy przy tym zwrócić 
uwagę, że będąc zatrudnioną w strukturze organizacyjnej swojej biblioteki i wykonu-
jąc codziennie merytoryczną pracę bibliotekarza, nota bene5 wynikającą z zakresu 
czynności, przybyło mi dużo więcej obowiązków.

Tak jest obecnie
Wprowadzona w dniu 13 czerwca 2013 roku ustawa o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów, miała wpływ na zmianę m.in. przypisów ustawy 
o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, a te z kolei wpłynęły na przypisy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. 

I tak, art. 21 ustawy o deregulacji, wprowadził następujące zmiany w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym:

 – w art. 114 dodano ust. 9 „Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą 
być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł rów-
norzędny.”;

5 Nota bene (łac.) – tak na marginesie.
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 – w art. 116 dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 w brzmie-
niu „Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe 
osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113.”;

 – art. 117 został uchylony.

W kolejnym art. 28 ustawy o deregulacji czytamy „osoby, które przed dniem wej-
ścia w życie nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego 
pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie przepisów ustawy 
zmienionej w art. 21, zachowują swoje uprawnienia”.

Wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych jasno określają, iż uregulowań 
prawnych dotyczących przyznawania tytułu bibliotekarza dyplomowanego lub dy-
plomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w uczelni, aktualnie 
szukać należy w statucie uczelni. Każda uczelnia akademicka we własnym zakresie 
powinna określić wymagania i kwalifikacje zawodowe względem kandydatów na to 
stanowisko oraz ująć je w swoim statucie. W konsekwencji oznacza to, iż w różnych 
uczelniach kandydaci na to stanowisko mogą podlegać różnym wymaganiom indywi-
dualnie określonym przez senaty poszczególnych uczelni. Wcześniej obowiązujące 
wymagania opracowane przez KDBASP6 już nie wiążą senatów polskich uczelni7. 
Tak też stało się na mojej uczelni.

Podjęta Uchwała nr 23 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2014 roku zmieniająca statut Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wprowadza nowe 
regulacje prawne dotyczące tego stanowiska. I tak, w obowiązującym statucie8 
dodanano § 33a określający:

 – z jakimi kwalifikacjami może być zatrudniony kandydat na stanowisko biblio-
tekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej (tytuł zawodowy, wykształcenie, dorobek naukowy, 
osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne);

 – dodatkowe wymagania (m.in. staż pracy, znajomość języka obcego, publikacje 
naukowe);

 – dorobek w działalności organizacyjnej (redakcja naukowa lub merytoryczna 
konferencji, czasopism lub serii wydawniczych, udział w komitetach i radach 
programowych, działalności naukowo-badawczej);

6 KDBASP – Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.
7 Hollender H., Deregulacja zawodów – ustawa podpisana [on-line], [dostęp 5.06.2014]. Dostępny 

w: http://www.ebib.pl/?p=1138.
8 Uchwała nr 47 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 24 października 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szczecnie.
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 – dorobek w działalności organizacyjnej na rzecz biblioteki (m.in. kierowanie 
projektami, grantami, organizacja konferencji, szkoleń, praktyk, warsztatów);

 – współpraca z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki, udział 
w pracach na rzecz uczelni.

Wymienione wymagania, które zapisane zostały w zmienionym statucie uczelni, to 
te same, które obowiązywały do tej pory w uregulowaniach prawnych przy zdawaniu 
egzaminu państwowego. Czyli w tym zakresie – nic łatwiej i prościej nie jest! Jedyne 
co uległo zmianie to to, że kandydatowi na to stanowisko odpada stres związany 
z całą procedurą weryfikacji osiągnięć i dorobku naukowego przed dopuszczeniem 
do egzaminu ustnego oraz jego zdanie przed ministerialną Komisją Egzaminacyjną!, 
wykazując się merytoryczną wiedzą ogólną i specjalistyczną z zakresu organizacji 
nauki i kultury w Polsce, bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej, archi-
wistyki i muzealnictwa.

Wiele autorytetów z dziedziny bibliotekoznawstwa przestrzegało – moim zdaniem 
słusznie – przed wprowadzeniem tych zmian. Zwracali uwagę, że brak jednolitego 
ciała certyfikującego może doprowadzić do wystąpienia zróżnicowania poziomu kwa-
lifikacji i kompetencji kandydatów na to stanowisko na poszczególnych uczelniach. 
Wskazywali oni również na możliwość zaistnienia subiektywizmu w ocenie osiągnięć 
kandydata przez władze uczelni, uwarunkowanego istniejącymi zależnościami służ-
bowymi, nieprzechylnością, czy brakiem potrzeby zatrudnienia kandydatów na to 
stanowisko. Zwracano też uwagę na fakt, iż bibliotekarz dyplomowany zatrudniony 
w jednej uczelni, zmieniając miejsce zatrudnienia, będzie musiał wystąpić o ponowne 
uznanie go za dyplomowanego w nowej uczelni.

Niby łatwiej, a w wielu przypadkach może okazać się dużo, dużo trudniej osią-
gnąć upragniony cel!

W zmienionym statucie uczelni ZUT (§ 33a pkt. 4), określone zostały stanowiska, 
na których może zostać zatrudniona osoba dyplomowana w uczelni oraz wymagany 
wymiar jej stażu pracy przy zajmowaniu tych stanowisk:

1. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej 
może nastąpić po spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3.

I tu nastąpiła zmiana w stosunku do uprzednio obowiązujących przepi-
sów, gdyż wcześniej wymagany był 2 letni staż pracy, obecnie nie ma 
takiego wymogu.

2. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej 
może nastąpić po spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
i co najmniej 4 latach pracy w bibliotece naukowej.
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Wcześniej 2 lata na stanowisku asystenta lub 6 lat pracy bibliotecznej, 
obecnie 4 lata pracy bibliotecznej, tzn. nie jest wymagane wcześniejsze 
zatrudnienie na stanowisku asystenta.

3. kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego może na-
stąpić po spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, i co najmniej 
po 7 latach pracy w bibliotece naukowej.

Wcześniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta lub 8 lat pracy bibliotecz-
nej, obecnie 7 lat pracy bibliotecznej.

4. starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplo-
mowanego może nastąpić po spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 
2 i 3, i co najmniej 4 latach pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego 
lub dokumentalisty dyplomowanego.

Wcześniej było tak samo jak obecnie.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku większości stanowisk okres 
stażowy na poszczególnych stanowiskach w nowym statucie został skrócony o rok. 
Bez zmian pozostał jedynie wymagany czas awansu ze stanowiska kustosza dy-
plomowanego na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że na trzy pierwsze stanowiska można być bezpośrednio powołanym, 
nie zachowując kolejności hierarchii stanowisk. Jedynie w przypadku najwyższego 
stanowiska, tj. starszego kustosza dyplomowanego, obowiązuje 4 letni staż pracy 
na stanowisku kustosza dyplomowanego.

W ustawie o deregulacji zawodów znalazł się jeszcze jeden istotny – dla wielu 
już dyplomowanych bibliotekarzy, w tym również dla mnie – zapis mówiący o tym, że 

„osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o deregulacji nabyły kwalifikacje 
dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i in-
formacji naukowej na podstawie przepisów ustawy zmienionej w art. 21, zachowują 
swoje uprawnienia”.

Z przychylnością przyjmuję tę wiadomość i cieszę się, że czas i trud jaki poświę-
ciłam na zdobycie tytułu bibliotekarza dyplomowanego nie poszedł na marne.
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Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie

WSADOWE UBYTKOWANIE W ALEPHIE  
– NOWE ZADANIA, NOWA ORGANIZACJA PRACY  

I SYSTEMU

Wstęp
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie i wszystkie podległe jej Biblioteki Wydziałowe od 1999 roku pracują 
w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH.

Posiadanie komputerowego systemu bibliotecznego wymusza zmiany w orga-
nizacji biblioteki, począwszy od wprowadzania, usuwania zbiorów, sposobu pracy 
bibliotekarzy, po udostępnianie i komunikację z czytelnikiem. Na przestrzeni ostat-
nich lat radykalnym zmianom uległa forma wymiany informacji. Z sieci pobieramy 
gotowe opisy bibliograficzne, zamawiamy książki. Nie prowadzimy już katalogów 
kartkowych, katalogów topograficznych. Współpracujemy z większą ilością instytucji, 
z którymi potrzebna jest szybka wymiana informacji. Taka wymiana informacji, która 
spełniałaby warunki eksportu i importu danych pomiędzy systemami. Przy pomocy 
odpowiednich narzędzi i internetu uzupełniamy oraz weryfikujemy katalogi centralne. 
Już nie kartami katalogowymi a wykazami elektronicznymi. Sporządzanie wykazów 
w formie elektronicznej stało sie wymogiem. 

Dobra znajomość systemu bibliotecznego jest warunkiem koniecznym. Poznanie 
struktury, wewnętrznych zależności, sposobów zarządzania i pracy, zarówno przez 
pracowników, jak i użytkowników, jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój 
systemu. To na potrzeby rozbudowanych i zaawansowanych technologicznie syste-
mów powstały stanowiska bibliotekarzy systemowych, zadaniem których jest między 
innymi dostosowanie systemu do potrzeb biblioteki, usprawnianie pracy bibliotekarzy 
i tworzenie narządzi do wyciągania danych. 

W przypadku ALEPHA jednym z głównych narzędzi uzyskiwania danych są ra-
porty. Za pomocą zapytań SQL tworzone są różnorodne szablony do wielokrotnego 
wyciągania danych z systemu, na potrzeby informatyków, bibliotekarzy systemowych 
i pracowników. Raporty dotyczą opisów bibliograficznych, egzemplarzy, list aktu-
alnych wypożyczeń, statystyk udostępniania, itp. Raporty są stale udoskonalane 
i dostosowywane do bieżących potrzeb. Stanowią w chwili obecnej nieodzowne 
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narzędzie naszej pracy. Przy ich pomocy wyniki otrzymujemy natychmiast, szybciej 
niż przeszukiwanie baz w systemie.

Praca biblioteki polega nie tylko na gromadzeniu i powiększaniu swojego księ-
gozbioru. Selekcja i ubytkowanie są nieodłączną częścią procesu zarządzania 
materiałami bibliotecznymi. Stanowią one złożony problem dla bibliotekarzy, lecz 
mają kluczowe znaczenie dla użytkowników biblioteki.

Każda biblioteka dąży, by jej katalog zawierał przede wszystkim informacje 
dotyczące zbiorów dostępnych. Organizacja zbiorów w każdej bibliotece jest inna. 
Do naszego systemu wprowadzane są informacje o wszystkich zbiorach wpływa-
jących do biblioteki. Mamy więc materiały przypisywane do ksiąg majątkowych, 
materiały ewidencjonowane w sposób uproszczony, zbiory niezainwentaryzowane. 
Egzemplarze w systemie mają przypisany jeden z przyjętych statusów, np. 01=Na 
miejscu-wolny dostęp, 02=Wypożyczalnia magazyn, ..., 06=Zagubiony-protokół, ..., 
16=Selekcja... Status egzemplarza w każdej chwili może być przez bibliotekarzy 
zmieniony poprzez wybór z listy podpowiedzi. 

Egzemplarze z każdego rodzaju zbiorów – niezależnie od przyczyny powstania 
braku lub naszej decyzji o selekcji – mogą znaleźć się na liście do ubytkowania (tj. 
otrzymać status 06 lub 16).

Jednym z funkcjonujących u nas raportów jest raport do wyciągania egzempla-
rzy ze statusem do ubytkowania. Przyspieszył on czas potrzebny do sporządzenia 
listy ubytków do kilku minut. Sprawdzenie merytoryczne zgodności z księgami in-
wentarzowymi nadal przebiega tradycyjnie i zajmuje dużo czasu. Na podstawie list 
ubytków tworzone są protokoły majątkowe (do zatwierdzenie przez kwesturę) dla 
poszczególnych rodzajów zbiorów ksiąg majątkowych i rejestrów. Po zatwierdzeniu 
protokołów pozostaje nam wykreślenie tych ubytków z ksiąg inwentarzowych. Z sys-
temu musimy usunąć wszystko, co mamy na liście do ubytkowania. Ale czy tylko?

Jak i w którym momencie kompleksowo powiadomić wszystkie instytucje współ-
pracujące z nami o naszych ubytkach? Robić to w formie tradycyjnej, czy w formie 
pliku elektronicznego spełniającego warunki eksportu/importu danych? Kto przy-
gotuje elektroniczne wykazy naszych ubytków do instytucji współpracujących? Czy 
każdy z pracowników ma odpowiednie narzędzia, uprawnienia i umiejętności, by 
taką pracę wykonać? W jakiej kolejności usuwać ubytki? Czy najpierw w systemie 
komputerowym, kierując się wymogami szybkiej aktualizacji systemu? Czy rozpocząć 
pracę od ksiąg majątkowych? 

To tylko niektóre pytania, na jakie trzeba było odpowiedzieć, chcąc usprawnić 
pracę bibliotekarzy. Na początku 2012 roku na sporządzenie protokołów ubytków 
czekało w naszej bibliotece kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. To efekt scalenia 
zbiorów dwóch bibliotek Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie, które w chwili obecnej tworzą księgozbiór Biblioteki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego.
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Zdublowała się nam część zbiorów, likwidacji uległo kilka Bibliotek Wydziałowych. 
Opracowując kolejność postępowania z ubytkami zdałam sobie sprawę, iż tę dodatko-
wą pracę szykuję tylko dla bibliotekarzy systemowych, gdyż wyniki niektórych funkcji 
widać tylko na serwerze, do którego dostęp mają osoby zajmujące się administracją 
systemu. Wypracowana metoda ubytkowania możliwa jest do przeprowadzenia przy 
pomocy narzędzi, metody i programów, dostępnych bibliotekarzom systemowym. 
Posługujemy się funkcjami wsadowymi programu ALEPH, raportami do wyciągania 
danych, aplikacjami Putty, WinSCP, Excel, Access, Notepad++, wykorzystujemy 
pocztą elektroniczną.

Podstawowym zadaniem wsadowego usuwania danych, którą to metodę stosuje-
my od sierpnia 2012 roku, jest jak najszybsza aktualizacja katalogu komputerowego 
biblioteki i jego wewnętrznych powiązań na podstawie dostarczanych list ubytków. 
Usuwamy egzemplarz, względnie jego opis bibliograficzny, weryfikujemy powiązania 
w systemie. Rozsyłamy wiadomości o ubytkach do wszystkich zainteresowanych.

Zmiany organizacyjne w bibliotece
Na potrzeby naszych działań stopniowo wprowadzano zmiany w procedurze 

pracy poszczególnych działów biblioteki. Pokrótce je omówię. 
Oddział Gromadzenia – wprowadzanie nowych opisów bibliograficznych 

i nowych egzemplarzy
 ● Wszystkie nowe dane bibliograficzne w każdej z baz wprowadzamy TYLKO 

na nowe numery systemowe (nie zastępujemy starych danych nowymi);
 ● Od 28-01-2013 roku nie wykorzystujemy wolnych numerów systemowych (np. 

po ubytkach, scalonych opisach);
 ● Dane bibliograficzne usuwamy poleceniem ‘Usuń rekord z serwera’;
 ● Nowe egzemplarze dodajemy TYLKO klawiszem ‘Nowy’ (nie zastępujemy 

starych danych nowymi).
Wszystkie klucze systemowe dla opisów bibliograficznych, egzemplarzy i dla 

rekordów zasobu muszą być unikatowe i przypisane dla jednej konkretnej pozycji. 
Pozwala to na uniknięcie wsadowego usuwania nowo wprowadzonych wydawnictw 
zapisanych na starych numerach systemowych.

Po spełnieniu ww. warunków uzyskamy jednoznaczną identyfikację opisów 
i egzemplarzy.

Oddział Gromadzenia – oznaczanie opisów i egzemplarzy posyłanych do 
Centralnego Katalogu Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej

 ● Do opisu bibliograficznego wstawiamy z szablonu w katalogowaniu pole CKZ 
(z rokiem rejestracji rekordu w systemie) ;

 ● Odpowiedni egzemplarz oznaczmy typem sygnatury= 9. 
Takie dodatkowe oznaczenie egzemplarza pozwala na wyodrębnienie sygnatur 

posłanych do BN. Rejestrowane w terminie późniejszym nowe egzemplarze tego 
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samego tytułu nie mają wypełnianego okienka typu sygnatury i nie są posyłane do 
bazy BN. (Ryc. 1.)

Oddział Gromadzenia i Opracowania – Współpraca z NUKAT 
 ● W katalogu BG ZUT w każdym importowanym opisie bibliograficznym z NUKAT 

musi pozostać pole 035 z niepowtarzalnym numerem kontrolnym;
 ● Pobierane rekordy do katalogu lokalnego z serwera NUKAT muszą być tam 

opatrzone siglum biblioteki importującej opis (w naszym przypadku jest to 
SZCZ ZUT). (Ryc. 2.)

Opracowanie czasopism – Powiązanie LKR *)
*) Wszystkie powiązania między rekordami definiuje się w jednej z tablic ALEPHA. 

Powiązania znajdują się również w samych rekordach. Jest to rodzaj zabezpieczenia 
pozwalającego w razie konieczności na całkowitą odbudowę tablicy Z103. System 
ALEPH buduje powiązania w oparciu o pole LKR. Powiązania te są wyświetlane 
w module WWW OPAC i GUI w opisie standardowym. Kiedy powiązane pole wyświetli 
się w pełnym rekordzie, klikniecie w to pole powoduje wyświetlenie się powiązanego 
rekordu.

Podstawowe powiązania LKR tworzone są w systemie automatycznie i wyświe-
tlane w oknach systemu (np. numer rekordu bibliograficznego, który właśnie mamy 
na ekranie).

Są też typy pól LKR, dzięki którym możemy tworzyć dodatkowe zależności 
pomiędzy opisami, pomiędzy opisami a egzemplarzem. Możemy połączyć opisy 
równoległe, utworzyć hierarchiczną zależność opisów w sytuacji zmiany tytułu, itp.

Od 08-10-2013 wprowadzono w katalogowaniu nowe, powtarzalne pole LKR typu 
ANA. Umożliwia ono wyświetlanie egzemplarza ciągu podstawowego czasopisma 
przy opisie autorskim tegoż zeszytu (przy zachowaniu zasady: egzemplarz jest wpi-
sywany do systemu jeden raz). Jest to szczególnie ważne dla użytkowników, gdyż 
pozwala swobodnie nawigować po stronie WWW katalogu pomiędzy opisami, dla 
których świadomie zrobiliśmy powiązania.

Dla rekordu zawierającego odpowiednio wypełnione pole LKR, system rejestruje 
w tablicach dwukierunkowe połączenia pomiędzy wskazanymi elementami. Nie ma 
konieczności wpisywania pola LKR ANA po drugiej stronie zależności. Wyśledzenie 
powiązań dla celu wsadowego usuwania ubytków możliwe jest tylko przy pomocy 
odpowiedniego raportu. (Ryc. 3. i  4.)

Biblioteki Wydziałowe
 ● Sporządzają ręcznie protokoły selekcji/skontrum TYLKO dla pozycji NIE 

WPISANYCH do ALEPHA;
 ● Praca nad selekcją/skontrum polega WYŁĄCZNIE na dokonaniu przez Bi-

blioteki Wydziałowe zmiany statusu konkretnego egzemplarza w systemie 
bibliotecznym (na 06 lub 16) i zgłoszeniu gotowości sporządzenia protokołu 
do Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Zbiorami;
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 ● Egzemplarz przeznaczony do ubytkowania nie może być zarejestrowany jako 
wypożyczony.

W celu kontroli własnych zbiorów – w tym egzemplarzy przeznaczonych do 
selekcji – każda placówka otrzymała drogą mailową raporty do wyciągania danych :

 ● wg biblioteki, 
 ● wg biblioteki i statusu

wraz z instrukcją przenoszenia otrzymanych danych do Excela.

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Zbiorami koordynuje współpra-
cę z NUKAT oraz zajmuje się wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi selekcji 
i skontrum. W ramach zadań wykonuje m.in. merytoryczne przygotowanie list 
ubytków, a po zatwierdzeniu protokołów wykreśla odpowiednie pozycje z ksiąg 
inwentarzowych.

Wszystkie dane do listy ubytków wyciągane są z systemu raportami opracowanymi 
na potrzeby procesu ubytków. Raporty te, oprócz danych merytorycznych, zawierają 
także kolumny z kluczami systemowymi opisów i egzemplarzy. 

Gotowe listy do ubytkowania przesyłane są do bibliotekarzy systemowych celem 
szybkiego usunięcia danych z systemu. Listy różnią się od oficjalnych protokołów. 
Zawierają dodatkowo materiały nieopracowane lub egzemplarze już wykreślone 
lecz pominięte podczas ręcznego usuwania ubytków z systemu (od której to metody 
w chwili obecnej odchodzimy).

Wsadowe ubytkowanie w ALEPHIE – przyjęte procedury
Przedstawiamy scenariusz, z pominięciem szczegółowych procedur i opisów 

technologicznych, wg którego wsadowo usuwamy ubytki z ALEPHA (książki, czaso-
pisma, zbiory nieopracowane). Listy ubytków, jako pliki Excela, otrzymujemy drogą 
elektroniczną.

Od momentu sporządzenia wyciągu listy ubytków, sprawdzenia merytorycznego, 
oficjalnego zatwierdzenia ubytków do otrzymania pliku przez bibliotekarzy systemo-
wych mija trochę czasu. W naszym katalogu cały czas trwają prace scalające zbiory 
byłej PS i byłej AR i dane ulegają przemieszczeniu. 

Pierwszy etap – ustalenie stanu faktycznego egzemplarzy i opisów do ubyt-
kowania na podstawie danych z systemu 

Pierwszą czynnością jest zmiana statusu egzemplarzy wymienionych 
w otrzymanej liście. Na podstawie kluczy systemowych zmieniany jest status 
(najlepiej na nieistniejący w systemie, np. ‚ds’). W ten sposób pozycje listy zo-
stają wydzielone w osobny zbiór. Do tej pory egzystowały one w ogólnej grupie 

„Selekcji”, „Zagubionych”, itp. Teraz będziemy pracować tylko na tej wydzielonej 
części zbiorów.
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Specjalnie przygotowanym raportem1 wyciągamy naszą grupę danych z ALEPHA.
Raport Pepola składa się z trzech zakładek.
 ● I zakładka – wyciąga nam wszystkie egzemplarze ze statusem przez nas 

nadanym (‚ds’);
 ● II zakładka – wykazuje opisy bibliograficzne do ubytkowania;
 ● III zakładka – wyciąga wszystkie numery systemowe rekordów zasobu HOL 

powiązane z opisami bibliograficznymi egzemplarzy z I zakładki.
Dane uzyskane w każdej z zakładek importujemy do Excela.

I_zakładka_zapytanie – są to egzemplarze do ubytkowania wg naszego statusu 
(tj. ‚ds’) – stan sprzed sekundy... 

Uzyskane dane porównujemy z otrzymaną listą ubytków pod kątem jak najwięk-
szej ilości kryteriów (numery systemowe, klucze ADM egzemplarza, kod kreskowy, 
sygnatura, numer inwentarzowy, opis egzemplarza, tytuł z odpowiedzialnością). 
Liczba egzemplarzy wyszukana przed chwilą powinna się zgadzać z liczbą egzem-
plarzy na naszej liście ubytków. 

Jeżeli wystąpią różnice, to wyjaśniamy ich przyczyny (np. egzemplarz został ręcz-
nie ubytkowany, przeniesiony na inny numer systemowy...). Nanosimy korektę stanu 
egzemplarzy i w razie potrzeby uruchamiamy Raport Pepola ponownie. (Ryc. 5.)

II_zakładka_Bib_do_skasowania – są to opisy do usunięcia. Raport wykazuje 
te opisy, przy których po usunięciu egzemplarzy z naszej listy nie zostanie ani jeden 
egzemplarz. (Ryc. 6.)

III zakładka (HOLE_bez_duplikatów) – wyciąga wszystkie numery systemowe 
rekordów zasobu HOL powiązane z opisami bibliograficznymi z listy. (Ryc. 7. i 8.)

Osobnym raportem uzyskujemy numery systemowe opisów powiązanych polem 
LKR. 

Raport do LKR wykazuje numery systemowe opisów autorskich zeszytów i po-
wiązanych z nimi opisów czasopism. (Ryc. 9.)

Przystępujemy do ostatecznej weryfikacji opisów do usunięcia na podstawie 
wyciągu z powiązań LKR. Szukamy duplikatów wśród numerów systemowych 
wszystkich opisów do usunięcia (II zakładka) i numerów systemowych wyciągu LKR. 
Inaczej mówiąc, jeżeli mamy dwa takie same zeszyty zarejestrowane w egzempla-
rzach danego tytułu czasopisma dla których zrobiono jeden opis autorski (powiązany 
LKR-ami), to ubytkowanie jednego z dwóch egzemplarzy nie może pociągać za sobą 
usunięcia opisu autorskiego. 

1 Raport ten nazywamy Raportem Pepola na cześć pana Stefana Pepola z firmy ALEPH Polska – 
twórcy drugiej najważniejszej zakładki 
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Jeżeli powiązania LKR wskazują – jeden zeszyt w ciągu czasopisma i do tego 
jeden opis autorski, to naszą listę opisów do usunięcia powiększamy o klucz opisu 
autorskiego. Takie porównanie daje nam ostateczną weryfikację opisów bibliogra-
ficznych do usunięcia. 

W codziennej pracy raport LKR możemy również wykorzystać do określenia ilości 
zeszytów autorskich w ramach jednego tytułu czasopisma.

Po ustaleniu ostatecznego stanu egzemplarzy i liczby tytułów przeznaczonych 
do ubytkowania tworzone są na serwerze dwa pliki wsadowe:

1. lista kluczy egzemplarzy do usunięcia, 
2. lista kluczy opisów do usunięcia.

Drugi etap – tworzenie list informujących o naszych ubytkach na podstawie 
wyselekcjonowanych, ale nie usuniętych jeszcze danych z systemu

 ● do bazy BN CKKZ – sortujmy listę egzemplarzy wg kolumny „Typ sygnatur”. 
Dla linii z wartością ‘9’, na podstawie numerów systemowych, funkcjami 
ALEPHA sporządzamy listę naszych ubytków. Zapisany plik wysyłamy do 
katalogu CKKZ BN z prośbą o usunięcie.

 ● do bazy NUKAT – na podstawie numerów systemowych opisów do usunięcia 
(II-zakładka) funkcjami ALEPHA wyszukujemy pola 035 (numer kontrolny 
NUKAT) wraz z jego zawartością. Plik tekstowy przesyłamy do Samodziel-
nego Stanowiska ds. Gospodarki Zbiorami celem usunięcia naszego signum 
z opisów w NUKAT.

Trzeci etap – wsadowe usuwanie poszczególnych elementów z systemu na 
podstawie dwóch plików wsadowych

Zaczynamy od globalnego usuwania egzemplarzy funkcją wsadową ALEPHA. 
Po zakończeniu tej funkcji na serwerze otrzymujemy raporty o egzemplarzach 
usuniętych i nieusuniętych. Nie są usuwane egzemplarze pozostające na kontach 
czytelników lub takie, na które zarejestrowano zamówienie lub rezerwację. Tego 
typu przypadki są wyjaśniane.

Zbędne opisy bibliograficzne również usuwamy globalnie funkcjami wsadowymi 
ALEPHA. Na serwerze otrzymujmy raporty o przebiegu procedury. Na tym kończy 
się ubytkowanie książek i podstawowy etap ubytkowania czasopism.

W przypadku czasopism zostaje nam jeszcze do uporządkowania baza zasobów. 
Na podstawie III-zakładki ustalamy dwie grupy kluczy rekordów zasobu:

 ● pierwsza – powiązanych z opisami bibliograficznymi, które usunęliśmy. Tę 
grupę możemy również usunąć wsadowo;

 ● druga – pozostałe klucze pozwolą nam dotrzeć do rekordów, przy których nie 
usunęliśmy wszystkich egzemplarzy. Tutaj czeka nas ręczna korekta powiązań 
i rekordów HOL (usuwanie numerów, wolumenów lub roczników na podstawie 
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kolumny „Opis” z listy egzemplarzy). Tego etapu nie da się zautomatyzować, 
gdyż baza zasobu to baza bibliograficzna.

Czynności do wykonania przy wsadowych ubytkach jest wiele. Wymaga to wprawy 
w prostych narzędziach informatycznych, dobrej znajomości powiązań i zależności 
pomiędzy danymi w systemie. 

Można zadać sobie pytanie, czy opłaca się taki trud. Moim zdaniem tak, bo nawet 
przy największym wysiłku włożonym w „ręczne” ubytkowanie nie jesteśmy w stanie 
wychwycić wszystkich elementów do uporządkowania i uchronić się przed błędami. 
Czas, który zostałby przeznaczony na ręczne usuwanie ubytków z systemu można 
teraz poświęcić na przygotowanie nowych protokołów.

Zalety? Przy wsadowym usuwaniu mamy gotowe wykazy informujące o naszych 
ubytkach, zrobione zgodnie z wymogami bibliotek współpracujących. Pozostaje 
nam je tylko wysłać drogą elektroniczną. Efektem wdrożonej procedury wsadowego 
ubytkowania zbiorów w Bibliotece ZUT jest uporządkowanie wszystkich powiązań 
w systemie, usunięcie wszystkich egzemplarzy i zbędnych opisów bibliograficznych.

Dodatkową zaletą jest utworzenie archiwum skontrowego, gdyż kopie usuniętych 
opisów bibliograficznych, egzemplarzy i rekordów zasobu, zapisują się nam przy 
okazji wykonywania na serwerze procedury ubytkowania. 

Statystyka przeprowadzonych wsadowo ubytków
(książki, czasopisma, materiały nieopracowane)

Rok Liczba usuniętych wsadowo  
egzemplarzy

Liczba usuniętych wsadowo opisów 
bibliograficznych

od VIII 2012 14 353 4 657
2013 34 086 7 617

2014 *) 7 357 3 720
Ogółem 55 796 15 994

Liczba egzemplarzy do ubytkowania oczekujących w systemie *) – 54 537 egz.
*) stan na dzień 30-05-2014

Przeprowadzenie ubytkowania książek w ilości nawet kilku tysiącach egzemplarzy 
jednorazowo, przy niewielkich rozbieżnościach porównań, zajmuje około godziny. 
Największy z dotychczasowych protokołów zawierał 5 514 egzemplarzy, najmniejszy 
24. Ubytkowanie czasopism zajmuje w zasadzie tyle samo czasu. Jednak znacznym 
utrudnieniem jest dodatkowe ręczne porządkowanie powiązań i opisów bazy zasobu, 
na co w przypadku bardzo dużych protokołów trzeba poświęcić dodatkowy tydzień.

Główną zaletą wdrożonej procedury ubytkowania jest szybka aktualizacja katalo-
gu, wszystkich odwołań i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, 
jak też minimalizacja błędów wynikająca z opracowania i ubytkowania zbiorów.
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Ryc. 1. Oznaczanie opisów i egzemplarzy posyłanych do Centralnego Katalogu Książek Zagranicz-
nych BN

Ryc. 2. Oznaczanie opisów importowanych w katalogu ZUT i na serwerze NUKAT
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Ryc. 4. Działanie pola LKR - efekty od strony WWW

Ryc. 3. Powiązanie LKR od strony katalogowania
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Ryc. 5. Wygląd danych w I zakładce raportu

Ryc. 6. Dane z II zakładki zaimportowane do Excela

Ryc. 7. Dane z III zakładki – dla książek wyciąg jest pusty
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Ryc. 8. Dane z III zakładki – HOLE dla czasopism

Ryc. 9. Wykaz opisów powiązanych polem LKR ANA
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Anna Kowalska-Stępień
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

VIAF – KRÓTKI PRZEWODNIK

VIAF – czym jest i kiedy powstało?
VIAF (Virtual International Authority File) jest Wirtualną Międzynarodową Kartoteką 

Haseł Wzorcowych. Powstała z inspiracji OCLC Online Computer Library Center, 
które wyewoluowało z założonego w 1967 roku Ohio College Library Center i jest 
organizacją non profit skupiającą się na rozwoju bibliotekarstwa cyfrowego i ogól-
noświatowego dostępu do niego.1

Początki pracy nad koncepcją, z której zrodził się VIAF przypadają na kwiecień 
1998 roku. Biblioteka Kongresu (USA), Biblioteka Narodowa (Niemcy) i organizacja 
OCLC rozpoczęły projekt polegający na wzajemnym linkowaniu rekordów swoich 
zasobów haseł osobowych w kartotekach wzorcowych. Samo konsrocjum VIAF 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center - dostęp z dn. 16 września 2014.
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powstało w 2003 roku na drodze porozumienia podpisanego na 69 Konferencji 
Generalnej IFLA odbywającej się w Berlinie. Z czasem do inicjatywy włączyły się 
kolejne biblioteki i instytucje ściśle związane z bibliotekarstwem, które otrzymywały 
know-how w zamian za dostęp do swoich kartotek haseł osobowych i korpora-
tywnych.2

Współpracownicy VIAF
W 2014 roku VIAF „oplótł” już niemal całą kulę ziemską. Obecnie współtworzą 

go: Biblioteka Kongresu (USA), Biblioteka Narodowa (Meksyk), Biblioteka Brytyj-
ska, Narodowa Biblioteka Rolnicza (USA), Narodowa Biblioteka Medyczna (USA), 
Biblioteka Narodowa (Nowa Zelandia), Biblioteka Narodowa (Szkocja), Biblioteka 
Narodowa (RPA), Biblioteka Narodowa (Walia), Biblioteka Narodowa (Niemcy – 
Frankfurt), Biblioteka Narodowa (Francja), Biblioteka Narodowa (Szwecja), Biblio-
teka Narodowa (Australia), Biblioteka Narodowa (Hiszpania), Biblioteka Narodowa 
(Portugalia), Centralny Instytut Połączonego Katalogu Bibliotek Włoskich, Biblioteka 
Narodowa (Republika Czeska), Biblioteka Narodowa (Izrael), Biblioteka Aleksandryj-
ska, Biblioteka Watykańska, Biblioteka Narodowa (Szwajcaria), Biblioteka i Archiwa 
(Kanada), Baza artystów Getty Research Institute (USA), NUKAT (Polska), Narodowa 
Biblioteka Széchényi (Węgry), RERO (Szwajcaria). SUDOC (Francja), Flamandzkie 
Biblioteki Publiczne (Belgia), Biblioteka Narodowa (Norwegia), Biblioteka Narodowa 
(Dania), Biblioteka Zgromadzenia Narodowego (Japonia), Biblioteka Narodowa (Ło-
twa), Biblioteka Narodowa (Polska), a w fazie testów Duńskie Centrum Biblioteczne 
i Biblioteka Narodowa Katalonii (Hiszpania).

W fazie testowania rekordów współpracują ponadto: Biblioteka Narodowa (Sin-
gapur), Biblioteka Narodowa (Liban), Syriac Reference Portal, Biblioteka Narodowa 
i Uniwersytecka (Chorwacja); na etapie testów są Biblioteka Narodowa (Rosja – Mo-
skwa), Biblioteka Narodowa (Holandia), anglojęzyczna wikipedia oraz ISNI.3

Zawartość bazy i sposób jej działania
W kwietniu 2014 roku VIAF zawierał już 38 milionów nazw osobowych powiąza-

nych ze 130 milionami rekordów wzorcowych i bibliograficznych. Aktualizacje stale 
wprowadzanych danych dokonywane są co miesiąc. Rekordy w VIAF łączy ok. 34 
miliony linków, budujących 26 milionów klastrów.4 W rezultacie w wygodny i szybki 
sposób można za jego pomocą konfrontować hasła wzorcowe z różnych bibliotek 
i rejonów świata.5 Wpisując dane hasło odbiorca otrzymuje klaster. Klastrowe ujecie 
powoduje, że wyświetlany zbiorczy rekord jest często bardzo rozbudowany (nie 

2 http://www.oclc.org/viaf/history.en.html – dostęp z dn. 14 września 2014.
3  http://www.viaf.org/ – dostęp z dn. 12 września 2014.
4  http://babin.bn.org.pl/?p=2828 – dostęp z dn. 17 września 2014.
5  http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/VIAF.html – dostęp z dn. 16 września 2014.
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można go ogarnąć jednym rzutem oka na ekran), może mieć wiele pól, również 
wielokrotnie powtarzanych.

Wyszukiwarka na górze strony przeszukuje klastry budowane na bazie haseł 
wzorcowych i powiązanych rekordów bibliograficznych przesłanych przez biblioteki 
współtworzące.
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Bardzo wygodna jest również możliwość szybkiego dotarcia do strony internetowej 
niemal każdej ze współpracujących jednostek. Wystarczą dwa kliknięcia:

1) w wybraną instytucję na stronie głównej VIAF;
2) w link z adresem internetowym na stronie „przejściowej”.
Ciekawa jest także możliwość wyszukiwania haseł korporatywnych i osobowych 

związanych z danym słowem (np. sport).

Niedoskonałości
Jak każdy system, również VIAF ma swoje ograniczenia, wynikające z jego 

budowy (system pracuje w oparciu o platformę Haadop służącą przetwarzaniu 
dużych ilości danych6) oraz przyjętych zasad funkcjonowania (próba integrowania 
różnych sposobów opisu musi zakładać uproszczenia mające na celu standary-
zację). Trzeba mieć także na uwadze fakt, że aktualizacja bazy VIAF odbywa się 
raz w miesiącu.7

Podsumowując, VIAF jest bardzo przydatnym narzędziem skracającym 
czas pracy bibliotekarza przy katalogowaniu, ułatwiającym odszukanie danych, 
wraz z zestawieniem miejsca i okresu ich powstania, ale też – jeśli taka chwila 
w starannie wypełnionym planie dnia standardowego i wielozadaniowego bi-

6 http://www.computerworld.pl/news/396728/Hadoop.20.wady.i.zalety.html?utm_source=new-
s&utm_campaign=polecane&utm_medium=tags – dostęp z dn. 22 września 2014.

7  http://babin.bn.org.pl/?p=2828 – dostęp z dn. 22 września 2014.



5050

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

bliotekarza cudem się uchowa – inspirującym do „tropienia” nowych, ciekawych 
zagadnień.

Jak pokazuje praktyka, VIAF już stał się punktem wyjścia do powstawania kolej-
nych interesujących międzynarodowych inicjatyw, także o charakterze biznesowym 
(np. Arrow8).

8  http://www.arrow-net.eu/business-model – dostęp z dn. 22 września 2014.
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Dorota Gill-Tarnowska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

WIDOKI SZCZECINA Z LOTU PTAKA  
FRANSA HOGENBERGA

Wśród wielu cennych i ciekawych cymeliów Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują się grafiki przedstawiające widoki 
Szczecina. W tekście przedstawione będą dwie wersje sztychu Fransa Hogenberga. 

Rycina zatytułowana Stettin z 1590 roku1 – miedzioryt o wymiarach 32,5 x 49,4, 
przeznaczona była do sześciotomowego atlasu miast świata Civitates orbis terra-
rum wydawanego w Kolonii w latach 1572–16182. Przedstawiony na ilustracji obraz 
miasta zawierał liczne błędy i nieścisłości, toteż w kolejnych wydaniach Civitates… 
został zastąpiony nową wersją zatytułowaną Alten Stettin z ok. 1600 roku, w której 
zawarto wiele istotnych zmian. Nowa wersja ryciny o wymiarach 42 x 54,1 wykonana 
była techniką akwaforty. 

Obie wersje sztychu przedstawiają plan miasta z lotu ptaka od strony zachodniej 
ku wschodowi. Na pierwszym planie ryciny rozlokowane jest miasto z siecią ulic 
i placów, otoczone wałami i murami obronnymi zaopatrzonymi w cztery bramy: od 
strony północnej Bramę Młyńską z barbakanem i Bramę Panieńską z dwuwieżową 
bramą zewnętrzną, od strony południowej Bramę św. Ducha z basteją i Bramę Pas-
sawską poprzedzoną przedbramiem. 

Głównymi obiektami w obrębie miasta patrząc od strony północnej ku południo-
wej są: Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Mariacki wraz z Pedagogium – przy 
obecnej ul. Mariackiej, Kościół św. Mikołaja – przy ul. Panieńskiej, Ratusz – przy 
Rynku Siennym, klasztor karmelitów ze szkołą miejską – przy obecnej ul. Grodzkiej, 
Kościół św. Jakuba – przy obecnej ul. Staromiejskiej, Kościół św. Jana z klasztorem 
franciszkanów przy Bramie św. Ducha oraz obiekty umiejscowione poza murami 
miasta: Kościół św. Katarzyny z klasztorem cystersek, po reformacji wykorzysty-
wany był, jako magazyn zbóż i paszy, Kościół św. św. Piotra i Pawła z cmentarzem 

1 Civitates orbis terrarum wydawane było w językach: łacińskim, niemieckim i francuskim. Omawia-
ny sztych pochodzi z wydania niemieckiego.

2 Dzieło zawierało 546 ilustracji przedstawiających widoki miast. Sztychy wykonane były przez po-
nad 100 kartografów, topografów i malarzy, jednak większość z nich wykonana była przez Fransa 
Hogenberga. Widoki opatrzone były tekstem autorstwa Georga Brauna.
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chroniony dodatkowym wałem i fosą biegnącymi od Bramy Młyńskiej do Bramy 
Panieńskiej, Kościół św. Ducha ze szpitalem za Bramą św. Ducha oraz Kościół św. 
Jerzego ze szpitalem za Bramą Passawską3. Wokół murów rozciągają się tereny 
zagospodarowane pod ogrody, sady i pola.

Nad Odrą od strony północnej ciągną się zabudowania osiedli podmiejskich, 
Wiku Dolnego w okolicy dziesiejszych Wałów Chrobrego, a wzdłuż obecnej ul. 
Kolumba osiedle Wiku Górnego. Na dalszym planie grafiki przedstawiono obecną 
Wyspę Grodzką, obecną Kępę Parnicką oraz Łasztownię z portem, zabudowaniami 
robotniczymi oraz szpitalem i kościołem św. Gertrudy przy drodze prowadzącej 
do Dąbia. Przy nabrzeżu Łasztowni znajdują się składy drewna i warzelnia soli. 
Najdalej, ku wschodowi rozciągają się zalesione tereny Puszczy Bukowej, a po 
stronie północnej widoczne jest jezioro Dąbie z dopływami Duńczycy, Parnicy, 
Regaliczki i Regalicy.

Oba omówione plany były podobne w swojej kompozycji, lecz różniły się szcze-
gółami. Pierwsza wersja przedstawiała obiekty sakralne w bardziej okazałej formie, 
druga wersja miała być bardziej wiarygodnym odbiciem wyglądu miasta. 

3 Gwiazdowska E., Widoki Szczecina: źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 
1945 roku, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2001, s.81-82
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Marzena Lewandowska
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego

ERASMUS RYGA – WYJAZD SZKOLENIOWY  
20.05.2013-24.05.2013

O możliwości ubiegania się o wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS 
dowiedziałam się ze strony internetowej ZUT. 

Wybrałam Uniwersytet Łotewski w Rydze. Pozytywne opinie o uczelni spowo-
dowały, że postanowiłam wysłać mail z prośbą o możliwość odbycia szkolenia w 
bibliotece ich uczelni. Otrzymałam pozytywną odpowiedź. Po kilku dniach przysłano 
mi tygodniowy indywidualny program szkoleniowy. Złożone dokumenty, które były wy-
magane oraz moja znajomość języka angielskiego zakwalifikowała mnie do wyjazdu.

Mój pobyt w Rydze trwał pięć dni. W tym czasie zapoznano mnie z kilkoma bi-
bliotekami wydziałowymi Uniwersytetu Łotewskiego. Po dotarciu na miejsce i krótkim 
odpoczynku moja wyprawa rozpoczęła się od zwiedzania rektoratu Uniwersytetu 
Łotewskiego oraz zapoznania się z jego działalnością naukową i historią. Jest to 
największa uczelnia wyższa na Łotwie. Zapoznano mnie między innymi z samoob-
sługową metodą wypożyczeń lokalnych. Osobą odpowiedzialną za mój pobyt była 
pani Ruta Garklava, która niestrudzenie przybliżała mi tajniki funkcjonowania systemu 
wprowadzania publikacji naukowych oraz całej pracy biblioteki. Zdobyłam także infor-
macje na temat udziału uczelni w projektach Unii Europejskiej. W kolejnych dniach 
wyjaśniono mi strukturę funkcjonowania bibliotek międzywydziałowych. Zapoznano 
mnie również z metodami pozyskiwania księgozbioru. Bardzo ciekawym punktem 
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mojego pobytu była wizyta w bibliotece wydziałowej, w której przechowywane są  
starodruki. Mogłam zobaczyć między innymi średniowieczne mapy oraz manuskrypty 
i księgi dotyczące historii ziem łotewskich. Zostałam zapoznana ze znaczącą rolą 
Uniwersytetu Łotewskiego w życiu kulturalnym Rygi, na które składają się między 
innymi comiesięczne spotkania z pisarzami, wieczory autorskie, promowanie lite-
ratury wśród młodzieży.

Uważam, że cały mój pobyt został zorganizowany w profesjonalny sposób. Osoby 
odpowiedzialne za objaśnienie mi metod funkcjonowania bibliotek wydziałowych do-
skonale wywiązały się ze swojej roli. Zostałam przyjęta w ciepły i serdeczny sposób, 
zupełnie nie odczuwając stresu związanego z pobytem w innym kraju.

Fot. Marzena Lewandowska
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Elżbieta Kacprzak 
Oddział dla Dzieci Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

FINAŁ III POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„POEZJA REGIONALNA” 21 MARCA 2014 ROKU.  

W ODDZIALE DLA DZIECI

Trzeci Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja regionalna” został ogłoszony na po-
czątku 2014 roku. Skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu 
polickiego. Konkurs odbył się dwuetapowo: I etap eliminacji odbył się w szkołach do 17 
lutego 2014 roku. Nauczyciele mogli zgłosić trzech zwycięzców eliminacji szkolnych do 
finału z każdej chętnej szkoły. Wpłynęło 19 Kart zgłoszeń z 6 szkół podstawowych powiatu.

Drugi etap eliminacji – finał odbył się w Bibliotece 21 marca 2014 roku w Oddziale 
dla Dzieci. Organizatorzy Konkursu powołali Jury, w składzie: Róża Czerniawska-Karcz – 
poetka, Prezes Związku Literatów Polskich w Oddziale Szczecińskim; Zofia Januszewska 

– bibliotekarz Działu Regionalnego w bibliotece im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach; Ja-
nusz Krzymiński – poeta, sekretarz Związku Literatów Polskich w Oddziale Szczecińskim.

Komisja konkursowa oceniała uczestników według czterech kryteriów: dobór 
tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny 
wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Celem konkursu było popularyzowanie regionalnej twórczości poetyckiej, która 
jest wydawana przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach 
w swoich almanachach i twórczości wydawanych w indywidualnych tomikach po-
etyckich. Kontynuacja współpracy ze stowarzyszeniem. Uczczenie Światowego Dnia 
Poezji, Pierwszego Dnia Wiosny, rozwijanie zdolności recytatorskich i prezentacja 
tych umiejętności oraz promowanie biblioteki i stowarzyszenia.

Na Finał III PKR „Poezja regionalna” przybyło szesnastu uczestników z nauczy-
cielami, rodzice oraz członkowie stowarzyszenia. 

Konkurs przebiegł pomyślnie, uczestnicy zaprezentowali swoje wiersze. Były 
elementy teatralne i ekspresja interpretacji, humor i powaga. 

W przerwie uczestnicy i goście mogli obejrzeć wyeksponowane prace ilustrator-
skie Heleny Pilarskiej, poetki polickiej oraz skosztować smakołyków, przygotowanych 
na tę okoliczność.

W imieniu Komisji Przewodnicząca Jury Konkursu, Róża Czerniawska-Karcz 
przedstawiła ocenę recytowanych wierszy przez uczestników, jego wysoki poziom 
kultury słowa i umiejętność interpretacji poetyckiej. 
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Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy, które ufundowane 
zostały ze środków budżetowych biblioteki.

Jury i organizatorzy konkursu wręczyli nagrody i pogratulowali wszystkim uczest-
nikom za udział.

Jury konkursowe, pani Róża Czerniawska-Karcz, prezes ZLP z panem Janu-
szem Krzymińskim, sekretarzem ZLP, ufundowali i wręczyli nagrodę specjalną dla 
Izabeli Stockiej, laureatce konkursu I-wyróżnienia za napisanie i zaprezentowanie 
swojego wiersza.

Organizatorzy wręczyli nauczycielom – bibliotekarkom szkolnym podziękowania 
– książki za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. Podziękowania-książki, 
otrzymała także komisja konkursowa za swoją pracę.

Po wręczeniu nagród i gratulacjach, jednocześnie w naszym Oddziale dla Dzieci 
zostały wręczone nagrody rozstrzygniętego Powiatowego Konkursu Literackiego „Hi-
storia mojej rodziny”, organizowanego przez Zofię Januszewska z Działu Regionalnego.

Do szkół zostały wysłane listy gratulacyjne.
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Elżbieta Jankowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej

WIZYTA W BIBLIOTEKACH NOWEGO UNIWERSYTETU  
LIZBOŃSKIEGO: RELACJA Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

Na początku kwietnia 2014 na pięciodniowe szkolenie w ramach programu LLP 
Erasmus (Staff training mobility) do Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego z Biblioteki 
Głównej ZUT wyjechały dwie osoby. Głównym celem wyjazdu było poznanie sys-
temu pracy bibliotek lizbońskich, a także wymiana doświadczeń w ramach obsługi 
użytkowników oraz prowadzonej dydaktyki. Była to również okazja do uaktualnienia 
wiedzy na temat Portugalii, jej kultury i szkolnictwa. 

Publiczne szkolnictwo wyższe w Portugalii obejmuje dwa typy szkół: uniwersytety 
oraz politechniki (szkoły zawodowe). Jednostkami organizacyjnymi uniwersytetów 
oprócz wydziałów i instytutów mogą być także szkoły wyższe i departamenty. Każda 
z tych jednostek jest autonomicznie odpowiedzialna za prowadzenie jednego lub kilku 
kierunków studiów. Wszystkie etapy edukacji akademickiej w Portugalii są płatne1. 
Portugalski system oceniania jest stopniowany od 0 do 20. Aby zdać trzeba uzyskać 
co najmniej 10. Ocena dobra to 14 i 15, doskonała – 20.

Universidade Nova de Lisboa to uczelnia zawierająca w strukturze 9 jednostek  
(4 wydziały, 3 instytuty oraz 2 szkoły wyższe; 19 tys. studentów, prawie 1700 pracow-
ników naukowych). Każda z głównych jednostek ma swoją bibliotekę, ale w uczelni nie 
ma biblioteki głównej, która centralnie zajmowałaby się gromadzeniem i opracowaniem 
zbiorów. Uczelniane biblioteki choć mają dużą autonomię zależne są finansowo od swo-
ich macierzystych jednostek. Ponieważ zasobność tych jednostek jest różna – kondycja 
bibliotek też jest różna. Brak centralnego zarządzania oraz wspólnego systemu biblio-
tecznego powoduje, że katalogi bibliotek pracują w innych, czasem bardzo archaicznych 
programach, które ze sobą nie współpracują. Sprawdzenie jakie książki znajdują się 
w zasobach bibliotek wymaga cierpliwego przeszukiwania poszczególnych katalogów.

Program pobytu realizowany był w Biblioteca de Faculdade de Ciencias e Tec-
nologia (Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych i Technologii), która mieści się na trzech 

1 Wysokość opłat zależy od uczelni, kierunku studiów lub wybranych przedmiotów (niekiedy płaci 
się za każdy przedmiot) i może wynosić – w zależności od uczelni – od 600 do 2-3 tys. euro za 
semestr. 
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poziomach nowego budynku usytuowanego w centrum akademickiego kampusu 
Caparica. Biblioteka FCT nie ma struktury wydzielonych agend/oddziałów i zatrudnia 
16 osób, z których każda – oprócz przydzielonych obowiązków2 – zajmuje się także 
kompleksową obsługą czytelników, wyszukiwaniem literatury, pomocą w opracowa-
niu bibliografii załącznikowej, informacją o prawach autorskich czy wypożyczaniem 
książek... Obowiązuje tu zasada wielozadaniowości, tak by każdy pracownik mógł 
zastąpić innego pracownika. Popołudniowe dyżury pełnią wszyscy bibliotekarze. 

Zbiory biblioteki to przede wszystkim literatura techniczna. Ponieważ brak jest 
fachowych książek w języku portugalskim oraz z powodu dużej ilości studentów 
zagranicznych – większość udostępnianych książek to pozycje w języku angiel-
skim. Na Wydziale Nauk Ścisłych i Technologii (FCT) kształci się ponad 8,5 tysiąca 
studentów.

Utrzymujący się kryzys w Portugalii spowodował cięcia budżetowe także w uczel-
niach. Ograniczenia finansowe powodują, że i Biblioteka FCT szuka alternatywnych 
rozwiązań – jednym z nich jest implementacja systemu KOHA. Jest to zintegrowany 
system informatyczny dla bibliotek udostępniany nieodpłatnie na zasadzie open 
source. Choć system jest darmowy – problemem jest przystosowanie go do potrzeb 
biblioteki, dlatego bardzo ceniona jest współpraca i pomoc informatyków z wydziału.

Podobnie jak w Polsce, państwo wspiera naukę centralnie finansując dla pu-
blicznych uczelni portugalskich zakup prestiżowych baz danych (Web of Science, 
Ebscohost, JCR) oraz dostęp do pełnych tekstów czasopism najważniejszych 
wydawców (Springer, IEEE, Elsevier, Emerald, Wiley i in.) udostępnianych poprzez 

2 związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, a także wypożyczeniami 
międzybibliotecznymi i szkoleniami użytkowników.
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portal B-on Biblioteca do Conhecimento Online3. Bogatsze wydziały uniwersytetu 
samodzielnie finansują zakup dodatkowych baz danych – ale tylko na potrzeby 
własnych pracowników i studentów. 

Ani w uczelni, ani w bibliotece nie tworzy się bazy publikacji pracowników na-
ukowych. Jej funkcję pełni repozytorium uczelniane, w którym pracownicy naukowi 
sami umieszczają swoje publikacje. Bibliotekarze weryfikują jedynie poprawność 
danych, zatwierdzają rekordy oraz pośredniczą w uzyskiwaniu zezwoleń na udo-
stępnianie pełnych tekstów z zachowaniem praw autorskich wydawców. W walce 
o wzrost cytowań i obecność w świecie nauki – powstanie repozytorium okazało się 
najlepszym rozwiązaniem. Ilość cytowań publikacji wzrosła wielokrotnie, a system 
w którym funkcjonuje repozytorium pozwala na generowanie wielu szczegółowych 
statystyk spełniających wymagania oceny parametrycznej. Repozytorium uczelniane 
jest włączone w zasoby RCAAP (Repositório Cientfico de Acesso Aberto de Portu-
gal) Portugalskiego Otwartego Repozytorium Naukowego, które agreguje zasoby 
40. instytucjonalnych repozytoriów krajowych. 

Biblioteka FCT uczestniczy również w dydaktyce uczelnianej. Pracownicy bi-
blioteki prowadzą trzydniowe (po 8 godz.), obowiązkowe dla doktorantów, wykłady 
obejmujące korzystanie z naukowych źródeł informacji, aktywność na naukowych 
portalach społecznościowych oraz podstawy parametryzacji i bibliometrii. 

Na początku każdego semestru, a szczególnie na początku roku akademickiego 
organizowane są dla zainteresowanych szkolenia: podstawowe dla studentów I roku 
oraz zaawansowane dla dyplomantów. Oprócz tego prowadzone są dodatkowe, 
tematyczne warsztaty dla osób zgłaszających się na zapisy online – zarówno stu-
dentów jak i pracowników. Liczba uczestników ograniczona jest do 15, gdyż tyle jest 
stanowisk w sali komputerowej. Tematyka warsztatów oraz ich terminy ogłaszane są 
na stronie www biblioteki. Dotyczą one zróżnicowanych zagadnień od wykorzystania 
programów narzędziowych do bibliografii załącznikowej typu Zotero czy EndNote 
(instalacja, konfiguracja, sposoby korzystania) lub baz Web of Science i JCR po 
etykę korzystania z informacji (podstawy prawa autorskiego, plagiat). O planowa-
nych warsztatach studenci i pracownicy powiadamiani są także drogą mailową, na 
podstawie bazy adresowej udostępnianej przez dziekanaty. 

Wiele zajęć dla studentów bibliotekarze prowadzą na indywidualne zamówienie 
pracowników naukowych. 

Budynek Biblioteki FCT został oddany do użytku w 2006 roku, podobnie jak cały 
kampus wydziałowy w Caparice. Istotna jest tu lokalizacja kampusu – po drugiej 
stronie rzeki Tag, ok. 30 km. od centrum Lizbony. Fakt ten związany jest z rozwo-
jem uniwersytetu i brakiem miejsca na rozbudowę istniejących lub budowę nowych 
budynków w starej części Lizbony. Wykupione przez uczelnię 80 ha terenów od-

3 B-on Biblioteka Wiedzy Online – odpowiednik polskiej Biblioteki Wirtualnej Nauki.



6161

RRELACJE, SPRAWOZDANIA

dalonych od Lizbony nie zachęcało do przeprowadzki. Zdecydował się tylko jeden 
wydział – właśnie Faculdade de Ciencias e Tecnologia, budując od podstaw cały 
kampus. Oddalenie było problemem również dla biblioteki. Zastanawiano się jak 
zachęcić użytkowników do odwiedzin w nowym, tak odległym miejscu. Rozwiązanie 
widziano w stworzeniu atrakcyjnej oferty programowej. W tym celu został napisany 
wniosek o grant unijny, który pozwolił sfinansować przyjazd i wykłady profesora 
z Cambridge University. Specjalista z zakresu bibliotekoznawstwa i information 
literacy prowadził zajęcia dla całego zespołu biblioteki. Efekty przeszły oczekiwania 
i owocują do dziś. 

Biblioteka FCT pełni także funkcję ośrodka kultury. Ogromne powierzchnie 
biblioteki (hol, czytelnia, sala multimedialna, korytarze) wykorzystywane są do or-
ganizowania wystaw młodych i uznanych artystów lizbońskich: malarzy, rzeźbiarzy, 
fotografików. Cyklicznie odbywają się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne 
oraz wykłady i dyskusje poświęcone określonemu zagadnieniu (np. „Nauka i wiara” 
lub „Oliwki w tradycji Portugalii” połączone z degustacją, czytaniem poezji lub frag-
mentów powieści), w których biorą udział władze uczelni, studenci oraz zapraszani 
są przedstawiciele środowiska naukowego i kulturalnego Lizbony. Prowadzona 
jest współpraca z ośrodkami sztuki nowoczesnej, muzeum oraz z ambasadą USA. 
Wynikiem tej ostatniej są odbywające się co miesiąc pokazy filmów amerykańskich 
połączone z rozmowami na ich temat. 

Program szkolenia przewidywał także pobyt w bibliotece Nova School of Bu-
siness & Economics (Nova SBE). Jest ona uznawana za najbardziej prestiżową 
szkolę portugalską w dziedzinie ekonomii i zarządzania, kształci ponad 2,5 tys. 
studentów. Nova SBE jest również członkiem międzynarodowej sieci CEMS4 –
dwukrotnie wygrała tytuł CEMS School of the Year (w 2010 i 2011). Prawie 100% 
wykładów odbywa się tu w języku angielskim – wykłady prowadzą profesorowie z 25 
krajów dla studentów 60 narodowości. Nova School of Business & Economics to 
najbogatsza jednostka Uniwersytetu. Ma to bezpośrednie przełożenie na kondycję 
i zasoby biblioteki.

Biblioteka Nova SBE (pracuje tu 6 osób) posiada bogaty księgozbiór o tematyce 
ekonomicznej, finansowej i marketingowej (15 tys. książek, 120 prestiżowych czaso-
pism). Jest to przede wszystkim księgozbiór anglojęzyczny (95% całych zasobów). 
Oprócz dostępu do wspomnianego już ogólnokrajowego portalu B-on wydział finan-
suje dodatkowo zakup pełnotekstowych baz ekonomicznych przeznaczonych tylko 
dla swoich studentów i pracowników. Za pośrednictwem platform: Springer, EBSCO 
i MyiLibrary udostępnianych jest ponad 700 zakupionych e-książek. 

4 CEMS|The Global Alliance in Management Education (dawniej Community of European Manage-
ment Schools and International Companies – Stowarzyszenie Europejskich Szkół Zarządzania 
i Firm Międzynarodowych). Jedyną polską uczelnią członkowską tego stowarzyszenia jest obec-
nie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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Obydwie biblioteki należą do przodujących jednostek zarówno w uczelni jak 
i w Lizbonie. Przy tak wysokim stopniu internacjonalizacji kształcenia na wydziałach 
także biblioteki muszą dostosować swoją ofertę dla użytkownika. Stawia to nowe 
wyzwania dla bibliotekarzy, którzy oprócz fachowej wiedzy i umiejętności powinni 
również dobrze znać język angielski5. W Nova School of Business & Economics nie 
było słychać języka portugalskiego na korytarzach, dominował angielski. 

Programy Erasmus’a przewidują wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych 
i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji. Za-
inspirowane tą ideą biblioteki portugalskie wprowadziły program wyjazdów szkole-
niowych w ramach krajowych bibliotek wychodząc z założenia, że one również mają 
coś do zaoferowania – jedne rozwiniętą dydaktykę inne dobry system do statystyki 
bibliotecznej lub organizację prac przy repozytorium. „Erasmus biblioteczny” po 
portugalsku jako sposób na wymianę doświadczeń w lokalnym wymiarze jest wart 
naśladownictwa.

Pobyt w Nowym Uniwersytecie Lizbońskim zaskoczył inną organizacją pracy 
bibliotek oraz ich aktywnością kulturalną wychodzącą daleko poza ramy działań 
biblioteki uczelnianej, zaś sama uczelnia zadziwiła wysokim stopniem internacjo-
nalizacji. Z zazdrością patrzyłyśmy na ofertę fachowych książek i podręczników dla 
studentów Erasmus’a porównując ją z ubogimi zasobami własnej biblioteki. Obsługa 
użytkowników nacechowana jest tu przyjacielską atmosferą życzliwości i otwartości. 
Biblioteki są wyraźnie lubiane przez studentów, którzy bardzo licznie korzystają 
z przestrzeni przygotowanej właśnie dla nich. 

Uwagę zwraca także mała ilość bibliotekarzy w stosunku do liczby studentów 
na wydziałach (16 bibliotekarzy na 8500 studentów na FCT oraz 6 bibliotekarzy na 

5 Dyrektorem Biblioteki Nova SBE jest Amerykanin, którego żona – Brazylijka – jest wykładowcą 
w uczelni.
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2500 studentów w Nova SBE) w porównaniu z uczelniami Szczecina. W ZUT na 
jednego pracownika biblioteki przypada poniżej 200 studentów, tam odpowiednio 
531 i 416 – a jednak radzą sobie i to jak!

Biblioteki wydziałowe ściśle współpracują z władzami wydziału i wszystkie 
ich działania ukierunkowane są na jego potrzeby – zaś specjalizacja tematyczna 
zbiorów, naukowych baz danych i szkoleń ułatwia pracę bibliotekarzom, którzy 
mogą skoncentrować się na określonych dziedzinach doskonaląc swoją wiedzę.  
W przypadku pracowników oddziałów informacji naukowej polskiej akademickiej 
biblioteki głównej6 bardzo dobra znajomość szczegółowych zagadnień często jest 
problemem.

Kontakt z biblioteką lizbońską pozwolił zauważyć także inne podejście do szkoleń 
użytkowników. Z jednej strony są to obowiązkowe wykłady dla doktorantów z drugiej 
szeroka i otwarta oferta warsztatów dla osób zainteresowanych, ale przede wszyst-
kim duże wyczulenie na potrzeby użytkownika macierzystego wydziału. Wiele z tych 
elementów jest powodem do przemyśleń i może zastosowania we własnej pracy… 

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek lizbońskich uważam za bardzo udany. Było to 
wspaniałe doświadczenie zawodowe pozwalające zarówno docenić to, co mamy jak 
i poznać nowe rozwiązania do zastosowania we własnej pracy. Była to też okazja 
do poszerzenia swojej wiedzy na temat Portugalii oraz zobaczenia Lizbony okiem 
turysty. Program Staff training mobility Erasmus’a jest ofertą, z której naprawdę 
warto skorzystać.

Fot. Elżbieta Jankowska

6 Pracownicy ci muszą znać zakres tematyczny zasobów oraz baz danych odpowiednich dla 
wszystkich kierunków prowadzonych na wszystkich wydziałach uczelni – w ZUT prowadzonych 
jest 40 kierunków na 10 wydziałach.
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Cecylia Judek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Z DZIAŁALNOŚCI ZACHODNIOPOMORSKIEGO OKRĘGU  
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH.  

LIKWIDACJA ODDZIAŁU PÓŁNOCNEGO (GOLENIOWSKIEGO) 
W STRUKTURZE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OKRĘGU  

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Na koniec roku 2013 struktura Zachodniopomorskiego Okręgu SBP obejmowała 
trzy Oddziały:

• Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzi 12 kół ( 328 
członków); w oddziale tym nastąpił wzrost liczby członków o 21 osób;

• Północny z siedzibą w Goleniowie, zrzeszający członków z 7. kół (103 człon-
ków); liczba członków zmniejszyła się o 3 osoby;

• Koszaliński z siedzibą w Koszalinie, w skład którego wchodzi 5 kół (149 
członków); liczba członków zmniejszyła się o 8 osób.

Łącznie w zachodniopomorskim okręgu1 SBP działają 24 koła, liczące 583 
członków (+13).

W pierwszym kwartale 2014 roku nastąpiła zmiana w strukturze okręgu. W związku 
z rezygnacją z przyczyn zdrowotnych przewodniczącej Zarządu Oddziału Goleniowskie-
go SBP, kol. Dagmary Szczepanik (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana 
Kamila Norwida w Goleniowie) oraz skarbnika Zarządu Oddziału, kol. Danuty Fortuńskiej 
(MiPBP w Goleniowie, Filia Kliniska) odbył się w dniu 26 lutego 2014 roku Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów SBP Oddziału Północnego (Goleniowskiego). Zjazd zwołany został na 
mocy Uchwały nr 1/2014 Zarządu Oddziału Północnego SBP w Goleniowie z dnia 31 
stycznia 2014 roku w związku z rezygnacją z funkcji skarbnika i funkcji przewodniczącej 
Oddziału Północnego. W uchwale podano jako cel nadzwyczajnego zjazdu:

1. Uzupełnienie składu zarządu Oddziału
2. Podjęcie decyzji o funkcjonowaniu struktur SBP w Oddziale. 
Spośród 12 delegatów Oddziału w Nadzwyczajnym Zjeździe uczestniczyło 9 

delegatów. Zjazd nie wyłonił nowego przewodniczącego Zarządu. Na wniosek 

1  Poza strukturą naszego okręgu SBP działa koło SBP w Dębnie Lubuskim, które, choć położone 
w naszym województwie, włączone jest do struktury okręgu lubuskiego SBP (oddział gorzowski), 
co jest pewna zaszłością, wynikającą z dawnego podziału administracyjnego kraju.
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jednej z delegatek, kol. Zofii Pilarz (Koło SBP w Nowogardzie) uczestnicy Zjazdu 
przegłosowali likwidację struktury Oddziału i przejście kół z Oddziału Goleniowskiego 
do struktury Oddziału Szczecińskiego SBP. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Z ramienia Zarządu Okręgu SBP w Nadzwyczajnym Zjeździe wzięły udział: Mał-
gorzata Bartosik, sekretarz Zarządu Okręgu oraz Sylwia Matejek, przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku nastąpiło przejęcie dokumentacji finansowo-meryto-
rycznej Zarządu Oddziału Północnego SBP przez przedstawicielki Zarządu Oddziału 
Szczecińskiego SBP, przewodniczącą Zarządu Szczecińskiego SBP, kol. Małgorzatę 
Bartosik oraz skarbnika Zarządu Szczecińskiego SBP, kol. Agatę Michalską przy 
współudziale członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej: (przewod.: Sylwia Matejek, 
członkowie: Marta Kurzyńska, Szymon Głód). Dokumentację Zarządu Oddziału 
Północnego SBP przekazały: kol. Dagmara Szczepanik oraz kol. Danuta Fortuńska 
W spotkaniu, które odbyło się w placówce bibliotecznej w Kliniskach uczestniczyła 
także przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP, kol. Cecylia Judek. 

Podczas posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP w dniu 7 
maja 2014 roku podjęta została Uchwała nr 5/2014 ZO SBP w sprawie likwidacji 
Oddziału Północnego i włączenia kół SBP z Oddziału Północnego w strukturę Od-
działu Szczecińskiego SBP, cyt. „Działając na podst. §44.1.10 Statutu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na wniosek Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału 
Północnego SBP z dn. 26 lutego 2014 roku podejmuje decyzję o likwidacji Oddziału 
Północnego w Goleniowie. Wszystkie koła byłego oddziału (koła SBP w Gryficach, 
Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Nowogardzie, Świnoujściu, 
Trzebiatowie) włącza – zgodnie z wnioskiem uchwalonym przez delegatów na tym 
zjeździe i po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Szczecińskiego SBP – w strukturę 
Oddziału Szczecińskiego SBP”.

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie przewodniczących oraz skarbni-
ków kół SBP byłego Oddziału Północnego z Zarządem Oddziału Szczecińskiego SBP 
w sprawie wypracowania zasad współpracy oraz wzajemnej komunikacji, a także 
ustalenia systemu prowadzenia finansów kół SBP.
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Leszek Dembek
Biblioteka Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

WMUROWANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ 
POŚWIĘCONEJ WIESŁAWOWI ANDRZEJEWSKIEMU

W sobotę 26 kwietna 2014 roku w ramach spotkania pokoleń z okazji święta 
3 Pułku Przeciwlotniczego (obchodzone jest 30 kwietnia w rocznicę powstania 
w 1942 roku 3 Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, który brał udział 
w walkach pod Monte Cassino) odbyło się w Klubie 12SDZ uroczyste odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej Wiesława Andrzejewskiego (1931–1993) pisarza 
marynisty, dziennikarza, który był patronem Biblioteki 3. Pułku Przeciwlotniczego 
istniejącego w latach 1951–2010.

Wiesław Andrzejewski był współtwórcą i stałym uczestnikiem organizowanych 
przez pułk od 1989 roku Pomorskich Dni Literatury Wojskowej i Marynistycznej, 
a od 1991 roku kontynuowanych jako Pułkowe Dni Kultury. Biblioteka 3. Pułku 
Przeciwlotniczego mieściła się do 2007 roku w Szczecinie przy al. Wojska 
Polskiego 252. Po dyslokacji jednostki, biblioteka znajdowała się w Koszalinie 
przy ul. 4 Marca 2.

Uroczyste spotkanie otworzył Kierownik Klubu 12SDZ Robert Kopij, który 
przywitał Hannę Andrzejewską z rodziną oraz zaproszonych gości. W imieniu 
żołnierzy 3 Pułku Przeciwlotniczego głos zabrał Zastępca Dowódcy ds. liniowych 
124 Pułku Przeciwlotniczego (w latach 1987–1996) ppłk rez. Bogusław Macho-
wicz, następnie były Szef Sztabu 12DZ płk rez. Roman Kądziąłka. Wspomnienie 
o pisarzu przedstawiła Hanna Andrzejewska, żona pisarza. Działalność kultural-
no-oświatową pułku (w latach 1989–2010) przedstawił Janusz Zaczyński, były 
pracownik Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.

Fundatorami tablicy pamiątkowej byli żołnierze 3. Pułku Przeciwlotniczego 
oraz pisarze oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie. Odsłonięcia 
tablicy dokonali: Hanna Maria Andrzejewska – żona pisarza, Róża Czerniaw-
ska-Karcz – prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie, Grażyna 
Michalska – matka chrzestna sztandaru 3. Pułku Przeciwlotniczego oraz Za-
stępca Dowódcy ds. liniowych ppłk rez. Tadeusz Płóciennik.

Wydarzeniu towarzyszył wernisaż malarski „… z biegiem lat” Hanny Marii 
Andrzejewskiej oraz wystawy: „Prozaik, Marynista, Dziennikarz – Wspomnienie 
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o Wiesławie Andrzejewskim (1931–1993) autorstwa Małgorzaty Najder i  „3 Pułk 
Przeciwlotniczy im. płk dypl. Juliusza Ludwiga 1951–2010”, którą przygotował 
Leszek Dembek z eksponatów 3 dplot 8 Pułku Przeciwlotniczego (dziedziczącego 
tradycje 3 Pułku) oraz ze zbiorów własnych byłych żołnierzy „przeciwlotników”.

Spotkanie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Kontrast Kwartet”, który 
nosił tytuł „Muzyka to broń inteligentna”.

Święto pułku zostało zakończone „Balem Przeciwlotnika” w restauracji „Mars”. 
Zdjęcia: Archiwum Klubu 12SDZ
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Tadeusz Krawiec

ANNA LEWICKA BIBLIOTEKARZEM ROKU 2013

7 maja w Książnicy Pomorskiej, podczas inauguracji 11. edycji Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek dużo mówiono o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Dąbrowskiej w Choszcznie oraz o jej dyrektorce Annie Lewickiej. Wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż wręczył jej nagrodę im. 
Stanisława Badonia. Następnego dnia przeczytaliśmy o tym m.in. w „Gazecie Wybor-
czej”, „Kurierze Szczecińskim” i „Głosie Szczecińskim”. Urząd Miejski w Choszcznie 
na stronie internetowej http://www.choszczno.pl już 25 marca informował o tym, że 
choszczeńska biblioteka została uznana za najlepszą w województwie zachodniopo-
morskim w szóstej edycji konkursu „Biblioteka Roku 2013”, natomiast Anna Lewicka, 
decyzją kapituły V. edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
została wybrana „Bibliotekarzem Roku 2013”. 

W tym roku akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przyświecało hasło „Czy-
tanie łączy pokolenia”. Program obchodów przedstawiła Cecylia Judek, sekretarz 
naukowy Książnicy Pomorskiej. Wśród kilkuset przedsięwzięć, które w tym czasie 
odbyły się na terenie Pomorza Zachodniego nie mogło zabraknąć także tych, które 
organizuje MBP w Choszcznie (pełny program znajdziemy na stronie internetowej 
MBP w Choszcznie – red.). Podczas tego wydarzenia najwięcej emocji wzbudziło 
oficjalne ogłaszanie wyników Konkursu im. Stanisława Badonia i tym samym tytu-
łu „Bibliotekarza Roku 2013”. Ta nagroda trafiła w ręce dyrektorki choszczeńskiej 
biblioteki Anny Lewickiej. W uzasadnieniu tego wyboru członkowie konkursowej 
komisji zdecydowanie podkreślili, że choszcznianka wyróżniona została za: „za 
systematyczną i konsekwentną pracę na rzecz rozwoju bibliotekarstwa na ziemi 
choszczeńskiej, gdzie wzorowo współpracując z władzami samorządowymi, or-
ganizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami, unowocześnia procesy 
biblioteczne, a tym samym tworzy dobrą markę zawodu bibliotekarza i biblioteki”. 
W swoim wystąpieniu A. Lewicka podkreśliła, że na te wyróżnienia zapracowała 
cała załoga kierowanej przez nią placówki. Próbując szukać swoich podobieństw 
do patrona konkursu czyli Stanisława Badonia zauważyła, że on również był wielkim 
orędownikiem odnowy bibliotek. Tu z dumą stwierdziła, że po prawie 40. latach udało 
się im zdobyć fundusze na remont budynku biblioteki. Cieszy ją to, że również filia 
w Kołkach w końcu będzie miała miejsce z prawdziwego zdarzenia. O tym, czym 
może się pochwalić oraz za jakie konkretne działania MBP w Choszcznie została 
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wyróżniona, w specjalnej prezentacji mówiła Halina Kluczewska. My pisaliśmy 
już o tym w artykule zatytułowanym Dublet dla bibliotekarzy [Biuletyn Choszczeń-
ski Choszczno.pl], ale obowiązkowo należy podkreślić też to, że półtora miliona 
złotych pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz gminy Choszczno 
zdecydowanie zmieniło wizerunek biblioteki. W tej chwili trwa jej wyposażanie 
i być może jeszcze przed wakacjami nastąpi uroczyste otwarcie. Właśnie na tym 
wydarzeniu choszczeńscy bibliotekarze odbiorą statuetkę „Biblioteka Roku 2013”.  
Po wręczeniu wyróżnienia A. Lewicka odpowiadała na pytania dziennikarzy. Komen-
tując fakt otrzymania nagrody podkreśliła, że traktuje to jako uwieńczenie 30-letniej 
pracy w zawodzie bibliotekarki. Dziś cieszy ją to, że jako szefowa tej placówki ma 
wpływ na zmianę jej wizerunku. Trochę oburza ją fakt, że w społeczeństwie biblio-
tekarka postrzegana jest jako starsza pani z kokiem. – Współczesne bibliotekarki 
to nowoczesne i zadbane kobiety – mówi. Zazwyczaj skromna, tym razem sama 
przypomniała, że na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich trwa ogólnopolskie 
głosowanie na Bibliotekarza Roku 2013. Raczej nie myśli o sobie, ale zmartwiłoby 
ją, gdyby się okazało, że Pomorze Zachodnie w tym konkursie uplasowało się na 
ostatnim miejscu. My też zachęcaliśmy do głosowania na choszczniankę, bo na ten 
tytuł zasłużyła. 

Burmistrz, Robert Adamczyk był obecny na spotkaniu w Książnicy Pomorskiej, a 8 
maja spotkał się z bibliotekarkami w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcz-
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nie. – To wcale nie jest tak, że przez te 40 lat, nie było, czy też były fundusze na 
remont biblioteki… Jak to w życiu bywa, do zrealizowania jakiegoś ponadczasowego 
zadania potrzebny jest porządny zespół, którym kieruje porządny szef. Wy stanowicie 
taki monolit, a dowodem na to, jest nie tylko inwestycja, którą niebawem oddamy 
społeczeństwu, ale także zdobyte przez was tytuły „Biblioteki” i „Bibliotekarza Roku” 
województwa zachodniopomorskiego – gratulował paniom włodarz miasta.
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Barbara Ignaczak
Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku

„PĘDZLEM I PIÓREM”

W ostatnim dniu „Tygodnia Bibliotek” – 15 maja 2014 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bierzwniku odbyło się spotkanie autorskie z lokalnym twórcą – Mie-
czysławem Wilczewskim, mieszkańcem Łaska.

Pan Mieczysław znany jest głównie ze swoich pasji malarskich i z kilku wystaw 
obrazów organizowanych na terenie gminy, podczas których prezentował swój do-
robek artystyczny. Tym razem jednak kilka wybranych przez autora impresji malar-
skich stanowiło zaledwie tło dla zaprezentowania innego oblicza bohatera spotkania, 
a mianowicie jego zainteresowań literackich. Uczestnicy spotkania, a głównie byli to 
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, mieli okazję wcześniej zapoznać się z jego 
twórczością prozatorską i poetycką, więc przyszli na to spotkanie z szeregiem pytań 
i własnych refleksji. Zapytany o tematykę swoich dokonań malarskich czy literackich, 
autor zauważył, że jego twórczość zawarta na płótnie lub zapisana czcionką opisuje 
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to, co go otacza i obok czego nie przechodzi obojętnie. Jak ten ślad opony rowe-
rowej napotkany na drodze z Radęcina do Brenia, który stał się kanwą dla fantazji 
literackiej zawartej w niewielkim opowiadaniu pt. Ślad. Podobnie zresztą jak wiele 
jego opowiadań, które wiążą się z miejscem zamieszkania autora i najbliższą mu 
okolicą, a nawet przeplatają się z odległą już historią: Skarb, Wóz, Lotte, Stara gru-
sza. Inne, takie jak Po deszczu czy Omijając fale, skupiają się z kolei na tematyce 
przyrodniczej i opisują ulotne chwile stwarzane przez żywioł natury, a które autor 
swoim spostrzegawczym i malarskim okiem stara się zatrzymać w czasie. Mimo że 
wiele jego tekstów ma charakter prozatorski, daje się w nich odczuć swoisty poetycki 
nastrój. Dużo wzruszenia uczestnikom spotkania, zdominowanym przez emerytowa-
ne panie nauczycielki, dostarczył odczytany przez autora wiersz, będący hołdem dla 
swojej zmarłej nauczycielki języka polskiego z toruńskiego liceum, pt. Jest w niebie 
klasa. Z kolei kilka zaprezentowanych przez autora zabawnych limeryków, czy też 
wierszowana bajka dla wnuka pt. Mrówka i słoń oraz humoreski takie jak: O Janie 
przy kranie i Wspomnienie granatowego mundurka czyli 50 lat później wzbudziły 
powszechną wesołość u słuchaczy. Można powiedzieć, że autor często balansuje na 
krawędzi głębokiej i poważnej refleksji oraz dobrego, a nawet niekiedy rubasznego 
humoru, czy autoironii, jak choćby w limeryku O sobie lub napisanej na wzór utworu 
teatralnego – jednoaktówce Nie w sosie.
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Szkoda, że ten liczny zbiór literackich miniatur nie jest zebrany w edytorską całość. 
Padła więc propozycja, by w miarę skromnym nakładem środków oraz przy pomocy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku spróbować wydać w niewielkim nakładzie 
ów dorobek autorski gminnego twórcy, jakim bez wątpienia jest Pan Mieczysław, 
aktywnie uczestniczący w działalności kulturalnej tutejszej społeczności. 

Do kolejnego spotkania ze wspomnianym autorem dojdzie przy okazji oddanej 
właśnie do druku jego książki będącej wspomnieniem pielgrzymki rowerowej do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii, którą odbył przed dwoma laty wraz z dwoma 
towarzyszami. Książka ta, zatytułowana Prowadź muszlo Jakubowa! Rowerem na 
szlaku wiary, opatrzona m.in. rysunkami autora, zawiera nie tylko opis tej niezwykłej 
900 km podróży na najstarszym szlaku zwanym Camino, ale też bardzo osobiste 
przeżycia poznawczo-duchowe piszącego. Zarówno on sam, jak i jego czytelnicy 
z niecierpliwością i zainteresowaniem wyczekują ukazania się tej książki.
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Mariusz Kiełtyka 
Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie

XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
POD HASŁEM „CZYTANIE – MĄDRA RZECZ!”  

I BAJKOWE SPOTKANIA Z FRANKLINEM  
W ODDZIALE DZIECIĘCYM  

(1-8.06.2014)

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom na stałe wpisany został w kalendarz 
literackich imprez Oddziału Dziecięcego BP w Gryfinie. Już po raz szósty włączyliśmy 
się w kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” zainaugurowanej przez 
Fundację ABCXXI w 2001 roku. XIII OTCD trwał od 1 do 8 czerwca w całym kraju 
pod hasłem „Czytanie – mądra rzecz!”. Centralna Inauguracja XIII OTCD w naszej 
bibliotece odbyła się 02.06. tradycyjnie głośnym czytaniem Lokomotywy Juliana 
Tuwima przez Janusza Janiszewskiego – aktora, reżysera i twórcę Teatru UHURU. 
Od 2 do 6 czerwca w Czytelni dla Dzieci odbyły się bajkowe czytania i spotkania 
z żółwiem FRANKLINEM. Pierwszego dnia Violina i Janusz Janiszewscy grupie 

„Zajączki” z Przedszkola Nr 2 wspólnie przeczytali książkę autorstwa Paulette Bo-
urgeois – „Franklin i teatrzyk szkolny”, a potem taki teatrzyk odtworzyli w bibliotece 
pt. „Księga Wielkiego Maga”. Spektakl opowiadał historię Wielkiego Maga, który 
chciał sprawdzić, czego nauczyła się w jego szkole magii czarownica Rupieciara. 
Niestety w roztargnieniu zgubił swoją księgę czarów, która dostała się w ręce 
niezbyt mądrej czarownicy, z czego wynikło szereg komicznych sytuacji. Jednak 
wreszcie przy pomocy czapki niewidki Wielkiemu Magowi udało się odzyskać 
swoją własność. Zabawne i kolorowe przedstawienie, bajkowe stroje, latające 
miotły, pełne zabawnych sytuacji i gagów, to wszystko spowodowało zaangażo-
wanie całej dziecięcej publiczności do spektaklu. Tym bardziej, że nawiązywało 
do popularnych postaci z opowieści o Harrym Potterze i znanych czarodziejskich 
motywów. Drugi dzień tygodnia czytania nawiązywał także do magii i czaro-
dziejów, a to za sprawą książki – Franklin i pokaz magii, którą grupie „Pszczółki” 
z Przedszkola Nr 2 przeczytała Jolanta Krzak – dyrektor tej placówki. Potem 
całą bibliotekę opanował magik-iluzjonista REDI ze swoimi czarami i sztuczkami. 
Były trzy białe gołębie, które pojawiały się i znikały w dziwnych okolicznościach, 
sztuczki z kartami, zapałkami i płonącymi chusteczkami. Niektórzy nawet wzbo-
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gacili się o 100$, nie wiedząc o ich istnieniu za koszulką, w kieszeni czy w czapce. 
Szkoda tylko, że niemożna nic za nie kupić, ale zabawa była „przednia”. Magik 
podczas swojego występu wprowadził wszystkich w magiczny nastrój i przeniósł 
na chwilę do świata fantazji. W kolejnym dniu także nie zabrakło atrakcji. Po 
przeczytaniu „Biedronkom” i „Żabkom” z Przedszkola Nr 1 książki – Franklin 
i nowy przyjaciel przez Grzegorza Jastrowicza – naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych UMiG Gryfino wybiegliśmy przed bibliotekę na watę cukrową, 
ogromne bańki mydlane, „różniste” balony i z wymalowanymi twarzami tańczy-
liśmy z Franklinem przy dziecięcych przebojach. W czwartek (05.06.) dyrektor 
Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – Maria Zalewska przeczytała czteroletnim  

„Biedronkom” z Przedszkola Nr 4 książkę – Franklin czyta kolegom, a potem była 
super zabawa z piłką w tunelu KLANZY. Tego samego dnia po południu emery-
towana bibliotekarka – Elżbieta Macuk przeczytała grupie dzieci w wieku 3-6 lat 
opowieść – Franklin i książka z biblioteki oraz zaprosiła ich do wspólnej zabawy 
z kolorowankami i łamigłówkami o Franklinie. Tydzień Głośnego Czytania zakoń-
czyła wizyta p. Jolanty Majewskiej – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie, który przeczytała dzieciom z kl. O „a” z SP Nr 1 książkę Franklin mówi 
przepraszam wzbogaconą o prezentację multimedialną ilustracji. To magiczne słowo 
było okazją do pogadanki z dziećmi – jak ważne jest ono w kontaktach z ludźmi na 
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co dzień. Potem przy audiobookach: „Franklin i kask rowerowy” oraz „Franklin i pani 
opiekunka” dzieci kolorowały Franklina i rozwiązywały łamigłówki, każdy otrzymał 
nagrodę za dobrze wykonane zadanie. Na zakończenie spotkania wszyscy zatań-
czyli z Franklinem w kręgu, a później pożegnaliśmy naszego żółwika i obiecaliśmy 
czytać o jego przygodach, których w Wypożyczalni dla Dzieci jest ponad 50 tytułów. 

W sumie bajek o Franklinie wysłuchało 134. dzieci i opiekunów. Każdy otrzymał 
zakładki, naklejki, materiały promocyjne z „Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta 
dzieciom”, „franklinowe” książki i kolorowanki na grupę oraz słodki poczęstunek. 
Dzieci mogły także obejrzeć ekspozycję książek o przygodach Franklina dostępnych 
w Oddziale Dziecięcym.
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Mariusz Kiełtyka
Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie

MULTIMEDIA PRZYJAZNE DZIECKU  
– PRELEKCJA W ODDZIALE DZIECIĘCYM

Internet jest chorobliwie atrakcyjny dla tych,
którzy mało cieszą się prawdziwym życiem.

ks. Marek Dziewiecki

Coraz częściej biblioteki dla dzieci i młodzieży oprócz książek i czasopism oferują 
swoim czytelnikom zbiory na płytach: audiobooki, filmy DVD, słuchowiska, piosenki, 
muzykę oraz gry i programy multimedialne. Także w ofercie Oddziału Dziecięcego od 
kilku lat młody użytkownik znajdzie dla siebie wiele interesujących gier i programów 
edukacyjnych m.in.: Socrates.101 prostych ćwiczeń, Fun with English, Idę do szko-
ły.Zerówka, Encyklopedia Multimedialna, Szachy 3000, Reksio i ortografia, Adibu. 
Poznaję tajemnice…itp. Multimedia to nie tylko przyjemna rozrywka i nauka, ale 
bywają też zagrożeniem dla naszych pociech. Z tego powodu odbyło się spotkanie 
z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami (niestety ze słabą frekwencją) w sobo-
tę – 7 czerwca w godzinach przedpołudniowych w Sali Konferencyjnej z inicjatywy 
Oddziału Dziecięcego. Spotkanie poprowadziła p. Dorota Bruss – pedagog z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W programie znalazły się następujące 
tematy: pozytywne i negatywne strony korzystania z komputera przez dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, jak bezpiecznie poruszać się po internecie, jak rodzice 
mogą kontrolować komputer swojego dziecka, od kiedy dziecko może korzystać 
z komputera i w jakim czasie, kryteria wyboru odpowiednich gier i programów dla 
naszych dzieci, prezentacja gier edukacyjnych i programów multimedialnych ze 
zbiorów Oddziału Dziecięcego. Wszyscy wiemy jakie zagrożenia niesie komputer 
i internet, ale mało wiemy o pozytywnych stronach korzystania z peceta. Poniżej 
przedstawiam korzyści płynące z użytkowania komputera:

 ● dziecko uczy się zabawy, rozrywki, relaksu , odprężenia,
 ● dziecko uczy się koncentracji, zręczności, sprytu,
 ● dziecko wyrabia koncentrację, komputer uczy i pomaga w nauce,
 ● dziecko uczy się wytrwałości, rozwija swoje myślenie,
 ● dziecko uczy się liczenia, pisowni, obsługi komputera,
 ● dzieci wyrabiają zdolności manualne,
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 ● dzieci ćwiczą spostrzeganie (układanie puzzli), ćwiczą pamięć (gry memo),
 ● dzieci uczą się w niektórych grach języków obcych,
 ● dzieci uczą się kojarzenia, cierpliwości, liczenia, liter,
 ● dzieci ćwiczą zdolność logicznego myślenia,
 ● dzieci przyswajają wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 ● dzieci poznają świat poprzez podróże w grach,
 ● odpowiednie gry rozwijają dziecko intelektualnie.

Z kolei tzw. „złotym środkiem” w pracy z dzieckiem może być kilka podstawo-
wych kroków, jakimi winien kierować się rodzic: 

 ● cierpliwie i powoli tłumaczyć,
 ● powoli zaznajomić dziecko z komputerem, oswoić,
 ● uświadomić, co można zrobić na komputerze,
 ● nagradzać za poprawne wykonywanie poleceń,
 ● dobrać odpowiednio program lub grę do indywidualnych możliwości i potrzeb 

dziecka
 ● odpowiednio dozować czas, czyli nie za długo, żeby dziecko nie było znudzone,
 ● rozmawiać z dzieckiem na temat treści zawartych w programach i grach,
 ● wspólnie z dzieckiem pokonywać kolejne przeszkody i poziomy w grach,
 ● cieszyć się razem z dzieckiem z osiągniętych sukcesów.

Dozujmy sami naszym dzieciom czas spędzony przed komputerem. Małe kil-
kuletnie dzieci (2-6 letnie) mogą korzystać z przeznaczonych dla nich programów 
komputerowych, nie więcej niż parę (może kilkanaście) minut, 2 - 3 razy w tygodniu. 
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Dzieci do 12 roku życia – 1 godz. dziennie, a młodzież między 13 – 16 rokiem życia 
– 2 godz. dziennie. Wynika to z dbałości o ich wzrok, kręgosłup i doceniania innych 
form aktywności. Nie łudźmy się i nie oczekujmy od dziecka, że samo będzie wie-
działo kiedy odejść od komputera czy wyłączyć telewizor – to jest nasza rola, to my 
dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. 



8080

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Marta Krysiak-Cacek
Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W MORYNIU 

W niedzielę 8 czerwca odbył się rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, w któ-
rym udział wzięło 136 osób. Wspaniała pogoda, prosta i przyjemna trasa sprawiły, 
że nawet najmłodsze 

(4-letnie) dzieci biorące udział w rajdzie przejechały trasę zupełnie samodzielnie 
na własnych rowerkach. 

 Odjazdowy Bibliotekarz w tym roku odbył się pod hasłem „eko-rajdu” a temat 
imprezy „Poznaj i pokochaj swoją okolicę na nowo” związany był ściśle z ekologią, 
przyrodą i zdrową żywnością. Po przejechaniu trasy, która wiodła wzdłuż jeziora 
Morzycko, zatrzymaliśmy się na plaży w Gądnie, gdzie czekał na nas (tu dla wielu 
niespodzianka) pan Paweł Pluciński – ekolog, przyrodnik, pasjonat i odkrywca – 
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z fantastycznym, zaskakującym i bardzo obrazowym wykładem na temat powstania 
naszego pięknego jeziora Morzycko. Po wykładzie udaliśmy się do ośrodka Cam-
ping, gdzie pani Urszula Kaczmarek – również pasjonatka przyrody, osoba bardzo 
ciekawa z mnóstwem zainteresowań – dzieliła się wiedzą na temat swoich bardzo 
cennych znalezisk, czyli skamielin i skamieniałości pochodzących nawet sprzed setek 
milionów lat. Można było obejrzeć unikatowe okazy: graptolitów, gąbek, koralowców 
czy wszechobecnych jeżowców. Atrakcją dla dzieci były przejażdżki dyliżansem 
zaprzężonym w dwa konie z Ośrodka Podkowa p. Wojciecha Fragsteina. 

 Nawiązując do tematu rajdu p. Ula Kaczmarek przygotowała również fantastyczną 
degustację swoich ekologicznych wyrobów – np. syropów z sosny, czy czarnego 
bzu. Smaczne potrawy na degustacje i nie tylko przygotowały nam Koła Gospodyń 
z Witnicy i Gądna. Mogliśmy skosztować wyrobów bez konserwantów przygotowa-
nych przez Przetwórnię Mięsa AGA z Witnicy, ciekawą 

i smaczną degustację przygotowała także Pizzeria Vesuvius z Morynia.
 Dzięki sponsorom i ich hojności udało nam się obdarować każdego uczestnika 

rajdu, zarówno dziecko i dorosłego. Wśród nagród były przepiękne książki – albumy 
związane z tematyką rajdu, gadżety rowerowe, zabawki, książki dla dzieci, koce, 
plecaki i wiele, wiele innych fajnych upominków.

 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację rajdu, sądząc 
po frekwencji 

z pewnością nie był to ostatni „rajd bibliotekarzy i nie tylko...”. Do zobaczenia 
za rok!
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Małgorzata Maciejwska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

20 TYSIĘCY KSIĄŻEK AMERYKAŃSKICH TRAFIŁO  
DO ZBIORÓW KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

W sierpniu 2014 roku Książnica Pomorska wzbogaciła się o blisko 20 tys. ksią-
żek ze zlikwidowanej biblioteki amerykańskiej bazy lotniczej (Ramstein Air Base) 
w Ramstein-Miesenbach w zachodnich Niemczech. Dar, którego wartość oceniana 
jest na kilka milionów zł, biblioteka otrzymała dzięki wieloletniej współpracy z Biblio-
teką Krajową Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Transport książek z Rostocku, 
gdzie po likwidacji biblioteki w Ramstein były przechowywane, sfinansował Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Otrzymany księgozbiór obejmuje wydawnictwa amerykańskie z lat 1950–1990 
z zakresu m.in. filozofii, socjologii, psychologii, historii,  polityki i stosunków między-
narodowych, w tym obszerne amerykańskie analizy sytuacji politycznej na świecie 
w okresie „zimnej wojny”, a także wydawnictwa źródłowe, m.in. wspomnienia prezy-
dentów USA czy amerykańskich polityków. Kolekcja obejmuje również encyklopedie, 
słowniki i leksykony z dziedziny literatury, m.in. liczące kilkanaście, a nawet kilkadzie-
siąt tomów słowniki biograficzne. Niezwykle cenne są wydawnictwa kartograficzne, 
a wśród nich atlasy i szczegółowe mapy Stanów Zjednoczonych, m.in. geologiczne. 
O szczególnej wartości księgozbioru świadczy jednak przede wszystkim to, że więk-
szości z pozyskanych książek nie posiada żadna polska biblioteka. 

Księgozbiór amerykański jest uporządkowany, skatalogowany [wg klasyfikacji 
obowiązującej w amerykańskich bibliotekach], ustawiony na regałach, które Książnica 
dostała razem z książkami. Będzie on sukcesywnie opracowywany i wprowadzony 
do systemu bibliotecznego Książnicy Pomorskiej. Pierwsze egzemplarze – głównie 
wydawnictwa encyklopedyczne – zostały udostępnione czytelnikom już pod koniec 
września 2014 roku. Można z nich korzystać na miejscu w Czytelni Głównej, w tzw. 
Kąciku amerykańskim. Znalazły się tam m.in. „The U.S. Air Service in World War I, 

„International Library of Negro Life and History”,13-tomowa publikacja „The New Book 
of Knowledge“, „Dictionary of American Biography” (21 tomów), czy amerykańskie wy-
danie „The New Encyclopaedia Britannica” (30 tomów). Do księgozbioru podręcznego 
trafią najcenniejsze wydawnictwa. Pozostałe znajdą swoje miejsce w Wypożyczalni 
Głównej i będzie można z nich korzystać w domu. Całość będzie wyodrębniona 
w katalogu jako „Kolekcja zbiorów amerykańskich”.
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Agnieszka Bajda
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

„SZEFOWA”

Trudno byłoby spotkać osobę, w jakikolwiek sposób związaną z Wydziałem 
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), która nie zetknęłaby się 
z Beatą Walentowską – długoletnią kierowniczką biblioteki wydziałowej. Istnieje po 
temu kilka powodów; po pierwsze: jest ona absolwentką tegoż wydziału, po drugie: 
podjęła pracę w bibliotece jeszcze w trakcie studiów, po trzecie: szybko (po 4 latach) 
objęła jej kierownictwo. I wreszcie ostatni, ale kto wie czy nie najistotniejszy powód: 
to jej charyzma i profesjonalizm. 

W ciągu 37 lat pracy inżynier Walentowska, przy wsparciu zespołu pracowników 
biblioteki, przeszkoliła rzesze studentów wszystkich stopni, nie tylko WTIiCh, ale 
także innych wydziałów, wyposażając ich w kompetencje, niezbędne dla prowa-
dzenia pracy naukowej na każdym szczeblu. Także pracownicy Wydziału i Uczelni 
oraz użytkownicy spoza niej, wielokrotnie korzystali z jej fachowej wiedzy w zakresie 
szeroko pojętej literatury chemicznej.

Beata Walentowska związała swoje życie zawodowe z chemią i bibliotekar-
stwem w 1976 roku, jeszcze będąc studentką i od tego momentu, nieprzerwanie 
do przejścia na emeryturę z końcem 2013 roku, pracowała na rzecz swej uko-
chanej placówki. Nie była to praca łatwa. Wystarczy sobie uzmysłowić, że był 
to okres szeroko pojętej rewolucji technologicznej, która diametralnie zmieniła 
proces gromadzenia i wyszukiwania literatury naukowej. Gdy rozpoczynała swą 
zawodową przygodę, najważniejszymi źródłami informacji z dziedziny chemii, 
były oczywiście wydawnictwa drukowane, takie jak: Chemical Abstract, Beilstein, 
Gmelin, Chemische Zentrallblatt, Referatywnyj Zurnal, a każdy, kto choć raz miał 
okazję przeszukiwać te pozycje, przekonał się, że jest to proces skomplikowany 
i czasochłonny. Mogłoby się wydawać, że szeroko pojęta komputeryzacja znacz-
nie usprawniła i ułatwiła zadanie. Z pewnością, jednak pamiętać należy, iż do 
punktu, w którym dziś się znajdujemy, prowadziła wielogodzinna, żmudna praca 
bibliotekarzy, na własną rękę zgłębiających zawiłości kolejno pojawiających się 
wersji dokumentów elektronicznych. Wymagało to nieustannego samokształce-
nia, poznawania nowych technologii informacyjnych, śledzenia innowacyjnych 
rozwiązań. Obecnie, wydawcy oferujący bazy danych, kolekcje czasopism, czy 
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książek elektronicznych, prześcigają się w zakresie proponowanych użytkowni-
kom udogodnień, w postaci materiałów instruktażowych we wszelkich możliwych 
formach, jednak początki były zupełnie inne. Pracownicy Biblioteki i Ośrodka 
Informacji Chemicznej Politechniki Szczecińskiej – taką nazwę nosiła wówczas 
czytelnia, (a właściwie czytelnie, ponieważ zbiory Biblioteki zostały podzielone 
pomiędzy oba budynki Wydziału) byli skazani na własne siły i bez pomocy z ze-
wnątrz analizowali strukturę i zawartość pierwszych baz danych tak, by następnie 
móc przekazać zdobytą wiedzę użytkownikom, zarówno w formie szkoleń, jak 
i publikacji. Oprócz systematycznego samokształcenia, inżynier Walentowska 
brała udział w szkoleniach, między innymi w kursie „Światowe bazy informacyjne”, 
szkoleniu powstającej bazy „Beilstein” i wielu, wielu innych. Odbyła także staż na 
Uniwersytecie w Kassel (w ramach programu „TEMPUS”). Lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte, to także okres współpracy z Centrum Informacji Naukowej Tech-
nicznej i Ekonomicznej, (powołane w 1971 roku). Kooperacja w ramach CINTE 
była wymogiem stawianym wówczas, między innymi, bibliotekom akademickimi 
i wiązała się z licznymi dodatkowymi obowiązkami.

Od kierownika biblioteki naukowej wymagano więc nie tylko pieczy nad bieżącą 
pracą zespołu, w zakresie realizacji tradycyjnych funkcji biblioteki, ale także ścisłej 
współpracy z władzami i pracownikami Wydziału, w zdobywaniu i rozpowszechnianiu 
źródeł informacji. Szczególnie często Pani Beata wspomina tu nazwisko profesora An-
toniego Zielińskiego, który był wielkim przyjacielem Biblioteki, a jego wkład w proces 
ułatwiania dostępu do światowej literatury naukowej pracownikom i studentom jest 
nieoceniony. To dzięki jego staraniom, Biblioteka Wydziału, jako pierwsza w Polsce, 
dysponowała tomami Chemical Abstracts.

Unikatowe zbiory Biblioteki sprawiały, że stanowiła ona jedyne w swoim rodzaju 
zaplecze informacyjne dla branży chemicznej w regionie. Wiązało się to z odpo-
wiadaniem na liczne kwerendy (także telefoniczne), ze strony zakładów przemy-
słowych. Oprócz współpracy z ośrodkami przemysłowymi Biblioteka realizowała 
także działania mające na celu popularyzację chemii oraz Wydziału wśród dzieci 
i młodzieży naszego miasta, organizując między innymi konkurs dla uczniów z okazji 
Międzynarodowego Roku Chemii, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
oraz wycieczki, podczas których dzieci miały okazję poznać specyfikę Wydziału 
i specjalistyczną bibliotekę akademicką. 

Biblioteka pod kierownictwem Beaty Walentowskiej podejmowała także działal-
ność wystawienniczą. Oprócz systematycznych prezentacji o tematyce związanej 
z chemią, pracownicy Biblioteki współorganizowali nie tylko wystawy książek zagra-
nicznych, ale także typowo artystyczne, podczas których pracownicy Wydziału oraz 
zaprzyjaźnione osoby przedstawiały swoje prace. 

W okresie jej kierownictwa, siłami pracowników Biblioteki zaaranżowano i prze-
prowadzono seminaria środowiskowe: na potrzeby regionalnego przemysłu chemicz-
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nego, pod tytułem „Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym” oraz dla bibliotekarzy 
naszego regionu pod nazwą „Warsztat informacyjny współczesnej biblioteki”.

Jej zaangażowanie spotkało się z uznaniem ze strony Władz Politechniki Szcze-
cińskiej – w 2008 roku uhonorowano Beatę Walentowską „Medalem za Zasługi dla 
Politechniki Szczecińskiej”, a Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński 
nagrodził ją w rok później „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.

Po powstaniu ZUT, to właśnie jej i zespołowi Biblioteki Chemicznej, powierzono 
niełatwe zadanie reorganizacji Biblioteki Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, tak więc, 
w roku 2010 Beata Walentowska kierowała jednocześnie trzema placówkami. 

Na okres kierowania biblioteką przez inżynier Walentowską, przypada także reali-
zacja idei bibliotekarstwa uczestniczącego, czy też dedykowanego, polegającego na 
wyszukiwaniu literatury dla naukowców, zgodnie z tematyką ich projektów naukowych. 

Całą karierę zawodową człowieka można opisać w kilku zdaniach lub opowiadać 
o niej bez końca. W tym miejscu możliwe jest tylko to pierwsze rozwiązanie, ale 
każdy, kto miał okazję poznać Panią Beatę, wie doskonale, że jej sylwetki absolutnie 
nie można choćby naszkicować, wyliczając jedynie jej zawodowe osiągnięcia. Wie 
także, że Beata Walentowska to postać, obok której nie można przejść obojętnie. 
Jej styl kierowania zespołem, stosunek do współpracowników, do codziennych 
obowiązków, nie pozwalały na letnią atmosferę w pracy. Może właśnie dlatego, dla 
większości swoich podwładnych pozostanie „Szefową”. „Szefową” z ogromnym po-
czuciem humoru i dystansem do siebie, twardą gdy trzeba, a wrażliwą gdy można, 
z nerwami i sercem na wierzchu, wymagającą i wspierającą w rozwoju. Nie sposób 
także nie wspomnieć o cesze, która staje się coraz rzadszym zjawiskiem wśród tak 
zwanej inteligencji, mianowicie o niezwykłym oczytaniu i erudycji naszej „Szefowej” 
– jej znajomość literatury (zwłaszcza ukochanych Czechów), filmu, muzyki, historii, 
jest imponująca i na realizację tych pasji poświęca większość wolnego czasu, choć 
brakuje jej pracy, a nam… brakuje naszej „Szefowej”.
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Beata Walentowska Agnieszka Bajda
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

DR ANNA ŁOZOWSKA

Bywają osoby, które tworzą historię instytucji, w których przyszło im pracować. 
Do takich osób z pewnością należy Anna Łozowska, przez całe swoje zawodowe 
życie związana z Politechniką Szczecińską, a następnie Zachodniopomorskim Uni-
wersytetem Technologicznym.

Początki tego długoletniego związku sięgają roku 1974, kiedy to świeżo upieczona 
absolwentka Politechniki Szczecińskiej, podjęła studia doktoranckie w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, 
gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie, w 1978 roku 
rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta. Będąc adiunktem, w 1985 
roku, porzuciła jednak ekonomię dla bibliotekarstwa i to z nim na dobre związała 
swoją karierę zawodową. Jej ukochane „dziecko” to Oddział Informacji Naukowej, 
którego kierownictwo objęła już po roku i nieprzerwanie pełniła tę funkcję przez 
kolejne 23 lata. Jednocześnie uzupełniała wykształcenie specjalistyczne kończąc 
Studia Podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa przy 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1990 roku uzyskała mianowanie na stopień kustosza 
dyplomowanego, a kolejno na starszego kustosza dyplomowanego. W 1995 roku 
została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej.

Gdyby chcieć wymienić zasługi dr Anny Łozowskiej w jej pracy dla Biblioteki, to 
z pewnością na pierwszym miejscu tej długiej listy należy umieścić udział w szeroko 
pojętym procesie informatyzacji instytucji. Zajmowała się całym szeregiem zagadnień 
z tym związanych: od zakupu sprzętu i wdrażania systemu bibliotecznego Aleph, po 
realizację umów licencyjnych. Na jej barkach spoczywała także kwestia, bodaj naj-
bardziej żywotna dla nowoczesnej biblioteki akademickiej, a mianowicie kierowanie 
przebiegiem zakupu baz danych poprzez konsorcja oraz współpracę z Interdyscypli-
narnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Procedury w tym 
wypadku są żmudne, a ich dopełnienie niezwykle istotne. Umożliwiając pracownikom 
i studentom Uczelni dostęp do zasobów elektronicznych takich wydawców jak El-
sevier, Springer, Kluwer, czy Wiley, Anna Łozowska była współautorką ogromnego 
skoku cywilizacyjnego. Dziś bazy EBSCO, Proquest, Scopus, czy pełnotekstowe bazy 
książek – Knovel, MyiLibrary, wydają się czymś oczywistym, a zarówno my bibliote-
karze, jak i nasi użytkownicy nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Jednak mało kto 
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zdaje sobie sprawę, jak wielu mozolnych i kosztownych przygotowań wymagało to 
otwarcie biblioteki na świat zasobów cyfrowych, które z pewnością w dr Łozowska 
może zaliczyć sobie w poczet osobistych sukcesów zawodowych. Dzięki takim 
działaniom Biblioteka Politechniki Szczecińskiej była niekwestionowanym liderem 
wśród bibliotek naszego regionu, a jej wysoka ranga jako biblioteki technicznej miała 
zasięg pozaregionalny. Jeżeli można o kimś powiedzieć, że wprowadził Bibliotekę 
PS w inny świat, to z pewnością należy to powiedzieć o dyrektor Łozowskiej.

Trudno wymienić wszystkie obszary i przedsięwzięcia, o charakterze lokalnym 
oraz ponadlokalnym, których inicjatorką i uczestniczką była Anna Łozowska. Wśród 
najważniejszych z pewnością należy wymienić udział w Komisji Informacji Naukowej 
PAN, współuczestnictwo w procesie tworzenia krajowej bazy danych indeksującej 
zawartość polskich technicznych czasopism naukowych BAZTECH, której znaczenie 
dla studentów uczelni technicznych jest nie do przecenienia. Przez kilkanaście lat 
pełniła funkcję sekretarza Senackiej (następnie Rektorskiej) Komisji Bibliotecznej; 
była również współtwórczynią i koordynatorką Szczecińskiego (później Zachodnio-
pomorskiego) Porozumienia Bibliotek oraz pomysłodawczynią stworzenia katalogu 
centralnego dla bibliotek Szczecina. Aktywnie uczestniczyła w pracach Zespołu ds. 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, co poskutkowało wdrożeniem ELS także 
jako karty bibliotecznej.

Dzięki jej aktywności biblioteka współtworzy bazy zasobów polskich bibliotek: 
Sympo, Nukat , Karo. W zakres swych obowiązków przyjęła również zadania zwią-
zane z digitalizacją zbiorów drukowanych i tworzeniem zasobów elektronicznych 
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Anna Łozowska była również doskonałym dydaktykiem, a swe umiejętności w tej 
dziedzinie wykorzystywała, między innymi wykładając w Collegium Balticum na po-
dyplomowych studiach z Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jej działalność 
dydaktyczna została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
co znalazło wyraz w powołaniu w 2011 roku Anny Łozowskiej przez minister Barbarę 
Kudrycką w poczet członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępo-
wania kwalifikacyjnego dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego.

Z połączeniem w 2009 Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą zawiązana 
jest działalność dr Łozowskiej w Zespole Branżowym ds. Scalania Systemów Infor-
matycznych. Po scaleniu obu uczelni objęła funkcję zastępcy dyrektora ds. informa-
tyzacji Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wszystkie te ważkie zadania nie wyczerpują pełnego katalogu jej zawodowej 
aktywności, w której nie brakowało też codziennych, pozornie drobnych, ale absor-
bujących i wymagających systematyczności prac, jak choćby moderownie strony 
internetowej Biblioteki Głównej (jest także autorką jej angielskojęzycznej wersji dla 
studentów zagranicznych), koordynacja bazy publikacji pracowników naukowych 
PUB, czy udział w organizacji „Nocy Naukowców”.
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Anna Łozowska jest także autorką szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych, 
których tematyka obejmowała tak bliskie jej zagadnienia jak, szeroko pojęte zasoby 
elektroniczne bibliotek (bazy danych, technologie informacyjne), zarządzanie oraz 
kooperacja bibliotek. Jej doskonała orientacja w literaturze branżowej i szerokie 
kontakty ze środowiskiem, zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozwalały na bieżąco 
śledzić wszelkie nowe zjawiska w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej. 
Chętnie dzieliła się swą wiedzą i inspirowała nas do wielu działań. To z jej inicjatywy 
zespół Biblioteki Chemicznej podjął się trudnej sztuki, jaką jest tzw. bibliotekarstwo 
dedykowane (uczestniczące), czyli wyszukiwanie literatury na potrzeby konkretnych 
projektów badawczych, realizowanych przez naszych naukowców.

Jej dokonania zostały docenione zarówno przez władze Uczelni – w 2008 roku 
Anna Łozowska otrzymała „Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej”, jak 
i władz Państwa – w 2009 roku została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.

Próba nakreślenia sylwetki człowieka, szefa, współpracownika tak, by oprócz 
suchych faktów z życia zawodowego, przedstawić jego charakter i osobowość, nie 
jest przedsięwzięciem prostym. Nietrudno wówczas popaść w ckliwo-czołobitny ton, 
który daleki jest od obiektywizmu. Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie długoletniej 
współpracy nie sposób uniknąć różnic zdań, rozbieżności w postrzeganiu pewnych 
zagadnień, czy sposobów rozwiązywania problemów. Czasem łatwo w zaciszu ga-
binetu zatracić perspektywę i zapomnieć, że końcowym i najważniejszym ogniwem 
każdego naszego działania jest użytkownik biblioteki. Dyrektor Łozowska nigdy tej 
perspektywy nie zatraciła i zawsze pozostawała uważnym i wnikliwym adresatem 
uwag dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania biblioteki, jakie w toku 
pracy z czytelnikami, nasuwały się nam, szeregowym pracownikom udostępniania. 
Po trosze pewnie to zasługa otwartości i komunikatywności, jaka ją cechuje, ale 
w dużej mierze to ogromna wiedza, doświadczenie, zdolność logicznego myślenia, 
a przede wszystkim łatwość z jaką analizowała i przedstawiała argumenty sprawiały, 
że dyskusje z nią zawsze miały wysoki poziom merytoryczny i kończyły się na ogół 
kompromisem.

W 2012 roku Anna Łozowska zakończyła karierę zawodową, jednak wcale nie 
oznacza to, że zwolniła tempo. Czasem wydaje nam się, że jest bardziej zajęta 
niż przed emeryturą. Wciąż uczestniczy w życiu bibliotekarskim, choćby w orga-
nizowanych przez środowisko działaniach, czy jako gość honorowy konferencji 
naukowych.

Prywatnie Anna Łozowska realizuje kilka pasji, a wśród nich znajduje się literatura 
biograficzna i faktu, turystyka piesza oraz muzyka. Z turystyką wiąże się także jej 
miłość do Szczecina – uwielbia przemierzać ukochane miasto w czasie pieszych 
wędrówek. W muzyce spełnia się śpiewając od ośmiu lat w znanym szczecińskim 
chórze „Concertino”. Jakby tego mało, jest jeszcze jedna pasja, którą chyba na-
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leży uznać za najważniejszą i jednocześnie najtrudniejszą do realizacji. Tą pasją 
w życiu Anny Łozowskiej jest człowiek. Niektórzy wiele mówią o tym, jak kochają 
ludzi, ona o tym nie mówi, a po prostu działa jako wolontariuszka w organizacjach 
charytatywnych.

Bywają przełożeni, którzy swą wiedzą, umiejętnościami, stylem sprawowania 
władzy, po prostu klasą, dorównują randze piastowanego stanowiska. Takim dyrek-
torem bez wątpienia była Anna Łozowska.
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Anna Nowakowska
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie

CZASY, LUDZIE I KSIĘGI

Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi
/sentencja łacińska/

Z początkiem 2009 roku rozpoczęła działalność Biblioteka Główna Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która powstała w wy-
niku połączenia bibliotek dwóch uczelni, a mianowicie: Politechniki Szczecińskiej 
i Akademii Rolniczej. Prapoczątki tej biblioteki sięgają drugiej połowy lat 40-tych. 
Pierwszym organizatorem Biblioteki ówczesnej Akademii Handlowej był Alfred Zię-
towski, a Biblioteki Szkoły Inżynierskiej – mgr Guido Reck. Obie te szkoły wyższe 
dały początek późniejszej Politechnice Szczecińskiej.

W 1947 roku kierownictwo Biblioteki Akademii Handlowej objęła Maria Salomea 
Wielopolska urodzona w 1916 roku w Stuttgarcie. Była absolwentką Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej a doktoryzowała się na Uniwersytecie Wrocławskim. Po 
powstaniu Biblioteki Politechniki Szczecińskiej została jej kierownikiem. Funkcje 
tą pełniła w latach 1955–1973. Organizowała sieć biblioteczną w uczelni, tworząc 
wokół biblioteki głównej czytelnie wydziałowe, co pozwalało na pełniejszą reali-
zację potrzeb studentów i pracowników naukowych w zakresie literatury przed-
miotu. Opracowała nowe zasady gromadzenia zbiorów co ułatwiała jej znajomość 
czterech języków obcych. Zapoczątkowała zmiany w systemie udostępniania 
zbiorów. Biblioteka PS stała się pionierem w kraju wprowadzając zasadę wolnego 
dostępu czytelnika do zasobów bibliotecznych. Jako jedna z pierwszych w Polsce 
została wówczas utworzona Pracownia Fototechniczna. Dyrektor Maria Salomea 
Wielopolska prowadziła również aktywną działalność naukową i dydaktyczną. 
W jej dorobku znajdują się cztery książki, kilkanaście artykułów oraz wiele prac 
studialnych, referaty i wystąpienia na konferencjach bibliotekarskich. Działała też 
społecznie, m.in. w Radzie Miejscowej ZNP. Była członkiem Komisji ds. Bibliotek 
i Czytelnictwa przy Radzie Kultury i Sztuki oraz Zespołu ds. Organizacji Informacji 
Naukowej PAN. Była wielokrotnie odznaczana i uhonorowana nagrodami i meda-
lami za pracę nad upowszechnianiem kultury. Na emeryturę odeszła w 1973 roku. 
Zmarła w Szczecinie w 2007 roku.
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Biblioteką Szkoły Inżynierskiej od 1951 roku kierował Józef Czerni. Studia rozpo-
czął przed wojną na Uniwersytecie Wileńskim oraz w Konserwatorium Muzycznym 
w Wilnie, a kontynuował je w latach 1947–1950 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Znał pięć 
języków: rosyjski, niemiecki, litewski, francuski i angielski. Zapoczątkował wprowadza-
nie zasady wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz organizację uczelnianej 
sieci bibliotecznej. Prowadził także aktywną działalność dydaktyczną i publikatorską 
współpracując z czasopismami literackimi. Funkcję kierownika biblioteki pełnił do 
momentu powstania Politechniki Szczecińskiej tj. do 1955 roku. Wówczas dr Józef 
Czerni przeniósł się do Gliwic, obejmując stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej 
Politechniki Śląskiej. Następnie w wyniku wygranego konkursu uzyskał stanowisko 
dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej, które sprawował do momentu 
przejścia na emeryturę w 1983 roku. Z jego inicjatywy krakowskie biblioteki naukowe 
utworzyły pierwszy w Polsce oparty na technologii komputerowej system KRAKUS. 
Utworzone zostały regionalne zautomatyzowane katalogi, prowadzono analizy 
systemowe bibliotek. Dr Józef Czerni był gorącym propagatorem nowoczesności 
w bibliotekarstwie naukowym, autorem wielu prac studialnych i publikacji z zakresu 
zastosowania informatyki w działalności biblioteczno-informacyjnej. Zmarł w 1999 
roku w Rzeszowie.

Od 1973 roku Biblioteką Politechniki Szczecińskiej kierowała Teresa Jasińska. 
Urodziła się w Lublinie w 1931 roku. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie 
Warszawskim, a pracę doktorska obroniła na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. 
Od 1955 roku związała się zawodowo z Biblioteką PS, gdzie w latach 1956–1973 
pełniła funkcję kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów. Natomiast od 1973 do 
1988 roku była dyrektorem Biblioteki Głównej PS. Konsekwentnie realizowała kon-
cepcję rozwoju nowoczesnej biblioteki naukowej ukierunkowanej na użytkownika 
i realizację jego potrzeb. Wdrażała ideę „wolnego dostępu” do zbiorów bibliotecznych, 
wprowadziła metodę „wolnych zwrotów” książek w Wypożyczalni, opracowała projekt 
użytkowy nowego gmachu Biblioteki PS. Pod jej kierownictwem zmodernizowano 
i doposażono pomieszczenia biblioteczne, rozszerzono sieć bibliotek wydziałowych 
i instytutowych nadając im status placówek informacyjnych. Była organizatorem 
dydaktyki biblioteczno-informacyjnej, wprowadzonej do siatki zajęć studentów 
uczelni z wpisem do indeksu. Od początku swej kariery dyrektor Teresa Jasińska 
interesowała się informatyką jako nowoczesnym narzędziem modernizacji pracy 
w bibliotece. W MNiSzW była członkiem Komisji Egzaminacyjnej na bibliotekarza 
dyplomowanego, wiceprzewodniczącą Komisji ds. Współpracy Bibliotek Wyższych 
Uczelni Technicznych. Nawiązała współpracę z bibliotekami zagranicznymi: Wyż-
szej Szkoły Technicznej w Wismarze i Politechniki Ryskiej. W tym czasie Biblioteka 
aktywnie współpracowała z British Council, co owocowało wystawami wydawnictw 
naukowych oraz powstaniem filii Biblioteki British Council w Politechnice Szczeciń-



92

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

skiej. W ramach współpracy regionalnej zainicjowała i była wiceprzewodniczącą 
Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Szczecina, członkiem redakcji „Bibliote-
karza Zachodniopomorskiego” i redaktorem publikacji wydawanych przez Książnicę 
Pomorską. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji w czasopismach 
krajowych i zagranicznych, liczne recenzje, opracowania studialne oraz redakcje 
Zeszytów Naukowych PS. Wyróżniona została wieloma odznaczeniami regionalny-
mi i krajowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po latach 
intensywnej pracy przeszła na emeryturę w 1988 roku. 

Kolejnym dyrektorem Biblioteki Politechniki Szczecińskiej była Żaneta Genowefa 
Flejterska. Urodziła się w Szczecinie w 1952 roku. Studiowała na Wydziale In-
żynieryjno-Ekonomicznym Transportu PS, uzyskując dyplom magistra ekonomii 
o specjalności informatyk. W 1982 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego uzyskała sta-
nowisko starszego kustosza dyplomowanego. Z Biblioteką Główną PS związała się 
w 1977 roku podejmując pracę na stanowisku ds. informatyki. W latach 1982–1984 
była kierownikiem Sekcji Dokumentacji. Następnie objęła funkcję wicedyrektora 
Biblioteki i pełniła ja do 1988 roku. W tym też roku została kolejnym dyrektorem 
Biblioteki Głównej PS. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrowały się 
na problemach komputeryzacji usług bibliotecznych. W czasie Jej kadencji władze 
uczelni zaakceptowały biblioteczny program wdrażania informatyki i włączyły go do 
ogólnouczelnianego programu komputeryzacji. Dzięki Jej działaniom Biblioteka wdro-
żyła system rejestracji publikacji naukowych pracowników Politechnik Szczecińskiej, 
rozwijany pomyślnie w kolejnych latach. Dyrektor Żaneta Genowefa Flejterska jest 
autorką kilkunastu publikacji w czasopismach fachowych oraz wystąpień na licznych 
konferencjach krajowych. Odeszła z pracy w Bibliotece politechniki Szczecińskiej 
z końcem 1993 roku rozpoczynając własną działalność gospodarczą.

Działalność Biblioteki ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie sięga 
drugiej połowy lat 50-tych. Podstawę prawną jej istnienia stanowiło zarządzenie Mini-
stra Szkolnictwa Wyższego z kwietnia 1955 roku. Pierwszym jej dyrektorem i organi-
zatorem była mgr Stanisława Karczewska urodzona 8 maja 1914 roku we Lwowie. 
Była absolwentką Wydziału Humanistycznego Jana Kazimierza we Lwowie. Studia 
ukończyła w 1939 roku uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii o spe-
cjalności bibliotekarz-archiwista. W latach 1936–1944 pracowała w Dziale Rękopisów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, początkowo jako stypendystka, 
następnie w charakterze pracownika naukowego i zastępcy kierownika. W 1948 
roku zatrudniona zostaje w charakterze dyrektora Biblioteki Miejskiej w Szczecinie. 
Była wykładowcą i egzaminatorem na kursie dla bibliotekarzy bibliotek naukowych 
organizowanym przez Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Posługiwała się 
biegle w mowie i piśmie wieloma językami. W 1954 roku powierzono jej obowiązki 
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kierownika, a od 1961 roku dyrektora Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Szczecinie (późniejszej Akademii Rolniczej w Szczecinie), które wykonywała do 
1974 roku. Organizowała bibliotekę od podstaw. Zgromadziła wiele cennych zbiorów 
wydawnictw krajowych i zagranicznych z zakresu dziedzin naukowych stosowanych 
na uczelni. W 1962 roku zdała egzamin na bibliotekarza dyplomowanego, a w 1969 
roku otrzymała stanowisko starszego kustosza dyplomowanego. Równolegle z pra-
cą zawodową redagowała kronikę uczelni. Pracowała nad dokumentacją dorobku 
naukowego pracowników Akademii Rolniczej. Zajmowała się historią bibliotekarstwa 
polskiego i książki oraz ludźmi związanymi z tymi dziedzinami. 

Dyrektor Stanisława Karczewska przez wiele lat pełniła szereg funkcji społecz-
nych min. będąc radną w Miejskiej Radzie Narodowej w Szczecinie, przewodniczącą 
Rady Zakładowej ZNP. Działała w różnych organizacjach i instytucjach, takich jak: 
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Komisja Kultury i Oświaty w Szczecinie 
czy Wojewódzka Rada Biblioteczna. W uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju 
biblioteki wielokrotnie była wyróżniana nagrodami i dyplomami przez władze uczelni. 
W uznaniu zasług za pracę społeczną i zawodową otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi 
(1956 rok), złotą i srebrną Odznakę Gryfa Pomorskiego (1958 i1959 rok), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972 rok) oraz Złotą Odznakę Związku Na-
uczycielstwa Polskiego (1974 rok). Uhonorowana została również odznaczeniem 
Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Medalem 40-lecia PRL. Zmarła 
17 maja 1990 roku w Szczecinie.

Drugim dyrektorem w historii Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie 
był mgr Tadeusz Cieślak. Urodził się na Wołyniu w 1936 roku. Studiował w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie w 1959 roku uzyskał tytuł magistra filologii 
polskiej. Po ukończeniu studiów, w latach 1959–1962, pracował w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Szczecinie pełniąc funkcję kierownika Działu Instruktorsko-

-Metodycznego Pedagogicznych Bibliotek Powiatowych. Od 1962 roku zatrudniony 
był w Bibliotece Głównej WSR w Szczecinie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: 
bibliotekarza, starszego bibliotekarza, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Działu 
Czasopism. Rok później zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy 
Dyplomowanych przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego na bibliotekarza dyplo-
mowanego i uzyskał stanowisko asystenta dyplomowanego. W 1982 roku uzyskał 
awans na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego. Pracował nad organiza-
cją Oddziału Informacji Naukowej, który formalnie został zatwierdzony w 1964 roku, 
a pracami którego kierował przez wiele lat. W latach 1972–1974 pełnił formalnie 
funkcję zastępcy dyrektora a z dniem 1 października 1974 roku został dyrektorem 
Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Do jego największych osiągnięć 
zalicza się tworzenie naukowego warsztatu informacyjnego opartego na najlepszych 
wzorach krajowych i zagranicznych, a także wprowadzenie zmian organizacyjnych, 
które pozwoliły na optymalne rozwinięcie oddziałów z wyraźnie określonymi zakre-
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sami czynności. Był twórcą sieci czytelni wydziałowych. Zorganizował pięć agend 
bibliotecznych przyczyniając się do przybliżenia czytelnikowi interesujących go 
zbiorów. Wdrożył komputeryzację prac bibliotecznych, czego efektem była konwersja 
wszystkich katalogów bibliotecznych z tradycyjnej formy kartkowej do formy elek-
tronicznej (bazy komputerowe). Do osiągnięć dyrektora Tadeusza Cieślaka należy 
zaliczyć działania dotyczące profilowania zbiorów bibliotecznych, które polegały na 
selekcji książek nie związanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz wyeliminowaniu 
drugiego ciągu sygnatur. Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w wydawnic-
twach fachowych. W kręgu jego zainteresowań naukowych były min. badania nad 
organizacją biblioteki szkoły wyższej i jej roli w nauce i dydaktyce akademickiej. Był 
uczestnikiem wielu zjazdów i konferencji poświęconych organizacji i funkcjonowaniu 
biblioteki akademickiej oraz organizacji warsztatu pracy dydaktycznej i naukowej 
w szkole wyższej. 

Dyrektor Tadeusz Cieślak przez lata pełnił wiele funkcji społecznych, działając 
w różnych komisjach i organizacjach. Na uwagę zasługuje Jego udział w pracach min. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Komisji Koordynacyjnej Bibliotek Głównych 
Wyższych Szkół Rolniczych, Komisji Rewizyjnej RM ZNP w Szczecinie, redakcji 
miesięcznika „Bibliotekarz” oraz komisji powoływanych przez władze uczelni. Był 
wielokrotnie odznaczany min. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Gryfem Po-
morskim czy Złotym Krzyżem Zasługi. W pracy zawodowej cechował się wysoką 
umiejętnością kierowania zespołem ludzkim, rozwiązywania zaistniałych konfliktów, 
dużą wrażliwością na sprawy ludzkie i życzliwością wobec pracowników biblioteki. 
Na emeryturę przeszedł w 2001 roku po czterdziestu latach pracy w uczelni.

Kolejną i ostatnią osobą pełniącą funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Akademii 
Rolniczej w Szczecinie była mgr inż. Anna Nowakowska. Urodzona 25 czerwca 
1949 roku w Szczecinie. Jest absolwentką Wydziału Rybactwa Morskiego i Techno-
logii Żywności AR. W 1972 roku uzyskała dyplom z dziedziny technologii żywności 
i rozpoczęła pracę na uczelni jako asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji 
Gospodarki Rybnej, gdzie prowadziła zajęcia z przedmiotów: Nauka o pracy oraz 
Organizacja i zarządzanie produkcją. Brała udział w pracach naukowo-badaw-
czych realizowanych w Zakładzie. Była opiekunem studenckiego Koła Ekonomiki, 
Organizacji i Zarządzania. Organizowała obozy naukowe i była odpowiedzialna za 
prowadzone przez studentów badania i ich opracowania. W 1986 roku przerwała 
pracę w Akademii Rolniczej aby po odchowaniu dwójki dzieci powrócić tam w 1990 
roku do pracy w bibliotece. Rozpoczęła ją od stanowiska młodszego bibliotekarza 
w Oddziale Informacji Naukowej. W 1992 roku awansowała na kustosza, a dwa lata 
później objęła stanowisko kierownika tego Oddziału. Uczestniczyła w tworzeniu bi-
bliografii publikacji pracowników naukowych uczelni, która w tym czasie ukazywała 
się w postaci drukowanej. Kiedy do biblioteki zakupiono pierwszy komputer (1991 
rok) Anna Nowakowska tworzyła bibliografię publikacji w formie elektronicznej 
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tworząc bazę PUBLI, która była pierwszą biblioteczną bazą danych. W tym okresie 
poprzez unowocześnienie warsztatu pracy Oddziału nastąpiła wielka zmiana w jego 
funkcjonowaniu. Biblioteka pozyskała kolejne stanowiska komputerowe i zakupiła 
elektroniczne nośniki źródeł informacji naukowej. Miała znaczny udział w zorgani-
zowaniu i przeprowadzeniu retrokonwersji całości bibliografii z formy drukowanej do 
katalogu komputerowego. W 1999 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu 
bibliotekoznawstwa 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. 

1 grudnia 2001 roku w drodze konkursu została powołana przez rektora do peł-
nienia funkcji dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1996 
roku uczestniczyła w pracach Rady Bibliotecznej. Brała udział w pracach Senackiej 
Komisji ds. Informacji i Wydawnictw oraz Senackiej Komisji ds. Ekonomicznych i Roz-
woju Akademii. Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu centralnych jubileuszowych 
obchodów istnienia Akademii, organizując trzykrotnie wystawy prezentujące dorobek 
naukowy i dydaktyczny jednostek Uczelni. W maju 2005 roku zdała egzamin na 
bibliotekarza dyplomowanego przed Komisją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy Dyplo-
mowanych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Kierując pracą biblioteki 
przyczyniła się do jej otwarcia na kontakty ze środowiskiem lokalnym bibliotekarzy. 
Reprezentowała bibliotekę Akademii Rolniczej jako jeden z siedmiu sygnatariuszy 
Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek, które podpisano 10 maja 2005 roku, a które 
z czasem przekształcono w Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek. W czasie 
pełnienia funkcji dyrektora biblioteki Akademii Rolniczej w Szczecinie była wielokrot-
nie wyróżniana i nagradzana przez władze uczelni za wkład pracy, zaangażowanie 
i sprawne zarządzanie biblioteką. Rok 2008 był rokiem kiedy podjęto wiele działań 
dotyczących połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Działania te 
dotyczyły min. scalenia systemów informatycznych i sposobów zarządzania uczel-
niami. Pani Anna Nowakowska nadzorowała pracę zespołu branżowego Biblioteki 
Głównej i ściśle współpracowała ze stroną politechniczną w zakresie integracji sys-
temów informatycznych obu bibliotek. Organizowała i kierowała działaniami pracow-
ników biblioteki w obszarze przygotowania jej do funkcjonowania w zintegrowanym 
systemie bibliotecznym Aleph. Jej ogromne zaangażowanie i prawidłowy nadzór 
organizacyjny pozwoliły na sprawną przeprowadzkę do nowego obiektu Biblioteki 
Głównej. Pod Jej kierownictwem bardzo szybko została uruchomiona obsługa użyt-
kowników w nowym gmachu.

Kiedy 1 stycznia 2009 roku powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie rektor nowej uczelni powołał Annę Nowakowską do pełnienia 
funkcji zastępcy dyrektora biblioteki ds. organizacji zbiorów. Funkcję tę pełniła do 
30 czerwca 2014 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. W kręgu jej zainteresowań 
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znalazły się zagadnienia dotyczące kadry bibliotecznej, informatyzacji procesów 
bibliotecznych oraz nowoczesnej organizacji funkcjonowania biblioteki. Brała udział 
w wielu seminariach i spotkaniach poświęconych tym zagadnieniom. 

Ostatnią dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej a pierwszą osobą 
pełniąca funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie jest mgr Anna Grzelak-Rozenberg. Urodziła się 
w Warszawie w 1954 roku. Studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1977 roku, uzyskując dyplom magistra geo-
grafii. Z bibliotekarstwem związała się w 1978 roku, podejmując pracę w Bibliotece 
Głównej Politechniki Szczecińskiej. W 1982 roku ukończyła na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. W latach 1982–1988 była kierownikiem Sekcji Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów Specjalnych. W 1987 roku uzyskała stanowisko kustosza 
a w 1991 roku starszego kustosza dyplomowanego. W latach 1988–1993 była 
wicedyrektorem Biblioteki Politechniki Szczecińskiej a od 1994 roku jej dyrektorem. 
Z chwilą połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej została powo-
łana przez rektora nowej uczelni do pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki Głównej 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którą pełni 
do dzisiaj. Zainteresowania zawodowe i naukowe początkowo koncentrowała na 
zagadnieniach zbiorów specjalnych jako źródłach informacji, a później na wybra-
nych problemach organizacji pracy bibliotecznej. Szczególne osiągnięcia dyrektor 
Anny Grzelak-Rozenberg wiążą się z powstaniem w 2006 roku Multimedialnego 
Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną, które już w nowym 
obiekcie biblioteki zostało przekształcone w Ośrodek Informacji Patentowej i Nor-
malizacyjnej. Ośrodek ten po przeprowadzeniu w 2011 roku certyfikacji przez Polski 
Komitet Normalizacyjny uzyskał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 : 2007.
Bardzo zaangażowana była w przygotowanie wniosku na adaptację stołówki PS 
na Bibliotekę Główną oraz jego wdrożenie. Podczas jej kadencji nastąpiło otwarcie 
kolejnych agend bibliotecznych: Czytelni Instytutu (później Wydziału) informatyki 
(1999 rok) oraz Czytelni Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego (1999 
rok). Dyrektor Anna Grzelak-Rozenberg była bardzo zaangażowana w połączenie 
bibliotek Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w związku z powstaniem 
nowej uczelni – Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie. Jej duża cierpliwość, aktywność i zaangażowanie sprawiają, że biblioteka jest 
widoczna i dobrze postrzegana w uczelni a także wzmacnia swą pozycję w środowi-
sku regionalnym w ramach Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, a także 
rozszerzając współpracę z Krajowym Związkiem Bibliotek Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego. Pod Jej kierunkiem i nadzorem dokonano zmian struktury organizacyjnej 
i przeprowadzkę Biblioteki Głównej ZUT do nowego obiektu oraz przygotowano obiekt 
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do uroczystego otwarcia, które miało miejsce w czerwcu 2012 roku w obecności 
władz Uczelni i licznych gości z kraju i zagranicy. Jej dorobek naukowy obejmuje 
kilkanaście publikacji w czasopismach bibliotekarskich oraz wystąpień na konferen-
cjach naukowych.

Od 1979 roku jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich aktywnie 
uczestnicząc w pracach różnych sekcji problemowych. W latach 1988–1993 była 
przewodniczącą Koła Bibliotek Naukowych w przez kolejnych 5 lat pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie. Jest członkiem Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Holenderskiej. Jej pozazawodowe zainteresowania to 
krajoznawstwo, turystyka i podróże. 

Czymże jest człowiek w przyrodzie?
Nicością wobec nieskończoności,
wszystkim wobec nicości,
pośrodkiem między niczym a wszystkim.
Człowiek jest tylko trzciną,
najsłabszą w przyrodzie,
ale to trzcina myśląca.
/Blaise Pascal/
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Janina Tylman
Biblioteka Publiczna w Dębnie

Z ŻAŁOBNEJ KARTY.  
MELANIA PUCH Z D. MROZOWSKA  

(1919–2013)

Dnia 22 sierpnia 2013 roku w wieku 94 lat zmar-
ła Melania Puch z d. Mrozowska – organizatorka 
i pierwsza kierowniczka Dębnowskiej Książnicy. (Fot. 
1) Wiadomość o jej śmierci była dla nas dębnowskich 
bibliotekarzy smutnym i przykrym przeżyciem, a jed-
nocześnie zaskoczeniem. 

W ramach obchodów kolejnej edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2013 roku zaplanowaliśmy na dzień 4 
września spotkanie i otwarcie wystawy zatytułowanej 

„Jak powstała dębnowska książnica. Co nam zostało 
z tych lat”, obrazującej i przypominającej początki 
działalności biblioteki oraz nieżyjące już kierowniczki 
Panie Janinę Pietkiewicz i Magdalenę Śliwkę, a także 
zachowane dokumenty i przedmioty. Żyjąca jeszcze 
wtedy Melania Puch była inicjatorką, organizatorką 
i pierwszą kierowniczką ówczesnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dębnie, powstałej w październiku 1946 roku.

Pomimo smutnego zbiegu okoliczności – odejścia do Wieczności pierwszej kie-
rowniczki, zarówno wystawa jak i spotkanie odbyło się z udziałem m.in. dalszych 
przybyłych z Rangsdorfu (Niemcy) członków Rodziny – wnuczek ówczesnego bur-
mistrza Dębna J. Baczewskiego z lat 1945–1947 oraz córki Śp. Melanii Puch – dr 
Alicji Puch z zawodu antropologa, anatoma z Poznania. Z obiema paniami łączyły 
nas przyjazne więzy, a także wieloletnie zawsze miłe i serdeczne osobiste kontakty. 
Wzruszające, ciepłe wspomnienia córki oraz uczestniczących w spotkaniu gości 
wraz z prezentacjami multimedialnymi, sprawiły, że spotkanie miało wyjątkowy, 
niepowtarzalny charakter.

Pamięć o Melanii Puch i jej mężu Władysławie – jednym z pierwszych nauczycieli 
i organizatorów szkolnictwa w Dębnie, a także wieloletnim kronikarzu miasta Dębna 

Fot. 1 Melania Puch. Poznań, 
13.11.2009 roku.
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Fot. 2 Uczestnicy kursu bibliotekarskiego w Szczecinie 31.08.1946 roku. Melania Puch – druga z pra-
wej w ostatnim rzędzie (a), Podpisy niektórych osób na rewersie zdjęcia (b).
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i powiatu chojeńskiego – została utrwalona nadaniem Ich Imion działowi zbiorów 
regionalnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie.

Pamiętając o pionierskiej trudnej pracy i wielu dokonaniach oświatowych i kultural-
nych w powojennych warunkach Dębna, szczególnie w tworzeniu podstaw i później-
szej działalności Biblioteki Miejskiej, przytaczam biografię i przebieg pracy zawodowej 
Pani Melanii Mrozowskiej Puch pierwszej kierowniczki i twórczyni Biblioteki.

Urodziła się 13 listopada 1919 roku jako najmłodsze dziecko Anastazji z d. Kul-
wickiej i Franciszka Mrozowskich wielopokoleniowych właścicieli dóbr ziemskich 
w Cieszynach, powiat brodnicki, obecnie woj. kujawsko-pomorskie. Była pierwszym 
dzieckiem w tej Rodzinie, które urodziło się w wolnej II Rzeczpospolitej Polskiej 
i uczęszczało do polskich szkół. Zarówno Rodzice jak i starsze rodzeństwo, sio-
stry Łucja, Wanda, Maria, Helena i brat Zygmunt posługiwali się biegle językiem 
niemieckim, bowiem żyli pod zaborem pruskim i uczyli się w niemieckich szkołach. 
Do wybuchu II wojny światowej, z przerwami na naukę, jako najmłodsze dziecko 
pozostawała z matką, która od śmierci męża 13 maja 1935 roku sama zarządzała 
majątkiem w Cieszynach, skąd po wkroczeniu Niemców 1 września 1939 roku zostały 
wraz z pozostałymi członkami rodziny wysiedlone do Generalnej Guberni. Z początku 
ukrywały się, ale ze względu na obowiązujący w GG obowiązek, a w rzeczywistości 
przymus pracy Melania Mrozowska najpierw (1 stycznia 1941 – 31 grudnia 1944) 
pracowała jako pomoc domowa w majątku Lipa powiat Kozienice, następnie (1 
stycznia – 31 sierpnia1944) jako bufetowa w hotelu w Ostrowcu Świętokrzyskim i od 
1 września 1944 roku w Cukrowni Guzów w powiecie sochaczewskim jako gospodyni, 
a w czasie kampanii cukrowej jako kontroler straży przemysłowej. 16 stycznia 1945 
roku podczas bombardowania Guzowa została ranna w obie nogi i do 21 lutego 
1945 roku przebywała w szpitalu, gdzie poddana została operacji usunięcia odłam-
ków bomby bez środków znieczulających, których zabrakło dla wszystkich rannych. 
Podczas wybuchu i akcji ratowniczej wszystkie jej dokumenty osobiste uległy znisz-
czeniu, z wyjątkiem Kennkarte, którą nosiła w kieszeni. Po wyjściu ze szpitala, żeby 
móc wrócić do stałego miejsca zamieszkania, musiała uzyskać specjalny dokument 
w Urzędzie Miejskim w Żyrardowie. Do zakończenia wojny przebywała z matką 
i starszą siostrą Marią. Po wkroczeniu wojsk radzieckich wraz z siostrą ukrywała się 
u brata ojca, a majątek rodzinny w Cieszynach został zdewastowany. We wrześniu 
1945 roku, wraz z kuzynem Karolem Biernatowskim i jego rodziną, wyjechała do 
Choszczna, gdzie 1 października podjęła, pierwszą pracę po II wojnie światowej. 
Została zatrudniona w Inspektoracie Szkolnym jako sekretarka jednocześnie jako 
instruktor wychowania fizycznego. W tym samym roku została członkiem Związku 
Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności 
Publicznej Rzeczpospolitej Polskiej (wg legitymacji nr 130766).

Latem 1946 roku wraz z Karolem Biernatowskim udała się do Dębna, w odwie-
dziny do Jego siostry Łucji Baczewskiej – żony ówczesnego burmistrza miasta Jana 
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Baczewskiego. Dowiedziała się wówczas, że zgodnie z dekretem Komisji Oświato-
wej Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece 
nad zbiorami bibliotecznymi, który nakładał na samorząd terytorialny obowiązek 
tworzenia i utrzymywania bibliotek powszechnych przy organizacyjnej i finansowej 
pomocy państwa oraz pod jego nadzorem, również w Dębnie zaistniała potrzeba 
zorganizowania biblioteki. W Choszcznie pracowała do końca września 1946 roku. 
Po czym nastąpił ważny nie tylko dla niej czas życia zawodowego, kiedy to za zgo-
dą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie podjęła się organizacji od podstaw 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Dębnie, pełniąc funkcję pierwszej kierowniczki. 
Powołana do życia 10 października 1946 roku Biblioteka Powiatowa uzyskała lokal 
przy ul. Kościuszki 57. Trud zdobywania środków finansowych na zakup książek od-
bywał się wówczas głównie poprzez organizację loterii fantowych, imprez kulturalnych, 
zbiórek oraz darów od osób prywatnych i instytucji. Efekt tej pracy przyniósł wkrótce 
realne korzyści, bo już na koniec 1947 roku, biblioteka posiadała 1159 woluminów 
oraz 175 wol. w pięciu uruchomionych punktach bibliotecznych.

Intensywnie pracując, podwyższała równocześnie swoje kwalifikacje zawodo-
we. W latach 1946–1948 ukończyła kursy dla bibliotekarzy i kierowników bibliotek 
gminnych w Szczecinie, organizowane przez Referat Bibliotek przy Kuratorium 

Fot. 3 Uczestnicy kursu bibliotekarskiego w Szczecinie 31 sierpnia 1946 roku. Melania Puch – druga 
z prawej w ostatnim rzędzie.
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Fot. 4 Uczestnicy Ministerialnego Kursu Bibliotekarskiego w Jarocinie. Melania Puch – na schodach 
druga z lewej. (a), Podpisy uczestników na rewersie zdjęcia (b).
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Okręgu Szkolnego powołane do życia 26 września 1946 roku, na czele którego stał 
wówczas Jan Karakulski Szczecińskie Koło Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Pol-
skich, któremu przewodniczył Bolesław Tuhan-Taurogiński. (Fot. 2, 3) Z kolei w 1947 
roku ukończyła Ministerialny Kurs Bibliotekarski w Państwowym Ośrodku Szkolenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie, jeden z pierwszych, w którym uczestniczyły osoby z całej 
Polski. (Fot. 4) W tym samym roku 15 lipca została członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (nr legitymacji 41548/27) i 10 października członkiem zwyczajnym Związku 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (nr legitymacji 1263). We wrześniu 1948 roku, 
jako jedna z pięciu laureatów, została nagrodzona przez Komisję Konkursową Ko-
mitetu Wydawniczego „Bibliotekarza” czasopisma poświęconego sprawom bibliotek 
i czytelnictwa za pracę pt. „Jak i dlaczego zostałam bibliotekarzem”. W październiku 
tego samego roku uczestniczyła w kursie kierowników bibliotek gminnych w Szcze-
cinie, będąc jednocześnie jednym z referentów (Fot. 5, 6). W 1950 roku, w ramach 
kontynuacji dokształcania w Jarocinie, przygotowała pracę na temat: Stan bibliotek 
powiatu chojeńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 1949 roku.

W 1948 roku wyłoniono z Powiatowej Biblioteki w Dębnie oddział miejski, 
przekształcony następnie w Bibliotekę Miejską. Nastąpił czas systematycznego 
powiększania księgozbioru oraz rozszerzania sieci ruchomych punktów bibliotecz-
nych. W ciągu kilku lat doprowadziła do powstania w powiecie chojeńskim dobrze 
rozwiniętej sieci gminnych bibliotek publicznych i punktów bibliotecznych stale 
zabiegając o poprawę warunków zarówno lokalowych jak i pracy dla zatrudnionych 
tam osób wraz z zapewnieniem odpowiedniego dla nich wyposażenia. Takie punkty 
powstały wówczas w Chojnie, Cedyni, Boleszkowicach, Mieszkowicach, Moryniu, 
Krześnicy, Warnicach, Trzcińsku-Zdroju, Nawodnej i Zielinie. Pani Melania podjęła 
prace organizacyjne do utworzenia bibliotek miejskich i gminnych w powiecie. Dla 
personelu 12 powstałych bibliotek oraz 30 punktów bibliotecznych w 1949 roku 
zorganizowała kursy i szkolenia. 

6 sierpnia 1949 roku wyszła za mąż za Władysława Pucha – nauczyciela przyrody 
w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Dębnie, który mając przedwojenne 
wykształcenie pedagogiczne rozpoczął swoją karierę nauczycielską jeszcze przed 
wojną i kontynuował w czasie okupacji będąc nauczycielem w Ostrowie Nowym 
pod Lwowem, gdzie poza oficjalnym zatrudnieniem prowadził również tajne kom-
plety. Pierwsze lata małżeństwa były trudne ze względu na ciężką chorobę męża, 
u którego po latach okupacji i ciężkich doświadczeniach na froncie stwierdzono, 
bardzo trudną ówcześnie do wyleczenia, gruźlicę kości. Dzięki lekom uzyskanym 
z międzynarodowej organizacji United Nations Relief and Rehabilitation Administra-
tion (UNRRA), udzielającej pomocy obszarom wyzwolonym w Europie po II wojnie 
światowej, mąż powrócił do zdrowia. Po przerwie na leczenie i rehabilitację wrócił 
do pracy w szkole, wspierając równocześnie swoimi uzdolnieniami artystycznymi 
działania Pani Melanii w bibliotece.
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Pracę kulturalno-oświatową biblioteki motywowały wówczas hasła: „Walka 
z analfabetyzmem”, „Upowszechnianie książki”, „Polska książka w każdym domu 
na Ziemiach Zachodnich”. Dla społeczności miejskiej Pani Melania organizowała 

„Święta Oświaty”, a przez cały rok spotkania z pisarzami, wystawy książek, konkursy 
czytelnicze, recytatorskie. Z udziałem młodzieży odbywały się inscenizacje i występy 
chórów. Nadal z wielką starannością gromadziła zbiory biblioteczne, odpowiadające 
zainteresowaniom różnych grup społecznych, ale biblioteka pod jej kierownictwem 
stanowiła przede wszystkim naturalne zaplecze naukowe dla nauczycieli i młodzie-
ży. Panujący w latach powojennych niezwykły entuzjazm i radość pracy, a także 
osobista pasja i zaangażowanie pani Melanii oraz pomoc wolontariuszek Pań 
Julii Kuroczyckiej i Jadwigi Mikke, a przede wszystkim jej małżonka Władysława 
przyniosły w działalności biblioteki wspaniałe efekty. Nastąpił znaczny wzrost liczy 
czytelników z 41 w 1946 roku do 8116 w 1953. Sieć bibliotek wzrosła do 6 miejskich, 
9 gminnych i ruchomych punktów bibliotecznych z 5 do 65. Było to możliwe dzięki 
dobrze układającej się współpracy z władzami miejskimi i powiatowymi szczególnie 
z ówczesnym Inspektorem Szkolnym Wacławem Kraszewskim oraz całym środowi-
skiem pedagogicznym miasta i powiatu. Na podkreślenie zasługuje pomoc i udział 
jej małżonka w organizacji w latach 1949–53 przepięknych wystaw książek.

Rok 1953 zaznaczył się w Jej biografii najpierw radośnie – przyszła na świat cór-
ka Alicja, później niestety przykro. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego w dn. 17 

Fot. 5 Uczestnicy kursu kierowników bibliotek gminnych w Szczecinie 18-23 października 1948. Mela-
nia Puch sw pierwszym rzędzie pierwsza z lewej.



105

BBIOGRAFIE

listopada tegoż roku została zwolniona z pracy ze skutkiem natychmiastowym i bez 
podania przyczyn. Jak dziś wiadomo w dobie szalejącego stalinizmu była to często 
spotykana metoda pozbywania się pracowników, którzy w najtrudniejszych latach 
powojennych z ogromnym poświęceniem angażowali się w odbudowę i organizację 
od podstaw instytucji mających służyć całemu narodowi i najczęściej okazywało się, 
że nawet najbardziej przekonywujące argumenty w postaci obiektywnych osiągnięć 
nie miały najmniejszego znaczenia. Tak więc nie dane Jej było kontynuować pracy 
w placówce, którą od podstaw zorganizowała.

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w znacznym stopniu został znisz-
czony istotny dokument z pierwszych lat działalności placówki – „Kronika Powia-
towej Biblioteki w Dębnie”, której resztki przypadkiem odnalazła, ratując przed 
całkowitym zniszczeniem. Jednocześnie zbiegiem okoliczności w tym samym 
czasie (1969) została wydana książka Z dziejów Ziemi Chojeńskiej pod redakcją 
Tadeusza Białeckiego. W jednym z rozdziałów pt. „Publiczne biblioteki powszechne 
opublikowano informację o tym jakoby w 1946 roku organizatorem i kierownikiem 
biblioteki w Dębnie była Pani Zofia Górska. Dla zachowania historycznej prawdy 
wynikającej zarówno z istniejących dokumentów jak i pamięci własnej Pani Melanii 
Puch obowiązek nakazuje dokonać po latach sprostowania: Pani Zofia Górska nie 
była kierownikiem Powiatowej Biblioteki w Dębnie, ani w roku 1946, ani w latach 
następnych.

Fot. 6 Uczestnicy kursu kierowników bibliotek gminnych w Szczecinie 18-23.10.1948. Melania Puch 
w drugim rzędzie pierwsza z lewej.
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Po spowodowanej zwolnieniem przymusowej przerwie w pracy zawodowej, którą 
pani Melania przeznaczyła na wychowanie córki, do pracy w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece wróciła 1 marca 1968 roku, obejmując funkcję kierownika Czytelni. 
Następnie pracowała do 7 lipca 1977 roku w Dziale Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów. Po przejściu na emeryturę nadal mieszkała w Dębnie, a następnie w 1995 
roku przeprowadziła się do Poznania, gdzie zamieszkiwała wraz z córką Alicją, 
pozostając do końca życia pod jej opieką. Przez te wszystkie lata utrzymywała ser-
deczne i przyjazne kontakty z gronem znajomych i pracownikami obecnej biblioteki. 
Dwudziestego października 2006 roku została zaproszona i uczestniczyła wraz 
z córką w uroczystych obchodach jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Dębnie. Dzięki tej trwałej i prawdziwej przyjaźni Pani Melania przekazała 
ten niezwykle cenny dokument – dar Kronika Powiatowej Biblioteki z napisem „Ku 
wiecznej pamięci i chwale Ojczyzny z okazji otwarcia Publicznej Biblioteki Miejskiej 
w dniu 10 października 1946 roku”

Za dokonania i pracę zawodową otrzymała nagrody, wyróżnienia i odznaczenia 
między innymi:

• Nagroda Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (12.07.1948)
• Nagroda Komitetu Wydawniczego Bibliotekarza (3.09.1948)
• Nagroda Kuratorium Okręgu Szkolnego (9.03.1949)
•Dyplom Uznania Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

(26.01.1977)
• Dyplom Uznania Naczelnik Miasta i Gminy (20.10.1977)
• Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” (21.05.1985) 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (16.07.1986)
Chcąc zadość uczynić pamięci nie tylko Melanii Puch, ale również innych osób 

– pierwszych powojennych bibliotekarzy, uczestniczących w kursach bibliotekar-
skich w Szczecinie i Jarocinie, którzy następnie wykorzystując zdobytą tam wiedzę 
i umiejętności stali się prekursorami rozwoju bibliotek i czytelnictwa, a także walki 
z analfabetyzmem po latach wojny i okupacji prezentuję kilka zdjęć wraz z podpisami 
niektórych osób na ich rewersie. Zdjęcia te – dar Alicji Puch dla biblioteki dębnow-
skiej – w mojej opinii mają dziś wartość archiwalną. Być może czytelnicy tego tekstu 
rozpoznają na tych zdjęciach lub po złożonych tam podpisach swoich bliskich, być 
może sprowokują one grono bibliotekarzy do wspomnień o swoich starszych kole-
gach, być może staną się one zaczynem do dalszych poszukiwań, a może badań 
historycznych nad losami pokolenia powojennych entuzjastów pracy u podstaw, 
niosących kaganek oświaty w najtrudniejszych latach dla Polski spustoszonej po 
okupacji, organizującej państwowość w nowych granicach, po przymusowych prze-
siedleniach i w nowej rzeczywistości ustrojowej.
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Anna Grzelak-Rozenberg
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie

DWIE BIBLIOTEKI Z PRZESZŁOŚCIĄ =  
= JEDNA BIBLIOTEKA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

„Przeszłość to nie to, co mija, ale to,
co pozostało, po tym, co minęło”.

Alcen, Amoroso Lima

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie powstała 1 stycznia 2009 roku, w wyniku połączenia Politechniki Szcze-
cińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Krótko po połączeniu – bo już w końcu 
2011 roku – biblioteka otrzymała nową siedzibę w wyremontowanym i przystoso-
wanym do potrzeb działalności bibliotecznej budynku dawnej stołówki studenckiej.

Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki prowadzona była w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, a projekt nosił tytuł: „Wyposażenie reali-
zowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna ZUT”.

„Przeszłość organizuje się wciąż na nowo,
wraz z teraźniejszością”.

Jean Paul Sartre

Rodowód i początki oraz nowoczesna organizacja Biblioteki Głównej Poli-
techniki Szczecińskiej

Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej wywodzi swój rodowód z organizo-
wanych w latach 1946–1947 bibliotek Akademii Handlowej i Szkoły Inżynierskiej. Pod-
stawę zbiorów tych bibliotek stanowiły księgozbiory poniemieckie i dary pochodzące 
z głębi kraju, szczególnie z bibliotek Warszawy, Poznania oraz z Biblioteki Jagielloń-
skiej. W 1955 roku na bazie wymienionych bibliotek utworzono Bibliotekę Politechniki 
Szczecińskiej, której kierownictwo powierzono dr Marii Salomei Wielopolskiej.

To już wówczas zapoczątkowana została nowoczesna organizacja jednolitej sieci 
bibliotecznej w Uczelni. Polegała ona na utworzeniu Biblioteki Głównej grupującej 
wokół siebie czytelnie wydziałowe, centralnym gromadzeniu i opracowaniu zbiorów 
wpływających do biblioteki oraz zdecentralizowanym ich udostępnianiu w tzw. „wol-
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nym dostępie”. Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej otrzymała pomieszcze-
nia na parterze budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Pułaskiego 10, zajmując 
początkowo powierzchnię 328 m2 , osiągając docelowo w tym budynku 650 m2 .

Taką powierzchnię Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej utrzymała do koń-
ca tj. do 2011 roku kiedy to już jako jedna z siedzib Biblioteki Głównej ZUT-u została 
przeniesiona do nowego obiektu. W systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki 
Szczecińskiej – obok Biblioteki Głównej – początkowo funkcjonowały trzy biblioteki 
na wydziałach: Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – najstar-
sza biblioteka wydziałowa utworzona w 1954 roku z inicjatywy władz ówczesnego 
Wydziału Chemicznego.

Jako jedyna na Pomorzu Zachodnim biblioteka ta posiada światowe czasopismo 
chemiczne „Chemical Abstracts” w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych 
(zasięg chronologiczny od 1907 roku). W 1955 roku powstała Biblioteka Wydziału 
Budownictwa i Architektury, która w 1995 roku była pierwszą w Uczelni biblioteką 
zapewniającą dostęp do Internetu dla studentów i pracowników wydziału. W 1957 
roku powstała kolejna Biblioteka Wydziałowa: na ówczesnym Wydziale Mecha-
nicznym (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki). Przez kolejne 
lata funkcjonowania Politechniki Szczecińskiej, rozbudowywał się system biblio-
teczno-informacyjny – powstawały kolejne biblioteki wydziałowe. I tak: w 1959 roku 

–Biblioteka Wydziału Elektrycznego, w 1976 roku Biblioteka Wydziału Techniki 
Morskiej (na bazie Biblioteki Instytutu Okrętowego), w 1979 roku Biblioteka Punktu 
Konsultacyjnego Politechniki Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp., (zlikwidowana 
w 2008 roku). W 1980 roku powstała Biblioteka Fizyki i Matematyki (zlikwidowana 
w 2012 roku) a w 1983 roku – Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych. Od 1985 roku funkcjonuje w strukturze systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uczelni – Biblioteka Studium Kultury Muzycznej (obecnie Biblioteka Studium Kultu-
ry), która m.in. prowadzi dokumentację dorobku artystycznego Chóru Akademickiego 
ZUT w Szczecinie im. prof. Jana Szyrockiego. Najmłodszą Biblioteką utworzoną 

Foto 1. Siedziba Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej
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w strukturze Politechniki Szczecińskiej jest Biblioteka Wydziału Informatyki, która 
powstała w 1999 roku na bazie Czytelni Instytutu Informatyki. 

Realizowana praktyka rozbudowy systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni 
na wydziałach poprawiła znacząco dostęp do zasobów bibliotecznych, zwłaszcza, 
że budynki wydziałów i ich biblioteki zlokalizowane były z dala od centrum i od Bi-
blioteki Głównej. Sytuacja tej ostatniej niestety znacząco się pogorszyła. Pojawiły się 
wprawdzie dwie koncepcje budowy samodzielnego gmachu dla Biblioteki Głównej 
Politechniki Szczecińskiej: jedna w latach 70-tych – mówiła o budynku, który miał 
stanąć w pobliżu istniejących obiektów Uczelni i Osiedla Akademickiego; (pomiędzy 
ul. Sikorskiego i Bohaterów Warszawy); druga w latach 90-tych – na placu przy al. 
Piastów, przed budynkiem Jednostek Międzywydziałowych Politechniki Szczecińskiej. 

Obu planowanych przedsięwzięć nie udało się niestety zrealizować. 
Pewną nadzieją na poprawę sytuacji lokalowej dały Bibliotece Głównej Politechniki 

Szczecińskiej pierwsze lata XXI wieku. Kierownictwo Politechniki Szczecińskiej Uchwałą 
Senatu z 28 V 2007 roku przeznaczyło dotychczasową siedzibę nieczynnej już stołówki 
studenckiej, mieszczącą się przy ul. Ku Słońcu 140, po adaptacji, na Bibliotekę Główną. 

Uchwała ta została przyjęta do realizacji jeszcze przed faktem połączenia obu 
Uczelni (PS i AR) w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
co nastąpiło w styczniu 2009 roku. 

Sięgając do przeszłości Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej, należy 
koniecznie wymienić nazwiska tych, którzy jej historię tworzyli: Józef Czerni, Guido 
Reck, Alfred Ziętowski, Maria Salomea Wielopolska, Alfred Wielopolski, Mieczysława 
Siemina, Teresa Jasińska, Sylwia Wróblewska, Żaneta Flejterska, Anna Łozowska. 

W ostatnim – 2008 roku – funkcjonowania Biblioteki Głównej Politechniki Szcze-
cińskiej należy przytoczyć niektóre fakty i dane, które są cenną pozostałością po 
tym co minęło. 

Zajmowana powierzchnia pomieszczeń 
bibliotecznych 3 900 m2 (w tym B. Gł. – 650 m2)

6 bibliotek wydziałowych i 3 biblioteki międzywydziałowe 
65 osób zatrudnionych na 61,5 etatach

366 640 vol. liczący zbiór książek i czasopism
9 757 czytelników

496 miejsc czytelnianych
657 tytułów prenumerowanych czasopism

13 pełnotekstowych baz dostępnych dla użytkowników 
zapewniony dostęp do 11 000 tytułów czasopism elektronicznych

81 stanowisk komputerowych dostępnych dla użytkowników
bibliotekarze przygotowali i opublikowali 17 publikacji

67 bibliotekarzy uczestniczyło w konferencjach, 
seminariach i szkoleniach.
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Kierownictwo Biblioteki Głów-
nej Politechniki Szczecińskiej 
spoczywało wówczas w ręku 
Anny Grzelak-Rozenberg. 

Powstanie i rozwój Biblioteki 
Głównej Akademii Rolniczej 
w Szczecinie

W 1954 roku w Szczecinie 
utworzona została Wyższa Szkoła 
Rolnicza w strukturze, której po-
wstała Biblioteka Główna. Pierwszą 
swą siedzibę Biblioteka otrzymała 
na drugim piętrze w gmachu przy ul. 
Zygmunta Starego 1, aby wkrótce 
przenieść się do pomieszczeń na 
parterze w Budynku Rektoratu 
Uczelni przy ul. Janosika 8, gdzie 

Foto 2. Siedziba Biblioteki Głównej 
Akademii Rolniczej w Szczecinie
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docelowo zajmowała powierzchnię ok. 1000 m2 . Pomieszczenia te nie były wprawdzie 
przystosowane do potrzeb bibliotecznych, ale ich centralne położenie w stosunku do 
innych jednostek Uczelni znacznie poprawiło czytelnictwo oraz odwiedziny. Biblioteka 
Główna Wyższej Szkoły Rolniczej stanowiła podstawę jednolitego systemu biblioteczno-in-
formacyjnego Uczelni do lat 70-tych, kiedy to rozpoczęto rozbudowę systemu i tworzenie 
sieci czytelni wydziałowych w budynkach wydziałów. W 1972 roku Rada Państwa dekre-
tem przemianowała wszystkie Wyższe Szkoły Rolnicze w Polsce na Akademie Rolnicze.

W ten sposób powstała Akademia Rolnicza w Szczecinie z Biblioteka Główną, 
której siedziba nie uległa zmianie. W 1976 roku utworzono pierwszą w strukturze 
Biblioteki Głównej – Czytelnię Oddziału Mechanizacji Rolnictwa – obecnie Biblioteka 
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, rok później powstała kolejna 
Czytelnia Wydziału Zootechnicznego – obecnie Biblioteka Wydziału Biotechno-
logii i Hodowli Zwierząt. W 1980 roku utworzono Czytelnię Rybactwa a w 1999 
roku Czytelnię Technologii Żywności, które obecnie stanowią Bibliotekę Wydziału 
Nauk o Żywności i Rybactwa. Rok 1987 to utworzenie – kolejnej Czytelni Wydziału 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej – obecnie Biblioteka Wydziału 
Ekonomicznego, a w 1992 roku utworzono Czytelnię Domów Studenckich w „DS 
Arkona” – zlikwidowaną już po połączeniu Uczelni (PS i AR) w 2010 roku.

Czytelnie systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Rolniczej w Szczecinie 
zlokalizowane na wydziałach umożliwiały pracownikom oraz studentom korzystanie 
z literatury zawodowej w przerwach między zajęciami oraz w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych w domu studenckim. Przyczyniło się to do wzrostu czytelnictwa 
i odwiedzin tym bardziej, że budynki wydziałów rozproszone były w różnych częściach 
miasta. Sytuacja lokalowa Biblioteki Głównej w dalszym ciągu ulegała pogorszeniu, 
nie poprawiła jej nawet zwiększona powierzchnia magazynów wypożyczalni. Użytkow-
nicy nadal narzekali na ciasnotę w czytelni, wypożyczalni oraz w holu katalogowym.

Podobnie jak w Politechnice Szczecińskiej Władze Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie na początku XXI wieku przygotowały wieloletni plan inwestycyjny, w którym 

Foto 3. Ciasnota w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie
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zostały uwzględnione także potrzeby biblioteczne. Samodzielny budynek Biblioteki 
Głównej Akademii Rolniczej miał stanąć – w latach 2008–2012 – na terenie ogra-
niczonym ulicami Słowackiego, Papieża Pawła VI i Niemierzyńską, w sąsiedztwie 
innych budynków Uczelnianych.

Zamykając ten etap w historii Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie należy wspomnieć nazwiska Tych, którzy Jej przeszłość tworzyli: Stanisława 
Karczewska, Alicja Maciejewicz, Roman Habraszewski, Maria Sędzimór, Janina 
Lewandowska-Studnic, Tadeusz Cieślak. 

W ostatnim roku funkcjonowania Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie warto przytoczyć istotne informacje, które są śladem przeszłości:

Dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie była wówczas 
Anna Nowakowska. 

Przez lata Biblioteki obu Uczelni w podobny sposób organizowały jednolity 
uczelniany system biblioteczno-informacyjny: rozwijano centralne gromadzenie 
i opracowanie zbiorów w Bibliotekach Głównych oraz rozproszone w bibliotekach 
wydziałowych i czytelniach ich udostępnianie. Takie były wówczas nowoczesne 
tendencje w bibliotekarstwie. Wprowadzany stopniowo, pełny, wolny dostęp do ca-
łości zbiorów szokował wówczas bibliotekarzy wielu bibliotek krajowych, okazał się 
szybko systemem przyszłościowym, dziś stosowanym powszechnie. 

Nowoczesna organizacja bibliotek obu Uczelni bardzo szybko przynosiła ocze-
kiwane rezultaty. Rosły księgozbiory, wzrastało czytelnictwo, wzrastała i doskonaliła 
się kadra biblioteczna. Wspólnym mankamentem jednoczącym Biblioteki Główne 
obu Uczelni była ich pogarszająca się sytuacja lokalowa. 

„Przyszłość jest prezentem 
jaki robi nam przeszłość”.

Andre Malraux

                                      Zajmowana powierzchnia 
pomieszczeń bibliotecznych

1 790 m2 (w tym B.Gł. – 1000 m2)
5 czytelni wydziałowych i 1czytelnia w DS Arkona 

26 osób zatrudnionych na 24 etatach
285 660 vol. liczył zbiór książek i czasopism

5 747 czytelników
144 miejsca w czytelniach

858 tytułów prenumerowanych czasopism
2 bazy pełnotekstowe dostępne dla użytkowników 

zapewniono dostęp do 6 328 tytułów czasopism elektronicznych
20 stanowisk komputerowych dostępnych dla użytkowników

2 publikacje przygotowane przez bibliotekarzy
5 bibliotekarzy uczestniczyło w konferencjach, 

seminariach, szkoleniach.
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Biblioteka z przyszłością
Ustawa Sejmowa z dn. 5 września 2008 roku powołała do życia nową Uczelnię 

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, który rozpoczął 
funkcjonowanie 1 stycznia 2009 roku. Powstała w regionie silna Uczelnia tech-
niczno-rolnicza o randze uniwersyteckiej, która stworzyła odpowiednie warunki do 
funkcjonowania macierzystej bibliotece. Sytuacja lokalowa Biblioteki Głównej ZUT 
poprawiła się szczęśliwie już bardzo szybko.

W II połowie 2009 roku rozpoczęły się prace budowlane przy adaptacji budynku 
po nieczynnej stołówce akademickiej, które zakończono w II połowie 2011 roku. 
Uroczyste otwarcie Biblioteki w nowym budynku nastąpiło w połowie 2012 roku.

Nowy budynek Biblioteki Głównej to swoistego rodzaju „prezent”, który otrzymali 
bibliotekarze na początku wspólnej pracy w Bibliotece nowej Uczelni. Swoisty „pre-
zent” otrzymany z przeszłości dla przyszłości okupiony był ciężką, pełną poświęcenia 
i niezwykłego zaangażowania pracą bibliotekarzy, informatyków oraz pracowników 
obsługi. 

Biblioteka Główna objęta jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym ; zbiory 
chroni system antykradzieżowy EM Classic 300 firmy Complex w postaci bramek 
oraz pasków magnetycznych w książkach. Dziś Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie 
możemy scharakteryzować następująco:

W budynku Biblioteki Głównej zorganizowane zostały: Wypożyczalnia i Czy-
telnia Główna z wolnym dostępem do 30.000 vol. najbardziej poczytnych książek, 
podręczników i czasopism, stanowiskami komputerowymi oraz skanerami i ponad 
100 miejsc czytelniczych. Informatorium, Oddział Informacji Naukowej, Czytel-
nia Profesorska z 22 stanowiskami komputerowymi, 45 miejscami czytelnianymi, 

Foto 3. Siedziba Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie
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skanerem, stanowiskiem dla osób słabowidzących, 3 kabiny do odsłuchu zbiorów 
audiowizualnych z pełnym wyposażeniem sprzętowym. Ośrodek Informacji Paten-
towej i Normalizacyjnej posiadający świadectwo Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji – SZBI oraz zapewniający dostęp do zbioru liczącego ok. 30 000 
Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych oraz dysponujący 6 stanowiskami 
komputerowymi i 7 miejscami dla użytkowników. Sala wykładowa dla 60 osób 
z pełnym wyposażeniem multimedialnym i kabiną do tłumaczeń symultanicznych: 
magazyny o pow. 754 m2 wyposażone w regały samojezdne do przechowywania 
książek i czasopism o docelowej pojemności ok. 600.000 vol. pozycji książkowych. 

Dobrze działająca biblioteka powinna być wizytówką uczelni. Taki cel mają przed 
sobą bibliotekarze, dlatego też aktywnie poprawiają i rozszerzają świadczone usługi 
biblioteczno-informacyjne. Warto wymienić:

 ● dostęp do Biblioteki Głównej jest możliwy codziennie przez 12 godzin (800 – 
2000) oraz we wszystkie soboty roku akademickiego; biblioteki wydziałowe 
dostępne są w soboty zjazdowe, a większość także w godzinach popołu-
dniowych. Zgodnie z regulaminem biblioteki wydziałowe dostępne są dla 
każdego użytkownika, który na miejscu ma wolny dostęp do zgromadzonych 
tam zbiorów. We wszystkich agendach bibliotecznych wypożyczenia odbywają 
się w sposób elektroniczny po przedłożeniu legitymacji lub karty bibliotecznej.

 ● uruchomiona została wersja mobilna katalogu Aleph; rozwijamy inne formy ko-
munikacji z użytkownikami, uruchomiliśmy serwis społecznościowy Facebook

                   Zajmowana powierzchnia 
          pomieszczeń bibliotecznych
7 050 m2 (w tym B.Gł. – 4 670 m2)

10 bibliotek wydziałowych i 2 biblioteki międzywydziałowe 
71 osób zatrudnionych na 69,75 etatach

553 590 vol. liczy zbiór książek i czasopism
15 134 czytelników

584 miejsc w czytelniach
750 tytułów prenumerowanych czasopism

16 pełnotekstowych baz dostępnych dla użytkowników 
zapewniony dostęp do 34 081 tytułów czasopism elektronicznych

84 stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników
19 publikacji przygotowanych przez bibliotekarzy 
 79 bibliotekarzy uczestniczyło w konferencjach, 

seminariach, szkoleniach.
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 ● rozszerzamy program „bibliotekarstwa uczestniczącego”
 ● realizujemy dydaktykę biblioteczno-informacyjną: szkolenia online dla studen-

tów I roku studiów, prowadzenie przedmiotu „Podstawy informacji naukowej” 
w formie wykładów dla dyplomantów; szkolenia grupowe oraz indywidualne; 
organizujemy specjalistyczne praktyki bibliotekarskie dla bibliotekarzy z innych 
bibliotek oraz staże

 ● odnotowujemy znaczący wzrost wykorzystania licencjonowanych baz danych 
 ● przy nie rosnącej liczbie studentów oraz malejących środkach finansowych, 

utrzymujemy wskaźniki udostępniania na stabilnym poziomie.
Znacząca poprawa warunków lokalowych – zwłaszcza Biblioteki Głównej po-

zwala na podejmowanie szeregu nowych inicjatyw skierowanych do szerszego 
grona osób, podkreślając tym samym nową funkcję Biblioteki – kulturotwórczego 
centrum w środowisku. Warto wymienić chociażby: uroczystą inaugurację Dni Kultury 
Francuskiej z udziałem ambasadora Francji; akcję rejestracji potencjalnych daw-
ców szpiku kostnego; Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w szachach, cykliczne 
spotkania studentów w ramach programu Erasmus, organizację 38 wystaw o różnej 
tematyce we wszystkich bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni 
w które zawsze bardzo zaangażowani są także użytkownicy biblioteki. Szczególnie 
preferujemy studentów i absolwentów naszej Uczelni, którzy mieli już sporo okazji 
do zaprezentowania swoich osiągnięć zawodowych i hobbystycznych: były to prace 
malarskie, fotograficzne, rękodzielnicze. Stali się oni tym samym inspiracją dla innych 
młodszych chętnych i odważnych ludzi. Mamy nadzieją, że nasza Galeria będzie 
ciągle wypełniona nowymi pracami i eksponatami. 

Wsłuchujemy się w głosy naszych użytkowników. To ich potrzeby powinny de-
terminować kierunki działań bibliotekarzy. To my bibliotekarze powinniśmy podnosić 
jakość, trafność, atrakcyjność usług, rozszerzać oferty, dbać o wygodę użytkowników, 
sprawną i nowoczesną obsługę, kształcić się i rozwijać nieustająco. 

Foto 4. Informatorium i sala wykładowa
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Zadowolenie użytkowników z wprowadzonych zmian utwierdza nas w przekonaniu, 
że nasz rozwój idzie we właściwym kierunku. Dotychczasowe osiągnięcia pozwalają 
nam na śmiałe podejmowanie nowych, trudniejszych zadań, dostosowujących bi-
bliotekę do wymogów XXI wieku, biblioteki w przyszłości wirtualnej, ale niezbędnej 
dla szybkiego rozwoju uniwersytetu technologicznego. 

„Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd
który nieustannie znosi nas w przeszłość”.

Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby

WYBRANA LITERATURA:
Czyżewski M. (red.): Kształtowanie wizerunku biblioteki: Wydawnictwo WSE 

w Białymstoku, Białystok 2007
Biblioteka i bibliotekarze w 40-leciu Politechniki Szczecińskiej. Pamięci ludzi 

i zdarzeń. Sesja jubileuszowa. 8 IV 1987 roku PN PS BGł nr 342
50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pr. zb. pod red. Lecha Pałasza: AR 

w Szczecinie 2004 r. 
Grzelak-Rozenberg A.: Szkoła wyższa i jej bibliotekarze – wzajemne relacje, 

potrzeby związki na przykładzie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Mat. konf. V Międzynarodowej konferencji 
naukowo-praktycznej pt. „Współczesne problemy funkcjonowania biblio-
tek w warunkach społeczeństwa informacyjnego” Lwów, 11–12 IX 2013 r. 
Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej str. 112–126 

Politechnika Szczecińska. Uczelnia i ludzie półwieczy 1946–1996. Praca 
zbiorowa pod red. dra Bolesława Szarguta; Wyd. Uczelniane Politechniki 
Szczecińskiej; Szczecin 1996 r 

Biblioteka WTMiT Biblioteka WIMiM
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Biblioteka WI Biblioteka Wydział Elektryczny

Biblioteka WBiA (Czytelnia Architektury) Biblioteka WBiA (Czytelnia Budownictwa)

Biblioteka WEkon Biblioteka WKŚiR
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Biblioteka WNoŻiR Biblioteka WBiHZ

Biblioteka WTiICh (Chemia I) Biblioteka WTiICh (Chemia II)

Biblioteka SPNJO

Biblioteka SK
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Anna Adamowicz
Biblioteka Wydziału Elektrycznego BG ZUT w Szczecinie

„BIBLIOTEKA JEST MIEJSCEM MRÓWCZEJ PRACY”  
ROZMOWA Z ANNĄ NOWAKOWSKĄ Z-CA DYREKTORA  

BIBLIOTEKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU  
TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE  

OD 01 LIPCA 2014 ROKU NA EMERYTURZE

Proszę powiedzieć jak zaczęła się Pani przygoda z bibliotekarstwem? Przy-
padek czy świadomy wybór?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy to przypadek czy świadomy wybór. 

Jedno i drugie. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel akademicki na Wydzia-
le Rybactwo Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
Wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci i korzystałam z urlopu wychowawczego. 
Przez kolejne trzy lata byłam ajentem PSS „Społem” w Szczecinie – prowadziłam 
z mężem działalność handlową. Praca ta nie dawała mi żadnej satysfakcji, a wręcz 
przeciwnie była dla mnie wielkim udręczeniem. Po śmierci męża zakończyłam 
działalność i szukałam innego zajęcia. W Biurze Pośrednictwa Pracy zobaczyłam 
ofertę w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej, i pospiesznie z niej skorzystałam. 
Zatrudniona zostałam w Oddziale Informacji Naukowej. Miałam nadzieję, że będzie 
to o wiele spokojniejsza praca niż moje dotychczasowe zajęcie. To się oczywiście 
nie całkiem spełniło.

Co inspirowało Panią, jako młodego bibliotekarza by kontynuować ten 
zawód?
Po roku pracy w bibliotece zakupiono pierwsze komputery do Oddziału Informacji 

Naukowej. To było to co bardzo chciałam poznać i zrozumieć. Razem z koleżankami, 
korzystając z doświadczenia i umiejętności pracowników naukowych Akademii po-
znawałyśmy tajniki wiedzy informatycznej. Zakupiono również bibliograficzno-abstrak-
towe bazy danych na płytach CD, co dawało nieporównywalnie większe możliwości 
tworzenia kwerend na dany temat, w stosunku do dotychczasowego, tradycyjnego, 
wyszukiwania informacji naukowej. Od tego momentu praca w bibliotece stała się 
moja pasją. Wiedza, którą poznawałam rozbudzała wyobraźnię, a komputeryzacja 
procesów bibliotecznych przechodziła moje oczekiwania i napawała mnie zachwytem.
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Czym jest dla Pani biblioteka?
Biblioteka jest miejscem mrówczej pracy, działań o bardzo różnorodnym cha-

rakterze, związanych z zabezpieczeniem procesu dydaktycznego i badawczego 
uczelni. Działania te mają na celu zapewnienie ciągłości dostępu do źródeł informacji 
naukowej w każdej postaci, zarówno tej tradycyjnej jak i nowoczesnej.

Co jest najbardziej satysfakcjonujące w pracy bibliotekarza?
Bibliotekarstwo jest służbą. Największą satysfakcję osiąga się widząc, że ta 

praca jest komuś potrzebna, że z niej korzysta, że zaspakaja czyjeś potrzeby. Gdy 
„wygrzebywałam z pod ziemi” potrzebną książkę, czasopismo, czy informację w ja-
kiejkolwiek postaci i widziałam, że to jest to, czego ktoś szuka, czułam się spełniona, 
czułam, że robię to co powinnam robić.

Jako dyrektor biblioteki lub jego z-ca wielką przyjemność sprawiało mi poszu-
kiwanie rozwiązań problemów organizacyjnych, finansowych, natomiast nigdy nie 
lubiłam rozwiązywać konfliktów międzyludzkich.

Przez wiele lat kierowała Pani Biblioteką Główną Akademii Rolniczej 
w Szczecinie pełniąc funkcję dyrektora. Jaki to był okres Pani pracy zawo-
dowej? Z jakimi wówczas wyzwaniami musiała Pani się zmierzyć?
Po kilku latach pracy pełniąc funkcje kierownika Oddziału Informacji Naukowej 

odczuwałam potrzebę szerszego działania, wyjścia na zewnątrz Oddziału, potrze-
bę współpracy z innymi bibliotekami Szczecina. Był to drugi rok realizacji uchwały 
Senatu uczelni o decentralizacji finansowania jednostek Akademii. Brakowało mi 
umiejętności księgowo-finansowych. I tutaj dużą rolę odegrała Ewa Tańska – pra-
cująca w sekretariacie biblioteki, która sprawnie prowadziła księgowość i była dla 
mnie dużą pomocą w tym zakresie. 

W tym czasie zostało zawarte Szczecińskie Porozumienie Bibliotek (obecnie Za-
chodniopomorskie Porozumienie Bibliotek), do którego przystąpiły wszystkie biblioteki 
akademickie i publiczne Szczecina. Poznawaliśmy się nawzajem, poznawaliśmy 
potrzeby, sposoby działania, finansowania bibliotek, uzgadniając zasady realizacji 
wspólnie ustalonych zadań, a nie było to łatwe. Mimo różnic zawsze dochodziliśmy 
do konsensusu. Bardzo ceniłam współpracę w ramach tego porozumienia.

Co miesięcznym wyzwaniem było uczestniczenie w obradach Senatu uczelni. 
Z jednej strony dawało to wiedzę o tym co dzieje się na uczelni, z drugiej bywało 
męczące i momentami nudne.

Był to dobry czas. Zobaczyłam na co mnie stać. 

Przy połączeniu dwóch uczelni Akademii Rolniczej i Politechniki Szcze-
cińskiej, połączyły się również dwie biblioteki i powstała nowa Biblioteka 
Główna ZUT w Szczecinie. Jaki jest Pani odbiór Nowej Biblioteki?
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Nowa Biblioteka to nowa jakość. Zaletą jest przestronność, która pozwala na 
realizację zadań nie tylko czytelniczych, Biblioteka jest miejscem spotkań, imprez, 
stanowi przestrzeń dla osób kreatywnych. Wygodny dostęp do zbiorów, swobodny 
dostęp do Internetu, możliwość wyboru miejsca pracy dają użytkownikom komfort 
korzystania z biblioteki. Wyraźnej zmianie na lepsze uległy również warunki pracy 
wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.

Dziś biblioteki są nowoczesnymi placówkami idącymi z duchem czasu, kom-
puteryzacją, cyfryzacją. Czy jest Pani zwolenniczką tak szybkich przemian?
Cieszę się z przemian. Ale powinny być przemyślane, opracowane, skutecznie 

prowadzące do większych efektów przy mniejszym wysiłku, do lepszego wykorzy-
stania posiadanych narzędzi, w rezultacie do pełniejszego zaspokojenia potrzeb 
użytkowników biblioteki. Jestem zwolenniczką umiaru w każdej dziedzinie życia. 
Sądzę, że każde osiągnięcie zastosowane bez umiaru i przemyśleń może dopro-
wadzić do absurdu.

Gdyby miała Pani odnaleźć we wspomnieniach kilka ciekawych, zabawnych 
momentów ze swojego życia zawodowego, co by to było?
Zdarzało się, że w Oddziale Informacji Naukowej udzielałam informacji doty-

czących rozkładu jazdy PKP, lub wysłuchiwałam opowieści ludzi z zewnątrz np. 
o pojawiających się w ich domach gryzoniach. Szukali pomocy jak z nimi walczyć. 
Byłam świadkiem jak przez lata profesorowie przezwyciężali swój strach w korzy-
staniu z komputera przy poszukiwaniu literatury naukowej. Widziałam wówczas jak 
silny może być opór człowieka przed nowoczesnością. Nie mogłam nadziwić się 
matkom, które poszukiwały w tradycyjnych katalogach kartkowych podręczników dla 
swoich dzieci – studentów pierwszego roku. Pamiętam również jak próbowałam bez 
wiedzy ówczesnego dyrektora wymknąć się na Manhatan celem zrobienia zakupów. 
I właśnie tam go spotkałam, też robił zakupy. Czułam się bardzo niezręcznie i potem 
unikałam takich sytuacji. 

W wolnych chwilach, po jakie książki sięga Pani najczęściej?
Najczęściej czytuję Biblię oraz literaturę fantasy, głównie JRR Tolkiena. 

 A odchodząc od tematu pracy zawodowej, co jest dla Pani absolutnie 
najważniejsze w życiu? 
Bóg i Rodzina.

Bardzo dziękuje za rozmowę życząc wszystkiego co dobre i piękne.
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Andrzej Awtuszewski

MIESIĄCE PIERWSZE SPÓŁDZIELNI  
„POLSKIE PISMO I KSIĄŻKA” W SZCZECINIE.  

PRZYCZYNEK DO JEJ HISTORII...

Grupa więźniów obozu koncentracyjnego w Gusen jeszcze w 1943 roku zamyśliła 
osiedlić się po wojnie w Szczecinie i założyć tam spółdzielnię wydawniczą. Do myśli 
tej powrócono po wyzwoleniu obozu 5 maja 1945 roku.

W Poznaniu, 11 lipca 1945 roku odbyło się zebranie informacyjno-organizacyjne 
w mieszkaniu Leona Królaka na którym uchwalono utworzenie spółdzielni wydawniczej 
w Szczecinie i przeniesienie się założycieli tamże. Przyjęto też nazwę projektowanej 
spółdzielni: „Polskie Pismo i Książka” – Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa byłych 
Więźniów Politycznych. Na zebraniu obecni byli b. więźniowie: Leon Królak – wybrany 
czasowo prezesem, główny twórca tego przedsięwzięcia, Marian Kwintkiewicz, Marian 
Małolepszy, Stefan Pełczyński, Marian Sławiński, Wincenty Szałek. Chęci do wyjazdu, 
do Szczecina, zgłosili także nieobecni na zebraniu: Czesław Piskorski, Franciszek 
Beling, Stefan Niewiada, Stefan Mróz, Irena Koczorowska (b. więźniarka z Ravens-
brueck), oraz spoza więźniów: Zenon Niewiada – zecer, Zofia Krakowska – introligator.

Przekuwając zamiar w czyn Leon Królak wyjechał do Szczecina 13 lipca a od 16 
lipca był już mieszkańcem miasta. Natychmiast rozpoczął starania wokół otwarcia 
działalności wydawniczej, otrzymania lokalu, niezbędnych urządzeń poligraficznych. 
W rezultacie tych starań, władze administracyjne Szczecina przydzieliły powstającej 
spółdzielni małą poniemiecką drukarnię szkolną byłej „Meiste schule” przy Grünhoter 
Marktplatz (obecnie ul. Kilińskiego, budynek Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego). 

W pierwszym swoim okresie działalności drukarnia pod kierownictwem L. Królaka 
i przy pomocy zatrudnionych tam Niemców drukowała bilety tramwajowe, kinowe, 
różne ulotki. Z wykonanej matrycy w linoleum przez Mariana Kwintkiewicza odbijano 
wywieszki mieszkaniowe „Zajęte przez Polaka”. 

Jeszcze w lipcu 1945 roku przybywają na stałe do Szczecina pozostali członko-
wie – założyciele „PPiK”: Marian Kwitnkiewicz, Wincenty Szałek, Irena Kaczorowska, 
Stefan Pełczyński, Marian Małolepszy, Zenon Niewiada, Zygmunt Mieszkowski 
(więzień Sachsenhausen). 
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W sierpniu tegoż roku L. Królak przekazuje prowadzenie drukarni Marianowi 
Sławińskiemu, który drukuje pierwsze pocztówki Szczecina.

Również w sierpniu 1945 roku władze miasta przydzieliły „PPiK” budynki w ofi-
cynie al. Wojska Polskiego 39/41 po dawnej wytwórni torebek. Po odgruzowaniu, 
uporządkowaniu i wyremontowaniu umieściły się tutaj drukarnia z introligatornią, 
dział wydawniczy, administracja, dyrekcja oraz Agencja Reklamy z działem Ogłoszeń 
i Plakatowania.

W tych pierwszych miesiącach polskiego Szczecina pracownicy i członkowie 
Spółdzielni „odgruzowują teren, wyszukują i wydobywają z gruzów maszyny dru-
karskie, farby, kamienie litograficzne i inne urządzenia poligraficzne, remontując je 
we własnym zakresie i urządzając zakład pracy”.1

Spółdzielcza drukarnia wydaje na razie akcydensy i różne druki reklamowe. Brak 
polskich czcionek znacznie ograniczał możliwości wydawnicze. Dopiero po przywie-
zieniu przez Łucję Królak i Czesława Piskorskiego zestawów czcionek wykonanych 

1 Wincenty Szałek i Marian Sławiński w XXX-tą rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Gu-
sen i założenia Spółdzielni Wydawniczo-Handlowej „Polskie Pismo i Książka” w Szczecinie. 
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na specjalne zamówienie w drukarni św. Wojciecha 
w Poznaniu, możliwe było wydanie pierwszego nu-
meru „Pioniera Szczecińskiego”, z datą 5 września 
1945 roku.2

23 września 1945 roku miało miejsce I Walne Ze-
branie członków – założycieli Spółdzielni w mieszkaniu 
Leona Królaka (ul. Mazurska 22 m 3)3. Wybrano nowe 
władze „PPiK”, przewodniczącym zarządu został Leon 
Królak, z-ca przewodniczącego Wincenty Szałek. Za-
twierdzono Statut Spółdzielni i jej nazwę, określono 
wysokość wpisowego i udziału. 

Wyjątek z uchwalonego Statutu Spółdzielni „Pol-
skie Pismo i Książka”:

§ 3. Celem Spółdzielni jest zatrudnienie zarobkowe 
przez siebie, swoich członków – pisarzy, publicystów, 
drukarzy, handlowców – w sposób jak najbardziej 
pożyteczny dla osób i społeczeństwa, z wykluczeniem 
wyzysku, poniżenia i znieprawienia pracy. Poza tym 
Spółdzielnia ma na celu doskonalenie zawodowe 
swych członków, propagandę spółdzielczości pracy 
w społeczeństwie oraz udzielanie pomocy potrzebu-
jącym członkom i ich rodzinom.

Główny cel Spółdzielni Pracy byłych więźniów 
politycznych:

a) służba kulturze polskiej poprzez dobre, a nade 
wszystko tanie wydawnictwa (-). Wydawnictwa Spółdziel-
ni Pracy byłych więźniów politycznych zgodnie z duchem 
czasu, winne dotrzeć do jak najszerszych warstw spo-
łecznych, ażeby podnieść najniższe warstwy społeczne 
narodu polskiego do poziomu warstw wyższych.

b) poprzez fachowe i umiejętne produkowanie i roz-
prowadzanie wydawnictw Spółdzielni, podnieść kom-
pletnie zrujnowane ponad 5-cio letnimi cierpieniami 
własne warsztaty pracy oraz odbudować gospodarczo 
swoje rodziny.

c) z zysków Spółdzielni ustalać corocznie pewien 
wysoki odsetek na rzecz wdów i sierot, przede wszyst-

2 Wg cytowanego W. Szałka i M. Sławińskiego w XXXV-tą rocznicę założenia „PPiK” , wydanie 
z numeru zostało opóźnione i cenzura zamknęła pismo. 

3 Po przyjeździe do Szczecina wielu członków – założycieli zamieszkało przy ul. Mazurskiej. 

Winieta gazety z 5 września 1945 r.

Reprodukcje pocztówek
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kim na wychowanie i kształcenie dzieci po zamordowanych w kacetach współtowa-
rzyszach niedoli, oraz na opiekę dla trwałych inwalidów kacetowych – jako verum 
wdzięczności za uratowane nasze życia oraz jako moralny obowiązek solidarności 
narodowej.

Jeszcze w 1945 roku władze ówczesne upaństwowiają drukarnię Spółdzielni 
jak Drukarnię Państwową nr 4. Walka o jej odzyskanie trwa przez rok. Zakończona 
powodzeniem dzięki interwencji premiera E. Osóbki-Morawskiego. W grudniu na 
Nadzwyczajnym Zebraniu członków Spółdzielni przyjęto do Rady Nadzorczej mgr 
Romana Łyczywka a do Zarządu Zygmunta Mieszkowskiego.

Tak kończył się rok 1945. Przez lata następne Spółdzielnia rozwijała się pomyśl-
nie dzięki zapałowi i energii jej pracowników. Uruchomiono chemiografię, wytwórnię 
stempli. Wydano pierwsze polskie książki w Szczecinie, spis abonentów telefo-
nicznych, broszury „Polski Szczecin” czy „Polska Flaga w Szczecinie” już – Piotra 
Zaremby. Plansze gier towarzyskich autorstwa Cz. Piskorskiego „Poznajemy ujście 
Odry” i „1000 lat walki o Pomorze Zachodnie”, serię pocztówek, plan m. Szczecina 
ze spisem ulic, wydawano tygodnik „Szczecin”.

Uruchomiono introligatornię. Otwarto pierwszą księgarnię i wypożyczalnię książek 
przy ul. Wojska Polskiego 41. Wydawano plakaty, organizowano wystawy, rozsze-
rzono sieć księgarń, ukazywały się przewodniki turystyczne opracowywane przez 
Cz. Piskorskiego i tak dalej i dalej. 

Pisałem w oparciu o opracowywany w liczbie 20 egzemplarzy przez Wincentego 
Szałka i Mariana Sławińskiego albumik „W XXXV- tą Rocznicę Wyzwolenia Obozu 
Koncentracyjnego Gusen i założenia Spółdzielni Wydawniczo-Handlowej „Polskie 
Pismo i Książka” w Szczecinie datowanego: Szczecin, dnia 11 lipca 1980 roku.
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Wojciech Łopuch
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

PAMIĘTAJMY O ARTYSTACH

W 1974 roku w Książnicy Pomorskiej powstał Oddział Sztuki mający na celu 
gromadzenie, opracowywanie, popularyzację i udostępnianie czytelnikom dzieł 
sztuki. Przypomnienie w nazwie oddziału antycznej galerii obrazów w sposób oczy-
wisty wskazywało na znaczenie jakie zbiory artystyczne, zwłaszcza miejscowych 
twórców, odgrywają w rozwoju kultury w ogóle. Gromadzony przez ponad 40 lat 
zasób obejmujący wszystkie formy wypowiedzi artystycznej jak i im pokrewne, nie 
tylko ilustruje dobrze twórczość zachodniopomorskiego środowiska artystycznego, 
ale zawiera także dzieła artystów którzy odcisnęli swoje piętno w kulturze polskiej. 
Twórczość Mariana Nyczki, Łukasza Niewisiewicza, Guido Recka czy Tadeusza 
Eysymonta to okres formowania się ośrodka plastycznego w Szczecinie, to poszu-
kiwanie nowego, to wyznaczanie kierunków i trendów w dalszym rozwoju plastyki 
na Pomorzu Zachodnim. Dzieła Xawerego Dunikowskiego, Antoniego Uniechow-
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skiego, Andrzeja Wajdy czy Jerzego Dudy-Gracza nadały zaś zbiorom Pinakoteki 
ogólnopolskiego oddechu.

Sala pod Piramidą w Książnicy Pomorskiej stanowi imponującą przestrzeń do 
eksponowania dzieł sztuki zarówno z własnych zbiorów, jak i do organizowania 
wystaw współczesnych artystów.

Zatytułowana „Trzy kolory” wystawa, której wernisaż odbył się 15.05.2015 r. w Sali 
pod Piramidą właśnie, wpisuje się w tradycję polskiej kultury na Pomorzu Zachod-
nim. Wszak każdy z trójki malarzy uczestniczący w wystawie jest szczecinianinem. 
Przy tym Jarosław Eysymont jest synem znanego malarza Tadeusza Eysymonta, 
przedstawiciela tzw. „Grupy sopockiej” której znaczenia dla rozwoju szczecińskiego 
malarstwa trudno przecenić, zaś Przemysław Cerebież-Tarabicki synem znanego 
architekta i urbanisty Romualda Cerebieża-Tarabickiego, niegdyś ważnej postaci 
architektonicznego środowiska Szczecina. Maciej Woltman natomiast, laureat Na-
grody Artystycznej Szczecina w 2006 roku zafascynowany żeglarstwem, związany 
jest z morską tradycją miasta. 

Rozmiary wysokiej na dwie kondygnacje sali pozwoliły na ekspozycję kilkudzie-
sięciu wielkoformatowych obrazów które, dopiero w tej rozległej przestrzeni, ujawniły 
wszystkie swoje walory, ilustrując znakomicie twórczość trzech znakomitych malarzy. 
Profesjonalistów ze świata sztuki ,którzy posiadając talent i umiejętności technicz-
ne świat sztuki wzbogacają. Forma i kolor, linia i punkt, światło i cień, kompozycja 
i faktura materii malarskiej są bowiem tym, za pomocą czego każdy z nich szuka 
własnej drogi twórczej.

 Świat pełen jest barw – napisała kuratorka wystawy Maria Łopuch. Barwa jest 
wrażeniem wzrokowym wywołanym falami światła. Triada kolorów: czerwony, żółty 
i niebieski ,zajmuje w tym świecie miejsce szczególne. Kolory te zwane są w malar-
stwie podstawowymi, ponieważ służą do tworzenia kolorowej tęczy barw. Dlatego 
też kuratorka wystawy każdemu z artystów przypisała jeden kolor podstawowy 
wprowadzając tym samym widzów w ikonosferę sztuki.

 „Czerwień jest kolorem bogów i władców, zwłaszcza przybierając odcień purpury. 
Symbolizuje odwagę ,energię i zapał, będąc przecież kolorem miłości. Czerwień 
jest kolorem Przemysława Cerebieża-Tarabickiego z jego faustowską wyobraźnią . 
W zgeometryzowanych formach dotyka on bowiem rzeczy tajemnych ,obserwując 
je profilem własnego oblicza.

 Żółcień, ulubiony kolor Konfucjusza symbolizuje intelekt i radość tworzenia. Po-
zytywna energia zawarta w blasku słońca jest cechą kolorowych abstrakcji Jarosława 
Eysymonta. I chociaż artysta malarz tworzy w samotności kontakt z ludźmi daje mu 
siły i optymizm płynący z obcowania z odbiorcami jego obrazów. Dlatego żółty jest 
kolorem Jarosława Eysymonta.

 Kolor niebieski utożsamiany jest z błękitem nieba, bezkresem oceanu , niczym 
nieograniczoną przestrzenią i wolnością .Kosmos świata i mikrokosmos człowieka 
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są niebieskie – dziewicze i i nieogarnione, szczere i stałe w swej trwałości. W malar-
stwie Macieja Woltmana człowiek stanowi centrum świata,tęskniąc za matematyczną 
doskonałością wszechświata. Niebieski jest więc kolorem Macieja Woltmana.”

 Trzy kolory , trzy indywidualności twórcze, niebanalna interesująca wystawa 
zakorzeniona w tradycji artystycznych pokoleń, które łączy Sztuka przez duże S 
,bez blagi i taniego blichtru, zbytniej łatwości, banału i pustki. Przy tym znakomita 
artystycznie. I jeszcze jedno. Malarstwo Przemysława Cerebieża-Tarabickiego, Ja-
rosława Eysymonta i Macieja Woltmana składa się na bogate polskie dziedzictwo 
kultury tworzone na Pomorzu Zachodnim od siedemdziesięciu lat. Warto o tym 
pamiętać korzystając ze zbiorów sztuki w Ksiąznicy Pomorskiej.
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Anna Grzelak-Rozenberg
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie

NIE TYLKO PRACĄ ŻYJEMY – JEST JESZCZE HOBBY

Miarą człowieka jest bardziej jego hobby niż zawód.
Robert Byrne

My bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, dumni jesteśmy z wykonywanego zawodu, który jak 
ogólnie wiadomo nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem i nie jest popularnym wśród 
zawodów. Praca daje nam wiele satysfakcji, a zadowolony czytelnik – użytkownik 
naszej Biblioteki, to cel który przyświeca chyba wszystkim bibliotekarzom. Czas 
wolny, po 7-8 godzinnym dniu spędzonym w bibliotece różnie wykorzystujemy. Nasi 
bibliotekarze i pracownicy biblioteki mają wiele pasji i zainteresowań. O niektórych 
z nich udało mi się coś więcej dowiedzieć i usłyszeć. Bibliotekarze zachęceni do 
zwierzeń i opowiadań na temat swoich hobby i pasji sami chwycili za pióro. Powstał 
w ten sposób ciekawy materiał, pokazujący tę czasem ukrytą i interesującą stronę 
naszego niedocenianego bibliotekarza.

Z uzyskanych informacji oraz rozmów wiem, że spora grupa pracowników bi-
blioteki to działkowicze – hobbyści. Stanowią oni 43% wszystkich zatrudnionych 
w bibliotece osób. Pięknie o swoim zauroczeniu działką i pracą na niej napisała 
Barbara Sadowska – kustosz w Bibliotece Głównej.

Co zrobić, gdy dzieci są już na swoim i rytm życia w Twojej rodzinie ulega ra-
dykalnym zmianom? Czasu masz jakby więcej, już nie musisz się tak ze wszystkim 
spieszyć, już życie nie toczy się wokół dzieci. To dobry czas, by odnaleźć swoje 
pasje i już (najlepiej dla siebie i męża) planować zajęcie na emeryturę . Siedzenie 
na kanapie to nie styl mojej rodziny. Zawsze coś robiliśmy – jak nie remonty, to 
wyjazdy pod namiot, wypady rowerowe. Lubię swoja pracę przy komputerze, lecz 
8 godzin siedzenia i patrzenia w monitor zupełnie wystarczy. Lubię szyć i majster-
kować, wbijać gwoździe, malować, naprawiać kontakty i pleść makramy, sadzić 
kwiaty. Jako zodiakalna Panna świat i otoczenie najchętniej uporządkowałabym 
według swoich zasad.

W 2007 roku nadarzyła się okazja zakupu działki. Dobry dojazd, niezła lokalizac-
ja na uboczu, a do tego inna, bo spadzista i mająca nr 13. Poza numerem 13-tym 
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i stokrotkami kupiliśmy sporo starych drzew, 
sterty okien, szkła, zmurszałego drewna, 
tony złomu, walący się płot… i pracę dla 
siebie.

Oboje z Mężem lubimy wyzwania. 
Zabraliśmy się do pracy, która wg naszych 
prognoz miała potrwać koło roku. Sprząta-
nie działki z jednoczesnym urządzaniem jej 
po naszemu, remontowanie domku-altanki 
zajęło nam prawie 6 lat. Tym bardziej cieszą 
nas rezultaty.

Działka stała się poligonem dla naszych 
pomysłów. Udaje nam się połączyć wszyst-
kio, co lubimy. Stale uczymy się czegoś no-
wego – to murarka, to kładzenie od podstaw 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, dobieranie 

roślin do gliniastej ziemi... Tutaj możemy wymyślać różne rzeczy i je realizować. 
Mamy gdzie nocować, mamy kącik do gotowania, miejsce do wypoczynku i sezonowy 
basen z wodą o temperaturze 230C.

Na glinie nie da się uprawiać wielu warzyw, ale wypracowaliśmy metodę uprawy 
ogórków i pomidorów. Nastawiliśmy sie na obsadzenie działki bylinami. Przy nich 
jest o wiele mniej pracy i nasz ogród o każdej porze kwitnie, pachnie, zamienia się 
w różnorodną paletę kolorów pełną owadów i motyli.

Stroma działka nie może obyć się bez strumyka i oczka wodnego. Jaki problem 
przywieźć z pola trochę kamieni (ze 3 tony) i strumyk jest…

Wiosna mija i pierwsze kwiaty już przekwitają… Czekamy teraz na róże, dzwonki, 
hotrensje, tawuły, butleje, minę lobata….



131

P PO GODZINACH

Jagoda kamczacka zebrana, raczymy się truskawkami i poziomkami. W kolejce 
agrest, porzeczki, renklody, śliwki, jabłka, gruszki… czyli mamy pokarm dla duszy 
i dla ciała. Przetwory z owoców i warzyw, choć każdego roku smakują inaczej, 
pozwalają przetrwać długą zimę. Dla działkowca powinna ona trwać maksymalnie 
półtora miesiąca. Tyle starczy, by odpocząć…”
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Zupełnie inną pasją pochwalić się może Danuta Kotula-Krajewska – kustosz 
Biblioteki Głównej. Od ponad trzydziestu lat fotografuje. Jej ulubionym tematem jest 
krajobraz, którego piękno i zmienność w czasie rejestruje obiektywem aparatu. Jako 
członek Fotoklubu Szczecin ma w dorobku wystawy zbiorowe w galeriach: Szczecina, 
Goleniowa, Chojny, Wałcza , Gryfic, Koszalina, Bydgoszczy, Trzebiatowa, Kalisza 
Pomorskiego, Polic, Tuczna i Warszawy. Jest autorką diaporam i uczestniczką wielu 
plenerów fotograficznych. Jej twórczość fotograficzna zaowocowała nagrodami wy-
różnieniami w konkursach fotograficznych. Jedyna do tej pory indywidualna wystawa 
pt. „Czule do mnie mów”, prezentowana była w Galerii Libra w Szczecinie, w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach oraz w Muzeum Przyrodniczym 
Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie.

Anna Wiktorska także kustosz w Bibliotece Głównej – to bibliotekarka – podróż-
niczka. O swojej pasji napisała tak.

Znaczną część mojego wolnego czasu zajmują małe pasje. Lubię obejrzeć inte-
resujący film, wybrać się na ciekawą sztukę teatralną czy posłuchać dobrej muzyki, 
ale przede wszystkim uwielbiam czytać książki, ponieważ wzbogacają mnie i prze-
noszą w inny świat. Czytanie książek to stały element mojego życia. Lubię trafiać 
na inteligentnych pisarzy, którzy mają czytelnikowi coś do zaoferowania i zmuszają 
do myślenia. I takich, którzy umiejętnie wyciągają ze mnie dreszcz emocji, czasami 
strach a nawet śmiech. Książki są dla mnie ważnym źródłem informacji i wiedzy 
o świecie. Sięgam po książki różnego gatunku, ale najczęściej czytam pozycje 
psychologiczne, przygodowe, autobiografie i kryminalne. Ten rodzaj literatury za-
szczepiła we mnie moja babcia. 

Największe pasje, które nadają sens mojemu życiu, to wszelka aktywność fi-
zyczna i podróże. 

Uwielbiam być aktywna niezależnie czy przebywam w domu czy poza nim. 
Najbardziej preferuję fitness, jogę i długie, szybkie spacery po lesie czy parku. Od 
dwudziestu paru lat systematycznie uprawiam ćwiczenia fizyczne. Wysiłek fizyczny 
sprawia, że ciało ma dużo energii, psychika staje się silniejsza, co motywuje do 
dalszego działania. Przyznaję, że ten rytuał stał się dla mnie nałogiem a zarazem 
przyjemnością i nie wyobrażam sobie dnia bez odpowiedniej dawki zdrowego wysiłku 
fizycznego. Kocham fitness, ponieważ wpływa pozytywnie na cztery aspekty mojego 
życia – fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. Wzmacnia i uelastycznia mię-
śnie, zwalcza zmęczenie psychiczne, poprawia nastrój i integruje z ludźmi, których 
pochłania wspólna pasja. Kiedy całkowicie poświęcam się treningowi, uciekam od 
codziennych problemów, a co najważniejsze redukuję stres. Joga różni się od ćwiczeń 
fizycznych tym, że łączy pracę ciała i umysłu, rozwija wytrzymałość fizyczną i emo-
cjonalną, uczy cierpliwości. Praktykowanie jogi nauczyło mnie świadomości siebie, 
wewnętrznej wytrwałości i elastyczności swojego ciała. Dzięki jodze poprawiła się 
moja kondycja, wytrzymałość, elastyczność i siła. Inną formą ruchu, która również 
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daje mi wiele satysfakcji jest szybki 
spacer. Spacery po lesie doskona-
le dotleniają, wyciszają, odprężają, 
poprawiają samopoczucie, kondy-
cję i dodają energii.

Podróże to moja pasja od 
zawsze. Jak sięgam pamięcią 
zawsze byłam ciekawa świata, po-
znawania innych kultur, cudownych 
miejsc. Zaczęło się to wszystko 
w szkole podstawowej od lekcji 
geografii. Prowadziła je nauczyciel-
ka z powołania, pasjonatka, która 
potrafiła zainteresować przedmiotem dzieci i zaszczepić w nich ziarenko podróżnika. 
Moje początki zwiedzania, poznawania świata, różnych nacji zaczęły się od studiowa-
nia map, wędrówek palcem po mapie, oglądania programów i filmów podróżniczych.

Kocham podróże zarówno krajowe jak i zagraniczne. Podróżując, odkrywam, 
dotykam prawdziwe, realne życie. To dreszcz emocji, rzucenie się w wir wydarzeń, 
zaangażowanie i świadomość nowych miejsc, twarzy, kultur, nowej wiedzy, zwy-
czajów, nowych potraw. Fascynujące jest poznawanie nowych zakątków, ciekawej 
historii różnych krajów, ich mieszkańców, kultury i zwyczajów. Nie uważam się ani 
za podróżnika ani obieżyświata. Jestem tylko turystką, która obrała sobie cel, jakim 
jest podróżowanie po świecie.

Dotychczas udało się mi zwiedzić większą część Europy. Dwa razy odwiedziłam 
czarny ląd – urzekającą Afrykę, a teraz planuję podróż do Ameryki Południowej, która 
od dawna mnie fascynuje. Jestem przekonana, że podróże zarówno te bliższe jak 
i dalsze wpływają pozytywnie na każdego człowieka. Uwielbiam taki sposób spę-
dzania czasu. Jest idealny na poznanie kultury danego kraju, języka oraz dostarcza 
wiele radości i dobrej zabawy. Zauważyłam, że podczas podróży staję się bardziej 
tolerancyjna wobec innych ludzi. Po odbyciu wyprawy do danego kraju zmieniłam 
poglądy i otworzyłam się na innych. Podróże pozwalają dotknąć, poczuć na własnej 
skórze to, o czym tylko czytałam czy słyszałam pozostając w domu. Podróżowanie 
daje mi poczucie wolności. Jest to najlepszy sposób na uczenie się jak żyć i co 
w życiu istotne.

Każdy ma jakiś styl podróżowania. Ja preferuję styl aktywny. Lubię ten dreszczyk 
emocji, moment zaskoczenia, kiedy docieram do nieznanego miejsca.

Poza samą wyprawą bardzo ważny i ekscytujący zarazem jest okres planowania, 
szukania i myślenia o kolejnym wyjeździe, jak i ten czas, gdy po powrocie jest się już 
w domu i wspomina, opowiada i zapisuje w pamięci. Ten czas przed samą podróżą 
i po niej, daje energię na kolejne miesiące. 
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Mam nadzieję, że dane mi będzie jeszcze długo cieszyć się podróżami i zdobywać 
nowe miejsca znalezione na mapie. Zobaczymy, co czas pokaże?

Przygodę z tortami zaczęła w grudniu 2008 roku – bibliotekarka Anna Augu-
styniak. Jej nowe hobby wymuszone zostało sytuacją, jaka panowała po Świętach 
Bożego Narodzenia w cukierniach szczecińskich. Zbliżały się trzecie urodziny syna 
Szymona, a cukiernie nie przyjmowały zamówień na torty z powodu dni urlopowych. 
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Zatroskana mama musiała sama ratować sytuację. Zaczęła szperać w Internecie, 
gdzie znalazła pomysły i podpowiedzi na temat ozdabiania tortów dziecięcych. Jak 
sama dziś mówi, tak Jej się to spodobało, że dziś może już chwalić się tortowym 
hobby. Wsłuchuje się w życzenia i podpowiedzi syna i puszcza wodze fantazji. 
Twierdzi, że najwięcej kłopotu ma z barwnikami i lukrem plastycznym, ale pomaga 
Jej w tym niezastąpione Allegro. Poniżej wybrane dekoracje tortów Jej autorstwa.

Dziesięcioosobowa grupa pracowników naszej Biblioteki też ma w swym gronie 
hobbystów. To osoby, które „czerpią radość z robótek ręcznych”. I tak pani Rena-
ta Makuch od 10-ciu lat zajmuje się wyszywaniem. Jej przygoda zaczęła się od 
ozdabiania poduszek swoich dzieci, gdy jeszcze nie pracowała. Później zaczęła też 
szydełkować i haftować. Jak sama mówi jest „tą z szeregu pozytywnie zakręconych”. 
Pani Elżbieta Pudło robi różne ciekawe ozdoby choinkowe oraz stroiki świąteczne. 
W wolnych chwilach także wyszywa. Takie zajęcia bardzo Ją odstresowują i ponosi 
Ją wtedy fantazja. Podobne hobby ma też pani Małgosia Iciek. Od 15 lat wyszywa 
metodą krzyżykową piękne obrazy. Tą metodą wykonuje również ozdoby choinkowe, 
kartki świąteczne, powłoczki na poduszki. Wszystko zawdzięcza mamie, która Ją 
do tej pasji przekonała. W swoim dorobku ma ponad 300 prac. Grupą pracowników 
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obsługi kieruje kierownik obiektu pani Katarzyna Gącik. Jak przystało na nadzorującą 
tak artystycznie uzdolnioną grupą, sama także od paru lat zajmuje się wykonywaniem 
ozdób świątecznych z filcu.

Wszystkie te artystyczne ”cudeńka” można było podziwiać podczas wystawy 
zorganizowanej w ramach Tygodnia Bibliotek w maju 2013 roku w Bibliotece Głównej 
ZUT w Szczecinie.

Wymienieni w artykule „artyści hobbyści” chyba jednak potwierdzają motto R. 
Byrne’a z początku artykułu.

(W artykule wykorzystano materiały autorskie: Barbary Sadowskiej, Danuty Ko-
tuli-Krajewskiej, Anny Wiktorskiej, Anny Augustyniak, Katarzyny Gącik).
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Julianna Kiziewicz
Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie

MOJE HOBBY: KWIATY Z BIBUŁY

Kilka lat temu w czasie letniego urlopu byłam z rodziną w malowniczym miejscu. 
w Bieszczadach, a mianowicie w Cisnej.

To urokliwa miejscowość gdzie mieszkaliśmy w pensjonacie agroturystycznym. 
Przyjmująca nas gospodyni miała wiele talentów: malowała pejzaże, tkała kilimy, 
gobeliny i wyczarowywała z bibuły i krepiny piękne (prawie jak naturalne) kwiaty. 
Gdy okazałam zachwyt nad jej bibułkowymi kwiatami, gospodyni zaproponowała, 
że mnie też nauczy, bo już szkoli jednego pana.

Jego żonie kwiaty bardzo się podobają, niestety nie ma cierpliwości do pracy 
nad nimi. I tak co wieczór przez tydzień gospodyni przekazywała bibliotekarce 
ze Szczecina i archeologowi z Warszawy tajniki tworzenia bibułkowych kwiatów. 
Zwracała „uczniom” szczególną uwagę na obserwację naturalnych kwiatów, ich 
barwę oraz kształt liści, łodyg, płatków i dobór – jak najbardziej odpowiadającego 
naturze – koloru bibuły, oraz formowanie podobnych kształtów. Pasjonaci bibułko-
wej florystyki najpierw tworzyli kwiaty, a później układali je w kompozycje. Trzeba 
przyznać, że składanie, zwijanie, przycinanie, formowanie, wywijanie w odpowiedni 
sposób bibuły, tak aby w końcowym efekcie po sklejeniu i połączeniu drucikami 
florystycznymi powstały kwiaty, wymagało na początku dużej dawki cierpliwości 
i dokładności. Z biegiem czasu, jak ze wszystkim nowym, wychodziło mi coraz 
lepiej. Samodzielnie wykonane kompozycje z bibułkowych kwiatów dają mi dziś 
wiele radości i satysfakcji, a oryginalna dekoracja pomieszczeń cieszy rodzinę 
i intryguje gości. W Bibliotece Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w której 
pracuję, na stołach do nauki ustawiłam bukiety róż z bibuły. Czytelnikom bardzo 
się to, a zainteresowanych studentów poinstruowałam jak je wykonać. Kilka moich 
znajomych także zapałało pasją do bibułkowych kwiatów, inne proszą o bukiecik 
na imieniny. Szczególnie w długie jesienno-zimowe wieczory chętnie spędzam 
czas na bibułkowym hobby, przy okazji słucham audiobooków lub oglądam filmy. 

Na rynku księgarskim jest wiele pozycji książkowych, które zapoznają czytel-
nika z techniką tworzenia kwiatów z krepiny i bibuły marszczonej. Na You-Tube 
również można znaleźć praktyczne instrukcje i wskazówki jak wykonać poszcze-
gólne kwiaty.

Zachęcam!
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12 czerwca – 29 sierpnia w Książnicy Pomor-
skiej czynna była wystawa „Jerzy Noskiewicz – 
ornitolog, przyrodnik, twórca Rezerwatu Świd-
wie – w 25 rocznicę śmierci”. Jej otwarciu 
towarzyszyło zorganizowane w ramach Sa-
loniku Pomorzoznawczego spotkanie wspo-
mnieniowe. 

13 czerwca w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej członkowie młodzieżowego Dysku-
syjnego Klubu Książki rozmawiali o planowa-
nych letnich lekturach.

13 czerwca w Książnicy Pomorskiej podróż-
niczka Halina Czosnowicz wygłosiła prelek-
cję „Jordania – kraina Beduinów”. Spotkanie 
zorganizowane zostało w ramach Centrum 
Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych 
Wzrokowo.

14 czerwca w Galerii Pałacu Wedlów (Biblio-
teka Publiczna) w Kaliszu Pomorskim odbył 
się wernisaż wystawy plastycznej Sonii Ginelli 

„Morskie opowieści”.

14 czerwca Pyrzycka Biblioteka Publiczna 
wspólnie z Pyrzyckim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji zorganizowała Rajd Nordic Walking 

„Szlakiem pyrzyckich zabytków”.

16 – 17 czerwca Miejska Biblioteka Publicz-
na w Nowogardzie zorganizowała dla pię-
cio- i sześciolatków zajęcia czytelnicze dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Motywem 
przewodnim spotkania był Świat Muminków 
z okazji 100 rocznicy urodzin fińskiej pisarki 
Tove Jansson. Wspólnie z dziećmi pani biblio-

tekarka przeczytała dzieciom książkę Mumin-
ki – otwórz okienko – zabawa w chowanego. 
Dzieci zwiedziły również bibliotekę i obejrzały 
spektakl teatru kamishibai.

17 czerwca odbyło się uroczyste zakończe-
nie zajęć terapeutycznych prowadzonych 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej z dzieć-
mi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Koszalinie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej nr 1 i nr 2 w Koszalinie, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Warninie i grupą młodzieżową Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ikar”. 
Uroczystość uświetnił spektakl „Królewna 
Śnieżka” w wykonaniu uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kosza-
linie z klasy Iwony Bienieckiej, występ zespołu 
tanecznego „Rytm” z tego samego ośrodka, 
oraz występ uczennic z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

17 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łobzie zorganizowała spotkanie dla dzieci 
i rodziców na temat „Jak bezpiecznie poru-
szać się po mieście”. Odbył się spacer wokół 
biblioteki i zabawa na świeżym powietrzu.

17 czerwca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się promocja wydawanego 
przez bibliotekę almanachu Kultura kosza-
lińska 2013, wydawnictwa dokumentującego 
najciekawsze wydarzenia kulturalne odby-
wające się w Koszalinie w 2013. Jak zawsze, 
wśród wydarzeń kulturalnych znalazły się też 
te, zorganizowane przez Bibliotekę koszaliń-
ską. W poprzednim roku na miano wydarzenia 

Przemysław Nowaczek, Małgorzata Maciejewska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

KRONIKA
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zasłużyły spotkania autorskie, m.in. z Mariu-
szem Szczygłem.

17 czerwca Biblioteka Publiczna w Kaliszu 
Pomorskim obchodziła Ogólnopolski Dzień 
Wolnych Książek, Bookcrossing, czyli tzw. 

„uwalnianie książek”.

17 czerwca z okazji Ogólnopolskiego Święta 
Wolnych Książek Koszalińska Biblioteka Pu-
bliczna włączyła się do akcji uwalniania ksią-
żek. W tym roku rozstawiono regały z książka-
mi do uwolnienia przed budynkiem głównym 
na placu Polonii. Uwalniano też almanach 
Kultura koszalińska 2013.

17 czerwca Biblioteka Publiczna Gminy Ma-
nowo zorganizowała zajęcia biblioteczne dla 
dzieci związane z Dniem Ojca. Dzieci wysłu-
chały wiersza Ludmiły Marjańskiej Jak ryso-
wać tatę? oraz wiersza Marii Czerkawskiej 
Czyste ręce. Następnie wszyscy wykonali ko-
lorowe laurki dla swoich ojców.

17 czerwca Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Dębnie przyjęła imię pioniera dęb-
nowskiej oświaty – Antoniego Dobrowolskie-
go. Pomysłodawcą i wnioskodawcą nadania 

imienia BPMiG był Oddział Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Dębnie. Po rozpatrzeniu 
wniosku Rada Miejska w Dębnie 27 czerwca 
2013 roku wydała stosowną uchwałę. W uro-
czystości wzięli udział m. in.: bliska rodzina 
Antoniego Dobrowolskiego, przedstawiciele 
samorządu lokalnego, dyrektorzy placówek 
oświatowych, pracownicy biblioteki, przed-
stawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Gorzowie Wlkp., przyjaciele i uczniowie 
Antoniego Dobrowolskiego, członkowie ZNP 
w Dębnie, czytelnicy oraz mieszkańcy Dęb-
na. Po oficjalnej ceremonii zaproszeni gości 
obejrzeli w budynku biblioteki prezentację 
multimedialną związaną z nowym patronem 
dębnowskiej książnicy i przygotowaną w czy-
telni wystawę.

18 czerwca – 25 lipca w Książnicy Pomor-
skiej prezentowana była wystawa projektów 
zgłoszonych na konkurs rzeźby kapitana Lu-
domira Mączki. 

18 czerwca w Książnicy Pomorskiej została 
otwarta wystawa „Mecenas Władysław Siła-
Nowicki”, przygotowana przez Archiwum Akt 
Nowych i szczeciński Oddział IPN. W spotka-
niu uczestniczyła córka mecenasa Agnieszka 

Podsumowanie rocznej pracy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na rzecz uczestników terapii zajęciowej
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Dąbrowska oraz żona Irena, które podzieliły 
się swoimi wspomnieniami. Wystawa była 
prezentowana do 30 czerwca.

20 czerwca w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej Krzysztof Korczak 
przedstawił swój najnowszy tomik Ktoś nama-
lowany lustrem, w którym znalazły się teksty 
poetyckie z lat 1998–2014.

21 czerwca Biblioteka Publiczne w Gryfinie 
(Oddział dla Dzieci) zorganizowała koncert 
bajkowy pt. „Wyprawa na Wyspę Skarbów”. 
Spotkanie skierowane było do najmłodszych 
czytelników i ich rodziców.

21 czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Trzcińsku Zdroju w związku z reali-
zacją Programu Przeciwdziałania Przemocy 

– „Stop agresji” zaprosiła mieszkańców na Noc 
Świętojańską, proponując kilka alternatyw-
nych sposobów pozytywnego rozładowania 
emocji zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz 
dorosłych.

23 czerwca Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Polanowie otrzymała wyróżnie-
nie za wsparcie Latarników Polski Cyfrowej 

i walkę z wykluczeniem cyfrowym pokolenia 
50+ w województwie zachodniopomorskim. 
Wyróżnienie na ręce dyrektora biblioteki wrę-
czył przedstawiciel Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji Jacek Wiśniewski oraz Zastępca 
Prezydenta Koszalina Tomasz Sobieraj na 
Konferencji „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+” 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Ponadto 
pracownik biblioteki Roman Giłka został in-
dywidualnie wyróżniony za organizację zajęć 
wprowadzających w cyfrowy świat osoby star-
sze. Do wyróżnienia bibliotekę i pracownika 
wytypowało Stowarzyszenie „Miasta w Inter-
necie”.

23 czerwca w Sali Kolumnowej w Książnicy 
Pomorskiej Jan Zienkowicz – członek Szcze-
cińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawcze-
go, opowiedział o tajemniczych podziemiach 
z czasów II wojny światowej, m.in. zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie Jeziora Szmaragdowego.

23 czerwca w Sali Stefana Flukowskiego 
w Książnicy Pomorskiej odbyło się spotkanie 
wspomnieniowe z cyklu „Ludzie Nauki Pomo-
rza Zachodniego”, poświęcone wybitnemu 
historykowi prawa i gospodarki prof. Alfredowi 
Wielopolskiemu.

Uwalnianie książek przed Koszalińską Biblioteką Publiczną)
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23 – 30 czerwca w Galerii Region Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej można było oglądać 
wystawę przygotowaną we współpracy z Cen-
trum Kultury 105 w Koszalinie, towarzyszącą 
festiwalowi filmowemu „Młodzi i Film”. Auto-
rem prezentowanych fotografii gwiazd filmo-
wych jest Karol Wysmyk. 

23 czerwca odbyły się w Gryfinie po raz dru-
gi obchody Nocy Świętojańskiej zorganizo-
wane przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, 
która wskrzesiła i stara się kultywować tę 
tradycję.

23 czerwca Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Goleniowie zorganizowała wysta-
wę pt. „Z życia biblioteki”. Wystawa prezentuje 
65 lat działalności biblioteki.

24 czerwca gościem Książnicy Pomorskiej 
był Mariusz Szczygieł, znany dziennikarz, 
czechofil, autor książek reportażowych, m.in. 
Gottland, Zrób sobie raj, Láska nebeská. Spo-
tkanie zorganizowane zostało w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki.

24 czerwca w Książnicy Pomorskiej Marcin 
Skrabka poprowadził warsztaty dla biblioteka-
rzy-moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książ-

ki: „Współczesna literatura czeska i słowacka 
w Polsce – dobór nowości do bibliotecznych 
księgozbiorów”.

25 czerwca Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Polanowie zorganizowała wy-
cieczkę edukacyjną dla seniorów do Zakła-
dów Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubia-
nie. Podczas zwiedzania fabryki zapoznano 
się z techniką produkcji wyrobów ceramicz-
nych „Lubiany” i dokonano zakupów w skle-
pie firmowym. W wycieczce wzięło udział 40 
osób.

25 czerwca Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
obchodziła Światowy Dzień Smerfa. Z tej 
okazji Oddział Dziecięcy odwiedziły dzieci 
z Przedszkola nr 1 i nr 5 w Gryfinie.

25 czerwca w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie z Markiem Molewiczem, auto-
rem wstępu do książki swojego ojca Zbignie-
wa Grossé Wspomnienia 1939–1953.

26 czerwca w Książnicy Pomorskiej autorzy 
książki Szalupą przez Bałtyk i Sund. Nie-
zwykły rejs starszych panów (m.in. fotografik 
Grzegorz Czarnecki) i członkowie załogi opo-
wiedzieli o swojej wyprawie morskiej.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie uhonorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji
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27 czerwca w Multimedialnym Centrum Kul-
tury – Bibliotece Publicznej w Świeszynie 
odbył się wernisaż wystawy prac Beaty Marii 
Orlikowskiej. Można było podziwiać niemal 50 
prac autorki zebranych w jeden cykl twórczy 
pod nazwą „Porcelanowe dzienniki. Na cera-
micznym szlaku”.

28 czerwca Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
zorganizowała wycieczkę do Szczecińskich 
Podziemnych Tras Turystycznych dla najak-
tywniejszych czytelników Wypożyczalni dla 
Dzieci Oddziału Dziecięcego.

30 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy 
Biesiekierz rozpoczęły się wakacje w biblio-
tece. Pierwszy tydzień poświęcony był posta-
ciom z bajek.

30 czerwca – 5 lipca w Książnicy Pomorskiej 
można było zobaczyć efekt projektu „Home 
Sweet Home” – Subject to_change w posta-
ci makiety utopijnego Szczecina, stworzonej 
przez mieszkańców miasta. Jej budowanie 
było jednym z wydarzeń Festiwalu „Spoiwa 
Kultury”.

1 – 30 lipca był dla pracowników Oddzia-
łu Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Dębnie okresem obfitej pracy z ma-
łymi czytelnikami. W tym czasie pod hasłem 

„Hurra! Nareszcie Wakacje! Na pewno mam 
rację!” zorganizowano zajęcia dla dzieci wy-
poczywających w mieście. Codziennie w spo-
tkaniach uczestniczyło średnio 25 zapisanych 
czytelników – bywało, że więcej, gdyż lista 
z dnia na dzień się powiększała. Codziennie 
dzieciom czytano bajki, organizowano zabawy 
plastyczne, warsztaty techniczne, gry i zaba-
wy ruchowe na świeżym powietrzu oraz roz-
grywki umysłowe. Nie zabrakło tradycyjnego 
już „Kina u Kubusia”, jak i udanej zabawy na 
zakończenie – tym razem było to Pidżama 
Party i pizza!

1 – 20 lipca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim miała miejsce wystawa fotografii 
trójwymiarowej „W stronę słońca”. Prezento-
wano zdjęcia Jacka Gniewka i Michała Grzy-
wacza, pasjonatów fotografii stereoskopowej.

1 lipca – 31 sierpnia w filiach Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbyły się różnorodne 
zajęcia w ramach ogólnomiejskiej akcji „Bez-
pieczne Wakacje w Bibliotece”. Największą 
popularnością cieszyły się zajęcia plastyczne, 
konkursy literackie, gry i zabawy sportowe, 
spotkania autorskie, warsztaty literackie i ilu-
stratorskie, wycieczki w ciekawe miejsca. Do 
ciekawszych przedsięwzięć należy zaliczyć 
warsztaty ekologiczne z Fundacji Zielona 
Akcja, warsztaty plastyczne w czasie których 
wykonywano zakładki do książek, oraz literac-
ko-teatralne zajęcia aktorskie.

1 – 18 lipca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej można było zwiedzić nowatorską 
i niekonwencjonalną wystawę Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Ekspozycja powstała 
z okazji 80-lecia ZUS i ukazywała przedwo-
jenne tradycje ZUS-u oraz 80-letnią ciągłość 
działania na tle historii państwa polskiego. 
Pokazała Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
jako instytucję zawsze podążającą za rozwo-
jem technologii.

1 – 20 lipca w Bibliotece Publicznej w Kali-
szu Pomorskim miała miejsce wystawa foto-
grafii trójwymiarowej „W stronę słońca”. Pre-
zentowano zdjęcia Jacka Gniewka i Michała 
Grzywacza, pasjonatów fotografii stereosko-
powej.

2 lipca filia Naukowa Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie zorganizowała spotkanie ze współ-
autorem przewodnika-książki Nowa Amerika 
Andrzejem Kordylasińskim.

2 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Biesie-
kierz zaprosiła dzieci na spotkanie z posta-
ciami z bajek. Dzieci wysłuchały opowiadania 
pt. Trzy małe czarodziejki. Następnie wyko-
nały magiczne kapelusze i zaczarowane la-
tawce.

3 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz 
zorganizowała dla dzieci zajęcia, których bo-
haterami były smoki. Na początku dzieci obej-
rzały krótką prezentację oraz bajkę o Smoku 
Wawelskim, następnie wysłuchały opowiada-
nia pt. Smoki i smoczki Agnieszki Frączek.
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3 i 23 lipca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej uczestnicy Wakacji w Bibliotece 
spotkali się z Barbarą Kosmowską, znaną 
pisarką książek dla dzieci i młodzieży. Spo-
tkanie miało postać kawiarenki literackiej, 
w której publiczność zadawała pytania pi-
sarce. 23 lipca oprócz Barbary Kosmow-
skiej, gościem honorowym wizyty był Rafał 
Mohr, znany aktor młodego pokolenia, któ-
ry m. in. czytał urywki z książek dla dzieci 
i młodzieży.

3 – 29 lipca w Sali pod Piramidą Książnicy 
Pomorskiej czynna była wystawa fotograficz-
na Krystyny Łyczywek, zorganizowana z oka-
zji 50. rocznicy jej przynależności do Związku 
Polskich Artystów Fotografików.

3 lipca grupa dzieci uczestniczących 
w wakacyjnych zajęciach w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Kołobrzegu oraz 
grupa dzieci z MOPS-u wzięła udział 
w warsztatach „Zielony i Nikt, czyli baśnią 

zrozumieć świat” zorganizowanych przez 
MBP w Kołobrzegu.

3, 10, 17, 27 lipca, czyli w każdy lipcowy 
czwartek, w Bibliotece Dziecięcej w Kołobrze-
gu odbywała się prezentacja opowieści japoń-
skiego teatru ilustracji Kamishibai. Podczas 
zajęć dzieci wysłuchały takich opowieści jak: 
Titelitury, Szukając Marudka, Żabi Król i Kotka 
Milusia. Dzieci wykonały z kartonu także wła-
sny miniaturowy teatr Kamishibai i rysowały hi-
storyjkę na papierowej taśmie. W 4 zajęciach 
uczestniczyło 65 dzieci – m.in. dzieci ze Świe-
tlicy środowiskowej TPD.

4 lipca w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Świnoujściu, otwarto kolejną w tym roku 
wystawę, autorstwa artysty ze Świnoujścia, 
Rafaela Barczaka.

4 lipca w Książnicy Pomorskiej odbyła się 
uroczysta wieczornica z okazji Święta ulicy 5 
Lipca w Szczecinie.

Zajęcia wakacyjne w Filii nr 1 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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4 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Biesie-
kierz zorganizowała dla dzieci spotkanie z po-
staciami występującymi w bajkach. Bohaterką 
była Pszczółka Maja, dzięki której wykorzysta-
no książki popularnonaukowe o owadach. Nie 
zabrakło wspólnych gier i zabaw.

9 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Biesie-
kierz zorganizowała zajęcia dla dzieci pod 
hasłem „Mamo, Tato chcę zostać....”. Uczest-
nicy zapoznali się z prezentacją multimedialną 
o wygasających zawodach.

10 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzeg, w ramach spotkań Dyskusyjne-
go Klubu Książki, odbyło się spotkanie autor-
skie ze Sławomirem Koprem.

10 lipca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbył się pokaz niemego filmu „Nosferatu sym-
fonia grozy” w reż. F.W. Murnau’a z 1922 roku 
z muzyką skomponowaną i graną na żywo 
przez Macieja Trembowieckiego, występują-
cego pod pseudonimem Les Farooosh. Wpro-
wadzenia do filmu dokonał znawca zagadnień 
kinematograficznych Wojciech Konieczny.

13 lipca w Miejska Biblioteka Publiczna w No-
wogardzie, w Sali Wystawowej, odbyło się 
otwarcie wystawy poplenerowej „Lato z muza-
mi” 2014, w której uczestniczyli wszyscy arty-
ści malarze wystawiający swoje prace.

14 – 18 lipca w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Drawsku Pomorskim odbyły 
się zajęcia dla dzieci, zorganizowane przez 
pracowników Poradni i Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Podczas zajęć dzieci 
słuchały bajek i wierszyków czytanych przez 
pracownika biblioteki Danutę Hryniewicz i bra-
ły udział w zabawach z chustą animacyjną, 
basenem z piłeczkami oraz w zajęciach pla-
stycznych.

14 lipca w Czytelni Pomorzoznawczej Książni-
cy Pomorskiej odbyło się spotkanie autorskie 
z Małgorzatą i Tomaszem Dudami, wydawca-
mi i współautorami książki Kanon krajoznaw-
czy województwa zachodniopomorskiego.

15 – 29 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Międzyzdrojach można było obejrzeć 
wystawę prac Elżbiety Szeklińskiej – kompo-

Barbara Kosmowska w czasie Wakacji w Bibliotece w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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zycje z suszonych kwiatów z przydomowego 
ogródka oraz roślin polnych.

15 – 20 lipca w Multimedialnym Centrum 
Kultury e-EUREKA – Bibliotece Publicznej 
w Świeszynie odbywały się wakacyjne warsz-
taty teatralne z Akademią Wyobraźni z Wro-
cławia. W trakcie sześciodniowych warsz-
tatów powstał autorski scenariusz spektaklu 
lalkowego pn. „Czerwony Kapturek” oraz 
scenografia: tło i inne rekwizyty. Warsztaty zo-
stały zakończone premierą spektaklu w wyko-
naniu Teatru Latającego Dzieciaki ze Świe-
szyna.

15 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Manowo 
z siedzibą w Wyszewie wspólnie ze swoimi 
czytelnikami świętowała Światowy Dzień Psa. 
Z tej okazji młodzi czytelnicy wykonali plakat 
pt. „Mój przyjaciel pies” oraz zapoznali się 
z treścią książki Robbie Pyron pt. Droga do 
domu.

17 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbył się cykl spotkań pt. 

„Czy mówisz po polsku?”, gdzie znani i lubiani 
językoznawcy, felietoniści, artyści oraz pisarze 

„bawili się” językiem polskim. Pierwszą część 

spotkania, które było przeznaczone dla naj-
młodszych, rozpoczęła Barbara Kosmowska, 
autorka książek dla dzieci i dorosłych. Następ-
nie odbyło się spotkanie z pisarką Agnieszką 
Frączek, drugą część natomiast rozpoczął 
prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek, którzy 
rozmawiali na temat felietonów. Później aktor-
ka Teatru Narodowego w Warszawie, Sławo-
mira Łozińska przeczytała fragmenty powieści 
Moniki Szwai Dom na klifie, a kolejną atrakcją 
wieczoru było spotkanie z Katarzyną Kłosiń-
ską, językoznawcą, pracownikiem naukowym 
i radiowcem. Na zakończenie całego wieczoru 
wystąpiła Krystyna Czubówna – dziennikarka 
i lektorka. Organizatorem wydarzenia była 
Fundacja „Zatrzymać Czas”.

22 lipca w Bibliotece Dziecięcej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu aktorzy 
Teatru Maska z Krakowa wystawili dla naj-
młodszych czytelników spektakl pod tytułem 

„Magiczna Księga”. Tego samego dnia, w ra-
mach IX Wakacyjnych spotkań z książką – Te-
atr wśród książek, aktorzy poprowadzili warsz-
taty teatralne. Dzieci mogły sprawdzić swoją 
wiedzę odpowiadając na zagadki związane 
z teatrem i podszkolić swój warsztat aktor-
ski podczas zabaw i ciekawych konkurencji. 
W warsztatach udział wzięła 32 osobowa gru-
pa dzieci m.in. podopieczni świetlicy TPD.

22 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w No-
wogardzie zorganizowała spotkanie z Mar-
kiem Heisnerem, który przedstawił realizację 
projektu Ligi Ochrony Przyrody „Udział społe-
czeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochron-
nych obszarów Natura 2000 szansą dla regio-
nu ”.

23 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Manowo 
z siedzibą w Wyszewie zorganizowała spotka-
nie dla dzieci. Poznały one inną wersję opo-
wieści o Małej Syrence. Wysłuchały też jednej 
z ulubionych baśni morskich i pomorskich Jo-
lanty Nitkowskiej-Węglarz pt. Córeczka króla 
mórz zawartej w zbiorze Bursztynowa wróżka.

23 lipca w Bibliotece Dziecięcej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu miało 
miejsce szczególne wydarzenie – odbyła 

Maciej Trembowiecki Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej
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się premiera przygotowanego przez dzieci 
w czasie wakacji spektaklu „Spotkanie bajek”. 
Na widowni zasiedli licznie przybyli rodzi-
ce, dziadkowie i rodzeństwo, którzy kilka dni 
wcześniej otrzymali zaproszenia przygotowa-
ne przez małych aktorów.

25 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach została otwarta wystawa 
prac Elżbiety Szeklińskiej. Prezentowane na 
niej były kompozycje z suszonych kwiatów 
z przydomowego ogródka oraz roślin polnych.

26 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Mo-
ryniu gościła Beatę Sadowską znaną dzien-
nikarkę i autorkę książki I jak tu nie biegać!. 
Dziennikarka wzięła udział w XV Biegu Do-
okoła Morynia i Jeziora Morzycko. Po biegu 
w sali Geoparku odbyło się spotkanie autor-
skie promujące jej książkę. Autorka dzieliła 
się z licznie przybyłymi słuchaczami swoimi 
wspomnieniami i przeżyciami z biegów.

27 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bornem Sulinowie rozpoczął się sezon 
wakacyjny. Tradycyjnie odbyła się też Noc 
w Bibliotece. Temat przewodni, jaki obrano na 
spotkanie nie okazał się wcale trudny. „Kulto-
we dobranocki” – „Jacek i Agatka”, „Piasko-
wy Dziadek” czy „Miś z okienka” były znane 
wszystkim uczestnikom. Dzieci doskonale 
rozpoznawały fragmenty piosenek z bajek 
i układały puzzle. Zabawa jak zwykle trwała 
do późnych godzin nocnych.

31 lipca rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Bajkowa Kukiełka”, który Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kołobrzegu zorganizowała w ra-
mach IX Wakacyjnych Spotkań z Książką – 

„Teatr wśród książek”. Konkurs adresowany 
był do dzieci w wieku 7-12 lat. Uczestnicy kon-
kursu mieli za zadanie wykonać kukiełkę te-
atralną przedstawiającą dowolnie wybraną po-
stać bajkową. Konkurs trwał od 1 do 21 lipca, 

31 lipca zwieńczeniem wakacyjnych zabaw 
z teatrem w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu był Bal marionetek, na którym 
uczestnicy bawili się przebrani w maski lub 
teatralne stroje.

1 sierpnia w Galerii REGION Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej odbyło się otwarcie wysta-
wy „Pokolenie Kolumbów – Baczyński, Gajcy, 
Trzebiński w 70. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego”. Uroczystość uświetniła pro-
jekcja filmu Pawła Kędzierskiego „Powstanie 
zwykłych ludzi”. Wystawę można było oglądać 
do 29 sierpnia.

1 sierpnia – 4 października w Książnicy Po-
morskiej prezentowana była ekspozycja „Po-
wstanie Warszawskie piosenką i wierszem 
pisane”.

2 sierpnia Biblioteka Publiczna w Kaliszu Po-
morskim zorganizowała koncert duetu Duo Mi-
longa. Koncert zdominowały latynoskie rytmy.

5 – 28 sierpnia w Książnicy Pomorskiej czyn-
na była wystawa „100. rocznica wymarszu 
Pierwszej Kadrowej”. Ekspozycję przygotowa-
li Bohdan Ronin Walknowski i Dariusz Krako-
wiak.

5 – 29 sierpnia Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Tuczno zorganizowała kiermasz ta-
niej książki, z którego dochód był przeznaczo-
ny na zakup nowych książek.

7 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Iwo-
ną Małgorzatą Żytkowiak, barlinecką autorką, 
która ma na koncie takie powieści jak Tonia, 
Spotkania przy lustrze, czy Kobiety z sąsiedz-
twa.

7 sierpnia w Galerii Pałacowej Biblioteki Pu-
blicznej w Kaliszu Pomorskim odbył się wer-
nisaż wystawy pt. „Sochocińskie guziki – ślad 
dawnej tradycji”.

7 – 28 sierpnia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej szczecińska graficzka Agata Pe-
łechaty zaprezentowała swoje plakaty z ele-
mentami typografii, w których posłużyła się 
aforyzmami Stanisława Jerzego Leca.

8 sierpnia w Galerii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Świnoujściu otwarto wystawę zdjęć 
Jacka Boneckiego pt.: „Fotograf w podróży”. 
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Jacek Bonecki to operator filmowy, producent 
telewizyjny i dziennikarz. Jako zapalony po-
dróżnik, odwiedził z aparatem i kamerą ponad 
60 krajów na 6 kontynentach.

10 sierpnia przy Bibliotece Publicznej w Ka-
liszu Pomorskim wznowiło działalność koło 
astronomiczne. Na ten dzień zaprosiło zainte-
resowanych na pierwsze zajęcia i obserwacje 
astronomiczne.

11 – 27 sierpnia w Sali pod Piramidą Książ-
nicy Pomorskiej czynna była wystawa foto-
graficzna „Poznawcza sieć matematyczne-
go myślenia”, prezentująca wybrane prace 
Międzynarodowego Konkursu „Matematyka 
w obiektywie”.

17 sierpnia w filii w Wełtyniu Biblioteki Publicz-
nej w Gryfinie odbyło się wręczenie dyplomów 
i nagród w konkursie na „Najładniejszy ogród” 

zorganizowanego wspólnie z miejscowym 
Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agrotu-
rystyki na Rzecz Wełtynia.

20 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna 
w Grzmiącej wspólnie z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS Placów-
ka Terenowa w Szczecinku) zorganizowała 
spotkania w bibliotekach i świetlicach miesz-
czących się na terenie Gminy Grzmiąca, na 
które zaproszone zostały dzieci w wieku od 5 
do 14 lat, mieszkające na terenie Wielawina, 
Krosina, Nosibądów i Czech. Celem spotka-
nia było promowanie pozytywnych zachowań 
związanych z pracą i zabawą na terenach 
wiejskich oraz poszerzenie wiedzy z zakresu 
bhp w gospodarstwie rolnym. „Bezpiecznie na 
wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ru-
chu” to hasło przewodnie spotkania i temat 
zaprezentowanego filmu, przeprowadzonej 
pogadanki oraz konkursu.

Wystawa „Pokolenie Kolumbów…” w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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23 sierpnia Biblioteka Publiczna w Kaliszu 
Pomorskim zorganizowała koncert Kwartetu 
Smyczkowego AQuartet pt. „W małym kinie”.

27 sierpnia Biblioteka Publiczna Gminy 
Mielno gościła bibliotekarzy uczestniczących 
w I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz 
przedstawicieli będących w programie part-
nerstwa tych bibliotek. Celem wizyty było za-
poznanie się z działaniami Biblioteka Publicz-
na Gminy Mielno i jej sukcesami w tworzeniu 
lokalnego partnerstwa.

28 sierpnia filia w Wełtyniu Biblioteki Publicz-
nej w Gryfinie wspólnie ze świetlicą wiejską, 
Markiem Kozaneckim z Gryfina i sołtysem wsi 
Wełtyń zorganizowała „Pożegnanie wakacji 
na sportowo”.

29 – 30 sierpnia w Multimedialnym Cen-
trum Kultury e-Eureka – Bibliotece Publicznej 
w Świeszynie odbył się Turniej Tenisa Stoło-
wego „Pożegnanie wakacji”, zamykający cykl 
zajęć letnich.

29 sierpnia – 31 października w Książnicy 
Pomorskiej czynna była wystawa „Książnico-
wo, filmowo”, prezentująca oryginalne plakaty 
filmowe wybitnych polskich grafików, znajdują-
ce się w zbiorach ikonograficznych Książnicy 
Pomorskiej.

29 sierpnia filię biblioteczną w Sarbinowie 
Biblioteki Publicznej Gminy Mielno odwiedzi-
li goście z Wrocławia. Celem ich wizyty było 
pozyskanie informacji na temat atrakcji tury-
stycznych i walorów przyrodniczych Gminy 
Mielno.

30 sierpnia Multimedialne Centrum Kultury 
e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszy-
nie w ramach cyklu „Objazdowe wiejskie kino. 
Cudze chwalicie, swojego nie znacie...” zor-
ganizowało spotkanie z Janem Nowickim, wy-
bitnym polskim aktorem teatralnym, filmowym 
i telewizyjnym.

1 – 30 września w Galerii Jednego Obrazu 
Książnicy Pomorskiej prezentowana była gra-
fika Karoliny Foryś „Okno”.

2 – 6 września w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbywał się 11. Europejski Festiwal 
Filmowy „Integracja Ty i Ja” pod hasłem „Film 

– podróż bez barier”. W konkursie filmowym 
o statuetkę Motyla 2014 zmierzyło się 10 fabuł, 
19 dokumentów i 6 filmów amatorskich, zgłoszo-
nych przez osoby z niepełnosprawnością, bądź 
zrealizowane z ich udziałem. Filmową perełką 
festiwalu był specjalny pokaz kultowego „Cine-
ma Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore 
z audiodeskrypcją. Oprócz filmu w technice au-
diodeskrypcji przygotowano wystawę „Wrocław 
na szczytach świata” Bogusława Ogrodnika ze 
zbiorów Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiode-
skrypcji „Katarynka”. W festiwalu uczestniczyli 
niepełnosprawni podróżnicy, wśród nich m.in. 
Angelika Chrapkiewicz-Gądek, Liliana Latus, 
Krzysztof Gardaś, Rafał Gręźlikowski, Paweł 
Kilijański, a także podróżnicy pełnosprawni: Ka-
mila Kielar, Mirosław Pawłowski, Paweł Wida, 
Karolina Sypniewska. Poprowadzili tzw. żywe 
lekcje „Przed siebie, bez barier” w koszaliń-
skich szkołach, Zakładzie Karnym i codziennie 
się spotykali z festiwalową publicznością w tym 
również z Radiowym Klubem Obieżyświata 
Radia Koszalin. W programie festiwalu znala-
zły się ponadto, wystawy, koncerty, spotkania, 
warsztaty szermierki na wózkach i fotograficzne, 
spektakle, happeningi, wykłady filmowe, konfe-
rencja naukowa ph. „Film – podróż bez barier” 
współtworzona z Instytutem Polityki Społecznej 
i Stosunków Międzynarodowych Politechniki 
Koszalińskiej. W 28 miejscowościach z całej 
Polski, organizowane są Małe Festiwale Ty i Ja 
w czasie których wyświetla się filmy i inicjuje 
spotkania integracyjne.

2 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie odbyło się otwarcie wystawy 
fotografii Andrzeja Kamińskiego zatytułowa-
nej „Święto Cytryny w Menton 2014”. Podczas 
otwarcia obecna była Urszula Kamińska, która 
opowiedziała o tym corocznym święcie orga-
nizowanym w mieście położonym we Francji 
w regionie Prowansja.

3 września w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść Elisabeth Rynell 
Hohaj.
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3 września Multimedialne Centrum Kultury 
e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie 
przygotowało dla najmłodszych użytkowników 
zajęcia językowe. Spotkanie odbyło się w ra-
mach projektu „Słowa zapomniane, siwizną 
przyprószone”.
 
4 września w Książnicy Pomorskiej odbyła 
się konferencja prasowa wicemarszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego na temat 
Zachodniopomorskich spotkań w Bibliotece+” 
i księgozbioru amerykańskiego dla Książnicy. 
Dzięki współpracy z Biblioteką Krajową Me-
klemburgii Pomorza Przedniego w Schwerinie 
Książnica Pomorska wzbogaciła się o blisko 
20 tys. książek ze zlikwidowanej biblioteki 
amerykańskiej bazy wojskowej w niemieckim 
Ramstein. Księgozbiór obejmuje cenne wy-
dawnictwa amerykańskie z lat 1950–1990.

4 września Biblioteka Publiczna Gminy Bie-
siekierz rozpoczęła III edycję „Małego Festi-
walu Ty i Ja” w ramach 11 Europejskiego Fe-
stiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”. Swoją 
obecnością zaszczycili bibliotekę goście ze 

Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 
w Biesiekierzu.

4 – 5 września w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Międzyzdrojach i w Świnoujściu odbyły 
się spotkania z Michałem Rusinkiem, byłym 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej.

4 – 30 września w Książnicy Pomorskiej 
można było obejrzeć wystawę Marcina Ype-
ryta Przydatka „Polska ziołami malowana”, na 
której artysta zaprezentował prace wykonane 
niecodzienną techniką: za pomocą herbaty, 
ziół oraz kawy.

5 września Oddział Dziecięcy Biblioteki Pu-
blicznej w Gryfinie zorganizował dla przed-
szkolaków występy teatru kamishibai. Dzieci 
wysłuchały opowieści pt. „Groszki”.

5 września w ramach Narodowego Czyta-
nia Sienkiewicza Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Polanów zorganizowała wspólne 
czytanie Potopu, w którym udział wzięli prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Józef Wilk oraz 

11. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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działający przy bibliotece „Teatr przy Stoliku” 
pod kierownictwem Jerzego Żelaznego. Każ-
dy z uczestników spotkania mógł uzyskać pa-
miątkowy stempel pieczęci związanej z tego-
roczną odsłoną Narodowego Czytania.

5 września Książnica Stargardzka wspólnie 
z Archiwum Miejskim w Stralsundzie zorgani-
zowały konferencję nt. digitalizacji materiałów 
bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych 
oraz tworzenia bibliotek cyfrowych. Konferen-
cja odbyła się w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.

5 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Polanowie wzięła udział w akcji Naro-
dowego Czytania. Fragmenty Potopu prze-
czytali: Przewodniczący Rady Miejskiej Józef 
Wilk oraz aktorzy działającego przy Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie „Te-
atru przy Stoliku” pod kierownictwem Jerzego 
Żelaznego. Tego samego dnia odbył się rów-
nież „Mały Festiwal Ty i Ja”, który jest impre-
zą towarzyszącą „Europejskiemu Festiwalowi 
Filmowemu Integracja Ty i Ja”. Festiwal jest 
poświęcony życiu i problemom osób niepełno-
sprawnych.

5 – 30 września w Sali pod Piramidą w Książ-
nicy Pomorskiej Edward Dwurnik, jeden 
z najważniejszych malarzy współczesnych, 
wystawił 30 płócien z cyklu „Sportowcy”. Ob-
razy z tego cyklu powstawały od lat 70. XX 
wieku, a tytuł cyklu odnosi się do najbardziej 
powszechnej dyscypliny sportowej – do życia.

5 września Gminna Biblioteka Publiczna 
w Domasławicach włączyła się w obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa, uroczystość 
odbyła się tym razem w Dąbkach. Tegoroczne 
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły 
się pod hasłem Dziedzictwo – źródło tożsamo-
ści.

5 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choszcznie zorganizowała spotkanie autor-
skie z Marcinem Kydryńskim, fotografem, po-
dróżnikiem i kompozytorem. Spotkanie odbyło 
się w ramach Zachodniopomorskich Spotkań 
w Bibliotece+.

5 – 6 września w Książnicy Pomorskiej z oka-
zji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 
Trylogii Henryka Sienkiewicza przygotowana 
została ekspozycja różnych wydań Trylogii, 
znajdujących się w zbiorach biblioteki: od naj-
starszych wydań dzieła z XIX wieku do współ-
czesnych.

5 września Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Bobolicach współorganizowała Mały 
Festiwal Integracji Ty i Ja, który odbył się 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobo-
licach. Uczestniczyli w nim domownicy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Bobolicach, 
młodzież gimnazjalna i zaproszeni goście. 
Uczestnicy festiwalu obejrzeli cztery filmy. Fe-
stiwalowi towarzyszyła wystawa prac domow-
ników ŚDS „Odnowa” w Bobolicach.

5 września w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
odbyło się spotkanie „Magiczna skrzynko Ka-
mishibai otwórz się!” dla dzieci z Przedszkola 
nr 5 w Gryfinie.

5 września w ramach Europejskiego Festiwa-
lu Filmowego „Integracja Ty i Ja” w Bibliote-
ce Publicznej Miasta i Gminy Polanów odbył 
się „Mały Festiwal Ty i Ja”, podczas którego 
wyświetlono trzy filmy o problemie niepełno-
sprawności: „Mika”, „Portret z pamięci”, „Lucy”. 
Przesłanie tych filmów zawiera się w przeko-
naniu o głębokim sensie zmagania z własnym 
losem, pokonywania barier i odnajdywaniu 
drugiego człowieka. Ogółem w spotkaniu 
uczestniczyło ponad 30 osób.

6 września Biblioteka Publiczna Gminy Bie-
siekierz wzięła udział w Dożynkach Gminno-

-Parafialnych. Biblioteka uatrakcyjniała tę uro-
czystość najmłodszym gościom imprezy.

6 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie odbyło się Narodowe Czyta-
nie Trylogii Henryka Sienkiewicza.

6 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Tuczno wzięła udział akcji Narodowego 
Czytania. Od wczesnych godzin porannych 
można było dać się porwać fabule Pana Wo-
łodyjowskiego słuchając, audiobooka, w wy-
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konaniu Janusza Gajosa. Do czytania Pana 
Wołodyjowskiego zaproszeni zostali przed-
stawiciele władz lokalnych oraz osoby z lokal-
nego środowiska znane mieszkańcom. Jako 
pierwsza czytała Burmistrz Elżbieta Pawlak. 
Do czytania i słuchania zachęcali pracownicy 
Biblioteki w strojach z epoki opisywanej w lek-
turze.

6 września Koszalińska Biblioteka Publiczna 
włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe-
go Czytania Sienkiewicza zainicjowaną przez 
Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. 
W galerii handlowej EMKA czytali: przedsta-
wiciele władz miasta i regionu z prezydentem 
miasta Piotrem Jedlińskim, senatorem Piotrem 
Zientarskim, wicemarszałkiem województwa 
Andrzejem Jakubowskim, młodzież ze Studia 
Artystycznego im. Ziembińskich przy Centrum 
Kultury 105 oraz inni wielbiciele Trylogii.

6 września Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Bobolicach włączyła się w akcję 

„Narodowego Czytania”. Na Rynku Miejskim 
w Bobolicach Trylogię Henryka Sienkiewicza 
czytali boboliccy bibliotekarze i młodzi czytel-
nicy.

6 września w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Dębnie odbyło się spotkanie w ra-

mach Narodowego Czytania. Lucyna Rutkow-
ska – zastępca dyrektora biblioteki rozpoczęła 
czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Na-
stępnie czytali: Grzegorz Kulbicki polonista 
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bar-
nówku, Beata Podkowa – nauczycielka z Gim-
nazjum Publicznego w Dębnie, Wojciech Cze-
pułkowski – zastępca burmistrza Dębna, Irena 
Borysewicz – prezes Związku Nauczycieli Pol-
skich w Dębnie, Aniela Kołodziej – rektor Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, Helena Sługocka 

– radna Rady Miasta w Dębnie, Krystyna Stan-
kiewicz – kierowniczka Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dębnie oraz Małgorzata Steblecka 

– pracownik dębnowskiej biblioteki.

6 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Świnoujściu zorganizowała spotkanie au-
torskie ze znanym radiowcem, fotografikiem 
i podróżnikiem – Marcinem Kydryńskim. Autor 
opowiadał o swoich podróżach, życiu i o swo-
ich książkach, zaprezentował także slajdy ze 
zdjęciami z podróży po Afryce i do Lizbony.

6 września, w ramach projektu „Rodzinne spo-
tkania w bibliotece”, na powitanie szkoły w Czy-
telni dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
odbył się spektakl teatralny pt. „Brzechwa 

– szydełkiem pisany” w wykonaniu aktorów 
z Fundacji Pogotowie Teatralne ze Szczecina. 

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów
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Teatrzyk obejrzało dwadzieścioro dzieci od 2 do 
7 lat wraz z rodzicami i opiekunami.

6 września w Białogardzie odbyło się spotka-
nie z twórczością Henryka Sienkiewicza. Pod 
patronatem Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego w całej Polsce odbywały się spotkania 
z literaturą patriotyczną w ramach Narodowego 
Czytania, podczas których czytano na żywo try-
logię sienkiewiczowską. Białogardzka Biblio-
teka publiczna i koło nr 2 Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich zorganizowały czytanie 
Ogniem i Mieczem, Potopu i Pana Wołody-
jowskiego w amfiteatrze w Parku Orła Białego 
w Białogardzie. Wśród czytających znaleźli się 
m. in. dyrektor SP nr 3, Joanna Gabriel, Za-
stępca Burmistrza Białogardu, Małgorzata Sta-
chowiak i Wychowawca OHP, Grzegorz Wójcik.

6 września Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
po raz kolejny odpowiedziała na apel Prezy-
denta RP i wzięła udział w trzeciej odsłonie 
Narodowego Czytania. W tym roku tematem 
przewodnim akcji była Trylogia Henryka Sien-
kiewicza.

6 września Czytelnia dla Dzieci Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie w ramach projektu „Ro-

dzinne spotkania w bibliotece” zorganizowała 
spektakl teatralny pt. „Brzechwa – szydełkiem 
pisany”.

6 września w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu odbyła się trzecia edycja akcji „Narodowe 
Czytanie”. Rozpoczęli ją Burmistrz Złocieńca 
Waldemar Włodarczyk oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Urszula Ptak, czytając frag-
menty Pana Wołodyjowskiego. Do akcji przy-
łączyli się również Andrzej Brzemiński – Wi-
cestarosta Drawski, dyrektorzy i nauczyciele 
szkół ze Złocieńca oraz Dyrektor Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.

6 września w ramach Narodowego Czytania 
Pyrzycka Biblioteka Publiczna wraz z Sekcją 
Literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku za-
prosiła mieszkańców Pyrzyc i okolic do lektu-
ry Trylogii Henryka Sienkiewicza. Miłośników 
literatury, którzy odpowiedzieli na zaproszenie 
biblioteki przywitała Magdalena Brzozowska-

-Wróblewska, dyrektor Pyrzyckiej Biblioteki 
Publicznej oraz Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek 
Olech.

7 września Biblioteka Publiczno-Szkolna 
w Żabnicy filia Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

Mały Festiwal Integracja Ty i Ja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów
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przy współpracy Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. Świętego Jana Marii Vianneya brała udział 
w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Frag-
menty Potopu, Pana Wołodyjowskiego oraz 
Ogniem i mieczem odczytali m.in. profesor 
Uniwersytetu Szczecińskiego mieszkaniec 
Żabnicy Bogdan Matławski, zastępca dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Żabnicy Irena Bis, 
proboszcz miejscowej parafii ks. Bogusław 
Gurgul oraz dzieci i młodzież. Dodatkiem do 
patriotycznego charakteru imprezy było wspól-
ne odśpiewanie kilkunastu utworów z kanonu 
polskich pieśni narodowych. Druga część na-

rodowego czytania odbyła się w szkole gdzie 
uczniowie klas IV-VI oraz dyrekcja i pracownicy 
szkoły odczytali fragmenty Janka Muzykanta.

8 września w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie promocyjne książki Prezydenci 
Polskiego Szczecina, na które przybyło dwóch 
byłych prezydentów Szczecina: Jan Stopyra 
i Ryszard Rotkiewicz. W imieniu urzędują-
cego prezydenta Piotra Krzystka głos zabrał 
wiceprezydent Krzysztof Soska. Spotkanie 
prowadził jeden z autorów opracowania, prof. 
Kazimierz Kozłowski.

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w Galerii Handlowej EMKA zorganizowane przez Koszalińską Biblio-
tekę Publiczną)
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8 – 9 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choszcznie zaprosiła dzieci ze wszystkich 
choszczeńskich przedszkoli na spektakl kami-
shibai.

8 września Biblioteka Publiczna w Złocieńcu 
zorganizowała biblioterapeutyczne spotkanie 
z seniorami pod nazwą „Sens życia widziany 
oczami Seniora”.

9 września w Miejskie i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Goleniowie ruszył Szachowy 
Klub Dżentelmena. Spotkania odbywają się 
co 2 tygodnie.

9 września w cyklu Zachodniopomorskich Spo-
tkań w Bibliotece+ Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choszcznie zorganizowała spotkanie autor-
skie z Wojciechem Tochmanem, reportażystą, 
autorem książki Dzisiaj narysujemy śmierć.

9 września Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Myśliborzu zorganizowała spo-
tkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Myśliborzu, którzy z zaintere-
sowaniem słuchali kłótni kolorów z opowiada-
nia Historia tęczy.

10 września w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść Henryka Daski 
Dworzec Gdański.

10 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Bobolicach odbyła się uroczystość 
z okazji 65-lecia jej istnienia. Spotkanie uświetni-
li przedstawiciele władz centralnych, wojewódz-
kich i samorządowych z senatorem Piotrem 
Zientarskim, wicemarszałkiem województwa 
Andrzejem Jakubowskim i burmistrzem Bobolic 
Mieczysławą Brzozą na czele. Przybyło również 
wielu przyjaciół biblioteki, wśród nich bibliote-
karki bibliotek gminnych powiatu koszalińskie-
go, dyrekcja Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
przedstawiciele instytucji współpracujących 
z bobolicką biblioteką. Przy tej okazji pracowni-
com uroczyście wręczono awanse.

10 – 11 września w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie odbyły się lekcje bi-

blioteczne. Uczestniczyli w nich uczniowie kla-
sy maturalnej Technikum Handlowego i klasy 
I Technikum Logistycznego w Nowogardzie. 
Młodzież obejrzała również dwie wystawy 
i zapoznała się z pokazem multimedialnym 
o „Historii naszej Biblioteki”.

10 września dyrektor Książnicy Pomorskiej 
Lucjan Bąbolewski i dziekan Wydziału Huma-
nistycznego prof. US Barbara Kromolicka pod-
pisali umowę o współpracy między Wydziałem 
Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskie-
go a Książnicą Pomorską.

10 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach w ramach Kongresu Kobiet 
zorganizowała spotkanie z Kazimierą Szczu-
ką. Debata z czytelnikami miała nazwę: Eros, 
Matka Polka i Różowe Lalki, czyli „Nocne 
czytanki”. Uczestnikami debaty byli również: 
Agnieszka Gruszczyńska, która prowadzi 
szkolenia w zakresie przeciwdziałania dyskry-
minacji; Anita Kucharska-Dziedzic – prezeska 
Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet 

„Baba” w Zielonej Górze; Piotr Lachowicz – 
pracownik Zachodniopomorskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, prowadzący warsz-
taty antydyskryminacyjne i równościowe; Ma-
ciej Duda doktorant nauk humanistycznych, 
ekspert do spraw gender mainstreaming, któ-
ry prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania 
różnorodnością, antymobbingu oraz szkole-
nia z zakresu zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn.

10 września w Sali Stefana Flukowskiego 
Książnicy Pomorskiej odbyła się konferencja 
naukowa „Pierwsze lata demokracji parlamen-
tarnej 1921–1922. Na marginesie Dziennika 
Juliusza Zdanowskiego”. Jej współorganizato-
rem był Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

10 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dziwnowie zorganizowała spotkanie z Hen-
rykiem Zawadzkim. Uczestnicy spotkania wy-
słuchali relacji z podróży rowerowej po Sycylii.

10 i 24 września w Książnicy Pomorskiej w ra-
mach obchodów Europejskich Dni Dziedzic-
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twa 2014 Izabela Strzelecka wygłosiła wykład 
„Szyk, czyli sztuka ubierania się gustownie” – 
moda damska przełomu XIX i XX wieku”. Syl-
wia Wesołowska w prelekcji „O wychowaniu 
szlachetnych młodzieńców i dziewcząt. Rzecz 
o dawnym szkolnictwie na Pomorzu” przybli-
żyła słuchaczom dzieje szkolnictwa pomor-
skiego w wieku XVII.

11 września w Galerii Region Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wysta-
wy malarstwa Pedra Garcii Alvareza „Pejzaże 
rzeki Duero” artysty z Hiszpanii, pejzażysty, 
nie gardzącego portretami ani bodegonem. 
Na wystawie w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej zaprezentowano 50 akwareli pięknie 
oddających różne oblicza rzeki Duero. Wysta-
wę można było oglądać do końca września.

11 września Biblioteka Publiczna w Złocień-
cu zorganizowała, w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki, spotkanie z Małgorzatą Gutow-
ską-Adamczyk, pisarką, dziennikarką, history-
kiem teatru i scenarzystką filmową. Tego sa-
mego dnia autorka spotkała się z czytelnikami 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku.

11 września w Izbie Tradycji Regionalnej 
Białogardzkiej Biblioteki Publicznej otwarto 
wystawę gdańskiego twórcy, Jana Miśka pt. 

„Powrotna fala – opowieść o destrukcji i odbu-
dowie”.

12 września w Książnicy Pomorskiej nastą-
piło uroczyste rozdanie nagród w konkursie 
historyczno-literackim „Dziedzictwo źródło 
tożsamości”, zorganizowanym przez Biuro 
Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz 
Książnicę Pomorską dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego w ramach obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2014.

12 września w Bibliotece Publicznej w Gryfi-
nie odbyło się spotkanie autorskie z Kazimie-
rzem Szymeczko, na które przybyli uczniowie 
klas drugich i trzecich ze szkół podstawowych 
nr 1 i 3.

12 września w Książnicy Pomorskiej w cy-
klu Academia Buddhica prof. John Reynolds 
wygłosił wykład „Dzogczen i Natura Umysłu – 
czym jest Dzogczen?”.

12 września w Bibliotece Publicznej w Gry-
finie odbyło się spotkanie z cyklu „Zachod-
niopomorskie spotkania w Bibliotece+”. 
Gości przywitała dyrektor biblioteki Sylwia 
Mencel. Głos zabrali również senator Sła-
womir Preiss i wiceburmistrz Janusz Korżak. 

Wernisaż wystawy akwareli Pedra Garcii Alvareza w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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Główną atrakcją był występ kabaretu „Koń 
Polski”.

12 września w Czytelni dla Dzieci Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie odbyło się spotkanie 
z pisarzem Kazimierzem Szymeczko, w któ-
rym uczestniczyli uczniowie szkół podstawo-
wych z Gryfina.

12 września filia w Chwarstnicy Biblioteki Pu-
blicznej w Gryfinie zorganizowała spotkanie 
z Kazimierzem Szymeczko autorem książki 
A to historia! Opowiadania z dziejów Polski. 
Autor spotkał się z uczniami klas II i III miej-
scowej szkoły.

12 września Biblioteka Publiczno-Szkolna 
w Żabnicy filia Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
zorganizowała spotkanie z Kazimierzem Szy-
meczko autorem książek dla dzieci i młodzieży.

12 września w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim odbył się wernisaż wystawy Mał-
gorzaty Stąporek pt. „Dowolność”. Wystawa 
jest zbiorem prac wykonanych różnymi tech-
nikami. Główną inspiracją artystki są ludzie 
i otaczający świat.

13 września Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Policach była współorganizatorem III 
Festynu „Dzień Starego Miasta”. Jak co roku 
dla polickich mieszkańców zostało przygoto-
wane stanowisko z książkami, propagujące 
akcję uwalniania książek – „Weź przeczytaj 
i podaj dalej…”. 

15 września Bibliotekę Publiczną Gminy 
Biesiekierz odwiedziły dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Biesiekierzu. Spotkanie roz-
poczęło cykl zajęć pod hasłem „Przedszkol-
ne spotkania z pisarzami”. Maluszki zwiedziły 
bibliotekę oraz wykonały ciekawe zakładki do 
książek.

16 września gimnazjaliści spotkali się z Bar-
barą Kosmowską w Centrum Kultury i Bibliote-
ce Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie.

16 września Biblioteka Publiczna Gminy Bie-
siekierz zorganizowała dla gimnazjalistów 

z Biesiekierza spotkanie z autorką książek dla 
dzieci i dorosłych Barbarą Kosmowską.

16 września z inicjatywy Oddziału Dziecięce-
go i Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gry-
finie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

„Biblioteka przyjaznych multimediów” w czy-
telni Filii Naukowej. Otwarcia dokonała komi-
sarz wystawy Elżbieta Kamińska – kierownik 
Działu Udostępniania w Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie, która wygłosiła również prelek-
cję na temat zagrożeń wynikających z niewła-
ściwego użytkowania multimediów przez dzie-
ci i młodzież.

16 września w filii w Chwarstnicy Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie odbył się spektakl ja-
pońskiego teatru kamishibai wg. opowieści 
Françoise Malnuit pt. „Groszki”. W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci z klas pierwszych miej-
scowej szkoły.

16 – 17 września w ramach akcji Nastolatki 
w Bibliotece gimnazjaliści z pierwszych klas 
wzięli udział w spotkaniu autorskim z Barba-
rą Kosmowską pisarką książek dla młodzieży 
oraz zapoznali się z ofertą biblioteki w czasie 
lekcji bibliotecznych przygotowanych specjal-
nie z tej okazji.

17 września w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy w Dębnie odbyło się spotkanie 
z autorem książki Pomyśle – zielona kraina 
piękna Myślą przecięta, Markiem Schillerem 
pn. „Myśli wokół Myśli”. Marek Schiller został 
laureatem I miejsca w Konkursie Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Li-
der Pomorza Zachodniego” w kategorii „lider 
wiejski”. Pomyśle, Zielona Kraina Piękna 
Myślą Przeciętą to publikacja o charakterze 
przewodnikowo-monograficznym przedsta-
wiająca pełnię bogactwa turystycznego krainy 
nad Myślą.

17 września w Książnicy Pomorskiej odbyły 
się sympozja XIX Powszechnego Zjazdu Hi-
storyków Polskich „Polska – Bałtyk – Europa”: 
Biografistyka, Oral history – historia „mówio-
na”, Forum naukowych czasopism historycz-
nych, Kondycja demograficzna rodziny na 
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ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, Historia 
wojskowości.

17 września Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gryficach zorganizowała spotkanie 
z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Gryficach. Młodzież zapoznała się 
z poszczególnymi działami biblioteki.

17 września Filia Brzesko Pyrzyckiej Biblioteki 
Publicznej zaprosiła uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dzieci zwie-
dziły bibliotekę, a w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” wysłuchały bajki Przygody na 
wsi. Nie zabrakło również zabawy w kąciku dla 
dzieci, z komputerem, kolorowanek.

17 września Biblioteka Publiczna w Złocieńcu 
zorganizowała spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tematem spotkania była książka an-
gielskiej pisarki Joanne K. Rowling pt. Trafny 
wybór.

18 września w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie z działaczką szczecińskiego 
podziemia Małgorzatą Trembilską. Spotkanie 
z jedną z bohaterek filmu „Matki Solidarno-
ści” i autorką pamiętników Pół roku i trzy dni 

– wspomnienia sprzed wolności odbyło się 
w ramach Saloniku Pomorzoznwczego.

18 – 19 września odbyło się symboliczne 
otwarcie po wielomiesięcznym remoncie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu. 
W holu na parterze odsłonięto tablicę Stani-
sława Niśkiewicza – Honorowego Obywatela 
Miasta Świnoujście, byłego wiceprezydenta 
miasta oraz dyrektora MBP w latach 1982 – 
1992. Goście wysłuchali gawędy dr. Józefa 
Plucińskiego pt.: „Literackie Świnoujście - 
Świnoujście w literaturze pięknej”. Drugi dzień 
obchodów uroczystości otwarcia zainauguro-
wał „Teatrzyk Elemelek”, który przygotował dla 
dzieci szkolnych przedstawienie ekologiczne. 
Po południu na spotkanie z odnowioną biblio-
teką zaproszono władze lokalne, przedsta-
wicieli z Książnicy Pomorskiej, czytelników, 
obecnych i byłych pracowników biblioteki, 
beneficjentów projektu i wykonawców. Gości 
zabawiali aktorzy: Agnieszka Sitek i Tomasz 
Mędrzak, którzy przypomnieli fragmenty Pana 
Tadeusza oraz Krzysztof Daukszewicz, który 
wystąpił ze swoim recitalem. Spotkania od-
były się w ramach cyklu „Biblioteka miejscem 
spotkań dla pokoleń – Zachodniopomorskie 
Spotkania w Bibliotece+”. Wszystkie spotka-
nia poprowadził gdański aktor Michał Juszcze-
kiewicz.

19 września filia w Wełtyniu Biblioteki Publicz-
nej w Gryfinie wspólnie ze Świetlicą Wiejską 

Barbara Kosmowska w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie
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w Wełtyniu zorganizowały Święto Pieczonego 
Ziemniaka.

20 – 26 września w Książnicy Pomorskiej 
odbywały się wykłady dla uczniów szczeciń-
skich szkół w ramach Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki, m.in. „Co warto czytać w XXI 
wieku?”, „Historia książki” i „Wystąpienia pu-
bliczne”.

21 września w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Drawsku Pomorskim rozpo-
częto obchody Tygodnia Zakazanych Książek. 
Biblioteki, księgarnie oraz inne instytucje kul-
turalne na całym świecie przypominają w tym 
czasie o znaczeniu wolności intelektualnej 
i niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą 
ograniczanie dostępu do informacji poprzez 
zakazywanie posiadania / czytania książek. 
Lista Zakazanych Książek dostępna była 
w Wypożyczalni dla Dorosłych i wszystkie 
posiadane przez bibliotekę pozycje czytelnicy 
mogli wypożyczyć do domu.

21 – 27 września w ramach Tygodnia Zaka-
zanych Książek Gminna Biblioteka Publiczna 
w Domasławicach włączyła się w akcję, która 

ma na celu przypomnienie książek, które były 
lub ciągle są zakazywane i wycofywane z bi-
bliotek.

21 września w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Drawsku Pomorskim roz-
poczęły się obchody Tygodnia Zakazanych 
Książek.

22 – 24 września w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej odbyła się polsko-niemiecka kon-
ferencja „Historia i współczesność książki”, 
w czasie której bibliotekarze z województwa 
zachodniopomorskiego i kraju Meklembur-
gia Pomorze Przednie zapoznali się z dzia-
łalnością bibliotek publicznych w Koszalinie, 
Darłowie i Kołobrzegu. Ponadto wysłuchali 
referatów nt. stanu badań nad drukarstwem 
w Koszalinie w XVII i XVIII wieku, zasobów cy-
frowych uczestniczących bibliotek, współpra-
cy w digitalizacji oraz nowoczesnego podej-
ścia do udostępniania książek przez biblioteki.

22 września w ramach realizacji programu Bi-
blioteki Narodowej „Priorytet 2” filia w Chwarstni-
cy Biblioteki Publicznej w Gryfinie zorganizowała 
dla swoich czytelników, uczniów klas II i III miej-

Barbara Kosmowska w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz
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scowej szkoły wycieczkę – zwiedzanie Szcze-
cińskich Podziemnych Tras Turystycznych.

22 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki. Klubowiczki omawiały lek-
tury przeczytane w czasie lata.

22 września w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej rozpoczęto obchody Tygodnia 
Zakazanych Książek, w ramach którego 
przygotowano wystawę i wykaz książek re-
presjonowanych z powodów, obyczajowych, 
ideologicznych i innych. Wśród książek zna-
leźć można tak niewinne dzieła jak Czerwo-
ny Kapturek, Ferdydurke. Akcja trwała do 27 
września.

22 – 25 września w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy w Dębnie czynna była wystawa 
pamiątek z okazji 25-lecia Koła Związku Sy-
biraków w Dębnie.

22 września w Książnicy Pomorskiej prof. 
Aniela Książek-Szczepanikowa, literaturo-
znawca i dydaktyk Uniwersytetu Szczecińskie-
go, przedstawiła swoją najnowszą książkę Re-

portaż z głębi okupacji 1941–1944, poświęconą 
wojennym „Tekom”, zawierającym autentyczne 
teksty poetyckie, prozatorskie i publicystyczne, 
których autorami była Hultajska Trójka.

22 – 30 września w Książnicy Pomorskiej 
można było obejrzeć wystawę „Polskie ślady 
w Macedonii”, przygotowaną przez Stowarzy-
szenie „Pracownia Etnograficzna”.

23 kwietnia filia Żydowo Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Polanowie zorganizowała 
spotkanie dla dzieci z oddziału przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej w Żydowie. Jego 
tematem były zasady szanowania książek 
i promocja czytania. Do omówienia tematu 
wykorzystano lekturę Franklin i książka z bi-
blioteki.

23 września Biblioteka Publiczno-Szkolna 
w Żabnicy filia Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
zorganizowała piknik „Pożegnanie lata – po-
wiew średniowiecza”.

23 września Filia w Dąbkach (Gminna Biblio-
teka Publiczna w Domasławicach) zorgani-
zowała spotkanie z pisarzem, gawędziarzem, 

Nastolatki w Bibliotece czyli gimnazjaliści w Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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choreografem, przewodnikiem i ratownikiem 
tatrzańskim – Józefem Pitoniem.

24 września po wakacyjnej przerwie w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie 
wznowione zostały cykliczne spotkania dla se-
niorów z ciekawymi ludźmi. 24 września odby-
ło się spotkanie z historykiem dr. Piotrem Po-
tomskim z Politechniki Koszalińskiej na temat 

„Polski kryzys a rozpad bloku sowieckiego.” 

24 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Moryniu wspólnie z Komisariatem Policji 
w Chojnie zorganizowała spotkanie dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Moryniu pt. „Kieruj 
się rozsądkiem”. Spotkanie dotyczyło przede 
wszystkim zasad bezpieczeństwa w drodze do 
szkoły oraz bezpiecznego powrotu do domu. 
Tego samego dnia podobne spotkanie odbyło 
się dla wszystkich zainteresowanych.

24 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bobolicach odbył się gminny 
konkurs „Wybieramy Mistrza Pięknego Czyta-
nia”. W tym roku uczestnicy czytali fragmenty 
utworów Małgorzaty Musierowicz. Celem kon-
kursu jest krzewienie kultury słowa i promowa-
nie mody na czytanie.

24 września w Bibliotece Publicznej Gmi-
ny Biesiekierz nastąpiło uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego pn. „Niepeł-
nosprawni są wśród nas”. Konkurs został 

zorganizowany w ramach 11 Europejskiego 
Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.

24 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książ-
ki i Praw Autorskich w Bibliotece Publicznej 
Gminy Manowo z siedzibą w Wyszewie odbyły 
się zajęcia biblioteczne z udziałem dzieci ze 
Świetlicy Rozgłośnia w Rosnowie. Uczestni-
cy spotkania zapoznali się z pojęciem Prawo 
Autorskie, wspólnie wykonali plakat upamięt-
niający święto, ułożyli rozsypankę – wierszyk 
o książkach oraz wykonali zakładki.

25 września w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się spotkanie autorskie z Ry-
szardem „Tymonem” Tymańskim połączone 
z promocją jego biografii ADHD. W czasie 
wizyty gość opowiadał o swoim życiu muzycz-
nym, filmowym i osobistym.

25 września Filia Brzesko Pyrzyckiej Biblio-
teki Publicznej gościła grupę brzeskich przed-
szkolaków. Dzieci poznały pomieszczenia 
biblioteki, Odbyło się również głośne czytanie 
bajki Zręczna koparka. Zorganizowano też gry 
i zabawy plastyczne oraz przy komputerach.

25 września w Książnicy Pomorskiej poeta 
i prozaik Janusz Krzymiński przedstawił swój 
najnowszy tomik opowiadań Szczecińskie 
drobiazgi... zupełne.... Sylwetkę pisarza na-
kreśliła i rozmowę poprowadziła prezes szcze-
cińskiego ZLP Róża Czerniawska-Karcz.

Polsko-niemiecka konferencja „Historia i współczesność książki” w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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26 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Dębnie, w ramach Europejskich Dni Dziedzic-
twa, zorganizowała spotkanie pn. „O jeziorach 
historycznie” z regionalistą Lechem Łukasikiem, 
autorem książki Dębno1945–1947 cz.1.

26 września w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Dębnie odbyło się spotkanie z re-
gionalistą Lechem Łukasikiem, autorem książki 
Dębno 1945–1947 cz. 1 pn. „O jeziorach histo-
rycznie”. Lech Łukasiuk mówił nie tylko o jezio-
rach, ale także o ciekach wodnych, rzekach, sta-
wach, kanałach, łęgach pojeziernych. Ogólnie 
zaprezentował nazwy wodne w dorzeczu Dolnej 
Myśli. Wszystko w oparciu o stare historyczne 
dokumenty. Na koniec przedstawił także historię 
dębnowskiego jeziora oraz młyna papierniczego.

28 września podczas Święta Nowej Marchwi 
Miejska Biblioteka w Moryniu zorganizowała 
imprezę czytelniczą – głośne czytanie przygód 
Kubusia Puchatka. Tytuł przeczytanej dzie-
ciom książki brzmiał Marchewka dla wszyst-
kich a następnie dzieci bawiły się w ogrodnika. 
Każde otrzymało doniczkę, ziemię i nasiona 
kwiatów, które mogły zabrać do domu.

28 września w kościele pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny odbył się Gryfiński 

Koncert Organowy zorganizowany przez Bi-
bliotekę Publiczną w Gryfinie, Towarzystwo 
Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i Parafię 
pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

29 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Danu-
tą Szyksznian-Ossowską ps. „Sarenka” – byłą 
łączniczką Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego 
w grupie „Kozy”. Wieczór odbył się w ramach 
XXXIII Zjazdu Kresowych Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Moderatorem spotkania był Bartłomiej 
Ilcewicz ze szczecińskiego Oddziału Katolic-
kiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

29 września Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Myśliborzu zorganizowała imprezę 
w ramach Zachodniopomorskich Spotkań w Bi-
bliotece+. Rozpoczął ją teatrzyk interaktywny 
z Art Positiv Studio. Następnie zatańczyły dzie-
ci ze Szkoły Tańca i Ruchu „Szyk”. Zostały wrę-
czone wyróżnienia „Przyjaciel Biblioteki”. Bog-
dan Markowski – artysta, rzeźbiarz przedstawił 
swoją twórczość. Henryk Konkel zaprezento-
wał zbiór przedwojennych kart pocztowych Go-
lenic. Uniwersytet Trzeciego Wieku sekcja ta-
neczna Babylon uatrakcyjniła ten dzień tańcem. 
Odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem 
Masternakiem. Odczytano wiersze autorstwa 

Tymon Tymański w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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Kazimierza Kowalskiego. Wiele uśmiechu na 
twarzach uczestników wywołała gwiazda wie-
czoru Katarzyna Piasecka.

29 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Tuczno zorganizowała pierwsze spotkanie 
dla młodzieży w ramach „Gry Nask-a”. Gościem 
specjalnym i prowadzącym zajęcia była Agata 
Prostko, architekt wnętrz i specjalista od ergo-
nomii. Młodzież miała możliwość pracy warsz-
tatowej pod okiem doświadczonego rysownika.

29 września Białogardzka Biblioteka Publiczna 
zaprosiła pierwszaki ze Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Białogardzie na spektakl „Szukając Marud-
ka” teatru kamishibai (jap. kami – papier, shibai 

– sztuka). Dzieci stworzyły własne wersje zakoń-
czenia wysłuchanej opowieści, rysując ilustra-
cje, które mogły umieścić „na scenie” i opowie-
dzieć o niej swoim kolegom i koleżankom.

29 września w Bibliotece Publicznej w Zło-
cieńcu odbyło się spotkanie cyklu „Cały Zło-
cieniec czyta dzieciom”. Gośćmi biblioteki były 
dzieci z Przedszkola Miejskiego, a bajki czytał 
im Andrzej Brzemiński, Wicestarosta Drawski. 
Okazja do spotkania była szczególna, gdyż 
właśnie tego dnia obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Głośnego Czytania.

29 września w Bibliotece Głównej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, w ramach Roku Gryfa 
i Szóstych Dni Kaszubskich, odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy „Profesor Gerard La-
buda – historyk Pomorza i Kaszub oraz spo-
tkanie poświęcone prof. Labudzie. Spotkanie 
poprowadził prof. Radosław Gaziński a głos 
zabrali m.in. prof. Włodzimierz Stępiński, prof. 
Zygmunt Szultka, ks. prof. Jan Perszon, prof. 
Kazimierz Kozłowski.

29 września w ramach projektu „Na dobry po-
czątek” filię w Chwarstnicy Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie odwiedzili aktorzy Fundacji Pogoto-
wia Teatralnego w Szczecinie ze spektaklem 

„Brzechwa – szydełkiem pisany”. W przedsta-
wieniu uczestniczyły dzieci klas 0-III miejsco-
wej szkoły oraz dzieci z Ogniska Przedszkol-
nego TPD działającego w Chwarstnicy. Później 
odbyło się spotkanie z uczniami zerówki.

30 września w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Drawsku Pomorskim 
odbyło się spotkanie z podróżnikiem Pio-
trem Kowalczykiem. Podróżnik opowiadał 
o Indiach uczniom sześciu klas drawskiego 
gimnazjum.

30 września w filii w Chwarstnicy Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów klas I miejscowej szko-
ły. Dzieci zostały zapoznane z księgozbiorem 
oraz zasadami korzystania z biblioteki. Mali 
czytelnicy otrzymali w prezencie dyplom oraz 
książkę Album czytelnika – czytam książki, 
odwiedzam bibliotekę, jestem czytelnikiem. 
Później było spotkanie z kamishibai – papie-
rowym teatrem.

30 września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowogardzie zorganizowała spotkanie 
z cyklu „Spotkajmy się w Bibliotece”. Jego go-
ściem był Edward Tychoniec, nauczyciel ka-
techeta, który opowiedział o życiu i kulcie św. 
Jana z Dukli. Wybór tematyki nie był przypad-
kowy, gdyż w związku z przypadającą w tym 
roku 600 rocznicą urodzin świętego Sejm RP 
na mocy uchwały ogłosił 2014 Rokiem św. 
Jana z Dukli.
29 września – 4 października w Książnicy 
Pomorskiej prezentowana była wystawa przy-
bliżająca sylwetkę Gerarda Labudy – wybit-
nego historyka, mediewisty, doktora honoris 
causa Uniwersytetu Szczecińskiego i Honoro-
wego Obywatela Miasta Szczecina. Ekspozy-
cja towarzyszyła Szóstym Dniom Kaszubskim 
w Szczecinie.

30 września i 1 października w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyły 
się 3 spotkania z Sędzią Anną Marią Weso-
łowską. Gość przeprowadził warsztaty dla na-
uczycieli, pedagogów, pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, 
członków zespołu interdyscyplinarnego. Wie-
czorem Pani sędzia spotkała się z rodzicami 
i czytelnikami, promując swoją najnowszą 
publikację, poradnik prawny Bezpieczeństwo 
młodzieży. Następnego dnia odbyło się spo-
tkanie z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Międzyzdrojach.
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