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Elżbieta Edelman
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ  
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Pierwszą szansą w zewnętrznym pozyskiwaniu środków poza Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego była możliwość skorzystania z projektów realizowa-
nych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie aplikowała o środki tej fundacji 
w ramach programu LIBRARIUS w 1996 r. Był to pierwszy projekt realizowany przez 
bibliotekę a miał na celu zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych 
w dopiero oddanym do użytku budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11. Kwota 
projektu wynosząca 200 tys. zł była wówczas pokaźna. Zakupiono za nią: regały 
jezdne do magazynu, mogące pomieścić ok. 500 tys. vol.; meble do wszystkich po-
mieszczeń działów zamkniętych (biurka, fotele, regały, szafy itp.) a także meble do 
czytelń i pracowni informacji naukowej (stoliki i krzesła studenckie, regały na książki 
i czasopisma, biurka i fotele dla bibliotekarzy). Wszystkie te meble mają wysoki stan-
dard a regały jezdne były chyba pierwszymi tego typu w Szczecinie. Był to olbrzymi 
zastrzyk finansowy dla otwierającej się w nowej rzeczywistości biblioteki. Z całego 
wyposażenia korzystamy do dziś, uzupełniając je tylko o nowe sprzęty. 

Po kilku latach przerwy i pewnym nasyceniu pojawiły się nowe potrzeby. Pojawiły 
się też nowe możliwości pozyskiwania środków, gdyż rozpoczęła się „era funduszy 
europejskich”. Akademia Morska (AM) już wcześniej uczestniczyła w różnych projek-
tach międzynarodowych (np. TEMPUS) – były to jednak przedsięwzięcia wspierające 
rozwój naukowy studentów i pracowników naukowych. 

W 2004 r. Biblioteka jako pierwsza agenda uczelni aplikowała do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) o pozyskanie środków na utworzenie 
Czytelni Multimedialnej. Mieliśmy odpowiednie pomieszczenie po starej „katalogowni”, 
które było rzadko wykorzystywane. Od 2000 r. bowiem, Biblioteka dysponowała komplet-
nym katalogiem komputerowym w systemie SOWA. Napisałam projekt. Po uzyskaniu 
aprobaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przystą-
piliśmy do realizacji projektu, którego celem było stworzenie najlepszych warunków 
dostępu do światowych zasobów wiedzy zgromadzonej w Internecie oraz szerokiego 
dostępu do baz danych. W Bibliotece nie było wówczas studenckich stanowisk z dostę-
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pem do Internetu. Liczba prenumerowanych naukowych baz danych wzrastała, a stu-
denci nie mieli właściwych warunków do korzystania z nich. Utworzono więc Czytelnię 
Multimedialną wyposażoną w: 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 
stanowisko magnetowidowe i DVD, stanowisko do odsłuchu kaset i płyt oraz szafy do 
przechowywania zbiorów specjalnych. Projekt trwał pół roku, a kwota wyniosła blisko 
80 tys. zł i w całości była pokryta z EFRR. Wszystkie działania związane z projektem 
musiały być realizowane ściśle z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem i zgodne 
z procedurami prawa zamówień publicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu, czy 
zmiany terminów – nawet te, które nie zależały od Biblioteki ale od dostawców – groziły 
zerwaniem umowy, a w konsekwencji nałożeniem na AM kar finansowych. Okres ZPORR 
2004–2006 był początkowym w zakresie korzystania z dotacji unijnych. W związku z 
tym niektóre procedury nie były jeszcze ukończone lub były niejasno sprecyzowane. 
Nawet interpretacje pewnych wytycznych były sprzeczne. W uczelni nie istniała jeszcze 
wówczas żadna komórka zajmująca się projektami ani procedurami przetargowymi. Cały 
ciężar rozpisywania specyfikacji, organizacji przetargów, zakupów, aranżacji wnętrza oraz 
comiesięcznych rozliczeń spoczął na trzech osobach (na mnie i dwóch pracownikach 
biblioteki). Przy dobrej współpracy z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi przy 
Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i kwesturą AM przezwycię-
żyliśmy wiele trudności, takich jak np.: nieudane przetargi, negocjacje z wykonawcami 
czy drobne przesunięcia terminów. Na koszt Uczelni został przeprowadzony remont 
pomieszczenia oraz rozprowadzono nową instalację elektryczną i internetową. Zostały 
ustawione wszystkie stanowiska a koleżanka bibliotekarka-plastyczka udekorowała 
ściany rycinami starego Szczecina. Ponura sala katalogowa stała się nowoczesną, do-
brze wyposażoną Czytelnią Multimedialną. Utworzenie jej było ważnym i koniecznym 
przedsięwzięciem. Od samego otwarcia czytelni wszystkie stanowiska były oblegane. 
Zgodnie z ideą projektu, wszyscy mieszkańcy Szczecina mogli korzystać z jej usług. 
Przychodzili więc zarówno studenci jak i uczniowie okolicznych szkół średnich, a także 
inni zainteresowani wyszukiwaniem informacji. 

Statystyki były bardzo dobre:
2005 r. – 2028 odwiedzin (od 6 października)
2006 r. – 6119 odwiedzin
2007 r. – 5400 odwiedzin
2008 r. – 2909 odwiedzin
2009 r. – 4577 odwiedzin
2010 r. – 6394 odwiedzin
2011 r. – 6332 odwiedzin
2012 r. – 5937 odwiedzin
Liczby mówią same za siebie – projekt był bardzo potrzebny. Nie do przecenie-

nia był fakt, że pieniądze, dzięki którym projekt został zrealizowany nie obciążyły 
budżetu AM. 
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Kolejnym przedsięwzięciem, na które „porwała się” Biblioteka był duży projekt 
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 
o budżecie wynoszącym blisko 2 mln zł, realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tym razem Biblioteka miała wsparcie w postaci firmy, specjalizującej się 
w przygotowywaniu projektów. Ocena tego wniosku była bardzo wysoka i 7 kwiet-
nia 2009 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich 
Publikacji”. W jego ramach:

 • zakupiono i wdrożono nowoczesny zintegrowany system biblioteczny Aleph
 • zakupiono i wdrożono oprogramowanie służące do budowania repozytoriów 

obiektów cyfrowych
 • zdigitalizowano wytypowane zbiory, opracowano i udostępniono je w biblio-

tece cyfrowej
 • zakupiono niezbędny sprzęt informatyczny (serwery, macierze itp.)
 • doposażono sieć internetową w części pomieszczeń bibliotecznych
 • zakupiono sześć baz online z zakresu gospodarki morskiej.
Przy realizacji tego projektu zaangażowane były księgowe związane z obsługą 

finansową, a procedurami przetargowymi zajmował się Dział Zamówień Publicznych 
AM. Całość nadzorował kierownik projektu. Kwalifikacją zbiorów do digitalizacji oraz 
opracowaniem i ich wprowadzaniem do biblioteki cyfrowej zajął się pięcioosobowy 
zespół złożony z pracowników biblioteki. Digitalizacją zajęła się profesjonalna firma, 
wyłoniona w drodze przetargu. Ta ciężka praca została tym razem rozłożona na 
wiele osób – profesjonalistów w swoich dziedzinach. Dzięki temu projekt się w pełni 
powiódł i naszym użytkownikom udostępniliśmy ponad tysiąc obiektów w Bibliotece 
Cyfrowej „Świat Morskich Publikacji” (BC ŚMP), nowoczesny system biblioteczny – 
pozwalający na zdalne zamawianie zbiorów i ułatwiający pracę bibliotekarzom oraz 
olbrzymi zasób informacji znajdujący się w bazach danych zakupionych w ramach 
projektu. Najważniejsze jednak było umożliwienie i ułatwienie pełnego dostępu do 
źródeł wiedzy z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Oczywiście było wiele wątpli-
wości związanych z przestrzeganiem praw autorskich i zawieraniem umów licen-
cyjnych pozwalających prezentować pełne teksty. Jeśli chcemy udostępniać zbiory 
w bibliotece cyfrowej, musimy liczyć się z trudnościami w tej dziedzinie. A my chcemy 
udostępniać coraz więcej swoich zbiorów i w związku z tym w 2012 r. Biblioteka 
Główna AM aplikowała do MNiSW o środki z działalności upowszechniającej naukę 
(DUN) z przeznaczeniem na digitalizację zbiorów. 

Zostały wytypowane książki, których potrzebują nasi użytkownicy, a mamy je 
tylko w pojedynczych egzemplarzach (wersja print) oraz te, na których udostępnienie 
w postaci elektronicznej uzyskaliśmy zgodę wydawcy. Digitalizacją zbiorów zajęła 
się firma zewnętrzna, zaś ich opracowania i wprowadzenia do BC ŚMP podjął się 
zespół redaktorów wytypowanych w poprzednim projekcie. Opiewające na 63 tys. zł  
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przedsięwzięcie w całości sfinansowało MNiSW. Zdigitalizowano i wprowadzono do 
zbiorów biblioteki cyfrowej 208 publikacji, które pomogą zainteresowanym w prowa-
dzeniu badań naukowych, pisaniu prac dyplomowych czy też poszerzeniu wiedzy 
z zakresu gospodarki morskiej. 

Przedstawiłam tylko zrealizowane projekty, natomiast aplikacji Biblioteki o środ-
ki unijne było więcej. Jednak nie wszystkie otrzymały odpowiednią punktację 
i w związku z tym nie zostały zrealizowane.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych Biblioteka Główna 
AM mogła zaspokoić wiele potrzeb, których nie można było zrealizować ze środków 
uczelni. Niewątpliwą korzyścią była też możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy 
przez pracowników Biblioteki zaangażowanych przy projektach. 

Realizacja każdego projektu rodziła często problemy natury organizacyjnej 
i mentalnej. Jednak patrząc z perspektywy czasu wszystkie nasze przedsięwzięcia 
okazały się bardzo potrzebne i procentują teraz lepszymi warunkami zarówno dla 
użytkowników, jak i pracowników Biblioteki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości 
korzystania ze środków zewnętrznych.
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Ewa Jarmołowicz, Renata Pabisiak, Izabela Górczyńska
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

METODY POZYSKIWANIA PIŚMIENNICTWA  
W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII  

W WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ BG PUM

Specyfika pracy lekarzy wymaga ciągłego dostępu do aktualnej literatury facho-
wej. Lekarze ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
(kształcenie ustawiczne). Determinuje to profil zbiorów oraz specyfikę pracy biblioteki 
medycznej. Z jednej strony gromadzi i udostępnia ona literaturę niezbędną do kształ-
cenia studentów medycyny i kierunków pokrewnych, z drugiej zapewnia lekarzom 
i innym pracownikom służby zdrowia dostęp do fachowej wiedzy, wykorzystywanej 
w codziennej praktyce, jak również do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Bi-
blioteka gromadzi w tym celu książki i czasopisma, zarówno w wersji drukowanej, 
jak i elektronicznej. Korzysta również z medycznych baz danych, umożliwiających 
skompletowanie potrzebnych publikacji i z platform oferujących dostęp online do 
literatury medycznej.

Przy pozyskiwaniu materiałów korzystamy również z zasobów innych bibliotek 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Są to biblioteki uczelni medycznych, 
uniwersyteckie, instytutów naukowych oraz politechniczne. Literatura nieosiągalna 
w Polsce sprowadzana jest z bibliotek zagranicznych. Wypożyczalnia międzybiblio-
teczna – udostępniając swoje zasoby – świadczy takie same usługi na rzecz innych 
bibliotek. Większość pozyskiwanych materiałów stanowią artykuły z czasopism me-
dycznych, zawierające najnowsze doniesienia, najczęściej poszukiwane przez lekarzy.

W niniejszym artykule przedstawimy pracę Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy zajmujący się 
wypożyczeniami stanowią jednocześnie zespół Czytelni Głównej i pracują w ramach 
działu Czytelnia i Wypożyczenia Międzybiblioteczne. Członkowie pięcioosobowego 
zespołu posiadają takie same kompetencje, co znacznie usprawnia pracę działu.

Podstawowe narzędzia wykorzystywane w pracy
Narzędziem, które często wykorzystujemy w naszej pracy jest lokalizator zasobów 

EBSCO A-to-Z, który obejmuje wszystkie zasoby elektroniczne biblioteki (książki 
i czasopisma). Umożliwia szybkie wyszukiwanie czasopism, nawet tych „ukrytych” 
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w bazach danych. Pełne teksty artykułów, pakiety wydawców i książki elektroniczne 
dostępne są we wszystkich komputerach objętych siecią PUM (m.in. w akademi-
kach, szpitalach klinicznych, zakładach teoretycznych) oraz poprzez usługę VPN 
(ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) w komputerach domowych. 
Pracownicy mają więc możliwość samodzielnego pozyskiwania wielu materiałów. 
Pomimo tego, bardzo często korzystają z usług biblioteki, ponieważ praca kliniczna 
i jednoczesna działalność dydaktyczna są bardzo absorbujące.

Kolejnym ułatwieniem w naszej pracy 
jest system doc@med. W 2001 r. biblioteki 
medyczne jako pierwsze (i jak dotąd jedyne) 
stworzyły elektroniczny system, służący do 
szybkiego dostarczania dokumentów medycz-
nych w formie kopii artykułów z czasopism 
znajdujących się w zasobach tych bibliotek. 
Aktualnie zawiera 5765 tytułów czasopism 
(w tym: 4274 zagranicznych i 1491 polskich). 
Kopie zamówionych prac przesyłane są na 
pocztę elektroniczną w czasie nie przekra-
czającym 48 godzin.

Korzystamy również z Centralnego Ka-
talogu Czasopism Zagranicznych Głównej 
Biblioteki Lekarskiej. Jest to baza o zasięgu 
ogólnokrajowym. Obejmuje zasoby 53 biblio-
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tek: Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej 14 oddziałów terenowych, bibliotek uczelni 
medycznych, instytutów resortu zdrowia, PAN i innych ośrodków posiadających 
w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne. Katalog zawiera informacje o 5461 
tytułach czasopism i 1625 dodatkach. Baza jest bardzo wygodna, ponieważ rejestruje 
czasopisma na poziomie zeszytu.

Najnowszym źródłem, z któ-
rego korzystamy jest Narodowy 
Uniwersalny Katalog Centralny NU-
KAT – budowane zbiorowo źródło 
opisów katalogowych oraz centralna 
informacja o zasobach naukowych 
i akademickich bibliotek w Polsce. 
Można w nim znaleźć niemal kom-
pletne informacje o każdego typu 
dokumencie, który ukazał się od 
2002 r., jak również o publikacjach 
wydanych przed 2002 r. i starych 
drukach. Na końcu każdego wyszu-
kanego w bazie materiału znajduje 
się lista nazw bibliotek udostępnia-
jących ten dokument. Kliknięcie wy-
branej otwiera katalog odpowiedniej 
placówki.

Wyszukiwarką mającą status stowarzyszonej z katalogiem NUKAT jest KaRo 
(Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich). Jest to system równoległego przeszuki-
wania polskich katalogów bibliotecznych, umożliwiający także przeglądanie bibliotek 
cyfrowych.

Wykorzystujemy również kata-
logi i zasoby Biblioteki Narodowej. 
W sprawach problemowych posił-
kujemy się katalogiem National Li-
brary of Medicine, czyli największej 
biblioteki medycznej na świecie pro-
wadzonej przez rząd federalny USA.

Mimo rozwoju cyfryzacji biblio-
tek w dalszym ciągu niezastąpione 
pozostają w naszej pracy katalogi 
wydawane drukiem we wcześniej-
szych latach przez BN oraz Główną 
Bibliotekę Lekarską.
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W przypadku braku poszukiwanego dokumentu w Polsce, biblioteka PUM po-
średniczy w zamawianiu artykułów z czasopism zagranicznych w ramach systemu 
SUBITO. Tworzy go 26 bibliotek z Niemiec, 2 centralne biblioteki specjalistyczne 
z Austrii i 1 biblioteka uniwersytecka ze Szwajcarii. System oferuje dostęp do ok.  
1 mln tytułów periodyków naukowych z różnych dziedzin (ok. 11 mln artykułów). Kopie 
artykułów dostarczane są w formie dokumentów PDF na adres e-mail Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej BG PUM w czasie nie przekraczającym 72 godzin.

Rzadziej, w sytuacji, gdy artykuł 
niedostępny jest w systemie SUBI-
TO, korzystamy z zasobów British 
Library – Biblioteki Narodowej Wiel-
kiej Brytanii. Jest to jedna z najwięk-
szych bibliotek świata – posiada  
150 mln jednostek bibliotecznych, 
w tym ok. 25 mln vol. W ramach 
serwisu Document Supply Services 
dostarcza zamówione dokumenty 
w trzech opcjach różniących się 
ceną. Można otrzymać artykuł sta-
nardowo w ciągu 2–5 dni roboczych, 
lub szybciej w 24 godziny, a nawet w 
2 godziny od momentu zamówienia. 
Wysyłane są one na adres Wypoży-
czalni Międzybibliotecznej BG PUM.

Dane statystyczne
W ciągu ostatnich lat liczba 

zamówień w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych nieznacznie 
maleje. Przyczyną tego w dużej 
mierze jest udostępnienie pełnych 
tekstów czasopism elektronicznych. 
Wykorzystanie baz jest ogrom-
ne. Sukcesywny wzrost zasobów 
internetowych (książki cyfrowe 
kupowane na własność lub te opła-
cane w ramach licencji, czasopisma 
elektroniczne, pełnotekstowe bazy 
danych) sprawia, że coraz łatwiej 
i szybciej docieramy do poszukiwa-



1313

A ARTYKUŁY

nych przez czytelników materiałów, zwłaszcza jeśli chodzi o publikacje najnowsze. 
Coraz częściej natomiast zamawiane są starsze roczniki czasopism i te objęte cza-
sowym orgraniczeniem dostępu. Liczbę zamówień na wypożyczenia międzybiblio-
teczne w Bibliotece Głównej PUM, w latach 2011–2014 prezentują poniższe tabele.

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014

wysyłanych przez 
PUM do bibliotek

krajowych 1598 1483 1763 1105
zagranicznych 2 0 3 0

otrzymanych przez 
PUM z bibliotek

krajowych 766 648 835 366
zagranicznych 121 130 161 95

Tab. 1. Liczba zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne w Bibliotece Głównej PUM w latach 
2011–2014

Wiele artykułów nie ujętych w powyższych statystykach uzyskujemy z własnych 
dostępów pełnotekstowych zawartych w liście A do Z. Obrazuje to tabela nr 2.

Rok 2011 2012 2013 2014

Liczba artykułów pozyskiwanych 
online 2075 1915 1351 1325

Tab. 2. Artykuły pobierane online

 Artykuły pozyskiwane online z zasobów własnych biblioteki stanowią znaczny 
procent materiałów dostarczanych czytelnikom PUM. Liczbę zamówień w zestawieniu 
ze sposobami ich realizacji prezentuje tabela nr 3.

Rok online doc@med SUBITO Ksero/skany Suma

2011 2075 322 126 759 3282
2012 1915 314 140 801 3170
2013 1351 249 161 596 2357
2014 1325 159 103 444 2031

Tab. 3. Liczba zamówień pozyskiwanych dla czytelników PUM w zestawieniu ze sposobami ich reali-
zacji

Podusmowanie
Cyfryzacja zasobów bibliotek oraz elektroniczne źródła informacji spowodowały 

zmiany w pracy bibliotekarza. Pośredniczenie w korzystaniu z zasobów oraz wyszu-
kiwanie informacji w wirtualnej przestrzeni zbliża nasz zawód do brokera informacji. 
Nasi czytelnicy: studenci medycyny, stomatologii, nauk o zdrowiu, lekarze, pielę-



1414

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

gniarki, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci itp. poszukują wiarygodnych, 
rzetelnych informacji popartych odpowiednimi źródłami. Ze względu na specyfikę 
swojego zawodu oczekują szybkiej realizacji zamówień. Naszym zadaniem jest 
przygotowanie takiego warsztatu pracy, aby sprawnie dotrzeć do poszukiwanych 
materiałów, takich które spełnią oczekiwania odbiorcy. Wiedza posiadana przez 
zespół Wypożyczalni Międzybibliotecznej PUM ułatwia to zadanie. Przedstawione 
w niniejszym artykule metody stanowią tylko część naszej pracy. Niejednokrotnie 
w swych poszukiwaniach korzystamy także z baz dostępnych dla wszystkich użyt-
kowników Internetu, jak również z przychylności zaprzyjaźnionych instytucji i osób. 
Zadowolenie społeczności akademickiej jest dla nas źródłem satysfakcji zawodowej. 

STRONY INTERNETOWE WYKORZYSTANE W PUBLIKACJI:
1) Ebsco A-to-Z. Czasopisma i książki elektroniczne w zbiorach Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [online]. EBSCO Industries, Inc. 
[dostęp: 2015-04-20]. Dostępny w Internecie: <http://atoz.ebsco.com/
Titles/pambg?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en>.

2) Doc@med. System elektronicznego dostarczania dokumentów medycz-
nych [online]. PK.com Piotr Krzyżaniak. [dostęp: 2015-04-20]. Dostępny 
w Internecie: <http://www.docmed.pl/>.

3) CKCZ. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych [online]. MAX ELEK-
TRONIK S.A. [dostęp: 2015-04-20]. Dostępny w Internecie: <http://opac.
gbl.waw.pl/cgi-bin/wspd_cgi_ckcz.sh/wc_opac.p>.

4) KaRo. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich [online]. Tomasz Wolniewicz, 
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w Toruniu. [dostęp: 2015-04-20]. 
Dostępny w Internecie: <http://karo.umk.pl/Karo/karo.php>.

5) Subito [online]. Dokumente aus Bibliotheken e.V. Dr. Traute Braun-Gorgon. 
[dostęp: 2015-04-20]. Dostępny w Internecie: <http://www.subito-doc.de/
index.php?lang=en&mod=page&pid=Dokumentlieferung>.

6) British Library. Document Supply Service [online]. The British Library Board. 
[dostęp: 2015-04-20]. Dostępny w Internecie: <http://www.bldss.bl.uk/
BLDSS/>.
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Renata Klimko
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

BIBLIOMETRIA W PRACY BIBLIOTEKARZA

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z bi-
bliometrią. Omówiono najpopularniejsze wskaźniki bibliometryczne: Impact Factor, 
indeks Hirscha, liczbę cytowań oraz listy rankingowe czasopism. Zaprezento-
wano Bibliografię Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie w kontekście wykorzystanie tej bazy do tworzenia zestawień i analiz 
bibliometrycznych.

Wprowadzenie, terminologia
Bibliometria to zbiór technik badawczych, stosowanych do ilościowych analiz 

publikacji, w tym publikacji naukowych i dokumentów patentowych. Bibliometria lub 
szerzej naukometria (ang. scientometrics) może być również traktowana jako od-
rębna dyscyplina badawcza w obszarze naukoznawstwa, zajmująca się badaniami 
rozwoju nauki jako procesu informacyjnego.1 Termin bibliometria został wprowadzony 
w 1969 r. niemal równocześnie przez dwóch niezależnych uczonych: Alana Pricharda 
i Roberta Fairthorna. 

Problem czy bibliometrię należy traktować jako metodę badawczą, kierunek 
badań lub uznać za odrębną dyscyplinę (subdyscyplinę) naukową jest przedmio-
tem dyskusji teoretyków. Zawiłości tego zagadnienia przedstawia Piotr Nowak 
w swojej książce zatytułowanej Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane 
zastosowania.

Rozwój bibliometrii nie byłby oczywiście możliwy, gdyby nie istniała bibliografia. 
Nie ulega wątpliwości, że początki bibliometrii w jej najprostszym, a jednocześnie 
najstarszym z modeli, to nic innego, jak zliczanie wydanych drukiem publikacji 
i analizowanie otrzymanych wyników pod kątem wybranych kryteriów (np. udziału 
w ogólnej produkcji wydawniczej poszczególnych państw czy struktury przedmiotowej 
pewnych nurtów wydawniczych). Siłą rzeczy uznać należy określenie takich analiz 
mianem bibliografii statystycznej.2

1 Klincewicz, K.; Żemigała, M.; Mijal, M. Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami 
naukowymi. Warszawa : MNiSW, 2012, s. 7.

2 Nowak, P. Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 15–16.
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Pisząc o bibliometrii nie sposób pominąć postać dr. Eugena Garfielda powszech-
nie uważnego za ojca naukometrii i bibliometrii. Eugene Garfield w latach 60. XX w.  
założył w Filadelfii Institute for Scientific Information (ISI), który obecnie wchodzi 
w skład Thomson Reuters Corporation. Jest twórcą indeksów cytowań i podstaw 
metodologicznych analizy cytowań literatury naukowej. Wprowadził na rynek wy-
dawaną do dziś bazę Science Citation Index (SCI), która obecnie wchodzi w skład 
platformy Web of Science. Rekordy bazy charakteryzują się tym, że zawierają infor-
mację o publikacjach cytujących daną pracę jak i spis prac cytowanych. Pojawienie 
się indeksów cytowań spowodowało dynamiczny rozwój bibliometrii.

W Polsce pod koniec lat 90. o bibliometrii zaczęto mówić szerzej w kontekście 
polityki naukowej. Komitet Badań Naukowych przyjął system oceny jednostek na-
ukowych ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej. Na potrzeby 
tej oceny powstały listy czasopism punktowanych. W kolejnych latach system został 
dopracowany i doprecyzowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wskaźniki bibliometryczne
Techniki bibliometryczne służą m.in. ocenie badaczy i ośrodków naukowych, 

identyfikacji najważniejszych osiągnięć i porównaniu dorobku naukowego. Najpo-
pularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi, na których opierają się analizy są: 
liczba cytowań, Impact Factor, indeks Hirscha, punktacja ministerialna.

Liczba cytowań
Liczba cytowań, czyli liczba powołań na dany artykuł w innych publikacjach. 

Może być obliczana dla autora lub grupy autorów (instytucji). Analiza cytowań stała 
się możliwa po wynalezieniu indeksów cytowań. Analizę wykonuję się najczęściej 
na podstawie danych z bazy Web of Science tworzonej przez Instytut Informacji 
Naukowej Thomson Reuters lub bazy Scopus wydawnictwa Elsevier. Alternatywą 
dla wymienionych źródeł komercyjnych jest Google Scholar. Dwie pierwsze bazy 
mają zbliżone narzędzia wyszukiwawcze i interdyscyplinarny charakter, różnią się 
zakresem czasowym oraz czasopismami objętymi indeksacją. Baza Web of Science 
jest uznawana za bardziej prestiżowe źródło danych często polecane do sporządza-
nia cytowań na potrzeby MNiSW. Standardowo, przy tworzeniu raportów cytowań 
w bazach, oprócz informacji o liczbie cytowań otrzymać można również informacje 
o cytowaniach z pominięciem autocytowań, uśrednioną liczbę cytowań dla artykułu 
lub danego roku oraz h-indeks.

Indeks Hirscha
Wprowadzony przez amerykańskiego fizyka Jorge’a Hirscha indeks h (indeks 

Hirscha), pozwala na prostą ocenę dorobku pojedynczego naukowca. Indeks h 
opiera się na prostej kalkulacji: naukowiec, którego dorobek charakteryzuje war-
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tość indeksu na poziomie x, opublikował x artykułów naukowych, a każdy z nich 
był cytowany co najmniej x razy. Jego obliczenie jest stosunkowo proste. Wymaga 
uszeregowania w malejącym porządku cytowań artykułów analizowanego autora. 
Wskaźnik szybko zyskał uznanie wśród naukowców. Promuje autorów publikujących 
w dłuższym okresie.

Impact Factor
Kolejnym sposobem wykorzystania wyników analizy cytowań jest utworzenie 

najbardziej wpływowego wskaźnika bibliometrycznego. Wspomniany wcześniej 
Eugene Garfield zaproponował wskaźnik wpływu czasopisma (ang. journal impact 
factor). Impact Factor (IF) obliczany jest jako liczba cytowań publikacji z dane-
go okresu podzielona przez liczbę publikacji z tego samego okresu, przy czym 
analizy są zwykle prowadzone w odniesieniu do dwóch lat poprzedzających rok 
obliczania wskaźnika. Przykładowo, obliczenie wskaźnika dla 2013 r. oznaczać 
będzie zestawienie opublikowanych w 2013 r. cytowań artykułów z lat 2011–2012 
z łączną liczbą artykułów opublikowanych w latach 2011–2012. IF pierwotnie 
miał służyć do oceny siły oddziaływania czasopisma, co mogło być przydatne 
przy planowaniu zakupu czasopism do biblioteki. Obecnie wykorzystywany jest 
do oceny dorobku naukowego. IF obliczany jest corocznie i prezentowany w Jo-
urnal Citation Reports (JCR). Baza JCR jest tworzona przez Instytut Informacji 
Naukowej ISI w Filadelfii. Stąd wywodzi się funkcjonująca w Polsce nazwa lista 
filadelfijska. JCR składa się z dwóch części, zawierających czasopisma z zakresu 
nauk ścisłych i nauk społecznych. Aktualna edycja z danymi za 2013 r. zawiera 
8539 czasopism z zakresu nauk ścisłych i 3080 z dziedziny nauk społecznych. IF 
to wartość wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, najwyższa 
uzyskana w 2013 r. wartość to 162,5 tys. dla CA-A Cancer Journal for Clinicians. 
Oprócz IF baza oferuje również inne współczynniki wpływu m.in. odnoszące się 
do pięcioletniego okresu lub bieżącego roku.

Wykazy czasopism punktowanych
MNiSW publikuje wykaz czasopism naukowych wraz z przypisaną im punktacją. 

Wykaz ten zawiera część A, czyli czasopisma, które znajdują się w bazie JCR, część 
B – pozostałe czasopisma (głównie polskie), część C – czasopisma humanistyczne 
zawarte w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Ujednolicone 
wykazy dla poszczególnych lat dostępne są na stronie internetowej ministerstwa 
pod adresem http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/. 
Czasopisma z części A w aktualnym wykazie mają od 15 do 50 punktów zależnie 
od wysokości IF oraz specyfiki dziedziny. Punktacja czasopism w części B powstaje 
na podstawie ankiet aplikacyjnych od wydawców, czasopisma uzyskują od 1 do 10 
punktów. Część C to czasopisma o wartości 10 punktów.
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Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie

Jednym z zadań bibliotek naukowych jest dokumentowanie działalności naukowej 
pracowników uczelni, czyli gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji 
o dorobku. W bibliotekach naukowych są tworzone bibliografie dorobku naukowe-
go pracowników i najczęściej w postaci baz udostępniane na oficjalnych stronach 
internetowych macierzystej uczelni. Coraz częściej rekordy w takich bazach oprócz 
standardowych danych bibliograficznych są wzbogacone o wskaźniki bibliometryczne, 
tj. IF oraz punktację ministerialną. Lokalnym przykładem takiej bazy jest Bibliografia 
Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie opra-
cowywana w Bibliotece Głównej przez pracowników Działu Informacji Naukowej 
i Bibliografii, m.in. przez autorkę artykułu. Bibliografia jest opracowywana w systemie 
Expertus® WWW firmy Splendor® Systemy Informacyjne i dostępna w sieci otwartej 
pod adresem http://bibliografia.pum.edu.pl/index.php. Baza daje możliwość two-
rzenia wykazów publikacji dla całej uczelni, wydziału lub jednostek organizacyjnych 
w obrębie wydziału oraz dla poszczególnych autorów. Rezultaty m.in. można zawęzić 
do publikacji posiadających IF, punktację MNiSW i Index Copernicus. Przydatną 
funkcją jest możliwość wyselekcjonowania prac, w których wskazany naukowiec 
jest pierwszym autorem. Jest też możliwość szeregowania wyników wg wartości 
wybranego wskaźnika. Oprócz modułu podstawowego umożliwiającego rejestrację 
publikacji dostępny jest również moduł analizy bibliometrycznej, w którym prezento-
wane są ilościowe zestawienia w postaci tabel. W tabelach oprócz danych o liczbie 
poszczególnych typów publikacji, można uzyskać sumaryczne wartości poszcze-
gólnych wskaźników oraz łączną wartość punktacji MNiSW. O popularności tych 
sumarycznych wskaźników świadczy fakt, że spotykamy je często nawet w prasie 
codziennej przy charakterystyce postaci naukowców.

Wyżej wymienione możliwości bazy, pozwalają sprostać aktualnym oczekiwa-
niom władz uczelni oraz indywidualnych użytkowników co do tworzenia zestawień 
i analiz bibliometrycznych. Na podstawie danych zawartych w bazie biblioteka 
przygotowuje punktację publikacji do wewnętrznej oceny pracowników, wewnętrznej 
oceny jednostek uczelni oraz na potrzeby postępowania o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego i tytułu profesora dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK). 
Ponadto, przygotowuje się punktację do wniosków o nagrody oraz w konkursach 
na stanowiska. Podsumowując, usługi z zakresu bibliometrii stanowią bardzo 
dynamicznie rozwijającą się działalność wśród usług bibliotecznych. Tak szerokie 
wykorzystanie danych z bazy spowodowało większą mobilizację ze strony pra-
cowników uczelni do systematycznego dostarczania opublikowanych prac w celu 
aktualizacji danych.

Na zakończenie należy nadmienić, że wykorzystanie metody bibliometrycznej do 
oceny dorobku piśmienniczego wzbudza wiele kontrowersji wśród naukowców. Jest 
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wielu zwolenników oceny tradycyjnej przeprowadzanej przez ekspertów (recenzji). 
Dyskusje na ten temat przetaczają się cyklicznie na łamach fachowych czasopism 
np. Forum Akademickiego (https://forumakademickie.pl/), często są poparte bardzo 
trafnymi argumentami wskazującymi niedostatki lub błędne wykorzystanie jak też 
nadużywanie analiz bibliometrycznych.
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A ARTYKUŁY

Małgorzata Remlein
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

OCENA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA  
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE – 

BADANIE ANKIETOWE

Wstęp
W 2013 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie (AM), przeprowadzono badanie 

ankietowe na temat satysfakcji użytkownika Biblioteki Głównej uczelni (BG).
Celem analizy było poznanie opinii i oczekiwań naszych czytelników (zarówno 

studentów jak i pracowników dydaktycznych). Jej wyniki mają pomóc w określeniu 
jakości naszych usług, ocenić złożoność niektórych procesów na linii użytkownik –  
bibliotekarz, określić oczekiwania naszych czytelników, wytyczyć ramy dalszej 
strategii ogólnego rozwoju biblioteki.

W ocenie satysfakcji użytkownika BG AM posłużono się metodą ankietową, 
w której udział wzięły 193 osoby. Nie wszyscy odpowiedzieli na zadane pytania, 
niektórzy też pominęli wybrane zagadnienia.

Ankieta składała się z 14 pytań. Dwa pierwsze, kategoria respondenta i płeć 
to metryczka a pozostałe to pytania zamknięte i otwarte.

W trakcie analizowania odpowiedzi ankietowanych zrezygnowano z podziału 
wg płci, uznając brak potrzeby rozpatrywania badanej problematyki pod tym 
względem.

Ankiety wypełniane były metodą tradycyjną, na wydrukowanych formularzach. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników uczelni – członków Rady Bibliotecznej 

BG AM, przebieg oraz zebranie ankiet odbyło się bardzo sprawnie.
Konstrukcja kwestionariusza była przejrzysta, pytania zrozumiałe choć niektóre 

dość rozbudowane (zwłaszcza pytania nr 3 i 5). Zostały one opracowane przez 
bibliotekarzy z działów otwartych BG AM.

Założono, że większość ankietowanych przeszła pomyślnie szkolenie biblio-
teczne online (funkcjonujące w AM od dwóch lat), obowiązkowe dla wszystkich 
studentów rozpoczynających studia I i II stopnia w AM, i że nie wszyscy korzystają 
z usług wszystkich sekcji biblioteki. 
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Analiza wyników

Pytanie nr 1. Osoba biorąca udział w ankiecie to: 
a. student stacjonarny
b. student niestacjonarny
c. pracownik
W badaniu udział wzięło 173 studentów stacjonarnych, 7 studentów niestacjo-

narnych i 13 pracowników dydaktycznych. Mała liczba studentów niestacjonarnych 
i pracowników nie odzwierciedla poglądów większości ale uznałam, że opinie tych 
kategorii czytelników są zbyt cenne by je pominąć.

Pytanie nr 2. Płeć.
Podczas rozpatrywania wypełnionych ankiet zrezygnowałam z podziału respon-

dentów wg płci, uznając, że kategoria ta nie ma znaczenia w analizowaniu podjętej 
problematyki.

Pytanie nr 3. Jak często korzysta Pani/Pan z usług poszczególnych agend?  

Tab. 1

Agenda Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku Nie korzystam
st.

stac.
st.

niestac. prac. st.
stac.

st.
niestac. prac. st.

stac.
st.

niestac. prac. st.
stac.

st.
niestac. prac.

Wyp. 3,5% 0% 0% 23,7% 28,6% 38,5% 56,6% 71,4% 38,5% 15,6% 0% 0%
Czyt.M. 5,8% 0% 7,7% 16,8% 0% 15,4% 26,01% 71,4% 15,4% 50,9% 14,3% 46,2%
Czyt.Ks. 5,8% 14,3% 15,4% 15,6% 14,3% 7,7% 21,4% 71,4% 23,1% 54,3% 0% 38,5%
Czyt.Cz. 1,7% 0% 15,4% 6,4% 14,3% 15,4% 13,3% 57,1% 30,8% 76,9% 28,6% 30,8%
Czyt.I.N. 0,6% 0% 7,7% 4,04% 0% 7,7% 16,2% 42,9% 30,8% 78,03% 28,6% 38,5%
Mbt. 0,6% 0% 7,7% 4,04% 0% 15,4% 13,3% 14,3% 30,8% 80,3% 57,1% 38,5%
st. stac.: studenci stacjonarni; st. niestac.: studenci niestacjonarni; prac.: pracownicy; Wyp.: Wypoży-
czalnia; Czyt.M.: Czytelnia Multimedialna; Czyt.Ks.: Czytelnia Książek; Czyt.Cz.: Czytelnia Czasopism; 
Czyt. I.N.: Czytelnia Informacji Naukowej; Mbt: Wypożyczenia Międzybiblioteczne

Z badanej grupy użytkowników wynika, że z wypożyczalni korzysta 83,8% stu-
dentów stacjonarnych, 100% studentów niestacjonarnych i 92,3% pracowników. 
Cieszy wysoki procent korzystających kilka razy w miesiącu. Zdecydowanie najwię-
cej osób korzysta kilka razy w roku. Niemniej należy zastanowić się, dlaczego 15,6% 
ankietowanych studentów stacjonarnych nie korzysta z wypożyczalni. Postawienie 
pytania dlaczego nie korzystasz z wypożyczalni? dałoby zapewne odpowiedź. 

Z czytelni multimedialnej korzysta 48,6% badanej grupy studentów stacjonar-
nych, 71,4% ankietowanych studentów niestacjonarnych i 38,5% ankietowanych 
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pracowników. Zaskakująco dużo osób (aż 50,9% badanej grupy studentów sta-
cjonarnych i 46,2% ankietowanych pracowników) nie korzysta z niej wcale. Sądzę, 
że na liczbę odwiedzin w czytelni multimedialnej wpływa udostępnienie Internetu 
bezprzewodowego na terenie biblioteki oraz powszechność posiadania kompute-
rów osobistych. Poza tym poszczególne bazy online (po uzyskaniu hasła dostępu) 
mogą być wykorzystane w domu, przy pomocy własnego komputera. Z baz online 
dostępnych w sieci AM można zaś korzystać na terenie całej uczelni. Te możliwości 
również wpływają na liczbę korzystających z Czytelni Multimedialnej. Jej bogata 
oferta, np. Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”, czy licencjonowane 
bazy online (IMOVEGA zawierająca SOLAS, MARPOL, STCW, GMDSS, IMDG 
CODE), to silny magnes przyciągający naszych użytkowników. Poza tym popular-
nością cieszy się dostęp do książek i czasopism w formie elektronicznej (EBSCO, 
SCIENCE DIRECT wydawnictwa ELSEVIER SCIENCE, IEEE KNOVEL, WILEY). 
Korzystanie z baz w wersji cyfrowej wpływa na liczbę odwiedzin. Coraz częściej 
nasi czytelnicy sięgają do tekstów elektronicznych. Jednocześnie nie wydaje się 
by druki tradycyjne były „zagrożone” drukami elektronicznymi. 

Nie słabnie wysoka frekwencja użytkowników w czytelni książek. Cieszy nie-
zmiernie fakt, że 100% studentów niestacjonarnych biorących udział w ankiecie, 
korzysta z czytelni książek. Zastanawiające jest natomiast, że tylko 42,8% badanej 
grupy studentów stacjonarnych to użytkownicy czytelni książek. Należy zasta-
nowić się, co jest powodem, że 54,3% badanej grupy studentów stacjonarnych 
nie korzysta w czytelni z tych książek, których nie ma w wystarczającej liczbie 
w wypożyczalni. Sądzić można, że z książek wypożyczonych przez jedną osobę 
korzysta większa grupa osób np. w akademiku. Coraz częściej wykorzystywane 
są też dokumenty w wersji cyfrowej. Ma to swoje przełożenie m.in. na frekwencję 
w czytelni książek (dotyczy to zwłaszcza studentów stacjonarnych).

Ze zbiorów czytelni czasopism korzysta 21,4% badanej grupy studentów sta-
cjonarnych, 71,4% ankietowanych studentów niestacjonarnych i 61,6% wypełnia-
jących kwestionariusz pracowników. Niestety aż 76,9% badanej grupy studentów 
stacjonarnych nie korzysta z bogatej oferty czytelni (756 zarejestrowanych przez 
system biblioteczny Aleph tytułów czasopism: 491 polskich i 265 zagranicznych). 
Każdego roku czytelnia czasopism wzbogacana jest czasopismami z prenumeraty 
(kontynuującej gromadzenie dotychczasowych tytułów i wprowadzającej nowości). 
W 2014 w ramach prenumeraty zamówiono i udostępniono 29 tytułów czasopism 
zagranicznych (nowych i kontynuowanych) oraz 115 tytułów czasopism polskich 
(w tym również nowe tytuły). Mimo tak atrakcyjnej oferty należy pamiętać, że 
czasopisma dostępne w wersji cyfrowej na pewno zmniejszają liczbę odwiedzin 
w czytelni czasopism (choć nie wszystkie czasopisma w wersji drukowanej po-
krywają się z wersją cyfrową). Z mojej obserwacji wynika, że studenci piszący 
pracę dyplomową są bardziej zainteresowani czasopismami niż ich młodsi koledzy. 
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Sądzę, że na pytanie zadane dyplomantom (zarówno studentom stacjonarnym 
jak i niestacjonarnym): czy korzystasz ze zbiorów czytelni czasopism? większość 
z nich odpowiedziałaby tak.

Czytelnia Informacji Naukowej to miejsce, do którego przychodzi 20,8% badanej 
grupy studentów stacjonarnych, 14,3% ankietowanych studentów niestacjonarnych 
i 53,9% poproszonych o wypowiedzenie się pracowników. Specyfika zbiorów Czytelni 
Informacji Naukowej wpływa na liczbę odwiedzin. Największą popularnością cieszą 
się prace dyplomowe, z których po uprzednim pozwoleniu, mogą korzystać studenci 
i pracownicy (zwłaszcza piszący pracę dyplomową). Studenci, którzy zadeklarowali, 
że korzystają z Czytelni Informacji Naukowej, w większości przypadków to osoby 
szukające dostępu do prac dyplomowych, a więc zazwyczaj ci, którzy piszą pracę 
(inżynierską lub magisterską). Można założyć, że 35,1% korzystających z tej czy-
telni to przede wszystkim studenci piszący pracę dyplomową. Udostępnianie norm, 
specjalistycznych biuletynów, aktualizacji dotyczących różnych branż (tematycznie 
związanych z kierunkami studiów w AM) np. ratownictwo, zarządzanie jakością (i in.), 
wysokospecjalistycznych czasopism dotyczy węższej grupy użytkowników. Posługi-
wanie się bazami naukowymi, bibliografiami i innymi specjalistycznymi opracowaniami 
informacyjnymi wymaga od czytelnika większej wiedzy i doświadczenia. To wszystko 
ma odniesienie do takiej a nie innej liczby korzystających z czytelni informacji naukowej.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych korzysta 17,9% badanej grupy studentów 
stacjonarnych, 14,3% ankietowanych studentów niestacjonarnych i 53,9% biorących 
udział w badaniu pracowników. Respondenci, którzy zaznaczyli, że korzystają kilka 
razy w tygodniu z usług wypożyczalni międzybibliotecznej to 8,3%. Po przeanalizowa-
niu dokumentacji wypożyczeń międzybibliotecznych stwierdzono, że prawdopodobnie 
doszło do mylnej interpretacji pojęcia wypożyczalnia międzybiblioteczna. W sprawoz-
daniu z działalności tej agendy wykazano, że w 2013 r. z jej usług skorzystało pięciu 
studentów (złożono po jednym zamówieniu) czyli można przyjąć, że częstotliwość 
wyniosła jeden raz w roku. Zaznaczone odpowiedzi o korzystaniu z usług wypożyczal-
ni międzybibliotecznej kilka razy w miesiącu należy również potraktować ostrożnie, 
przyjmując że niektórzy respondenci błędnie zinterpretowali jej definicję. Sądzić też 
należy, że korzystanie z innych wypożyczalni (na terenie Szczecina) niektórzy nasi 
czytelnicy utożsamiają z wypożyczeniami międzybibliotecznymi, które w zasadzie 
są pewnym ich rodzajem. Do tego wniosku skłania liczba kart międzybibliotecznych 
wydanych przez wypożyczalnię w ciągu ostatnich lat: w 2010 r. wynosiła ona 32, 
w 2011 – 31, w 2012 – 31, w 2013 – 20, a do końca października 2014 – 29. Reasu-
mując, należałoby sprecyzować pytanie o jaki rodzaj wypożyczeń konkretnie chodzi 
(np. że są to wypożyczenia z innych wypożyczalni ale poza Szczecinem). Pewnym 
zaskoczeniem jest wysoki odsetek (80,3% badanej grupy studentów stacjonarnych 
i 57,1% badanych studentów niestacjonarnych) nie korzystających z usług wypoży-
czalni międzybibliotecznej. Może to dowodzić, że stan zbiorów działów otwartych BG 
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AM jest zadowalający. Jednocześnie może to wypływać z niewiedzy o możliwości 
korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej.

Pytanie nr 4. Jakich zbiorów poszukuje Pani/Pan w bibliotece?

Tab. 2
Rodzaj zbioru Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Podręczniki i skrypty 87,7% 100% 38,5%
Książki naukowe 53,8% 100% 61,5%
Czasopisma 9,8% 28,6% 69,2%
Zbiory elektroniczne 15,0% 14,3% 46,2%

Nie jest zaskoczeniem, że 87,7% ankietowanej grupy studentów stacjonarnych 
i 100% ankietowanych studentów niestacjonarnych poszukuje w naszej bibliotece 
podręczników i skryptów. To podstawowa literatura dla studiujących. Cieszy również 
wysokie zainteresowanie książkami naukowymi. Zbiory elektroniczne są bardziej 
popularne wśród pracowników (46,2% badanej grupy) niż studentów (29,3% badanej 
grupy). Tylko 15,0% ankietowanych studentów stacjonarnych i 14,3% ankietowanych 
studentów niestacjonarnych poszukuje zbiorów elektronicznych, co w dobie Internetu 
i cyfryzacji może zaskakiwać.

Pytanie nr 5. Czy wg Pani/Pana liczba zbiorów zgromadzonych w BG AM jest 
wystarczająca?

Tab. 3

Rodzaj
zbioru

Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

tak nie nie mam 
zdania tak nie nie mam 

zdania tak nie nie mam 
zdania

Podręczniki
do nauki przedmiotów 48,0% 42,2% 9,2% 85,7% 14,3% 0% 15,4% 61,5% 15,4%

Książki naukowe
polskojęzyczne 50,9% 19,1% 28,9% 57,1% 42,9% 0% 30,8% 38,5% 30,8%

Książki naukowe
obcojęzyczne 31,8% 12,1% 54,9% 42,9% 42,9% 14,3% 7,7% 53,9% 23,1%

Czasopisma polskie 30,1% 4,0% 64,2% 85,7% 14,3% 0% 38,5% 38,5% 15,4%
Czasopisma zagraniczne 19,1% 9,2% 69,4% 57,1% 28,6% 14,3% 15,4% 46,2% 23,1%
Gazety 26,6% 4,0% 68,2% 71,4% 14,3% 14,3% 23,1% 15,4% 46,2%
Zbiory elektroniczne 24,9% 15,0% 59,0% 42,9% 28,6% 14,3% 15,4% 23,1% 38,5%
Bazy naukowe 27,8% 8,7% 62,4% 57,1% 28,6% 0% 23,1% 30,8% 23,1%
Normy 22,6% 6,4% 70,5% 71,4% 14,3% 28,6% 7,7% 38,5% 38,5%
Beletrystyka 17,3% 8,1% 71,7% 57,1% 14,3% 14,3% 7,7% 15,4% 53,9%
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Studenci stacjonarni często zaznaczali odpowiedź nie mam zdania (oprócz odpo-
wiedzi dotyczącej podręczników do nauki przedmiotów). Ta wersja odpowiedzi może 
wskazywać na niewystarczającą orientację w zbiorach innych niż podręczniki. Nie 
świadczy to jednak o niezadowoleniu z liczby zbiorów. Liczba zaznaczonych odpo-
wiedzi nie, jest stosunkowo niewielka (oprócz podręczników do nauki przedmiotów 
zaznaczonych w ankiecie przez studentów stacjonarnych). 

Zastanawia duża dysproporcja (w zaznaczonych odpowiedziach) między studen-
tami stacjonarnymi uważającymi, że zbiory podręczników do nauki przedmiotów są 
niewystarczające (48% badanej grupy) a studentami niestacjonarnymi uważającymi, 
że ta liczba jest dobra (85,7% ankietowanych). Pozostałe odpowiedzi studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych dotyczące liczby zbiorów (tak, nie, nie mam zdania) 
rozkładają się w różnych proporcjach. Podobne odpowiedzi padają tylko w ocenie 
liczby książek naukowych polskojęzycznych (50,9% badanej grupy studentów sta-
cjonarnych i 57,1% badanej grupy niestacjonarnych uznało ją za dobrą) oraz książek 
naukowych obcojęzycznych (ich liczbę za wystarczającą uważa 31,8 % ankietowa-
nych studentów stacjonarnych i 42,9% przepytywanych studentów niestacjonarnych).

Cieszy wysoki odsetek studentów niestacjonarnych uznających wszystkie rodzaje 
zbiorów za zadowalające. Niewielu z nich wybrało opcję nie mam zdania.

Wielu pracowników dość krytyczne oceniło liczbę zbiorów w BG AM (oprócz gazet 
i beletrystyki). Najwięcej negatywnych ocen „zdobyła” liczba podręczników do nauki 
przedmiotów (61,5% ankietowanych). Sądzę, że ten wynik jest efektem zgłaszania 
tego problemu przez studentów (np. na zajęciach). W następnej kolejności wymie-
niano: niewystarczającą liczbę książek naukowych obcojęzycznych, czasopism 
zagranicznych, norm, czasopism polskich i książek naukowych polskojęzycznych.

Pytanie nr 6. Czy korzysta Pani/Pan z baz naukowych w BG AM?

Tab. 4
Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak 35,8% 71,4% 69,2%
Nie 63,0% 28,6% 30,8%

Z zadowoleniem można przyjąć, że 71,4% badanej grupy studentów niestacjo-
narnych oraz 69,2% poproszonych o opinię pracowników korzysta z baz naukowych 
dostępnych w BG AM. W 2013 r. odnotowano 566 pobranych tekstów z wydawnictwa 
Elseviere (książek i czasopism), 384 z IEEE (pełnotekstowych artykułów z czaso-
pism naukowych i materiałów konferencyjnych), 593 sesje w bazie Knovel oraz 156 
pobranych tekstów z bazy Springer. Należałoby się zastanowić dlaczego aż 63% 
ankietowanych studentów stacjonarnych nie korzysta z baz naukowych. Prawdo-
podobnie z tego typu baz korzystają studenci ze starszych roczników (np. piszący 
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prace dyplomowe). Być może podział respondentów na poszczególne roczniki dałby 
miarodajną odpowiedź.

Pytanie nr 7. W jaki sposób dowiaduje się Pani/Pan o nowych zbiorach w BG AM?

Tab. 5
Źródło informacji Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Od wykładowców 42,2% 28,6% -
Od bibliotekarza 11% 28,6% 15,4%
Z zakładki „Nowości” 17,3% 57,1% 84,6%
Z innych. Jakich? 2,3% 14,3% 15,4%
Nie interesuje mnie 37% 14,3% 7,7%

Studenci stacjonarni najczęściej wymieniali wykładowców jako główne źródło 
informacji o nowościach (42,2% badanej grupy), a dla studentów niestacjonarnych 
głównym źródłem informacji jest zakładka Nowości znajdująca się na stronie in-
ternetowej biblioteki. Studenci stacjonarni mają częstszy kontakt z wykładowcami 
i prawdopodobnie dlatego ich wskazywali częściej. Wśród pracowników najczę-
ściej zaznaczano zakładkę Nowości jako źródło informacji o nowo zakupionych 
publikacjach. Z innych niż wymienione w pytaniu opcji najczęściej podawano pocztę 
elektroniczną.

Pytanie nr 8. Czy chciałaby Pani/Pan mieć możliwość zgłaszania do zakupu 
potrzebnych publikacji?

Tab. 6
Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak 59,0% 71,4% 84,6%
Nie 8,7% 0% 7,7%
Nie mam zdania 31,2% 28,6% 7,7%

Zadowalające jest wysokie zainteresowanie możliwością zaproponowania zaku-
pu potrzebnej literatury przez naszych czytelników (59% badanej grupy studentów 
stacjonarnych, 71,4% badanej grupy studentów niestacjonarnych i 84,6% badanej 
grupy pracowników). Taka ewentualność istnieje w naszej bibliotece. Wiedzą o tym 
przede wszystkim nasi pracownicy, którzy potrzebę zakupu publikacji zgłaszają 
do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Być może stworzenie zakładki na 
stronie internetowej BG AM, opisanej jako zgłoś publikację do zakupu albo zapro-
ponuj zakup książki lub czasopisma ułatwiłoby (zwłaszcza studentom) skorzystanie 
z takiej możliwości.
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Pytanie nr 9. Jak ocenia Pani/Pan system biblioteczny Aleph?

Tab. 7

Odpowiedź Studenci 
stacjonarni

Studenci 
niestacjonarni Pracownicy

Jest dobry i prosty. Pozwala samodzielnie 
zamawiać książki i mieć wgląd do swojego konta
bibliotecznego.

56,0% 71,4% 38,5%

Jest dobry ale skomplikowany – trzeba włożyć
dużo pracy żeby się w nim rozeznać. 9,8% 0% 0%

Jest trudny i mało przejrzysty, nie lubię z niego
korzystać. 4,6% 0% 7,7%

Nie mam zdania 28,3% 28,6% 46,2%

Wysoka ocena systemu bibliotecznego Aleph (prosty i dobry) świadczy 
o dobrym wyborze tego programu dla naszych użytkowników (tak sądzi 56,0% 
ankietowanych studentów stacjonarnych i 71,4% ankietowanych studentów nie-
stacjonarnych). Każdy student rozpoczynający naukę w AM (na studiach I i II stop-
nia) przechodzi obowiązkowe szkolenie biblioteczne (od dwóch lat, online) a dla 
każdego czytelnika mającego jakiekolwiek problemy z korzystaniem z systemu 
bibliotecznego Aleph przeprowadzany jest instruktaż indywidualny (we wszystkich 
działach otwartych). W ocenie tego systemu nie ma zdania 28,3% badanej grupy 
studentów stacjonarnych, 28,6% badanej grupy studentów niestacjonarnych oraz 
46,2% badanej grupy pracowników. Przypuszczać można, że świadczy to o bra-
ku konkretnych problemów w posługiwaniu się systemem bibliotecznym Aleph, 
niemniej wymaga to od nas (pracowników biblioteki) stałej gotowości do pomocy 
przy jego obsłudze (chodzi m.in. o wyszukiwanie literatury, zamawianie książek 
do wypożyczalni itd.)

Pytanie nr 10. Czy znana jest Pani/Panu Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich 
Publikacji”?

Tab. 8

Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak 34,7% 28,6% 61,5%
Nie 64,7% 71,4% 38,5%

Duża liczba ankietowanych studentów (64,7% stacjonarnych, 71,4% niestacjo-
narnych) i biorących udział w ankiecie pracowników (38,5%) wykazała się nieznajo-
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mością Biblioteki Cyfrowej „Świat Morskich Publikacji” (BC ŚMP). Trudno stwierdzić 
czy wynika to z niewiedzy o jej istnieniu czy nieznajomość ta dotyczy zawartości 
jej zasobu. 

Wszelkie informacje na temat BC ŚMP umieszczone są na stronie internetowej 
BG AM, niemniej należy stale wzmacniać działania promocyjne i podejmować 
akcje propagujące jej użyteczność, by jak najwięcej czytelników korzystało z jej 
zasobów.

Pytanie nr 11. Czy korzysta Pani/Pan z informacji i usług zawartych na stronie 
internetowej BG AM?

Tab. 9
Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak. Często 10,4% 28,6% 23,0%
Tak. Rzadko 48,6% 71,4% 77,0%
Nie korzystam 40,5% 0% 0%

Najchętniej z tego typu usług korzystają studenci niestacjonarni (28,6% ankie-
towanych zaznaczyło odpowiedź często) i pracownicy (23,0% ankietowanych za-
znaczyło tę samą odpowiedź). Nie korzysta z informacji i usług zamieszczonych na 
stronie internetowej biblioteki 40,5% badanej grupy studentów stacjonarnych. Być 
może jest to efekt niezrozumienia przez naszych czytelników o jaki rodzaj informacji 
i usług chodzi.

Pytanie nr 12. Czy według Pani/Pana wystarczająca jest w bibliotece liczba 
komputerów z dostępem do Internetu?

Tab. 10
Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak 61,0% 57,1% 15,4%
Nie 4,0% 28,6% 15,4%
Nie mam zdania 34,7% 14,3% 69,2%

Większość studentów jest usatysfakcjonowana liczbą komputerów z dostępem do 
Internetu w naszej bibliotece, choć 28,6% badanej grupy studentów niestacjonarnych 
uważa ich liczbę za niewystarczającą. 

Większość pracowników zaznaczyła odpowiedź nie mam zdania. Oznaczać 
to może, że pracownicy mają dostęp do Internetu w swoich zakładach i nie czują 
potrzeby korzystania z niego w bibliotece.
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Pytanie nr 13. Czy i jakie zmiany wg Pani/Pana powinny być wprowadzone 
w BG AM?

Tab. 11
Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Tak 15,0% 42,9% 23,0%
Nie 81,0% 57,1% 77,0%

W pytaniu poproszono o podanie (w przypadku zakreślenia odpowiedzi tak), jakie 
zmiany chciałby wprowadzić respondent.

Najczęściej proponowanymi były:
1. Zwiększenie liczby tytułów i egzemplarzy skryptów oraz książek naukowych.
Postulat ten jest zawsze brany pod uwagę podczas zakupu literatury. Niestety 

nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu użytkownikowi egzemplarza poszukiwanej 
przez niego książki. Rozwiązaniem tego problemu jest dostępność publikacji w czy-
telniach, korzystanie z BC ŚMP (i in. bibliotek cyfrowych), wypożyczenia międzybi-
blioteczne, krótsze terminy wypożyczeń najbardziej poczytnych publikacji (likwiduje 
się wtedy długą kolejkę oczekujących na wybraną pozycję, każdy zainteresowany 
ma szanse dotrzeć do „swojej książki” ).

2. Poszerzenie możliwości wypożyczenia książek na termin dłuższy niż 31 dni.
W przypadku małej lub niezadowalającej naszych czytelników liczby egzemplarzy, 

krótsze terminy wypożyczeń dają szansę na skorzystanie z nich innym zaintereso-
wanym. Poza tym istnieje możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia. W tym celu 
wystarczy tylko zgłosić taką potrzebę.

3. Danie możliwości (ewentualnie rozszerzenie zakresu) zgłaszania propozycji 
zakupu publikacji.

Z takiej możliwości można korzystać w BG AM już od dłuższego czasu. Być 
może stworzenie „okienka” lub zakładki np. Zgłoś publikację do zakupu (na naszej 
stronie internetowej) dałoby naszym czytelnikom większą i łatwiejszą okazję do jej 
wykorzystania.

4. Udostępnienie w BG wszystkich programów edukacyjnych realizowanych w AM.
Należałoby poprosić o sprecyzowanie postulatu o jakie programy chodzi. Być 

może respondenci mieli na myśli ćwiczenia laboratoryjne realizowane na zajęciach. 
Większość z nich dostępna jest w wersji elektronicznej. 

5. Częstsze wydawanie zamówionych książek np. na każdej przerwie, szybsze 
realizowanie zamówień.

Potrzebę tę zgłoszono w czasie, w którym wypożyczanie książek było realizowa-
ne o określonych godzinach. Obecnie książki wydawane są co godzinę, do godziny 
17.00 (od poniedziałku do piątku) i w niektóre soboty (do 13.00). Zamówienia złożone 
po 15.00 realizowane są na drugi dzień.
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6. Zapewnienie szerokiego dostępu do pełnych treści zbiorów BC ŚMP.
Wszystkie publikacje w BC ŚMP objęte są  ochroną praw autorskich wynikającą 

z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
ujednolicony: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). W związku z tym udostępniamy 
online tylko teksty autorów, na których publikację w Internecie wyrażono zgodę. Aby 
udostępnianie zbiorów odbywało się z poszanowaniem prawa, publikacje znajdujące 
się w BC ŚMP posiadają różne zakresy dostępu:

A. Dostęp nieograniczony – możliwa publikacja w Internecie za zgodą 
twórcy, poprzedzona podpisaniem stosownej umowy. Wówczas 
wszyscy zainteresowani mogą się z taką publikacją zapoznać 
online.

B. Dostęp ograniczony – niemożliwa publikacja online, aż do czasu 
uzyskania zgody autora. Prawnie dozwolone udostępnianie utworu 
w postaci elektronicznej możliwe jest jedynie na terminalach w na-
szej siedzibie. Wszyscy zainteresowani użytkownicy mogą skorzy-
stać z cyfrowej wersji poszukiwanej publikacji tylko i wyłącznie na 
terenie BG AM. Uzyskiwanie zgody na udostępnienie online i podpi-
sywanie stosownych umów to proces skomplikowany i długotrwały, 
wymagający rozwiązania wielu kwestii formalnych oraz prawnych. 
Dlatego nasi czytelnicy proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Odpowiednia informacja umieszczona jest na stronie smp.am.szcze-
cin.pl.

7. Wypożyczenia „od ręki”, bez konieczności zamawiania przez Internet.
System biblioteczny Aleph funkcjonuje na zasadzie zamówień poprzez 

konto czytelnika i nie daje możliwości wypożyczenia publikacji „od ręki”. Na-
tychmiastowy dostęp do literatury możliwy jest jedynie w czytelniach (książek, 
czasopism, informacji naukowej i multimedialnej), w których fukcjonuje wolny 
dostęp do zbiorów.

8. Informowanie o nowych nabytkach za pomocą poczty elektronicznej.
Na stronie internetowej BG znaleźć można informacje o nowościach. Na życzenie 

np. pracownika taką informację można też uzyskać e-mailem.
9. Uproszczenie dostępu do prac dyplomowych.
Procedury i zasady dostępu do tego typu prac ściśle regulują przepisy i regulamin 

BG AM. Nasi czytelnicy (po spełnieniu określonych warunków) mają do nich dostęp 
wyłącznie na miejscu. 

10. Udoskonalenia techniczne.
Trudno odnieść się do tej propozycji, ponieważ nie podano o jakie udoskonalenia 

chodzi.
Nasi czytelnicy mają do swojej dyspozycji skaner, a kserokopiarki dostępne są 

w budynku,w którym znajduje się biblioteka oraz w innych częściach uczelni.
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Pytanie nr 14. Czy jest Pani/Pan zadowolony z jakości obsługi w BG AM?

Tab. 12

Odpowiedź Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni Pracownicy

Jestem zadowolony 92,5% 100% 100%
Nie jestem zadowolony 3,5% 0% 0%

Dumą napawa tak wysoka ocena jakości obsługi w BG AM. Pracownicy syste-
matycznie wsłuchują się w uwagi naszych czytelników, często z nimi rozmawiają, 
pielęgnując tym samym bardzo dobre relacje interpersonalne. Prawidłowe, czę-
sto serdeczne kontakty z czytelnikami są podstawą satysfakcji z wykonywanego 
zawodu i nawet drobne, pojedyncze incydenty (a takie zdarzają się w każdej 
bibliotece) nie są w stanie zakłócić naszych wzajemnych stosunków. Poza tym 
należy pamiętać, że nie wszyscy korzystają z usług BG AM. Dlaczego? Trudno 
na to pytanie odpowiedzieć teraz. Warto przeprowadzić następne badania!

Wnioski
Badania ankietowe dowodzą, że jest to najprostszy i jednocześnie miarodajny 

sposób pomiaru, oceny problematyki dotyczącej zagadnień związanych z biblio-
teką, jej funkcjonowaniem, oczekiwaniami użytkowników, przyszłością itp. Warto 
takie badania przeprowadzać systematycznie aby nie tylko podnosić jakość 
naszych usług ale i brać pod uwagę zmieniające się oczekiwania użytkowników 
bibliotek, również po to, by lepiej poznać naszych czytelników i siebie samych. Do 
uwag czytelników podchodzić należy ze zrozumieniem i powagą, a do pochwał 
z rezerwą i dystansem.

Należy rozważyć potrzebę dalszych badań m.in. ze względu na pojawienie 
się nowych pytań w trakcie analizowania ankiety, a sprecyzowanie niektórych 
w niej poruszonych kwestii, pokazałoby inne aspekty wpływające na satysfakcję 
użytkownika BG AM. Przeanalizowane odpowiedzi ankietowanych nie pozwoliły 
dogłębnie ocenić wspomnianej we wstępie złożoności relacji użytkownik – bi-
bliotekarz. Daje to asumpt do przeprowadzania kolejnych badań ankietowych. 
Pozwoli to skonkretyzować problematykę poruszoną w naszej ankiecie. Bardziej 
szczegółowe pytania, np. z jakich konkretnie baz naukowych korzystasz?, dla-
czego nie korzystasz lub korzystasz z Czytelni Informacji Naukowej? pozwolą 
na bardziej wnikliwą ocenę jakości naszych usług. Systematyczność badań (np. 
ankiety), ciekawość opinii czytelników, wrażliwość na ich oczekiwania przyczyni 
się do głębszego spojrzenia na funkcjonowanie i przyszłość każdej biblioteki. Za-
chęcam wszystkich bibliotekarzy do pobudzenia w sobie aktywności i ciekawości 
badawczej oraz dzielenia się jej efektami z innymi.
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Grzegorz Turniak, prezes Business Networking International Polska, jest auto-
rem słów, które powinny towarzyszyć wszystkim bibliotekarzom w wykonywanej 
pracy: Kto chce, szuka sposobu a kto nie chce, szuka powodu. Oby to krótkie 
przesłanie towarzyszyło nam przez całe życie zawodowe. Podniesie to jeszcze 
bardziej poziom naszych usług, wyeliminuje library anxiety, a wśród użytkowników 
będziemy mieć jeszcze więcej przyjaciół – czego wszystkim nam życzę.
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Jadwiga Truszkowska
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

KSIĄŻKI ONLINE W BIBLIOTECE  
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W SZCZECINIE

W Bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na przeło-
mie ostatnich lat dokonało się wiele zmian w sposobie gromadzenia, opracowania 
i udostępniania zbiorów elektronicznych. 

Przestrzeń i materia, w jakiej porusza się współczesny bibliotekarz, a co za tym 
idzie również i czytelnik, wymusza działania, które wybiegają poza ramy przepisów 
i utartych zaleceń ministerialnych. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego1 zawiera ściśle określony wykaz jednostek ewidencyjnych stosowanych 
w ewidencji wpływów. Katalog ten przedstawia niewystarczający spis materiałów 
bibliotecznych, które w dobie tak szybko postępujących zmian technologicznych, 
pojawiają się w zasobach biblioteki. 

Współczesny młody czytelnik oczekuje od biblioteki nowych rozwiązań, mobilności 
usług, a przede wszystkim dostępności do materiałów bibliotecznych w formie elek-
tronicznej na nowych nośnikach, które nie są objęte wykazem ewidencji materiałów 
bibliotecznych.

Zmieniające się preferencje i kompetencje czytelnicze wpływają na działalność 
Biblioteki PUM. Podążając za duchem czasu biblioteka stara się unowocześnić 
swoją ofertę usług wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom naszych 
czytelników.

Zasoby online czy e-booki są kupowane do biblioteki na różnych zasadach. 
W przeważającej części jest to zakup kolekcji, bądź poszczególnych tytułów w formie 
subskrypcji (prenumeraty). Dostęp czasowy do takich zasobów jest ściśle określony. 
Dostawca treści elektronicznych zakupionych w ramach prenumeraty nie gwarantuje 
dostępu do zasobu w przypadku rezygnacji z subskrypcji. W przypadku nabycia 
książek elektronicznych na własność, dostawca treści elektronicznych zapewnia 
stały dożywotni dostęp do zakupionych materiałów. W Bibliotece PUM stosowane 
są obie formy pozyskiwania do zbiorów materiałów elektronicznych. 

1 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w spra-
wie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, Dz. U. Nr 205, poz. 1283. 
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Istnieją dwa zasadnicze typy książek elektronicznych: e-book w postaci pliku PDF, 
MOBI lub EPUB i książka elektroniczna dostępna w wersji online. E-book w postaci 
pliku daje możliwość czytania przy użyciu komputera offline, załadowania treści na 
urządzenia mobilne typu iPad, smartfon, czy czytnik e-booków. Książka w wersji 
online jest dostępna za pośrednictwem Internetu, a czytelnik może przeglądać elek-
troniczne wydania jedynie w sieci uczelni. Udostępniane w ten sposób e-booki to nic 
innego jak dotychczas szeroko stosowane udostępnianie prezencyjne drukowanych 
zbiorów bibliotecznych (książek, dysertacji, czasopism, bieżącej prasy) odbywające 
się głównie w czytelni.

W artykule zostaną omówione zasady dotyczące opracowywania książek w wersji 
online.

W przypadku zakupu kolekcji książek, bądź poszczególnych tytułów w formie sub-
skrypcji książek, które biblioteka posiada również w wersji drukowanej w katalogu Aleph, 
uwidoczniona jest dostępność do wersji elektronicznej poprzez wypełnienie w opisie 
bibliograficznym książki drukowanej następujących pól: pole 530 z uwagą Dostęp rów-
nież w formie elektronicznej, Dostępne również online (lokalnie); pole 856 zawierające 
link do strony udostępniającej treść książki online i informację o prawach autorskich.

Ryc.1. Przykładowy rekord opisu bibliograficznego książki drukowanej  
i dodatkowa informacja o prenumerowanym dostępie online

W module egzemplarza prenumerowana książka online otrzymuje dodatkowy – 
sztucznie stworzony egzemplarz z wypełnionymi polami:

Typ materiału ‒ Online
Opis ‒ Online
Status egzemplarza ‒ Online
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Ryc. 2. Wypełnione pola egzemplarza książki online

Druga zakładka w module egzemplarza pozostaje niewypełniona.
Dzięki takiemu zapisowi na stronie WWW katalogu Aleph pojawia się bezpo-

średnie linkowanie do zasobu online.

Ryc. 3. Widok zapisu książki online z poziomu użytkownika ‒ strona WWW katalogu Aleph

Klikając na egzemplarz online bezpośrednio otrzymujemy linkowanie do treści 
książki. 

W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji na kolejny okres dostępności do 
zasobów, stworzony egzemplarz i dodane pola w opisie bibliograficznym zostają 
usunięte z systemu Aleph.

Książki online zakupione na własność przez Bibliotekę PUM, zostają zaewi-
dencjonowane i skatalogowane jako źródła elektroniczne. Udostępnianie wersji 
elektronicznej zakupionej książki odbywa się tylko w sieci uczelni. 

Książki online katalogowane są na bazie formatki dokumentu elektronicznego. 
Formatka zawiera pola kodowane oraz podstawowe pola opisu bibliograficznego. 
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Ryc. 4. Formatka opisu bibliograficznego książki elektronicznej

Rekord bibliograficzny jest sporządzany zgodnie z instrukcją formatu MARC 21 dla 
dokumentu elektronicznego2 w połączeniu z instrukcją formatu MARC 21 dla książki3.

Instrukcja dla dokumentu elektronicznego szczegółowo określa sposób, miejsce 
i kolejność pozyskiwania danych źródłowych do opisu bibliograficznego. Pola kodowa-
ne 006, 007 oraz 008 uzupełniane są zgodnie z zawartością opisywanego dokumentu. 
W polach tych na niewykorzystywanych pozycjach stosuje się znak wypełniacza „|”. 

 

Ryc. 5. Pola kodowane opisu bibliograficznego

Kolejne pola (020, 040) zostają wypełnione zgodnie z instrukcją dla książki. 
Hasła do pól 1XX przejmowane są w formie ustalonej w kartotece haseł wzor-
cowych. W polu 245 w podpolu h zostaje umieszczona informacja ‒ dokument 
elektroniczny. 

2 Sanetra, K. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warsza-
wa, 2003.

3 Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Red. K. Grzędzińska. Warszawa,  2012.
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Informację o rodzaju dokumentu, w tym przypadku Dane tekstowe zostają zapi-
sane w polu 256. Strefa adresu wydawniczego jest uzupełniana danymi ze źródeł 
według instrukcji dla dokumentu elektronicznego. W opisie tego rodzaju dokumentu 
nie występuje pole 300. 

Wszystkie elementy dotyczące serii są stosowane analogicznie jak w opisie do-
kumentu drukowanego i są przejmowane w formie ustalonej w KHW. Strefa uwag 
daje możliwość wykorzystania z odpowiednim dopowiedzeniem następujących pól:

500 – dostępny online,
516 – książka elektroniczna,
538 – tryb dostępu Internet. 
W Bibliotece PUM obowiązującym słownikiem haseł przedmiotowych jest MeSH. 

Hasła zostają pobierane z kartoteki do pól 65X opisu bibliograficznego. Kolejne 
elementy pól 7XX stosowane są analogicznie, jak pola 1XX. Jeżeli w rekordzie bi-
bliograficznym zostają użyte pola: 800, 810, 811, 830 to ich treści muszą zawierać 
informacje przejęte w formie ustalonej w KHW.

Elektroniczną lokalizację dokumentu i sposób dostępu określa pole 856, które 
zawiera wskaźniki: pierwszy – 4, drugi – 1. Istotne znaczenie ma podpole u zawie-
rające link do dokumentu, oraz podpole 4 z informacją Prawa autorskie. Taki zapis 
pozwala na bezpośredni dostęp do tekstu dokumentu z pominięciem wyświetlania 
informacji o prawach autorskich.

Ryc. 6. Przykładowy opis bibliograficzny książki online

Brak tej informacji w opisie 
bibliograficznym powoduje 
wyświetlanie komunikatu  
o prawach autorskich
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Ryc. 7. Informacja o prawach autorskich

Skatalogowana książka elektroniczna zostaje zarejestrowana w module gro-
madzenia z wszystkimi elementami rejestracji faktury, wpływu i nadania kolejnego 
numeru inwentarza. 

Ryc. 8. Egzemplarz i numer inwentarzowy książki online

Link do pełnego tekstu
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Numer inwentarza jest tożsamy z numerem sygnatury i w pierwszej zakładce eg-
zemplarza uzupełnione zostają pola: typ materiału, sygnatura, opis, status egzemplarza.

Ryc. 9. Wypełnione pola egzemplarza książki online

Opracowana książka elektroniczna w indeksie tytułowym uszeregowana jest 
w katalogu Aleph w jednym ciągu razem z książką drukowaną. Taki widok tytułów 
w katalogu daje czytelnikowi pełną informację o zasobach biblioteki.

Ryc. 10. Widok uszeregowania tytułu książki ‒ wersja drukowana i elektroniczna

Zbiory elektroniczne w Bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie stanowią ważny element oferty dla użytkowników. Książki online 
stają się coraz częściej wykorzystywane. Rosnące zainteresowanie nowymi roz-
wiązaniami technologicznymi stawia przed biblioteką konieczność dostosowania 
się do oczekiwań użytkowników i uwidocznienia w katalogu bibliotecznym wszyst-
kich dostępnych zasobów, w tym elektronicznych. Zasób książek elektronicznych 
dostępnych online jest systematycznie powiększany.
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Agnieszka Tupikowska
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

MOTYWACJE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK 
UCZELNI PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE

Najprościej o motywacji możemy powiedzieć, że jest ona określeniem wszyst-
kich procesów zaangażowanych w ukierunkowanie i utrzymywanie fizycznych oraz 
psychicznych aktywności człowieka. Motywacja, jako siła wewnętrzna, stwarza 
możliwość realizacji wszelkich celów. Pozwala osiągnąć sukcesy w życiu. Decyduje 
o determinacji i skuteczności naszego działania.

Ludzie mają wewnętrzne potrzeby żeby istnieć i trwać, aby utrzymać się przy 
życiu, muszą zaspokajać systematycznie własne potrzeby, zatem – muszą praco-
wać, a ich motywacja zmierza do redukcji lub spełnienia tych potrzeb. Oznacza to, 
że ludzie będą działać lub postępować tak, aby zaspokoić każdą swoją potrzebę. 
Do najbardziej znanych koncepcji ustalania potrzeb, ich liczebności i ważności 
należy hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa. Twierdził on, że potrzeby człowieka 
układają się w pewnego rodzaju hierarchię, i że w pierwszej kolejności winny być 
zaspokojone potrzeby biologiczne.

1. Potrzeby fizjologiczne (biologiczne) – warunkują prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Związek pracy z tymi potrzebami jest oczywisty. To głównie dzięki 
pracy ludzie zdobywają środki umożliwiające ich zaspokajanie. 

2. Potrzeby bezpieczeństwa i ochrony – obejmują dążenie do bezpieczeństwa 
osobistego i socjalnego. Uaktywniają się szczególnie w nowych sytuacjach. 
Pierwsza praca w jednakowym stopniu rodzi nadzieję, jak i obawy o to, czy 
podołamy przyszłym obowiązkom, a także – czy potrafimy zaadaptować się 
w nowym środowisku społecznym. 

3. Potrzeby afiliacji (przynależności do grupy) – wiążą się ze społeczną naturą 
człowieka i przejawiają w poszukiwaniu pozytywnej więzi z innymi ludźmi. 
Podjęcie pracy zawodowej przez człowieka daje mu okazję do przeżywania 
kontaktów społecznych nowego typu. Tym trudniejsza jest jego sytuacja 
w przypadku braku akceptacji lub odrzucenia przez grupę starszych pra-
cowników. 

4. Potrzeby szacunku – znaczenie ich zależy w dużym stopniu od typu kultury. 
Obecnie pieniądze, władza, prestiż to najważniejsze wartości i wskaźniki 
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pozycji społecznej. Pieniądze są uniwersalnym środkiem umożliwiającym 
zaspokojenie innych potrzeb. Pieniądze i dobra materialne traktuje się po-
wszechnie jako wskaźniki prestiżu (szacunku otoczenia). Dążenie do społecz-
nego uznania wpływa na motywację do działania oraz motywację do pracy. 

5. Potrzeby samorealizacji – samorealizacja wiąże się bardziej z doświadczaniem 
zadowolenia z samego działania i uczestnictwa w procesie powstawania cze-
goś, niż z końcowego efektu i uzyskanej oceny. Różne są rodzaje aktywności, 
do których każdy czuje się “stworzony”. Warunkiem sprzyjającym samore-
alizacji pracowników jest pozostawienie im odpowiedniej swobody wyboru 
i swobody działania. Do zaspokojenia potrzeby samorealizacji pracownicy 
potrzebują możliwości rozwoju, ponoszenia odpowiedzialności i wykorzy-
stywania własnych zdolności. Rozwój osobisty zajmuje szczytowe miejsce 
w hierarchii i pojawia się po zaspokojeniu pozostałych potrzeb oraz jest bardzo 
ważnym czynnikiem motywującym: daje nam poczucie tego, że się rozwijamy.

Motywowanie – to układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określo-
ny sposób. Jednak wszystkich narzędzi motywowania nie wykorzystuje się razem, 
lecz dobiera się je odpowiednio do warunków i celów pracy. Właściwy system mo-
tywowania pracownika w zakładzie pracy jest jednym z najważniejszych warunków 
skutecznego realizowania celów zawodowych.

Do instrumentów motywowania zaliczamy:
 • Środki zachęty – pozytywne pobudzanie i nagradzanie. Oferują pracowni-

kowi określoną nagrodę w zamian za oczekiwaną pracę, pozostawiając mu 
decyzję o zaakceptowaniu nagrody. Umownie dzielimy je na:
 – materialne (np. płace, premie itp.)
 – niematerialne (np. awans, uznanie, prestiż, rozwój zawodowy itp.).

 • Środki przymusu – nakazy, zakazy, polecenia, zalecenia sformalizowane 
i niesformalizowane, normy pracy, regulaminy, instrukcje, przepisy kodek-
su pracy, które zmuszają pracowników do narzuconych zachowań. Takie 
motywowanie jest jednak mało efektywne powoduje minimum wysiłku. 
Wykonujemy wtedy tylko tyle pracy ile trzeba, żeby uniknąć kary. Ten typ 
motywowania nie wymaga od motywującego żadnych kwalifikacji.

 • Instrumenty perswazji – łączą się z demokratycznym stylem zarządzania 
i dotyczą:
 – współudziału pracowników w zarządzaniu
 – codziennych i okresowych spotkań z bezpośrednim przełożonym
 – negocjacji, konsultacji
 – powołania różnych organów przedstawicielskich, które reprezentują pra-

cowników np. związków zawodowych.
To wszystko wpływa na świadomość pracowników i ich stosunek do aktywności 
zawodowej. 
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 • Pieniądze są najbardziej oczywistym motywatorem mającym ogromne zna-
czenie dla pracowników. Stanowią podstawową siłę napędową do działania, 
ponieważ zaspokajają wiele potrzeb i są symbolem pozycji społecznej.

 • Ocena to inna forma motywacji do pracy. Często, ocenianie spotyka się 
z niechęcią, gdyż kojarzy się z rychłym zwolnieniem. Można tego uniknąć 
poprzez informowanie podwładnego o celach systemu oceniania.

 • Szkolenia są nieodzowną, celową i rentowną inwestycją, ponieważ są one 
najważniejszym motorem w strategii rozwoju firmy, a w naszym przypadku 
biblioteki. Należy zadbać o odpowiednie kształtowanie i doskonalenie kompe-
tencji podwładnego oraz o jego poziom kwalifikacji. Celem takich szkoleń jest:

 – przygotowanie do realizacji nowych zadań i wprowadzania zmian
 – awansowanie na nowe stanowisko pracy
 – rozbudzanie w podwładnych większej inicjatywy i kreatywności w postę-

powaniu
 – uświadamianie wymagań i umiejętności na stanowisku pracy.

 • Awans jest ważnym instrumentem motywowania, który jest zachętą do pod-
noszenia efektywności i uznaniem za pracę. Ważne jest, aby był on zasłużony 
i oparty na kryteriach merytorycznych, gdyż wpływa to korzystnie na zacho-
wania pracownika i jego otoczenia. Zwiększa zapał i chęć do działania oraz 
skłania do doskonalenia umiejętności. Kwestia awansu powinna stanowić 
ważną i trwałą pozycję polityki kadrowej. 

Skuteczną formą wynagradzania pracownika jest stworzenie możliwości realizo-
wania kariery zawodowej, co silnie motywuje do pracy i wiąże z instytucją. Dla pra-
cownika jest drogą profesjonalnego rozwoju.

Wśród pozapłacowych motywacji możemy wyróżnić:
 • Przeniesienia, które zapewniają pracownikom uzyskanie szerszego doświad-

czenia, a pracodawcom umożliwiają obsadę wakatów. Ruchy te wykonuje 
się również po to, aby otworzyć drogę awansu.

 • Gratyfikacje pozapłacowe, które w dzisiejszych czasach są dopełnieniem 
wynagrodzenia. Mogą być to np.: samochód służbowy, mieszkanie, telefon 
komórkowy, pakiety medyczne i sportowe itd. Mają wysoką wartość i przy-
czyniają się do usprawnienia życia osobistego pracownika. Pozapłacowa 
gratyfikacja jest w Polsce czymś nowym. Najlepsze „kąski” przypadają 
pracownikom na najwyższych stanowiskach oraz są kierowane do specjali-
stów i kierowników. Zwykli „zjadacze chleba” muszą zadowolić się modnymi 
w obecnych czasach np. bonami do hipermarketów.

Inne motywatory to:
 • pochwała
 • wyrażenie uznania
 • poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności
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 • przydzielenie trudnieszych zadań
 • konsultowanie decyzji
 • zasięganie opinii itp.
Podsumowując, mogę stwierdzić, że nie istnieją uniwersalne bodźce motywacyjne 

ale są one wyznacznikami tego, że pracownik wykonuje swoją pracę dobrze i jest na 
właściwym miejscu. Bodźce te zmieniają się i są zależne od sytuacji życiowej i cech 
osobowości pracownika. Istotne jest, że bodźców płacowych czy pozapłacowych nie 
stosujemy zamiennie, tzn. płacy na pewno nie zastąpi pochwała.

Warto zwrócić uwagę na specyfikę oddziaływania nagród, jako systemu mo-
tywacji pozytywnej oraz kar, jako systemu motywacji negatywnej. Nagrody spra-
wiają nam przyjemność, a pozytywne emocje przenoszą się na środowisko pracy. 
Zaczynamy cenić i lubić wykonywaną pracę. Przewaga nagród sprzyja integracji 
pracownika z jego zajęciem i organizacją, stwarza dużą szansę ukształtowania 
pozytywnej postawy wobec pracy, co owocuje jej wyższą wydajnością i jakością. 
Należy pamiętać, że nagroda, która była zapowiedziana i nie została przyznana, 
powoduje zwątpienie i stwierdzenie, że wysiłek poszedł na marne. Jeżeli osiągnię-
cia pracownika będą mierzone, oceniane i odpowiednio nagradzane, wówczas 
będzie on skłonny do dodatkowego wysiłku. Każda nagroda ma inną wartość dla 
różnych osób.

Stosowanie nagrody powinno odbywać się według następujących zasad:
 • musi być stosowana konsekwentnie
 • musi być dla wszystkich zrozumiała
 • wysokość nagrody za wykonane zadanie nie może być obniżona.
Kary są sposobem motywowania negatywnego. Nastawione są na mobilizowanie 

pracownika poprzez poczucie zagrożenia, niepokoju. Nie eliminują niewłaściwych 
zachowań, zmniejszają aktywność, wywołują zaburzenia emocjonalne (np. lęk) i zach-
owania agresywne. Jeżeli zapowiedziana kara nie nastąpiła, to podwładny może czuć 
się bezkarnie. Nadmiar kar rodzi konsekwencje przeciwne, powoduje zmniejszenie 
aktywności w pracy. Negatywne emocje sprzyjają obniżaniu wydajności i jakości pracy. 

Nagrody sprawiają dużą przyjemność i satysfakcję, a emocje z nimi związane 
przenoszą się na środowisko kolegów. Przewaga nagród sprzyja rozwojowi i stwarza 
duże szanse na ukształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy.

Nagrody i kary są ważnymi narzędziami motywacyjnego oddziaływania na za-
chowania pracowników. Jest to związane z wynagrodzeniem, a także z możliwością 
awansu. Aby spełniły one swe motywujące zadania, muszą mieć jasno określony cel. 
Wiąże się to z otwartym sprecyzowaniem powodu ich udzielenia oraz z problemem 
odpowiedniego przygotowania kadr kierowniczych do pracy z podwładnymi. Kary, 
stosowane w nadmiarze, przestają pełnić rolę motywatorów, ale stosowane umie-
jętnie, pozwalają wpływać na jednostkę. Przełożony powinien zdawać sobie sprawę 
z niskiej wartości motywacyjnej źle opłacanego pracownika. Bez znajomości prawa 
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i psychologii, kierownik nie zrozumie podwładnego oraz nie będzie umiał mądrze 
wpływać na niego i jego pracę. Dobry przełożony powinien u podwładnych szukać 
siły i ich talentów. 

Istnieje kilka stylów kierowania, których ważnym elementem m.in. jest poziom 
udziału podwładnych w procesie decyzyjnym oraz kontakt emocjonalny z pracowni-
kiem. Mogą one natomiast różnić się między sobą metodami motywacji.

Niezależnie od stopnia klasyfikacji, najistotniejszymi stylami są:
 • Autokratyczny – kierownik wydaje polecenia, nie pyta o zdanie pracowni-

ków i narzuca im zadania, utrzymuje w stosunkach z nimi dystans, stosuje 
praktykę dyscyplinarną.

 • Demokratyczny – kierownik jest „dyrygentem”, korzysta z opinii innych pra-
cowników. Przedstawia możliwości rozwiązania problemu, a grupa dokonuje 
wyboru. Stara się również być członkiem grupy nie angażując się przy tym 
w jej pracę.

 • Liberalny – kierownik jest niezdolny do sprawowania kontroli nad podwład-
nymi, jedynie stara się im zapewnić dobre warunki pracy. Pracowników 
z przełożonym łączy bardzo silna więź.

W każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia z podwładnymi, ważna jest własna 
postawa wobec nich. 

Kiedy przyjmujemy pozytywną postawę i skupiamy się na mocnych stro-
nach pracownika, to jego postępowanie zmienia się na lepsze. Natomiast gdy 
przyjmujemy negatywną postawę i wypominamy podwładnym ich słabości, to 
wówczas ułatwiamy im kontakt z własnymi błędami, co powoduje pogorszenie 
postępowania. Styl skutecznego kierowania to styl skutecznego motywowania. 
Przełożony powinien przydzielać pracownikom zadania zgodne z ich możliwo-
ściami, zrozumiale określać wymagania, omawiać cele i zadania. Najważniejsze 
jest jednak, by posiadał on określoną wiedzę o ludziach i ich potrzebach. Jeżeli 
jej nie posiada, to warto mu pomóc zrozumieć, jakich metod użyć w celu zmo-
tywowania pracowników.

Zdaniem socjologów, aby właściwie motywować pracowników i dobrze nimi 
kierować, należy umieć zwracać im uwagę. Człowiek uczy się na błędach i niepo-
wodzenie nie powinno oznaczać przegranej. Wręcz przeciwnie, przełożony powinien 
umożliwić podwładnym poprawianie błędów, które popełnili. Nie należy udawać 
wszechwiedzącego. Przełożonym również zdarzają się niepowodzenia, a inni i tak 
zauważają potknięcia. Nie przyznając się do nich można stracić autorytet. Należy się 
też starać, aby znaleźć równowagę między wzmocnieniem pozytywnym i negatyw-
nym. Pochwała jest bardzo ważna i należy ją stosować od razu, powinna górować 
nad krytykowaniem. Przełożony winien traktować swoich podwładnych uczciwie. 

Oprócz uczciwości, wzajemnej lojalności, wzmacniania pozytywnego i nega-
tywnego, kierownik musi pamiętać o sprawiedliwości, pewności i o indywidualnej 
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ocenie podwładnych. Zadaniem każdego kierownika jest odpowiednie rozbudzenie 
motywacji i jej wykorzystanie w celu zaangażowania w pracę. Tak, aby kwalifikacje, 
umiejętności, uzdolnienia pracowników zostały maksymalnie wykorzystane w pro-
cesie pracy. Pragnienie uznania skłania ludzi do działania, jest wewnętrzną siłą 
napędową. Uznanie jest energią napełniającą ducha i ciało, uskrzydla do nowych 
czynów. Okazując uznanie podwładnemu, przełożony daje dowód jego umiejętności, 
dostarcza energii, pewności siebie i motywacji. 

Wśród pracowników bibliotek naukowych w Szczecinie została przeprowadzona 
ankieta na temat Motywacje zawodowe pracowników bibliotek państwowych uczel-
ni w Szczecinie. Wzięły w niej udział 63 osoby z Akademii Morskiej, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. Najwięcej ankietowanych było w przedziale wie-
kowym 41–50 lat – 41% oraz 31–40 lat – 38%, pracownicy w wieku powyżej 51 lat 
stanowili 18%, a poniżej 30 lat – 3%. Największą grupę stanowili kustosze – 49%, 
następnie starsi bibliotekarze – 24%, bibliotekarze – 19%, młodsi bibliotekarze – 7% 
i 1% starsi kustosze dyplomowani.

Wyniki ankiety przedstawiają się w sposób następujący.

Czy jest Pani/Pan zadowolona/ny z wykonywanej pracy?

Zadowolonych z wykonywanej pracy w bibliotece jest 55% ankietowanych, na-
tomiast 16% odpowiedziało negatywnie.

Czy w Pani/Pana zakładzie pracy istnieje czytelny system motywacyjny?
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Spośród badanych, 87% twierdzi, że w ich bibliotece nie istnieje czytelny system 
motywacyjny. Tylko 13% twierdzi, że tak.

Jakie metody motywacyjne są najczęściej stosowane w Pani/Pana zakładzie 
pracy?

Najczęściej stosowanymi metodami motywacyjnymi w bibliotekach jest w 24% 
pochwała, aż w 21% to premia, w 19% – upomnienie, w 17% – nagroda pieniężna. 
W 7% stosuje się naganę. W najmniejszym stopniu, bo tylko w 3% jest to awans. 
W ogóle nie stosuje się nagrody rzeczowej. 

Wśród innych respondenci wymienili: brak jasnych reguł, brak metod, stosowanie 
metody negatywnej poprzez zmianę stanowiska pracy oraz awans według wysługi.

Co, według Pani/Pana, jest najbardziej motywujące w pracy?

Wg pracowników bibliotek do pracy motywują: w 20% – wysokość wynagro-
dzenia, w następnej kolejności premia – 14%, 13% – pewność pracy, interesu-
jąca praca i awans, 11% – możliwość podnoszenia kwalifikacji, 11% – swoboda 
w wykonywaniu pracy. Wśród odpowiedzi pojawiła się również dobra współpraca 
z zespołem, odejście od ścisłej specjalizacji w wykonywanych pracach oraz jeden 
dzień wolny.
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Czy Pani/ Pana przełożony potrafi umiejętnie wydobyć z pracownika to, co 
najlepsze?

Niestety aż 72% respondentów twierdzi, że ich przełożony nie potrafi umiejętnie 
wydobyć z pracownika tego, co najlepsze. Tylko 22% badanych twierdzi, że tak.

Jakim stylem kierowania posługuje się Pani/ Pana przełożony?

W bibliotekach naukowych w Szczecinie ocena stylów kierowania rozkłada się 
raczej równomiernie. 35% ankietowanych pracowników twierdzi, że stosowany jest 
styl autokratyczny, 34% – że jest to styl liberalny i 31% – styl demokratyczny.

Czy wyżej zaznaczony styl kierowania odpowiada Pani/ Panu?

W 58% odpowiedzi styl kierowania stosowany w bibliotekach nie odpowiada 
ankietowanym.

Jaki jest poziom motywacji w Pani/ Pana zakładzie pracy?
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Poziom motywacji w bibliotekach jest niski: wskazało na to aż 48% badanych. Wg 
26% ankietowanych nie ma go wcale, natomiast tylko 3% twierdzi, że jest wysoki.

Jakie czynniki zdecydowałyby o zmianie przez Panią/Pana miejsca pracy?

Najważniejszym czynnikiem, który zadecydowałby o zmianie miejsca pracy 
są wysokie zarobki – 27%, w 18% są to stosunki międzyludzkie, następnie uznanie 
za wykonywaną pracę i perspektywa rozwoju oraz możliwość awansu.

Które potrzeby wg Pani/ Pana są najbardziej zaspokajane w pracy?

Potrzeby, jakie są najbardziej zaspokajane w pracy to potrzeby podstawowe – 
wskazało na nie aż 40% badanych. Z kolei 25% badanych wskazało na potrzebę 
bezpieczeństwa. Natomiast pozostałe potrzeby są na dalszym planie.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co kieruje motywacją do pracy 
pracowników bibliotek naukowych w Szczecinie. Motywacje zawodowe są często 
poruszanym problemem w dzisiejszych czasach. Zmiany gospodarcze, jakie za-
chodzą w naszym kraju powodują, że odpowiedzi na pytania ankiety mogą za jakiś 
czas ulec zmianie. 

Mam nadzieję, że może chociaż trochę udało mi się przybliżyć punkt widzenia 
pracowników bibliotek naukowych w Szczecinie. Nie chcę podejmować się interpre-
tacji wyników mojej ankiety, niech każdy sam spróbuje wyciągnąć wnioski. 

Podsumuję wszystko słowami Tadeusza Kotarbińskiego chodzi o to, by człowiek 
robił ochoczo to, co robić musi, by tego co robić musi, nie robił tylko dlatego, że musi; 
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by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił 
wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej.
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Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie

Magdalena Urbaniak
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

SYSTEM SZKOLEŃ BIBLIOTECZNYCH ONLINE,  
JAKO OBOWIĄZKOWE NARZĘDZIE WSPÓŁCZESNEJ  

BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

Jeżeli nie ma Cię w Internecie, to tak jakbyś nie istniał
– Bill Gates, założyciel firmy Microsoft

Wstęp
Podczas spotkania z dziennikarzami, Bill Gates – jeden z najbogatszych ludzi na 

globie, wypowiedział jedno ze słynniejszych zdań, że jeżeli nie można nas znaleźć 
w Internecie, to najprawdopodobniej nie istniejemy. Parafrazując te słowa, w dobie 
galopującej cyfryzacji, brak własnej strony internetowej, a w przypadku bibliotek aka-
demickich brak dostępu do katalogu bibliotecznego online wiąże się z ograniczoną 
informacją o posiadanych zasobach, a tym samym mniejszą frekwencją czytelników. 
Biblioteki akademickie inwestując w zaawansowane systemy biblioteczne ocze-
kują przyjaznej prezentacji wyszukiwanych wyników, intuicyjnego przeszukiwania 
posiadanych zbiorów, sprawnego dostępu do zasobów cyfrowych. Zdecydowana 
większość studentów swoje poszukiwania rozpoczyna i kończy tylko w obszarze 
internetowego katalogu bibliotecznego. Nieumiejętne poruszanie się w gąszczu 
żargonu bibliotecznego, często kończy się fiaskiem. W związku z tym narodził się 
pomysł stworzenia dedykowanego systemu szkoleń bibliotecznych dla studentów 
pierwszego roku Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Argumenty za i przeciw
 • Głównym argumentem przemawiającym za stworzeniem internetowego 

systemu szkoleń jest specyfika uczelni i charakter prowadzonych kierunków 
kształcenia. Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie m.in. 
nawigatorów i mechaników, odpowiadającym wymaganiom nowoczesnej 
floty transportowej i rybackiej. Zatem studenci przebywający poza granica-
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mi kraju lub odbywający praktykę morską powinni mieć jednakowe prawo 
dostępu do specjalistycznych i unikatowych zasobów cyfrowych uczelni, 
możliwości umiejętnego korzystania z katalogu bibliotecznego lub zaliczenia 
testu bibliotecznego online.

 • Kolejny ważny aspekt to poprawa budżetu uczelni poprzez eliminację 
kosztów związanych z prowadzeniem wykładów w sposób tradycyjny, czyli 
wynajęciem sali, zużyciem mediów i honorarium wykładowców. 

 • Dzięki szkoleniom online, pracownik biblioteki nie musi opuszczać swojego 
miejsca pracy, co przekłada się na większą wydajność i dyspozycyjność 
wobec czytelników. 

 • W tym samym czasie może być szkolona dowolna liczba czytelników. Nie 
istnieją takie ograniczenia, jak brak miejsc w sali wykładowej, czy ścisły 
harmonogram zaliczeń. Studenci nie tracą czasu na dojazd, a dostępność 
testów wynosi 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na świecie. 

 • Osoby administrujące systemem szkoleń mogą monitorować wyniki na-
uczania czytelników oraz stopień zrozumienia pytań. Dzięki temu Biblioteka 
Główna AM w Szczecinie regularnie aktualizuje i udoskonala bazę pytań 
programu szkoleniowego.

 • Dodatkowym plusem jest ankietyzacja czytelników tuż po pozytywnym 
zakończeniu testu weryfikacyjnego. Bibliotekarze korespondują ze studen-
tami, służąc pomocą w przypadku jakichkolwiek niejasności, które mogły się 
pojawić podczas rozwiązywania testu. Konsekwencją tego jest sukcesywne 
wdrażanie wszystkich konstruktywnych sugestii czytelników do bazy e-le-
arningowej biblioteki.

 • Sposób przekazywania wiedzy studentom nie jest uzależniony od aktu-
alnej kondycji psychofizycznej wykładowcy. Każdy czytelnik ma dostęp 
do identycznej bazy wiedzy, do której może powracać na każdym etapie 
kształcenia. 

 • Import, jak i eksport bazy studentów został na tyle zautomatyzowany, że 
pracownicy biblioteki poświęcają mniej czasu na prace administracyjne, 
a lepiej mogą się skoncentrować na pracy bieżącej.

Do sztandarowych wad elektronicznego systemu szkoleń bibliotecznych możemy 
zaliczyć:

 • Duże koszty startowe, czyli wykonanie projektu, zakup infrastruktury sprzę-
towej oraz wynajęcie obsługi informatycznej systemu.

 • Ponadto środek ciężkości nauczania zostaje przeniesiony z wykładowcy 
na studenta. Student musi się wykazać motywacją, chęcią poszukiwania 
rozwiązań i doskonalenia wiedzy. 

 • Następuje całkowite ograniczenie kontaktów międzyludzkich, co nie pomaga 
w walce z powszechnie panującym stereotypem bibliotekarza. Pracownik 
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nie może się wykazać elokwencją, wiedzą i pomocą, gdy student ograniczy 
się tylko do zdalnych odwiedzin.

 • Dostęp do łącza internetowego, co jest obligatoryjne by móc zaliczyć test 
weryfikacyjny.

Czy internetowa forma szkolenia bibliotecznego jest lepsza niż wykłady tradycyj-
ne? Ostatnie lata wykazują większą przychylność nowoczesnym formom kształcenia 
opartym na technologiach internetowych. Dają one więcej możliwości urozmaicenia 
prezentowanego materiału, weryfikacji wiedzy czy wywołania zaciekawienia czytel-
nika. Wiedza jest prezentowana „kapsułkowo”, czyli w małych dawkach z dużym 
naciskiem na elementy istotne, co sprzyja jej szybkiemu przyswajaniu. 

Fazy realizacji systemu bibliotecznego
Prezentowany system szkoleń bibliotecznych jest systemem dedykowanym, czyli 

spersonalizowanym do wymagań, oczekiwań i indywidualnych potrzeb biblioteki. Po 
dokonaniu analizy konkurencyjnych systemów szkoleniowych, BG AM nie skorzystała 
z żadnych gotowych rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku IT. Natomiast została 
nawiązana współpraca z jedną ze szczecińskich firm zajmujących się tworzeniem 
oprogramowania. W kooperacji z informatykiem, bibliotekarzem systemowym oraz 
pracownikami poszczególnych działów biblioteki został stworzony koncept. 

Postawione zostały wymagania funkcjonalne, sprzętowe oraz bazodanowe. 
Opracowany został harmonogram zadań, który skutecznie wyznaczał rytm prac. 
W fazie projektowania uszczegółowiony został interfejs aplikacji oraz projekt bazy 
danych. Na każdym etapie życia projektu były prowadzone testy oprogramowania. 

System szkoleń został napisany w popularnym dla aplikacji webowych języku 
skryptowym PHP. 

Po implementacji niezbędnych funkcjonalności, nastąpiła faza testów pod kątem 
prawidłowego funkcjonowania, jak i użyteczności systemu. Zaakceptowany przez 
bibliotekę projekt został uruchomiony i udostępniony studentom z dniem 1 paździer-
nika 2012 r. 

Zmiany na lepsze
Szkolenia studentów pierwszego roku w BG AM w Szczecinie dawniej miały formę 

wykładu. Prowadzone zajęcia trwały około dwóch godzin dydaktycznych i obejmowały 
wykład oraz ćwiczenia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z wyszukiwaniem 
zasobów w katalogu bibliotecznym. Odbywały się w grupach liczących 20 osób, 
w gmachu BG. Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostawali zaliczenie, o czym 
świadczył wpis do indeksu. Taka forma szkolenia funkcjonowała bardzo długo. 

Obecnie nowoczesna biblioteka oferuje swoje zbiory już nie tylko w formie druko-
wanej, ale coraz szerzej otwiera wrota do światowych zasobów cyfrowych. Współ-
czesny użytkownik, oprócz umiejętności tradycyjnego korzystania z bibliotecznych 
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zbiorów, powinien posiadać odpowiednie kompetencje informatyczne i informacyjne, 
by móc efektywnie delektować się wiedzą specjalistyczną zaczerpniętą z nowocze-
snych źródeł informacji. Idąc z postępem technologicznym, od dwóch lat w bibliotece 
AM w Szczecinie funkcjonuje nowa forma szkolenia – szkolenie online. 

Studenci mają do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Niektóre grupy pytań 
mają formę ćwiczeń i wymagają praktycznego wykorzystania katalogu Aleph. Roz-
wiązanie testu jest możliwe przy użyciu każdego komputera z dostępem do 
Internetu, z dowolnego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Jest to bardzo wygodna forma prezentacji, gdyż pozwala na możliwość wielokrotnego 
powracania do treści zawartych w szkoleniu, w przypadku konieczności przypomnie-
nia lub pogłębienia wiedzy dotyczącej katalogu bibliotecznego, czy funkcjonowania 
samej placówki. Zaliczenie testu następuje w momencie uzyskania przez studenta 
70% poprawnych odpowiedzi. Autoryzacja studentów odbywa się po wpisaniu nu-
meru albumu oraz daty urodzenia. Gdy student nie zaliczy testu weryfikacyjnego ma 
możliwość ponownego przystąpienia i powtarzania go aż do uzyskania pozytywnego 
wyniku. 

Koncept szkolenia online
System internetowych szkoleń bibliotecznych dedykowany BG AM w Szczecinie 

składa się z sześciu głównych modułów (rys. 1). Dodatkowo umowa podpisana z ze-
wnętrzną firmą informatyczną zagwarantowała przeszkolenie pracowników biblioteki 
oraz wykonanie dokumentacji. 

Rys.1. Koncept internetowych szkoleń bibliotecznych
Źródło: opracowanie własne.
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Wraz z kolejnymi importami studentów, eksportami wyników i prowadzeniem 
prac już na „żywym organizmie” – systemie, pojawiła się potrzeba wdrożenia 
nowych funkcjonalności. Przebudowie uległ moduł projektowania testów (rys. 2). 
Pojawiły się takie funkcjonalności jak: limit prób, narzucenie czasu rozwiązywania 
testu, możliwość wielokrotnego wyboru, wyświetlanie ankiety po teście, zarządzanie 
dostępnością czasową testu i najważniejsza – personalizacja testu dla konkretne-
go naboru studentów. Oznacza to, że studenci, którzy zostali zaimportowani wraz 
z naborem marcowym mogą mieć inne pytania, a także datę dostępności testów na 
stronie bibliotecznej. 

Stworzona została baza pytań podzielona na pięć grup tematycznych. Nad każdą 
grupą pracował inny zespół ekspertów. Bibliotekarz dodając nowy test do szkoleń 
może narzucić określoną liczbę pytań z danej grupy tematycznej.

Rys. 2. Edycja parametrów testu w module Testy
Źródło: opracowanie własne.

Ciekawym doświadczeniem okazała się ankietyzacja studentów tuż po rozwią-
zanym teście weryfikacyjnym. 

Rys. 3. Odpowiedzi respondentów od 1 października 2012 do 14 września 2014 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Ankieta, w odróżnieniu od kwestionariusza z uwagami studentów, jest anoni-
mowa i stosowana wyłącznie w celach statystyczno-poznawczych. Na pytanie 

- czy podoba Ci się elektroniczna forma szkolenia bibliotecznego? odpowiedziało 
w sumie 797 studentów (rys. 3), z czego 585 (74%) respondentów było za formą 
elektroniczną, 56 (7%) zanegowało ten typ szkoleń, a 152 (19%) nie miało zdania 
na ten temat. 

Aby wypełnić fizyczny brak wykładowcy, został uruchomiony kwestionariusz 
z uwagami studentów. Z dnia na dzień baza uwag wypełnia się pochwałami, jak 
również konstruktywnymi uwagami. Ze względu na to, że baza wyników jest częściej 
eksploatowana przez pracowników biblioteki, tuż przy rekordach z wynikami została 
dołożona kolumna uwagi. Czerwony znak wykrzyknienia oznacza, że uwaga nie 
została odczytana przez bibliotekarza. 

Rys. 4. Kwestionariusz uwag w module Wyniki
Źródło: opracowanie własne.

Tak skonstruowany system czytelnych piktogramów pozwala na szybką interakcję 
bibliotekarzy ze studentami.

Przyszłość
Z perspektywy czasu, wprowadzony system bibliotecznych szkoleń interneto-

wych okazał się być przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Odciąża bibliotekarzy 
i ułatwia sprawne funkcjonowanie w tak gorącym okresie, jakim jest początek roku 
akademickiego. Diametralnie zmalała liczba dodatkowych kursów wynikająca z nie-
obecności studentów lub chęci dodatkowego doszkolenia. Aplikacja webowa nie jest 
oczywiście wolna od wad. W związku ze wzrastającą liczbą studentów zagranicznych, 
planuje się stworzenie dodatkowych interfejsów obcojęzycznych. Kolejny koncept 
to integracja szkoleń bibliotecznych wraz z niedawno wdrożonym systemem zarzą-
dzania uczelnią – Uczelnia.XP. Eksport wyników testu ze szkolenia bibliotecznego 
do bazy dziekanatowej ma się odbywać w pełni automatycznie. Planuje się również 
stworzenie interfejsu strony internetowej szkoleń pozbawionej barier zwłaszcza dla 
osób niedowidzących. W tym celu dodane zostaną takie funkcjonalności jak: zmiana 
wielkości czcionki czy zmiana kontrastu strony by żaden z czytelników nie odczuł 
wykluczenia cyfrowego.
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Agata Borowska
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

DUM PUM – DZIECIĘCY UNIWERSYTET MEDYCZNY 
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO  

Każdego roku zwiększa się oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży 
w ramach zajęć dodatkowych organizowanych przez uczelnie wyższe. Powstała 
w Polsce sieć Uniwersytetów Dziecięcych, które corocznie przyciągają tysiące dzieci 
na zajęcia prowadzone w ciekawy i niebanalny sposób. Obecnie w każdym większym 
mieście działa co najmniej jeden tego typu uniwersytet, i co najważniejsze, stale ich 
przybywa. Z roku na rok rośnie także liczba chętnych, chcących skorzystać z wykła-
dów i zajęć uniwersyteckich. Oferta edukacyjna proponowana przez Uniwersytety 
Dziecięce jest bardzo różnorodna – od nauki języków obcych, zajęć z przedsiębior-

Uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Bibliotece Głównej PUM
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czości oraz edukacji finansowej, poprzez zajęcia sportowe, po zajęcia rozwijające 
zainteresowanie naukami technicznymi czy medycznymi. Dzieci i młodzież uczestniczą 
w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych 
przez wykładowców i nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników uni-
wersyteckich. W większości zajęcia organizowane przez uniwersytety są bezpłatne.

Skąd wzięła się idea Uniwersytetów Dziecięcych? Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy 
powstał przy Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) w 2002 r., z inicjatywy dziennikarzy 
lokalnego dziennika. Wykład inauguracyjny Dlaczego wulkany zieją ogniem zgro-
madził sporą grupę dzieci bo ponad 400, a każdy kolejny cieszył się coraz większą 
popularnością. Idea prowadzenia zajęć dla dzieci przez uniwersytety przyjęła się, 
a Uniwersytet w Tybindze otrzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza – 
Descartes Prize for Science Communication – za popularyzację wiedzy naukowej. 
Obecnie europejskie Uniwersytety Dziecięce zrzeszone są w European Children’s 
Universities Network – ECU.

W Szczecinie działa kilka Uniwersytetów Dziecięcych: DUTEK – Dziecięcy Uni-
wersytet Technologiczny utworzony z inicjatywy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, Mały poliglota – Uniwersytet Dziecięcy powstały przy 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, DUH – Dziecięcy Uniwersytet 
Humanistyczny, utworzony przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej w Szczecinie, SHUM – Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet 
Młodych, prowadzony przez Wydział Humanistyczny US oraz DUM PUM – Dziecięcy 

Trójwymiarowy atlas anatomiczny w Dziale Informacji Naukowej
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Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 
tego roku akademickiego (2014/2015) działalność zainaugurowały dwa nowe uniwer-
sytety: AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA – prowadzona przez Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii US (z inicjatywy Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 
US), a także EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, przy Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US (ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej).

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny PUM rozpoczął działalność w 2011 r. W pierwszym 
roku program miał charakter pilotażowy. Wzięło w nim udział dwadzieścioro pięcioro 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie. W ciągu sześciu miesięcy studenci 
uczestniczyli w pięciu dwugodzinnych zjazdach. Ponieważ program cieszył się dużym 
zainteresowaniem i zebrał wiele pozytywnych opinii wśród osób zainteresowanych, 
uczelnia zdecydowała o otwartym naborze na DUM PUM. Od 2012 r. jest to projekt 
skierowany do uczniów szkół podstawowych, a zajęcia prowadzone są w dwóch 
grupach wiekowych, młodszej od 7 do 9 roku życia oraz starszej od 10 do 13 roku 
życia. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca, zajęcia odbywają się 
w dwóch semestrach: zimowym i letnim, raz w miesiącu w soboty. Rekrutacja na DUM 
PUM rozpoczyna się po 15 września w formie elektronicznej (pum.edu.pl/dum) i jest 
prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Przyjmowanych jest po 50 dzieci do każdej 
grupy wiekowej (łącznie 100). Rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją 
na auli PUM a kończy absolutorium. Każdy student otrzymuje identyfikator oraz in-
deks, w którym są dokonywane wpisy potwierdzające udział w zajęciach. Stanowią 
one podstawę do zaliczenia roku. Zajęcia dla młodych studentów prowadzone są na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Lekarsko-Stomatolgicznym, Wydziale Lekarsko-

-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz w BG PUM. Studia na naszej 
uczelni są bezpłatne dzięki finansowaniu z budżetu miasta Szczecin.

Celem DUM PUM jest zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami medycznymi, 
zapoznanie z ich podstawami, zaznajomienie z metodami badawczymi a także prze-
kazanie informacji o światowych medycznych osiągnięciach naukowych. Zajęcia mają 
się przyczynić także do kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci, wyrabiania 
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz dbałości o higienę osobistą. Dzieci uczą 
się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowań w sytuacjach kryzyso-
wych, zaznajamiają się z pracą w bibliotece akademickiej. Celem tego projektu jest 
również propagowanie podstawowej wiedzy medycznej wśród rodziców i opiekunów, 
promocja uczelni oraz upowszechnianie wiedzy o PUM.

W BG PUM czterokrotnie gościliśmy młodych studentów naszego Dziecięcego 
Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze zajęcia odbyły się w 2011 r. pod hasłem Biblio-
teka bez tajemnic, a kolejne pod hasłami: Nowoczesna biblioteka bez tajemnic oraz 
Przez książki do wiedzy. Podczas zajęć studenci DUM PUM zapoznali się z głównymi 
agendami naszej biblioteki i ich funkcjonowaniem, odwiedzili: czytelnię, wypoży-
czalnię oraz dział informacji naukowej. Mieli również rzadką okazję zwiedzenia 
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niedostępnych na co dzień magazynów bibliotecznych, w których przechowywane 
są kolekcje czasopism, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz książek – udostępnia-
nych w czytelni lub wypożyczalni zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Studenci 
zapoznali się z możliwościami oferowanymi przez nowoczesną biblioteką. Nauczyli 
się wyszukiwać konkretne książki w katalogu elektronicznym ALEPH i odnajdywać 
je na półkach w czytelni, natomiast w wypożyczalni nabyli umiejętności pozwalają-
ce złożyć zamówienie drogą elektroniczną na książki znajdujące się w magazynie 
bibliotecznym. Dodatkową atrakcją było odnajdywanie w wyszukanych książkach 
kolejnych informacji i zadań do wykonania w postaci pytań quizowych dotyczących 
organizacji i funkcjonowania naszej biblioteki. Największym zainteresowaniem 
jednak cieszyła się oferta zasobów elektronicznych, z którą studenci zapoznawali 
się w dziale informacji naukowej, w tym m.in.: trójwymiarowy atlas anatomiczny, 
książki i czasopisma elektroniczne, oraz dla starszych grup poszukiwanie literatu-
ry medycznej na wybrany temat w Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Każde zajęcia 
kończyły się podsumowaniem, zaliczeniem i wpisem w indeksach oraz wręczeniem 
dyplomów Honorowego Czytelnika Biblioteki PUM.

Zajęcia w BG PUM cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, zarówno dzie-
ci jak i rodziców. Dają, bowiem możliwość poznania jednej z nowocześniejszych 
bibliotek akademickich w Szczecinie, jej zasobów oraz niepowtarzalnej atmosfery 
tego miejsca.

Indeks i dyplom Honorowego Czytelnika Biblioteki PUM
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Projekt DUM PUM zyskał w naszym mieście dużą popularność. Każdego roku 
przybywa młodych kandydatów chcących studiować na naszej uczelni. Mamy na-
dzieję, że kontakt z naszym środowiskiem akademickim przyczynia się do rozwoju 
intelektualnego i kreatywnego potencjału naszych młodych studentów.
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Tomasz Nowocień
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

STARE DRUKI NIEMEDYCZNE  
W ZASOBIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego gromadzi naukową 
literaturę z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych – nie znaczy to jednak, że w jej 
zasobach nie znajdziemy beletrystyki i publikacji dotyczących nauk humanistycz-
nych. Wśród takich właśnie publikacji niemedycznych uwagę przykuwają zwłaszcza 
te najcenniejsze – starodruki – wyróżniające się nie tylko oprawą, typografią czy 
innymi „przyrodzonymi” im cechami; każdy bowiem egzemplarz za sprawą wieków 
przechodzenia z rąk do rąk obarczony został swoją własną i nadającą mu znamiona 
unikatu historią, którą odczytać możemy dzięki śladom świadomie lub nieświadomie 
pozostawionym na nim (nie tylko) przez czytelników.

W księgozbiorze biblioteki PUM stare druki niemedyczne stanowią niemal połowę 
kolekcji (24 z 53 posiadanych egzemplarzy), co ze względu na specjalistyczny profil 
zbiorów jest szczególnie warte odnotowania. Kwestia ich pochodzenia wymaga 
głębszych badań; są to egzemplarze pojedyncze, niezwiązane ze sobą, zakupione 
najprawdopodobniej na rynku antykwarycznym. Pierwszy odnotowany starodruk 
niemedyczny zasilił kolekcję biblioteki w 1958 r., by w kolejnych latach ich liczba 
miarowo przyrastała. Część z nich włączona została do księgozbioru podręcznego 
Zakładu Historii Medycyny, gdzie druki przebywały do 2003 r. Większość stanowią 
publikacje w języku niemieckim (10), dalej łacińskim (5), polskim (4), francuskim 
(4), włoskim (1) oraz jeden druk łacińsko-grecki. W przeważającej części są to wy-
dawnictwa z wieku XVIII (18), z wieku XVII (5) i XVI (2) jest ich zdecydowanie mniej.

Część posiadanych przez BG PUM w Szczecinie starych druków została za-
prezentowana przez Aleksandrę Kojder, kierowniczkę Filii nr 1 BG PUM w artykule 
wydanym w Forum Bibliotek Medycznych1; zagadnienie obecności i opracowania 
starodruków w bibliotekach Szczecina, w tym także w bibliotece PUM, omawiane 
było z kolei przez Elżbietę Tomczyńską2 z BG US.

1 Kojder, A. Starodruki w zbiorach Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Forum Bibliotek Medycznych. 2013, R. 6, nr 1(11), s. 278–287.

2 Tomczyńska, E. Stare druki i ich opracowanie w bibliotekach szczecińskich. In Zbiory specjalne 
i regionalne w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Red. R. Gaziński. Seria „Biblio-
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Poszczególne druki prezentowane będą w kolejności chronologicznej, z uwzględ-
nieniem krótkiej noty o autorze, wymiarze merytorycznym pracy oraz ozdobnikach 
i ingerencjach czytelników w jej treść.

Najstarszym drukiem w księgozbiorze biblioteki jest pierwsze wydanie dzieła 
Guillaume Budé (1467–1540) De Asse et partibus eius Libri quinque z 1515 r. (zdj. 
2 i 3) – dzieło nietuzinkowe, należące do jednych z pierwszych monografii na temat 
historii materiałowej, opisujące monety Grecji i Rzymu wraz z odpowiednikami ich 
wartości3; wnikliwość opierającej się na źródłach antycznych analizy poszczególnych 
jednostek monetarnych zainteresowała młodego króla Franciszka I i, za sprawą jego 
szacownego wstawiennictwa, umożliwiła Budé rozwijanie jego kariery naukowej oraz 
dalsze wprowadzanie na grunt francuski fascynacji kulturą starożytną i językami 
klasycznymi.

tekarza Zachodniopomorskiego”, t. 7. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 
w Szczecinie, 2010, s. 188–189.

3 Burke, P. Images as evidence in seventeenth century Europe. Journal of the History of Ideas. 
2003, 64(2), s. 277.

Zdj. 1. Wybrane stare druki niemedyczne znajdujące się w zbiorach PUM
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Za sprawą zamieszczonego na frontyspisie zna-
ku drukarskiego możemy dowiedzieć się, że dzieło wydane zostało in aedibus Ascen-
sianis; formuła ta określa sławną drukarnię flamandzkiego gramatyka, pedagoga 
i poety Josse Bade, odpowiedzialnego za rozpowszechnianie m.in. wczesnych dzieł 
Erazma z Rotterdamu; wykazana w kolofonie data wydania (1514) jest zafałszowana4. 
Przed stroną tytułową znajdują się trudne do odczytania zapiski proweniencyjne (Pa-
ryż), przy jednym z nich data: MDLXXXI. Tekst ciągły opatrzony został dodatkowymi 
glosami i podkreśleniami; część z nich została zamazana (głównie między kartami 
8–39). Po kroju kursywy można wyróżnić dwóch czytelników wypisujących glosy – nie 
wydaje się jednak, by zamazania miały charakter polemiczny; najprawdopodobniej 
jeden z kolejnych właścicieli uważał je za zbędne lub umniejszające wartości książki – 
z czego, jak można domniemywać po ich rozmieszczeniu, w końcu sam zrezygnował. 
Zdobienia tekstu są skromne i ograniczają się do stosowania ozdobnych inicjałów 
z motywem bluszczu na początkach poszczególnych ksiąg. Między kartą [IV] a 29 
można zauważyć wyraźne, szerokie wgniecenie w środkowej części bloku książki. 

Najstarszym drukiem siedemnastowiecznym w kolekcji biblioteki są Θεοφράστου 
τοῦ Ἐρεσίου Ἅπάντα. Theophrasti Eresii Graece & Latine opera omnia wydane 
w Lejdzie w 1613 r (rys. 4 i 5); Teofrast z Eresos (370–287 p.n.e.) był najwybitniej-
szym botanikiem starożytności, prywatnie uczniem i przyjacielem Arystotelesa. Jego 
dzieła w okresie średniowiecza i wczesnego renesansu uznawane były za zaginio-
ne – teksty te, znane wtedy w Bizancjum, powróciły na zachód w kolejnych edycjach 

4 Renouard, P. Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle. Tome deuxième, Baaleu-Banville. 
Paris: Service des travaux historiques de la Ville de Paris, 1969, s. 133.

Zdj. 3. De Asse et partibus eius 
Libri quinque – frontyspis

Zdj. 2. De Asse et partibus eius Libri quinque – glosa
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pism Arystotelesa5 pod koniec XV w. Posiadane przez bibliotekę PUM wydanie 
przygotowane zostało przez Daniela Heinsiusa (1580–1655), poetę nowołacińskie-
go, profesora Uniwersytetu w Lejdzie, bibliotekarza i jednego z najznamienitszych 
uczonych swoich czasów, odpowiedzialnego za edycje dzieł wielu klasyków, w tym 
Arystotelesa, Terencjusza, Hezjoda czy Teokryta.

Druk zawiera w sobie wszystkie znane wówczas dzieła Teofrasta: dwa jego 
obszerne i najbardziej poważane traktaty – De historia plantarum i De causis plan-
tarum – oraz kilka mniejszych (kolejność zgodna z rozmieszczeniem w publikacji): 
De lapidibus, De signis pluviaum, De signis ventorum, De signis tempestatis, De 
signis serenitatis, De igne, De odoribus, De sudoribus, De ventis, De vertigine, De 
lassitudinibus, De piscibus in sicco degentibus, De animalibus, quae colorem mu-
tant, De nervorum resolutione, De animi defectione, De animalibus, quae repente 
apparent, De animalibus, quae dicuntur invidere, De melle i Characteres ethici 
sive morum descriptiones. W późniejszych wiekach część wymienionych wyżej 
tekstów okazała się być Teofrastowi błędnie atrybuowana. Na stronie 1 oraz 389 
(dwie karty tytułowe) umieszczono niewielki miedzioryt przedstawiający Heraklesa 
obejmowanego przez alegorię Zgody (Concordia). Ozdobniki ograniczają się do 
sporadycznego stosowania finalików (zakończenie ksiąg: 7 i 10 DHP, 3 DCP oraz 
tekstu ciągłego na stronie 494). Tłumaczenia tekstów pomniejszych z greki na łacinę 
lub ich edycje zostały sporządzone przez Daniela Furlanusa, Isaaca Casaubona 
oraz Adrianusa Turnebusa, których nazwiska wymienione zostały w spisie treści 
na stronie 390.

5 Negbi, M. The scientific cradle of botany – Theophrastus and other pioneers. Israel Journal of 
Plant Sciences. 2010, 58(3/4), s. 309–318.

Zdj. 4. CΘεοφράστου [...] – strona 
tytułowa

Zdj. 5. Życie Teofrasta za Diogenesem Laertiosem
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Inną ciekawą publikacją jest dokonane 
przez Antonia Tiariniego włoskie tłuma-
czenie książki kucharskiej Françoisa de 
La Varenne’a (1615–1678) Le Cuisinier 
françois. Pełny włoski tytuł brzmi (pisow-
nia oryginalna): Il cvoco francese. Oue  
e insegnata la maniera di condire ogni 
sorte di Viuande e di fare ogni forte di 
Pasticcierie, e di Confetti. Conforme le 
quattro stagioni dell’Anno (rys. 6, 7 i 8); 
dzieło to wywarło ogromny wpływ na roz-
wój kuchni francuskiej, a część potraw, na 
które przepisy w nim zamieszczono, poja-
wia się także dziś na nie tylko francuskich 
stołach. La Varenne jako pierwszy z ku-
charzy do smażenia zamiast smalcu za-

czął wykorzystywać masło; wprowadził także do francuskiej kuchni rodzime warzywa 
i przyprawy, rezygnując jednocześnie z drogich przypraw zamorskich (prócz pieprzu). 
O samym autorze nie wiemy wiele – miał przez lata gotować dla Marii Medycejskiej, 
Nicolasa Chalon du Blé i Markiza Uxelles, jednak jego właściwa godność pozostała 
dla nas tajemnicą – imię, pod którym go znamy jest jedynie przydomkiem. Niemniej 

Zdj. 6. Il cvoco francese – oprawa

Zdj. 7. Il cvoco francese – rozdział O różnych 
sposobach gotowania jajek

Zdj. 8. Il cvoco francese – przepis na dawną pizzę
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jednak jego książka kucharska, tłumaczona na wiele języków i licząca ponad 250 
wydań, stała się kamieniem węgielnym pod budowę francuskiej „potęgi kulinarnej”.

Na oprawie tytuł i rok wydania (1682), u dołu grzbietu zapisane: Oq 6820, pod 
linią poziomą 36. Przed kartą tytułową zapisane ołówkiem: Perga. Na górze karty 
tytułowej numer: D 1916.4015, na dole: pieczęć Könnigliche Bibliothek Berlin. 
W całym druku pojawiają się liczne ozdobniki, najczęściej w formie roślinnych, nie-
regularnie rozmieszczonych w tekście finalików oraz miniatur z motywami solarnymi 
i kwiatowymi. Strony: 382, 383, 410 częściowo zamalowane ołówkiem – nie wpływa 
to jednak na czytelność tekstu.

Biblioteka posiada również druk omawiający historię naszego regionu – wydane 
przez Martina Range (1634–1688) w 1684 r. w Kołobrzegu opisy starożytności 
pomorskich spisanych przez Konrada Samuela Schurzfleischa (1641–1708), Chri-
stopha Hartknocha (1644–1687), Ägidiusa van der Mylena (1595–1652) i samego 
M. Range (rys. 9, 10 i 11). Pełny tytuł brzmi: Origines Pomeranicas Clariss[imorum] 
Virorum, nec non XXIV. Diplomata vetusta Patriae antiquitates illustrantia antehac 
nunquam typis evulgata cum Notis & Animadversionibus Historico-Politicis, maxi-
mam partem Jus Pub[licum] atq[ue] Feudale Pomeranicum, Tabulas Progonologicas 
ultimorum Pomeraniae Principum, Vitas & praecipuas res gestas omnium Episcopo-
rum Camminensium, itemq[ue] Familiarum Nobil[ium] quae in Pomerania esse 
desierunt laterculum complectentibus Necessariis adjectis Indicibus exhibet Opera 
& Studium Martini Rangonis. Sam Range był prawnikiem i historykiem wnikliwie 

Zdj. 9. Origines Pomeranicas Clariss[imorum] Virorum – strona tytułowa
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badającym przeszłość swojej 
małej ojczyzny – kołobrzeżanie 
zawdzięczają mu rejestr miej-
scowych teologów, prawników, 
lekarzy i filozofów Colberga 
togata oraz opis siedemnasto-
wiecznego miasta zatytułowany 
Chronicon Colbergense6.

Przed kartą tytułową liczne 
notatki zapisane w języku nie-
mieckim. Na stronie tytułowej 
niewyraźne zapiski i pieczęć 
Bibliothek des Stadtgymnasium 
Stettin z sygnaturą IX.R.7. Tekst 

ozdobiony został wieloma winietami nagłówkowymi i finalikami, przedstawiającymi naj-
częściej motywy roślinne oraz ilustracjami: na stronach 108 i 256 umieszczono pieczęć 

6 Rango, M. Allgemeine Deutsche Biographie. 1888, 27 Band, s. 232–233.

Zdj. 10. Diplomata quaedam vetusta [...] Martina Range

Zdj. 11. Origines Pomeranicas Clariss[imorum] Virorum – 
insygnia książąt pomorskich



6969

A ARTYKUŁY

prywatną (?) L.S., na stronie 126 przed-
stawienie inskrypcji nummus exequialis na 
cześć Bogusława I, na stronie 297 sche-
matyczna mapa Winety, a na stronie 343 
insygnia książąt pomorskich quod Bardi 
A.C. 1598 fecit wraz z ich poetyckim opi-
sem Martinusa Martellerusa. Duża część 
tekstu podkreślona i opatrzona glosami 
w języku niemieckim. Na stronie 321 pie-
częć Bibliotek des Stadtgymnasium Stettin.

Kolejnym wartym uwagi drukiem są 
Litographiae Wirceburgensis (…) opisu-
jący sławne Lügensteine odnalezione 
przez Johannesa Beringera (1667–1740) 
w okolicach Würzburga (rys. 12, 13 i 14). 
Kamienie te okazują się być środkiem, 
ze sprawą którego Beringer, profesor 
i dziekan wydziału medycyny tamtejszego 
uniwersytetu, zszargał swoją naukową 
reputację7. Skamieliny nie ograniczały 
się wyłącznie do „zaklętych w kamieniu” 

7 Sticker, G. Attribute der Medizinischen Fakultät. In Aus der Vergangenheit der Universität Würz-
burg Festschrift Zum 350 Jährigen Bestehen der Universität. Red. M. Bucher. Berlin 1932.  
s. 476–493.

Zdj. 12. Litographiae Wircebur-
gensis […] – strona tytułowa Zdj. 13. Lügensteine

Zdj. 14. Lügensteine
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zwierząt; znajdowało się pośród nich także zapisane w języku hebrajskim, arabskim 
i łacińskim imię Boga czy obrazy ukazujące słońce i inne ciała niebieskie. Ich odna-
lezienie miało być wg Beringera odkryciem przełomowym, unaoczniającym potęgę 
i doskonałość Boga; okazało się być jednak mistyfikacją, misternie uknutą przez jego 
rywali, Ignatza Rodericka i Georga von Eckharta. Niestety, Beringer zdał sobie sprawę 
ze swojego błędu dopiero po wydaniu dysertacji na temat skamielin, a jego „odkrycie” 
stało się już szeroko rozpoznawalne. Próbował on jeszcze na własną rękę wykupić 
wszystkie egzemplarze, by je zniszczyć – jednak nieskutecznie, o czym świadczyć może 
obecność pierwszego wydania dzieła z 1726 r. będące w posiadaniu biblioteki PUM. 

Na przedniej wyklejce exlibris Bibliothecae J.K.K. oraz notatki. Na stronie tytuło-
wej podpis: D. Bauer. Na dole strony tytułowej nadcięty owal po pieczęci. Ozdobne 
incipity z motywem liści akantu rozpoczynające poszczególne rozdziały, dalej roślin-
ne winiety nagłówkowe i finaliki z powtarzającym się motywem wazonu z kwiatami. 
Dołączonych 21 nienumerowanych tablic na papierze żeberkowym z filigranami 
przedstawiającymi błazna. Na stronach 103–107 opisy rycin.

W 1685 r., trzy lata po śmierci Johanna Joachima Bechera (1635–1685), niemiec-
kiego fizyka i alchemika, wydano jego obszerny podręcznik ekonomii8 zatytułowany: 

8 Ekonomia (gr. Οἱκονομία, ὁ οἶκος – dom) w swoim pierwotnym znaczeniu opiera się na rozsąd-
nym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zdj. 15. Kluger Haus-Vater [...] – strona tytułowa Zdj. 16. Kluger Haus-Vater [...] – rycina przedtytułowa
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Kluger Haus-Vater, Verständige Haus-Mutter, Vollkommener Land-Medicus, Wie 
auch wohlerfahrner Roß- und Viehe-Artzt Nebenst einem Deutlichen und gewissen 
Handgriff, Die Haushaltungs-Kunst Innerhalb 24. Stunden zu erlernen, also, daß 
man mit Ersparung grosser Unkosten, solche Nahrung glücklich fortsetzen, sich 
vor Kranckheiten bewahren, auch vermittelst eines geringen Capitals von 65 Thl. 
jährlichen mit gutem Gewissen und ohne schwändlichen Wucher 1000 Thl. profitiren 
könne, Welchem anjetzo noch bezgefüget des edlen Weidmanns geheimes Jäger-
Cabinet, wie auch einige nützliche und nöthige Rechts: und andere Formulationen 
(rys. 15, 16, 17 i 18); było to typowe vademecum (choć wcale zwięzłe – pozycja 
liczy 824 s.) wykształconego posiadacza ziemskiego, zarysowujące mu wiedzę na 
temat poszczególnych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa – od 
uprawy ziemi po opiekę weterynaryjną nad rumakami. Było to dzieło niezwykle wni-
kliwe i przydatne, o czym świadczyć mogą jego liczne wydania i przedruki, z których 
najmłodszy pojawił się w 2005 r. Biblioteka PUM jest w posiadaniu wydania z 1778 r.:  
wiedza zawarta w publikacji, nawet niemal sto lat po jego pierwszym wydaniu, oka-
zywała się być wciąż pomocna i aktualna.

Karty przedtytułowe zamazane ołówkiem, na jednej z nich zapisane ceny: 200zł 
i 500zł oraz nieczytelne notatki. W prawym górnym rogu recto karty przedtytułowej 
napis: Zakł. Hist. Med. Na pierwszym planie ryciny przedtytułowej przedstawiona 
została kobieta z dziećmi karmiąca ptactwo domowe, w głębi rządca rozliczający się 
z robotnikami dzierżącymi narzędzia rolnicze, a na dalszym planie budynek z pom-
pą wodną. Wydanie bogato zdobione – ozdobne nagłówki i finaliki na początkach 

Zdj. 17. Kluger Haus-Vater [...] – miniatury
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i końcach poszczególnych rozdziałów, dzieło opatrzone także licznymi miniaturami 
przedstawiającymi poszczególne prace rolnicze i zwierzęta domowe odpowiadają-
ce tematyce danego rozdziału. Do strony 26 dołączona tablica przedstawiająca 20 
pojawiających się w tekście miniatur wraz z przypisanymi do nich cytatami biblijnymi. 
Dół stron 408–443 zamazany ołówkiem. Na karcie przed tylną wyklejką liczby wraz 
z dwiema nieczytelnymi parafkami: 180, – poniżej 152686, a pod kreską 5.9.59 (data 
nabycia egzemplarza przez bibliotekę).

Najmłodszym starodrukiem, wydanym w 1800 r. w wileńskiej Drukarni Akade-
mickiej, jest pierwszy polski podręcznik chemii autorstwa Jędrzeja Śniadeckiego 
(1768–1838), profesora chemii w Szkole Głównej Litewskiej w Wilnie i lekarza, za-
tytułowany: Początki chemii stosownie do teraznieyszego tey umieiętnosci stanu dla 
pozytku uczniow i słuchaczow ułozone y za wzor lekcyi akademickich słuzyc maiące 
(rys. 19 i 20); Śniadecki, który na polu medycyny wsławił się powiązaniem krzywicy 
ze zmniejszoną ekspozycją na słońce9, wprowadził do języka polskiego używaną do 
dziś terminologię chemiczną, zgoła odmienną od przyjętych w wielu innych językach 

9 Supady, J. Ewolucja poglądów na temat etiologii i leczenia krzywicy. Pediatria Polska. 2011, 
86(4), s. 406–409.

Zdj. 18. Kluger Haus-Vater [...] – rozdział O przykrych dolegliwościach
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łacińskich pierwowzorów10, przedstawioną w słownicz-
ku zamieszczonym na końcu drugiego tomu (s. 327–364). Podręcznik cieszył się dużą 
popularnością, co miało być spowodowane nie tylko jego merytoryczną wartością, ale 
także umiejętnościami dydaktycznymi samego autora, na którego wileńskie wykłady, 
prócz studentów, mieli z lubością uczęszczać także mieszkańcy miasta. Egzemplarz 
posiadany przez bibliotekę PUM opatrzony został znakami własnościowymi biblioteki 
Ludwika Bierkowskiego (1801–1860), zwanego ojcem polskiej ortopedii, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uhonorowanego orderem Virtuti Militari za oddaną 
służbę w lazarecie podczas powstania listopadowego.

Tom pierwszy i drugi współoprawny z oddzielną paginacją. Tekst ciągły od strony 
47 – brak stron poprzednich. Na stronie tytułowej autograf: [Ch?]orczyński. Na verso 
pierwszej i drugiej karty tytułowej pieczęć: Ex Bibliotheca Ludovici Bierkowski. Nr 579. 
Skromne ozdobniki ograniczone do kilku winiet nagłówkowych z motywem roślinnym. 
W tomie pierwszym bardzo liczne podkreślenia przy użyciu czerwonej i niebieskiej 
kredki; glosy zapisane po polsku na stronach 114 i 155, brak stron 354–355. Mniej-
sza ilość podkreśleń w tomie drugim, również z zastosowaniem koloru czerwonego 
i niebieskiego. Słowniczek opatrzony licznymi notatkami i podkreśleniami, zakoń-
czony roślinnym finalikiem. Przed tylną wyklejką notatki (częściowy skorowidz do 
tomu pierwszego).

Zaprezentowane powyżej druki nie stanowią całej kolekcji starych druków biblio-
teki PUM; różnorodność dzieł i tematów jest znacznie większa, a kwestia ich losów 
przed pojawieniem się w bibliotece PUM wymaga dalszego badania i opracowania. 

10 Np. wodór (łac. hydrogenium), siarka (łac. sulphur), węgiel (łac. carbo) etc. 

Zdj. 20. Początki chemii – stro-
na tytułowa

Zdj. 19. Początki chemii – rozdział Łączenie się ciał
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Tyczy się to oczywiście nie tylko druków niezwiązanych bezpośrednio z naukami 
medycznymi – jednak ich obecność w naszych zasobach musi być silniej akcen-
towana. Nie można bowiem zapomnieć, że księgozbiór specjalistycznych bibliotek 
naukowych nie zawsze ma charakter stricte użytkowy, a między półkami pełnymi 
podręczników i współczesnej literatury fachowej znajdują się także książki zabytkowe, 
często nie wpisujące się w profil gromadzenia danej placówki, cierpliwie czekające 
na zainteresowanego nimi czytelnika.

BIBLIOGRAFIA:
1. Rango, M. Allgemeine Deutsche Biographie. 1888, 27 Band, s. 232–233.
2. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń-

skich, 1971.
3. Burke, P. Images as evidence in seventeenth century Europe. Journal of 

the History of Ideas. 2003, 64(2), s. 273–287.
4. Kojder, A. Starodruki w zbiorach Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Szczecinie. Forum Bibliotek Medycznych. 2013, 
R. 6, nr 1(11), s. 278–287.

Zdj. 21. Starodruki ze zbiorów PUM opisane w artykule
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Janina Tylman
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY DĘBNO 

IMIENIA ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO

Szczególnym dniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno był 17 czer-
wiec 2014 r. W tym dniu dębnowska książnica przyjęła imię niepowtarzalnej postaci, 
pioniera dębnowskiej oświaty – Antoniego Dobrowolskiego. Pomysłodawcą i wnio-
skodawcą nadania imienia BPMiG był Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Dębnie. Po rozpatrzeniu wniosku, Rada Miejska w Dębnie, 27 czerwca 2013 r., 
wydała stosowną uchwałę.

Wybór Antoniego Dobrowolskiego na patrona funkcjonującej w Dębnie biblioteki 
nie był przypadkowy. W młodości, podczas drugiej wojny światowej był więźniem 

Msza w intencji Antoniego Dobrowolskiego w kościele św. Antoniego
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trzech obozów koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen, Sachsenhau-
sen. Po wojnie zamieszkał w Dębnie, gdzie został kierownikiem szkoły podstawowej, 
a później wieloletnim dyrektorem miejscowego liceum. Jako założyciel i aktywny 
członek Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie, swoją pracą i dzia-
łalnością przekazywał uczniom i mieszkańcom niezapomniane wartości ojczyźnianie, 
ideały chrześcijańskie, rodzime tradycje. Cennym dokumentem, prezentującym los 
Antoniego Dobrowolskiego jest film 38 081, ukazujący zbrodnie nazistów w obozach 
koncentracyjnych autorstwa Lutza Güntera i Magdaleny Dobrowolskiej. Tytuł doku-
mentu to numer, który naziści wytatuowali Antoniemu Dobrowolskiemu w Oświęcimiu. 
W 2012 r. Rada Miejska Chicago uhonorowała go – jako najstarszego znanego 
ocalałego więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz – uchwaleniem specjalnej 
rezolucji.

Uroczystości nadania imienia rozpoczęła msza w intencji Antoniego Dobrowolskie-
go w kościele św. Antoniego. Po nabożeństwie, przed budynkiem biblioteki nastąpiła 
oficjalna ceremonia nadania imienia. Wzięli w niej udział m.in.: bliska rodzina Anto-
niego Dobrowolskiego, przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy placówek 
oświatowych, pracownicy i czytelnicy biblioteki, przedstawiciele Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., przyjaciele i uczniowie zmarłego, członkowie 
ZNP w Dębnie, mieszkańcy Dębna.

Oficjalna ceremonia nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno
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Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie uchwały o nada-
niu bibliotece imienia Antoniego Dobrowolskiego, tablicę pamiątkową odsłoniła jego 
najbliższa rodzina. Tablica i budynek biblioteki zostały poświęcone przez księdza 
proboszcza Roberta Szumowskiego. Końcową część uroczystości wypełniły wystą-
pienia przybyłych gości.

Po oficjalnej części ceremonii, zaproszeni goście obejrzeli w budynku biblioteki 
prezentację multimedialną dotyczącą osoby patrona dębnowskiej książnicy oraz 
zapozanali się z przygotowaną w czytelni wystawą.

Wystawa o Antonim Dobrowolskim
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Władysław Michnal

WYJAZD STUDYJNY BIBLIOTEKARZY  
DO ŻAGANIA I COTTBUS

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nr 1 przy Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie zorganizowało w dniach 18–19 września 2014 r. wyjazd autokarem 
33-osobowej grupy bibliotekarzy (głównie z KP i dwóch bibliotek miejskich z terenu 
województwa) do Żagania i Cottbus. 

 Niejako po drodze zwiedziliśmy także pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie. 
Monument postawiony został w 2010 r. staraniem nieżyjącego już księdza prałata 
Sylwestra Zawadzkiego. Robi wrażenie przede wszystkim ze względu na swoją 
wielkość. Figura, usytuowana na 16-metrowym kopcu z ziemi i kamieni, ma 33 metry 
wysokości i waży 440 ton. Pomnik jest symbolem religijnym, wokół jest droga krzy-
żowa z kapliczek i różańcowa alejka, rocznie odwiedza go ok. 800 tys. pielgrzymów.

W południe byliśmy już w Żaganiu, mieście położonym na południowych krań-
cach województwa lubuskiego. Miejscowość licząca ok. 27 tys. mieszkańców jest 
kojarzona z dużym garnizonem wojskowym. Wojsko stacjonuje tu nieprzerwanie od 
drugiej połowy XIX w. Najpierw były wojska pruskie, później niemieckie, po drugiej 
wojnie światowej Armia Czerwona, a obecnie stacjonuje tu Wojsko Polskie.

Trasa podziemnego tunelu
Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Obozów Jenieckich Sta-

lag VIII c i Stalag Luft 3. Obóz Stalag VIII c został utworzony przez Niemców jesienią 
1939 r. dla żołnierzy i podoficerów. Jego pierwszymi jeńcami byli Polacy – uczestnicy 
kampanii wrześniowej. Później przez obóz przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy jeńców 
wojennych różnej narodowości (w tym ok. 10 tys. Francuzów). Stąd część jeńców 
była kierowana do pracy przymusowej w niemieckich gospodarstwach rolnych. Obóz 
jeniecki Stalag Luft 3 był przeznaczony dla zestrzelonych alianckich lotników (było 
ich ok. 10 tys.) wśród których byli także Polacy. Muzeum zawiera wiele eksponatów 
i pamiątek po więźniach (jest m.in. plansza z makietą całego obozu). Odtworzono 
również jeden barak mieszkalny. Jeńcy podejmowali wiele prób uwolnienia się, ale 
najgłośniejsza jest wielka ucieczka, która miała miejsce w nocy z 24 na 25 marca 
1944 r. Wykopywanym przez kilka miesięcy tunelem na głębokości 9 metrów ucie-
kło wówczas 76 jeńców. Jednak tylko trzem udało się uciec z Niemiec do wolności. 
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Pozostali zostali stopniowo schwytani i na rozkaz Hitlera 50 z nich zostało rozstrze-
lanych. Była to kolejna wielka zbrodnia. Zachowana jest trasa, którą pod ziemią biegł 
70-metrowy tunel. Ją take mieliśmy okazję zobaczyć. Muzeum i relacje przewodnika 
o życiu obozowym jeńców zrobiły na nas duże wrażenie. Trzeba jeszcze dodać, że 
wielka ucieczka stała się kanwą do amerykańskiego filmu nakręconego w 1963 r.

W bibliotece klasztornej
Po południu zwiedziliśmy poaugustiański zespół klasztorny z XIV–XVIII w. złożony 

z kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, dawnego klasztoru (obec-
nie plebania i biura parafialne), konwiktu (obecnie hotel turystyczny) oraz spichlerza 
klasztornego. Ten zespół zabytkowych obiektów uznany jest za pomnik historii. Opactwo 
augustianów istniało w Żaganiu od końca XIII w. do kasacji w 1810 r. spełniając doniosłą 
rolę cywilizacyjną i kulturową. Oczywiście nas bibliotekarzy najbardziej interesowała 
poklasztorna biblioteka ze zbiorami starych druków, XVIII-wiecznym wystrojem i dwoma 
XVII-wiecznymi globusami. Biblioteka ta od XIV w. należała do najznamienitszych na 
Śląsku. Znane było tutejsze skryptorium, w którym pracowali znakomici iluminatorzy. 
Sklepienia biblioteki ozdobione są freskami z XVIII w. wykonanymi przez śląskiego 
artystę Georga Wilhelma Neunhertza. Wnętrze słynie ze znakomitej akustyki dzięki 
specjalnie ukształtowanemu sklepieniu tzw. szeptanemu, o czym mogliśmy się sami 
przekonać. Biblioteka posiada stare druki i książki z XIX i początku XX w. (historia, 
prawo, medycyna, sztuka, filozofia). Oprócz zbiorów klasztornych po drugiej wojnie 
światowej do biblioteki zwieziono księgozbiory z Żagania i okolic (podworskie i kościelne). 
Najcenniejsze zbiory z biblioteki (rękopisy i inkunabuły) zostały przekazane w 1810 r., 
jako depozyt, Uniwersytetowi Wrocławskiemu, także część starych druków znajduje 
się w depozycie w WiMBP w Zielonej Górze. Biblioteka właściwie pełni funkcję muze-
alną, gdyż nie udostępnia zbiorów ani nie prowadzi badań dotyczących ich zawartości, 
proweniencji i znaczenia.

Żagań ma wiele zabytków z XVI i XVIII w., ale nam udało się jeszcze zobaczyć 
(z zewnątrz) tylko zamek – barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów z XVII–XIX w., 
obecnie siedzibę Centrum Kultury w Żaganiu. Po dniu wielu wrażeń byliśmy gośćmi 
Hotelu Park, w którym mogliśmy wypocząć, zjeść obiadokolację i w następnym dniu 
śniadanie.

Park Mużakowski
Następnego dnia – 19 września pojechaliśmy najpierw zwiedzić Park Mużakowski, 

uważany za wielką atrakcję turystyczną. Został on założony w pierwszej połowie 
XIX w. Jego twórcą, pomysłodawcą i autorem koncepcji, był pruski arystokrata, 
książę Hermann von Pückler-Muskau. Park przedzielony jest rzeką Nysą Łużycką 
na niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (województwo lubuskie). Po-
wierzchnia całkowita parku wynosi przeszło 700 ha, z czego po stronie polskiej jest 
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ok. 500 ha. Park Mużakowski znajduje się na terenie utworzonego w 2001 r. Parku 
Krajobrazowego Łuk Mużakowa, usytuowanego na polodowcowej morenie czołowej, 
mającej kształt podkowy o długości 40 km i szerokości od 3 do 5 km (widoczny jest 
nawet z kosmosu). Park należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki 
ogrodowej. Jest to zarazem największy park w stylu angielskim na terenie Polski. 
W 2004 r. Park Mużakowski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Część centralna parku, z zabudowaniami, znajduje się po stronie niemieckiej.

Pod koniec XIX w. założono arboretum, w którym znajduje się prawie trzy tysiące 
gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych. Park ucierpiał w czasie ostatniej wojny. 
Wiele budynków uległo zniszczeniu. Od 1991 r., trwa jego odbudowa i przywracanie 
historycznego wyglądu. Podczas ponad dwugodzinnego spaceru z przewodnikiem 
po obu częściach parku poznaliśmy jego historię, osobliwości przyrodnicze, wiele 
egzotycznych drzew, krzewów i kwiatów. Był to zarazem dla nas relaks.

Brandenburski Uniwersytet Technologiczny w Cottbus
Ostatnim punktem programu naszego wyjazdu było miasto Cottbus, a w nim 

Brandenburski Uniwersytet Techniczny (Brandenburgische Technische Universität – 
BTU), a zwłaszcza jego nowoczesna biblioteka. Cottbus, po łużycku Chociebuż, 
leży na terenie Dolnych Łużyc w kraju związkowym Brandenburgia i liczy 100 tys. 

W parku przed Nowym Zamkiem
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mieszkańców. BTU jest uczelnią 
młodą, założoną w 1991 r. Ma nowo-
czesny, oryginalny budynek, w którym 
znajduje się biblioteka. Gmach został 
zaprojektowany przez szwajcarskie 
biuro architektoniczne i oddany do 
użytku w 2005 r. Owalny budynek ma 
32 m wysokości, jest skonstruowany 
z żelbetonu i obłożony dwuwarstwową 
fasadą ze szkła izolacyjnego, pokryte-
go stylizowanymi literami. Wewnątrz, 
najważniejsze przestrzenie są otwarte 
i pomalowane w różne kolory. Uczelnia 
ma cztery wydziały i oferuje 33 kierunki 
studiów. Kształci się tutaj ok. 6,5 tys. 

studentów, w tym 20% to obcokrajowcy. Uniwersytet zatrudnia ok. 1,1 tys. pracow-
ników, w tym 122 profesorów.

Biblioteka BTU
Biblioteka wchodzi w skład nowo powstałego Centrum Informacji, Komunikacji 

i Mediów. Jej zasoby to ok. 1 mln jednostek ewidencyjnych, w tym 1,2 tys. tytułów cza-
sopism elektronicznych. Zbiory są rozmieszczone dziedzinowo na poszczególnych 
kondygnacjach. Jedna (podziemna) stanowi magazyn. Siódme piętro jest przezna-
czone dla administracji. Na parterze jest także informacja, wypożyczalnia i kawiar-
nia. Na wszystkich piętrach są komputery posiadające dostęp do katalogu, czytelnie, 
miejsca do pracy z komputerem i kserokopiarki. Ułatwieniem dla czytelników są 

skrytki przy czytelniach, w których 
można przechowywać wypożyczone 
zbiory, bez konieczności zabierania 
ich do domu. Podczas roku akade-
mickiego dziennie korzysta z czytelni 
od 2 do 2,5 tys. studentów. Dzięki 
uprzejmości kierowniczki biblioteki 
mogliśmy zwiedzić jej wszystkie 
agendy i wysłuchać wyczerpujących 
informacji o funkcjonowaniu tej no-
woczesnej instytucji. Była to dla nas 
bardzo inspirująca wizyta.

Po zwiedzeniu biblioteki mieliśmy 
trochę czasu, aby w restauracjach 

W parku na ławce miłości

Księgozbiór czytelni
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posmakować tutejszych potraw i zwiedzić śródmieście. Późnym wieczorem, zado-
woleni z ciekawej podróży i pełni wrażeń wróciliśmy do Szczecina. W tym miejscu 
należą się słowa podziękowania koleżance Sylwii Matejek (przewodniczącej Koła 
nr 1 Oddziału Szczecińskiego SBP), która przygotowała wyjazd, a wspomagały ją 
koleżanki Agnieszka Borysowska i Agata Michalska.
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Cecylia Judek 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

HELENA MAŁYSZEK (1941–2014).  
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W dniu 8 grudnia 2014 r. zmarła szczecińska 
bibliotekarka, Helena Małyszek, która związana 
była z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną 
(późniejszą Książnicą Pomorską) w Szczecinie 
ponad 40 lat. Helena Małyszek, córka Stanisła-
wa Godka i Franciszki z Baranowskich urodziła 
się 16 stycznia 1941 r. w rodzinie chłopskiej 
w miejscowości Łada pow. Janów Lubelski. Była 
najstarszym dzieckiem. Po niej urodziła się jesz-
cze siostra i brat. Helena Godek uczęszczała do 
szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. 
Naukę kontynuowała w Państwowym Liceum 
i Gimnazjum w Janowie Lubelskim. W 1960 r. 
uzyskała świadectwo dojrzałości, po czym wraz 
z grupą znajomych1 zdecydowała się szukać 
szczęścia aż nad morzem. W Świnoujściu podjęła 
pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej, ale tam przepracowała zaledwie trzy 
miesiące (od 1 września do 30 listopada 1960 r.). Być może było to jedynie zastępstwo, 
gdyż jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego przeniosła się lub została służbowo 
przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Dargobądziu w powiecie wolińskim. Tam 
pracowała jako nauczycielka do końca roku szkolnego, czyli od 1 grudnia 1960 do 
31 lipca 1961 r. Latem tego roku (22 sierpnia 1961 r.) Helena Godek zmieniła stan 
cywilny. Jej mąż, Jan Małyszek (urodzony 1 stycznia 1932 r.)2 mieszkał i pracował 
w Szczecinie. Po przeniesieniu się do Szczecina pani Helena podjęła od 21 września 
1961 r. pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Otrzy-
mała etat w wypożyczalni dla dzieci. Jej przełożona, kierownik Działu Dziecięcego, 

1 Informację tę uzyskałam od pani Agnieszki Małyszek, młodszej córki Heleny Małyszek, której 
dziękuję za pomoc.

2 Jan Małyszek zmarł w 2011 r.
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Roma Białecka w opinii z 3 lutego 1962 r. podkreślała pilność nowej pracownicy, 
staranność i pracę nad sobą. Pisała: Jest nadzwyczaj punktualna, zdyscyplinowana, 
pracowita i koleżeńska. Podejście do dzieci bardzo serdeczne. I choć w sierpniu 
1962 r. pani Helena urodziła syna3, już rok później, w czerwcu 1963 r. ukończyła piąty 
korespondencyjny kurs bibliotekarski dla pracowników bibliotek powszechnych, skła-
dając egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie. W 1964 r.,  
ze względu na podjęcie dalszej nauki przez męża, Helena Małyszek złożyła podanie 
o przeniesienie do działu, w którym będzie mogła pracować na pierwszą zmianę. 
W odpowiedzi na tę prośbę zaproponowano jej pracę w Dziale Gromadzenia i Opra-
cowania Zbiorów, w którym pozostała aż do emerytury. Początkowo pracowała 
w Oddziale Czasopism. Jej szefowa, mgr Leokadia Grabowska w opinii z 17 czerwca 
1967 r. podkreślała, że Helena Małyszek 

jest pracownikiem zdyscyplinowanym, skrupulatnym, systematycznym. Wymienione zalety 
predestynują ją do pracy przy akcesjonowaniu wydawnictw ciągłych, sprawdzaniu rachunków, 
przygotowywaniu reklamacji na brakujące wydawnictwa, akcesjonowaniu zbiorów wpływają-
cych do Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i do innych zajęć, wymagających mrówczej 
pracowitości. Należy podkreślić, że do wykonywanej pracy nadaje się tak dobrze jak niewiele 
dotąd z licznie zatrudnianych w Oddziale. 

Na podaniu Leokadii Grabowskiej o znaczną podwyżkę dla swojej podwładnej, 
ktoś naniósł uwagę zasługuje wyjątkowo. W kolejnej opinii (z 29 marca 1968 r.) Gra-
bowska podkreślała, że pani Helena ma w sobie gotowość do zapytania o wszystko, 
czego nie rozumie i poproszenia o pomoc w rozwiązywaniu trudniejszych spraw. 
Podkreślając duży zakres obowiązków służbowych Heleny Małyszek, jej przełożona 
pisała: tylko tak skrupulatna i pracowita osoba, jaką jest H. Małyszek może podołać 
tylu obowiązkom. Helena Małyszek akcesjonowała wydawnictwa ciągłe, stemplowała 
je, nanosiła numery wpływu, prowadziła na bieżąco reklamacje braków, rozdzielała 
wydawnictwa ciągłe poszczególnym agendom biblioteki, w tym do Szczecińskiego 
Towarzystwa Naukowego. Część wpływających zbiorów to wydawnictwa zagraniczne 
(w kilkudziesięciu językach), co znacznie utrudniało pracę i wymagało niezwykłej 
skrupulatności. W 1974 r. pani Helena uzyskała stopień bibliotekarza, a 1 października 
1980 r. – starszego bibliotekarza. W okresie tym przeszła do Oddziału Opracowania 
Druków Zwartych. Kolejne lata pracy potwierdzały znakomitą ocenę profesjonalizmu 
pani Heleny. W 1987 r. jej przełożona, Helena Żak (kierownik Działu Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów) napisała: Sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, solid-
ność i aktywny stosunek do wykonywanych zadań to główne cechy Heleny Małyszek. 
Pani Helena prowadziła inwentarze księgozbioru Książnicy, rejestrując rocznie około 

3 W późniejszych latach rodzina powiększyła się jeszcze o dwie córki.
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13 tys. vol., dokonując comiesięcz-
nego i rocznego rozliczenia finan-
sowego z podziałem na sposób 
nabycia i strukturę księgozbioru. 
Stopniowo jej obowiązki ulegały 
rozszerzeniu, gdyż zwiększyły się 
wpływy książek, różnorodność 
źródeł wpływu, powstały nowe 
agendy Książnicy. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia 
pracy zawodowej dyrektor WiMBP, 
Stanisław Krzywicki przekazał na 
jej ręce okolicznościowe gratula-
cyjne pismo (21 stycznia 1987 r.), 
w którym podkreślał Pani sumien-
ność, dokładność i kultura osobista 
stanowią wspaniały przykład dla 
młodych czytelników. Po jubileuszu 
40-lecia pracy zawodowej pani 
Helena odeszła dnia 31 stycznia 
2001 r. na zasłużoną emeryturę. 
Miała teraz więcej czasu na swoje 
zainteresowania. Zawsze uwielbia-
ła czytać książki, a jej lektury były 

bardzo różnorodne. Ale chyba największą pasją była praca na ulubionej działce, 
przypominającej jej lata dzieciństwa na Lubelszczyźnie. Często odwiedzała swoje 
starsze koleżanki bibliotekarki, wspierała je dobrym słowem i wierną pamięcią. 
Mocno zakorzeniona w rodzinie, dumna była ze swoich dzieci, a potem wnucząt: 
trzech wnuczek i wnuka. 

Pani Helena Małyszek pozostanie w naszej pamięci jako delikatny, dobry, wraż-
liwy, pomocny człowiek. 
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Marian Anklewicz
Biblioteka Publiczna w Gryfinie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE
 
Gryfińska biblioteka mieści się w zabytkowym budynku w samym centrum mia-

sta. Gmach został wzniesiony w 1861 r. i aż do 1945 r. był mieszkaniem i miejscem 
urzędowania pastorów ewangelickiego kościoła św. Mikołaja. 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie istnieje już 66 lat. Powojenne początki były nie-
zwykle trudne. Zgodnie ze strukturą organizacyjną sieci bibliotek publicznych w wo-
jewództwie szczecińskim, w Gryfinie powołano do życia dwie biblioteki – powiatową 
i miejską, obie w 1947 r. Jednak placówki te działalność swoją mogły rozpocząć 
dopiero w 1948 r., po przygotowaniu niezbędnej wielkości księgozbioru i pozyskaniu 
odpowiedniej kadry. W 1955 r. doszło do połączenia obu placówek w Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1961 r. utworzony został Oddział Dziecięcy Biblio-
teki, a 1 września 1963 r., w związku z pozyskaniem obecnego lokalu otwarto w tym 
oddziale czytelnię. Czytelnia dla Dorosłych otwarta została trzy lata później. W 1975 r., 

Siedziba Biblioteki Publicznej w Gryfinie
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w związku z reformą administracyj-
ną kraju gryfińska biblioteka zmieni-
ła nazwę na Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Szczecinie, 
Oddział w Gryfinie.

W 1983 r. w ciągu sześciu 
miesięcy przebudowano wnętrze 
budynku biblioteki i wymieniono 
wyposażenie. Wymieniono także 
stropy, instalację elektryczną, klat-
kę schodową i stolarkę drzwiową, 
usunięto ścianki działowe. Powstał 
wówczas Dział Audiowizualny oraz 
introligatornia. 1 stycznia 1986 r. 
działalność rozpoczęła najważ-
niejsza miejska filia biblioteczna – 
Górny Taras. W 1988 r. opracowany 
został projekt rozbudowy biblioteki, 
jednak w 1990 r. Rada Miejska 
Gryfina w związku z brakiem 
zabezpieczenia f inansowego 
zrezygnowała z rozpoczętej już 

inwestycji. W tym samym roku, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej gry-
fińska biblioteka otrzymała miano Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Nazwa 
ta utrzymała się do 2003 r. W tym samym roku zostały wymienione okna w całym 
budynku biblioteki, a w 2005 r. wykonano remont elewacji. W 2006 r. wymieniona 
została w instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowany został sprzęt 
biblioteczny. W czerwcu 2007 r. rozpoczął się remont wnętrza siedziby biblioteki. 
Wymieniono i zmodernizowano instalację elektryczną i alarmową, wymieniono 
podłogi, poszerzono i zmodernizowano klatkę schodową, wymalowano wszystkie 
pomieszczenia i zamontowano nowoczesne oświetlenie. Remont trwał do końca 
października. W tym roku rozpoczął swoją działalność Dział Zbiorów Specjalnych, 
gromadzący historyczne pamiątki z regionu, zbiory kartografii pomorskiej oraz iko-
nografii miasta Gryfina i okolic.

W 2008 r., z okazji 60 rocznicy utworzenia placówki, BP w Gryfinie uhonorowana 
została Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. 

W 2011 r. gryfińska książnica, za wybitne osiągnięcia kulturalno-oświatowe wyróż-
niona została przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino honorową statuetką Wodnika.

W tym samym roku rozpoczęto zadanie pod nazwą: Przebudowa, remont, wy-
posażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki 

Czytelnia
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Publicznej w Gryfinie. Na to zadanie placówka otrzymała dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu wieloletniego Kultura+ 
priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek. 

Pod koniec 2012 r. BP w Gryfinie mogła pochwalić się definitywnym zakończe-
niem prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych od wiosny tego roku w całym 
budynku. Najistotniejszym i niezwykle odważnym posunięciem dyrekcji biblioteki 
była adaptacja niewykorzystanego dotychczas poddasza z dużą powierzchnią 
użytkową. Znalazło się tam miejsce na gabinet dyrektora z sekretariatem, biuro 
głównego księgowego, Dział Zbiorów Specjalnych z magazynem, dwie toalety 
i salonik socjalno-kuchenny. W holu tej kondygnacji powstała galeria Mansarda. 
W oszklonych gablotach obejrzeć można wybrane ze zbiorów specjalnych zabytki 
związane z dawnym Gryfinem i okolicami oraz różnego rodzaju wystawy czasowe. Na 
ścianach Mansardy prezentowane są prace plastyczne gryfińskich artystów, wśród 
których nie brakuje oczywiście akcentów regionalnych. Galeria co kilka miesięcy 
zmienia swoje oblicze, co z pewnością zachęca do odwiedzin biblioteki nie tylko 
jej stałych czytelników. Na pierwszym piętrze wygospodarowano pomieszczenie 
na salę konferencyjną z 30 miejscami siedzącymi, wyposażoną w ekran i sprzęt 
audiowizualny. W Czytelni dla Dorosłych zainstalowano osiem stanowisk kompu-
terowych dla czytelników, do tego dwa miejsca ze sprzętem przystosowanym dla 
osób niewidzących i niedowidzących, wyposażone w powiększalnik stacjonarny, lupę 
cyfrową (powiększalnik mobilny), monitor brajlowski i drukarkę brajlowską. Biblioteka 
umożliwia na swoim terenie korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Remontowi 
kapitalnemu poddano również pomieszczenia introligatorni, magazyny, korytarz 
i toalety w piwnicy. W efekcie tej adaptacji znacznej poprawie uległy warunki pracy 
pracowników biblioteki, lecz najważniejsze, że korzystają na tym także i czytelnicy. 
Biblioteka gryfińska jest teraz nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy i kultury 
oraz ośrodkiem życia społecznego. W sali wykładowej prowadzone są cykliczne 
spotkania autorskie, prelekcje, wykłady, prezentacje i spotkania okazjonalne. Dzięki 
modernizacji z placówki mogą korzystać również osoby niepełnosprawne rucho-

Dział Zbiorów Specjalnych Gabinet dyrektora
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wo – dla osób na wózku inwalidzkim zakupiony został schodołaz. Umożliwia on 
niepełnosprawnym, przy pomocy pracowników biblioteki, pokonywanie schodów. 
W celu ochrony zbiorów, majątku biblioteki i zabezpieczenia prac artystycznych wy-
stawianych w bibliotece, placówka została wyposażona w monitoring, który pozwala 
dyrekcji i pracownikom odpowiedzialnym materialnie za zbiory, na monitorowanie 
na bieżąco sytuacji w działach, a także zabezpieczenie budynku na zewnątrz przed 
wandalizmem (w bibliotece zdarzały się kradzieże, na zewnątrz niszczono elewację 
budynku, kradziono rowery czytelników itp.).

 Podstawowa sieć biblioteczna obejmuje obecnie Bibliotekę Publiczną w Gryfinie 
(wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych) z Oddziałem Dziecięcym (wypożyczalnia 
i czytelnia) oraz siedem filii. W ich skład wchodzą dwie placówki miejskie: Górny Taras 
i Naukowa z księgozbiorem o profilu humanistyczno-pedagogicznym (powstała na 
bazie filii biblioteki pedagogicznej) oraz pięć wiejskich: w Chwarstnicy, Pniewie, Weł-
tyniu, Gardnie i Żabnicy. Sieć ta obsługuje prawie 7,5 tys. stałych czytelników. Bardzo 
interesującym działem biblioteki jest wspomniany już wyżej Dział Zbiorów Specjalnych. 
Gromadzi się w nim historyczne pamiątki z regionu, m.in. mapy, fotografie, pocztówki, 
książki, medale, odznaczenia, monety, banknoty, płyty winylowe z muzyką i literaturą 
itp. Zbiory są odpowiednio przechowywane, katalogowane i opracowywane. W tym 
dziale opracowuje się także wydawnictwa okolicznościowe, prowadzi kwerendy i ba-
dania dotyczące historii Gryfina i okolic, organizuje wystawy, spotkania i seminaria 
historyczne. Dział zajmuje się także szeroko rozumianą promocją działań biblioteki. 

 Z usług BP w Gryfinie korzysta rocznie prawie 32 tys. osób. Jak na nieco po-
nad 30-tysięczną gminę, to sporo. Zasadniczym problemem, wynikającym z faktu 
zajmowania przez bibliotekę zabytkowego, XIX-wiecznego budynku byłej diakonii, 
jest zbyt mała, jak na dzisiejsze potrzeby, jego powierzchnia. W 2013 r. po raz 
drugi pozyskaliśmy fundusze ze wspomnianego już wyżej programu Biblioteka+. 
Infrastruktura Bibliotek na przeprowadzenie remontu i nowej aranżacji pomieszczeń 
Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych. Dzięki nowo zakupionym regałom, liczba 
półek zwiększyła się o te, które utworzyły dodatkowy poziom. Pozwala to powiększyć 

Galeria Introligatornia
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zbiory, co przyciąga nowych czytelników. Obecnie BP w Gryfinie spełnia wszystkie 
nowoczesne standardy określone w Certyfikacie Biblioteka+.

 W zmodernizowanych działach, poza działalnością stricte bibliotekarską, prze-
prowadzane są lekcje biblioteczne dla młodzieży oraz spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Powstaje Klub Literacki dla twórczej gryfińskiej młodzieży, a także 
Klub Strategicznych Gier Planszowych. Nowe rozwiązania pozwalają na ekspozycję 
prac plastycznych, wystaw fotograficznych, a w czytelni można o wiele sprawniej 
prowadzić szkolenia komputerowe dla seniorów chcących poznawać tajniki Internetu. 

 BP w Gryfinie ma już za sobą realizację remontów i modernizacji, została bogato 
wyposażona w odpowiedni dla potrzeb wydajnej pracy nowoczesny sprzęt i materiały 
eksploatacyjne. Jest to niemałe osiągnięcie nie tylko w skali województwa, lecz być 
może i całego kraju. Dnia 7 marca 2013 r. BP w Gryfinie została uznana w wojewódz-
twie zachodniopomorskim Biblioteką Roku. Start w XXI w. okazał się bardzo udany.

Sala konferencyjna Sekretariat

Wypożyczalnia



92

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Katarzyna Kuzian
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

BIBLIOTEKA CYFROWA „ŚWIAT MORSKICH PUBLIKACJI” – 
STUDIUM PRZYPADKU

W tekście nakreślono proces tworzenia i funkcjonowanie Biblioteki Cyfrowej 
„Świat Morskich Publikacji” (BC ŚMP) – pierwszej polskiej branżowej biblioteki cyfro-
wej, poświęconej szeroko rozumianej gospodarce morskiej, powstałej z inicjatywy 
Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie (BG AM).

Inicjującym etapem tworzenia BC ŚMP, oprócz pomysłu jej powołania, było 
pozyskanie środków na jej sfinansowanie. Dzięki skrupulatnie przygotowanemu 
projektowi, udało się je uzyskać z funduszy unijnych w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem 
infrastruktury informatycznej nauki”. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2009 r. i trwał 
do 31 grudnia 2010 r.1

Nadrzędnym założeniem projektu było umożliwienie bezpłatnego dostępu online 
do różnych wydawnictw z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej dla wszyst-
kich użytkowników zainteresowanych tą tematyką. Zakładano, że grono odbiorców 
bazy będą stanowić:

 • instytucje związane z gospodarką morską
 • urzędy morskie
 • armatorzy
 • przedstawiciele sektora stoczniowego
 • pracownicy naukowi
 • oficerowie
 • studenci2.
Drugim ważnym etapem procesu budowy biblioteki cyfrowej był zakup opro-

gramowania dLibra, służącego do budowy profesjonalnych repozytoriów obiektów 
cyfrowych. Zdecydowano się na tę platformę ze względu na jej szeroką i wyspecja-
lizowaną funkcjonalność, a także największą popularność w Polsce3. 

1 O projekcie [online]. [dostęp: 2015-01-20]. Dostępny w Internecie: <http://bc.am.szczecin.pl>.
2 Edelman, E. Wykorzystanie funduszy unijnych przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szcze-

cinie [online]. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 21 czerwca 2013 [dostęp: 2015-01-20].  Dostęp-
ny w Internecie: <http://wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20prezentacje/21%20czerw-
ca%20-%20Ðiatek/IX%20Sesja/02.%20Edelman_Elzbieta_Wroclaw_Prezentacja.pdf>.

3 Wałek, A. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra w Polsce. Warszawa, 2009, s. 23.
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Należy nadmienić, że projekt oprócz zakupu platformy dLibra przewidywał zakup 
systemu bibliotecznego Aleph, baz morskich oraz niezbędnego sprzętu informatycz-
nego. Zapisy projektu nie obejmowały zaś zakupu sprzętu służącego do digitalizacji. 
Czynniki ekonomiczne, ograniczenia kadrowe, lokalowe i czasowe sprawiły, że zde-
cydowano się skorzystać z usług zewnętrznej firmy specjalizującej się w digitalizacji. 
Skróciło to znacznie proces tworzenia biblioteki cyfrowej, pozwalając jednocześnie 
na skorzystanie z wiedzy i umiejętności profesjonalistów bez angażowania dodat-
kowych środków kadrowych i materialnych. 

W dalszym ciągu prac przygotowawczych do budowy BC ŚMP powołano zespół 
redaktorów wraz z koordynatorem oraz zespół informatyków. Obie sekcje przeszko-
lono w obsłudze systemu dLibra. Redaktorów w zakresie wprowadzania i opisu 
obiektów cyfrowych, informatyków z problematyki poprawnego konfigurowania 
oprogramowania i dostosowania repozytorium do potrzeb konkretnej instalacji.

Zespół pracowników opracował szczegółową koncepcję organizacji działań, która 
obejmowała:

1. Wytyczne typowania i przygotowania obiektów do digitalizacji.
2. Stworzenie niezbędnej dokumentacji rejestrującej i porządkującej proces 

całej digitalizacji, począwszy od typowania dokumentów do skanowania, 
kończąc na publikacji dokumentu i archiwizacji obiektów cyfrowych.

3. Opisanie na potrzeby czytelników stworzonych wcześniej kolekcji i podkolek-
cji oraz ustalenie odpowiednich standardów budowania kolekcji cyfrowych.

4. Przystosowanie modelu metadanych przez adaptacje schematu Dublin 
Core oraz wypracowanie ujednoliconych wytycznych tworzenia opisu 
bibliograficznego i publikacji obiektów w Internecie.

5. Zaplanowanie techniczne i logistyczne outsourcingu. Skorzystanie z di-
gitalizacyjnych usług firmy zewnętrznej wymusiło wypracowanie kon-
kretnych rozwiązań systematyzujących i dokumentujących organizację 
procesu przekazywania obiektów drukowanych i cyfrowych.

6. Weryfikację kompletności i jakości kopii cyfrowej dokumentu.
Po zakończeniu prac organizacyjnych można było rozpocząć właściwy etap 

tworzenia biblioteki cyfrowej czyli skanowanie, wprowadzanie opisów obiektów 
i ich publikację. Wzmożone prace trwały do końca projektu, tj. końca 2010 r. i są 
kontynuowane w chwili obecnej.

Zasób repozytorium podzielono na pięć dużych kolekcji tematycznych:
1.  Nauka i dydaktyka – kolekcja prezentuje zasób dydaktyczny obejmujący 

różne materiały pomocnicze dla studentów (m.in.: skrypty, podręczniki, 
instrukcje do ćwiczeń, prace naukowe oraz doktorskie). 

2.  Bazy, portale, linki – zawiera bazy, portale i linki dotyczące szeroko pojętej te-
matyki morskiej (np. Internet Ships Register, Sea-web Ports, dokumenty IMO).

3.  Marynistyka i żeglarstwo – obejmuje pozycje, których tematyka koncen-
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truje się na zagadnieniach morza, wojen morskich oraz życiu codziennym 
marynarzy.

4.  Z życia Akademii Morskiej w Szczecinie – gromadzi publikacje związane 
z funkcjonowaniem i historią AM w Szczecinie (np. wydawnictwa okolicz-
nościowe).

5.  Bibliografie – prezentuje bibliografie o tematyce morskiej oraz bibliografie 
dorobku naukowego pracowników AM.

W trakcie funkcjonowania repozytorium zdecydowano się na wprowadzanie trzech 
dodatkowych kolekcji, takich jak:

1.  e-Czytelnia – obejmuje najbardziej poczytne publikacje BG AM istniejące 
w jednym egzemplarzu (skrypty, podręczniki i in.) związane z profilem 
uczelni i potrzebami użytkowników. 

2.  Dzieje gospodarki morskiej – gromadzi publikacje z zakresu historii go-
spodarki morskiej od czasów najdawniejszych po współczesność.

3.  Artykuły – prezentuje artykuły związane z szeroko pojętą tematyką mor-
ską.

Dodanie nowych kolekcji spowodowane było kilkoma czynnikami. Z jednej strony 
przy stale poszerzającym się zasobie biblioteki cyfrowej w naturalny sposób wyodręb-
niły się spójnie tematycznie grupy. Z drugiej strony starano się maksymalnie ułatwić 
użytkownikom korzystanie z biblioteki oraz uprościć dotarcie do poszukiwanego 
zakresu tematycznego. Nie bez znaczenia były też prośby studentów (zwłaszcza 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM w Szczecinie) aby wzbogacić 
zakres dziedzinowy repozytorium przez umieszczanie w nim najbardziej poczytnych 
publikacji z ekonomii, transportu, zarządzania czy logistyki.

Rys. 1. Wykres przedstawiający kolekcje 
Źródło: opracowanie własne4.

4 Wszystkie podane dane na podstawie: Biblioteka cyfrowa Świat Morskich Publikacji [online]. [do-
stęp: 2015-01-26]. Dostępny w Internecie: <http://www.smp.am.szczecin.pl/stats/index.html>.
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Jak widać na powyższym wykresie najliczniej reprezentowanym zbiorem jest 
kolekcja Nauka i dydaktyka. Wynika to bezpośrednio z rodzaju BC ŚMP, która jest 
biblioteką instytucjonalną utworzoną w AM w Szczecinie. Biblioteki instytucjonalne 
gromadzą zasoby, które są związane z charakterem i działalnością instytucji je 
tworzących5. W przypadku repozytoriów wyższych uczelni owe zasoby to przede 
wszystkim publikacje naukowe i dydaktyczne. Nie powinien więc dziwić fakt, że ko-
lekcja Nauka i dydaktyka jest grupą najliczniejszą. Jest to również jedyna kolekcja, 
która z racji swojej liczebności, została dodatkowo podzielona na podkolekcje. 

W październiku 2009 r. umieszczono w bibliotece cyfrowej pierwszą publikację, 
którą był jeden z numerów Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Od tego czasu zbiory repozytorium wciąż się powiększają. W chwili obecnej liczą 
1861 publikacji (stan na 31 grudnia 2014 r.).

Rys. 2. Wykres przedstawiający wzrost liczby publikacji BC ŚMP w latach 2009–20146

Powyższy wykres obrazuje wzrost łącznej liczby publikacji w BC ŚMP od paździer-
nika 2009 do końca 2014 r. Najbardziej dynamiczny przyrost publikacji odnotowano 
w początkowej fazie budowy biblioteki. W latach późniejszych liczba publikowanych 
rocznie dokumentów znacznie zmalała. Dokładne dane za poszczególne lata przed-
stawia rysunek poniżej.

5  Mazurek, C.; Parkoła, T.; Werla, M. Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych. In Biblioteki Cyfrowe. 
Red. M. Janiak; M. Krakowska; M. Próchniacka. Warszawa, 2012, s. 341–357.

6 Statystyki [online]. Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” [dostęp: 2015-02-02]. Dostępny 
w Internecie: <http://www.smp.am.szczecin.pl/stats/index.html>.
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Rys. 3. Wykres obrazujący procentowy wzrost liczby publikacji w przedziałach rocznych 

Wykres zaprezentowany wyżej obrazuje procentowy przyrost publikacji w po-
szczególnych latach funkcjonowania biblioteki. W latach 2009–2010, czyli w trakcie 
trwania projektu, opublikowano większość publikacji, stanowiącą aż 69% całego 
zbioru. W kolejnych latach procent publikowanych rocznie dokumentów stanow-
czo zmalał. W 2011 r. udostępniono już tylko 13% wszystkich obiektów cyfrowych. 
Najmniejszy przyrost, zaledwie 2%, odnotowano w 2012 r. Zdecydowanie niższa 
liczba nowych publikacji odnotowana w okresie 2011–2014 spowodowana jest 
niewątpliwie ograniczonymi funduszami własnymi na rozbudowę biblioteki cyfrowej. 
Tezę tę potwierdza wzrost przyrostu publikacji w 2013 r., kiedy to udostępniono 
obiekty zdigitalizowane w ramach środków uzyskanych z programu Działalność 
Upowszechniająca Naukę (DUN).

Rys 4. Wykres przedstawiający liczbę generowanych stron WWW
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W ciągu całej działalności repozytorium wygenerowano łącznie 6 444 035 stron 
WWW. Na przestrzeni lat widać wyraźną tendencję wzrostową. Najmniejszą liczbę 
wygenerowanych stron WWW odnotowano w latach 2009–2010, czyli w począt-
kowym etapie tworzenia biblioteki cyfrowej. W roku kolejnym nastąpił gwałtowny 
(prawie 5-krotny) wzrost generowanych stron. Tendencja taka wynikała zapewne 
z niewiedzy potencjalnych użytkowników o istnieniu BC ŚMP. Wraz ze wzrostem 
świadomości czytelników, nasiliło się wykorzystanie strony internetowej, która była 
intensywnie testowana przez nowych użytkowników. W latach 2012–2014 krzywa 
wzrostu liczby generowanych stron wciąż wykazywała progresywny, jednak bardziej 
umiarkowany charakter.

Rys. 5. Wykres przestawiający liczbę odwiedzających

Rys. 5 obrazuje wzrost liczby odwiedzin w bibliotece cyfrowej. W obserwo-
wanym okresie zarejestrowano 1 371 457 odwiedzających. W latach 2009–2011, 
czyli w trakcie realizacji projektu, wzrost odwiedzających był niewielki i osiągnął 
poziom 11 528. Już w kolejnym roku liczba ta wzrosła ponad 14-krotnie i odnoto-
wano 167 372 odwiedzin. Kolejnym przełomowym okresem pod względem liczby 
odwiedzających był 2013 r., w którym to 497 315 użytkowników odwiedziło 
stronę internetową biblioteki cyfrowej. Zestawiając końcowy okres funkcjo-
nowania repozytorium z początkowym, można zauważyć aż 45-krotny wzrost 
odwiedzających.
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 Rys. 6. Wykres przedstawiający liczbę wyświetlonych publikacji

Powyższy wykres przestawia liczbę wyświetlonych publikacji na przestrzeni 
lat 2009–2014. Łącznie odczytano 105 301 dokumentów. Również i ten wykres 
prezentuje tendencję zwyżkową. W początkowej fazie tworzenia biblioteki cyfrowej 
liczba wyświetlonych publikacji wynosi zaledwie 852. Już w roku następnym zare-
jestrowano prawie 15-krotny wzrost z wynikiem 12 746 wczytanych dokumentów. 
W kolejnych latach liczba wygenerowanych publikacji systematycznie wzrastała 
i w 2014 r. osiągnęła wielkość 35 785.

Przedstawione statystyki obrazują dynamiczny rozwój BC ŚMP. Z roku na rok 
rośnie zainteresowanie użytkowników repozytorium, przybywa czytelników, wzrasta 
liczba wygenerowanych stron WWW oraz publikacji. Analizując powyższe informacje, 
można dojść do wniosku, że utworzenie biblioteki cyfrowej gromadzącej dokumenty 
powiązane z tematyką morską, okazało się słusznym przedsięwzięciem. Jednakże 
chcąc udowodnić powyższą tezę, należałoby tak przeanalizować uzyskane dane, aby 
wykluczyć ogólny wzrost zainteresowania tematyką morską. Okazać by się przecież 
mogło, że owa tendencja zwyżkowa jest trendem powszechnym, który automatycznie 
i sztucznie zawyża wyniki BC ŚMP. W związku z powyższym, zasadnym wydawało 
się porównanie statystyk z bibliotek o podobnym charakterze zbiorów. Dlatego też 
zdecydowano się zestawić dane biblioteki cyfrowej z danymi uzyskanymi z macierzy-
stej BG AM w Szczecinie. Analizą objęto okres za lata 2010–2014. Dokonując tego 
rodzaju analiz, należy mieć świadomość, że niemożliwe jest pozyskanie dokładnie tego 
samego rodzaju danych. Mamy przecież do czynienia z różnymi formami dostępu do 
zbiorów, a więc porównywane dane nie zawsze mogą być przedmiotowo adekwatne. 

Początkowe zestawienie dotyczy liczby gromadzonych rocznie zbiorów w obu 
bibliotekach. W przypadku danych z BG AM uwzględniono liczbę woluminów 
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książek i czasopism, pominięto zaś zbiory specjalne wraz z wydawnictwami 
elektronicznymi.

Rys. 7. Wykres prezentujący liczbę publikacji oraz nabytków 

Rys. 7 obrazuje jak ogromna jest różnica między liczbą gromadzonych publikacji 
w obu bibliotekach. W każdym roku BG AM gromadziła dużo więcej nabytków niż 
BC ŚMP. W analizowanym okresie tradycyjna biblioteka pozyskała 9884 publikacje, 
a biblioteka cyfrowa jedynie 1814. Średnia roczna nabytków dla biblioteki tradycyjnej 
to prawie 1977, a więc więcej niż całkowita suma wszystkich publikacji zgromadzo-
nych w repozytorium cyfrowym. Należy zauważyć, że BG AM odnotowuje na prze-
mian spadek i wzrost liczby nowych publikacji, przy czym jej średnia utrzymuje się 
wciąż na podobnym poziomie. Zaś w przypadku BC ŚMP obserwuje się gwałtowny 
spadek upublicznianych obiektów, spowodowany skromnymi funduszami własnymi 
na digitalizację

Kolejna analiza dotyczy liczby odwiedzin w obu bibliotekach. Szczegóły przed-
stawia poniższy wykres. Należy nadmienić, że dane z BG AM obejmują jej wszystkie 
agendy, a więc: wypożyczalnię, czytelnie książek i czasopism, czytelnię multimedialną 
oraz czytelnię informacji naukowej.

Rys. 8. Wykres przedstawiający liczbę odwiedzin
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W obserwowanym okresie zdecydowanie wyższe wyniki osiągnęła biblioteka 
cyfrowa z łączną sumą 1 370 011 odwiedzin. Wynik biblioteki tradycyjnej to zaledwie 
160 338 odwiedzających. Jedynie w 2010 r. zarejestrowano większą liczbę odwie-
dzających w BG AM niż w repozytorium cyfrowym. W kolejnych latach statystyki 
BC ŚMP dynamiczne zwyżkują. W tym samym okresie w placówce tradycyjnej można 
zaobserwować słabą tendencję spadkową. Istotnym jest, że BC ŚMP powiększa 
swoją przewagę nad BG AM pomimo skromnej liczby nowych publikacji. 

Ostatni rysunek obrazuje liczbę wyświetlonych publikacji BC ŚMP i liczbę wy-
pożyczeń BG AM. Należy podkreślić, że przedstawione statystyki mają charakter 
jedynie poglądowy, gdyż dokonując porównania biblioteki cyfrowej z tradycyjną, nie 
zawsze jest możliwe wyselekcjonowanie tożsamych zakresowo danych. W przy-
padku tradycyjnej biblioteki wzięto pod uwagę jedynie wypożyczenia zewnętrzne 
zarejestrowane w systemie Aleph. Zdecydowano się na to działanie ze względu na 
fakt, że udostępnienia wewnętrzne tzw. „na miejscu” nie są ściśle ewidencjonowane 
w systemie bibliotecznym, a jedynie ogólnie szacowane (z uwagi na wolny dostęp 
do półek w czytelniach). Ponadto celem niniejszego zestawienia nie jest gruntowna 
analiza bibliotek, tylko zarysowanie ogólnych trendów towarzyszących rozwojowi 
BC ŚMP.

Rys. 9. Wykres przedstawiający liczbę wyświetlonych publikacji oraz liczbę wypożyczeń

Na przestrzeni pięciu lat funkcjonowania biblioteki cyfrowej wyświetlono 105 286 
publikacji. W tym samym czasie BG AM wypożyczyła 93 578 książek. Również i na 
tym wykresie statystyki BC ŚMP wykazują tendencję rosnącą, podczas gdy wyniki 
BG AM nieznacznie maleją. Jednak różnica wyników między obiema bibliotekami 
nie jest już tak duża jak przypadku poprzednich analiz. 

Wydaje się, że powyższe analizy dobitnie potwierdzają tezę o sukcesie BC ŚMP. 
Wyraźny jest jej dynamiczny rozwój, zwłaszcza na tle macierzystej biblioteki. Zwięk-
sza się liczba użytkowników i wyświetlanych publikacji, a repozytorium staje się 
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istotnym źródłem informacji dla osób zainteresowanych tematyką morską. Źródłem 
informacji, które nie wydaje się stanowić konkurencji dla placówki stacjonarnej. 
Zauważyć należy, że pomimo nieznacznego spadku statystyk BG AM, ich średnia 
roczna utrzymuje się wciąż na podobnym poziomie. Biblioteka cyfrowa jest więc 
raczej partnerem zdobywającym nowych wirtualnych użytkowników oraz dobrą 
formą promocji dla biblioteki tradycyjnej. Podczas realizacji projektu nie udało się 
oczywiście uniknąć błędów i potknięć. Niewątpliwym mankamentem BC ŚMP jest 
wciąż jeszcze stosunkowo słaba rozpoznawalność, którą należy poprawić wśród 
potencjalnych użytkowników. Słabą stroną repozytorium jest pozyskiwanie satys-
fakcjonujących funduszy na dalszy rozwój. Jest to największa bolączka biblioteki 
cyfrowej, bez przezwyciężenia której nie może być wykorzystany cały jej potencjał. 
Potencjał, który jak już udowodniono wcześniej, zapowiada się niezwykle obiecująco. 
Dlatego w kolejnych latach działalności BC ŚMP należy skupić się na poszukiwaniu 
nowych środków finansowych na dalszą digitalizację. Tylko sukcesywny rozwój 
i ciągłe udoskonalanie wypracowanych rezultatów utrzymają pomyślność całego 
przedsięwzięcia. 
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Cecylia Judek
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

BIBLIOTEKARSTWO DAŁO MI MOŻLIWOŚĆ  
POZNAWANIA CIEKAWYCH LUDZI.

WYWIAD Z WIESŁAWĄ DZIECHCIOWSKĄ – 
ZASŁUŻONĄ SZCZECIŃSKĄ BIBLIOTEKARKĄ MUZYCZNĄ

Spotkałyśmy się w Książnicy Pomorskiej w późno-
jesienne przedpołudnie w dniu 20 października 2014 r. 
na szóstym piętrze w pracowni sekretarza naukowego. 
Wiesia, która przez wiele lat jako kierownik Działu 
Zbiorów Specjalnych, w którym pracowałam od jesieni 
1981 r., była moją szefową, przyniosła smakowite cia-
sta. Rozmawiamy przy kawie i cieście, wspominając jej 
początki w bibliotekarstwie, przebieg pracy zawodowej, 
zmiany, jakie nastąpiły podczas minionych lat.

C.J.: Wiesiu, zanim przejdziemy do spraw biblio-
tekarskich, opowiedz coś o swoich rodzicach, 
o sobie.
W.D.: Moje nazwisko panieńskie brzmi Nowak, tak jak tego polityka, ale ja mu nie 

kupowałam zegarka (śmiech). Mój ojciec, Antoni Nowak, urodził się w 1911 r., tak jak 
Miłosz. Ukończył medycynę w Warszawie, a także Szkołę Podchorążych Sanitarnych. 
Był naczelnym lekarzem pułku w Stryju na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Mama, Waleria Nowak z domu Sinus pochodziła z Rygi, potem mieszkała z rodziną 
w Święcianach. Ukończyła seminarium nauczycielskie w Trokach, a następnie po-
stanowiła studiować polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W stolicy spotkała 
ojca i zaręczyli się, jeszcze przed wybuchem wojny. Po napaści Niemiec na Polskę, 
ojciec wziął, naturalnie, udział w kampanii wrześniowej. Z tego, co wiem, jego jed-
nostka wojskowa działała na południowym wschodzie. Ojciec zorganizował tam 
szpital polowy. W którymś momencie szpital został zajęty przez Niemców, którzy 
oznajmili, że wraz z chorymi szpital zostanie przekazany stronie rosyjskiej. Rannych 
umieszczono na wozach i przewieziono do Lwowa. Ojciec opiekował się transportem, 

Wiesława Dziechciowska
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ale po dotarciu do Lwowa w obawie przed Rosjanami uciekł, by wrócić do Warsza-
wy i odszukać narzeczoną. Spotkali się i wkrótce odbył się ślub. Byli w Warszawie 
sami. Jego rodzina mieszkała w Wielkopolsce, która była włączona do Rzeszy jako 
Warthegau, czyli w warunkach okupacyjnych, zagranicą. Z kolei rodzina mamy po-
została na terenach zajętych przez ZSRR. Gdy urodziłam się ja, rodzice uznali, że 
trzeba wyjechać z Warszawy. Sytuacja w stolicy była trudna. Łapanki, brak żywności, 
stałe poczucie zagrożenia. To było powodem, że Ojciec przyjął pracę w szpitalu 
w Starachowicach. Oboje rodzice zaangażowali się tam w działalność AK. W końcu 
zdarzyła się wsypa i ojca aresztowano. Na powiązania mamy z AK przypuszczalnie 
Niemcy nie mieli dowodów. Ojca wysłano do Auschwitz, a równolegle toczył się proces 
sądowy przeciwko niemu. Dostał w końcu wyrok, po którym został przeniesiony do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Tam zaprzyjaźnił się z prof. Zakrzew-
skim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uwięzionym podczas słynnej Sonderaktion 
Krakau jesienią 1939 r. W tym czasie ojcu bardzo pomogła biegła znajomość języ-
ka niemieckiego. Urodzony w Wielkopolsce, do 1919 r. uczęszczał do niemieckiej 
szkoły. Efekt? Znakomicie władał językiem niemieckim do końca życia. Swobodnie 
przechodził z polskiego na niemiecki i odwrotnie. Czasem szukając jakiegoś słowa, 
najpierw przypominał sobie niemiecki odpowiednik. A wracając do dziejów rodzinnych, 
po uwięzieniu ojca mama została ze mną sama. Jej także przydawała się wówczas 
dobra znajomość języka niemieckiego. Posługiwała się niemczyzną chyba tak biegle 

Od lewej: Ewa Pietrzak, Wiesława Dziechciowska, Małgorzata Bartosik
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jak ojciec. Więc kiedy zakwaterowano do jej mieszkania trzech młodych żołnierzy 
niemieckich, potrafiła skutecznie odwołać się od tej decyzji, argumentując, że nie jest 
to odpowiednie i bezpieczne dla niej, młodej mężatki z maleńkim dzieckiem. Ja moją 
znajomość języka niemieckiego wyniosłam właśnie z domu. Przydała się. Bywało, że 
w Książnicy służyłam za tłumaczkę, gdy pojawiali się goście zza Odry. Dzięki temu 
wyjeżdżałam na konferencje i bibliotekarskie wyjazdy studyjne do Niemiec. Ale wra-
cając do dziejów ojca – gdy do obozu zbliżał się front, Niemcy ewakuowali kolejne 
grupy więźniów z Sachsenhausen. Prowadzono ich w kolumnie, bywało, że dobijano 
słabszych więźniów, opóźniających marsz. Podczas nalotu, kolumnę, w której szedł 
ojciec zgoniono do rowu. Powstało zamieszanie. Sytuację wykorzystał ojciec, ucie-
kając z innym więźniem przez pola do jakichś zabudowań gospodarskich. Przespali 
się w stodole, a potem, jako że obaj doskonale władali niemczyzną, sterroryzowali 
przestraszonych niemieckich właścicieli gospodarstwa. Wokół już był chaos. Ojciec 
i jego towarzysz byli w pasiakach, więc zażądali ubrań oraz transportu do pobliskiej 
stacji kolejowej. Niemiec odwoził ich wozem, a po drodze napotkali już żołnierzy 
amerykańskich. Ojciec został przez nich natychmiast zatrudniony jako lekarz w obo-
zie dipisów (diplaced persons) dla Jugosłowian. Potem pracował dla UNRRY (United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration). Kiedy dowiedział się o istnieniu 
oddziałów 2 Korpusu Polskiego w Ankonie we Włoszech, dotarł tam i został przyjęty 
do 12 Pułku Ułanów Podolskich w Armii Andersa. Wkrótce potem przeniesiono ich do 
Londynu. Zaraz po wojnie mama otrzymała wiadomość od ojca, że organizowane są 
nielegalne przerzuty z kraju rodzin oficerów, którzy zostali na Zachodzie. Ojciec też 
załatwił przerzut żony z córką. Wybrałyśmy się więc z mamą najpierw do Krakowa, tam 
się jakiś czas ukrywałyśmy, czekając na przemycenie nas za granicę. Ale nie udało się 
i wróciłyśmy do Starachowic. Ojcu uznano w Anglii polski dyplom studiów medycznych 
(potem go nostryfikował), mógł więc pracować jako lekarz. Po odwilży gomułkowskiej 
matka pojechała do ojca do Anglii, ale nie zdecydowała się na zamieszkanie w obcym 
kraju. Wróciła do Polski. Wkrótce obie przeniosłyśmy się do Szczecina, gdzie wcze-
śniej osiedliła się siostra mamy, z którą wspierały się od dawna. To do niej przed laty 
mama przyjechała do Warszawy. Gdy zamieszkałyśmy w Szczecinie, ja chodziłam już 
do ostatniej klasy licealnej. Maturę zdawałam, oczywiście, u Szczerskiej. Potem po 
maturze chciałam studiować archeologię śródziemnomorską. Mamie jednak nie podo-
bał się mój wybór. Uważała, że powinnam studiować, podobnie jak ojciec, medycynę. 
Dostałam się nawet na studia w Pomorskiej Akademii Medycznej, ale – pewnie trochę 
na złość mamie – nie zaliczyłam pierwszego roku. W tym czasie ojciec zdecydował się 
powrócić do Polski. W Szczecinie otrzymał wiele propozycji zatrudnienia w tutejszej 
służbie zdrowia. Pamiętam, że siedział w Domu Naukowca i spotykał się z kolejnymi 
oferentami. Nie przyjął jednak żadnej szczecińskiej oferty. Wyniknęło to w jakieś części 
z faktu, że rodzice z powodu 13 lat rozłąki nie potrafili się ze sobą porozumieć. Ojciec 
wyjechał do Gdańska, gdzie otrzymał funkcję dyrektora szpitala.
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C.J. : A jak trafiłaś do bibliotekarstwa?
W.D.: Po oblaniu przeze mnie egzaminów na medycynie mama nalegała, abym 

znalazła sobie jakieś zajęcie. Mam wpis w moich dokumentach, że pracę w Bibliotece 
Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozpoczęłam 20 
listopada 1960 r. A zaczęło się od przypadku. Idąc na dworzec, aby kupić bilety na 
podróż do ojca, do Gdańska, postanowiłam jedynie zapytać o pracę w budynku WiMBP, 
który mijałam po drodze. Moje pojęcie o bibliotekarstwie było całkowicie mgliste. W tym 
czasie często korzystałam z filii bibliotecznej na Golęcinie (mieszkałam wówczas 
przy ulicy Paproci). Nie było jeszcze wolnego dostępu do zbiorów. Pracujące tam 
bibliotekarki: Krysia Zacharewicz i Maria Łozińska przez okienko wypożyczały książki 
obłożone w szary papier. Nie było to, według mnie, nic skomplikowanego. Pomyślałam 
więc, że i ja mogę wykonywać podobną pracę. W WiMBP przyjęła mnie pani Renia 
Kulik, kadrowa, która od razu zaprowadziła mnie do biurka w Dziale Gromadzenia. 

C.J.: Jakie zadania powierzono młodej niedoświadczonej pracownicy?
W.D.: W tym czasie w bibliotece wojewódzkiej nie mieliśmy jeszcze nawet maszyn 

do pisania, toteż kopiowałam ręcznie karty katalogowe, byłam członkiem komisji 
inwentaryzacyjnych, pomagałam panu Henryczkowi1 stawiać pieczątki. Wykonywa-

1 Henryk Konopka znakował pieczęcią akcesyjną i własnościową tysiące najrozmaitszych druków, 
zob. Judek, C. Z żałobnej karty. Henryk Konopka (1922–2011). Bibliotekarz Zachodniopomorski. 
2011, nr 1–2, s. 86.

Od lewej: Wiesława Dziechciowska, Jan Zduleczny, Cecylia Judek
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łam takie zwykłe prace pomocnicze. 
Potem prowadziłam inwentarz. Były 
też zastępstwa w filiach bibliotecz-
nych, a potem trafiłam do Działu 
Metodycznego na blisko dwa lata.

C.J.: A kiedy uznałaś, że jest to 
zawód nie na chwilę, ale na dłużej, 
a jak się okazało, na całe Twoje 
życie zawodowe? 

W.D: Zauważył mnie dyrektor 
Badoń2, który budził w pracownikach 
ogromy respekt. Wspominając dy-
rektora Badonia, przychodzi mi na 
myśl stwierdzenie Jędrzeja Kitowicza, 
tego od Opisu obyczajów. Kitowicz 
napisał, że jak pewien szlachcic 
popatrzył na swego syna, to na 
nim pchły zdychały z przerażenia. 
Prawdę mówiąc, to może dyrektor 
Badoń nie był tak surowy, co bardziej 
utrzymywał wobec pracowników 
dystans. Ja, w każdym razie, tak 

to czułam. Kiedy wybrano mnie wiele lat później, na przewodniczącą Związku Za-
wodowego Pracowników Kultury i Sztuki w WiMBP, dyrektor Badoń poprosił mnie 
do swego gabinetu i zadysponował u swej sekretarki, pani Klementyny Nowackiej, 
podanie wina, to myślałam że serce mi pęknie z wrażenia. Ale wracając do pytania, 
na początku lat 60. docierały do biblioteki coraz liczniej dokumenty dźwiękowe 
i dokumenty audiowizualne, więc trzeba było się nimi zająć. W naszej bibliotece 
opiekowała się nimi Bożena Zielińska3, która poświęciła tej kategorii zbiorów na-
wet swoją pracę doktorską. Pani Bożena w lutym 1962 r. utworzyła od postaw 
Oddział Zbiorów Audiowizualnych w Dziale Zbiorów Specjalnych, zupełnie nową 
komórkę organizacyjną, którą kierowała. Dla potrzeb opracowywania płyt gramo-
fonowych, fotokopii, przeźroczy jako pierwsza w kraju przygotowała Tymczasową 
instrukcję opracowania zbiorów audiowizualnych. W naszej bibliotece ze względu 
na kryterium formalne te zbiory tworzyły odrębny oddział, w innych bibliotekach 
płytoteki bywały włączane do zbiorów oddziału muzycznego, a np. przeźrocza, 

2 Dr Stanisław Badoń kierował WiMBP w Szczecinie w latach 1955–1974. 
3 Judek, C. Zielińska Bożena. In Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement III. Red. H. Tade-

usiewicz. Warszawa, 2010, s. 318
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do oddziału dziecięcego. Tak – według mnie – było nawet lepiej. W marcu 1963 r.  
dyrektor mianował panią Bożenę członkiem Komitetu Doradczego przy WiMBP, 
ale już na początku 1965 r. zdecydowała ona o swoim odejściu do Wojewódzkiego 
Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, gdzie od 1 marca 1965 r.  
przyjęła funkcję kierownika. Zanim odeszła, przeprowadziła szkolenie na temat 
zbiorów audiowizualnych, ich organizacji i opracowania dla wszystkich instruktorów 
z Działu Metodycznego, aby mogli przenosić tę wiedzę w teren. Przypuszczalnie 
to pani Bożena zarekomendowała mnie dyrektorowi Badoniowi. On zresztą zalecił 
mi podjęcie studiów bibliotekoznawczych. Dyrektor Badoń wymagał od swoich 
pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji. Każdy nowo przyjęty pracownik zo-
bligowany był do ukończenia kursu POKKB, a potem podjęcia studiów. W sposób 
świadomy budował wykwalifikowaną kadrę instytucji. Tak więc od 1 stycznia 1965 r.  
kierowałam Oddziałem Zbiorów Audiowizualnych, gromadzącym dokumenty dźwię-
kowe (nuty gromadził istniejący od 1954 r. Oddział Muzyczny) – jeszcze jako młodszy 
bibliotekarz (stopień bibliotekarza otrzymam dopiero 1 czerwca 1966, a starszego 
bibliotekarza – 1 stycznia 1969 r.). Pracując w Dziale Zbiorów Specjalnych, gdzie 
zajmowałam się m.in. płytoteką, dowiedziałam się o powstałej w 1964 r. (z inicjatywy 
mgr Marii Prokopowicz, kierowniczki Zakładu Muzycznego Biblioteki Narodowej) 
Sekcji Bibliotek Muzycznych przy Zarządzie Głównym SBP oraz o współpracy niektó-
rych polskich bibliotek muzycznych z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotek 
Muzycznych – IAML (The International Association of Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres). W tym czasie (1965 r.) w Polsce do IAML należały cztery 
instytucje oraz trzech członków indywidualnych: Biblioteka Narodowa, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka 
Instytutu Sztuki PAN oraz Kornel Michałowski (Biblioteka Uniwersytecka w Pozna-
niu), Karol Musioł (Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach) 
i Maria Prokopowicz (Biblioteka Narodowa). Z tej grupy najwcześniej, bo w 1955 r. 
członkiem IAML została Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, która rozpoczęła 
przygotowanie opisów starych druków muzycznych do RISM (Répertoire Internatio-
nal des Sources Musicales). Kraje, w których do IAML należało 10 członków, mogły 
utworzyć Grupę Narodową IAML. Polska Grupa Narodowa IAML powstała dopiero 
podczas konferencji IAML w Bolonii, odbywajcej się w dniach od 9 do 15 września 
1972 r., a stało się to dzięki zapisaniu się do IAML Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Szczecinie. Polska miała w Radzie IAML dwóch reprezentantów: 
Marię Prokopowicz – przedstawiciela Polskiej Grupy Narodowej i Karola Musioła – 
przewodniczącego Komisji Bibliotek Konserwatoriów i Uczelni Wyższych. Polska 
Grupa IAML bardzo interesowała się zasobami bibliotek publicznych. Po naszym 
wstąpieniu do IAML zostałam w 1972 r. dokooptowana jako jedyna przedstawicielka 
biblioteki publicznej do zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP (w 1980 
r. zostałam sekretarzem Zarządu Sekcji, tę funkcję pełniłam przez kilka kadencji).
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C.J.: I wówczas zaczął się okres Twojej intensywnej działalności, organizacji 
konferencji, publikacji?
Istotnie, już niecały rok później, w dniach od 15 do 16 czerwca 1973 r. została 

zorganizowana w WiMBP w Szczecinie IV Krajowa Konferencja Bibliotekarzy 
Muzycznych, w której uczestniczyło 42 przedstawicieli z 25 bibliotek i 3 fonotek 
radiowych. Głównym tematem konferencji było Opracowanie nagrań w fonotekach 
krajowych. Mój referat nosił tytuł: Opracowanie nagrań w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Uczestnicy konferencji omawiali ponadto po-
stęp prac nad Polską instrukcją katalogowania druków muzycznych XIX i XX w. 
Adama Mrygonia, zasady współpracy z IAML, podkreślali konieczność szybkiego 
pozyskania środków na dalszą współpracę z RISM przy katalogowaniu rękopisów 
muzycznych z XVII i XVIII w., potrzebę zorganizowania stałej współpracy bibliotek 
muzycznych krajów socjalistycznych poprzez coroczne sympozja w kolejnych 
państwach oraz ustalenia stałych kontaktów między Grupami Narodowymi tych 
krajów w ramach IAML4.

Kolejną Ogólnopolską (a właściwie międzynarodową, bo uczestniczyło w niej 
dwóch bibliotekarzy z NRD) Konferencję Bibliotekarzy Muzycznych Rola biblioteki 
w wychowaniu estetycznym społeczeństwa za pomocą muzyki zorganizowałam 
w szczecińskiej WiMBP w dniach od 7 do 8 października 1977 r. W konferencji 
wzięli udział bibliotekarze z bibliotek publicznych, nie tylko tych, które miały działy 
muzyczne, ale także z tych, które dopiero miały zamiar je utworzyć. Wraz z gośćmi 
z Niemiec w konferencji udział wzięło 68 bibliotekarzy. Sporo mówiono o potrzebie 
promowania przez biblioteki dobrej muzyki, zwłaszcza tam, gdzie brak innych in-
stytucji do tego powołanych. Konferencji towarzyszyła wystawa Dorobek bibliotek 
polskich w dziedzinie upowszechniania muzyki. Na konferencji wygłosiłam referat 
pod tyrułem Upowszechnianie muzyki przez biblioteki publiczne w Polsce Ludowej, 
a po konferencji ponadto zredagowałam tom pokonferencyjny, który został wydany 
w Szczecinie5. 

C.J.: Twoja praca jako Sekretarza Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych 
obejmowała także, jak się zorientowałam, redagowanie biuletynu Bibliote-
ka Muzyczna. Music Library. Biuletyn z 1979 r. opublikowany został nawet 
w Pracowni Reprografii Książnicy, wówczas Szczecińskiej, w 1982 r. A czym 

4 Falenciak, J. IV Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Szczecin 15–16 VI 1973 r. Muzyka. 
1974, nr 1, s. 89–92. Pełne informacje na temat działalności Sekcji można znaleźć w kronice przy-
gotowanej przez Stanisława Hrabię z Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ, zob. Kronika Sekcji Biblio-
tek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML [online].  
[dostęp: 2014-07-24]. Dostępny w Internecie < http://www.iaml.pl/Kronika_Sekcji_Bibl_Muz.pdf>.

5 Plon konferencji został opublikowany pt. Rola biblioteki w estetycznym wychowaniu społeczeń-
stwa przez muzykę. Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Szczecin, 7–8 X 1977. 
Referaty, komunikaty. Red. W. Dziechciowska. Szczecin, 1978.
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jeszcze zajmowałaś się jako jedyna przedstawicielka bibliotek publicznych 
w Zarządzie Sekcji?
W.D.: Następnym krokiem było zorganizowanie kursów dla bibliotekarzy muzycz-

nych z bibliotek publicznych w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w 
Jarocinie. Jako sekretarz Zarządu Sekcji odpowiadałam za przygotowanie tematyki 
kursu, pozyskanie wykładowców i nadzór organizacyjny nad całością. Taki kurs 
przygotowywałam dwukrotnie, nie tylko odpowiadając za tematykę, ale także dobór 
wykładowców i sprawy organizacyjne. 

C.J. : Wspominana przez Ciebie Maria Prokopowicz, swego rodzaju spiritus 
movens działalności Sekcji, w sprawozdaniu z działalności Sekcji wspomina, 
że ramowy program pierwszego kursu przedstawiła Wiesława Dziechciow-
ska na posiedzeniu zarządu sekcji w dniu 11 maja 1979 r. Według niej ce-
lem kursu było zapoznanie słuchaczy z organizacją i pracą działu zbiorów 
muzycznych w bibliotece, przede wszystkim zaś: 1. definicją muzykaliów, 
ich rodzajami i charakterystyką; 2. zasadami gromadzenia, katalogowania, 
przechowywania i udostępniania; 3. formami popularyzacji muzyki przez 
biblioteki6. Opinię na temat odbytego pierwszego kursu opublikowała 
w redagowanym przez Sekcję biuletynie jedna z uczestniczek, Małgorzata 
Figas z MBP w Gliwicach. Pisze ona: Program kursu […] obejmował wykłady 
z historii muzyki i jej zapisu, popularyzacji tej pięknej sztuki, organizacji 
i struktury bibliotek muzycznych, profilu i metod gromadzenia muzykaliów, 
ich klasyfikacji, opracowania i udostępniania7.  Aktywna działalność w Sekcji 
wiązała się też z wyjazdami?
W.D.: Dzięki pracy w Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP poznałam środo-

wisko bibliotekarzy muzycznych nie tylko kraju, ale także międzynarodowe. Wyjeż-
dżałam, najczęściej z referatami, na międzynarodowe konferencje IAML. W dniach 
od 6 do 11 września 1981 r. uczestniczyłam wraz z innymi ośmioma osobami, repre-
zentującymi Sekcję Zbiorów Muzycznych ZG SBP, Bibliotekę Narodową, biblioteki 
uniwersyteckie w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, Bibliotekę Główną AM w Katowicach 
i Polskie Centrum Muzyczne w Konferencji IAML w Budapeszcie, na której spotkało 
się 230 delegatów z Europy, Ameryki Północnej, Australii, Afryki i Japonii8. W czerw-
cu (od 9 do 10) 1983 r. podczas VI Krajowej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych  
RISM w Polsce, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, 
przewodniczyłam pracom grupy roboczej bibliotek publicznych (ponadto pracowały 

6 Prokopowicz, M. Piętnaście lat działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych przy Zarządzie Głów-
nym SBP (1964–1979).

7 Figas, M. I kurs dla bibliotekarzy muzycznych w Jarocinie (1979). In Biblioteka Muzyczna. Music 
Library 1979. Szczecin, 1982, s. 43–45.

8 Bogdany-Popielowa, W. Konferencja IAML w Budapeszcie 6–11 września 1981. In Biblioteka 
Muzyczna. Music Library 1980–1982. Warszawa, 1984, s. 90–94.
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grupy robocze: bibliotek akademii muzycznych – kierowała nią Irena Czarnecka oraz 
bibliotek naukowych – pod przewodnictwem Kornela Michałowskiego). Przy okazji 
kolejnych konferencji bibliotekarzy muzycznych miałam możliwość zapoznania się 
ze zbiorami muzycznymi polskich bibliotek, uczestniczenia w koncertach, wysta-
wach i innych towarzyszących konferencjom uroczystościach, np. we Wrocławiu 
oprócz wystawy Ze zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
i zapoznaniu się ze zbiorami muzycznymi w Bibliotece Kapitulnej, wysłuchaliśmy 
koncertu zespołu Complessso di Musica Antica pod dyrekcją Eugeniusza Sąsiadka.

C.J. Ze wspomnianej już Kroniki Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML (opracowanej 
przez Stanisława Hrabię) wynika, że uczestniczyłaś w dniach od 8 do 14 
września 1985 r. w Konferencji IAML/IASA (International Association of 
Sound and Audiovisual Archives) w Berlinie, podczas której wygłosiłaś 
referat pod tytułem Organizacja działów muzycznych w bibliotekach pu-
blicznych w Polsce na przykładzie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie. W konferencji berlińskiej uczestniczyła stosunkowo 
liczna grupa Polaków. Oprócz Ciebie jeszcze siedmiu polskich bibliotekarzy 
muzycznych (Jolanta Byczkowska-Sztaba, Barbara Zwolińska-Stęszewska, 
Aniela Kolbuszewska, Kornel Michałowski, Maria Prokopowicz, Barbara Za-
krzewska-Nikiporczyk, Krystyna Bielska) wygłosiło tam referaty i komunika-
ty, a Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu została członkiem IAML. W dniach 
od 2 do 5 listopada 1987 r. podczas Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych 
NRD w Weimarze wygłosiłaś komunikat Młodzież w bibliotece muzycznej. 
Być może Twoja, bibliotekarki reprezentującej bibliotekarstwo publiczne, 
aktywność stała się impulsem do powstania w Sekcji Bibliotek Muzycznych 
SBP Podsekcji ds. Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach Publicznych. 
W.D. : Rzeczywiście, taka podsekcja powstała 8 grudnia 1986 r., a mnie powie-

rzono jej kierownictwo. Na podstawie wcześniej rozesłanych ankiet do 49 publicz-
nych bibliotek wojewódzkich uzyskaliśmy informację o sytuacji zbiorów muzycznych 
w bibliotekach publicznych. Odpowiedzi świadczyły o wzroście zainteresowania użyt-
kowników zbiorami muzyczno-fonograficznymi. Ankieta ujawniła wielką różnorodność 
typów gromadzonych w bibliotekach publicznych dokumentów muzycznych, sposo-
bów ich udostępniania, różnice w usytuowaniu muzykaliów w strukturze bibliotek, 
niezadowalającą sytuację kadrową, lokalową i sprzętową. Pisałam o tym w artykule 
pod tytułem. Utworzenie Podsekcji ds. Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach Publicz-
nych9, a podczas VII Krajowej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Lublinie, 
zorganizowanej przez Bibliotekę UMCS w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 1987 r.  

9 Dziechciowska, W. Utworzenie Podsekcji ds. Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach Publicznych. 
Bibliotekarz. 1987, nr 4/5, s. 49–50.  
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przedstawiłam informację o utwo-
rzeniu i zadaniach Podsekcji ds. 
Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach 
Publicznych, a także przedstawiłam 
referat pod tytułem Koncepcja orga-
nizacji działów zbiorów muzycznych 
w bibliotece publicznej10. 

C.J. : W wyniku Twojej działal-
ności Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Szcze-
cinie była w pewnym okresie 
koordynatorem bibliotekar-
stwa muzycznego w bibliote-
kach publicznych w Polsce?
W.D.: Można to tak określić, ale 

i teraz koleżanki z Sekcji Zbiorów 
Muzycznych Działu Zbiorów Spe-
cjalnych w Książnicy Pomorskiej 
muzykolożki, Małgosia Mazikiewicz, 
Anna Kowalska-Stępień kontynuują 
moją pracę, występując na konfe-
rencjach bibliotekarzy muzycznych 
z niezwykle ciekawymi referatami naukowymi, popularyzującymi nasze zbiory.

C.J.: W opowieściach bibliotekarzy seniorów wspominana jest Twoja ak-
tywna działalność związkowa.
W.D.: Już jako młoda pracownica zaangażowałam się w pracę Związku Za-

wodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Wybrano mnie na wiceprzewodniczącą 
zakładowej struktury ZZPKiSz, a funkcję przewodniczącej sprawowała Janina Kę-
dzierska, która wkrótce zaczęła poważnie chorować. Tak więc praktycznie jej obo-
wiązki realizowałam ja. Toteż przy następnych wyborach mnie powierzono funkcję 
przewodniczącej. Wtedy odbyła się scena w gabinecie dyrektora Badonia, o której 
wcześniej wspominałam, z udziałem jego sekretarki, pani Klementyny Nowackiej, 
która jeszcze do niedawna bywała na spotkaniach emerytów w Książnicy11. Związ-
kowcy w tamtych latach wypełniali wiele zadań socjalnych wobec załogi. Trzeba 
pamiętać, że nie było wtedy odrębnego funduszu socjalnego (który powstał dopie-

10 Bogdany-Popielowa, W. VII Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych w Lublinie, 29 VI– 
1 VII 1987. Muzyka, nr 3, s. 118–120.

11 Pani Klementyna Nowacka zmarła 16 lutego 2014 r. w wieku przeszło 98 lat.
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ro za czasów Gierka, w połowie lat 70.), były trudności z aprowizacją, w instytucji 
pracowało wiele kobiet. Tak więc związkowcy zajmowali się zaopatrzeniem załogi 
w ziemniaki, cebulę, jabłka, organizowali nawet półkolonie. 

C.J. Jak to, bibliotekarze organizowali półkolonie?
W.D.: Tak, tak, przez wiele lat organizowaliśmy dla dzieci bibliotekarskich półko-

lonie. Przecież mieliśmy wiele pracownic z dziećmi i taka była wówczas potrzeba. 
Dzieciom organizowaliśmy wolny czas w filii bibliotecznej w dzielnicy Głębokie, tej, 
która nosi imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wokół budynku bibliotecz-
nego jest teren do zabaw, sporo zieleni, tam opiekunka częstowała dzieci drugim 
śniadaniem typu rogaliki i ciepła herbata, a na zakończenie dzieci były przywożone 
tramwajem do Biblioteki Głównej, gdzie czekał na nie obiad. W bibliotecznej kuchni 
(mieściła się ona w podziemiach, gdzie obecnie znajduje się pracownia mikrofilmowa 
i fotograficzna) przygotowywała posiłek zatrudniona kucharka, a ja, młoda, zaledwie 
dwudziestokilkuletnia, kobieta, ustalałam z nią menu dla dzieci. Teraz, po tylu latach, 
nawet mnie wydaje się to nieprawdopodobne. Dzieciom organizowaliśmy ponadto 
uroczystości choinkowe i paczki z tej okazji, oczywiście także na Dzień Dziecka. 
Później przez jakiś czas (od 1 kwietnia 1979 do 29 lutego 1980 r.) pełniłam też 
funkcję społecznego inspektora pracy.

C.J.: Uwieńczeniem pracy w Dziale Zbiorów Specjalnych była funkcja kie-
rownika całego Działu.
W.D.: W pewną wolną sobotę (w czasach, kiedy w większość sobót się praco-

wało, jedynie niektóre były wolne) ze względu na jakieś nie cierpiące zwłoki zadania 
byłyśmy w pracy obie: pani Hanka Chylińska, szefowa naszego Działu Zbiorów Spe-
cjalnych i ja, kierująca wówczas działem muzyczno-fonograficznym, no i pełniąca od  
1 stycznia 1975 r. funkcję zastępcy kierownika Działu Zbiorów Specjalnych. W pew-
nym momencie panią Hankę poprosił na rozmowę dyrektor Krzywicki, a po niej – mnie. 
Pani Hanka, która oprócz kierowania Działem prowadziła Oddział Sztuki i Pinakote-
kę, pozostała kierownikiem Oddziału, natomiast funkcję kierownika Działu Zbiorów 
Specjalnych dyrektor Krzywicki powierzył od 1 listopada 1984 r. mnie. Okazało się, 
że ta zmiana była częścią przeprowadzanej przez niego swego rodzaju rewolucji 
kadrowej, która przypuszczalnie miała na celu odmłodzenie kadry kierowniczej. 
Bowiem w tym samym czasie odwołany został z funkcji pan Józef Hebal, kierow-
nik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (zastąpiła go Helena Żak). Praca 
w Dziale Zbiorów Specjalnych jest, według mnie, dla bibliotekarza ukoronowaniem 
pracy bibliotekarskiej. Wymaga bowiem dużej samodzielności, dyscypliny, sporej 
wiedzy zarówno bibliotekarskiej, jak i fachowej ze swej specjalności, np. muzycznej, 
kartograficznej, plastycznej, literackiej, historycznej itd. itd. Bibliotekarz w zbiorach 
specjalnych nierzadko sam inicjuje i prowadzi negocjacje z oferentami, a więc 
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pozyskuje zbiory, opracowuje je, co częstokroć związane jest z poszukiwaniami 
naukowymi, upowszechnia zbiory poprzez publikacje, wystawy i lekcje biblioteczne, 
a także udostępnia je czytelnikom. Przy czym kontakt z czytelnikiem jest tu bardziej 
wyspecjalizowany i spersonalizowany. W Dziale Zbiorów Specjalnych nastąpiły 
w tym czasie istotne zmiany. Pewnym impulsem do ich przeprowadzenia było po-
zyskanie spuścizny po Stefanie Flukowskim, pisarzu z grupy literackiej Kwadryga, 
w tym blisko trzech tysięcy książek, mebli, obrazów, rzeźb. Rozdzielony został 
wówczas dawny Oddział Starych Druków i Rękopisów na dwa odrębne oddziały: 
Oddział Rękopisów – Muzeum Literackie oraz Oddział Starych Druków, kierowany 
przez mgr Elizę Ostrowską, absolwentkę Uniwersytetu Toruńskiego, historyka ze 
specjalizacją mediewistyczną. Później, gdy Eliza odejdzie na emeryturę, funkcję 
tę obejmie Alicja Łojko, której rozwój mogłam obserwować od momentu zatrud-
nienia jej w naszej bibliotece. W Oddziale Rękopisów rozpoczęło się intensywne 
pozyskiwanie regionalnych rękopisów, zarówno w środowiskach twórców, jak też 
tzw. sekretnych archiwów rodzinnych. Rozwijała się działalność Pinakoteki, jedynej 
wówczas w polskich bibliotekach publicznych wypożyczalni oryginalnych obrazów. 
Pracownicy Działu sporo publikowali na łamach Bibliotekarza Zachodniopomorskie-
go, występowali z referatami na konferencjach naukowych, organizowali różnego 
typu wystawy, spotkania naukowe i popularyzatorskie. Ja, jako kierownik Działu, 
miewałam czasem dodatkowe zadania, m.in. koordynowałam organizację w Książ-
nicy Pomorskiej dużych i wyjątkowych (z uwagi na rangę i rodzaj eksponowanych 
zbiorów) wystaw z cyklu Skarby kultury narodowej w zbiorach bibliotek: Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Ossolineum) we Wrocławiu, Biblioteki Naro-
dowej, Biblioteki Jagiellońskiej. Pamiętam, jak wielkim przeżyciem był dla mnie i Lidii 
Milewskiej, wówczas kierowniczki Działu Informacji Naukowej transport eksponatów 
z Biblioteki Jagiellońskiej w towarzystwie uzbrojonych strażników. Miałyśmy świado-
mość, że wieziemy wyjątkowe zabytki piśmiennictwa polskiego, których przeciętny 
śmiertelnik nie może na ogół obejrzeć. A dzięki inicjatywie biblioteki będą je mogli 
zobaczyć mieszkańcy Szczecina i regionu. 

C.J.: Co uważasz za swój sukces zawodowy?
W.D.: Moim największym sukcesem była moja droga zawodowa. To, że przeszłam 

w bibliotekarstwie wszystkie szczeble kariery zawodowej, od prawie najniższego 
stopnia po najwyższy. Przyszłam do biblioteki w grudniu 1961 r. jako maturzystka 
bez zawodu, a w 1988 r. otrzymałam tytuł kustosza dyplomowanego (a od 1992 r. –  
starszego kustosza dyplomowanego), co jest ukoronowaniem pracy bibliotekarza. 
Dodatkową satysfakcją było przyznanie mi tego tytułu w wyniku uznania moich 
osiągnięć zawodowych. W ostatnim czasie wielką radość sprawił mi list, który 
otrzymałam na początku października 2014 r. Było to pismo gratulacyjne z okazji 
jubileuszu 50-lecia działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy 
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Narodowej IAML. Pismo podpisał przewodniczący Sekcji, Stanisław Hrabia, który 
podkreślił znaczenie mojej pracy w Sekcji dla zacieśnienia współpracy bibliotekarzy 
muzycznych z bibliotek publicznych. Wraz z listem otrzymałam medal W Dowód 
Uznania, przyznany mi przez Zarząd Główny SBP. 

C.J.: Co Ci dała praca w bibliotece?
W.D.: Bibliotekarstwo dało mi możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, spoty-

kania i poznawania wielu ciekawych ludzi, wymiany doświadczeń w wielu ośrodkach 
polskich i zagranicznych. Może to też wynikało ze specyfiki pracy w Dziale Zbiorów 
Specjalnych. Miałam przy tym możliwość porównania pracy bibliotekarskiej z nauczy-
cielską. Przez blisko dwa lata uczyłam w wieczorowej stoczniowej szkole przyzakła-
dowej, w tej samej, w której pracowała moja mama. Z bibliotekarstwa pozostały mi też 
przyjaźnie. Przez wiele lat wspólnie pracowałyśmy z Basią Drzewiecką, która, niestety, 
już odeszła do lepszego ze światów (wspomnienie jej poświęcone opublikowałam 
w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim, 2008, nr 3–4). Z kolejną biblioteczną koleżanką, 
Ewą Gos, jesteśmy jak siostry, codziennie do siebie telefonujemy, wspólnie wyjeż-
dżamy na wycieczki, bo obie lubimy zwiedzać świat, odwiedzamy się, spotykamy się 
rodzinnie, pomagamy sobie wzajemnie. Obie też uczestniczymy w comiesięcznych 
spotkaniach istniejącej przy Kole SBP nr 1 Sekcji Bibliotekarzy Seniorów, założonej 
przez Włodka Michnala. Wciąż spotykamy się w gronie bibliotekarskim! 

C.J. Dziękuję za rozmowę!

ANEKS.
PUBLIKACJE WIESŁAWY DZIECHCIOWSKIEJ (WYBÓR).

MIECZYSŁAW Karłowicz (1876–1909) życie i twórczość: nagrania utworów 
Mieczysława Karłowicza w płytotece Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej: katalog / oprac. Wiesława Dziechciowska. – Szczecin: WiMBP, 
1976, – 5 s.;

ROLA biblioteki w estetycznym wychowaniu społeczeństwa przez muzykę: 
Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Szczecin 7–8 X 
1977 / red. Wiesława Dziechciowska. – Szczecin: WiMBP, 1978, – 62 s.;

LUDWIG van Beethoven 1770–1827: katalog nagrań w zbiorach Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie / oprac. Wiesława Dziechciow-
ska. – Szczecin: WiMBP, 1979, – 43 s.;

MSZE, oratoria i kantaty w zbiorach WiMBP, katalog wystawy, scenariusz 
wystawy i oprac. katalogu Wiesława Dziechciowska i Alicja Oświecińska. – 
Szczecin, Kamień Pomorski: WiMBP, 1979, – 19 s.;
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MUZYKA chóralna: cenniejsze wydawnictwa ze zbiorów Książnicy Szczeciń-
skiej: katalog wystawy / oprac. Wiesława Dziechciowska i Alicja Oświeciń-
ska. – Szczecin, Kamień Pomorski: WiMBP, 1980, – 19 s.;

NABYTKI zagranicznych płyt gramofonowych 1979 / oprac. Wiesława Dzie-
chciowska. – Szczecin: WiMBP, 1980, – 93 s.;

V[piąta] Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Gdańsk, 21–22 IX 
1979 r. „Przegląd Bibliotekarski” 1980, z. 4, s. 392–394;

Opracowanie nagrań w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szcze-
cinie. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1973, nr 4, s. 60–70;

II Ogólnopolskie Sympozjum Bibliotekarzy Muzycznych, Kraków 21–23 paź-
dziernika 1974 r. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1975, nr 1, s. 54–57 
(współautorka: Barbara Drzewiecka);

II [Drugie] sympozjum przedstawicieli bibliotek i ośrodków dokumentacji mu-
zycznej krajów socjalistycznych. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1976, 
nr 4, s. 43–48;

Zbiory fonograficzne w bibliotekach województwa szczecińskiego i program 
ich rozwoju. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1976, nr 1, s. 36–39;

Materiały audiowizualne do nauki języków obcych [w zbiorach WiMBP]: [ka-
talog]. Szczecin: WiMBP. 1977, – 15 s.;

Upowszechnianie muzyki przez biblioteki publiczne w Polsce Ludowej. „Bi-
bliotekarz Zachodniopomorski” 1977, nr 4, s 14–26;

Zbiory specjalne (tzw. tradycyjne) w bibliotekach naukowych Szczecina. In 
Bibliotekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985: materiały z konfe-
rencji/ pod red. Teresy Jasińskiej i Władysława Michnala; Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Okręg Szczeciński. – Szczecin: Książnica Szcze-
cińska, 1986, s. 122–129;

Działalność informacyjna i dokumentacyjna Oddziału Muzyczno-Fonograficz-
nego Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 
3–4, s. 84–88;

Katalog zagranicznych nabytków za lata 1980–1982 w płytotece Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. – Szczecin: WiMBP, 1983, – 
59 s. – [oprac. W.D., opisy zebr. W.D., Barbara Drzewiecka]

Kurs dla pracowników działów muzycznych w bibliotekach publicznych. „Po-
radnik Bibliotekarza” 1980, nr 4, s. 93–94;

Literacka dokumentacja dźwiękowa w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1980, 
nr 3, s. 22–27;

Katalog zagranicznych nabytków za lata 1983–1984 w płytotece Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. – Szczecin: WiMBP, 1987, – 
65 s. – Do użytku wewnętrznego;
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[Osiemnasto-] XVIII-wieczne wydania nut w Oddziale Muzyczno-Fonograficz-
nym Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 
1–2, s. 44–57;

Zbiory muzyczno-fonograficzne Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz Zachod-
niopomorski” 1987, nr 1–2, s. 33–43;

Zbiory muzyczne w bibliotekach publicznych. „Bibliotekarz” 1988, nr 6, s.14–18;
Nawiązanie współpracy z Państwową Biblioteką w Rydze. [współautorki: 

Magdalena Śliwka, Helena Żak. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1989, 
nr 1, s. 76–79];

Opis formalny najwcześniejszych wydań Carla Loewego znajdujących się 
w zbiorach muzycznych Książnicy Szczecińskiej. „Bibliotekarz Zachod-
niopomorski” 1989, nr 4, s. 26–43;

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych. „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” 1991, nr 1–2, s. 35–36;

Biblioteki muzyczne w Hamburgu. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, 
nr 1–4, s. 19–22;

Budownictwo biblioteczne w Bawarii. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1993, 
nr 1–2, s. 48–56;

Utworzenie Podsekcji ds. Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach Publicznych. 
„Bibliotekarz” 1987, nr 4/5, s. 49–50;

KATALOG zagranicznych nabytków za lata 1980–1982 w płytotece Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie / oprac. Wiesława 
Dziechciowska, Barbara Drzewiecka. – Szczecin: WiMBP, 1983, – 59 s.;

Zbiory specjalne (tzw. tradycyjne) w bibliotekach naukowych Szczecina. In 
Bibliotekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985: materiały z konfe-
rencji / pod red. Teresy Jasińskiej i Władysława Michnala; Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, Okręg Szczeciński. – Szczecin: Książnica Szcze-
cińska, 1986, s. 122–129.
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Władysław Michnal
 

KREATYWNI BIBLIOTEKARZE – SENIORZY

Dzisiaj wszyscy stawiają na ludzi młodych. Ta grupa społeczna jest najlepiej 
wykształcona, najbardziej dynamiczna, odkrywcza, dążąca do zmian i kształto-
wania świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Ponadto młodzi czują się dobrze 
w świecie mediów elektronicznych, czego nie można powiedzieć o pokoleniu star-
szym, zwłaszcza o seniorach. Ci, aby nie być wykluczonymi z życia społecznego 
i odciętymi od Internetu, jako ważnego dzisiaj źródła informacji, muszą sami uczyć 
się korzystania z urządzeń elektronicznych, od swoich dzieci, które tę wiedzę 
otrzymują w szkołach lub korzystać z ofert różnych instytucji. Są wśród nich także 
biblioteki publiczne. Ale warto również korzystać z wiedzy i doświadczenia star-
szego pokolenia i seniorów, gdyż jak wiadomo doświadczenie przychodzi z latami. 

Czas aktywności wielu osób nie kończy się z chwilą odejścia z czynnego życia 
zawodowego i przejścia na emeryturę. Zwłaszcza dotyczy to tych, jak np. biblioteka-
rzy, którzy całe swoje życie zawodowe związali z książką. Przykładem niech będzie 
kilku bibliotekarzy, którzy pracowali w Książnicy Pomorskiej lub byli z nią związani.

Tadeusz Białecki, historyk (ukończył UW), bibliotekarz, prof. dr hab. Pra-
cował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w latach 
1959–1965. Po studiach został zatrudniony jako instruktor wojewódzki. Podczas 
pracy doktoryzował się w 1964 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Swoje wspomnienia z pracy bibliotekarskiej opublikował w drugiej części książki 
Szczecin – przystanek na całe życie (Szczecin 2012). Zarówno część pierwsza 
(z 2009 r.) jak i część druga została wydana przez Książnicę Pomorską i tutaj też 
miała miejsce promocja obu książek. Po odejściu z pracy w WiMBP przeszedł 
do Instytutu Zachodniopomorskiego, gdzie objął funkcję dyrektora, a później 
podjął pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej i na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Przez ponad ćwierć wieku był redaktorem naczelnym Przeglądu 
Zachodniopomorskiego. Opublikował wiele prac o historii Szczecina i regionu, ale 
jego nazwisko będzie się kojarzyć zawsze szczecinianom z monumentalną pracą 
jaką była redakcja i wydanie tomu pierwszego i drugiego Encyklopedii Szczecina 
(1999–2000) i późniejszych trzech suplementów. Był organizatorem opracowania, 
redaktorem naczelnym i współautorem. W planach jest nowa edycja tego dzieła. 
Mimo upływu lat ciągle pracuje naukowo i publikuje.
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Edward Rymar, historyk (ukończył UJ), bibliotekarz, prof. dr hab. Pracował 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach w latach 1958–2001, 
od 1961 r. pełniąc funkcję jej dyrektora. W trakcie pracy bibliotekarskiej rozwinął 
swoje zainteresowania badawcze, publikując wiele opracowań historycznych o re-
gionie. Jest także honorowym obywatelem Pyrzyc. Jego nazwisko jest kojarzone 
wśród historyków przede wszystkim z wydaną w dwóch tomach, fundamentalną 
pracą, jaką jest Rodowód Książąt Pomorskich, wydany przez Książnicę Pomorską 
w 1995 r. Suplement do tej pracy ukazał się w 2003 r., a wydanie drugie, popra-
wione i uzupełnione ujrzało światło dzienne w 2005 r. Jego wydawcą była również 
Książnica Pomorska. Po zakończeniu pracy bibliotekarskiej związał się z Uniwer-
sytetem Szczecińskim, gdzie prowadził pracę dydaktyczną. Równocześnie dużo 
publikował – warto podkreślić, że po 2005 r. ukazało się kilkanaście jego prac. 

Stanisław Krzywicki, historyk (ukończył UW), bibliotekarz, starszy kustosz 
dyplomowany, działacz kultury. W latach 1965–1970 pełnił funkcję wicedyrektora 
WiMBP. W latach 1974–2003 był jej dyrektorem (w 1994 r. została przekształcona 

w Książnicę Pomorską). Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał swojej aktywności. 
Jest nadal prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Założył Stowarzyszenie 
Ziemia Warpieńska, któremu także prezesuje. Zakochany w przyrodzie podjął sta-
rania o wydanie książki o Puszczy Wkrzańskiej. I oto w 2010 r. ukazał się drukiem 

Zaproszenie na 80. urodziny Stanisława Krzywickiego
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Leksykon Puszczy Wkrzańskiej. Przewodnik turystyczno-krajoznawczy pod red. 
Tadeusza Białeckiego i Stanisława Krzywickiego. Wydawcą jest Stowarzyszenie 
Ziemia Warpieńska. Promocja książki odbyła się w Książnicy Pomorskiej i spotkała 
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Padło wiele uwag i propozycji poszerze-
nia tematyki. W efekcie w 2013 r. ukazało się drugie wydanie Leksykonu Puszczy 
Wkrzańskiej, poprawione i rozszerzone, pod tą samą redakcją. 

Podczas uroczystości 80. rocznicy urodzin Stanisława Krzywickiego (4 listopada 
2013 r.), na którą jubilat został zaproszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich i Książnicę Pomorską, otrzymaliśmy obietnicę wydania jego pamiętni-
ków oraz podjęcie starań o wydanie przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury 
nowej edycji Encyklopedii Szczecina. W uroczystości jubileuszowej wziął udział 
Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa, który wręczył jubilatowi Odznakę 
Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca 
SBP, przysłała mu list gratulacyjny. Kwiaty i życzenia zdrowia oraz pomyślności od 
licznego grona bibliotekarzy (w tym i sekcji bibliotekarzy – seniorów) były wyrazem 
wdzięczności i sympatii jaką cieszy się nadal Stanisław Krzywicki.

Cecylia Zofia Gałczyńska, archeolog (ukończyła UJ), bibliograf, starszy kustosz 
dyplomowany, dr. Jeszcze podczas studiów pracowała w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie (1955–1956). Po przyjeździe do Szczecina, w latach 1958–1991 (tj. 
do emerytury) pracowała w WiMBP, w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym jako 
bibliograf. Równocześnie prowadziła działalność dydaktyczną na WSP (1978–1984) 
jako wykładowca bibliografii. W 1985 r. uzyskała na UW tytuł doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie historii książki. W latach 1985–2008 pracowała na US (na 
niepełnym etacie) jako adiunkt wykładając bibliografię i historię książki. Uczyła 
również języka niemieckiego w LO dla Dorosłych (1994–2004).

Będąc na emeryturze, przez dwa lata pełniła nadal funkcję przewodniczące-
go Zespołu ds. Bibliografii Terytorialnych ZG SBP oraz funkcję członka Komisji 
Normalizacji Bibliograficznej Polskiego Komitetu Normalizacji usytuowanej 
przy Bibliotece Narodowej. Wygłaszała referaty na ogólnokrajowych naradach 
bibliografów (IV i V), a także na konferencjach zagranicznych: w Lubece (1992) 
i w Sztokholmie (1998). 

Jest autorką licznych artykułów z zakresu teorii i historii bibliografii, a także wielu 
publikacji dotyczących kolekcjonerstwa zabytków antycznych. Jej prace ukazywały 
się w czasopismach takich jak: Archeologia, Meander, Materiały Archeologiczne 
oraz w czasopismach zagranicznych. Opracowała bibliografię załącznikową do 
Encyklopedii Szczecina. W dorobku wydawniczym seniorki znajdują się następu-
jące publikacje książkowe: Die Stadt Stettin in intarnationalen Schrifttum der Jahre 
1945–1970. Bibliographie (Kiel 1993), Bibliografia Szczecina. Wybór materiałów 
źródłowych i opracowań od XVI wieku do roku 2002 (Szczecin 2003), Bibliografia 
Szczecina 1501–2004 (Szczecin 2005).
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Julian Gałczyński, archeolog (ukończył UJ), starszy kustosz dyplomowany 
i starszy dokumentalista dyplomowany, dr. Po ukończeniu studiów pracował  jako 
asystent w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej UJ (1956–1958). Po przy-
jeździe do Szczecina pracował jako kierownik Dzielnicowej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie Dąbiu (1958–1960), a następnie w WiMBP w Szczecinie (1960–1967) 
jako kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, a później jako instruktor woje-
wódzki. W latach 1967–1970 pracował w INTE jako inspektor. Stąd przeszedł do 
pracy w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Morskiej, gdzie pracował do emerytury 
(1970–1999), pełniąc kolejno funkcje: kierownika, wicedyrektora i dyrektora. W tym 
czasie na UW uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie informacji 
naukowej. Podczas pracy zawodowej, a także będąc już na emeryturze prowadził 
dodatkowo zajęcia, w ramach niepełnego etatu na WSP i US (1978–2008) jako 
adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Przygotował duże 
opracowanie pod tytułem Teoria informacji holistycznej (aktualnie książka jest 
w druku).

Barbara Arsoba-Haddaji, mgr filologii polskiej (ukończyła UMK i UŁ), bibliote-
karz, starszy kustosz, edytor, redaktor, animator kultury, społecznik. W Książnicy 
Pomorskiej pracowała w latach 1975–2000 (tj. do emerytury) pełniąc funkcję kie-
rownika Wypożyczalni Międzybibliotecznej. W latach 1992–1995 była właścicielem 
i redaktorem wydawnictwa literackiego Barbara. Od 2008 r. mieszka w Kaliszu Po-
morskim. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania kultury. W odremontowanym 
Pałacu Wedlów z XIV w., w którym mieści się m.in. biblioteka miejska, sala obrad 
i izba pamięci współorganizuje różnego rodzaju imprezy kulturalne: spotkania lite-
rackie, wystawy, wernisaże. Sama też prezentowała swoje wystawy fotograficzne, 
będące pokłosiem jej regularnych (odbywających się dwa razy w roku) wyjazdów 
do Tunezji – ojczystego kraju jej męża (w Książnicy Pomorskiej w 2010 r., w Ka-
liszu Pom. w 2010 r., w Choszczeńskim Domu Kultury w 2014 r.). W planach ma 
przygotowanie w Książnicy Pomorskiej wystawy prac emerytowanych nauczycieli: 
Bolesławy i Jerzego Płachtów – kreatywnego małżeństwa z Kalisza Pomorskiego. 
W Książnicy Pomorskiej, na sesji mającej miejsce w 2013 r. wygłosiła referat na 
temat współczesnych wydawnictw.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i kilku recenzji z dziedziny kultury oraz 
literatury i sztuki w czasopismach bibliotekarskich, a także w tygodniku Niedziela 
i w pismach kaszubskich. Wiele z nich opublikowała będąc już na emeryturze. Jej 
artykuły ukazują się także w miesięczniku społeczno-kulturalnym Wirówka wyda-
wanym w Kaliszu Pomorskim. Ponadto w dorobku wydawniczym ma wspomnienia 
swojego ojca Józefa Pozorskiego Pasje przyrodnika (Gdańsk 2002). 

Maria Jaremek, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (ukończyła 
UAM oraz podyplomowe studium etyki na US). Dyplomowana nauczycielka bi-
bliotekarka i wykładowca etyki. W zawodzie przepracowała 40 lat (1967–1988) 
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jako księgarz i jako nauczycielka 
w szkołach średnich (1989–2006). 
Po przejściu na emeryturę nie 
zaprzestała działalności pedago-
gicznej i wydawniczej. Pracuje 
w niepełnym wymiarze godzin 
w dwóch gimnazjach i w niepu-
blicznej szkole podstawowej. Jest 
autorką wielu artykułów w różnych 
czasopismach zawodowych (bi-
bliotekarskich i pedagogicznych). 
Uczestniczy w imprezach kultu-
ralnych i literackich, sporządzając 
dokumentację fotograficzną z ich 
przebiegu. Zorganizowała dużą 
wystawę fotograficzną poświęconą 
literatom. Wygłosiła trzy odczyty 
poświęcone ludziom sztuki, uczest-
niczyła w kilku sesjach literackich. 
Kontynuuje działalność społeczną 
w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-

-Francuskiej Oddział w Szczecinie, 
gdzie w ostatniej kadencji jako se-
kretarz zarządu współorganizowała coroczne Dni Kultury Francuskiej (2010–2013). 
Działa też społecznie w szczecińskim Alliance Française. Jest członkiem Koła nr 1  
SBP przy Książnicy Pomorskiej i członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki działa-
jącego w tej instytucji. Zafascynowana muzyką podjęła się opracowania biografii 
Heleny Marii Wolf z domu Hofman – mieszkającej w Szczecinie primadonny pol-
skich operetek. W Książnicy Pomorskiej, 5 grudnia 2013 r. odbyła się promocja jej 
książki pod tytułem Helena Wolf i jej muzyka (Warszawa 2013). Bogato ilustrowana 
praca, została opublikowana przez wydawnictwo ANAGRAM. Gospodarzem wy-
darzenia była Małgorzata Mazikiewicz, kierownik Oddziału Muzycznego Książnicy 
Pomorskiej. Uczestniczyli w niej: autorka, dyrektor wydawnictwa, bohaterka książki 
i liczne grono słuchaczy. Obecnie Maria Jaremek pracuje nad monografią małżeń-
stwa muzycznego Heleny i Romana Wolfów, ma również inne plany wydawnicze. 

Barbara Bartczak, mgr rolnictwa (ukończyła WSR w Szczecinie). W Książnicy 
Pomorskiej pracowała w latach 1975–1987, ostatnio jako starszy kustosz na sta-
nowisku instruktora w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Jej opiece metodycznej 
podlegały biblioteki związkowe i zakładowe. Po przejściu na emeryturę nadal 
udziela się społecznie. Działa jako sekretarz w Stowarzyszeniu Absolwentów 

Zaproszenie na promocję książki Marii Jaremek
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Szkoły im. Janiny Szczerskiej, a także w Związku Harcerstwa Polskiego w stop-
niu podharcmistrza. Od 20 lat pełni rolę kronikarza w okręgowej, 28-osobowej 
harcerskiej grupie seniorów Kręgu „Dęby”. Pismo Harcerskie Barwy Czasu (jeden 
egzemplarz otrzymuje Dział Pomorzoznawczy KP), którego jest współredaktorem, 
ukazujące się w formie zeszytu co pół roku, jest redagowane i wydawane własnym 
sumptem. Zawiera wiele ciekawych wspomnień z życia grupy seniorów harcerzy. 
Grupa spotyka się regularnie raz w tygodniu i realizuje program rocznego planu, 
w którym ujęte są m.in.: sprawy wolontariatu oraz gawędy i prelekcje seniorów 
harcerzy, związane z ważnymi rocznicami państwowymi, czy nazwiskami wybit-
nych Polaków. Organizowane są ogólnopolskie zloty seniorów z udziałem młodych 
harcerzy wolontariuszy. Spotkania te odbywają się co roku w innym wojewódz-
twie (w Szczecinie miało miejsce w 2013 r. podczas finału The Tall Ships’ Races). 
Spotkanie w Łodzi poświęcone było Aleksandrowi Kamińskiemu, autorowi książki 
Kamienie na szaniec. Zlot w Warszawie dla Barbary Bartczak miał wymowę osobistą 
i niezwykle wzruszającą. W programie było m.in. zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Przy jego murze umiejscowiona jest tablica, na której wymie-
niono osoby poległe w trakcie walk. Wśród nich widnieje nazwisko ojca Barbary 
Bartczak, zaprzysiężonego w konspiracji, który zginął na Woli 7 sierpnia 1944 r.  
Przybyli w liczbie 200 osób, ze wszyskich rejonów Polski, uczestnicy spotkania  
ułożyli z zaplonych zniczy, przy murze muzeum, znak Polski Walczącej.

Swoją przygodę z harcerstwem Barbara Bartczak rozpoczęła w Szczecinie jako 
dwunastolatka, zaraz po przyjeździe z Syberii, gdzie przebywała wraz z mamą, 
bratem i babcią od kwietnia 1940 do maja 1946 r. Po długiej przerwie, do harcerstwa 
powróciła w 1995 r. Lata wojenne były dla niej okresem traumy, o którym długo 
nie była w stanie mówić. Natomiast krótkie wspomnienia jej mamy z powojennych 
czasów były tematem jednej z prac biorących udział w wojewódzkim konkursie 
literackim Mój dziadek, moja babcia opowiada zorganizowanym przez Edwarda 
Rymara, ówczesnego dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Py-
rzycach. Nagrodę w nim otrzymał jej syn Marek. Obecnie, po usilnych namowach 
koleżanek i kolegów, nosi się z zamiarem spisania swoich wspomnień z okresu 
pobytu na Syberii.

Zofia Różańska, bibliotekarka, w latach 1987–1999 pełniła funkcję kierowni-
ka jednej z filii bibliotecznych w Szczecinie. Po przejściu na emeryturę ma czas, 
aby poświęcić się swojej pasji, tj. malarstwu i rysunkowi. Nie jest profesjonalistką 
z wykształcenia (zmarły w 2006 r. jej mąż Henryk był malarzem – twórcą zawodo-
wym i poetą). Zofia tworzy akwarelą, olejem i pastelami. Skupia się na malowaniu 
zabytków architektury, kwiatów, pejzaży, portretów i projektów witraży. Chętnie 
też kopiuje obrazy ulubionych malarzy. Swoje prace prezentowała na wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Mariackiej, Muzeum Miejskim 
w Stargardzie Szczecińskim i w Galerii Pod Fontanną. Wiele jej prac znajduje się 
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w prywatnych kolekcjach. W dniu 10 października 2013 r. w Książnicy Pomorskiej 
odbył się wernisaż prac Zofii i Henryka Różańskich. Henryk był uznanym twórcą, 
malował pełne zadumy pejzaże, akty kobiece, portrety, ale także filozoficzne etiudy 
z pogranicza metafizyki. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie publiczności, 
która wysłuchała także wierszy napisanych przez malarza. 

Barbara Kubiak, chemik (ukończyła Politechnikę Szczecińską), pracowała 
w Książnicy Pomorskiej w latach 1979–2001, ostatnio na stanowisku kierownika 
introligatorni. Ale praca zawodowa jej nie wystarczała. Jej pasją stało się też ma-
larstwo. Kiedy odeszła z czynnego życia zawodowego zaczęła mieć więcej czasu, 
aby pielęgnować swoje zainteresowania. Nie jest z wykształcenia profesjonalistką, 
ale ma talent i jej obrazy znajdują duże uznanie. Maluje głównie pejzaże, kwiaty, 
portrety i akty kobiece. Tworzy rysunki ołówkiem oraz maluje akwarelą i akrylem. 
Swoje prace prezentowała na wystawach w Książnicy Pomorskiej, na Zamku 
Książąt Pomorskich (wystawa zbiorowa), w Galerii „Soraya”, Café 22 i w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Świnoujściu. 

Wymienić należy jeszcze co najmniej dwa nazwiska.
Leokadia Grabowska, polonistka (ukończyła UŁ), bibliotekarka, kustosz. 

Pracowała w Książnicy Pomorskiej od 1960 do 1981 r., pełniąc odpowiedzialne 
i kierownicze funkcje w różnych działach. Będąc na emeryturze współorganizowała 

Zaproszenie na wernisaż wystawy prac Zofii i Henryka Różańskich
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bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie (1983–1984). Brała 
udział w sympozjach organizowanych przez Bibliotekę Główną KUL w Lublinie. 
Opublikowała w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim (2012 nr 3–4) dokumenty 
i obszerne wspomnienia ze swojej pracy zawodowej, działalności społecznej oraz 
dotyczące Stanisława Badonia, byłego dyrektora WiMBP w Szczecinie.

Stanisław Maruszczak, historyk (ukończył UAM), bibliotekarz, starszy kustosz. 
Pracował w Książnicy Pomorskiej w latach 1969–1999 na stanowisku instrukto-
ra wojewódzkiego. Jego opiece podlegał także Gabinet Metodyczny, w którym 
zgromadził wiele pomocy i eksponatów. Obecnie, będąc na emeryturze, przygo-
towuje do publikacji w Słowniku Pracowników Książki Polskiej biogramy kolegów 
bibliotekarzy. Dokumentuje również swoje wspomnienia z pracy zawodowej do 
publikacji w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim. Opracował esej (rękopis) o Janie 
Pawle II zatytułowany Perła Polski i wysłał go do Watykanu (2011). Pisze także 
wiersze. Swoją twórczość w tej dziedzinie miał okazję zaprezentować podczas 
Trzeciej Nocy Poetów w Korytowie (2012). Jeszcze nie wydał żadnego tomiku 
poetyckiego – ale kto wie? 

(luty 2014)
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Krystyna Sikora
Biblioteka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie

WITRAŻE
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Agata Forfecka
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

OBRAZ LITERATURY PORADNIKOWEJ  
WE WSPÓŁCZESNYM CZYTELNICTWIE

Literatura poradnikowa gości na rynku czytelniczym od dawna. Adresowana jest 
do pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy oraz wszystkich poszukują-
cych w książce dobrej rady i interesującej rozrywki. Nie sposób wymienić wszystkich 
tytułów bestsellerowych poradników, jednak jest kilka, na które chciałabym zwrócić 
szczególną uwagę. 

Pozycją, którą uważam za matkę wszystkich poradników jest Potęga podświa-
domości Josepha Murphiego. Z nią pewnie zapoznał się każdy, kto zaczął szukać 
własnej drogi w życiu. Książka uczy nas głównie pozytywnego myślenia. Autor 
stara się nam uświadomić jak wiele procesów w naszym życiu zachodzi poza na-
szą świadomością i że możemy na nie wpłynąć świadomie. Pokazuje to nam na 
różnych przykładach wziętych z życia, wskazując przy tym sposoby, które możemy 
zastosować. Książka napisana w bardzo przystępnym języku. Niektórzy uważają 
ją za swoją biblię. 

Kolejny poradnik, równie godny uwagi to Sekret. Jego autorką jest australijska 
pisarka, producentka, znana również z współautorskiego filmu Sekret. Zarówno 
książka i jak film odniosły wielki sukces komercyjny na świecie, przybliżając czytel-
nikom i widzom, prawo przyciągania, które ogólnie można scharakteryzować jako 
siłę opartą na ludzkiej wierze w sukces lub porażkę. Książka jak i film, oparte są na 
psychologicznej i filozoficznej wiedzy na temat ludzkiej świadomości. 

Sekret to książka, która także uczy nas pozytywnego myślenia. Pokazuje sposoby 
jak kontrolować stan umysłu za pomocą emocji. Tak samo jak Potęga podświadomo-
ści potrafi wciągnąć czytelnika na długi czas. Mnie bardzo zainteresowała i pomogła 
zrozumieć mechanizm działania naszego umysłu. Obserwując świat i wszystko co 
dzieje się w naszym życiu muszę przyznać, że się sprawdza. Teorię Sekretu wypró-
bowałam i ku memu zaskoczeniu szybko zadziałała. Polecam wszystkim tę lekturę, 
choćby w ramach eksperymentu.

Jedną z najnowszych pozycji, którą odkryłam w ostatnim czasie jest Potęga te-
raźniejszości Eckharta Tolle. Jest to książka, którą powinien przeczytać naprawdę 
każdy. Jestem pod wielkim wrażeniem tego poradnika duchowego. Wskazuje drogę 
do bycia tu i teraz, ukazując jak wielkie korzyści można osiągnąć będąc właśnie 
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„obecnym”. Według autora nie liczy się przeszłość ani przyszłość. Wszystko co dla 
nas jest ważne zawsze dzieje się w teraźniejszości. To jej powinniśmy poświęcać 
najwięcej uwagi. Z przeszłości powinniśmy tylko wyciągać wnioski, a nie rozpamię-
tywać ją. Na przyszłość robić plany lecz nie rozmyślać na jej temat fantazjując, że 
dopiero coś co nastąpi, może nas uszczęśliwić. Książka zmusza nas do myślenia. 
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich pozycji nie powinno się jej czytać jednym 
tchem. W kilku miejscach trzeba się zatrzymać i rozważyć pewne kwestie. Autor 
stara się także udowodnić jak ważny jest kontakt z ciałem wewnętrznym. Tam można 
znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Według niego energia, którą posiadamy 
przewyższa myślenie. Tę książkę dobrze jest przeczytać co najmniej dwa razy. 
Uważam, że warto ją mieć w domu na półce.

Czy w polskiej twórczości znajdziemy coś w rodzaju balsamu dla duszy? Oczy-
wiście, że tak. Godne polecenia są poradniki Beaty Pawlikowskiej, podróżniczki, 
dziennikarki, tłumaczki, fotografki oraz ilustratorki książek. Ze względu na polskie 
pochodzenie autorki zatrzymam się przy niej nieco dłużej.

Beata Pawlikowska jest propagatorką niecodziennej literatury, do której może się-
gnąć każdy z nas chcąc odpocząć od czytania powieści, kryminałów, romansów lub 
fantastyki. Pierwszą książkę napisała w wieku 18 lat. Była to powieść z nurtu realizmu 
magicznego, czytana w odcinkach w Programie III Polskiego Radia. Pawlikowska 
przez kilka miesięcy w roku podróżuje po świecie, głównie po Ameryce Południowej, 
gdzie dokumentuje życie Indian amazońskich. Według Wojciecha Cejrowskiego, 
jako pierwsza kobieta przeszła na piechotę przez Darién – najbardziej malaryczną 
dżunglę świata, leżącą na pograniczu Panamy i Kolumbii. Zostało to opisane w jego 
książce pt.: Gringo wśród dzikich plemion. Zgodnie z tą relacją Cejrowski i Paw-
likowska mieli być także pierwszymi Polakami, którym udało się przebyć Darién.

Pawlikowska swoje podróże opisuje w felietonach tworzonych dla wielu gazet 
i czasopism oraz w swoich książkach, które ilustruje własnymi fotografiami i rysun-
kami. Pisała felietony dla Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Słowa Polskie-
go – Gazety Wrocławskiej. Jej artykuły i zdjęcia publikowane były także w wielu 
dziennikach i czasopismach, m.in. takich jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 
Polityka, Playboy, Poznaj Świat, Podróże, Focus, Viva!, Cosmopolitan. Wykonała 
rysunki do płyty Anny Wyszkoni zatytułowanej Pan i Pani.

Dlaczego chcę zwrócić szczególną uwagę na jej książki? Literatury poradnikowej 
jest dziś sporo na naszym rynku, ale książkę Pawlikowskiej można otworzyć na 
dowolnej stronie i nie mamy poczucia, że gubimy się w wątku. Jasno, przejrzyście 
i interesująco a przede wszystkim mądrze. Wszystko o czym pisze jest poparte jej 
doświadczeniem życiowym. W jej książkach łatwo odnaleźć siebie i poznać inny 
sposób patrzenia na świat. 

Beata Pawlikowska nie snuje nierealnej wizji poprawy jakości życia. Jej filozofia 
jest szalenie prosta. Autorka zachęca do zmierzenia się ze swoimi słabościami, lę-
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kami, do szczerości wobec samego siebie. Poszukiwanie wartości w sobie i umiejęt-
ność dialogu z samym sobą to kluczowe składniki służące szczeremu zdefiniowaniu 
swoich oczekiwań. Polubienie siebie rodzi pozytywne myślenie. A to prosta droga 
do szczęścia, które przecież kształtujemy sobie sami. Wszystkim, którzy chcą żyć 
naprawdę, a nie na niby literatura ta może pomóc wiele zrozumieć. A wyłuskane z niej 
cytaty warto traktować jako osobiste mantry. Beata Pawlikowska świetnie potrafi wy-
prowadzić nasze smutne myśli na proste tory, przyczynić się do stopniowej ewolucji 
w sposobie myślenia, które często wpływa na wszelkie decyzje, które podejmujemy.

Oto kilka myśli, które przez Beatę Pawlikowską są zapisywane na wyróżnionych, 
żółtych kartkach:

Dzisiaj przestaję się martwić tym, na co nie mam wpływu, tym co mnie przerasta, tym co 
było i tym co będzie.

Ty decydujesz o tym, co dla ciebie jest najważniejsze, czy złość i narzekanie, czy może 
pozytywne spojrzenie w przyszłość.

Brak poczucia własnej wartości nie wynika z braku wartości, tylko z tego, że człowiek boi się 
sobie zaufać i nie chce przyznać się przed sobą, że jest coś wart.

Zobacz ile czasu poświęcasz na rozmyślanie o tym co ktoś myśli albo mówi o tobie i nic z 
tego nie wynika, tylko zabiera ci siłę i dobry nastrój.

Świat zawsze uśmiecha się do uśmiechniętych.

Znajdź jedną pozytywną myśl i uśmiechnij się do niej, a zobaczysz, że świat odpowie ci tym 
samym.

Wiedza, którą przekazuje nam Pawlikowska ma swe źródło w jej doświadczeniach 
życiowych oraz w kulturze Indian i innych ludów tubylczych. Zdumiewające jest jak 
bardzo różnią się nasze sposoby wychowywania dzieci od reguł jakimi kierują się 
np. Indianie, którzy od początku uczą dzieci odpowiedzialności za swoje czyny, nie 
wyręczają ich z niczego i nie dają im poczucia, że to co chcą zawsze dostaną od 
rodzica. Jednocześnie jednak zapewniają im poczucie miłości i bezpieczeństwa. To 
prawdziwa lekcja życia, która w przyszłości przynosi owoce.

Autorka dużą część swojej literatury poświęca też tzw. fałszywym kodom. Uważa, 
że każdy człowiek nosi w swej podświadomości fałszywe przekonania wyniesione 
z dzieciństwa, głównie z domu rodzinnego. Kody te kształtują nasze życie całkiem 
nieświadomie. Nie da się ich wymazać, ale można na nowo wypracować w sobie te 
odpowiednie, które poprawią jakość naszego życia. Literatura Pawlikowskiej bardzo 
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wciąga, zwłaszcza osoby, które dążą do zmian na lepsze. Jest nawet podręcznik 
ze specjalnymi ćwiczeniami pod tytułem: Trening szczęścia. Znam osoby, którym 
te ćwiczenia bardzo pomogły. 

Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie dysponuje kilkoma tytułami książek 
Pawlikowskiej, są to: Blondynka śpiewa w Ukajali. Nowe przygody w Ameryce Po-
łudniowej, W dżungli podświadomości, Księga kodów podświadomości oraz Kurs 
szczęścia. Wszystkie te pozycje w chwili obecnej są wypożyczone, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu tego rodzaju literaturą. 

Godne polecenia są również inne tytuły książek Pawlikowskiej, takie jak: Blon-
dynka na Safari czy Blondynka w Australii, gdzie ujęte jest piękno świata w autor-
skich fotografiach i pozytywnych tekstach, które dodają nadziei, wiary we własne 
siły i przekonania, że życie jest dobre. Pawlikowska wydała również kilka tomików 
o różnych tytułach, które zawierają moc pozytywnych myśli, do których warto od 
czasu do czasu zajrzeć kiedy smutno nam w duszy.

Chcąc poznać opinię studentów AM na temat omawianej literatury została stwo-
rzona krótka ankieta. Większość studentów chętnie ją wypełniło.

ANKIETA NA TEMAT LITERATURY PORADNIKOWEJ

1. Oznacz swoją płeć:
 a) kobieta
 b) mężczyzna

2. Czy interesuje cię literatura poradnikowa?
 a) tak
 b) nie (jeżeli wybrałeś odp. nie przejdź do ostatniego pytania)
 c) lubię czasem poczytać

3. Z jakiej dziedziny poradniki najbardziej cię interesują? (zaznacz od 1 do 3 
odpowiedzi)

 a) miłość i związki
 b) pozytywne myślenie
 c) równowaga duszy i ciała
 d) zdrowie i uroda
 e) inne (jakie?)…....

4. Jaką książkę z literatury poradnikowej chciałbyś (chciałabyś) szczególnie 
polecić? (możesz zaznaczyć wszystkie odpowiedzi)

 a) poradniki Beaty Pawlikowskiej
 b) Potęga podświadomości, Joseph Murphy



131131

RRECENZJE I OMÓWIENIA

 c) Sekret, Byrne Ronda
 d) Potęga teraźniejszości, Tolle Eckhart
 e) Równowaga ciała i umysłu, Osho
 f) inną (jaką?)…….

5. Czy znasz literaturę Beaty Pawlikowskiej?
 a) tak znam
 b) nie znam
 c) tylko ze słyszenia
 d) nie znam, ale chciałbym (chciałabym) się z nią zapoznać

6. Czy uważasz, że literatura poradnikowa jest potrzebna?
 a) tak (uzasadnij)
 b) nie (uzasadnij)
 Uzasadnij swoją odpowiedź…....

Według badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów AM w Szczecinie, 
zainteresowanie takiego typu literaturą jest dość imponujące, zarówno wśród kobiet 
jak i mężczyzn. Większość ankietowanych na pytanie czy interesuje ich literatura 
poradnikowa odpowiedziało twierdząco. Tylko 14 osób z 60 ankietowanych nie 
czyta tego rodzaju literatury. W sumie ponad 50% ankietowanych wykazuje żywe 
zainteresowanie poradnikami na różne tematy, głownie zagadnieniem pozytywnego 
myślenia. I tu studenci najczęściej wskazują na Potęgę podświadomości Josepha 
Murphiego. Drugim tematem, który interesuje studentów AM jest zdrowie i uroda. 
Natomiast drugą najczęściej wymienianą pozycją są właśnie poradniki Beaty Paw-
likowskiej. Stanowią 25% czytanych książek.

Badani w większości (aż 80%) przyznali, że literatura poradnikowa jest potrzebna. 
W uzasadnieniu padały różne ciekawe odpowiedzi: 

Literatura ta ułatwia znalezienie odpowiedzi na wiele pytań.

Daje możliwość spojrzenia na dany problem z innej perspektywy.

Podtrzymuje na duchu.

Pozwala zrozumieć problemy, które nas trapią.

Bez poradników nie mielibyśmy pełnej oceny sytuacji, na której bazują nasze życiowe decyzje…

Pozwala w inny sposób spojrzeć na świat.
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Buduje pewność siebie.

Pomaga poznać rzeczy o których nie mieliśmy pojęcia.

Pomaga nam się rozwijać.

Wielu ludzi dzięki poradnikom zwalcza swoje nałogi, złe nawyki.

Uzyskujemy porady, które można wykorzystać w życiu codziennym.

Poradniki inspirują do działania.

Wprowadzają w życie nowe pomysły, doświadczenia.

Pomagają w zrozumieniu świata i własnego ciała.

Ułatwiają poznanie siebie.

Literatura poradnikowa uczy, inspiruje, wprowadza nas w lepszy świat. Przyczynia 
się do polepszenia jakości naszego życia. Wypracowanie kilku sprawdzonych zasad 
może na zawsze odmienić spostrzeganie otaczającego nas świata. Warto więc do 
niej zajrzeć, zwłaszcza w szary, deszczowy dzień przy filiżance kawy.

BIBLIOGRAFIA:
Pawlikowska, B. W dżungli podświadomości. Warszawa: G+J Książki, 2013
Pawlikowska, B. Księga kodów podświadomości. Warszawa: G+J Książki, 2013
Pawlikowska, B. Kurs szczęścia. Warszawa: G+J Książki, 2013
Beata Pawlikowska [online]. Wikipedia [dostęp: 2015-01-29]. Dostępny w 

Internecie: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Beata_Pawlikowska>.
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2–27 stycznia w Książnicy Pomorskiej poka-
zano wystawę Moda i mój styl bycia, na którą 
złożyły się zdjęcia młodych twórców z Klubu 
Skolwin.

2–31 stycznia w Galerii Jednego Obrazu 
w Książnicy Pomorskiej prezentowany był 
obraz olejny Marii Diakowskiej Zlot Żaglow-
ców – Szczecin 2013.

7 stycznia w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, w trakcie które-
go omawiano książkę Władca much Williama 
Goldinga.

7 stycznia w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki uczestnicy dyskutowali o książce 
Piotra Stankiewicza Sztuka życia według sto-
ików.

8 stycznia w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym oma-
wiano książkę Pępowina Majgull Axelsson.

8 stycznia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie tematem spotkania Dys-
kusyjnego Klubu Książki była książka Dzien-
nik zimowy Paula Austera.

8 stycznia w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym 
omawiano książkę Sieroce pociągi Christiny 
Baker-Kline.

8 stycznia w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
miłośników mrocznej przeszłości z wybitnym 
mediewistą i genealogiem, znawcą historii No-
wej Marchii i Pomorza, Edwardem Rymarem, 
autorem wielu publikacji historycznych.

9–31 stycznia w Książnicy Pomorskiej po-
kazywana była wystawa fotografii Centrum 
decentryzmu, na którą złożyły się ekspozycje 
JaCień Kamili Sammler i nagi cień Sergiu-
sza Sachno.

9 stycznia w Książnicy Pomorskiej w czwar-
tym już spotkaniu Zaśpiewaj kolędę z Książ-
nicą Pomorską wzięło udział około 200 osób. 
Gości we wspólnym śpiewie wspomagały 
dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej im. Ta-
deusza Szeligowskiego, muzycy związani ze 
szczecińską Katedrą św. Jakuba oraz wokali-
ści Pomerania Ensemble.

9 stycznia w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu odbyło się spotkanie ze słuchaczkami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Panie tworzyły 
broszki wykorzystując plastikowe butelki.

11 stycznia Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Golczewie przyłączyła się do Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizu-
jąc kiermasz książek.

11 stycznia bibliotekarze Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Międzyzdrojach wzięli udział 
w 23 zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Anita Cieślak, 
Grażyna Bejster, Andżelika Gałecka oraz 
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Przemysław Nowaczek, Małgorzata Maciejewska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
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Szymon Głod zorganizowali kiermasz książek 
w Międzynarodowym Domu Kultury oraz bar 
z domowymi ciastami. Za hojny datek można 
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z biblio-
tekarzami, którzy byli przebrani za Indian oraz 
kowbojów.

13 stycznia w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

13 stycznia – 9 lutego w Galerii Region Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej można było 
oglądać wystawę Koszalin z okien 2 złożoną 
z fotografii autorstwa mieszkańców Koszalina.

13 stycznia w bibliotecznej galerii Mansarda 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie oglądać moż-
na było wybrane pamiątki z dawnego Gryfina. 
W większości były to oryginalne fotografie, ale 
również przedmioty użytkowe, monety, bank-
noty, medale oraz rocznik urzędowego czaso-
pisma z 1875 r. – Greifenhagener Kreisblatt.

14 stycznia w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

14 stycznia w flii nr 9 Koszalińskiej Bibliote-
ki Publicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki uczestnicy omawiali powieść Jonasa 
Jonassona Stulatek, który wyskoczył przez 
okno i zniknął. 

15 stycznia w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z Grzegorzem Matzem, autorem książki Licz-
by stałe.

15 stycznia Dyskusyjny Klub Książki przy 
Bibliotece Publicznej w Złocieńcu rozmawiał 
o książce Tani Valko Okruchy raju.

16 stycznia w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki omawiano powieść 
Barbary Kosmowskiej Niechciana.

16 stycznia w Książnicy Pomorskiej odbył 
się finisaż wystawy jubileuszowej członków 
Związku Polskich Fotografów Przyrody.

19 stycznia – 1 lutego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świnoujściu trwały ferie zimowe. 
Odbyły się m.in. konkursy: pięknego czytania, 

Anna Kowalska-Stępień, dyrektor Lucjan Bąbolewski i ks. dr Jan Mazur podczas otwarcia wieczoru 
kolędowego w Książnicy Pomorskiej
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Wiem wszystko o krajach Unii Europejskiej, 
Baśnie polskie oraz Karolek – kochany łobuz. 
Można było także pograć w gry planszowe 
oraz multimedialne.

19–31 stycznia w Książnicy Pomorskiej przy-
gotowała dla dzieci ze szkół podstawowych 
ofertę ciekawego spędzenia ferii zimowych. 
Dzieci miały okazję poznać historię książki: Od 
glinianej tabliczki do ebooka, zagłębić się w hi-
storię regionu: Z Gryfem w tle, Dawno, dawno 
temu... czyli sztuka tworzenia i opowiadania hi-
storii oraz wziąć udział w zajęciach muzycznych.

19–30 stycznia w filiach Koszalińskiej Biblio-
teki Publicznej odbyły się zajęcia dla młodych 
czytelników, którzy ferie zimowe spędzali 
w mieście. Placówki biblioteczne zaoferowały 
zajęcia o zróżnicowanej tematyce, m.in. Ferie 
z Małgorzatą Musierowicz, Ferie z Grzego-
rzem Kasdepke, Baśnie i legendy Gracjana 
Bojara-Fijałkowskiego. Ponadto zorganizowa-
no kilka spotkań z ciekawymi ludźmi, komen-
dantem Straży Miejskiej Piotrem Simińskim, 
policjantem Robertem Faryniarzem, i in. Dzie-

ci uczestniczyły też w spektaklu Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego O kocie w Butach oraz 
odwiedziły kręgielnię.

19 stycznia – 1 lutego, w okresie ferii zimo-
wych, Multimedialne Centrum Kultury e-Eu-
reka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie 
organizowało zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
które obejmowały m.in.: biblioterapię, arte-
terapię, artrecykling, warsztaty hip-hopowe, 
turniej gier planszowych, turniej piłkarzyków 
stołowych, zajęcia sportowe, projekcje filmów 
animowanych na dużym ekranie, turniej xboxa 
i wiele innych atrakcji.

19 stycznia – 1 lutego w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Dębnie trwały ferie zi-
mowe. Uczestnicy zapoznali się z japońskim 
teatrem ilustracji kamishibay, wzięli udział 
w licznych zajęciach plastycznych, technicz-
nych, grach edukacyjnych oraz zabawach 
ruchowych. Cennym nabytkiem dla zbiorów 
bibliotecznych jest powstała w czasie spotkań 
Legenda o Dębnie – kamishibay, stworzona 
i zilustrowana samodzielnie przez dzieci.

Bibliotekarze z Międzyzdrojów podczas zbiórki na WOŚP
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20 stycznia najmłodsi czytelnicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dziwnowie odwiedzili 
Kapitanat Portu Dziwnów. Tego samego dnia 
odbyły się zajęcia plastyczne z Janiną Dziubą.

20 stycznia w Bibliotece Głównej Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie miało miejsce zebranie Rady Wyko-
nawczej ZPB, w trakcie którego przedstawiono 
informację o stanie prac zespołu ds. kwalifikacji 
zawodu bibliotekarza oraz wynik rozmów doty-
czących egzemplarza obowiązkowego. Ponad-
to omówiono sprawy organizacyjne dotyczące 
przygotowywanego na 10 marca 2015 r. zebra-
nia dyrektorów wszystkich członków ZPB.

20–29 stycznia w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy w Tucznie trwały ferie zimowe. 
Zorganizowano wyjazd do kina Helios w Pile 
i wycieczkę do kościoła i zamku w Tucznie, 
odbywały się warsztaty plastyczne, projekcje 
filmów i turnieje w układaniu puzzli i grze w pił-
karzyki.

20 stycznia w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie poświęcone zmarłemu 40 lat 

temu Eliaszowi Rajzmanowi – szczecińskie-
mu poecie, tworzącemu w języku jidysz. Spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa przedstawiająca 
życie Rajzmana, jego twórczość i związki z te-
atrem oraz należące do poety wydawnictwa, 
rękopisy i pamiątki.

21 stycznia mali czytelnicy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Dziwnowie udali się do 
Przedszkola Promyk Słońca na spektakl kra-
kowskiego teatru Duet pod tytuem Baltazar 
Bombka.

21 stycznia w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki FiKa 
czyta z MBP.

22 stycznia bibliotekarki z Pomianowa, filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanomi-
nie, jak co roku, zaprosiły Babcie i Dziadków 
z okazji ich święta. Uroczystość odbyła się 
pod hasłem W świecie bajek i baśni z Babcią 
i Dziadkiem. Z tej okazji wnuczęta – czytelnicy 
biblioteki – zaprezentowały krótkie wierszyki, 
przygotowały słodki poczęstunek i wręczyły 
gościom upominki.

Wernisaż wystawy fotograficznej Koszalin z okien 2 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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22 stycznia w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

23 stycznia w szczególny sposób wyróżniono 
czytelników bibliotek zrzeszonych w konsor-
cjach IBUK Libra. W Zachodniopomorskim 
Konsorcjum Bibliotek najaktywniejszym czy-
telnikiem był użytkownik z PIN-em 8CP7B7R3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

23 stycznia filię Biblioteki Publicznej 
w Gryficach w Trzygłowie odwiedziły babcie 
oraz dziadkowie z okazji ich święta. Kochają-
ce wnuczęta przygotowały dla nich z tej okazji 
mały repertuar wierszy i piosenek oraz wrę-
czyli im własnoręcznie wykonane laurki.
 
23 stycznia w Książnicy Pomorskiej z czy-
telnikami spotkał się historyk z Uniwersytetu 
Szczecińskiego dr Michał Paziewski, autor 
m.in. monografii Grudzień 1970 w Szczecinie.

23 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dziwnowie zorganizowała wycieczkę dzieci 
do Szczecina. 50-osobowa grupa najmłod-

szych czytelników odwiedziła Zamek Książąt 
Pomorskich i poznawała arkana produkcji li-
zaków w firmie Cukier Lukier.

26 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dziwnowie zorganizowała wycieczkę swo-
ich najmłodszych czytelników do Niechorza 
i Rewala.
26 stycznia w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się Spotkanie z Kroniką Szczecina. Jej pomy-
słodawca – prof. Kazimierz Kozłowski – opo-
wiedział o genezie czasopisma, a redaktorka 
Sylwia Wesołowska o jego wartości jako źró-
dła informacji o mieście. W spotkaniu uczest-
niczyli również inni autorzy współpracujący 
z periodykiem.

26 stycznia – 24 lutego w Książnicy Pomorskiej 
prezentowana była wystawa Bolesławy i Jerze-
go Płachtów Sztuka jest naszym żywiołem.

28 stycznia w Bibliotece Publicznej w Świe-
szynie odbył się Koncert Noworoczny dla 
wszystkich mieszkańców gminy, w trakcie 
którego zaprezentowały się młode talenty wo-
kalne, taneczne i teatralne. Koncert był pod-

Ferie w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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sumowaniem projektu teatralnego Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego z Koszalina, w ramach 
którego świeszyńska młodzież mogła dosko-
nalić swoje umiejętności teatralne pod okiem 
profesjonalistów.

28 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dziwnowie Teatr Duet z Krakowa za-
prezentował spektakl dla dzieci Dziadek do 
orzechów.

28 stycznia w ramach Klubu Aktywnego 
Seniora Biblioteki przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Polanów odbyło się spotkanie 
z pielęgniarką Danutą Rodzik pod tytułem Jak 
dbać o swoje zdrowie?. Celem spotkania było 
podniesienie świadomości osób starszych na 
temat dbania o zdrowie, kondycję fizyczną, 
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi.

28 stycznia w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki poświęcone reporta-
żowi Angeliki Kuźniak Papusza.

29 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbył się Wielki Bal dla dzieci.

30 stycznia filię nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odwiedziła grupa dzia-

łaczy z Jednostki Zachodniopomorskiej Towa-
rzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. 

30 stycznia w Pomianowie, w filii bibliotecz-
nej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanomi-
nie, odbył się Bal Karnawałowy. Wójt Gmi-
ny Białogard, klaun, Mikołajek, bibliotekarki 
oraz rodzice przygotowali dla dzieci gry i za-
bawy.

z 30 na 31 stycznia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bornem Sulinowie odbyła się Noc 
w Bibliotece A jeśli się ziści. Tym razem po-
znawano przygody bohaterów książki Magicz-
ne drzewo. Dzieci podzielone na cztery dru-
żyny pod czujnym okiem Lidera rozwiązywały 
zagadki i wykonywały różnego rodzaju polece-
nia. Jednym z nich było utworzenie Własnego 
magicznego krzesła.

30 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dziwnowie we współpracy z dziwnowskim 
MOSIK-iem zorganizowała ognisko na zakoń-
czenie ferii zimowych.

30 stycznia w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym 
omawiano książkę Marta, Elizy Orzeszko-
wej.

Cecylia Judek prowadzi w Książnicy spotkanie poświęcone Eliaszowi Rajzmanowi
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2, 9, 16 i 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kołobrzegu odbywały się Bajkowe 
poranki – spotkania dla dzieci w wieku od 
dwóch do pięciu lat, w trakcie których maluchy 
mogły pobawić się i posłuchać bajki w grupie 
rówieśników.

2–16 lutego w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Drawsku Pomorskim czyn-
na była wystawa Razem dla rodziny. Wysta-
wa była zwieńczeniem projektu grantowego 
Programu Rozwoju Bibliotek Aktywna biblio-
teka. Podczas projektu, w oparciu o zasoby 
biblioteczne, rodziny wzięły udział w spotka-
niach tematycznych ze specjalistami, na któ-
rych uzyskali adekwatną wiedzę i umiejętno-
ści organizowania czasu wolnego dla swoich 
dzieci.

4 lutego w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas które-
go omawiano książkę Grandhotel, Jaroslava 
Rudisa.

4 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Szczecinku odbyło się spotkanie z cyklu 
Szczecinek jakiego nie znamy. Prelekcję za-
tytułowaną O Belbuku, miłościwej księżnej 
i zamkowych duszkach wygłosiła Joanna Po-

wałka, prezes szczecineckiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego.

4 lutego w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu spo-
tkali się seniorzy ze Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Przy dźwiękach muzyki, zebrani 
wysłuchali wierszy o tematyce miłosnej znanych 
poetów: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ha-
liny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej i Kon-
stantego I. Gałczyńskiego. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję posłuchać audiobooka z siedemna-
stowiecznymi listami miłosnymi przypisywanymi 
portugalskiej zakonnicy Marianie.

4 lutego w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki uczestnicy omawiali powieść Williama 
Kamkwamby O chłopcu, który ujarzmił wiatr.

4 lutego w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Choszcznie odbyło się 
spotkanie z pierwszakami ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Choszcznie. Tematem zajęć były 
Bajki i Baśnie z różnych stron świata.

4 lutego z okazji 20 rocznicy debiutu po-
etyckiego ks. kan. Sławomira Kokorzyckiego, 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcz-
nie zorganizowano spotkanie autorskie. 
W przygotowanie skromnego benefisu włą-

Spotkanie Klubu Aktywnego Seniora Biblioteki w Polanowie
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czyli się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. 
Noblistów Polskich w Choszcznie wraz z opie-
kunami. Anna Lewicka, dyrektor biblioteki 
przypomniała licznie zgromadzonym gościom 
dorobek literacki księdza, a wiersze z naj-
nowszego tomiku Tobie czytały uczennice, 
Karolina Kamela i Kaja Szydłowska. Oprawę 
muzyczną przygotował Łukasz Baranowski 
(gitara i śpiew).

4 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z ak-
torką Anną Seniuk.

4 lutego w Książnicy Pomorskiej miało miej-
sce spotkanie autorskie z pisarzem marynistą 
Eugeniuszem A. Daszkowskim, zorganizowa-
ne z okazji 85-lecia jego urodzin. Wydarzeniu 
towarzyszyła prezentacja książki-wywiadu 
z pisarzem Na morzu i na lądzie.

4 lutego w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki, podczas którego oma-
wiano książkę Joanny Bator Ciemno, prawie 
noc.

5 lutego w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas które-
go omawiano książkę Pachnidło Patricka Sü-
skinda.

5 lutego w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie członkowie Dyskusyjne-
go Klubu Książki rozmawiali o książce Cze-
kam na Ciebie Veronique Olmi.

5 lutego w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie z me-
diewistą i genealogiem, znawcą historii Nowej 
Marchii i Pomorza – Edwardem Rymarem.

5 lutego w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu 
najstarsi uczniowie Gimnazjum nr 1 uczest-
niczyli w zajęciach biblioterapeutycznych 
dotyczących problemów wieku dorastania, 
niskiego poczucia własnej wartości, komplek-
sów związanych z własnym wyglądem oraz 
wpływu otoczenia na postrzeganie własnej 
osoby. Po wysłuchaniu fragmentów książki 
Być piękną Jany Frey wywiązała się dyskusja 
na temat operacji plastycznych – ich dobrych 

Spotkanie z Anną Seniuk w Międzyzdorjach
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i złych stron. Zastanawiano się również, jaką 
rolę odgrywa otoczenie w postrzeganiu siebie 
oraz co to znaczy akceptacja siebie.

5 lutego w Bibliotece Publicznej w Świeszynie 
odbyło się spotkanie z Emilią Krakowską, wy-
bitną polską aktorką.

5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się uroczyste zakoń-
czenie ferii zimowych i otwarcie wystawy prac 
dzieci, które brały udział w warsztatach pla-
stycznych. Na wernisaż ekspozycji pod tytu-
łem Kreatywna pracownia plastyczna w biblio-
tece, najbliższych zaprosili uczestnicy zajęć.

6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyły się warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat Słowem 
i kredką malowane.

6 i 23 lutego w Oddziale dla Dzieci Biblioteki 
w Policach odbyły się spotkania, pod tytułem 
Zima w literaturze dziecięcej.

6 – 28 lutego w Książnicy Pomorskiej eks-
ponowana była wystawa W dobrym towarzy-

stwie – BUK 2014, na której zaprezentowano 
witraże, obrazy i rzeźby wykonane podczas 
pleneru artystycznego w Buku.

6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Szczecinku odbyła się promocja pośmiertnie 
wydanego tomiku poezji Barbary Filipowskiej – 
członka KP OPAL oraz wielu innych stowa-
rzyszeń i organizacji. Wierszom z czwartego 
tomiku poetki Mój cień uciekł towarzyszyła 
poezja śpiewana w wykonaniu Julii Leśniew-
skiej i Darii Adamczewskiej, pracujących pod 
kierunkiem K. Leśniewskiego oraz muzyka 
gitarowa uczniów Szkoły Muzycznej w Szcze-
cinku prowadzonych przez A. Lachowskiego. 
W trakcie spotkania odbyło się też uroczyste 
otwarcie Pólki szczecineckich literatów, uła-
twiającej dostęp do książek wydanych przez 
szczecineckich twórców.

7 lutego oraz 13 marca w Bibliotece Publicz-
nej w Świeszynie odbyły się warsztaty scra-
pbookingu prowadzone przez rękodzielniczkę 
i blogerkę Annę Wiśniewską Wiosankę.

9 i 16 lutego w Bibliotece w Policach odbyły 
się lekcje historyczne dla uczniów szkół pod-

Taneczne zakończenie ferii zimowych w MBP w Międzyzdrojach
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stawowych i gimnazjów zatytułowane Fabryki 
benzyny syntetycznej w Policach. Zorganizo-
wano je we współpracy z Anitą Andryszczyk 
i Wojciechem Bujnowskim, członkami Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb 
w Policach.

9, 11, 12, 13, 16, 19, 25, 26 lutego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu odbywały 
się spotkania z literaturą, których tematem były 
baśnie spisane przez braci Grimm. Podczas 
zajęć dzieci słuchały fragmentów bajek, roz-
wiązywały zadania i zagadki z nimi związane 
oraz odgrywały scenki dramowe. Zajęcia mia-
ły na celu przypomnienie dzieciom najpiękniej-
szych baśni braci Grimm. W 11 spotkaniach 
uczestniczyło 134 osób z kołobrzeskich szkół, 
przedszkoli oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Okruszkach

10–12 lutego w Oddziale dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Choszcznie odbył się 
cykl spotkań dla podopiecznych choszczeń-
skich przedszkoli nr 1 i nr 4. Tematem zajęć 
były Dinozaury – najstarsze zwierzęta świa-
ta.

10 lutego w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się otwarcie wy-
stawy obrazów Tadeusza Szklarskiego: Zorza 
nad miastem. Pan Gabé otwiera Galerię Archi-
tektury Umysłu. 

10 lutego – 18 marca w galerii Region Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej można było 
oglądać wystawę Dwie damy polskiej poezji 
lirycznej Halina Poświatowska i Maria Pawli-
kowska-Jasnorzewska, zorganizowaną z oka-
zji 80 rocznicy urodzin pierwszej pisarki i 70 
rocznicy śmierci drugiej.

11 lutego w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

11 lutego Biblioteka Publiczna w Złocieńcu 
zorganizowała czytelnicze podsumowanie 
2014 r. pod hasłem Biblioteka – Twój czas, 
Twoje miejsce. Przedstawiono krótką prezen-
tację z działalności placówki, która z typowej 
wypożyczalni książek przeradza się w insty-
tucję działającą w dziedzinie kultury, animacji, 
wiedzy, informacji i edukacji. Podczas uro-

Spotkanie ze słupską poetką Katarzyną Nazaruk w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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czystości, w podziękowaniu za współpracę, 
wsparcie i życzliwość po raz pierwszy zostały 
wręczone dyplomy Przyjaciela Biblioteki.

11 lutego w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościła Monika Jędrze-
jewska, psychoterapeutka, zwolenniczka po-
dejścia integracyjnego w psychologii. Było to 
spotkanie dotyczące nowoczesnego, świado-
mego spojrzenia na kobiecość.

11 lutego w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki uczestnicy omawiali książkę Kronika 
umarłych Daniela Odiji.

11 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach odbyło się spotkanie z Krzysztofem 
Arciszewskim w ramach projektu Link do przy-
szłości. Młodzi. Internet. Kariera. W spotkaniu 
uczestniczyła młodzież z ZSP im. Czesława Mi-
łosza w Gryficach. Krzysztof Arciszewski – gra-
fik komputerowy, animator, fotograf, autor te-
ledysków, fascynat nowinek technologicznych 
podczas spotkania z młodzieżą propagował 
rozwijanie pasji, motywacji do wyszukiwania 
własnych ścieżek rozwoju i wykorzystywania 
Internetu do poszerzania wiedzy.

11 lutego w filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej odbyło się spotkanie autorskie ze 
słupską poetką Katarzyną Nazaruk, połączo-
ne z promocją jej nowego tomiku Szept i prze-
strzeń.

11 lutego Koszalińska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bobolicach coroczne podsumo-
wanie działalności bibliotek gminnych powiatu 
koszalińskiego za 2014 r. Oprócz bibliotekarek 
z powiatu i dyrekcji KBP w konferencji wzięli 
udział: przewodniczący Rady Powiatu Zenon 
Dropko, władze Bobolic z zastępcą burmistrza 
Grażyną Wiater-Ubysz oraz przewodniczącym 
rady miejskiej Markiem Golasem. Po konferen-
cji uczestnicy wybrali się na wycieczkę do filii 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dargini.

11 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się spotkanie Dysku-

syjnego Klubu Książki, poświęcone powieści 
Dziewczyna z muszlą Tracy Chevalier.

11 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, poświęcone książce Ewy 
Stachniak Katarzyna Wielka. Gra o władzę.

11 lutego w Oddziale dla Dzieci Biblioteki 
w Policach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu 
Spotkanie z lekturą. Tym razem był to Anaruk 
chłopiec z Grenlandii Czesława Centkiewicza.

11 lutego w Bibliotece w Policach w ramach 
cyklu Regionalnych spotkań odbyło się spo-
tkanie autorskie z policką poetką, Heleną Pi-
larską połączone z warsztatami pisania „wier-
sza walentynkowego”.

12 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie ze 
Zbigniewem Pawlakiem, współautorem książ-
ki Pęknięte miasto. Biesłan. 

12 lutego w Pomianowie, w filii bibliotecznej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, 
odbyło się spotkanie najmłodszych czytelni-
ków oraz ich mam z okazji „tłustego czwartku”. 
Tematem przewodnim był Kubuś Puchatek.

12 lutego Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dziwnowie zorganizowała lekcję bibliotecz-
ną dla dzieci z Przedszkola Promyk Słońca.

12 lutego miasto Drawno obchodziło Dzień 
Osadnika i Kombatanta. Wzorem poprzed-
nich lat Biblioteka Publiczna we współpracy 
z płk. Andrzejem Szutowiczem przygotowała 
dla mieszkańców gminy kontynuację wysta-
wy, która została zapoczątkowana w 2013 r. 
pod tytułem Historyczni i współcześni w życiu 
Drawna 1313–2015.

12 lutego w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się promocja 
najnowszej książki Michała Rembasa Cuda 
na fasadach.

12 lutego do filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie przybyły z pierwszą wi-
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zytą dzieci z miejscowego przedszkola. Tema-
tem spotkania była zima.

12 lutego filia nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościła grupę najmłod-
szych dzieci z Przedszkola Publicznego nr 74, 
które w bibliotece były po raz pierwszy

12 lutego w filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP. 

12 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się tłustoczwartkowe 
spotkanie dla dzieci.

12 lutego w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie otwarto wystawę 70 roczni-
ca wyzwolenia Tuczna.

12 lutego w Książnicy Pomorskiej odbyło 
się spotkanie, podczas którego wspominano 
gwiazdy polskiej piosenki lat 50. i 60.: Janu-
sza Gniatkowskiego, Nataszę Zylską i Jana 

Danka. Uczestnicy spotkania obejrzeli filmy 
z gwiazdami, słuchali piosenek, a także wspól-
nie śpiewali dawne szlagiery.

13 lutego w Książnicy Pomorskiej, w 75 
rocznicę deportacji 1107 Żydów z prowincji 
pomorskiej do gett w Piaskach, Bełżycach 
i Głusku został zorganizowany Polsko-Nie-
miecki Dzień Pamięci. Obchody rozpoczęły 
się symbolicznym upamiętnieniem ofiar, przy 
tablicy pamiątkowej znajdującej się w miejscu 
zniszczonej synagogi na ul. Dworcowej. Po 
konferencji prasowej odbyło się sympozjum 
Obecność Nieobecnych.

13 lutego na deskach Multimedialnego Cen-
trum Kultury e-Eureka – Biblioteki Publicznej 
w Świeszynie wystąpili aktorzy z Teatru Varie-
te Muza z Koszalina z programem wokalno-

-tanecznym Studio 54. Była to niezwykła mu-
zyczna podróż do niesamowitych lat 70.

13 lutego w czytelni dla dorosłych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach zorganizo-

Doroczna konferencja „Analiza wyników bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego w 2014 roku” – 
Bobolice
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wano imprezę walentynkową. Wzięła w niej 
udział: młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach. Go-
ście zapoznali się z historią walentynek oraz 
z biografią św. Walentego, patrona zakocha-
nych. Odbyły się zabawy, zagadki, rymowanki, 
sercowe puzzle – dzieci wybierały imię swojej 
przyszłej sympatii. Zgromadzeni nauczyli się 
także śpiewać i recytować krótkie utwory zwą-
zane z tematem wydarzenia.

13 lutego w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki omawiano powieść 
Omega Marcina Szczygielskiego.

13 lutego słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku spotkały się w Bibliotece Publicznej 
w Złocieńcu na kolejnych zajęciach manual-
nych.

16 lutego w Oddziale dla Dzieci Biblioteki 
w Policach odbyło się spotkanie dla najmłod-
szych W karnawale czas na bale.

16 lutego w Książnicy Pomorskiej obyło się 
spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Za-
leskim, który zaprezentował swoje najnowsze 
publikacje: Żywą historię i Personalnik subiek-
tywny.

16 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Drawsku Pomorskim odbyły się 
zajęcia dla dzieci dotyczące danych osobo-
wych i ich udostępniania w bibliotece. Dzieci 
dowiedziały się co to są dane osobowe, jakiego 
mogą być rodzaju, na co zwrócić uwagę przy 
wypełnianiu formularzy rejestracyjnych w Inter-
necie, jak chronić swoje dane osobowe w sieci, 
o czym należy pamiętać, kiedy kończy się pra-
cę na różnego rodzaju forach oraz portalach 
społecznościowych. Spotkanie było pierwszym 
z serii Dzieciaka i Loco przygody w sieci – jak 
bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat.

17 lutego w Książnicy Pomorskiej Mirosław 
Wacewicz, miłośnik historii Pomorza i organi-
zator rajdów Szlakiem legend zaprezentował 
publikacje Młyn prochowy z cyklu Legendy 
Pomorza Zachodniego.

17 lutego w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się walentynko-
we spotkanie Dzień dobrych uczuć, w którym 
uczestniczyły dzieci z osiedlowej świetlicy śro-
dowiskowej.

17 lutego Bibliotekę Publiczną w Kaliszu od-
wiedział grupa dzieci z Przedszkola Miejskie-
go Bajkolandia.

17 lutego filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie zaprosiła wszystkich 
miłośników estetyki kulinarnej na wykład 
Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i wa-
rzywach, który wygłosił mistrz Jarosław Galiś-
kiewicz, wielki pasjonat tajskiej sztuki carvin-
gu. Spotkanie połączone było z prezentacją.

18 lutego w filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia, w któ-
rych uczestniczyły dzieci z Ośrodka dla Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, mieszczącego 
się przy ul. Rostockiej w Szczecinie. Spotka-
nie było kontynuacją cyklu zajęć o nazwie Ra-
zem łatwiej. 

18 lutego w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościli uczniowie z Ze-
społu Szkół nr 13, na spotkaniu pod tytułem 
Życzliwość na co dzień.

18 lutego w filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP. 

19 lutego w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia 
edukacyjne związane z obchodami Dnia Bez-
piecznego Internetu. O tym, co czyha w sieci, 
a także o możliwościach, jakie oferuje Internet, 
dowiedzieli się uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 54.

19 lutego o drukarkach 3D i ich szerokim zasto-
sowaniu opowiadała na spotkaniu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu prof. Hele-
na Dodziuk z Polskiej Akademii Nauk.

19 lutego odbyło się spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki przy Bibliotece Publicznej 
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w Złocieńcu poświęcone książce Kathleen 
Tessaro Kolekcjonerka perfum.

19 i 20 lutego Miejską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Drawsku Pomorskim odwiedzili 
najmłodsi uczniowie tamtejszej szkoły podsta-
wowej. W ramach odwiedzin dzieci zwiedziły 
działy biblioteczne, poznały pracę biblioteka-
rza i dowiedziały się jak zostać czytelnikiem 
biblioteki.

20 lutego w Podwilczu, w filii bibliotecznej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, 
odbyło się spotkanie dla najmłodszych czytel-
ników z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

20 lutego Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Choszcznie odwiedziła młodzież z Zespołu 
Szkół nr 2 w Choszcznie wraz z nauczycielami 
i dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5.

20 lutego w ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczystego w filii nr 54 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
odbyło się dyktando, podczas którego czytel-
nicy mogli sprawdzić, jak radzą sobie z orto-
graficznymi zawiłościami języka polskiego.

23 lutego w ramach Klubu Aktywnego Se-
niora Biblioteki przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Polanów odbyło się spotka-
nie z lekarzem psychiatrą Ewą Gizą pod ty-
tułem Pogodny senior. Celem spotkania było 
podniesienie świadomości osób starszych 
w temacie dbania o zdrowie i kondycje psy-
chiczną. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 
osób.

24 lutego w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie dla 
małych miłośników kotów. Udział w spotkaniu 
wzięły dzieci z pobliskiego Przedszkola Pu-
blicznego nr 35. 

24 lutego Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu 
odwiedziła grupa przedszkolna Sarenki. Dzie-
ci zwiedziły bibliotekę, oglądały książki oraz 
dowiedziały się co należy zrobić, aby zostać 
czytelnikiem. Poznały również legendy: O kra-
kowskim hejnale, Jak mazurska baba prze-
chytrzyła diabła oraz Jezioro Święte.

24 lutego w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

Spotkanie Klubu Aktywnego Seniora Biblioteki w Polanowie



147147

K KRONIKA

24 i 25 lutego filia nr 38 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczecinie zaprosiła dzieci 
w wieku przedszkolnym do wzięcia udzia-
łu w zajęciach zatytułowanych Czy znasz 
tę baśń?. W spotkaniu udział wzięły także 
dzieci z pobliskiego Przedszkola Publiczne-
go nr 74.

24 lutego w Książnicy Pomorskiej Michał 
Rembas – historyk, dziennikarz, podróżnik, 
przewodnik turystyczny i autor wielu książek – 
przedstawił swoją najnowszą publikację Cuda 
na fasadach.

24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tucznie odbył się konkurs Tuczno – moja 
mała Ojczyzna, zorganizowany przez Biblio-
tekę Publiczną Miasta i Gminy w Tucznie, 
Nadleśnictwo Tuczno oraz Publiczne Przed-
szkole. W konkursie wystartowały najstarsze 
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Tucznie.

25 lutego w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościli uczniowie z Ze-
społu Szkół nr 13, na spotkaniu pod tytułem 
Życzliwość na co dzień.

25 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Szczecinku odbył się kolejny wykład 
w ramach cyklu Szczecinek jakiego nie zna-
my. Spotkanie poprowadziła Anna Dymna 
z Muzeum Regionalnego w Szczecinku i była 
to druga część prelekcji poświęconej życiu co-
dziennemu w dawnym Szczecinku.

25 lutego w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, oma-
wiano książkę Z nowego wspaniałego świata 
Güntera Wallraffa.

25 lutego w Bibliotece Publicznej w Świe-
szynie odbyło się spotkanie autorskie z Olgą 
Tokarczuk, autorką powieści Księgi Jakubowe.

26 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świnoujściu, odbyło się spotkanie z muzy-
kiem, wokalistą oraz aktorem musicalowym 
i dubbingowym Jakubem Molędą.

26 lutego w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej odbyło się spotkanie autorskie z Olgą 
Tokarczuk, jedną z najwybitniejszych pisarek 
współczesnych, połączone z promocją jej na-

Jakub Molęda w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu
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jnowszej książki Księgi Jakubowe. Spotkanie 
poprowadził Piotr Pawłowski, dziennikarz pra-
sowy i telewizyjny.

26 lutego w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbył się się finał kon-
kursu czytelniczego dotyczącego twórczości 
Alana Alexandra Milne’a pod tytułem Baw się 
i ucz z Kubusiem Puchatkiem.

26 i 27 lutego filię nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie odwiedziły najmłod-
sze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12. 
Spotkania były poświęcone poezji dziecięcej, 
która w sposób przystępny i zabawny opisuje 
piękno zimowego krajobrazu. Dzieci rozwią-
zywały zagadki tematyczne, zainspirowane 
poezją, tworzyły ilustracje nawiązujące do 
usłyszanych wierszy.

26 lutego w Pomianowie, w filii bibliotecznej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie, 
z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Inter-
netu bibliotekarki wspólnie z rodzicami prze-
kazały dzieciom w wieku 5–12 lat informacje 
na temat bezpiecznego dostępu do zasobów 
Internetowych.

26 lutego w oddziale dziecięcym Biblioteki 
Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyły się 
warsztaty biblioterapeutyczne inspirowane 
publikacją Meneny Cottin i Rosany Fari Czar-
na książka kolorów. Warsztaty miały na celu 
oswoić odmienność, by zrozumieć ją, a także 
nauczyć się z nią żyć. O odmienności, tole-
rancji i pomocy potrzebującym rozmawiano 
z grupą dzieci z Przedszkola Miejskiego Baj-
kolandia z Kalisza Pomorskiego.

26 lutego w oddziale dla dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gryficach odbyły się dwie 
lekcje biblioteczne pod hasłem Zainteresować 
sześciolatka książką. W spotkaniach udział 
wzięli zerówkowicze ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz grupa sześciolatków z Przedszkola 
Językowego COOL KIDS w Gryficach.

27 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Gry-
ficach zorganizowała koncert jubileuszowy 
muzyka, zejmana, twórcy i wykonawcy pieśni 
żeglarskich Jacka Wójcikiewicza.

27 lutego filia nr 48 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie gościła grupę dzieci 
z przedszkola publicznego Nutka. Biblioteka 

Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



149149

K KRONIKA

była promowana jako miejsce pełne książek 
i multimediów, ze zbiorem płyt – słuchowisk 
dla dzieci, audiobooków i filmów animowa-
nych.

27 lutego w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Oma-
wiano książkę Czytelniczka znakomita Alana 
Bennetta. 

1 marca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego otwarto wystawę fotograficz-
ną Renaty Lis Kontrasty Białorusi.

Od 2 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Polanów, tj. w bibliotece głównej 
i filiach w Bukowie, Nacławiu i Żydowie czy-
telnicy mogli bezpłatnie korzystać z table-
tów z dostępem do Internetu, otrzymanych 
w ramach projektu Tablety w Twojej bibliote-
ce. Aplikacja biblioteki polanowskiej zyskała 
uznanie realizatorów projektu z Fundacji Spo-
łeczeństwa Informacyjnego.

2–10 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Polanów odbyły się przedstawienia te-
atrzyku kukiełkowego pod tytułem Krecik i zie-

lona gwiazda dla przedszkolaków i uczniów 
klas pierwszych szkół podstawowych. Teatrzyk 
przygotowały i przedstawiły panie bibliotekarki.

2–31 marca w Książnicy Pomorskiej można 
było obejrzeć przygotowaną dzięki współpra-
cy z Pommersches Landesmuseum wystawę 
Śledź. Gęś. Na słono. Wędrówki po pomor-
skiej kulturze kulinarnej. Podczas wernisażu, 
o zwyczajach pomorskiej kuchni opowiedzia-
ła kuratorka wystawy Anne Mareike Schönle 
z Greifswaldu.

2–31 marca w Książnicy Pomorskiej w Galerii 
Jednego Obrazu pokazano akryl Konrad Doro-
ty Iwony Kamińskirj, ps. Teya (2013).

3 marca, w Światowy Dzień Pisarzy, w Dziale 
Regionalnym Biblioteki w Policach odbyła się 
prelekcja O Konstantym I. Gałczyńskim, którą 
wygłosiła Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Tego sa-
mego dnia Cecylia Judek wygłosiła prelekcję 
poświęconą twórczości Zbigniewa Herberta 
w Filii Novej Biblioteki w Policach.

3 marca – 19 czerwca w Izbie Tradycji Re-
gionalnej Biblioteki Publicznej w Białogardzie 

Tablety w Bibliotece w Polanowie
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zwiedzać można było wystawę pod tytułem 
Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji. 
Wśród prezentowanych eksponatów znajdo-
wały się zarówno produkowane guziki, półpro-
dukty, odpadki z przemysłu guzikarskiego, jak 
również maszyny produkcyjne.

3 marca, z okazji 70 rocznicy polskich Gry-
fic, w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gryficach odbyła się lekcja bi-
blioteczna, w której udział wzięli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach. Pod-
czas spotkania dzieci wysłuchały Legendy gry-
fickiej. Z krótką historią Gryfic zapoznała dzieci 
bibliotekarka, przygotowując quiz obejmujący 
znajomość dawnego i współczesnego miasta. 

4 marca w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu od-
było się spotkanie z seniorami, którego tematem 
była 70 rocznica powrotu ziemi złocienieckiej do 
macierzy. Seniorzy wysłuchali m.in. fragmentu 
książki Złocieniec nie całkiem odzyskany: 1945–
1956 Jarosława Leszczełowskiego.

4–27 marca w Książnicy Pomorskiej prezen-
towana była wystawa ilustracji z serii książek 
Czytam sobie wydawnictwa Egmont, skiero-

wanej do dzieci rozpoczynających przygodę 
z czytaniem.

4 marca w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Pu-
blicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki omawiano Dziwny przypadek Rockefellera 
Marka Seala.

4 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, oma-
wiano książkę E-migranci, Susan Maushart.

4 marca do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dolicach dotarły trzy nowe tablety Apple 
iPad Air wraz z akcesoriami. Tablety placw-
ka otrzymała dzięki Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego i prowadzonego 
przez nią Programu Rozwoju Bibliotek.

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Międzyzdrojach odbyła się lekcja biblio-
teczna dla przedszkolaków z grupy Muszelki 
z Przedszkola Miejskiego nr 1 Morskie skarby.

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dziwnowie odbyło się Spotkanie 

Teatrzyk kukiełkowy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
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z rzeźbą, w którym wzięły udział dzieci 
z Publicznego Przedszkola Promyk Słońca.

5 marca w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, podczas którego omawia-
no książkę Szmaragdowa Tablica Carli Montero.

5 marca w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas które-
go omawiano książkę Nie odstępuj ode mnie 
Elisabeth Strout.

5 i 12 marca w filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się spotkania za-
tytułowane Kobiety kobietom. Tytuł i temat spo-
tkania nawiązywał do marcowego Dnia Kobiet. 

6 marca w Książnicy Pomorskiej odbyła się 
sesja naukowa Polacy w Mandżurii, którą po-
przedziła uroczystość odsłonięcia pamiątko-
wej tablicy na Rondzie Polonii Mandżurskiej 
w Szczecinie.

6 marca w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Świnoujściu otwarto wystawę malarstwa 
Włodzimierza Mierzyńskiego.

6 i 17 marca w Filii Novej Biblioteki w Policach 
odbyły się warsztaty plastyczne dla dorosłych, 
na których poznawano sztukę origami kusu-
dama oraz wykonywano świąteczne pisanki 
i ozdoby wielkanocne.

9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie odbyło się szkolenie dla ta-
blet masterów – pracowników bibliotek, któ-
rzy opiekują się najnowszymi prezentami od 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego – tabletami. Sprzętem tym zostało obda-
rowane 11 bibliotek z województwa zachod-
niopomorskiego.

9 marca w Bibliotece w Policach odbyło się 
spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Tanowie i z Zespou Szkół nr 2 w Policach 
poświęcone nietoperzom. Poprowadziła je 
Anita Andryszczyk.

Wystawa w Książnicy Pomorskiej poświęcona dawnym pomorskim zwyczajom kulinarnym



152152

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

10 marca w Bibliotece Głównej Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
odbyło się zebranie dyrektorów instytucji 
zrzeszonych w ZPB. Jego najważniejszym 
punktem był wybór dwóch przedstawicieli do 
Rady Wykonawczej spośród nowo przyjętych 
do ZPB członków. Jednogłośnie wybrano Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie i Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie. Po-
nadto Koordynator ZPB przedstawił stanowi-
sko Porozumienia w sprawie stworzenia ram 
kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy. Zostało ono 
przyjęte jednogłośnie i ma zostać przekaza-
ne członkowi krajowej komisji zajmującej się 
tym. zagadnieniem. Przedstawiono również 
dotychczasowe, dziesięcioletnie działania 
Szczecińskiego a następnie Zachodniopo-
morskiego Porozumienia Bibliotek. Omówiono 
również kierunki działalności ZPB w 2015 r.

10 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie 
z Franciszkiem Koźmianem, uczestnikiem 
walk toczących się na dziwnowskim froncie. 
Moderatorem spotkania był Marian Klasik, pa-
sjonat historii, publicysta i dziennikarz. Wspól-
nie z Günterem Harderem napisał książkę pod 
tytułem Dziwnowski front 5.3.1945 – 4.5. 1945. 
Poza tym jest także autorem Tajnej operacji 

wywiadu PRL: szpital polowy nr 250 w Dziw-
nowie oraz Kroniki wydarzeń historycznych 
ziemi kamieńskiej.

10–31 marca w Książnicy Pomorskiej z okazji 
100 rocznicy urodzin Czesława Piskorskiego 
zaprezentowana została wystawa Czesław Pi-
skorski (1915–1987) – pionier polskiego krajo-
znawstwa na Pomorzu Zachodnim. Jej otwarciu 
towarzyszyło zorganizowane w ramach Saloniku 
Pomorzoznawczego spotkanie wspomnieniowe.

10 marca w Książnicy Pomorskiej zorgani-
zowano kolejne spotkanie z cyklu Bliżej Chin. 
Spotkanie z kulturą i tradycją. Jego tematem 
był chiński Nowy Rok.

10 marca w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
z Moniką Błaszyk, na temat: Sztuka współcze-
sna jako inspiracja kreatywnych warsztatów 
dla dzieci.

10 marca w filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej odbyło się spotkanie autorskie ze 
szczecińską artystką, wykładającą w Akade-
mii Sztuki, Aleksandrą Łukaszewicz-Alcaraz, 
połączone z promocją jej książki Epistemolo-
giczna rola obrazu fotograficznego.

Nowe nabytki elektroniczne w bibliotece w Dolicach
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10 marca filię nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odwiedziła grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 51. Podczas spotka-
nia uczniowie obejrzeli prezentację zatytuło-
waną Od książki kamiennej do rękopiśmiennej 
i od starodruków do e-booków.

10–11 marca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się szkolenie dla bibliotekarek 
powiatu koszalińskiego pod tytułem Programy 
komputerowe przydatne w pracy biblioteki, ex-
cel i inne, które poprowadził Piotr Saporowski.

11 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie ze 
szczecińskim pisarzem i krytykiem literackim, 
Alanem Sasinowskim. Zaprezentowano jego 
najnowszą książkę Apetyt na eksces. Szkice 
o literaturze, szkice o krytyce.

11 marca w filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, jego uczestnicy omawiali Sztukę ży-
cia według stoików Piotra Stankiewicza.

11 i 19 marca w Filii Novej Biblioteki w Poli-
cach odbyło się przywitanie wiosny przez dzie-
ci z przedszkoli nr 8 i 10 w Policach.

11 marca filię nr 29 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odwiedziło siedmioro 
wychowanków Ośrodka dla Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym mającego siedzibę na 
Warszewie. Młodzież zebrała się, aby wziąć 
udział w lekcji bibliotecznej dotyczącej przed-
wiośnia. Zarówno poprzednie spotkanie, jak 
również i to odbyło się w ramach cyklu spo-
tkań Razem łatwiej.

11 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu odbyło się spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki poświęcone powieści 
Moja walka Karla Ove Knausgarda.

11 marca w Bibliotece Publicznej w Kaliszu 
Pomorskim odbyło się spotkanie seniorów 
z przedstawicielem Narodowego Banku Pol-
skiego – Katarzyną Zwarzany. W ramach ini-
cjatywy Akademia Dostępne Finanse oraz kur-
su komputerowego dla seniorów, uczestnicy 
spotkania uzyskali wiedzę m.in.: o zwyczajach 
płatniczych Polaków, o możliwościach obrotu 
bezgotówkowego, o nowoczesnych formach 
płatniczych (od kart po systemy mobilne).

12 marca podczas spotkania Dyskusyjne-
go Klubu Książki przy Bibliotece Publicznej 

Zebranie dyrektorów instytucji zrzeszonych w ZPB
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w Złocieńcu omawiano książkę Marii Nurow-
skiej Nakarmić wilki.

12 marca w sali widowiskowo-kinowej Złocie-
nieckiego Ośrodka Kultury odbyły się organi-
zowane przez Bibliotekę Publiczną w Złocień-
cu powiatowe eliminacje 60 Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Kon-
kursu Recytatorskiego. W przeglądzie wzięło 
udział łącznie 34 recytatorów. We wszystkich 
kategoriach wiekowych uczestnicy musieli 
przedstawić po dwa utwory. Laureaci konkur-
sów reprezentowali powiat drawski na elimina-
cjach wojewódzkich w Szczecinie.

12 marca do filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie przyszli wraz z terapeutką 
pensjonariusze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy nr 2. Spotkanie odbyło się w ramach 
prowadzonych w ośrodku zajęć z biblioterapii.

12–27 marca w Sali pod Piramidą Książnicy 
Pomorskiej Ewa Łyczywek-Pałka pokazała 
wystawę Okruchy historii, na której znalazły 
się jej fotografie z lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

12 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się spotkanie autorskie z Grzego-

rzem Śliżewskim, współautorem książki Mjr 
pil. Karol Pniak – pilot akrobacyjny „Trójki Ba-
jana” o nieznanym polskim bohaterze prze-
stworzy.

12 marca filię nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odwiedziły dzieci z Przed-
szkola Publicznego nr 74. Dla najmłodszej 
grupy dzieci, trzy- i czteroletnich, była to ich 
pierwsza wizyta w bibliotece. 

12 marca w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP. 

12 marca – 30 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dziwnowie czynna była wysta-
wa prac plastycznych dzieci z Bangladeszu. 
To pierwsza odsłona nowego cyklu wystaw, 
powstałego w wyniku współpracy z Galerią 
i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu.

12 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie odbyło się spotkanie Młodzie-
żowego Dyskusyjnego Klubu Książki, poświę-
cone książce Beaty Wróblewskiej Jabłko Apo-
lejki.

Spotkanie w auli Książnicy Pomorskiej poświęcone Czesławowi Piskorskiemu
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13 marca filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie zaprosiła na muzyczne roz-
ważania, którym towarzyszyła lektura książek.
Dzieci zapoznały się z rytmicznymi wierszami 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz opowie-
ścią biograficzną pod tytułem Muzyka pana 
Chopina Wandy Chotomskiej. Udział w spo-
tkaniu wzięły także dzieci z osiedlowej świetli-
cy środowiskowej Caritas.

13 marca w ramach konferencji Tydzień mó-
zgu w Szczecinie 2015, w Filii Novej Biblio-
teki w Policach odbyły się wykłady Tydzień 
mózgu zainicjowane przez Dana Foundation 
w Nowym Jorku. Jest to ogólnoświatowa 
akcja promocji zdrowia i badań naukowych 
nad mózgiem. W konferencji udział wzięła 
młodzież z Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 
2 w Policach.

13 marca w filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w ramach Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki omawiano Niewia-
rygodne przygody Gai Boryckiej Beaty Woj-
taszczyk.

16 marca filię nr 48 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odwiedziły po raz pierw-
szy dzieci z przedszkola Nutka.

16 marca w Oddziale dla Dzieci Biblioteki 
w Policach odbyło się spotkanie pod tytułem 
Wiosna w literaturze dziecięcej.

16 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki poświęcone powieści Błę-
kitna sukienka Dorris Dorrie.

16 marca w Książnicy Pomorskiej w ramach 
działalności Centrum Aktywności Kulturalnej 
Osób Niesprawnych Wzrokowo działający 
przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Szczecinie Kabaret 20-latek zapre-
zentował spektakl Samo życie.

16–17 marca bibliotekarki ze Złocieńca, Cza-
plinka, Ostrowic i Nowego Worowa oraz panie 
z punktów bibliotecznych gminy Złocieniec 
miały okazję uczestniczyć w szkoleniu z za-
kresu pedagogiki zabawy. Prowadziła je Emi-

Promocja książki Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



156156

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

lia Sadowska – trenerka firmy animacyjnej 
Stageman Polska.

17 marca filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczecinie odwiedziły przedszkolaki 
z Przedszkola Niepublicznego Uśmiech. Czte-
rolatki wzięły udział w zajęciach pod tytułem 
Witamy w królestwie książek.

17 marca w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie rozpoczęła się kolejna 
edycja Kursu Komputerowego dla Seniorów.

17 i 19 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Międzyzdrojach oraz 18 marca w Wi-
klinie w Wapnicy odbyły się rodzinne warsz-
taty plastyczne pod tytułem Fabryka pisanek. 
Przez trzy dni dzieci, młodzież i dorośli wyko-
nywali ozdoby wielkanocne. Część prac była 
następnie sprzedawana na Jarmarku Wiosen-
nym, który miał miejsce 21 marca na prome-
nadzie podczas Święta Wiosny. Organizato-
rami warsztatów były MBP i Międzyzdrojskie 
Stowarzyszenie Rodzina.

17 marca w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Choszcznie miał miejsce 

wykład dla mieszkańców miasta pod tytułem 
Moje pieniądze: karta czy gotówka? prowadzony 
przez Katarzynę Zwarzany z Oddziału Okręgo-
wego NBP w Szczecinie. Prelekcja ta odbyła się 
w ramach Akademii „Dostępne Finanse” orga-
nizowanej z inicjatywy Narodowego Banku Pol-
skiego, który chce poszerzyć wiedzę Polaków 
dotyczącą finansów i nowoczesnej bankowości.

17 marca w Sali Strumiańskiej Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła 
się prezentacja mapy Pomorza Eilharda Lubi-
nusa z 1618 r.

17 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się wiosenne spotkanie 
dla przedszkolaków.

18 marca w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie z 
Mirosławem Wacewiczem, autorem książecz-
ki Młyn Prochowy.

18 marca Książnica Pomorska gościła Barba-
rę Malisz, szczeciniankę od 30 lat mieszkają-
ca na stałe w Szwecji, która zaprezentowała 
zbiór reportaży Szczecinianka na walizkach.

Szkolenie dla bibliotekarek powiatu koszalińskiego Programy komputerowe przydatne w pracy biblioteki 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



157157

K KRONIKA

18–23 marca w Pomianowie, w filii bibliotecz-
nej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stano-
minie, realizowany był projekt finansowany 
przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką pod 
tytułem Bezpieczna wiosna w Pomianowie. 
Oprócz spotkania z policją na temat bezpie-
czeństwa na drodze, mieszkańcy Pomianowa 
brali udział w trzech spotkaniach o charakte-
rze warsztatowym.

19 marca do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gryficach przyszli uczniowie z Szkoły Pod-
stawowej nr 3 by podczas zajęć w Oddziale 
dla Dzieci przywitać astronomiczną wiosnę. 
Dzieci wykonały „papierowy taniec” do muzyki 
prowansalskiej, rozwiązywały zadania kon-
kursowe, kalambury oraz gorąco dyskutowały 
o zwiastunach nadchodzącej pory roku.
 
19 marca Bibliotekę Publiczną w Złocieńcu 
odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola im. 
Zajączka Złocieniaszka, aby dowiedzieć się, 
skąd się biorą książki i po co istnieje biblioteka.

19 marca w Książnicy Pomorskiej jednym 
z wydarzeń Dnia Jedności Kaszubów był wy-
kład prof. dr. hab. Zygmunta Szultki na temat 

słowiańskiej ludności rodzimej Pomorza Za-
chodniego z perspektywy 2015 r.

19 marca w filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP. 

19–31 marca w ramach projektu Żywa Biblio-
teka w galerii Region Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej można było obejrzeć wystawę prac 
nagrodzonych w powiatowym konkursie na 
plakat przyszłorocznej Żywej Biblioteki pod 
tytułem Świat bez dyskryminacji.

19 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie, 
na którym gościli uczniowie IX Liceum Ogól-
nokształcącego. Uczestnicy rozmawiali o zbli-
żających się świętach, o genezie i symbolice 
polskich zwyczajów wielkanocnych.

19 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie z dr 
Joanną Szczepanik i prof. Wojciechem Józe-
fem Bursztą. Tematem spotkania była książ-
ka Joanny Szczepanik Geografia artystyczna 
Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość 

Promocja książki Grzegorza Śliżewskiego o majorze Karolu Pniaku w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej



158158

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

i kolektywizm, która ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Naukowego Katedra (Gdańsk 
2014) w serii Kontinuum.

20 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Goleniowie odbyło się przedsta-
wienie dla dzieci pod tytułem Dziadek do orze-
chów w wykonaniu aktorów ze Studia Teatral-
no-Rozrywkowego Duet z Krakowa. Spektakl 
odbył się w ramach bibliotecznego programu 
Mamo! Tato! Chodźmy do biblioteki!. 

20 marca w Książnicy Pomorskiej młodzież 
szczecińskich liceów wzięła udział w Waga-
rach z Poezją, które w tym roku przebiegły 
pod hasłem Wszystko jest Poezją – każdy 
jest poetą. Gośćmi specjalnymi Wagarów była 
aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie Olga 
Adamska i dziennikarka regionalnego wyda-
nia Gazety Wyborczej Monika Adamowska.

20 marca w Oddziale dla Dzieci Bibliote-
ki w Policach odbyło się kolejne spotkanie 
z lekturą szkolną pod tytułem Akademia Pana 
Kleksa. W zajęciach udział wzięli uczniowie 

czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Policach.

20 marca w ramach IV edycji Żywej Biblioteki 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej młodzież 
wysłuchała wykładu Beaty Bielskiej Czym jest 
tolerancja? a później uczestniczyła w wypoży-
czaniu Żywych Książek czyli rozmowach z ludź-
mi dyskryminowani ze względu na przekonania, 
orientację seksualną, kolor skóry, narodowość 
itd. Żywymi Książkami byli m.in. gej, lesbijka, 
feministka, Ukrainka wychowująca czarnoskó-
re dziecko, ateistka, bezwyznaniowiec i in.

21 marca gościem Multimedialnego Cen-
trum Kultury e-Eureka – Biblioteki Publicznej 
w Świeszynie był Filip Karaś, który śpiewał 
piosenki „z dobrym tekstem” przy akompa-
niamencie pianisty Sławomira Drywy. Była to 
liryczna i sentymentalna podróż przez kilka 
dekad polskiej piosenki. Publiczność usłysza-
ła znane i lubiane utwory, w tym m.in. Jej por-
tret, Wielką miłość czy Dni, których nie znamy.

23 marca w Bibliotece Publicznej w Świe-
szynie Teatr Duet z Krakowa zaprezentował 
przedszkolakom spektakl interaktywny zatytu-
łowany Reksio.

23 marca w Dziale Regionalnym Biblioteki 
w Policach odbył się finał IV Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Poezja Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego przeznaczonego 
dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych 
z gminy i powiatu polickiego.

23–29 marca Biblioteka Publiczna w Złocień-
cu włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię 
Tydzień z Internetem 2015. Zorganizowano 
spotkanie na temat Zakoduj selfie, w którym 
wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Złocieńcu. Celem spotkania było 
zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania 
się nauką kodowania, a także do rozwijania 
i wykorzystywania w kreatywny sposób już 
posiadanych umiejętności.

24 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie odbyło się wiosenne spotkanie 
dla najmłodszych czytelników.

Eksponat z wystawy prac plastycznych dzieci 
z Bangladeszu w dziwnowskiej bibliotece
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24 marca w Książnicy Pomorskiej odbyło się 
spotkanie autorskie ze Zbigniewem Smocz-
kiem, leśniczym i poetą, który zaprezentował 
swoje najnowsze książki: Opowieści z lasu 
i Okruszyny.

24 marca w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP. 

25 marca w filii bibliotecznej Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Stanominie w Podwilczu od-
były się Warsztaty wielkanocne dla pań. Na 
spotkaniu każda z pań mogła zrobić stroik 
przeznaczony do powieszenia na drzwiach 
lub położenia na stoliku.

25 marca w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie razem z przedszkolaka-
mi z Przedszkola Publicznego nr 45 powitano 
wiosnę. Dzieci wysłuchały wierszy o wiośnie 
i odpowiadały na proste zagadki.

25 marca w filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, oma-
wiano książkę Księga Diny Herbjørg Wassmo.

25–26 marca w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej i bibliotekach gminnych powiatu ko-
szalińskiego z cyklem wykładów literackich 
goszczono Sekretarza Naukowego Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie Cecylię Judek.

25 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie została zorganizowana 
wspólnie z Zachodniopomorskim Stowarzy-
szeniem Twórców Kultury wystawa obrazów 
oraz prezentacja poezji Gabriela Leśniewskie-
go Impresje poetyckie w obrazach zawite.

25 marca w Czytelni dla Dorosłych Pyrzyckiej 
Biblioteki Publicznej odbyły się zajęcia eduka-
cyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w In-
ternecie. W spotkaniu wzięli udział trzeciokla-
siści ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 
Uczestników zajęć powitała Dyrektor PBP 
Magdalena Brzozowska-Wróblewska, a zaję-
cia poprowadziła Judyta Rogala.

25 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie odbyło się spotkanie 
uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej 
w Polanowie z Sekretarzem Naukowym 

Wagary z poezją w Książnicy Pomorskiej
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Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Cecylią 
Judek. Uczniowie wysłuchali prelekcji z poka-
zem multimedialnym Janusz Korczak – lekarz, 
pisarz, wychowawca. W spotkaniu wzięło 
udział 60 osób.

25 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyzdrojach wraz z Klubem Przewodników 
PTTK Na wyspach zaprosiła Michała Remba-
sa. Spotkanie z podróżnikiem, dziennikarzem 
i pasjonatem historii w międzyzdrojskiej biblio-
tece odbyło się już po raz czwarty.

25–26 marca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wałczu odbył się konkurs ortograficzny 
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

25 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie odbyło się spotkanie se-
niorów z nadkomisarzem Robertem Farynia-
rzem z Wydziału Prewencji Koszalińskiej Ko-
mendy Policji. Głównym celem spotkania było 
uświadomienie osób starszych i przekazanie 
im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą 
spotkać ich w życiu codziennym. W spotkaniu 
uczestniczyło ok. 40 osób.

26 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się czytanki – 
FiKa czyta z MBP.

26 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie dla przed-
szkolaków Na farmie.

26–27 marca w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 10 oraz z Tęczowego Przed-
szkola dowiedziały się o tradycjach związa-
nych z obchodami Świąt Wielkanocnych.

26 marca w Filii Publiczno-Szkolnej w Sulisze-
wie (Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcz-
nie) odbyły się dwa spotkania w ramach akcji 
Cała Polska czyta dzieciom dla dzieci z Punk-
tu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Suliszewie. W tym 
dniu czytał dzieciom strażak, Hubert Serediak. 
Lekcje głośnego czytania odbywają się w filii 
dwa razy w miesiącu (od 5 lutego 2009 r.) Baj-
ki, baśnie i opowiadania czytają nauczyciele 
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Su-
liszewie, nauczyciele i wychowawcy ze Spe-

Żywa Biblioteka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
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cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Suliszewie, rodzice oraz mieszkańcy wsi.

26 marca w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Tucznie odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki poświęcone książce 
Anny Herbich Dziewczyny z powstania.

27 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dziwnowie odbyło się spotkanie z przed-
stawicielem Narodowego Banku Polskiego 
w Szczecinie zatytułowane Moje pieniądze.

27 marca w Bibliotece w Policach odbyły się 
w warsztaty rękodzieła artystycznego, popro-
wadzone przez Iwonę Umińską.

27 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, w Filii Novej Biblioteki w Policach, od-
było się przedstawienie pod tytułem Bajka 
o Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce w re-
żyserii Aleksandry Słowińskiej. Przed publicz-
nością wystąpili aktorzy z Teatru Elipsa Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Policach. 

27 marca w Galerii Literackiej Wypożyczalni 
Głównej Biblioteki w Policach odbył się wer-
nisaż rysunku Daniela Strzelczyka Banknoty. 
Daniel Strzelczyk (Danko) to woliński artysta 

malarz, grafik, rysownik, ilustrator, laureat 
wielu nagród i wyróżnień. Wernisaż uświetnił 
koncert bluesowy Jarosława Mielcarka.

27 marca w Bibliotece w Policach odbyły się 
Regionalne spotkania w Dziale Regionalnym 
w klimacie wielkanocnego rękodzieła arty-
stycznego. 
 
27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru, 
Dział Regionalny Biblioteki w Policach przy-
gotował dla dzieci seans japońskiego teatru 
papierowego kamishibai. W seansie uczest-
niczyły uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Policach.

27 marca w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki, oma-
wiano książkę Kwietniowa czarownica Majgull 
Axelsson. 

27 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła się uroczysta promocja trzeciego 
tomu wyboru wierszy poetów koszalińskich Ze 
słonecznikiem w tle, wydanego przez wydaw-
nictwo KryWaj. Impreza była jednocześnie 
podsumowaniem trzech lat istnienia wydaw-
nictwa.

Wykłady literackie Cecylii Judek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i bibliotekach powiatu
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29 marca z okazji Światowego Dnia Poezji, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bierzwniku 
odbyło się spotkanie z regionalnymi twórcami 
poezji. Bohaterami dnia byli: Urszula Kiba-
ła z Pławna oraz Mieczysław Wilczewski – 
mieszkaniec Łaska.

30 marca w Bibliotece Publicznej w Złocień-
cu odbyły się zajęcia dotyczące zachowania 
się człowieka w różnych sytuacjach powodu-
jących konflikty międzyludzkie. W spotkaniu 
uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 1. 

30–31 marca w Bibliotece Publicznej w Zło-
cieńcu dla uczniów klasy III, IV i V Szkoły 
Podstawowej nr 1 zostały przeprowadzone 
zajęcia biblioterapeutyczne na temat strachu 
i odnalezienia sposobu na jego „oswojenie”.

30 marca w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyły się zajęcia multi-
medialne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 59 zatytułowane Od OPACA do Facebooka.

30 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Karsiborze odbyło się spotkanie autorskie 
z Dorotą Schrammek, autorką książki Stojąc 
pod tęczą.

30 marca w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Szczecinie odbyła się promocja 11 
numeru kwartalnika EleWator, zorganizowana 
przez wydawnictwo Forma i Fundację Litera-
tury im. Henryka Berezy. Gościem specjalnym 
spotkania był Janusz Drzewucki. 

Pyrzyce – maskotka z zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie
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