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Radosław Gaziński

BIBLIOTEKARZ ZAChOdNIOPOMORSKI 
W NOWYCh CZASACh

Bibliotekarz Zachodniopomorski przez lata pełnił bardzo ważną funkcję zarówno 
dla szczecińskiego jak i zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego. Na co 
dzień korzystali z niego bibliotekarze bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych. 
Kwartalnik pokazywał zmiany jakie następowały w polskim bibliotekarstwie, informo-
wał o problemach warsztatowych, zajmował się czytelnictwem, promował aktywne 
biblioteki regionu i pracujących w nich bibliotekarzy. Poprzez artykuły informacyjne 
i kronikę rejestrował życie toczące się w zachodniopomorskich bibliotekach. Stawał 
się także swoistym forum dyskusyjnym na łamach którego omawiano problemy 
nurtujące środowisko, zmuszał wreszcie do refleksji i zastanowienia się nad wła-
sną pracą w bibliotece. Jednym słowem Bibliotekarz Zachodniopomorski od 1959 
roku rejestrował skomplikowane i wielopłaszczyznowe życie bibliotek na Pomorzu 
Zachodnim. Rósł i rozwijał się wraz z całym środowiskiem. Autorami publikującymi 
w czasopiśmie byli przede wszystkim zachodniopomorscy bibliotekarze z różnych 
bibliotek publicznych regionu. Ton kwartalnikowi nadawali jednak pracownicy Miej-
skiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Znacząca była także rola 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim (zwłaszcza okręgów 
w Szczecinie i Koszalinie) oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Od numeru pierwszego w 2005 roku nastąpiły zdecydowane zmiany w szacie 
graficznej i układzie kwartalnika oraz częściowo w jego treści. Był to efekt ustaleń 
jakie po dyskusji zapadły w 2004 roku na forum powstałego wówczas Szczecińskiego 
Porozumienia Bibliotek. Podstawowym celem podjętych wtedy działań było mocniej-
sze zintegrowanie środowiska bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych 
z bibliotekarzami bibliotek naukowych. „Nowy” Bibliotekarz Zachodniopomorski miał 
być głosem całego środowiska. Czas płynął jednak nieubłaganie i w 2007 roku 
Szczecińskie Porozumienie Bibliotek zmieniło formułę obejmując swym zasięgiem 
cały region i stając się Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek. Podjęto 
wówczas prace nad ogólnodostępną platformą przeszukująca katalogi elektroniczne 
wszystkich bibliotek na Pomorzu Zachodnim. Jednocześnie ruszyły działania ma-
jące doprowadzić do stworzenia wspólnego dzieła: Zachodniopomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej.
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Z drugiej strony realia współczesności stawiały i nadal stawiają przed bibliote-
karzami coraz większe wymagania, czyniąc z nich osoby zarządzające zasobami 
informacji. W nowych warunkach konieczne staje się zdobywanie coraz to nowych 
umiejętności, niezbędnych również do awansu zawodowego. Bibliotekarz Zachod-
niopomorski w nowej sytuacji nie może pozostać na uboczu zarysowanych powyżej 
przemian. Od pierwszego numeru 2009 roku przechodzi kolejną metamorfozę. Tym 
razem Bibliotekarz Zachodniopomorski będzie czasopismem recenzowanym, co 
oznacza recenzję artykułów merytorycznych zamieszczonych w pierwszej jego części. 
Należy mieć nadzieję, że będzie to zachętą dla bibliotekarzy, do publikowania na jego 
łamach wartościowych materiałów potrzebnych także do awansu zawodowego.

Wydaje się, że jako środowisko powinniśmy pójść jeszcze krok dalej i adreso-
wać kwartalnik nie tylko do bibliotekarzy, ale do szeroko pojętego środowiska hu-
manistycznego regionu. W nowej formule czasopismo winno koncentrować się na 
pokazywaniu pracy współczesnych bibliotek, zmianach jakie zachodzą w polskim 
i europejskim bibliotekarstwie i w zawodzie bibliotekarza. Zamierzamy zajmować się 
ewolucją współczesnego czytelnictwa, podejmować tematy dotyczące przyszłości 
bibliotek i ich zbiorów. Nie należy jednak zrywać z naszą zachodniopomorską tra-
dycją i stąd drukowane będą materiały odnoszące się do historii książki, wydawców 
i bibliotek na Pomorzu Zachodnim oraz w Polsce. Redakcja zamierza także publiko-
wać artykuły z szeroko pojętej historii kultury regionu odwołując się w tym wypadku 
do autorów spoza środowiska bibliotecznego. Poza materiałami recenzowanymi, 
pozostanie bogata część informacyjna pokazujące życie bibliotek regionu. W naj-
bliższej przyszłości rozważane będzie uruchomienie wersji cyfrowej Bibliotekarza 
Zachodniopomorskiego.

Na koniec wypada mieć jeszcze nadzieję, że zaakceptujecie Państwo odmie-
nionego Bibliotekarza Zachodniopomorskiego i dalej będziecie traktować go jak 
przyjaciela i przewodnika po współczesnym bibliotekoznawstwie.

Radosław Gaziński
dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący Rady Programowej „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”
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Renata Gałaj-dempniak

Tekst recenzowany

CZYTELNICTWO WśRód SZLAChTY  
W śWIETLE PAMIęTNIKóW  

STANISŁAWA NIEZABITOWSKIEGO,  
TAdEUSZA KONOPKI  

I ANTONIEGO ChRZĄSZCZEWSKIEGO

Tylko nieliczne memuary szlacheckie pośród innych spostrzeżeń zachowały 
obserwacje dotyczące czytelnictwa i rozumienia informacji napływających z otacza-
jącego świata�. Z przykrością należy odnotować fakt, że rzadko podnoszono kwestie 
czytelnictwa. W drugiej połowie XVII wieku i w znacznej części XVIII stulecia poziom 
oświaty obniżył się. Pamiętniki stanowiące przedmiot zainteresowania odnoszą się 
w całości lub w znacznym stopniu właśnie do tego okresu. Kryzysem w oświacie da 
się wytłumaczyć wiele zjawisk zaobserwowanych i opisanych przez pamiętnikarzy, 
w tym zagadnienia: czytelnictwa i poziomu wykształcenia szlachty, z którą zetknęli 
się zwłaszcza w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Wszyscy trzej autorzy wspomnień związani byli z wielkimi dworami. Rodziny za-
pewniły im podobny stopień wykształcenia. Losy ich potoczyły się jednak w odmienny 
sposób. Złożyły się na to: różny stopień zamożności rodziców, a co się z tym wiąże 
koneksje ułatwiające poznanie właściwych osób mogących zapewnić protekcję, zróż-
nicowane zdolności indywidualne i cechy charakteru, odmienne losy chlebodawców 
i ich włości, w których interesujący nas mężczyźni znaleźli zatrudnienie.

Stanisław Niezabitowski2, związany był z kręgami oficjalistów księcia Bogusława 
Radziwiłła. Zaszedł najdalej nie tylko dzięki zdolnościom do przyswajania wiedzy, ale 

 � Więcej: Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1584- 1640), Mechanizmy patronatu, 
Warszawa 2001; Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów nowożytnych, red. A. Chwalba, 
Warszawa 2005; M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991; J. Bystroń, Dzieje 
obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 1-2, Warszawa 1960; S. Grzybowski, Z dziejów 
popularyzacji nauki w czasach saskich, w: Studia i Materiały z dziejów nauki polskiej, Seria A, z 7, 
Warszawa 1965; h. Rybicka-Nowacka, „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego, Warszawa 1974; 
dobrowolski K., Umysłowość i moralność społeczeństwa staropolskiego. Studia z pogranicza historii 
i socjologii, Wrocław 1967.

 2 dzienniki 1695–1700, oprac. A. Sajkowski, Poznań 1998. Stanisław Niezabitowski (1641–1700). 
Naukę pobierał u jezuitów w Nowogródku. Niezabitowscy herbu Lubicz wywodzą się z Lubelszczyzny. 
Po 1660 pracuje dla Radziwiłłów.
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i bezwzględności w postępowaniu z ludźmi. Plotkowano, że dla kariery na dworze 
dokonał konwersji na kalwinizm. Majątek pomnożył nie tylko służbą, ale jak wynika 
z listów osób przebywających w jego otoczeniu, także czynionymi nadużyciami. Uła-
twiła mu to zawierucha wojenna i zmienne koleje losu Radziwiłłów, których dobrami 
zarządzał. Należąc do najwyższej rangi urzędników osiągnął najwięcej spośród 
wymienionych pamiętnikarzy.

Tadeusz Konopka3 opisuje głównie dzieje rodziny. Jego ojciec służył ks. Augustowi 
Czartoryskiemu. Służba ta pozwoliła mu na zbudowanie podstaw ekonomicznych 
swojej rodziny. Jego majątek nie był wielki, ale starczał na godziwe życie.

Antoni Chrząszczewski4 przez całe życie przebywał w kręgu Potockich z Tulczyna. 
Nie zajmował wysokiej pozycji w hierarchii urzędniczej, odznaczał się jednak oczy-
taniem, wykształceniem i ogładą towarzyską. Ubogi z domu, za żonę pojął równie 
ubogą szlachciankę. Mimo szerokiej wiedzy nigdy nie zajmował wysokich stanowisk, 
a niewielka dożywotnia pensyjka, którą otrzymał za lata służby, nie starczała mu na 
utrzymanie wielodzietnej rodziny.

Wszyscy wymienieni przez pamiętnikarzy chlebodawcy prowadzili dwory, które 
należały do przodujących i stanowiły wzór do naśladowania dla mas szlacheckich. 
Przedstawiciele rodzin, którym służyli, odbierali staranne wykształcenie, chociaż 
zdarzały się odstępstwa od reguły. Antoni Chrząszczeski np. mocno zaakcentował 
lenistwo umysłowe Szczęsnego Potockiego (pomimo posiadanych przez niego 
predyspozycji do nauki). Teoretycznie autorzy interesujących nas pamiętników żyli 
więc w środowisku sprzyjającym rozwojowi intelektualnemu i czytelnictwu. Jeżeli 
podejmowali wysiłek twórczy, towarzyszyły im lęki związane z brakiem krytycznego 
podejścia przedstawicieli rodu będącego obiektem dociekań, do prawdy historycz-
nej i tradycji rodzinnych5. Antoni Chrząszczeski poznał przy takiej okazji stosunek 
Potockich do prac krytycznie oceniających ich rolę w dziejach Rzeczypospolitej. 
Niejako dla równowagi dodaje jednak później, że Jan Potocki żarliwie badał początki 
Słowian, co wynikało z jego zainteresowań historią ojczystą6.

Wszystkich trzech autorów łączyło podobne pochodzenie społeczne. Wykształce-
nie dawało im możliwość znalezienia intratnej profesji na dworze magnata, utrzymania 

 3 Historia Domu Naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta, oprac. M. Konopka, Warsza-
wa 1993. Temat stanowią dzieje rodu Konopków do czasu narodzin autora. Tadeusz Konopka 
(1788–1864). Konopkowie herbu Nowina z Modlnicy i Mogilan  z okolic Krakowa. 

 4 Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, oprac. J. Piechowski, Wrocław 1976. Chrząszczew-
scy herbu Trzaska wywodzili się ze średniozamożnej szlachty z Kujaw. Antoni Chrząszczewski 
(1770–1851), najmłodszy syn Józefa Chrząszczewskiego. Nauki pobierał u ojców bazylianów w 
humaniu. Od 20 roku życia zatrudniony prawdopodobnie w kancelarii Szczęsnego Potockiego w 
Tulczynie. Korespondent Potockiego z obrad Sejmu Wielkiego. Oficjalista na dworze w Tulczynie 
w latach 1800–1809 i po 1812. Służył w oddziałach kawalerii narodowej (1790). Po II rozbiorze 
lektor i bibliotekarz gen. Kajetana Bobra Piotrowickiego.

 5 Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, s. 55.
 6 Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, s. 106.
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rodziny a nawet wzbogacenia się. Z tego powodu bardziej niż inni szlachcice doceniali 
naukę, chociaż w różnym stopniu angażowali się w samodzielne pozyskiwanie wiedzy. 
Żaden z nich nie ukończył studiów. Stanisław Niezabitowski w późniejszym czasie 
zadbał, żeby synowie pokończyli szkoły wyższe7. Swoją ogładę autorzy wspomnień 
zawdzięczali oczytaniu, funkcjonowaniu na dworze magnackim i szerokim kontaktom 
związanym z wykonywanymi zajęciami8. W miarę możliwości korzystali z szansy 
dokształcania się u wyedukowanych urzędników lokalnych, z takiej szansy skorzystał 
na pewno np. ojciec Tadeusza Konopki9. Posiadane wykształcenie pozwalało im 
przynajmniej częściowo decydować o swoim losie. Trzymali się jednak przez całe 
życie klamki magnatów, z którymi wiązały ich interesy ekonomiczne. Kiedy trzeba 
było zmienić opiekuna, bo praca u dotychczasowego chlebodawcy przestawała 
przynosić np. Chrząszczewskiemu satysfakcję ekonomiczną, potrafił znaleźć nowe 
zajęcie. Często praca u lokalnego potentata dawała perspektywy dalszego rozwoju 
intelektualnego, ale ograniczała własne aspiracje (Chrząszczewski w okresie Sej-
mu Wielkiego i konfederacji barskiej reprezentował diametralnie różne poglądy niż 
Potoccy).

Wszyscy trzej pragnęli udokumentować dzieje swoich rodów, które — jak pisali 
— były spokojne i wypełnione pracą dla Ojczyzny, głównie na niwie politycznej 
i gospodarczej. W nagłych potrzebach Ojczyzny mężczyźni ci stawali jednak w sze-
regach zbrojnych. Tadeusz Konopka donosi, że spisywał pamiętnik także z myślą 
o własnych dzieciach, które nie tylko czytały, ale co z radością podkreśla autor, lubiły 
czytać. dzieło to miało w nich rozniecić ciekawość przeszłością rodziny i wypełnić 
luki w informacjach z zakresu historii państwa. Zdawał on sobie sprawę z tego, że 
nawet dobre prace, których jak mówi wiele jest w obiegu, pisane były na zlecenie, 
a więc selekcja materiału przeprowadzona została pod kontem zapotrzebowania 
inspiratora czy oczekiwań adresata�0.

 7 Podobną pozycją majątkową szczyciła się rodzina lekarza polskich monarchów Macieja Vorbeka-
Lettowa. Pisał on w swoim pamiętniku, że szlachta nie bardzo przychylnie patrzyła na studia dzieci. 
Jego własny ojciec zapewnił synom przeciętny poziom edukacji, puścił do szkoły, aby się czytać, pisać 
i katechizmu uczyli, dalej nie i pomimo zdolności którymi wykazywał się pamiętnikarz oraz pragnieniu 
kontynuowania nauki, tata twierdził że nie stać go na łożenie na studia. Szlachta bardziej ceniła 
umiejętności gospodarcze i wojskowe niż wiedzę. M.Vorbek-Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik 
lekarza króla Władysława IV, wyd. E. Galos, F. Mincer, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 22.

 8 T. Konopka pisał o obowiązku na dworze: Tam zwyczajnie przyjmowali gości wizytujących ks. 
Wojewodę, czytywali gazety lub pisma wychodzące w Warszawie, szczególnie monitora redakcji 
ks. Konarskiego, pijara, Łuskiny, Bohomolca, zgoła udzielali sobie wzajemnie wiadomości warszaw-
skich… w stosunku do ważnych gości lub rodziny księcia dyskursami pełnymi anegdot rozrywać. 
T. Konopka pisał też o ojcu: nie poprzestając na szkolnej nauce, sam w książkach historycznych 
się rozczytawszy dużo się nauczył, i w gronie otaczających go kolegów mało który posiadał równe 
jemu wiadomości, Historia Domu Naszego, s. 39, 54-55 i 57.

 9 Uczył go i wprowadzał w kulisy polityki wojski Komar, za co rodzina Konopków zrewanżowała się 
beczkami maślarza tokajskiego, Historia Domu Naszego, s. 53.

 �0 Historia Domu Naszego, s. 77. Interesujący jest spis mobilów wyprawy żony T. Konopki. Nie zawiera 
on nawet książeczki do nabożeństwa, s. 192-194.
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Wydaje się że we wszystkich trzech przypadkach czytanie stanowiło dla autorów 
wspomnień ucieczkę od codzienności i miłą rozrywkę. Gruntowało i poszerzało ich 
wiedzę. dostrzegali więc różnicę pomiędzy sobą a otoczeniem magnata któremu 
służyli, a czasami nawet pomiędzy sobą a swoim chlebodawcą��. Polegała ona 
na: głębszej znajomości niektórych dziedzin nauki, wchodzącej w zakres ich za-
interesowań prywatnych i zawodowych, lepszym rozumieniu treści przekazu pisa-
nego, znajomości znaczenia słów i operowaniu bogatszym słownictwem, a często 
opanowaniu języków obcych�2. dostrzegali, że przynależność do elity politycznej 
przekłada się w prosty sposób na partycypowanie w kręgach elity intelektualnej 
państwa. Majątek i dostęp do wszelkiej informacji dawał jednak większe możliwości 
w wyrobieniu sobie pozycji na scenie politycznej (niektórzy byli mądrzy tylko nauką, 
przydatną do prowadzenia konwersacji). Wszyscy trzej i ich antenaci bez problemu 
analizowali treść dokumentów sejmowych i sejmikowych, pojmowali sens przeka-
zów zamieszczanych w gazetach i treść korespondencji. Interesujące jest w tym 
względzie wyznanie Tadeusza Konopki, który o dworakach książęcych pisał: We 
wszystkim taki był ignorantyzm, że najprostsze potrzebne nauki, jaka jest geografia, 
nie umieli ludzie dobrze wychowani i dobrze się mający, a w historii ani dudu. Jakim 
sposobem czytywano gazety i w jaki one się sposób do pojęcia stosowały, trudno 
odgadnąć13. Twórcy interesujących nas memuarów zapewne regularnie czytywali 
wszelkie awizy, nowiny itp.�4

U Niezabitowskiego umiejętność ta pogłębiona została m.in. z angażowania go 
przez chlebodawców w prace sejmowe i w redagowanie instrukcji sejmikowych, 
zleconych przez zjazdy szlacheckie�5. Angażowanie się w prace zboru i obowiązki 
sędziowskie stanowiło kolejne pole nabywania doświadczeń. Z kolei Konopkowie 
posiadali doświadczenia na niwie prawnej. Wszystko to razem wyrobiło u autorów 
pamiętników wyższą niż u przeciętnego szlachcica kulturę polityczną, lepsze opa-
nowanie języka i rozumienie potrzeb otoczenia czy intencji mecenasa. Trudno nie 
dostrzec, wertując karty pamiętników, ujawniającego się od czasu do czasu poczucia 
wyższości nawet wobec osób wyżej klasyfikowanych w hierarchii urzędniczej. Ich 

 �� Wiele tego rodzaju fraszek pozwalał sobie mój ojciec, czując się oczytańszym i mądrzejszym od 
drugich dworzan za Historia Domu Naszego, s. 57.

 �2 Na dworze Czartoryskich ojciec T. Konopki musiał wykazać się biegłą znajomością nie tylko łaciny, 
ale zapewne w mniejszym stopniu francuskiego i niemieckiego. Te umiejętności stawały go dosyć 
wysoko w hierarchii urzędniczej. Jeżeli do tego znało się zasady wygłaszania okolicznościowych 
oracji było się dopuszczanym do najważniejszych wydarzeń na dworze. Córka Tadeusza Konopki 
wspominając ojca pisała:  był światły i obczytany w historii, znał doskonale wszystkich autorów tak 
polskich jak i łacińskich nie ledwie na pamięć ich umiał: obdarzony zdolnościami i wielką pamięcią 
można powiedzieć na swoje czasy wiele umiał… całe księgi wertował drukowane greckimi literami, bo 
w nowych autorów nie wierzył. Gazety żadnej nie pominął, za Historia Domu Naszego, s. 13, 53.

 �3  Historia Domu Naszego, s. 57.
 �4 Konopka pisał o ojcu: czytanie gazet przychodziło mu z łatwością, bo je lepiej od drugich rozumiał, 

i w konwersacji z osobami wyższymi z tego powodu prym trzymał, Historia Domu Naszego, s. 57.
 �5 5 V 1699, Niezabitowski całą noc pisał instrukcję sejmikową, Dzienniki 1695-1700, s. 232.
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krytyczny stosunek do otoczenia, rzadko jednak ujawniany jest w postaci oceny 
środowiska, w którym przebywali.

Każdy z piszących, podobnie jak osoby, o których pisali (ojciec Tadeusza Konopki), 
miał nieco inne zainteresowania w zakresie czytelnictwa. Niezabitowski i Konopka 
na pewno posiadali spore biblioteczki własne. Wynika to z zamieszczonych przez 
nich informacji o konieczności sporządzenia inwentarzy książek�6, czy wymieniania 
typów gromadzonych dzieł. Trzeci zaś korzystał chyba głównie z bibliotek swoich 
pracodawców i ich znajomych. Jego kondycja finansowa raczej uniemożliwiała czy-
nienie regularnych zakupów interesujących go prac. Trudno oszacować jaką część 
zbiorów w bibliotekach pamiętnikarzy stanowiły darowizny. Na pewno znajdowały 
się one w zbiorach Konopki i Niezabitowskiego�7. Sam Niezabitowski, z racji posia-
danych środków finansowych obdarowywał czasami książką osoby, które cenił, np. 
w 1699 r. sprezentował książkę ks. Sachno�8. Niektóre zapisy świadczą o tym, że 
wypożyczano sobie interesujące prace19. Jak sądzę, pomnażanie własnych zbiorów 
stanowiło przedmiot zabiegów wszystkich trzech pamiętnikarzy. Część księgozbiorów 
musiano odziedziczyć po przodkach. Cena prac była jednak wysoka i nabywano je 
okazjonalnie. Niezabitowski dzięki dobrym regularnym dochodom mógł sobie po-
zwolić na gromadzenie rzadkich egzemplarzy, pochodzących z poprzednich epok. 
Jego śmiało można nazwać bibliofilem.

Wszystkich trzech łączyła ciekawość historii, zwłaszcza ojczystej. Niezabitowski 
i Konopka na pewno posiadali prace z zakresu historii ojczystej i starożytnej20. Ich 
postawę wobec dzieł literackich i prac naukowych cechował sceptycyzm. W wyborze 
lektury niewątpliwie kierowali się własną oceną wartości merytorycznej dzieła czy 
talentu pisarskiego autora. Tadeusz Konopka odnotował np. Było dosyć wprawdzie 
wierszokletów, między którymi przytoczę Polaka sensata, księdza Bystrzanowskiego, 
jezuitę. Wyszły „Nowe Ateny” przez księdza Chmielowskiego, także jedna edycja Tele-
maka-szumnie ks. Jabłonowskiemu dedykowana, całą były tych lat kulturą i erudycją2�. 

 �6 Spisywałem katalog biblioteki mojej po odprawionym nabożeństwie, 22 IX 1697, S. Niezabitowski, 
Dzienniki 1695-1700, s. 168.

 �7 Ofiarowane Konopce przez matkę i zaprzyjaźnionego z domem kanonika Historia Domu Naszego, 
s. 52.  S. Niezabitowski otrzymał np. pracę Samuela Nakielskiego, Dzienniki 1695 –1700, s. 250.

 �8 Furia Daemonorum, Dzienniki 1695 –1700, s. 55.
 19 Przez p. Gongida odesłałem „Postyllę” ks. Repczyńskiemu, 1685 r., Dzienniki 1695–1700, s. 55.
 20 Niezabitowski w świetle inwentarza pośmiertnego posiadał np. pracę Jana długosza, Miechowity, 

Bielskich, Łukasza Górnickiego (Dzieje w Koronie), Jana herburta (Chronica), R. heindeinsteina, 
Łubieńskiego (De motu civili In Polonia), S. Nakielskiego, W. Kochowskiego (Annalium Poloniae), 
Kojałowicza (Historiae Lithuannae); S. Rysińskiego (Monumenta variis In locis diversis personie…
posita); Jan Radwan (Radivillas); przekład Peregrynacji Mikołaja Radziwiłła „Sierotki”. Dzienniki 
1695 –1700, s. 56.

 2� Historia Domu Naszego, s. 57. Wojciech Bystrzanowski (1699 –1782), jezuita, pedagog. Benedykt 
Chmielowski (1700–1763), jezuita autor m.in. Nowych Aten…, którym nadał formę encyklopedii. 
Praca odzwierciedlała poziom wiedzy dostępnej dla przeciętnego czytelnika. Telemak (Telemach, 
syn Odyseusza), być może opera napisana przez Michała Kazimierza Ogińskiego w 1780 roku.
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Z pamiętników pozostawionych przez jego córkę Antoninę wynika, że rozkochany 
w historii i dziełach starych mistrzów Konopka lekko cenił sobie współczesne prace. 
Musiał je jednak czytywać, skoro wyrobił sobie o nich niepochlebne zdanie.

Stanisław Niezabitowski studiował regularnie Biblię, był zresztą aktywnym człon-
kiem swojego zboru. Jego zainteresowanie wspólnotą nie ograniczało się wyłącznie 
do nabożeństwa22. Z pozostawionego spisu mobilów po pamiętnikarzu wynika, że 
posiadał wiele egzemplarzy Biblii i aktywnie pośredniczył przy zakupie nowych wydań 
tej księgi np. przez swojego chlebodawcę23. Takie drobne przysługi czasami opłacały 
się, bowiem wdzięczny książę nadał mu potrzebne przywileje24. Z tekstu wspomnień 
nie wynika jednoznacznie, że książę wyłożył pieniądze na zakup dzieła. Autor mówi 
o sobie, że pchnął umyślnego z pieniędzmi na księgę, że odprawił dybowskiego 
z obiecaną księciu Biblią litewską, i że książę dał respons o Biblii i przywileje. Moż-
na by odczytać te zapiski jako obdarowanie pracodawcy przez Niezabitowskiego 
egzemplarzem tego dzieła. Z całą pewnością Niezabitowski i ojciec Konopki groma-
dzili prace o tematyce religijnej. Niezabitowski zapisał np., że dostał De Monasterio 
Miechoviensi25, co uznał za warte przekazania potomności. Sam autor niewiele pisze 
o swoich zbiorach, ale pozostawił po sobie biblioteczkę liczącą ponad 700 prac. 
W tworzonym księgozbiorze posiadał prace o tematyce religijnej różnych wyznań26. 
Ojciec Tadeusza Konopki także powiększał posiadany przez rodzinę księgozbiór. 
dbał o sprawy duchowe, więc posiadał: biblię staroświecką gockim drukiem pisaną, 
po swoim ojcu, nabożne książki ofiarowane mu przez matkę i zaprzyjaźnionego 
kanonika. Jak można wnosić, prace te stanowiły częstą lekturę. Stały na stoliku przy 
łóżku, aby można było po nie w każdej chwili sięgnąć27. Literatura świecka uloko-
wana była osobno w kamerami z efektami pisarskimi i z małą biblioteczką złożoną 
z kilkunastu tomów wyborowych pisarzy łacińskich28. O sposobie przechowywania 
prac przez autorów wspomnień karty, które zapisali niestety milczą.

 22 Na nabożeństwie i czytaniu ksiąg 13 listopada zszedł mu cały dzień; 23 stycznia 1697 cały dzień 
bawił się czytaniem; 21 sierpień 1697 bawił się swoimi prawnymi skryptami, a 25 tego miesiąca 
wpisywał w księgę niektóre skrypty; 18 V 1699 cały dzień pracował nad przekładaniem spraw i ter-
minatą wlewku wolneńskiego i dystrakcją od różnych pretendentów za Dzienniki 1695-1700, s. 97, 
104, 165, 166 i 234.

 23 17 X 1697 wysłał do ks. Bitnera 335 florenów na Biblię litewską. Posiadał Biblie polskie, łacińskie, 
hebrajskie, niemieckie i litewskie. W tym Biblia Brzeska (1563), Biblia Lopolity. dzienniki 1695–1700, 
s. 56, 170.

 24 24 i 26 V 1699, Dzienniki 1695 –1700, s. 235.
 25 21 X 1699, Dzienniki 1695 –1700, s. 250. Jak podaje redaktor wydania pamiętników zapewne ma 

na myśli pracę Samuela Nakielskiego, Miechowia, sive promptuarium antiquitatum Monasterii Mie-
choviensis, wydaną w Krakowie w 1634. Samuel Nakielski (1584–1652), należał do zgromadzenia 
Kanoników Grobu Bożego w Miechowie. Praca zawiera dzieje domu zakonnego sporządzone 
w oparciu o zasoby biblioteki zakonnej i archiwum.

 26 Były tam prace np. M. Reja (1505–1569), J. Wujka (1541–1597), M. Białobrzeskiego (k. 1530–1586), 
S. hozjusza (1504–1579), K. Kraińskiego(1556-1618), Dzienniki 1695 –1700, s. 56.

 27 Historia Domu Naszego, s. 52.
 28 Ibidem.
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Z zawartości pamiętników wynika, że panowie kupowali także prace filozoficzne, 
religijne, rzadziej wiersze i dzieła poświęcone gospodarce na roli oraz prowadzeniu 

„przemysłu”29. Posiadali jakieś manuskrypty prawne, niezbędne do wykonywania 
powierzonych im obowiązków.

Należy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, co dało tym mężczyznom oczyta-
nie. Na pewno wyrobiło w nich krytyczny stosunek do otoczenia, w którym przebywali, 
a nawet czasami trudno skrywane poczucie wyższości (Konopka i Niezabitowski). 
Można zaryzykować stwierdzenie, że poza wyjątkami dworacy i klienci ich pryncypałów 
prezentowali podobny poziom wykształcenia. Wiedza zamożnego szlachcica była 
najczęściej pobieżna, dotyczyła głównie modnych lub aktualnych tematów, o których 
dyskutowano w izbie czy na salonach. O większości autorzy mówią jednak, że rozrywki 
fizyczne przedkładali nad intelektualne. Przeciętny szlachcic posiadał wiedzę wynie-
sioną ze szkół, do których uczęszczał. Pozwalała mu ona na swobodną egzystencję 
w swoim otoczeniu, uczestniczenie w życiu społecznym i politycznym kraju. Należy 
jednak zastrzec, że nie zawsze wystarczała ona na świadome podejmowanie waż-
nych wyborów. Tutaj panowie bracia oczekiwali wskazówek napływających z centrów 
politycznych i kulturalnych państwa (informacje z zakresu polityki, wojny, problemów 
wewnętrznych w państwie)30. Sami wymienieni pamiętnikarze garnęli się do osób, 
które określali mianem światła na firmamencie. Byli to ludzie światli, o rozległej wie-
dzy z różnych dziedzin nauki, polityki i wojskowości, rzadziej kultury. Przyciągała ich 
do tej elity intelektualnej nie tylko radość z obcowania z kulturą najwyższych lotów, 
ale i możliwość nauczenia się czegoś nowego, co wykorzystają dla rozwoju własnej 
kariery.

Poznawane treści książek skłaniały naszych bohaterów do refleksji. Chrząszczew-
ski stał się zwolennikiem prawdy, że nie ma wiedzy uniwersalnej3�, że każda informacja 
jest dobra dla warunków, w których powstała, i które opisuje. Powoływał się na przykład 
swojego ojca, który czytając o gospodarce doskonale radził sobie w Małopolsce. Kiedy 
przeprowadził się na Ruś, zetknął z nową glebą i odmiennymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Inne były też możliwości prowadzenia handlu. Jego majątek nie przynosił 

 29 Niezabitowski posiadał niewiele poezji. Były tam utwory J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidowy 
z 1603 roku wydanie); Sz. Szymonowica (ur. 1592 zm. 1661; Sielanki); Samuela Twardowskiego  
(ur. ? – zm. 1661; Przeważna legacja i Wojna domowa); J. B. Guarina (ur. 1538 – zm. 1612; Il pastor 
Fido); F.Petrarkę(1304–1374), homera (VIII w.p.n.e.; Odyseja). Z prac humanistów były: Erazma 
z Rotterdamu (1466–1536; Adagia); A. de Villa (Geographia universalis z 1545 r.); T. Campanelli 
(1568–1639) i F.Bacona (1561–1626), Dzienniki 1695 –1700, s. 56–57. 

 30 Augustyniak U., Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981. Kultura, po-
lityka, dyplomacja. Studia ofiarowane prof. Jaremie Maciszewskiemu w 60 rocznicę urodzin, kom. 
red. Andrzej Bartnicki [et al.], Warszawa 1990, np. s. 215, 236–237, s. 240 …tyle starych ksiąg tkwi 
po szafach przez nikogo nie czytywanych.

 3� J. Kochanowski posiadł tą świadomość już w XVI stuleciu. Posiadanie wiedzy ułatwiało życie ale 
nie rozwiązywało wielu problemów np. natury emocjonalnej. Patrz Tren IX ( Kupić by cię, Mądrości 
za drogie pieniądze ), w: J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. 2, Warszawa 1976, s. 63–64. J. Kocha-
nowski (1530–1584).
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odtąd oczekiwanych dochodów. Rodzina zubożała. Nie miał książki, z której mógłby 
się dowiedzieć jak gospodarować na Rusi. Z wiedzy trzeba było też umieć korzystać, 
źle spożytkowana mogła przynieść szkody32. Myślę, że jest to jedno z ciekawszych 
spostrzeżeń. Ale przecież szlachta wiedziała, że wszystko: od budynku do uprawy roli 
należy dostosować do nieba i zwyczaju zamieszkiwanej ziemi. Najwidoczniej chętnie 
czytane prace Anzelma Gostomskiego i Jakuba haura nie przynosiły odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Zapewne istniała więc dziura w literaturze przedmiotu, której nie 
zapełniono. W innym wypadku ojciec pamiętnikarza dotarłby zapewne do potrzebnych 
mu prac, bo wszystkie zawarte w pamiętniku informacje na to wskazują.

Czytelnictwo służyło nie tylko podnoszeniu poziomu intelektualnego czytelnika. Prak-
tycznie stosowała je szlachta np. w medycynie. W trakcie leczenia ciężkich schorzeń, 
a zwłaszcza stanów melancholii czy depresji uciekano się do wspomagania terapii czy-
taniem utworów lekkiej treści. Miały one zmienić nastrój chorego i pomóc mu w krótszym 
czasie powrócić do zdrowia33. Pamiętnikarze, jak można domyślać się z treści ich dzieł, 
w czasie choroby oddawali się czytaniu książek, chociaż nie podają tytułów prac.

Nie wiadomo, jak często katolicy czytywali Biblię (ojciec Tadeusza Konopki za-
pewne czynił to częściej niż większość katolików), ale innowiercy poświęcali się jej 
lekturze w miarę systematycznie. Odpowiedni poziom wyedukowania zapewniał im 
nie tylko zrozumienie przekazu ale także wzięcie udziału w dyskusji. Stąd musimy 
przyjąć że konieczność wymagała na członkach niektórych kościołów większego 
obycia ze słowem drukowanym.

Według autorów memuarów gros społeczeństwa cechował marazm intelektual-
ny i brak ciekawości w odniesieniu do prac, których czytanie wymagało wysiłku34. 
Łatwiej i częściej dawali się nakłonić do obcowania z gazetą czy literaturą niższych 
lotów. To zupełnie zaspakajało ich apetyt na informację i rozrywkę. Tadeusz Konopka 
pisze o dworzanach Czartoryskiego, że żyli więcej fizycznie niż umysłowo35. Wiemy, 
że panowie bracia z zamiłowaniem czytywali gazety, poszukując w nich rzetelnej 
informacji ale i zwykłych ciekawostek36. Język tych przekazów nie był wyszukany 

 32 Nie rozsądny, uczony: różne to są rzeczy, / Bo tamto doświadczeniem rozum czyni człeczy. / To 
czytaniem, W. Potocki, Insza rzecz uczonym być, insza mędrym albo rozsędnym, w: W. Potocki, 
Dzieła, t. 2, Warszawa 1987, s. 384. W. Potocki (1621–1696).

 33  W. Potocki zob. do przyjaciela posyłając księgę wierszów, W. Potocki, dzieła, t. 2, s. 242. Potocki 
pisał: Bo się trzeba czym bawić kto lekarstwa bierze… / poki zdrowia swego niedołęgę…łatasz.

 34 Prawo pisać? Dlaboga! Pełne ich drukarnie. / Jedni o nich nie wiedzą (bo śmiele przysięgę,/ Ze 
za rok nie przeczyta tak szkaradną księgę, / A cóż ją ma pamiętać!), drudzy chociaż wiedzą, Nie 
słuchają… / Darmo tedy kreślimy piórem po papierze, W. Potocki, Sejmikowe kreski, w: W. Potocki, 
Dzieła, t. 2, s. 31.

 35 Historia Domu Naszego, s. 57.
 36 Redaktor gazety wspomina w jednym z pierwszych egzemplarzy, że są osoby, które zbierają po-

szczególne numery i tworzą z nich coś na wzór historii świata. Przestrzega je przed zbytnim zaufa-
niem do tekstu, który nie z winy redakcji, ale korespondentów zawiera niekiedy mylne informacje, 
nazwy własne, nazwiska, daty. świadczy to o zapotrzebowaniu czytelnika na taki rodzaj informacji. 
Merkuriusz Polski, Kraków 1960.
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i przeciętnie wyedukowany czytelnik był w stanie zrozumieć główne przesłanie37.
O trafności oceny naszych pamiętnikarzy świadczy fakt, że większość nie podej-

mowała żadnej wymagającej wysiłku i zaangażowania pracy intelektualnej. Ku ich 
wygodzie powstawały wzorniki mów i pism, a ich popularność świadczy o niechęci 
do podejmowania osobistych wysiłków nad nadaniem formy wystąpieniu. Skupiano 
się raczej na wypełnieniu schematu treścią, czego przykładem mogą być kazania 
pogrzebowe Piotra dunina, o bardzo wymownym tytule Kazania Pogrzebne X Piotra 
Dunina e Societate Jesu ku wygodzie Kościelnych y Politycznych Oratorów do druku 
w jednym Tomie Podane38.

Czytelnictwu nie sprzyjał także styl życia. Córka Tadeusza Konopki, Antonina 
wspominając zainteresowania ojca potwierdza to, co ujawnia baczna analiza treści 
pamiętników. Czytywano głównie w okresie zimowym, kiedy nie było wielu zajęć 
angażujących uwagę pamiętnikarzy39. Czasami oddawano się lekturze podczas złej 
pogody albo rekonwalescencji, kiedy inne prace z konieczności odkładano na bok. 
Szlachcic przez całe życie podróżował: sejmiki, sądy, targi, obóz wojenny a czasami 
sejm. Trudno było brać ze sobą w podróż, kiedy wiele rzeczy ginęło — książki, czy 
pamiętniki40. Ich wartość była znaczna, a pozowanie na intelektualistę nie było w mo-
dzie. To raczej dwory magnackie ulegały wzorom płynącym z dworu monarszego 
na traktowanie dysput o literaturze i nauce jako formy wspólnego spędzania czasu. 
Gros czasu trawiono zresztą na ucztach, pijatyce ewentualnie na polowaniu czy in-
nych zabawach. Przy takiej organizacji czasu na czytanie nie pozostawało go wiele. 
Widoczne jest to zresztą w rzadkich zapiskach pamiętnikarskich, kiedy autor czyni 
uwagę np. całe popołudnie czytałem. Wzmianek takich pozostawiono niewiele, co 
może świadczyć o tym, że pomimo chęci niewiele czasu potrafiono wygospodarować 
na rozwijanie prywatnych zainteresowań. Z drugiej strony odnotowanie tego faktu 
podnosi znaczenie czytelnictwa w hierarchii rozrywek wśród zainteresowanych.

 37 Miejsce wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerek, S. Wysłouch, War-
szawa 1985; R. Gałaj, Stosunek społeczeństwa polskiego do wojny trzydziestoletniej i protestantów 
na pograniczu polsko-pomorskim, w: Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. 
h. Bronk, E. Włodarczyk, Szczecin 1999; Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, pod red. hanny 
dziechcińskiej, Warszawa 1989; K. Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej: 
Studia z dziejów kształtowania form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
Toruń 2001; Idem, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu 
późnego baroku. Studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereoty-
pów wiedzy i informacji o „Theatrum mundi”, Toruń 1990; Idem, W kręgu staropolskich wyobrażeń 
o świecie, Lublin 2006; 

 38 Warszawa 1700. P. dunin (1635–1704). J. Boczyłowic, Wymowny polityk, czyli weselne i pogrzebowe 
mowy, Warszawa 1681, dr K. F. Schroeiber. J. Boczyłowic (?–1697/99).

 39 Historia Domu Naszego, s.13. Dzienniki 1695–1700, s. 54.
 40 W ten sposób utracił wiele rzeczy były lekarz nadworny Wazów uciekając wraz z rodzina z terenów 

zajmowanych przez Szwedów. Zbiory dokumentów płonęły w trakcie pożarów zwłaszcza w trakcie 
zawieruchy wojennej. dla przykładu o 1946 r. lekarz pisał: Postradawszy przez nieszczęsny ogień 
(w Niepołomicach…) podróżne ochędóstwo, księgi, manuskrypta, książkę…, M. Vorbek-Lettow, 
Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, wyd. E. Galos, F. Mincer, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1968, s. 21.
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Znajomość literatury wykorzystywali chlebodawcy piszących, nabywając za 
ich pośrednictwem wartościowe dzieła np. nowy egzemplarz Biblii. Z racji posia-
dania dostępu do księgozbiorów zamożnych okolicznych obywateli np. Antoni 
Chrząszczewski wykorzystał ich księgozbiory do pogłębiania wiedzy i zaspakajania 
ciekawości4�. Sięgano nawet za zgodą właścicieli do archiwów rodzinnych. Jeżeli 
podejmowano trud pisania dziejów rodu czy ojczystych, to ich wynik nie zawsze był 
zgodny z oczekiwaniami czołowych statystów sceny politycznej. Krytyczny stosunek 
do materiału wywołał. u Chrząszczewskiego lęki o reakcję Potockich na wzmianki 
o ich działalności, w trakcie pisania pracy o dziejach ojczystych. Trzej wymienieni 
autorzy wspomnień rozumieli więcej niż inni i posiadali wyrobioną opinię na wiele 
spraw. Starali się żyć w zgodzie z własnym sumieniem, pozostając jednak w służbie 
chlebodawcy. Jak sądzę nie są typowymi przedstawicielami swojej grupy, ale pod 
względem intelektualnym lokują się na jej szczycie.

Renata Gałaj-Dempniak
Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 4� Takim przykładem posiłkowania się w pracy księgozbiorami życzliwych magnatów byli np. Szymon 
Okolski, czy Benedykt Chmielowski.
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Urszula Wenta

BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU  
— NOWE ROLE, KOMPETENCJE I  UMIEJęTNOśCI

Czasy, gdy bibliotekarz był głównie strażnikiem zgromadzonych ksiąg dawno 
minęły. W szybkim tempie odchodzi też okres, gdy bibliotekarza utożsamiano tylko 
z pracownikiem zatrudnionym zawodowo w bibliotece w zakresie związanych z jej 
funkcjami czynności podstawowych, tj. dotyczących gromadzenia, opracowania i udo-
stępniania księgozbioru. Tempo zmian, które zachodzą we współczesnym świecie, 
rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz techno-
logiach informacyjnych nie pozostają bez wpływu na ewolucję zawodu bibliotekarza. 
Tradycyjny model bibliotekarza — krzewiciela kultury, wymagał posiadania takich 
cech jak systematyczność, solidność, łatwość nawiązywania kontaktu. Niezbędna 
była bardzo dobra znajomość księgozbioru. Wraz ze zmianą potrzeb użytkowników 
i pojawieniem się nacisku na szybkie pozyskiwanie różnego typu informacji, zmienia 
się rola bibliotekarza i stawiane przed nim zadania. Od bibliotekarza wymaga się 
pełnienia nowych ról, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności. W czasach 
przełomu informacyjnego uznającego wiedzę i zasoby intelektualne za najbardziej 
wartościowe aktywa każdej instytucji, klasyczna aktywność bibliotekarza staje się 
niewystarczająca. W zmieniającym się modelu biblioteki, obok materiałów druko-
wanych coraz powszechniejsze stają się dokumenty elektroniczne, bazy danych, 
e-booki, zasoby sieciowe i wirtualne biblioteki. Postęp technologiczny, rosnący 
popyt na szeroko pojętą informację, przyczyniają się do zmiany oczekiwań wobec 
bibliotekarza. Informacyjne zadania biblioteki wymagają realizacji nie tylko w opar-
ciu o własne zbiory i bazy danych, ale także pośrednictwa oraz organizacji dostępu 
do innych źródeł i baz. W związku z powyższym, dzisiejszy bibliotekarz musi być 
świetnie przygotowanym fachowcem nie tylko w dziedzinie warsztatu bibliotecznego 
w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale także posiadać szeroką wiedzę z zakre-
su współczesnych źródeł informacji, oceny informacji oraz zarządzania informacją. 
Pośrednictwo, zwane również mediacją musi być aktywne i dotyczyć nie tylko za-
drukowanych stron, ale i serwerów sieci Internet, baz danych, przeglądarek i innych 
narzędzi, umożliwiających i ułatwiających wyszukiwanie dokumentów i informacji 
w cyberprzestrzeni. Rola bibliotekarza nie ogranicza się jednak do „posprzątania” 
cyberprzestrzeni, ale obejmuje zdobywanie, organizowanie, selekcjonowanie, 
przybliżanie, udostępnianie, przetwarzanie oraz ochronę zasobów cyfrowych. Po-
średnictwo aktywne to: konsultacje, wspieranie, pomoc, propozycje, przygotowanie 
użytkowników do korzystania z oferty biblioteki, jej zasobów, urządzeń i aparatury. 
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Większość bibliotek o statusie naukowym to biblioteki hybrydowe, łączące świat 
rzeczywisty, utworzony przez fizycznie istniejącą instytucję ze światem wirtualnym, 
obejmującym cyfrową przestrzeń informacyjną. dzisiejszego bibliotekarza można 
zatem nazwać bibliotekarzem hybrydowym. W związku z tym musi on pełnić wiele 
ról. Bibliotekarz XXI wieku to m.in.:

inicjator działań ukierunkowanych na ciągłe wzbudzanie społecznego zainte-
resowania poszukiwaniem wiadomości ogólnych i specjalistycznych;
zdobywca zasobów źródłowych;
twórca portali tematycznych, zestawień bibliograficznych, analiz, streszczeń, 
recenzji;
dostarczyciel zasobów biblioteki, specjalistycznych baz danych, serwisów 
informacyjnych (również poprzez realizację zdalnych usług);
pośrednik pomiędzy światem nauki a jej odbiorcami, uczestniczący w reali-
zacji grantów na  etapie zbierania, selekcjonowania informacji, dostarczania 
abstraktów i analiz z literatury przedmiotu;
kreator wiedzy;
kreator kultury informacyjnej, czytelniczej, bibliotecznej, z czym związana 
jest analiza i ocena mediów, informacji, potrzeb różnych grup użytkowników, 
praca nad wyborami czytelniczymi;
propagator i organizator kształcenia ustawicznego;
dydaktyk, wspomagający edukację medialną i europejską użytkowników;
mediator, aktywnie pośredniczący pomiędzy zasobami biblioteki a użyt-
kownikami, dążący do maksymalnej utylizacji zbiorów, stymulujący usługi 
incydentalne;
przewodnik po serwerach, bazach danych, przeglądarkach, innych narzę-
dziach ułatwiających wyszukiwanie informacji i dokumentów;
broker informacji, potrafiący wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i udostęp-
niać informację;
menadżer, zarządzający informacją, personelem i sobą;
promotor kultury, wykorzystujący nowe technologie do prowadzenia serwisów 
informacyjno-kulturalnych.

Aby spełniać wiele ról w nowoczesnej bibliotece bibliotekarz musi posiadać sze-
reg różnorodnych kompetencji. Należą do nich m.in.: kompetencje prakseologiczne, 
komunikacyjne, współdziałania, kreatywne, informatyczne.

Kompetencje prakseologiczne koncentrują się wokół stosunku bibliotekarza do 
stojących przed nim zadań, obowiązków i wyzwań. Wyrażają się one skutecznością 
w planowaniu, organizowaniu, realizacji, kontroli i oceny procesów biblioteczno-infor-
macyjnych. Skuteczne działanie wymaga od bibliotekarza sumienności, umiejętności 
adaptacyjnych oraz dużej motywacji. Bibliotekarz posiadający wysokie kompetencje 
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prakseologiczne zna metody budowania warsztatu informacyjnego, klasyfikuje, 
opracowuje rzeczowo, organizuje treść zasobów informacyjnych dla różnych grup 
użytkowników, rozpoznaje potrzeby informacyjne różnych kategorii użytkowników, 
potrafi zarządzać zbiorami i procesami przekazu informacji, organizuje i tworzy 
serwisy informacyjne. Posiada wiedzę dotyczącą narzędzi wyszukiwania informacji, 
katalogów on-line, serwisów informacyjnych, witryn internetowych, bibliotek wirtual-
nych, źródeł pierwotnych. Kompetentny pracownik projektuje usługi w taki sposób, 
aby dostosować je do różnych grup użytkowników (np. osób niepełnosprawnych), 
dokonuje syntezy różnego typu materiałów informacyjnych, zarządza informacją 
i tworzy metainformację.

Kompetencje komunikacyjne wyrażają się skutecznością zachowań językowych 
w relacjach bibliotekarz — użytkownik. Przejawia je bibliotekarz posiadający wiedzę 
o komunikowaniu interpersonalnym, wykorzystujący techniki komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej, potrafiący negocjować, rozwiązywać konflikty, rozładowywać napięcie. 
Bibliotekarz o wysokich kompetencjach komunikacyjnych potrafi dostosować język 
przekazu do języka odbiorcy oraz formę i treść komunikatów do jego możliwości 
percepcyjnych, słucha rozmówcy, odczytuje jego zachowania nieformalne, jest 
życzliwy, tolerancyjny i uczynny. Jest również asertywny, czyli umie wyrażać swoje 
prawa i potrzeby, stanowczo mówić „nie”. Niezbędną umiejętnością bibliotekarza jest 
znajomość języków obcych w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie 
się z zastosowaniem zawodowego słownictwa.

Kompetencje współdziałania należą do kompetencji społecznych i dotyczą zdol-
ności kreowania stanów emocjonalnych sprzyjających wspólnemu realizowaniu 
celów. Wyrażają się one skutecznością zachowań prospołecznych, umiejętnością 
pracy w zespole, integracją bibliotekarza ze środowiskiem społecznym. Bibliotekarz 
o wysokich kompetencjach współdziałania potrafi być doradcą, przewodnikiem, na-
uczycielem, umie współpracować z instytucjami w otoczeniu społecznym biblioteki. 
Jest również menedżerem, zna public relation oraz marketing biblioteczny. Inne 
niezbędne kompetencje społeczne, które powinien posiadać bibliotekarz to: empatia 
czyli umiejętność doświadczania emocji innych osób, perswazja czyli umiejętność 
wzbudzania odpowiednich emocji u innych oraz przywództwo czyli motywowanie, 
inspirowanie, wyzwalanie energii w ludziach.

Kompetencje kreatywne posiada bibliotekarz samodzielny w myśleniu i działaniu, 
potrafiący dopingować innych do działań innowacyjnych, posługujący się technikami 
badawczymi w celu rozpoznania potrzeb użytkowników, dążący do samokształcenia 
i podnoszenia swoich kompetencji, widzący potrzebę zmian w sposobach realizacji 
procesów biblioteczno-informacyjnych i starający się je wprowadzać, zaangażowany 
w tworzenie wiedzy, nie zaś tylko w jej przekazywanie i odtwarzanie.

Kompetencje informatyczne wyrażają się w sprawnym korzystaniu z nowocze-
snych technologii informacyjnych i medialnych. Bibliotekarz nie musi być informa-
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tykiem, ale powinien być świadomym i kreatywnym użytkownikiem. Kompetencje 
informatyczne przejawia bibliotekarz, który zna podstawowe usługi sieciowe Inter-
netu, potrafi tworzyć i obsługiwać bazy danych, umie tworzyć stronę internetową 
biblioteki, zna metody i narzędzia opisu organizacji wiedzy i informacji w systemach 
bibliotecznych. Bibliotekarz nie powinien bać się zmian technologicznych, ale się 
do nich dostosować. Zmiany powinien odczuwać pozytywnie, zwłaszcza, że dzięki 
temu może oferować użytkownikom usługi o wyższej jakości. Ważne jest poczucie 
komfortu związane z korzystaniem z komputera. Poza korzystaniem z katalogów 
i baz danych, bibliotekarze powinni posiadać umiejętność korzystania z narzędzi 
wyszukiwawczych, umieć znaleźć w Internecie odpowiednie źródła, pomagać użyt-
kownikom w założeniu poczty elektronicznej, a także w zdobywaniu podstawowych 
kompetencji związanych z korzystaniem z Internetu. Aby zapewnić użytkownikom 
usługi o wysokiej jakości, bibliotekarz powinien znać również obsługę takich urządzeń 
jak skaner, kserokopiarka, drukarka, itp. oraz potrafić usunąć problemy związane 
z ich funkcjonowaniem. Bibliotekarz powinien być ciekawy nowych technologii, starać 
się znaleźć czas na czytanie profesjonalnej literatury, przeglądanie blogów, portali 
dotyczących nowych technologii i nowych idei w bibliotekarstwie.

Bibliotekarze powinni posiadać wiedzę z nauk ogólnych, behawioralnych, 
naukoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, nauk o komunikacji 
i zarządzaniu, prawie, biznesie, informatyce, technologii informacyjnej, systemach 
informacyjnych. W bibliotece, szczególnie naukowej, bardzo przydatny jest popularny 
w Europie, znacznie mniej w Polsce, bibliotekarz dziedzinowy, który oprócz wiedzy 
ogólnej z wyżej wymienionych nauk posiada dogłębną wiedzę z wybranej dziedziny 
i dziedzin pokrewnych i zajmuje się zarówno gromadzeniem, opracowaniem rze-
czowym, jak i udostępnianiem zasobów i informacji oraz monitorowaniem potrzeb 
użytkowników. Wiedza zawodowa, zdolność przystosowywania się do nieustannych 
zmian, potrzeba szkoleń i samokształcenia, kreatywność, komunikatywność to cechy, 
które powinny charakteryzować współczesnego bibliotekarza.

dzisiejszy bibliotekarz jest często nazywany twórcą, łowcą, zdobywcą i dostar-
czycielem zasobów. Jest nie tylko opiekunem zbiorów, ale aktywnie wpływa na 
tworzenie nowego ładu i porządku informacyjnego. Stanowi niezastąpione ogniwo 
między zasobami a użytkownikiem, tym samym jest pośrednikiem między wiedzą 
zgromadzoną w źródłach a użytkownikiem. Ma również za zadanie rozpoznawać, 
zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, 
estetyczne i rozrywkowe użytkowników. Wykonując swoje powinności, bibliotekarz 
musi kierować się kodeksem etyki zawodowej, a co za tym idzie zasadą równych 
szans i poszanowania praw człowieka, szczególnie prawa do wolności intelektualnej 
oraz swobodnego dostępu do wiedzy i informacji. Nie może zapominać o tym, że nie 
wszyscy użytkownicy posiadają jednakowe umiejętności dotyczące odbioru infor-
macji oraz korzystania z usług biblioteki. Szczególną troską powinien otoczyć osoby 
niepełnosprawne, starsze, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej. 
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Pożądany model bibliotekarza bardzo różni się od modelu z minionego wieku. 
Społeczeństwo wiedzy i globalizacja wymagają podejmowania innego typu wyzwań, 
zdobywania innego typu kompetencji i umiejętności. Czy jednak nic nie łączy dzisiej-
szego bibliotekarza z bibliotekarzem XX czy XIX wieku? W tomie trzecim pochodzącej 
z 1860 roku Encyklopedii Powszechnej czytamy (podaję oryginalną pisownię): ...bi-
blijotekarz musi być wolnym od przesądów politycznych i religijnych i pamiętać na to, 
że przeznaczeniem jego jest być na usługi publiczności, a szczególnie dla uczonych 
i uczących się, aby znaleźli w nim żywą biblijotekę i więcej mogli skorzystać z jego 
obszernej i uprzejmej erudycyi, aniżeli z katalogów. Przedewszystkim zaś grzeczność 
i uprzejmość, jak wszystkich ludzi, tak bardziej jeszcze zdobić powinna biblijotekarza, 
bo głównem jego zadaniem jest zachęcać czytelników, a nie odstręczać od bibljio-
teki�. Starając się sprostać nowym wyzwaniom, realizując nowe zadania, pełniąc 
nowe role, nie zapominajmy o naszej postawie wobec czytelnika (jakkolwiek byśmy 
go nie nazwali — użytkownikiem, klientem), bądźmy życzliwi, elastyczni, uprzejmi, 
zaangażowani i otwarci na jego potrzeby, róbmy wszystko, by jego wizyta w murach 
naszej biblioteki nie była ostatnią. Pamiętajmy, że w ten sposób tworzymy lepszy 
wizerunek biblioteki oraz przyczyniamy się do zmiany wciąż istniejącego, niezbyt 
korzystnego stereotypu bibliotekarza.
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Małgorzata Zychowicz

IdEAŁ INSTRUKTORA POWIATOWEGO  
A dZIAŁALNOść SZKOLENIOWA  

BIBLIOTEKI POWIATOWEJ.  
NA POdSTAWIE dOśWIAdCZEŃ  

KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ�

Rozważania na temat edukacyjnej funkcji biblioteki powiatowej należy zacząć 
od spraw podstawowych. Czyli czym jest biblioteka powiatowa? W zamierzchłych 
czasach, na studiach bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Gdańskim dostałam 
takie właśnie pytanie na egzaminie z Organizacji bibliotek. O gdybym wówczas miała 
obecną wiedzę! Ale wtedy, w 1992 roku biblioteki powiatowe były reliktem poprzednie-
go systemu. Mgliście mówiło się o reformie terytorialnej, nikt jednak nie wiedział jak 
to będzie. Jedno jest pewne, biblioteka powiatowa jest ogniwem pośrednim między 
biblioteką gminną a wojewódzką w sieci bibliotek publicznych. Ustawa z dnia 27 
czerwca 1997 roku o bibliotekach z późniejszymi zmianami, mówi w art.20 a, ust.1 

„Powiatowa biblioteka publiczna realizuje odpowiednio zadania określone w art. 20 
(…) w szczególności:

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służą-
cych obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 
zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących 
jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organi-
zowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publi-
kowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych 
o charakterze regionalnym;
udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez (...) gminne 
biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5. Ust. 2 Art. 20 precyzuje 
na podstawie jakiego dokumentu biblioteka ma realizować zadania biblioteki 
powiatowej. (…) na podstawie porozumienia zarządu powiatu z wójtem (bur-
mistrzem, prezydentem miasta).

I dalej „Porozumienie powinno zawierać ustalenia określone w art. 20 ust.2 (czyli 
wielkość środków finansowych, które wnoszą strony porozumienia, niezbędnych 

 � Artykuł jest przekształconą wersją referatu wygłoszonego przez autorkę w Pile na konferencji 
pt. „Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy”.
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do prowadzenia działalności przez bibliotekę). Ostatnie zdanie powinno być wyryte 
pogrubioną czcionką, bo w praktyce zawsze chodzi o pieniądze. Wielkość przyzna-
wanych środków na działalność na rzecz bibliotek powiatu jest bardzo zróżnicowana. 
Najczęściej niestety niewystarczająca, choć są chwalebne wyjątki. W Polsce jest 
biblioteka powiatowa, która otrzymuje 2 tys. dotacji, jest jednak i chwalebny przykład 
hojności samorządu powiatowego. Jedna z bibliotek w Polsce południowej otrzymy-
wała na zadania powiatowe olbrzymią kwotę miliona dwustu tysięcy złotych rocznie. 
Przytaczajmy ten przykład jak najczęściej, aby stał się normą.

Koszalińskiej Bibliotece Publicznej prawnie powierzono zadania biblioteki powia-
towej dopiero w 2001 roku, po trzech latach od przeprowadzenia reformy ustrojowej. 
Wówczas to Rada Powiatu zawarła stosowne porozumienie z prezydentem miasta. 
Nie zdradzę tu tajemnicy finansowej, gdy powiem, że pierwsza dotacja wynosiła 
12 tysięcy złotych rocznie na zadania, realizowane na rzecz bibliotek powiatu. Ta 
zawrotna suma wystarczyła na może 1/10 realizowanych zadań. Kwota rośnie sys-
tematycznie, obecnie wynosi 30 tys.

W Ustawie Kompetencyjnej zapisano wprawdzie  obowiązek tworzenia bibliotek 
powiatowych przez rady powiatów, ale zwlekają z tym, jak długo się da. Wiem, że 
w wielu miastach powiatowych lub na prawach powiatu biblioteki takie nie powstały lub 
już istniejące nie realizują zadań ponadlokalnych. Prof. Jacek Wojciechowski, który 
jest wielkim zwolennikiem bibliotek powiatowych, jako ogniwa pośredniego między 
bibliotekami gminnymi a wojewódzkimi uważa, że idealna biblioteka powiatowa po-
winna liczyć 20–50 bibliotek i filii. Profesor uważa, że rozwiązaniem właściwym jest 
(…) sieć autentycznie powiatowa, centralnie (w jednostce powiatowej) zarządzana 
i finansowana. Z braku stosownych rozwiązań, mówi dalej autor, rozwiązaniem poło-
wicznym może być stworzenie (…) sieci regionalnych skonfederowanych dobrowol-
nie współfinansowanych przez biblioteki szczebla gminnego… Współfinansowanie 
biblioteki powiatowej przez samorządy gminne aczkolwiek logiczne, wydaje się 
obecnie niemożliwe. Może w przyszłości…

Ale wracajmy do meritum. Ustawa o bibliotekach jest podstawowym aktem 
prawnym określającym zadania ponadlokalne biblioteki powiatowej. Na niższych 
szczeblach są tworzone również dokumenty podkreślające wagę realizowania tych 
funkcji. W województwie zachodniopomorskim wypracowano standardy funkcjono-
wania bibliotek powiatowych i gminnych. Powstaniu dokumentów przyświecała idea 
stworzenia wzorca, według którego można by porównywać i mierzyć jakość pracy 
bibliotek. Standardy zawierają wskaźniki na podstawie których będzie można ocenić 
miejsce danej biblioteki na drodze do doskonałości, jaką jest spełnianie założonych 
kryteriów w 100%. dokumenty te mają być wysłane do bibliotek i organów samorzą-
dowych będących organizatorami tych placówek, aby zmotywować je do nadążania 
za trendami w nowoczesnym bibliotekarstwie.
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We wspomnianych wyżej standardach funkcjonowania bibliotek powiatowych 
w pierwszym obszarze zatytułowanym „Praca na rzecz bibliotek samorządowych 
w powiecie” trzy z siedmiu standardów dotyczą działań szkoleniowych.

drugi standard mówi: „W bibliotece powiatowej zatrudniona jest odpowiednio 
wykształcona kadra mogąca sprawować nadzór i opiekę nad bibliotekami samorządo-
wymi w powiecie.” Temu standardowi przyporządkowane są odpowiednie wskaźniki, 
których realizacja wyznaczy poziom świadczonych usług:

biblioteka powiatowa zatrudnia odpowiednią do zadań i wielkości powiatu 
liczbę instruktorów z przygotowaniem bibliotekarskim, realizujących zadania 
na rzecz bibliotek gminnych w powiecie;
wiedza i umiejętności innych niż instruktor pracowników biblioteki powiatowej 
wykorzystywane są do wspierania działalności bibliotek samorządowych;
kadra instrukcyjno-metodyczna biblioteki powiatowej uczestniczy w różnych 
formach doskonalenia zawodowego.

Trzeci standard mówi: „Biblioteka powiatowa wspiera biblioteki samorządowe 
w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i prawnym”. Szczegółowo przejawia 
się to w następujących wskaźnikach:

biblioteka powiatowa udziela instruktażu merytorycznego, przede wszystkim 
bezpośrednio w bibliotekach;
biblioteka powiatowa uczestniczy w przyuczaniu do zawodu nowo przyjętych 
pracowników bibliotek z terenu powiatu;
informuje o zmianach prawnych dotyczących bibliotek.

Piąty standard mówi: „Biblioteka powiatowa stworzyła i realizuje program do-
skonalenia zawodowego bibliotekarzy bibliotek samorządowych w powiecie”, co 
przekłada się na następujące wskaźniki:

biblioteka powiatowa diagnozuje potrzeby kadry bibliotekarskiej w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego;
prowadzi działalność informacyjną dotyczącą różnorodnych form podnoszenia 
kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego organizowanych na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym;
biblioteka powiatowa posiada wieloletni, uaktualniany plan doskonalenia 
zawodowego bibliotekarzy samorządowych w powiecie;
biblioteka powiatowa organizuje u siebie i w terenie różnorodne formy szkoleń 
z wykorzystaniem kadry własnej i wsparciem specjalistów z zewnątrz;
uczestniczy w przyuczaniu do zawodu nowo przyjętych pracowników z terenu 
powiatu;
biblioteka powiatowa dofinansowuje ze środków starostwa udział bibliotekarzy 
samorządowych w szkoleniach prowadzonych przez różne ośrodki;
przekazuje informacje, materiały metodyczne i bibliotekarską prasę fachową 
bibliotekom na terenie powiatu;
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W świetle przytoczonych wyżej zapisów chyba nie trzeba już nikogo  specjalnie 
przekonywać do wielkiego znaczenia jakie ma działalność szkoleniowa na 
rzecz bibliotek powiatu.

Zauważyłam pewną prawidłowość, biblioteki, które przez pewien czas z różnych 
względów nie są otoczone opieką instrukcyjno-metodyczną często pozostają w tyle, 
nie rozwijają się. To samo podkreślają bibliotekarki, które zostały przez reformę 
terytorialną pozbawione blizszej opieki merytorycznej. Zdarza się, że na zlecenie, 
jeździmy ze szkoleniami do bibliotek nie należących już do naszego powiatu.

Na renomę działalności instrukcyjno-metodycznej naszej biblioteki pracowali 
instruktorzy wiele lat. Kluczem do sukcesu jest na pewno osobowość instruktora 
i przekonanie o potrzebie permanentnego kształcenia. Nie będzie przesadą, gdy 
powiem, że instruktorami powinni być najlepsi bibliotekarze, elita zawodu, cr�me decr�me de 
la cr�me profesji. Winny to być osoby z wyższym wykształceniem bibliotekarskim, profesji. Winny to być osoby z wyższym wykształceniem bibliotekarskim, 
o dużym doświadczeniu zawodowym i niezaprzeczalnym autorytecie. Wszak muszą 
znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Powinny legitymować się określonymi cechami 
osobowości, myślę tu o kreatywności, nieszablonowym myśleniu i działaniu. Ponadto 
musi je cechować komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Nie 
wyobrażam sobie instruktora zamkniętego w sobie i stroniącego od ludzi. Następną 
cechą niezbędną jest łatwość przekazywania wiedzy, talent dydaktyczny, szczegól-
nie przydatny przy szkoleniu bibliotekarzy. Instruktorom niezbędna jest też odwaga 
przeprowadzania nowatorskich projektów i szczególnie cenna cecha osobowości 

— niezgoda na rzeczywistość zastaną, chęć poprawiania jej, udoskonalanie zawo-
dowego otoczenia. Owa niecierpliwość serca, podsycająca do działania na rzecz 
biblioteki. Konieczne jest też pozytywne myślenie i pewna doza szaleństwa, która 
sprawia, że nie ma rzeczy niemożliwych i powoduje, że sięgamy do gwiazd. Pięknie 
to kiedyś spuentowała Jadwiga Kołodziejska zauważając, że „współczesna bibliote-
karka tańczy z emerytami i uciera nosy maluchom”.

Mogą niektórych zdziwić tak wysokie wymagania wobec pracowników działu 
instrukcyjno-metodycznego. Tym bardziej, że stereotyp bibliotekarki jest zgoła inny 
i mimo prób walki z nim, ma się dobrze. W 2003 roku polemizowałam ze stereotypem 
bibliotekarki powstałym na kanwie podsumowania ankiety przeprowadzonej przez dr 
Anetę Firlej-Buzon wśród bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. dziś moja polemika nie byłaby tak jednoznaczna. Widzę oczywiście 
wielkie zmiany w podejściu do zawodu bibliotekarza. W zawodzie znalazło się wie-
lu wspaniałych, kreatywnych, nowoczesnych ludzi przygotowanych, aby sprostać 
wyzwaniom XXI wieku, ale jeszcze wciąż, najczęściej z powodów finansowych, ob-
serwujemy negatywną selekcję do naszej profesji. Piszą o tym ostatnio na łamach 
Bibliotekarza: prof. Jacek Wojciechowski i dr henryk hollender.

Myślę, że wcześniejsze rozważania przekonały wszystkich o potrzebie nieustan-
nego podnoszenia kwalifikacji. W jaki sposób można to realizować? Pierwsza sprawa 

•
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to gruntowne wykształcenie. Studia bibliotekoznawcze to podstawa, bez której trud-
no sobie wyobrazić współczesnego pracownika działu instrukcyjno-metodycznego, 
pracującego na rzecz powiatu. do tego udział w różnych kursach dokształcających, 
warsztatach przydatnych w pracy.

Podstawowym działaniem i może najprostszym do wykonania jest samokształce-
nie przez lekturę literatury bibliologicznej i czasopism fachowych w formie drukowanej 
lub elektronicznej. Sprawą pierwszorzędną wydaje się stworzenie i aktualizacja 
podręcznego księgozbioru metodycznego w dziale instrukcyjno-metodycznym. Bez 
bieżącej lektury Bibliotekarza, Poradnika Bibliotekarza, Przeglądu Bibliotecznego, 
Biblioteki w Szkole, Guliwera, czasopism regionalnych typu Bibliotekarz Zachod-
niopomorski, i innych trudno sobie wyobrazić orientację w najnowszych trendach 
we współczesnym bibliotekarstwie. Lektura tych czasopism daje możliwość sko-
rzystania z materiałów przydatnych w codziennej pracy instruktora, scenariuszy 
imprez, konspektów lekcji bibliotecznych. Codziennym zwyczajem powinno stać się 
też przeglądanie strony EBIB-u, na której to stronie najtaniej można się zapoznać 
z wydarzeniami, artykułami z prasy fachowej, nowościami wydawniczymi z bibliote-
koznawstwa. Polecam też stronę internetową Biblioteki w Szkole, która jest skarbcem 
materiałów do wykorzystania w pracy bibliotecznej.

Na marginesie tych słów, chciałabym zwrócić uwagę na to, jak nauczyciele po-
trafią się dzielić swoimi, kiedyś przygotowanymi materiałami na łamach tego czaso-
pisma. Przydałoby się stworzyć i wśród bibliotekarzy publicznych taki bank wymiany 
pomysłów i materiałów. świetny pomysł do wykorzystania na stronie internetowej 
biblioteki powiatowej.

Lektura literatury i prasy zawodowej prowadzi nas zwykle do następnej formy 
dokształcania instruktorów, tj. do udziału w konferencjach i szkoleniach organizo-
wanych przez biblioteki wyższego szczebla. Uczestnictwo w takich szkoleniach 
i konferencjach ma wiele aspektów:

otwiera umysł na nowe tendencje w bibliotekarstwie;
przez rozmowy kuluarowe i porównanie utwierdzamy się w słuszności obranej 
przez nas strategii rozwoju biblioteki albo otrzymujemy pozytywne wzmocnie-
nie aby coś zmienić w naszym miejscu pracy;
otrzymujemy nowe narzędzia w pracy bibliotecznej;
integrujemy się ze środowiskiem bibliotekarskim w całym kraju, województwie, 
takie kontakty często skutkują nowymi, wspólnymi pomysłami;
często „przywozimy” nowe pomysły do zrealizowania w naszych bibliote-
kach;
nabytą widzą i umiejętnościami dzielimy się na szkoleniach organizowanych 
dla bibliotekarek powiatu;
wysłuchane wykłady lub odbyte warsztaty inspirują nas do zaproszenia pre-
legentów czy trenerów do biblioteki.

•
•

•
•

•

•

•
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Konferencje i szkolenia, w których chętnie uczestniczymy, można podzielić ze 
względu na dziedzinę bibliotekoznawstwa, której dotyczą.

doskonaleniu umiejętności bibliotekarskich służą m.in. wykłady i warsztaty 
z nowości w opracowaniu zbiorów bibliotecznych, np. nowe symbole UKd, format 
MARC 21, kartoteka haseł wzorcowych. Tym zagadnieniem poświęcone są też 
wykłady i ćwiczenia z technik komunikacji społecznej, z naciskiem na pracę w bi-
bliotece. Nabywanie umiejętności przeprowadzania nowych form pracy z różnymi 
kategoriami czytelników, organizowania nowoczesnych imprez bibliotecznych, sku-
tecznego promowania i reklamy biblioteki, biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii, 
to tylko niektóre z tematów szkoleń i warsztatów, w których ostatnio uczestniczyły 
instruktorki z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Instruktorzy powinni żywo interesować się nowymi tendencje w bibliotekoznaw-
stwie. Zgłębianiu tych zagadnień służą np. wykłady z marketingu bibliotecznego, 
public relations, infobrokerstwa, bibliotek cyfrowych, outsorsingu, hybrydyzacji usług 
biblioteki itp.

Permanentne kształcenie instruktorów ma służyć najważniejszemu celowi biblio-
teki powiatowej — jej działalności szkoleniowej na rzecz bibliotek powiatu. W corocz-
nym aneksie do porozumienia ze Starostą Koszalińskim działalność szkoleniowa ma 
poczesne miejsce. Na tę działalność przeznaczamy około 25% środków z dotacji 
starostwa. We wspomnianej wyżej Ustawie o bibliotekach podkreśla się też wagę 
tych zadań. Realizowanie funkcji szkoleniowej biblioteki powiatowej może odbywać 
się na kilku poziomach przez:

indywidualny instruktaż odbywający się w rozmowie bezpośredniej lub za 
pomocą środków technicznych, np. przez telefon, Internet;
formy zbiorowego szkolenia przy okazji zaplanowanych konferencji i szkoleń, 
warsztatów wyjazdów studyjnych do innych bibliotek o nowatorskich rozwią-
zaniach w organizacji placówek i działalności merytorycznej.

Tematyka szkoleń, konferencji i warsztatów jest zróżnicowana i zależna od aktu-
alnych trendów w bibliotekoznawstwie, a także od indywidualnego zapotrzebowania 
bibliotek.

W corocznej ankiecie na koniec roku kalendarzowego, biblioteki gminne wypo-
wiadają się, m.in. w sprawie tematów interesujących ich szkoleń. Zawsze bierzemy 
pod uwagę zapotrzebowanie bibliotekarzy z terenu na konkretną tematykę przy 
planowaniu działalności szkoleniowej działu. Ostatnio zauważamy szczególne za-
interesowanie bibliotekarek warsztatową formą szkolenia. Panie chcą praktycznie 
zapoznać się z prezentowanymi zagadnieniami, dlatego spotkania z trenerkami 
Stowarzyszenia KLANZA przedstawiającymi zajęcia biblioterapeutyczne z zasto-
sowaniem form pedagogiki zabawy, muzykoterapii, arteterapii i dramy odbywały 
się u nas wielokrotnie. Można również zaryzykować tezę, że te zajęcia odmieniły 
uczestniczące w nich bibliotekarki. Wzmocniły wewnętrznie, otworzyły na nowe me-

•

•
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tody pracy z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym. Organizowane przez nie imprezy 
czytelnicze mają zupełnie nową jakość.

Wielką popularnością cieszą się też wyjazdy studyjne do innych bibliotek. Biblio-
tekarki bardzo cenią możliwość praktycznego, naocznego sprawdzenia sposobów 
funkcjonowania bibliotek innego typu, o nowatorskich rozwiązaniach organizacyjnych 
i działalności merytorycznej. Ostatnio duże wrażenie zrobiły na nas biblioteki Olszty-
na — mediateka o nazwie Planeta 11 i Abecadło, biblioteka dziecięca funkcjonująca 
w centrum handlowym. W tym roku byliśmy we Wrocławiu aby zobaczyć Multicentrum, 
Mediatekę i bibliotekę realizującą działania na rzecz seniorów.

Oprócz wymienionych wyżej form dokształcania bibliotekarzy powiatu, dział 
instrukcyjno-metodyczny ma bogatą ofertę szkoleń o zróżnicowanej tematyce.

Z zakresu organizacji zarządzania biblioteką i sposobów jej funkcjonowania:
Podstawowe akty prawne i dokumentacja biblioteczna niezbędna w funkcjo-
nowaniu biblioteki;
Polityka ochrony danych osobowych w bibliotekach.

Z zagadnień sztuki bibliotekarskiej:
Budowa haseł przedmiotowych;
Wypożyczenia międzybiblioteczne — nowoczesne sposoby wyszukiwania 
i komunikowania się z bibliotekami;
Tworzenie stron WWW;

•

•

•
•

•

Warsztaty Klanzy w koszalińskiej bibliotece
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Standardy bibliotek gminnych;
Biblioterapia – niekonwencjonalna praca z tekstem literackim;
Muzykoterapia w bibliotece.

Zapoznaniu z nowymi ideami w bibliotekoznawstwie służą wykłady organizo-
wane dla bibliotekarzy powiatu. Prelegentami są zwykle osoby znane w świecie 
bibliotekarskim, specjaliści z interesujących nas dziedzin. Oto przykłady ciekawych 
wystąpień:

Nowoczesne aranżacje bibliotek i centrów kultury;
Marketing biblioteczny i public relations w bibliotece na podstawie doświadczeń 
Miejskiej Biblioteki w Dąbrowie Górniczej;
Świat bibliotekarza a świat czytelnika czyli o komunikacji w bibliotece;
Biblioteki XXI wieku;
Biblioteka 2.0.

Mamy świadomość, że często literatura i czasopisma zawodowe nie są dostęp-
ne w bibliotekach gminnych, stąd pomysł aby wszystkim szkoleniom towarzyszył 
przegląd literatury fachowej i ciekawszych artykułów z czasopism bibliotekarskich 
przygotowany przez pracowników działu instrukcyjno-metodycznego.

Zagadnienia, które przedstawiłam na pewno nie wyczerpują tematu samo-
kształcenia instruktorów i ich działalności szkoleniowej, ale myślę, że dają pewien 
obraz problemów z tym związanych. Podsumowując, można zaryzykować tezę, że 
poziom realizowanych zadań szkoleniowych na rzecz bibliotek powiatu zależy od 
wielkości finansowania, ale przede wszystkim od osobowości instruktora. Banalne 
stwierdzenie, że jaki pracownik działu instrukcyjno-metodycznego taki poziom dzia-
łań, urasta do miana prawdy objawionej. Bez trudu można podać przykłady zadań 
na rzecz powiatu realizowanych na wysokim poziomie przy skromnych środkach, 
a jednocześnie zaniechanie działań przez biblioteki o dotacji dużej lub bardzo dużej. 
Najważniejszy jest człowiek piastujący stanowisko instruktora. Wzorzec osobowy 
idealnego kandydata na to miejsce zamieściłam wyżej. Po wysłuchaniu całości roz-
ważań myślę, że należy dążyć do nakreślonego ideału, bo zadania przed nami wciąż 
nowe i ciągłe doskonalenie sprzyja podejmowaniu wyzwań. Tak, aby nie ziścił się 
czarny scenariusz henryka hollendra, że nie ma wśród nas bibliotekarzy gotowych 
podjąć wyzwania bibliotekarstwa XXI wieku.
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Bożena Winiarska, Agnieszka Gnat-Leśniańska

dOTACJA NA „RETROSPEKTYWę”

dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Mecenat 2008” Książnica Pomorska rozpoczęła proces wprowadzania 
do katalogu elektronicznego opisów książek i innych dokumentów, o których infor-
mację znaleźć można było dotychczas tylko w katalogu tradycyjnym (wprowadzone 
do niego przed utworzeniem katalogu komputerowego w 1994 roku) W ten sposób 
informacja o wszystkich zbiorach biblioteki dostępna będzie dla każdego użytkowni-
ka, zarówno w terminalach na terenie biblioteki, jak i z każdego miejsca na świecie, 
poprzez Internet.

Książnica Pomorska jest w województwie zachodniopomorskim jedyną biblioteką 
o charakterze publicznym i naukowym, która posiada narodowy egzemplarz obo-
wiązkowy. Biblioteka jest instytucją o ogólnym i bezpłatnym dostępie, posiada bogate 
zbiory, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i odpowiednie warunki architektoniczne 
do prowadzenia specyficznej działalności usługowej, uczestnictwa w strukturze 
edukacyjnej, zgodnie z trendami społeczeństwa informacyjnego.

Z zasobów Książnicy Pomorskiej korzysta rocznie 37.000 użytkowników; głównie 
studentów i pracowników naukowych szczecińskich uczelni. dzięki unikatowym 
zbiorom regionalnym i zabytkowym Książnica jest bardzo licznie odwiedzana także 
przez zagranicznych naukowców i studentów.

Korzystanie z biblioteki wiązało się jednak z pewnym dyskomfortem, spowodo-
wanym koniecznością poszukiwania informacji zarówno w prowadzonym od 1994 
roku katalogu komputerowym, jak i w tradycyjnym, kartkowym, umiejscowionym 
w gmachu Książnicy.

Wszystkim czytelnikom wiadomo było, że zbiorów wydanych do roku 1994 poszu-
kiwać muszą w katalogu kartkowym. Książki i czasopisma wpływające do Biblioteki 
do tego czasu były opracowywane tradycyjną metodą: dokumenty otrzymywały opisy 
w postaci kart katalogowych, dostępnych jedynie w Katalogu Głównym w gmachu 
Biblioteki.

Aby jednak skorzystać ze źródeł wydanych po 1994 roku, należało skorzystać 
z katalogu komputerowego. Od tego czasu opracowanie wpływających na bieżąco 
druków zwartych odbywało się częściowo elektronicznie, z wykorzystaniem programu 
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bibliotecznego MAK, a od 2000 roku z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu 
Bibliotecznego Aleph, który radykalnie przyspieszył prace związane z opracowa-
niem i udostępnianiem materiałów. Opracowanie elektroniczne druków ciągłych 
prowadzone jest od połowy 2000 roku. Informacja o wszystkich wprowadzonych 
do systemu zbiorach dostępna jest dla każdego użytkownika na całym świecie, 
poprzez Internet.

Obecnie, dzięki zadaniu pt. Rozbudowa zintegrowanego, elektronicznego systemu 
bibliotecznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, realizowanemu przez Książnicę 
Pomorską w ramach programu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego „Mecenat 
2008” Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury opraco-
wanych komputerowo jest około 300 000 woluminów z ok. 700 000 wymagających 
ponownego opracowania i wprowadzenia do bazy danych.

dzięki dofinansowaniu projektu stworzono dodatkowe stanowiska opracowania 
zbiorów oraz przygotowano dokumentację projektową przyszłej pracowni retrospek-
tywnej, która będzie zrealizowana w kolejnym etapie. dzięki zatrudnieniu dodatkowej 
kadry prace nad uzupełnieniem elektronicznego katalogu, a tym samym szerszym 
udostępnieniem informacji o zasobach biblioteki postępują dużo szybciej.

Znaczenie realizacji projektu dla dalszego funkcjonowania Książnicy Pomor-
skiej jest niebagatelne. Rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na kompletną, 
wiarygodną, szybką i fachową informację niejako wymusza na bibliotekach ciągłe 
modyfikowanie swoich usług i dostosowywanie ich do wymagań klienta — czytelnika. 
W dobie powszechnego dostępu do Internetu takie zmiany są koniecznością.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usługi poddaje im się 
również Książnica Pomorska, realizując m.in. takie jak wspomniany, projekty opra-
cowywania zbiorów, ich digitalizacji (w ramach Biblioteki Cyfrowej — Zachodniopo-
morskiego Systemu Informacji N@ukowej i Region@lnej), czy choćby modernizacji 
budynków (projekt Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego).

dzięki realizacji projektu poprawi się jakość i szybkość dostępu do uniwersalnych 
treści kulturowych i naukowych zawartych w zbiorach biblioteki. Wzrośnie poziom 
usług świadczonych przez bibliotekę oraz rozszerzy jej edukacyjny i naukowy obszar 
oddziaływania. Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej 
podniesie atrakcyjność biblioteki — niezbędnego ogniwa procesu ustawicznego 
kształcenia.

Bożena Winiarska 
kierownik działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Książnicy Pomorskiej

Agnieszka Gnat-Leśniańska
kierownik Oddziału Promocji Książnicy Pomorskiej
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Wiesława Łapuć, Małgorzata Zygmunt

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE — CO STUdENCI NA TO?  
BAdANIA ANKIETOWE STUdENTóW I ROKU  

POLITEChNIKI SZCZECIŃSKIEJ
Wstęp

Szkoły wyższe upowszechniają i pomnażają osiągnięcia nauki, kultury i techniki. 
działalność naukowo-dydaktyczna uczelni polega m.in. na wyposażeniu studentów 
w umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań. Biblioteki poprzez swoją działal-
ność uczestniczą w tych procesach, zapewniając dostęp do zasobów informacyjnych 
niezbędnych do prowadzenia prac naukowych, badawczych i dydaktycznych.

Niezwykły rozwój technologiczny spowodował, że edukacja stała się jednym z pod-
stawowych czynników zapewniających właściwy rozwój społeczeństwa. Biblioteka, 
jako jeden z elementów procesu edukacji musi w swoich działaniach uwzględnić 
ciągle zmieniające się potrzeby użytkowników.

Biblioteka jest miejscem, w którym gromadzi się wytwory intelektualnej działalności 
człowieka. do zadań biblioteki należy przygotowanie zgromadzonych zbiorów w taki 
sposób, który dawałby użytkownikowi pełną odpowiedź na jego pytania i wątpliwości.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zmieniły się oczekiwania użyt-
kowników wobec bibliotek. Biblioteki chcąc spełniać te oczekiwania muszą ciągle 
dostosowywać organizację zbiorów i informację o nich do potrzeb i oczekiwań 
użytkowników. Wiąże się to z kształceniem świadomych użytkowników technologii 
informacyjno-wyszukiwawczych.

Szczególna rola w tym procesie przypada bibliotekom szkół wyższych. Kształ-
cenie akademickie powinno umożliwiać sprawne wykorzystanie osiągnięć nauki, 
kultury i gospodarki. Zatem celem edukacji informacyjnej winno być wyposażenie 
studentów w umiejętności wyszukiwania informacji. Student musi zapoznać się 
z systemami informacji, źródłami informacji, selekcją i przetwarzaniem informacji 
uzyskanej w wyniku poszukiwań.

Biblioteki akademickie starają się wyposażyć swoich użytkowników w odpowiedni 
zasób wiedzy umożliwiający studentom przejście w sposób jak najbardziej efektywny 
całego procesu edukacji na poziomie akademickim.

W chwili obecnej nie ma regulacji prawnych, które szczegółowo określałyby jak 
na wyglądać kształcenie użytkowników na poziomie akademickim. W 1990 roku 
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uchylona została Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 roku w sprawie 
rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Nie zastąpił jej żaden akt 
prawny regulujący nauczanie informacji naukowej w szkołach wyższych.

Szkolenie studentów w Politechnice Szczecińskiej
Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej mimo braku uregulowań prawnych 

prowadzi zajęcia ze studentami. Wynika to ze świadomości wielkiej potrzeby takich 
zajęć. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach dla użytkowników biblioteki 

— studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, uczniów szkół średnich i indy-
widualnych użytkowników nie będących studentami czy pracownikami uczelni.

Uczestników szkoleń bibliotecznych można podzielić następująco:
studenci I roku,
studenci III roku na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej,
studenci V roku na pozostałych wydziałach,
studenci ostatnich lat studiów inżynierskich,
doktoranci,
pracownicy naukowo-dydaktyczni,
uczniowie szkół średnich.

W formie zorganizowanej zajęcia odbywają się ze studentami I, III, V roku i słu-
chaczami studiów uzupełniających. Pozostałe grupy odbywają szkolenia zgodnie 
ze zgłaszanymi potrzebami. Jednak najwięcej energii poświęca się najliczniejszej 
grupie, czyli studentom.

Szkolenie studentów jest podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap to przysposo-
bienie biblioteczne, którym objęty jest I rok studiów wszystkich wydziałów i kierunków. 
Następny etap to podstawy informacji naukowej dla studentów przystępujących do 
pisania prac dyplomowych i magisterskich.

Biblioteka Główna PS prowadzi działalność dydaktyczną, stosując różne formy za-
jęć. Wynikają one z różnych potrzeb użytkowników. Najczęściej stosowane formy to:

wykład informacyjny,
ćwiczenia,
tzw. „drzwi otwarte”,
indywidualne szkolenia użytkowników,
prezentacje baz dostępnych w bibliotece,
lekcje biblioteczne.

Biblioteka wykorzystuje również różnorodne pomoce, które ułatwiają rozumienie 
i przyswojenie poruszanych zagadnień. Wykorzystuje się nowoczesne zdobycze 
techniki. jak i tradycyjne materiały:

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i do katalogu bibliotecznego,
rzutniki multimedialne z przygotowanymi prezentacjami,
drukowane przewodniki po bibliotece,
drukowane przewodniki po katalogu bibliotecznym,

•
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informatory o bibliotekach,
ulotki reklamujące usługi biblioteczne.

Studenci I roku to grupa użytkowników, która wymaga przygotowania do korzysta-
nia z zasobów bibliotecznych. Zdobyta w czasie zajęć z przysposobienia bibliotecz-
nego wiedza i umiejętności praktyczne korzystania z zasobów i usług bibliotecznych 
stanowią wsparcie w niełatwych studiach technicznych.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku jest prowadzone nieprzerwanie 
od 1961 roku. Początkowo było prowadzone w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej 
w formie wykładu informacyjnego i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia te kończyły się 
wpisem do indeksu. Wraz ze zmianami w regulacjach prawnych wynikającymi z Za-
rządzenia Rektora PS z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie dostosowania planów 
i programów studiów na kierunkach magisterskich jednolitych oraz magisterskich 
uzupełniających w PS do minimalnych wymagań programowych, biblioteka odstąpiła 
od organizowania szkolenia bibliotecznego dla I roku i od wpisów do indeksów. Jed-
nak, mając na uwadze potrzeby użytkowników i znając zachowania studentów I roku 
w bibliotece w pierwszych miesiącach roku akademickiego zmieniono formę zajęć. 
Przybrały one kształt „dyżurów informacyjnych” prowadzonych przez pracowników 
Biblioteki Politechniki Szczecińskiej. Październik to czas, kiedy studenci poznają 
zasady funkcjonowania uczelni i biblioteki. W tym czasie w Bibliotece Głównej były 
organizowane stanowiska informacyjne. Studenci mieli możliwość zapoznania się z ka-
talogami, godzinami otwarcia bibliotek, zasadami korzystania z bibliotek wydziałowych, 
międzywydziałowych, wypożyczalni, zasadami zapisywania się do biblioteki, pozna-
wali regulamin biblioteki, który reguluje te wszystkie zasady i czynności. Prowadzone 
w ten sposób zajęcia nie dawały zadowalających efektów. Przywrócono więc zajęcia 
w formie wykładu informacyjnego i tzw. „drzwi otwartych”. Pozostawiając bibliotekom 
wydziałowym wybór formy, która sprawdza się na danym wydziale najlepiej.

Ankieta
Bibliotekarze Biblioteki PS wkładają dużo wysiłku w kształcenie użytkowników. 

Nowoczesna biblioteka, jaką niewątpliwie jest Biblioteka PS, oferuje swoje zbiory 
nie tylko w formie drukowanej, ale także w formie cyfrowej. Użytkownik musi umieć 
korzystać z zasobów tradycyjnych, musi posiadać umiejętność informatyczne i infor-
macyjne, aby efektywnie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji. Bibliotekarzom 
przypada rola edukowania użytkowników stosownie do ciągle zmieniających się 
potrzeb. Edukacja biblioteczna ma na celu ułatwianie dostępu do coraz liczniejszych 
zasobów informacji, właściwą ich ocenę i praktyczne wykorzystanie.

Bibliotekarze obserwując zachowania użytkowników dochodzą niejednokrotnie 
do wniosku, że działania edukacyjne, jakie podejmują są niewystarczające.

W styczniu 2008 roku przeprowadzono ankietę wśród studentów I roku. Celem 
ankiety było poznanie opinii studentów, co do formy i treści prowadzonych zajęć 

•
•
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z przysposobienia bibliotecznego dla I roku. Czas w jakim przeprowadzono ankietę 
został wybrany świadomie. Studenci mieli już możliwość zweryfikowania otrzyma-
nych informacji, rok akademicki trwał już od trzech miesięcy, studenci zdążyli wejść 
w odmienny od szkoły średniej sposób prowadzenia zajęć, sposób przygotowywania 
się do ćwiczeń, kolokwiów, zaliczeń. W styczniu zaczynała się sesja, więc to czas 
w którym studenci muszą przygotować się do weryfikacji nabytej wiedzy. Wiąże się 
to z częstszym korzystaniem z zasobów bibliotecznych.

Ankietę przeprowadzono wśród studentów tych wydziałów, które organizują 
przysposobienie biblioteczne w formie wykładu informacyjnego. Ankieta była ano-
nimowa i dobrowolna.

Tabela 1

Wydział
Liczba 

wydanych
ankiet

Liczba
zwróconych

ankiet

Liczba
studentów
obecnych

na zajęciach

Liczba 
studentów
na I roku

Wydział Budownictwa
i Architektury (BiA) 200 185 410 430

Wydział Elektryczny (EL) 50 58 150 206

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki (Mech) 150 115 216 540

Wydział Techniki Morskiej (TM) 100 85 160 246

Wydział Informatyki (SIN) 100 47 300 345

Pytania zadane w ankiecie:
1. Czy forma zajęć z przysposobienia bibliotecznego była przydatna?
2. Czy zdobyte na szkoleniu informacje są przydatne?
3. Czy informacje zostały przekazane w sposób zrozumiały?
4. Czy pamiętasz godziny otwarcia Twojej czytelni wydziałowej?

Tabela 2
Odpowiedzi NIE

Pytanie BiA El Mech TM SIN
1 79 11 25 12 9
2 69 10 27 9 14
3 49 5 20 14 19
4 117 32 33 19 34
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Tabela 3 
Odpowiedzi TAK

Pytanie BiA EL Mech TM SIM
1 106 47 90 73 38
2 116 48 88 76 33
3 136 52 95 71 28
4 36 14 87 66 13

Analiza odpowiedzi

Pytanie 1 Czy forma zajęć z przysposobienia bibliotecznego była przydatna?

Razem Wydział Odpowiedzi TAK % Odpowiedzi NIE %

185 BiA 106 57,29 79 42,7

58 El 47 81,03 11 18,96

115 Mech 90 78,26 25 21,75

85 TM 73 85,88 12 14,11

47 SIN 38 80,85 9 10,14

490 Wszystkie 
wydziały 354 72,24 136 27,75

Na to pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 72, 24% studentów, negatywnej 27, 
75%. Wynika z tego, że zajęcia w formie wykładu informacyjnego jest akceptowana 
przez respondentów.

Pytanie 2 Czy zdobyte na szkoleniu informacje są przydatne?

Razem Wydział Odpowiedzi TAK % Odpowiedzi NIE %

185 BiA 116 62,7 69 37,29

58 El 48 82,75 10 17,24

115 Mech 88 76,52 27 23,47

85 TM 76 89,41 9 10,58

47 SIN 33 70,21 14 29,78

490 Wszystkie 
wydziały 361 73,67 129 26,32
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Przydatność informacji podawanych w czasie zajęć uznało 73.67% badanych 
studentów. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że najwięcej korzyści odnieśli studenci 
Wydziału Techniki Morskiej (89,41% pozytywnych odpowiedzi). Najmniej informacji 
zdobyli studenci Wydziału Budownictwa i Architektury, tylko 62,7% odpowiedziało, 
że informacje są przydatne.

Pytanie 3 Czy informacje zostały przekazane w sposób zrozumiały?

Razem Wydział Odpowiedzi TAK % Odpowiedzi NIE %

185 BiA 136 73,51 49 26,48

58 El 52 89,65 5 8,62

115 Mech 95 82,60 20 17,39

85 TM 71 83,52 14 16,47

47 SIN 28 59,57 19 40,42

490 Wszystkie 
wydziały 382 77,95 107 21,83

Odpowiedzi pozytywne (77,95%) świadczą, że wykłady są prowadzone w sposób 
jasny i zrozumiały. Studenci Wydziału Informatyki uznali, że wykład był prowadzony 
w sposób mało zrozumiały — 40,42% negatywnych odpowiedzi.

 
Pytanie 4 Czy pamiętasz godziny otwarcia Twojej biblioteki Wydziałowej?

Razem Odpowiedzi TAK % Odpowiedzi NIE %

185 BiA 36 19,45 117 63,24

58 El 14 24,13 32 55,17

115 Mech 85 73.91 30 26,08

85 TM 66 77,64 19 22,35

47 SIN 13 27,65 34 72,34

490 Wszystkie 
wydziały 214 44,55 232 47.83

Pytanie 4 sprawiło respondentom najwięcej problemów. Wśród badanych 32 
(17,29%) osoby z Wydziału BiA i 12 (20,68%) z Wydziału Elektrycznego nie udzieliły 
odpowiedzi na to pytanie. Informacje o godzinach otwarcia czytelni najlepiej zapa-
miętali studenci WTM — 77,64%.
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Otrzymane pozytywne odpowiedzi na trzy pierwsze pytania sugerują, że więk-
szość studentów docenia wartość poruszanych problemów, forma zajęć też jest 
akceptowana. Odpowiedzi na pytanie 4 sugerują, że percepcja podawanych infor-
macji jest niezadowalająca.

Obserwacje czynione przez osoby prowadzące przysposobienie biblioteczne dla 
I roku i uzyskane wyniki ankiety utwierdzają nas w przekonaniu o celowości takich 
zajęć, jednocześnie pokazują konieczność modyfikacji konspektu tak, aby informacje 
były lepiej przyswajalne przez odbiorców.

Należałoby zastanowić się nad unowocześnieniem formy zajęć, zwiększyć udział 
nowoczesnego sprzętu, jakim dysponuje biblioteka. Celowe wydaje się wprowadzenie 
takich elementów, które pozwalałyby na utrwalanie informacji, np. wprowadzenie 
ćwiczeń wykonywanych indywidualnie w sali odpowiednio wyposażonej w sprzęt.

Rozbieżności, jakie widać w odpowiedziach udzielanych przez studentów po-
szczególnych wydziałów sugerują konieczność wprowadzenia jednolitego konspektu 
zajęć z uwzględnieniem specyfiki wydziału. Jednocześnie konspekt należałoby 
opracować w formie poddającej się modyfikacji i z uwzględnieniem specyfiki bibliotek 
wydziałowych. Korzystne byłoby większe zaangażowanie nowoczesnych urządzeń 
ułatwiających przekaz. Należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem do zajęć 
zestawu ćwiczeń do wykonania przez studentów. Pozwoliłyby one zweryfikować i 
uzupełnić pojawiające się braki.
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halina Filip

Z PAMIęTNIKA dZIAdKA FRANKOWSKIEGO

Jan Ignacy Frankowski urodził się 
31 lipca 1886 roku w Siedlcach. Jako 
uczeń siódmej klasy, za wniosek przed-
łożony dyrektorowi szkoły w czasie 
strajku szkolnego, w którym domagał 
się wprowadzenia języka polskiego jako 
języka wykładowego został relegowany 
z Męskiego Siedleckiego Gimnazjum. 
Naukę kontynuował w prywatnej szkole 
polskiej. Tam też zdał maturę.

W latach 1908–1918 przebywał za 
granicą. W czasie zdrowotnego pobytu 
w Szwajcarii (chorował na gruźlicę) 
wstąpił na uniwersytet w Lozannie (1909) 
i w roku 1911 uzyskał dyplom licencjata 
nauk społecznych. Czasy te wspomina 
następująco: Studia ugruntowały moje 
poglądy społeczne, […] jednak wywołały 
zarazem przekonanie, że determinizm 

warunków bytu społecznego określa się żywiołowo — bez udziału kierowniczej 
woli człowieka�. Marzył o nauce i podróżach: Pragnieniem moim było poświęcenie 
się nauce, urozmaiconej włóczęgą i podpatrywaniem życia krajów zachodnioeuro-
pejskich2. Spełniając swe marzenia, zwiedził Szwajcarię, Włochy, Francję, Belgię, 
Niemcy i hiszpanię, tam zastał go wybuch I wojny światowej. Odcięty od kraju, imał 
się różnych zawodów i przebywał w wielu miastach: […] pozbawiony środków na 
utrzymanie, czerpanych częściowo z honorariów za nadsyłane korespondencje do 
pism krajowych, zmuszony zostałem do powrotu do kraju. Wyruszyłem przez Morze 

 � J. Frankowski, Wspomnienia byłego aktywisty powiatu kołobrzeskiego (1946–1961), [maszynopis, 
MBP Kołobrzeg], s. 2.

 2 Tamże, s. 3.
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Śródziemne i Czarne na statku dla reemigrantów rosyjskich do Odessy. Warszawa 
została już zajęta przez wojska niemieckie, błąkałem się więc po różnych miastach 
imperium carskiego: Charków, Kijów, Moskwa, aż w końcu oparłem się w roku 1916 
o Petersburg, pracując dorywczo kolejno jako dziennikarz, nauczyciel, tłumacz, 
urzędnik3. W 1918 roku, wraz z innymi uchodźcami polskimi, próbował wydostać 
się z Petersburga przez zieloną granicę: W czerwcu 1918 roku wyruszyłem w drogę, 
zaopatrzony w przepustkę petersburskiej delegatury Rady Regencyjnej, potwierdzo-
nej przez leningradzki Komitet Ewakuacyjny. Pozwoliło to naszej grupie wydostać 
się ze stolicy w zatłoczonych wagonach towarowych do stacji kolejowej, odległej 
o 30 km od Połocka, gdzie stacjonowały wojska niemieckie i znajdował się punkt 
repatriacyjny. Odległość te przebyliśmy piechotą 4.

Po dziesięcioletniej nieobecności w ojczyźnie Jan Frankowski usiłował odtworzyć 
zerwane kontakty rodzinne i przyjacielskie. dość szybko dostał pracę jako nauczyciel 
geografii w Szkole handlowej w Warszawie, ale trudno mu było odnaleźć się w sytu-
acji społeczno-politycznej, co przyczyniło się do zniechęcenia pracą w szkolnictwie 
i wyboru kolejnej pracy jako urzędnika państwowego: Wybrałem raczej skromne 
stanowisko urzędnika służby zagranicznej, co pozwoliło mi na wyjazdy za granicę 
w charakterze kuriera poczty dyplomatycznej. Umożliwiło mi to odwiedzanie stolic 
krajów europejskich5.

 3 Tamże, s. 3.
 4 Tamże, s. 5.
 5 Tamże, s. 7.
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W czasie wolnym spełniał się w pracy w Towarzystwie Krajoznawczym: Nudną 
pracę urzędniczą starałem się wtedy wypełnić krajoznawstwem oraz poszukiwaniami 
regionalnymi […]. Zająłem się wtedy wydaniem Księgi Pamiątkowej Siedlczan, opra-
cowałem wycieczkę po Podlasiu, historię szkoły łukowskiej oraz współpracowałem 
w wydaniu pierwszego przewodnika po Polsce6. Niezadowolenie z pracy spowodo-
wało, że w 1930 roku Frankowski opuścił Warszawę i przeniósł się do Białegostoku. 
Podjął pracę w samorządzie terytorialnym. Wybuch II wojny światowej skłonił go 
do powrotu do Warszawy: Zdecydowałem przedzierać się miedzy dwoma frontami, 
aby połączyć się z częścią rodziny pozostałą w Warszawie. Wędrówka trwała cały 
miesiąc […]. Stolicę zastałem spaloną, pod jarzmem okupanta7.

W 1945 roku Frankowski ponownie rozpoczął pracę nauczyciela w podwarszaw-
skim gimnazjum. Został tam tylko do końca roku szkolnego. Ze względu na postę-
pujące osłabienie słuchu lekarz zalecił mu zmianę zawodu. W zaistniałej sytuacji 
w lipcu 1946 roku zdecydował się na wyjazd do Szczecina. Podjął pracę urzędnika 
samorządowego w kołobrzeskim starostwie powiatowym z siedzibą w Karlinie: Do 
miasteczka [Karlina] napłynęła masa rzemieślników i kupców z Wielkopolski, prze-
ważnie pobliskie wsie zaroiły się osadnikami przeróżnego pochodzenia, rzuconych tu 
przez losy wojenne zza Buga, z Polski centralnej oraz powracających i wysiedleńców 
wojennych i repatriantów8.

Wkrótce odwiedził także Kołobrzeg. Pisze o tym następująco: Zamiast spokojne-
go — kulturalnego uzdrowiska nadmorskiego z ruchliwym małym portem zastałem 
ponure nagromadzenie ruin, wśród których przebiegały puste ulice ze sterczącymi 
gdzieniegdzie ocalonymi domami, w paru gmachach publicznych zainstalowały 
się urzędy miejskie i szpital powiatowy. Przygnębiające też wrażenie robiła zde-
wastowana solanka, park nadmorski, plaża oraz ziejący pustką port, pozostający 
pod zarządem władz sowieckich9. Z chwilą przeniesienia starostwa do Kołobrzegu 
(maj 1947) Frankowski przystąpił do organizowania Towarzystwa Krajoznawczego. 
Żeby pogłębić wiedzę o Pomorzu Zachodnim, wziął udział w tygodniowym Zjeździe 
Towarzystwa Geograficznego. Zjazd ugruntował w nim przekonanie, że: należy 
gromadzić cały dorobek zebrany w niemieckich pracach naukowych, żeby go do-
stosować do potrzeb odbudowy Pomorza i pogłębienia wiadomości o powiązaniu 
kulturalno-gospodarczym z Polską�0. Rok później (1948) Jan Frankowski uczestniczył 
w ogólnopolskim zjeździe PTK w Szczecinie. Kontakt, […] jaki nawiązałem na tych 
zjazdach z działaczami naukowymi i turystycznymi, doprowadził do ścisłej współ-
pracy z profesorem archeologii dr. R. Jakimowiczem, który zapoczątkował badania 

 6 Tamże, s. 7–8.
 7 Tamże, s. 8.
 8 Tamże, s. 11.
 9 Tamże, s. 11.
 �0 Tamże, s. 18.
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na grodzisku kołobrzeskim i wygłosił […] 1 lutego 1948 roku odczyt o słowiańskiej 
przeszłości naszego miasta��.

W październiku 1947 roku Frankowski jako pracownik samorządowy czynnie 
obradował w Powiatowym Komitecie Bibliotecznym przy PRN, a w listopadzie 1948 
roku uczestniczył w Wojewódzkiej Naradzie Bibliotekarzy w Szczecinie�2. Jego za-
interesowania działalnością kulturalno-oświatową spowodowały, że 1 stycznia 1949 
roku przejął obowiązki kierownika Biblioteki Powiatowej w Kołobrzegu�3. W wieku 63 
lat rozpoczął naukę nowego zawodu — bibliotekarza, pracując kolejno: w Kołobrzegu, 
Białogardzie, Koszalinie i ponownie w Kołobrzegu.

W 1957 roku odzyskał dla biblioteki powiatowej pomieszczenie na pierwszym 
piętrze z przeznaczeniem na czytelnię. Ponadto: Zapoczątkowaliśmy tam na nowo 
gromadzenie zbiorów muzealnych. 5 października 1957 roku odbyło się zebranie 
inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego Muzeum regionalnego w Kołobrzegu. 
[…] napisałem wtedy apel — odezwę do ludności, aby wydobyte z gruzów obiekty 
zabytkowe były dostarczane do Biblioteki Powiatowej jako siedziby tymczasowej 
muzeum�4.

W październiku 1958 roku Jan Frankowski przeszedł na rentę. W bibliotece 
pracował nadal, w ograniczonym wymiarze godzin, świadom nieuchronnego upływu 
czasu: Pomimo wskazówek przyjaciół, którzy doradzali mi jeszcze pracować etatowo 
w bibliotekarstwie, […] wychodząc z tego założenia, że pracownicy w wieku pode-
szłym nie powinni utrudniać możności awansu siłom, kończącym studia fachowe 
i [winni] sami dobrowolnie ustępować�5.

Ze wspomnień bibliotekarki Ireny Unczur wynika, że Frankowski zainicjował przy 
bibliotece w roku 1956 Klub Inteligencji. Na spotkania zapraszał ciekawych ludzi m. 
in.: Melchiora Wańkowicza i Adolfa Rudnickiego. Poza pracą bibliotekarską (przy-
pomnijmy: 1949–1952 Biblioteka Powiatowa w Kołobrzegu; 1952–1957 Biblioteka 
Wojewódzka z siedzibą w Białogardzie, następnie w Koszalinie; od 1957 roku — po-
nownie Biblioteka Powiatowa w Kołobrzegu) Frankowski uczył geografii i geologii 
w liceum kołobrzeskim oraz języka rosyjskiego w szkole zawodowej. Pisał ponadto 
artykuły; oprowadzał wycieczki; wygłaszał wykłady dla Wyższego Kursu Nauczy-
cielskiego w Kołobrzegu. W 1949 roku ukazał się opracowany przez Frankowskiego 
mały przewodnik Kołobrzeg i okolice�6, a dwa lata później — jego obszerniejsze 
wydanie. Podczas urlopu w 1954 roku był najstarszy uczestnikiem ogólnokrajowego 
rajdu pieszego PTTK przez Pomorze Zachodnie (około 150 km). Za twórczy udział 

 �� Tamże, s. 21.
 �2 Tamże, s. 22.
 �3 J. Frankowski, Dziesięć lat pracy niefachowego bibliotekarza na Pomorzu Zachodnim (1949–1959), 

„Bibliotekarz” 1966, nr 6, s. 180.
 �4  J. Frankowski, Wspomnienia …, s. 45.
 �5 Tamże, s. 49.
 �6 Tamże, s. 24.
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w pracach oświatowych i popularyzatorskich z okazji Roku Mickiewiczowskiego 
wyróżniony został Brązowym Medalem Roku Mickiewiczowskiego (1955). Podczas 
jubileuszowych obchodów półwiecza PTK w Lublinie odznaczono go złotą odznaką 
PTTK (1956). dodajmy jeszcze, że w czasie Sesji Szczecińskiego Towarzystwa 
Naukowego zorganizowanej w maju 1959 roku w Kołobrzegu wygłosił referat „Sól 
kołobrzeska jako czynnik kształtujący dzieje miasta”. W tym samym roku zapisał się 
do Naukowego Studium Pomorzoznawczego w Koszalinie. Ten niestrudzony spo-
łecznik opublikował artykuły: Zalążek muzeum w Kołobrzegu („Tygodnik Zachodni” 
w Poznaniu), Lokalizacja grodu i podgrodzi z czasów Chrobrego i Krzywoustego 
w Kołobrzegu („Z otchłani wieków”) i Muzea nasze rosną („Zapiski Koszalińskie”).

16 września 1959 roku, w uznaniu dokonań w pracy kulturalnej odznaczony zo-
stał Złotym Krzyżem Zasługi. Kolejne lata przyniosły dalsze odznaczenia i medale, 
m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (maj 1965), Złotą Odznakę za 
Opiekę nad Zabytkami (czerwiec 1965), odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju 
województwa koszalińskiego” (marzec 1966), medal Aleksandra Janowskiego „Za 
zasługi na polu krzewienia krajoznawstwa” (1968).

Jan Frankowski zmarł w wieku 86 lat 17 marca 1972 roku. Jakie wspomnienia 
pozostawił po sobie? Jakim był człowiekiem? Większość mówiła o nim po prostu: 
Dziadek. Był w tym cały Frankowski — człowiek, z którego nazwiskiem każdy ko-
jarzył sobie miasto nad Parsętą. […] U schyłku dni, schorowany, zimą przemykał 
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ulicami w nieodstępnym paletku i niedbale narzuconej na głowę futrzance, latem 
— z uporem odmierzający codziennie deptak nadmorski miedzy portem a amfite-
atrem i myszkujący ze słuchawkami gotowymi do wsadzenia w uszy, ze swoim 
hobby — prelekcjami i spotkaniami o tematyce regionalno-marynistycznej�7. Irena 
Unczur wspomina�8: Poznałam pana Frankowskiego na początku lat pięćdziesiątych. 
Pracowałam z nim w bibliotece, […] aby dobrze zarządzać biblioteką, pogłębiał 
swoją widzę dokształcając się samodzielnie i na wielu kursach bibliotekarskich. Miał 
wówczas 63 lata! […]. Wciąż czymś inspirował, był jej [biblioteki] spiritus movens. 
Tu nie tylko znajdowały się księgozbiory, ale i małe muzeum archeologiczne — za-
lążek dzisiejszego Muzeum Oręża Polskiego. Obok pracy zawodowej z właściwą 
sobie pasją odgrzebywał z ruin ślady słowiańskiej przeszłości Kołobrzegu i Pomorza 
Zachodniego. Zbierał także książki niemieckie o problematyce pomorzoznawczej. 
W tej pasji poszukiwacza historii był niestrudzony. Własnymi rękami zabezpieczał 
wszystko, co przedstawiało wartość dla kultury narodowej. Z opowiadań wiem, że 
wygrzebywał stare sprzęty, przedmioty, rzeźby, nawet strzegł rzeźb i obrazów, które 
zachowały się w ruinach kolegiaty i kościółka w Budziszowie. Jego zamiłowanie 
krajoznawcze i amatorskie prace historyczne nad przeszłością Kołobrzegu były 
podsycane przez badania archeologiczne na terenie Kołobrzegu. […] Frankowski 
nawiązał z nimi [tzn. z archeologami] ścisłą współpracę. Czasami dostawał od nich 
jakieś drobne znaleziska, na przykład. zapinkę kobiecą […]. Przechowywał to wszyst-
ko w szafie wraz z tym, co sam wyszperał. Kiedy przychodzili Czytelnicy, zachęcał 
do oglądania zgromadzonych przedmiotów. Jeszcze w październiku 1957 roku 
zorganizował pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Muzealnego. […] W tym 
też czasie […] znajduje nieoceniony skarb — fragmenty olbrzymiego świecznika 
z 1327 roku, […] za swoje pieniądze wykupuje resztę ocalałych części świecznika 
i zawiadamia Muzeum Narodowe w Warszawie19. To był bardzo ciekawy człowiek. 
[…] Interesował się również solankami, przygotował mapkę solanek. Zabiegał o ich 
oznakowanie i należytą ochronę. Irena Unczur wspomina poza tym: Pan Jan miał 
bardzo osobliwy, wręcz osobisty stosunek do pamiątek. Pielęgnował grób żołnierzy 
napoleońskich znajdujący się na bulwarze blisko biblioteki, ogrodził go i posadził 
drzewo. R. Sucholskiemu, który wówczas był dzieckiem, wspomnienia kojarzą się 
z wieloma konkursami organizowanymi przez „dziadka” w bibliotece. Maria hudy-
mowa, emerytowana dyrektora biblioteki koszalińskiej, mówi: Kochali i szanowali go 
wszyscy. Ci, których tuż po wojnie uczył w szkole, wpajając w ich umysły głębokie 
przekonanie o konieczności nabywania rzetelnej wiedzy, ucząc umiłowania prastarej 

 �7 R. dziemba, Dziadek, „Kulisy Kołobrzeskie” 2000, nr 16, s. 3.
 �8 K. Przyjemska, Wspomnieć Frankowskiego, „Gazeta Kołobrzeska” 1996, nr 24, s. 6.
 19 Początkowo świecznik znajdował się w Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku, do konkatedry 

zwrócony został w maju 1981 roku.
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polskiej ziemi, szacunku do pracy, dla człowieka, szlachetności i odwagi słusznych 
wypowiedzi, i ci, którym podawał książkę wskazując zawartą w niej mądrość i pięk-
no ojczystego języka, i ci wreszcie, z którymi spotykał się na licznych zebraniach 
i z którymi przemierzał szlaki morskiego wybrzeża20.

Zdanie Ireny Unczur podziela wielu: Człowiek bezsprzecznie niezwykły, prawie 
legenda, rzeczywiście wart pamięci2�.

Halina Filip
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

 20 M. hudymowa, Wspomnienie o Janie Frankowskim, Kronika MBP Kołobrzeg, 1974.
 2� K. Przyjemska, Wspomnieć Frankowskiego, „Gazeta Kołobrzeska” 1996, nr 24 s. 6.
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Elżbieta Tomczyńska

„hENRYK LESIŃSKI — UCZONY, hISTORYK,  
ORGANIZATOR ŻYCIA NAUKOWEGO, WYdAWCA.  

„ŻYCIE I dZIEŁO”

W dniu 2 grudnia 2008 roku w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego odbyła się sesja wspomnieniowa poświęcona prof. henrykowi Lesiń-
skiemu. Sesję zorganizowało Polskie Towarzystwo historyczne Oddział w Szczecinie 
i Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Powitanie wygłosił prof. Włodzimierz Stępiński z Instytutu historii i Stosunków 
Międzynarodowych US. Nakreślił też sylwetkę profesora Lesińskiego — zasłużo-
nego humanisty, promotora nauki, cenionego nauczyciela akademickiego, dyrek-
tora Archiwum Państwowego, Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej, prezesa 
Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa historycznego, Szczecińskiego 
Towarzystwa Naukowego, wydawcy, redaktora „Przeglądu Zachodniopomorskiego” 
i poprzedzającego ten periodyk czasopisma „Szczecin”. O swoim mężu, człowieku 
zawsze oddanym rodzinie, ale i często szukających u niego wsparcia przyjaciołach 
opowiadała żona, Krystyna Lesińska.

O poznańskim okresie pracy prof. Lesińskiego mówił prof. Bogdan Wachowiak 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie prof. Lucyna Turek- 

-Kwiatkowska przedstawiła okres pracy profesora Lesińskiego w Archiwum Pań-
stwowym w Szczecinie. Profesorowie Władysław Filipowiak i Tadeusz Białecki 
wspominali prof. Lesińskiego jako przyjaciela i współpracownika. Prof. Janusz Faryś 
przedstawił henryka Lesińskiego jako zasłużonego twórcę Instytutu historii, mówił 
również o jego cieszącej się dużym uznaniem działalności naukowo-dydaktycznej. 
Naukowy i naukowo-administracyjny aspekt zawodowej działalności prof. henryka 
Lesińskiego, m.in. jako rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, a na-
stępnie Członka Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekana 
Wydziału humanistycznego tej uczelni przypomniał prof. Edward Włodarczyk.

Podczas przerwy uczestnicy sesji mogli obejrzeć wystawę ukazującą kolejne 
etapy życia i działalności henryka Lesińskiego, którą przygotowała pani dorota 
Nowaczyńska-Pasiciel.

W drugiej części spotkania długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Szczeci-
nie, prof. Kazimierz Kozłowski podkreślił wkład prof. Lesińskiego w rozwój archiwistyki 
na Pomorzu, a prof. Radosław Gaziński ukazał sylwetkę henryka Lesińskiego jako 
historyka. Ewa Stanecka omówiła historię zamku w Płotach oraz wkład Profesora 
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w jego odbudowę. dr Krzysztof Guzikowski szeroko analizował okoliczności po-
wstania monografii „historia Szczecina”. Wystąpienie dra Rafała Simińskiego było 
przyczynkiem do historii miast pomorskich i historii kontaktów handlowych w rejonie 
Bałtyku. dr Tomasz ślepowroński przedstawił dialog polsko-niemiecki. Wskazał na 
wkład i znaczenie jakie w tym dialogu odegrał prof. Lesiński jako dyrektor Archiwum 
Państwowego w Szczecinie. dr Radosław Skrycki przedstawił ilustrowany mapa-
mi wykład dotyczący historii wojskowości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
Kołobrzeg.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja. W zakończeniu podkreślono że henryk 
Lesiński był czołową postacią szczecińskiego środowiska historycznego, zarówno 
ze względu na swe osiągnięcia badawcze, jak też długoletnią oraz niezwykle ofiar-
ną, owocną i ważną dla szczecińskiego ośrodka działalność organizacyjną. Jego 
wszechstronny talent, doświadczenie, znana życzliwość, gotowość służenia radą 
i pomocą zjednywały mu szacunek, wdzięczność i przyjaźń.

Elżbieta Tomczyńska
pracownik Oddziału Informacji Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego
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Agata Michalska. Alicja Łojko

STARA KSIĄŻKA PONAd GRANICAMI.  
SEMINARIUM POLSKIEJ GRUPY CERL  

WARSZAWA 14 –15 STYCZNIA 2009

Opracowując stare druki w systemie Aleph korzystamy z wielu baz dostępnych 
on line. Znajdujemy potrzebne opisy bibliograficzne oraz czerpiemy informacje do 
kartotek haseł wzorcowych. W tym drugim przypadku pomocny jest dla nas tezau-
rus CERL (http://cerl.sub.uni-goettingen.de/ct/) — największa baza bibliograficzna 
zawierająca opisy dokumentów opublikowanych w okresie od ok. 1450 do ok. 1830 
roku. W tezaurusie odnaleźć można słowniki ujednoliconych nazw autorów, tytułów, 
miejsc druku, drukarzy i wydawców. Zanim przejdziemy do relacji z warszawskiego 
seminarium polskiej grupy CERL kilka zdań poświęcimy omówieniu samej bazy. 
Skrót CERL oznacza Consortium of European Research Libraries (Europejskie 
Konsorcjum Bibliotek Naukowych). Konsorcjum powstało w 1994 roku z inicjatywy 
europejskich bibliotek naukowych w celu zarejestrowania w hPB (hand Press Book 
database — Baza Książki Tłoczonej Ręcznie) (http://www.cerl.org/web/en/resour-
ces/hpb/main) spuścizny wydawniczej powstałej w okresie od ok. 1450 do ok. 1830 
roku. Sekretariat Konsorcjum ma swoją siedzibę w Londynie i hadze, a oddziały 
techniczne w Getyndze i Uppsali. do grupy CERL należą m. in. Belgia, Estonia, 
Niemcy, Włochy, Łotwa, holandia, Szwecja, Wielka Brytania a spoza Europy Stany 
Zjednoczone i tzw. grupa ALBINIA, która łączy z kolei biblioteki narodowe z 10 krajów 
Ameryki Łacińskiej i Południowej. W połowie 2007 roku do CERL dołączyła grupa 
polskich bibliotek w składzie: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Uniwer-
sytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka 
Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Za pośrednictwem lidera gru-
py, Biblioteki Narodowej, biblioteki polskie otrzymały dostęp do bazy danych oraz 
uprawnienia do wprowadzania swoich opisów do bazy hPB. Aktualnie znajduje się 
w niej ok. 3 milionów opisów bibliograficznych przekazanych przez 26 instytucji z 15 
krajów (biblioteki narodowe, akademickie i naukowe). Są to nie tylko opisy starych 
druków ale i rękopisów, utworów muzycznych, atlasów, ikonografii, dokumentów 
życia społecznego i mikrofilmów. Przynależność do Konsorcjum daje określone 
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przywileje i możliwości. Członkowie grupy 
mogą eksportować rekordy do własnych kata-
logów, korzystać z literatury przedmiotu, mogą 
zamieszczać komentarze przy poszczególnych 
opisach rekordów. Interesujące dla badaczy 
starej książki są możliwości korzystania z por-
talu Provenance Information (http://www.cerl.
org/web/en/resources/provenance/main), który 
zawiera dane dotyczące proweniencji inkunabu-
łów, starych druków i rękopisów. Uczestnictwo 
w Konsorcjum jest płatne. dzięki składkom 
wnoszonym przez członków opłacani są m. in. 
pracownicy sprawdzający poprawność nadesła-
nych opisów i dokonujący konwersji. Możliwe 
jest także przekazywanie danych do CERL 
przez instytucje nienależące do grupy, jednakże 
nie posiadają one uprawnień, którymi cieszą 
się stali członkowie. W dniach 14–15 stycznia 
br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
odbyło się spotkanie polskiej grupy CERL 
z przedstawicielami Konsorcjum oraz bibliote-
karzy z instytucji niezrzeszonych, ale będących 
żywo zainteresowanych zasobami CERL. Rów-
nież i my na takiej zasadzie uczestniczyłyśmy 
w warszawskim seminarium. W pierwszym dniu 

wystąpili Marian Leffers, dyrektor wykonawczy CERL oraz sekretarz david Show. 
M. Leffers mówiła o zasobach bazy, jej przeznaczeniu i zasadach przeszukiwania, 
a także o funkcjonujących tezaurusach będących dobrym narzędziem dla badaczy 
starej książki. d. Show skupił się z kolei na możliwości badań proweniencyjnych 
i opowiedział o swoich dokonaniach w tym zakresie (badania w Canterbury Cathe-
dral Library). Po obu wystąpieniach miejsce miała dyskusja, podczas której goście 
z CERL starali się wyczerpująco odpowiedzieć na pytania polskich bibliotekarzy. drugi 
dzień seminarium należał do bibliotekarzy polskich. Jako pierwsza głos zabrała W. 
Karlak z Wrocławia na temat „Silesiaca XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uni-
wersyteckiej we Wrocławiu — lokalna produkcja typograficzna jako źródło do badań 
regionalnych”. Z kolei druki masońskie przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu były przedmiotem wystąpienia R. Wilgosiewicz-Skuteckiej. O możliwości 
przeprowadzania ciekawych badań proweniencyjnych w zbiorach starych druków 
warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej i tworzeniu baz dawnych właścicieli książek 
opowiedziała M. Czapnik. Ostatnie wystąpienie, dotyczące Biblioteki Cyfrowej Po-
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lona i jej zasobów przygotowały przedstawicielki Biblioteki Narodowej — J. Potęga 
i M. Brynda. Po wysłuchaniu wszystkich prelekcji powrócono jeszcze do dyskusji 
na temat polskiego uczestnictwa w CERL, a także konieczności rejestrowania pro-
weniencji starych druków i tworzenia baz skupiających te dane. Wyrażono także 
chęć kolejnego spotkania i skupienia się na „problemach proweniencyjnych”. dzięki 
uczestnictwu w seminarium zapoznałyśmy się z planami Konsorcjum na 2009 rok. 
dotyczą one pośrednio również zasobów Książnicy Pomorskiej, gdyż przewidują 
zarejestrowanie w bazie hPB opisów bibliograficznych druków opracowanych 
i zmikrofilmowanych w ramach międzynarodowego projektu „Poprawa warunków 
udostępniania i ochrony zbiorów z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego 
w zbiorach bibliotek polskich. Wspólne dziedzictwo europejskie”. W ramach tego 
programu opracowano i zmikrofilmowano w Książnicy Pomorskiej ok. 5. tys. starych 
druków oraz 1425 roczników druków ciągłych.Obecnie nasze mikrofilmy dostępne 
są w międzynarodowej bazie danych systemu EROMM (http://www.eromm.org 
<http://www.eromm.org/>), która służy zabezpieczaniu i chronieniu zagrożonych 
druków oraz ich udostępnianiu. Od wiosny br. po włączeniu ich do hPB nasze sta-
rodruki oraz czasopisma będą bezpośrednio dostępne bibliotekom-członkom CERL. 
Natomiast współpraca Książnicy z Konsorcjum podążać będzie raczej w kierunku 
niezrzeszonego członkostwa, polegającego na wysyłaniu opisów inkunabułów oraz 
druków XVI–XVIII w.
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Agata Michalska
pracownik Oddziału Rękopisów i Starych druków Książnicy Pomorskiej

Alicja Łojko
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dorota Gill-Tarnowska

SPRAWOZdANIE Z KONFERENCJI  
„INFORMACJA dLA NAUKI, A śWIAT ZASOBóW CYFROWYCh”

W dniach 11–13 września 2008 roku odbyła się w świnoujściu konferencja na 
temat: „Informacja dla nauki, a świat zasobów cyfrowych”. Zorganizowana była 
przez Komisję Informacji Naukowej PAN, pod patronatem honorowym prof. inż. Jana 
Węglarza, Prezesa PAN Oddziału w Poznaniu. Tematyka podejmowała zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów cyfrowych jako no-
woczesnych źródeł informacji, jak również nowoczesnych technologii informacyjnych 
i społecznego komunikowania się w przestrzeni internetowej.

Trzydniowe obrady podzielono na cztery sesje tematyczne:
Sesję I poświęconą bibliotekom cyfrowym i repozytoriom poprowadził dr hab. 

Mirosław Górny, prof. UAM. Panel tematyczny wprowadzający w zagadnienie za-
inaugurowany został referatem Cezarego Mazurka, Macieja Stroińskiego, Marcina 
Werli i Jana Węglarza pt. Nowoczesne biblioteki cyfrowe w środowisku rozproszo-
nych usług atomowych.

Następnie uczestnicy wysłuchali:
Mirosława Górnego „Od Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej do konsorcjum 
Polskie Biblioteki Cyfrowe”,
doroty Buzdygan i doroty Lipińskiej „Biblioteka Cyfrowa Politechniki Kra-
kowskiej — repozytorium i forma udostępniania publikacji z zakresu nauk 
technicznych”,
Emilii Karwasińskiej i Małgorzaty Rychlik „Model i etapy tworzenia repozyto-
rium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek 
zagranicznych”,
Elżbiety Skubały i Anny Kazan „Polskie biblioteki cyfrowe na platformie dLibra 

— zasób w kontekście tworzenia nowoczesnych kolekcji źródeł informacji dla 
nauk technicznych”,
Anny Łozowskiej „Zachodnioporska Biblioteka Cyfrowa — początek drogi,
doroty Gill-Tarnowskiej Pomorskie zasoby cyfrowe na terenie Vorpommern 
(Pomorza Przedniego)”,
Barbary Kubiak „Podlaska Biblioteka Cyfrowa”.

Sesję II zatytułowaną „Użytkownicy a systemy i strategie wyszukiwania informacji” 
poprowadził Wiesław Babik, prof. UJ. W tej części przedstawione zostały referaty:

Radosława Gizińskiego „świat informacji na nośnikach elektronicznych (w bi-
bliotekach cyfrowych) a humanista na przykładzie warsztatu historyka”,

•

•

•

•

•
•

•

•
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Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego „Zagrożenia związane z zarządzaniem 
informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym”,
Lidii derfert-Wolf „Multimedialne zasoby sieciowe dla nauki i edukacji: metody 
indeksowania i wyszukiwania”,
Beaty Korzystki i Iwony Wolniewicz-Pujanek „Planowanie strategii wyszukiwa-
nia informacji zawartej w zasobach drukowanych i elektronicznych dostępnych 
dla użytkowników Politechniki Poznańskiej”,
Joanny Kamińskiej „Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybra-
nych bibliotek uczelni technicznych w Polsce i na świecie — przegląd z per-
spektywy doświadzeń Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej 
Politechniki Warszawskiej”.

Sesję III, której tematem były „Informacyjne serwisy dziedzinowe” poprowadziła 
mgr halina Kozak, a z referatami wystąpiły:

hanna Andruszko i Maria Lamberti „Ekonlex — dziedzinowa platforma infor-
macyjna z prawa i ekonomii”,
Joanna Pomianowicz „BazTOL jako przykład serwisu typu gateway o kontro-
lowanej jakości”.

Sesję IV poprowadziła dr inż. Iwona Wolniewicz-Pujanek, a jej tematem prze-
wodnim były „Technologie. Programy. Trendy”. Referaty wygłosili:

Małgorzata Furgał „Jak technologie informacyjne wpływają na ofertę usług 
informacyjnych biblioteki akademickiej”,
Arkadiusz Pulikowski „Elektroniczna książka na elektronicznym papierze. Czy 
to już zmierzch ery druku?”,
Jacek Głębocki „EXPERTUS: przegląd zastosowań systemu EXPERTUS 
w Polsce i za granicą”,
Anna Maria Jankowsk a „Academic libraries — trends in e-resources”,„Academic libraries — trends in e-resources”,Academic libraries — trends in e-resources”,”,,
halina Ganińska „Wiek kultury cyfrowej dla nauki w Europie”.

Konferencja przebiegła w miłej atmosferze, a uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
wielu ciekawych referatów i komunikatów. Między sesjami toczyły się żywe dysku-
sje i wymiana doświadczeń. Miłym akcentem był spacer i kolacja w Forcie Anioła 

— pruskiej Twierdzy świnoujście, wybudowanej w latach 1854–1858, wzbogacona 
ciekawymi opowieściami jej obecnych „opiekunów”.

Osoby zainteresowane poruszoną tematyką będą mogły zapoznać się z pełnymi 
tekstami wystąpień, które wkrótce ukażą się w druku.

Dorota Gill-Tarnowska 
Biblioteka Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Uniwersytetu Szczecińskiego
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Janusz Glapa

STAŻ ZAWOdOWY W BIBLIOTECE 
LONdON SChOOL OF ECONOMICS ANd POLITICAL SCIENCE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło także przed polskimi bibliote-
karzami możliwość odbycia staży zawodowych w bibliotekach państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Bibliotekarze z bibliotek publicznych mogą obecnie korzystać 
z programu Leonardo da Vinci�. Bibliotekarze z bibliotek akademickich są w korzyst-
niejszej sytuacji, jako że mogą również aplikować o środki z programów Erasmus2 
i Tempus3.

Wiosną 2008 roku jako stypendysta programu Leonardo da Vinci miałem moż-
liwość uczestniczyć w miesięcznym stażu w Wielkiej Brytanii. Program Leonardo 
da Vinci funduje stypendium, którego wysokość zależy od kraju pobytu oraz długości 
stażu. Stypendysta z otrzymanych środków musi samodzielnie zorganizować sobie 
pobyt i podróż. Otrzymane środki finansowe są więcej niż skromne, wyjeżdżając 
na staż zawodowy do krajów Unii Europejskiej trzeba liczyć się z koniecznością 
dołożenia do wyjazdu z własnych środków. Program stażu został wspólnie przygo-
towany przez mojego opiekuna Grahama Camfield — kierownika działu Information 
Services (odpowiednika działu Informacji Naukowej w Książnicy Pomorskiej) oraz 
przeze mnie. W ciągu 3 tygodni miałem możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem 
Biblioteki LSE natomiast w 4 tygodniu odwiedziłem dwie londyńskie biblioteki (City 
Business Library i Business & Intellectual Property Centre Of British Library), które 
zajmują się świadczeniem usług z zakresu informacji biznesowej (do tego tematu 
zamierzam wrócić w kolejnej publikacji). Poniżej w kilku zdaniach spróbuje przed-
stawić London School of Economics and Political tę prestiżową brytyjską uczelnię 
w której bibliotece przebywałem, następnie podzielę się informacjami i wrażeniami 
z biblioteki w której odbywałem staż.

The London School of Economics and Political Science4 lub London School 
of Economics (LSE) — część University of London, jest jedną z najważniejszych 

 � Informacje o programie Leonardo da Vinci na stronie WWW: http://www.leonardo.org.pl/index.
php/ida/2/

 2 Informacje o programie Socrates na stronie WWW: http://www.erasmus.org.pl/
 3 Informacje o programie Tempus na stronie WWW: http://tempus.org.pl/
 4 London School Of Economics [online], [dostęp: 6 grudnia 2008]; http://pl.wikipedia.org/wiki/Lon-

don_School_of_Economics
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szkół wyższych specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych, która mia-
ła prawdopodobnie większy wpływ na kształt współczesnego świata politycznego 
niż jakakolwiek inna instytucja uniwersytecka. LSE została założona w 1895 przez 
Sidneya Webba i jego żonę Beatrice, obecnie mieści się ona przy houghton Street 
w Londynie, w pobliżu Aldwych i obok Royal Court of Justice. Szkoła jest uważana za 
ważny ośrodek debaty politycznej. Wśród absolwentów LSE i jej kadry jest trzynastu 
zdobywców Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, oraz nagród literackiej i pokojo-
wej, wiele byłych albo obecnych głów państw, kilkudziesięciu aktualnych brytyjskich 
parlamentarzystów i parów Izby Lordów. Jedna czwarta wszystkich Nagród Nobla 
z ekonomii jest związana z LSE. Szkoła jest też uważana za instytucję nadającą 
ton w badaniach stosunków międzynarodowych, filozofii społecznej, antropologii, 
socjologii i polityki społecznej. Biblioteka Szkoły jest największą biblioteką świata 
wyspecjalizowaną w naukach społecznych.

LSE miała w 2004 roku prawie 7 000 studentów dziennych i ok. 750 zaocznych. 
38% pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa, 18% z innych krajów Unii Europejskiej, 
44% z ponad 120 innych krajów. Ok. 48% stanowią kobiety. Wykłady są prowadzone 
z ponad trzydziestu różnych dziedzin: finanse, antropologia, historia gospodarcza, 
ekonomia, geografia i środowisko, rząd, stosunki między pracodawcą a pracownikami, 
systemy informacyjne, historia międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, prawo, 
matematyka, media i łączność, badania operacyjne, logika filozofii i metody nauko-

Wejście główne do Biblioteki
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we, polityka społeczna, psychologia społeczna, socjologia i statystyka. Na LSE od 
2003 roku działa Polish Society5 (Towarzystwo Polskie) grupujące pracowników na-
ukowych i studentów LSE mających polskie pochodzenie lub będących Polakami.

Chciałbym w kilku słowach przybliżyć historię tej biblioteki. Biblioteka LSE znana 
także jako British Library of Political and Economic Science (Brytyjska Biblioteka 
Nauk Politycznych i Ekonomicznych)6 powstała w 1896 roku. Pierwszy profesjonalny 
bibliotekarz na pełny etat został zatrudniony w 1910 roku. Sidney Web (założyciel 
LSE) również był zaangażowany w działalność biblioteki (do 1938 sprawował funk-
cję przewodniczącego Rady Bibliotecznej). W okresie międzywojennym biblioteka 
otrzymała jako depozyty zbiory biblioteki Królewskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go oraz biblioteki Edwarda Fry (kolekcja prawa międzynarodowego). Rozpoczęto 
także prace nad katalogiem przedmiotowym oraz Bibliografią Nauk Społecznych. 
W okresie II Wojny światowej działalność biblioteki została ograniczona, zbiory zo-
stały rozmieszczono w różnych magazynach celem uniknięcia zniszczenia od bomb 
niemieckich. W latach pięćdziesiątych udało się pozyskać do zbiorów min. kolekcje 
George’a Bernada Shawa, Taltona, Malinowskiego, lorda daltona. Rozrastające się 
zbiory nie mieściły się w dotychczasowym budynku biblioteki, dlatego zdecydowano 
się na nową siedzibę biblioteki.

Poniżej kilka danych statystycznych przedstawiających dynamikę rozwoju zbio-
rów biblioteki

1896 1902 1925 1971 2002

1.500 wol. 100.000 wol. 500.000 wol. 2 mln wol. 4 mln. wol.

Nowy gmach biblioteki został nazwany im. Lionel’a Robbinsa i został przekazany 
bibliotece w 1978. Lonel Robbins był znanym ekonomistą, absolwentem oraz wykła-
dowca LSE. Pełnił także funkcje przewodniczącego Rady Bibliotecznej.

Modernizacje budynku przeprowadzono w latach 1999–20017. Projekt moderni-
zacji został przygotowany przez znaną firmę architektoniczna Foster and Partners. 
Koszty modernizacji wyniosły przeszło 35 mln funtów szterlingów. Po modernizacji 
budynek biblioteki został 27 listopasa 2001 roku uroczyście otwarty przez następcę 
tronu księcia Karola oraz kanclerza Uniwersytetu Londyńskiego. Budynek biblio-
teczny ma 5 pięter a jego powierzchnia wynosi 20 000 m2. Jest to tzw. budynek 
inteligentny. Konstrukcja dachu umożliwia bezpośredni dostęp światła słoneczne-
go do niższych pięter. Zastosowano naturalną wentylacje budynku, kopuła dachu 
i okna reagują automatycznie na temperaturę wewnątrz budynku. Studenci mają do 

 5 Polish Society at the LSE [online], [dostęp 6 grudnia 2008]; http://www.lsepolishsociety.co.uk/
 6 History [online], [dostęp 6 stycznia 2009]; http://www.lse.ac.uk/library/abthli/olabh.htm
 7 The Library building [online], [dostęp 22 grudnia 2008]; http://www.lse.ac.uk/library/abthli/arch.htm
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dyspozycji 1 740 miejsc, mogą korzystać 
z 450 komputerów podłączonych do sieci 
bibliotecznej oraz dodatkowo podłączyć 
do sieci 226 laptopów. Istnieje także 
możliwość korzystania z bezprzewodo-
wego dostępu do Internetu na terenie 
całej biblioteki.

Biblioteka jest otwarta przez cały 
tydzień (poniedziałek — niedziela)8 
od 8.00 do 24.00. dyżury biblioteka-
rzy poniedziałek — piątek od 9.00 do 
20.00, w soboty i niedziele od 11.00 
do 18.00. W godzinach, w których nie 
ma bibliotekarzy nadzór nad zbiorami 
mają pracownicy ochrony. W okresie 
sesji biblioteka jest czynna 24 godziny. 
W godzinach, w których na terenie bi-
blioteki nie ma bibliotekarzy istnieje także 
możliwość wypożyczania i zwracania 
książek i czasopism dzięki specjalnym 
samoobsługowym stanowiskom do wy-
pożyczania. Wielu czytelników preferuje 
korzystanie z tych samoobsługowych stanowisk nawet w czasie, kiedy pracownicy 
działu udostępniania pracują na swoich stanowiskach.

Jakość świadczonych usług przez LSE Library jest nadzorowana przez 2 komitety:
Komitet ds. Biblioteki i Serwisów Informacyjnych, który liczy 22 osoby. W skład 
komitetu wchodzą przedstawiciele: uczelni, pracowników naukowych, biblio-
teki, użytkowników i związku studentów;
Komitet Użytkowników Biblioteki liczący 16 osób. W skład komitetu wchodzą 
przedstawiciele: organizacji studenckich, związku studentów oraz dyrektor 
biblioteki.

Zbiory Biblioteki LSE9. Biblioteka gromadzi materiały z zakresu nauk ekono-
micznych i społecznych wydawanych na wszystkich kontynentach. Zbiór Główny 
liczy przeszło 4 000 000 jednostek, wliczając w to 90 000 historycznych broszur. Zbiór 
czasopism zawiera 32 000 tytułów. Biblioteka ma także w swoich zbiorach przeszło 
40 000 tytułów czasopism elektronicznych oraz 80 000 tytułów e-książek.

Czytelnik ma wolny dostęp do 95% zbiorów biblioteki. długość półek (ich spe-
cjalna konstrukcja ma właściwości dźwiękochłonne) umożliwiających udostępnianie 

 8 Opening hours [online], [dostęp 18 grudnia 2008]; http://www.lse.ac.uk/library/whisthliop.htm
 9 Library collections: a brief overview [online], [dostęp 15 grudnia 2008]; http://www.lse.ac.uk/library/

abthli/collectionsoverview.htm
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i przechowywanie takiego zbioru przekracza 50 km. dostęp do półek jest wolny 
z uwagi na bardzo dobry system zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą. Księ-
gozbiór jest ułożony według klasyfikacji Library Of Congress (Biblioteki Kongresu) 
w Waszyngtonie.

Poza Zbiorem Głównym biblioteka ma kilka oddzielnych kolekcji:
Zbiór Podręczników. Jest przeznaczony dla studentów LSE. Tworzą go 
najbardziej poszukiwane przez użytkowników uczelni podręczniki oraz skrypty. 
Biblioteka jest zobowiązana zakupić przynajmniej jedną kopię podręcznika na 
9 studentów studiujących na danym kierunku. Materiały te są wypożyczane na 
krótki okres czasu (7 dni, 3 dni, 24 godziny) w zależności od liczby czytelników 
czekających na wypożyczenie;
Zbiór Wydawnictw Rządowych i Statystycznych. Tworzą go oczywiście 
głównie publikacje rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zbiory 
wydawnictw innych krajów z całego świata są także licznie reprezentowane. 
Od 1946 roku biblioteka ma statut biblioteki składowej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Poza tym są gromadzone wydawnictwa innych organizacji 
międzynarodowych (OECd, OAS, GAAT/WTO). Od 1964 roku Biblioteka 
otrzymuje wydawnictwa Unii Europejskiej;
Zbiór Broszur. Najstarsze broszury datowane są na początek XIX wieku. 
Najcenniejsze z nich zostały zmikrofilmowane i zdigitalizowane i są obecnie 
dostępne online. Zbiór ten jest przechowywany jako część kolekcji Zbiorów 
Specjalnych;
Zbiory Specjalne. Kolekcja ta jest udostępniana prezencyjnie. W skład jej 
wchodzą starodruki oraz inne materiały o trudnej do przecenienia wartości 
dla naukowców badających historie polityczną i społeczną, społeczną an-
tropologię, historię filozofii itd. W zbiorze tym znajduje się przeszło 1 400 
kolekcji podarowanych przez darczyńców, m.in. zbiór rękopisów i fotografii 
wykonanych przez Bronisława Malinowskiego;
Zbiory elektroniczne. Podstawę zbiorów stanowią dostępne bazy danych 
(przeszło 50) oraz przeszło 40 000 czasopism elektronicznych (e-journals) 
i 80 000 tytułów e-książek (e-books), inne wydawnictwa w wersji elektronicz-
nej (wydawnictwa rządowe, statystyczne, publikacje pracowników nauko-
wych, itd.). E-książki i e-czasopisma są coraz większym zbiorem biblioteki. 
Pozwalają one zaoszczędzać miejsca na półkach, poza tym dają możliwość 
pracownikom naukowym oraz studentom korzystania z tych wydawnictw 
online. Cenią oni sobie szczególnie możliwości korzystania z wydawnictw 
elektronicznych online, ponieważ oszczędzają czas niezbędny na dojazd do 
biblioteki, co w takiej metropolii jak Londyn jest czasochłonne, poza tym mają 
ułatwione możliwości przeszukiwania ich zawartości jak i kopiowania (zgodnie 
z prawem autorskim). Brytyjskie prawo jasno określa warunki na jakich mogą 
być kopiowanie wydawnictwa drukowane i elektroniczne.

•

•

•

•

•
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Biblioteka w przeciwieństwie do Książnicy Pomorskiej nie posiada egzemplarza 
obowiązkowego, dlatego zakup stanowi 90% pozyskiwanych zbiorów. Pozostałe 
10% to dary i wymiana. Brytyjski ustawodawca bardzo ograniczył ilość egzempla-
rzy obowiązkowych, które wydawcy są zobowiązani pod groźbą sankcji dostarczyć 
bibliotekom. Zgodnie z ustawą o Egzemplarzu Obowiązkowym�0  otrzymuje go tylko 
6 bibliotek.

Za promocję Biblioteki (wydawnictwa informacyjne, torby z logo biblioteki, pocz-
tówki, informacje dla mediów o działalności biblioteki) jest odpowiedzialna jedna 
osoba tzw. Communications & Marketing Manager (specjalista ds. komunikacji  mar-
ketingu). Wydawnictwa informacyjne  są dostępne  w wersji drukowanej i online.

Biblioteka jest integralną częścią London School of Economics. W strukturze or-
ganizacyjnej uczelni dyrektor Biblioteki bezpośrednio podlega Rektorowi. dyrektora 
w zarządzaniu biblioteką wspomaga wicedyrektor oraz kierownicy działów. W struk-
turze organizacyjnej Biblioteki występują następujące jednostki organizacyjne��:

1. dyrekcja;dyrekcja;
2. dział Zbiorów Specjalnych;dział Zbiorów Specjalnych;
3. dział Udostępniania;dział Udostępniania;

 �0 Legal Deposit Libraries Act 2003 [online], [dostęp 7 stycznia 2009]; http://www.opsi.gov.uk/acts/
acts2003/ukpga_20030028_en_1#pb5-l1g12

 �� Annual Report 2007-08, s. 21 [online], [dostęp 7 stycznia 2009]; http://www.lse.ac.uk/library/abthli/
LibraryAnnualReport0708.pdf

Wybrane wydawnictwa informacyjne Biblioteki © Jan Surudo, KP
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4. dział Gromadzenia i Opracowania;dział Gromadzenia i Opracowania;
5. dział Informacji;dział Informacji;
6. dział Informatyczny.dział Informatyczny.

Częścią składową działów są komórki organizacyjne.

Zespół biblioteczny liczy 150 osób (116,3 etatów)�2. Stanowią go: bibliotekarze, 
asystenci bibliotekarzy, informatycy, pracownicy techniczni i administracyjni, portierzy 
i sprzątaczki. Nieczęsto spotykanym w polskich bibliotekach stanowiskiem jest tzw. 

„shelfer”, czyli pracownik odpowiedzialny za włączanie zwróconych książek na półki 
oraz utrzymywanie porządku w zbiorach.

Biblioteka posiada zintegrowany system biblioteczny Voyager (wersja 7.0) i ko-
rzysta z 3 na 7 jego modułów (Gromadzenie, Opracowanie, Udostępnianie). System 
jest bardzo przyjazny zarówno dla bibliotekarzy jak i użytkowników — przekonałem 
się o tym osobiście podczas  pobytu w LSE i jako bibliotekarz pracujący w systemie, 
i jako czytelnik.

Z systemu Voyager korzysta ponad 1 300 bibliotek�3 na całym świecie, wśród nich 
jest Biblioteka Kongresowa w Waszyngtonie. Grupa Ex Libris oferuje bibliotekom dwa 
zintegrowane systemy biblioteczne Voyager i Aleph. Każdy z bibliotekarzy ma własny 
PC oraz dostęp do odpowiedniego modułu systemu bibliotecznego. System umożliwia 
czytelnikowi realizacje standardowych usług m.in.: przeglądanie katalogu, zamówienie 
dokumentu jak i przedłużenie okresu jego wypożyczenia. Strona domowa biblioteki, 
może nie jest najpiękniejsza graficznie, ale jest bardzo funkcjonalna i przejrzysta.

Katalog elektroniczny obejmuje całość zbiorów biblioteki, retrokonwersje kata-
logu kartkowego ukończono w grudniu 2006. Katalog umożliwia przeszukiwanie 
zbiorów według 8 kryteriów. Znalezione rekordy można grupować od 20 do 50 na 
stronie. Czytelnik może decydować czy ma być wyświetlony pełny opis czy jego 
skrócona wersja. Bardzo przydatna jest opcja (mapa), która pokazuje nam loka-

 �2 Tamże, s. 26. 
 �3 Więcej  informacji na temat systemu Voyager na stronie WWW: http://www.exlibrisgroup.com/ca-

tegory/Voyager
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lizacje szukanego woluminu w zbiorach bibliotecznych. Poprzez stronę domową 
biblioteki użytkownicy (głównie studenci i pracownicy naukowi LSE) mają dostęp 
do tzw. electronic resources (źródeł elektronicznych): e-czasopism, e-książek, baz 
danych, publikacji naukowych pracowników akademickich i bibliotekarzy, katalogu 
zbiorów specjalnych itd.

Czytelnicy bardzo sobie cenią usługę zwaną „Cross Searcher”, która daje im 
możliwość jednoczesnego przeszukiwania 50 baz danych (różnych wydawców). 
Użytkownicy biblioteki korzystający z wydawnictw elektronicznych muszą przestrze-
gać zasad korzystania wynikających z licencji. Kopiowanie jest możliwe, ale zgodnie 
z przepisami prawa autorskiego. Większość materiałów może być kserowanych, 
drukowanych lub kopiowanych tylko do badań naukowych lub na prywatny użytek.

Jakość usług świadczonych przez Bibliotekę podlega stałemu monitorowaniu. 
Służy temu coroczna ankieta (w wersji online) badania poziomu zadowolenia użyt-
kowników (pracowników naukowych i studentów) z jakości usług świadczonych przez 
Bibliotekę. Ostatnia z lipca 2008 roku w której wzięło udział 1 154 respondentów 
przyniosła następujące rezultaty�4:

93,5% pracowników naukowych jest zadowolona z działalności biblioteki;
89,3% studentów jest zadowolona z działalności biblioteki;
91,4% studentów jest zadowolona z powodu braku kolejek przy samoobsłu-
gowych stanowiskach wypożyczających zbiory;
88,9% studentów jest zadowolonych z 24-godzinnego otwarcia biblioteki 
podczas sesji;
86,9% studentów jest zadowolonych ze strony domowej Biblioteki;

 �4 Student satisfaction survey 2008: summary of results [online], [dostęp 7 stycznia 2009]; http://www.
lse.ac.uk/library/abthli/suss2007-8.htm

•
•
•

•

•

Mapka z lokalizacją poszukiwanego woluminu
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84,6% studentów jest zadowolonych z elektronicznego katalogu;
41,9% studentów korzysta z biblioteki przynajmniej raz dziennie.

Studenci korzystają głównie z biblioteki dla:
dostępu do książek i czasopism (77%);
miejsca do nauki (66%);
dostępu do komputerów (60%);
dostępu do elektronicznych źródeł informacji (31%).

Dane statystyczne z roku akademickiego 2007-200815

Wszystkie dane przytoczone poniżej odnoszą się do okresu sprawozdawcze-
go zawartego w okresie 1 sierpnia 2007 – 31 lipca 2008. Sądzą, że te dane dają 
przejrzysty obraz potencjału biblioteki.

1. Wydatki (w funtach szterlingach)

Pozycja Kwota w £
Płace 3,717,983

Książki    851,206
Czasopisma    689,592

Źródła elektroniczne    704,128
Wypożyczenia międzybiblioteczne      27,568

Oprawy introligatorskie      65,725
Sprzęt komputerowy    141,754

Koszty eksploatacyjne budynku    258,135
Razem 6,052,692

2. Zasoby biblioteczne (w woluminach)

Pozycja Nowe zasoby Wielkość zasobów
Zbiór główny 13,748 1,167,938

Zbiór podręczników 10,802    126,055
Multimedia 65        1,186

Czasopisma (drukowane  
i elektroniczne) 521      57,237

Rękopisy (w pudełkach) 265      29,625

 �5 Annual Report 2007-08, s. 26–27 [online], [dostęp 7 stycznia 2009]; http://www.lse.ac.uk/library/
abthli/LibraryAnnualReport0708.pdf

•
•

•
•
•
•
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3. Personel

Personel (etaty) finansowane z budżetu biblioteki

Stanowiska Ilość etatów
Bibliotekarskie 34,1

Administracyjne i techniczne 54,1
Portierzy i sprzątaczki   5,5

Razem 93,7

Personel (etaty) finansowane ze źródeł zewnętrznych (granty, dotacje itd.)

Stanowiska Ilość etatów
Międzynarodowa Bibliografia Nauk Społecznych (IBSS) 12,2

Projekty badawcze   7,6
Samofinansowane   2,8

Razem 22,6

4. Nabytki (w woluminach)

Księgozbiór naukowy

Książki naukowe Ilość woluminów
Zakup 10,768
Dary   2,980

Razem 13,748

Inne wydawnictwa

Podręczniki i skrypty 10,802
Multimedia        65

Razem 10,867

Rękopisy

Kolekcje rękopisów   43
Rękopisy (teczki) 265

Razem 308
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Drukowane wydawnictwa ciągłe (bieżące tytuły)

Zakup 2,838
Dary 1,492

Razem 4,330

Drukowane wydawnictwa ciągłe — publikowane przez organizacje rządowe (tytuły)

Zakup    995
Dary 3,277

Razem 4,272

Wydawnictwa elektroniczne (tytuły)

Bazy danych        36
e-czasopisma 40,906

e-książki   3,900
Inne e-źródła        89

Razem 44,931

5. Udostępnianie:
A. Użytkownicy (zarejestrowani) 

Użytkownicy z LSE

Studenci 9,558
Pracownicy naukowi    804

Inni pracownicy 1,045
Absolwenci 7,661

Razem 19,068

Użytkownicy spoza LSE

Studenci z innych uczelni 12,289
Użytkownicy komercyjni        18

Razem 12,307



6767

K KOMUNIKATY I SPRAWOZdANIA

Łącznie Biblioteka na dzień 31 lipca 2008 miała 31 375 zarejestrowanych użytkowników.

Ilość odwiedzin

Zbiór główny 1,598,193
Zbiór podręczników    437,179

Razem 2,035,372

B. Wypożyczenia

Wypożyczenia na zewnątrz (w woluminach)

Zbiór główny    706,388
Zbiór podręczników 1,577,641

Razem 2,284,029

C. Zbiory udostępniane na miejscu

Materiały drukowane   6,005
Rękopisy   6,494
Razem 12,499

D. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Zamówienia innych bibliotek na materiały LSE 2,643
Zamówienia zrealizowane ze zbiorów LSE 2,218

Zamówienia od użytkowników LSE 6,534
Zamówienia zrealizowane ze zbiorów innych bibliotek 4,867

E. Działalność informacyjna

Otrzymane zapytania o informacje 43,801
Ilość użytkowników biorących udział w szkoleniach bibliotecznych   2,595

6. Opracowanie zbiorów (ilość rekordów)

Wydawnictwa zwarte 26,897
Wydawnictwa ciągłe      195

Razem 27,092
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7. Oprawy Introligatorskie (woluminy)

Książki 3,320
Czasopisma    858

Naprawy uszkodzonych opraw 1,083
Razem 5,261

Władze uczelni przywiązują ogromną wagę do kwalifikacji zawodowych zatrud-
nionego w bibliotece personelu. Każdy z pracowników merytorycznych i administra-
cyjnych jest zobowiązany do udziału w różnych szkoleniach, kursach  i wykładach 
organizowanych na terenie biblioteki lub poza nią. Koszty szkoleń pokrywa praco-
dawca.

W bibliotece obowiązuje bardzo przejrzysty system awansu zawodowego. 
Personel jest także usatysfakcjonowany poziomem wynagrodzeń, jako że  średnia 
płaca w Bibliotece LSE jest powyżej  średniej płacy  w Wielkiej Brytanii.

Biblioteka LSE jest członkiem kilku konsorcjów bibliotecznych zarówno brytyj-
skich, jak i międzynarodowych. Owocuje to dużymi zniżkami w kosztach zakupu 
wydawnictw, szczególnie baz danych oraz wydawnictw elektronicznych (e-książki 
i e-czasopisma). Biblioteka pozyskuje duże środki aplikując w projektach krajowych 
oraz międzynarodowych. Współpraca z innymi bibliotekami także przynosi wymierne 
korzyści dla współpracujących partnerów. Polskim partnerem w jednym z projektów 
realizowanych ze środków Unii Europejskiej jest Biblioteka Szkoły Głównej handlo-
wej w Warszawie.

dział Informacji, w którym spędziłem najwięcej czasu podczas mojej praktyki 
w Bibliotece LSE składa się z 3 oddziałów�6:

Oddział Rozwoju Zbiorów;
Oddział Odpowiedzi na Zapytania i Kształcenia Użytkowników;
Oddział Serwisów Elektronicznych.

W dziale pracuje 17 osobowy zespół. Raz w tygodniu (poniedziałek) jest spotkanie 
całego zespołu na którym są omawiane bieżące sprawy działu. do zadań działu na-
leży m.in.: obsługa Information desk (stanowiska informatorów), szkolenie studentów, 
pracowników i pozostałych użytkowników, kompletowanie zbiorów bibliotecznych, 
odpowiedzi na kwerendy i pytania szczegółowe czytelników, wyszukiwanie informacji 
dla pracowników naukowych, nadzór nad serwisami elektronicznymi. Na stanowisku 
informatorów pracuje jednocześnie 2 pracowników (bibliotekarz i informatyk). Jeden 
jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia związane ze zbiorami i informacją 
naukową drugi za działalność systemu bibliotecznego i sieci komputerowej. W ramach 
mobilności pracowników biblioteki, bibliotekarze z działów zamkniętych mają raz 

 �6 Tamże, s. 21.

•
•
•
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Część pracowników działu Udostępniania

Część pracowników działu Informacji
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w tygodniu dwugodzinny dyżur w działach otwartych. Pracownicy działów otwartych 
byli także przeszkoleni z zakresu opracowania formalnego i przedmiotowego zbiorów 
w systemie bibliotecznym.

Chciałbym podziękować dyrektorom obydwu bibliotek — pani Jean Sykes 
i panu Lucjanowi Bąbolewskiemu za umożliwienie odbycia stażu, panu Grahamowi 
Claytonowi za współprzygotowanie programu oraz opiekę podczas stażu, programo-
wi Leonardo da Vici za sfinansowanie mojego pobytu w Londynie. Pobyt na stażu 
w Bibliotece LSE dał mi możliwość wymiany doświadczeń z brytyjskimi kolegami, 
miałem także okazje „podszlifowania języka” oraz w weekendy zwiedzenia Londy-
nu. Swoim brytyjskim kolegom zazdroszczę: prestiżu zawodowego, satysfakcji 
z wykonywania zawodu bibliotekarza, możliwości rozwoju zawodowego 
i zaspokojenia oczekiwań użytkowników dzięki posiadaniu tak bogatych zbio-
rów zarówno drukowanych, jak i elektronicznych (bazy danych, biblioteka cyfrowa, 
e-książki, e-czasopisma).

Bibliografia

 1. dahrendorf Ralf, LSE: a history of the London School of Economic and 
Political Science 1895 –1995, Oxford 1995

 2. John Arthur henry, British Library of Political and Economic Science: a brief 
history, London 1971

Janusz Glapa
dział Informacji Naukowej Książnicy Pomorskiej
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8 stycznia w Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu dyskusyjnego Klubu 
Książki omawiano powieść doris Lessing 
Lato przed zmierzchem.

9 stycznia w Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Młyńskiej, członkowie mło-
dzieżowego dyskusyjnego Klubu Książki oma-
wiali powieść Andrzeja Klawittera Ślicznotka.

10 stycznia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej miał miejsce finisaż wystawy 

„Szczecin morski”, zorganizowanej przez 
Okręg Zachodniopomorski Związku Polskich 
Fotografów Przyrody i Książnicę.

14 stycznia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się promocja książki 
Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna, 
zawierającej niepublikowane dotychczas listy 
rodzinne poety.

16 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kołobrzegu rozpoczęła akcję zbierania 
książek (klasyki literatury polskiej) dla Polonii 
Kresowej. Akcja zakończyła się 6 kwietnia.

16 stycznia w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyła się inauguracja wystawy prac 
Waldemara Jarosza pt. „Notatki z podróży”. 
Wystawiane pastele są plonem podróży 
Autora do Tunezji i hiszpanii. Otwarciu wy-
stawy towarzyszył występ duetu gitarzystów 
z koszalińskiej szkoły muzycznej — Adama 
Wocha i dariusza Lampkowskiego. Wystawa 
była prezentowana do 3 lutego.

opracowali Małgorzata Zychowicz i Przemysław Nowaczek

KRONIKA

16 stycznia w holu przy Czytelni Głównej 
Książnicy Pomorskiej otwarto wystawę pre-
zentującą sylwetkę Jerzego Grotowskiego, 
zmarłego 10 lat temu praktyka i teoretyka 
teatru.

16 stycznia w Książnicy Pomorskiej dyrektor 
Lucjan Bąbolewski wręczył Stowarzyszeniu 
Lions Club „Magnolia” najwyższe honorowe 
wyróżnienie Książnicy Pomorskiej — Złoty 
Ekslibris.

16 stycznia w Bibliotece Głównej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie ko-
lędowe w gronie bibliotekarzy i zaproszonych 
gości. Przy akompaniamencie Marty Sztark 
(fortepian) i daniela Ziarkowskiego (gitara) 
śpiewała grupa śpiewu archaicznego RUTA: 
Magdalena Kozubek, Agnieszka Pełka, Artur 
Bester.

19–30 stycznia w województwie zachodnio- 
pomorskim trwały ferie zimowe. Jak co roku 
we wszystkich filiach bibliotecznych Kosza-
lińskiej Biblioteki Publicznej odbywały się 
całodzienne zajęcia dla dzieci. Czytelnicy 
uczestniczyli w różnorodnych zajęciach zwią-
zanych z podróżami, poznawaniem kultur, 
zbiorów bibliotecznych, historii odkrywców 
i wynalazców a także twórczości Agnieszki 
Frączek i Grzegorza Kasdepke.

19–30 stycznia w MBP w Kołobrzegu 
odbywały się „Ferie w bibliotece” utrzymane 
w klimacie zagadek detektywistycznych. 
Swoje zajęcia miała Szkoła detektywów, 
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warsztaty plastyczne zakończył konkurs 
„Młodzi detektywi na tropie”.

19 stycznia w Sali Pod Piramidą w Książnicy 
Pomorskiej miało miejsce połączone z po-
kazem slajdów spotkanie z Jerzym Arsobą 
i Marcinem Zdrojewskim, poświęcone wypra-
wie do Kamczatki, Chin, Wietnamu i Laosu.

20 stycznia wystartowały Ferie Zimowe 2009 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach. 
do 30 stycznia dzieci wzięły udział w konkur-
sie plastycznym, spotkały się z policjantką, 
odwiedziły siedzibę Radia Vox Fm, Muzem 
i Galerię „Brama” oraz bibliotekę w Trzebia-
towie, oglądały też filmy.

21 stycznia dokonano uroczystego otwarcia 
Filii Nr 4 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
w nowej siedzibie. Uroczystość zaszczycili 
obecnością: prezydent miasta Mirosław 
Mikietyński, przewodniczący Komisji Kul-
tury Rady Miasta Ryszard Tarnowski i inni 
przedstawiciele władz miasta i samorządu 
lokalnego oraz bibliotekarze i czytelnicy.

22 stycznia w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się promocja książki 
szczecińskiej pisarki Aleksandry Petrusewicz 
Jak dziadunio wnuczka usypiał.

26 stycznia w Sali kolumnowej Książnicy Po-
morskiej miało miejsce spotkanie promocyjne 
pierwszej publikacji nowej serii wydawniczej 

„Na Pograniczu”: A ty zostaniesz ze mną Kingi 
Konieczny.

29 stycznia w ramach Koszalińskich Spo-
tkań w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
przedstawiono III zeszyt „Źródeł do dziejów 
Koszalina” obejmujący 10 dokumentów z lat 
1300–1320. Spotkania te są też okazją do 
promowania innych wydawnictw regional-
nych i prezentacji działalności koszalińskich 
stowarzyszeń.

4 lutego w sali konferencyjno-kinowej 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbył 
się koncert zespołu Ksylofon Kwartet. Słu-
chaczami koncertu byli czytelnicy „książki 

Uczestnik zajęć „Szkoły detektywów”

Ksylofon Kwartet gra dla publiczności zgromadzo-
nej w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej
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mówionej”, uczestnicy zajęć terapeutycznych 
KBP i zaproszeni goście. Publiczność miała 
okazję do wspólnego grania na oryginalnych 
instrumentach perkusyjnych.

5 lutego w Filii darłowskiej Biblioteki Miejskiej 
w darłówku rozpoczął się cykl spotkań lite-
rackich darłowskich twórców, na inaugurację 
którego przybyło 14 pisarzy — amatorów 
z darłowa i okolic. Spotkania warsztatowe 
będą odbywać się w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca.

5 lutego na Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Andersa, na spotkaniu 
dyskusyjnego Klubu Książki omawiano po-
wieść doroty Parker Gra.

6–28 lutego w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Izabeli Staśkiewicz „Ludzie Ma-
roka”.

6 lutego w Sali „Pod Piramidą” w Książnicy 
Pomorskiej otwarto wystawę fotografii Ma-
cieja duczyńskiego „Kolory Europy”.

9–27 lutego w holu przy Informatorium 
Książnicy Pomorskiej czynna była wysta-
wa „W 100. rocznicę śmierci Mieczysława 
Karłowicza — opis życia, twórczości i zain-
teresowań".

9–10 lutego w Czytelni Niemieckiej 
w Książnicy Pomorskiej odbyły się warszta-
ty adresowane do bibliotekarzy i nauczycieli 
języka niemieckiego pracujących na co dzień 
z dziećmi i młodzieżą, których celem było 
nabycie umiejętności posługiwania się nie-
konwencjonalnymi metodami popularyzacji 
czytelnictwa. Warsztaty prowadziła Claudia 
Rouvel z Berlińskiego Centrum Literatury 
dziecięcej i Młodzieżowej LesArt.

10–28 lutego w holu przy Informatorium 
Książnicy Pomorskiej czynna była wystawa 

„dzień Bezpiecznego Internetu 2009 — biblio-
teka przyjaznych multimediów”.

11 lutego w Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej odbyło się spotkanie autorskie połączo-
ne z prezentacją książki Rafała Podrazy 
Magdalena córka Kossaka. Wspomnienia 
o Magdalenie Samozwaniec.

10 lutego w Sali Kolumnowej Książnicy Po-
morskiej odbyła się promocja książki Zielone 
Głębiny Tadeusza Zwilniana-Grabowskiego.

12 lutego na X Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Turystyka nostalgiczna — nowe 
ojczyzny” zorganizowanej przez Wyższa 
Szkołę humanistyczną Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Szczecinie, wystąpiła z re-
feratem „Z Mandżurii do ojczyzny — polskie 
drogi” Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy 
Książnicy Pomorskiej.

luty — w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” w Bibliotece Miejskiej w Moryniu 
miał miejsce cykl spotkań z dziećmi pod 
hasłem „Poczytaj mi przyjacielu” — bajki 
i opowiadania czytali zaproszeni rodzice 
i dziadkowie. dla najbardziej zaangażowa-
nych w akcję osób Biblioteka ufundowała 
nagrody książkowe, które zostały wręczone 
podczas finału „Twórczych sobót”. Nagro-
dzono również najmłodszych czytelników 
biblioteki za zainteresowanie i systematyczne 
korzystanie z księgozbioru.

12 lutego – 7 marca w holu przy Czytelni 
Głównej Książnicy Pomorskiej czynna była 
wystawa „Ikonografia i kartografia Polski XV-
XX w”. ukazująca część zbiorów Wojciecha 
Lizaka, znanego polskiego antykwariusza.
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13 lutego w Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Młyńskiej, członkowie 
młodzieżowego dyskusyjnego Klubu Książki 
omawiali powieść Joanny Fabickiej Seks 
i inne przykrości.

13 lutego w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu „Miłość w życiu wielkich ludzi”. Tym 
razem o życiu uczuciowym Stanisława Igna-
cego Witkiewicza opowiadała Cecylia Judek, 
Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej.

18 lutego w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się doroczne spotkanie pod-
sumowujące wyniki statystyczne osiągnięte 
przez biblioteki w 2008 roku. W spotkaniu 
uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicz-
nych powiatu, przedstawiciele Starostwa 
Koszalińskiego oraz dyrekcja i sprawujące 
opiekę merytoryczną pracownice działu 
Instrukcyjno-Metodycznego KBP. Przed-
stawiono analizę wyników statystycznych 
bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego 
za rok 2008. Sprawozdanie wzbogacono 
prezentacją multimedialną.

19 lutego w Bibliotece Głównej Uniwer-
sytetu Szczecińskiego odbył się koncert 
grupy śpiewu archaicznego RUTA. Zespół 
zaprezentował pieśni z różnych regionów 
Słowiańszczyzny (od Bałkanów, przez polskie 
Kurpie, ukraińskie stepy po Ałtaj) o różnym 
charakterze (od tragicznych lirycznych bal-
lad przez pieśni obrzędowe po żartobliwe). 
Wszystkie łączył temat miłości i ślubu.

19 lutego w Sali Pod Piramidą w Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja nowej 
regionalnej publikacji — wspomnień znanego 
szczecińskiego lekarza Zbigniewa Cieśliń-
skiego „W białym fartuchu i zielonym mun-
durze z uśmiechem przez życie”. Spotkanie 
uświetnił minirecital Sławomira Wilka.

19 lutego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie autorskie połączone z pre-
zentacją książki Arkadiusza Słabiga Aparat bez-
pieczeństwa wobec mniejszości narodowych na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1989.

20 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach z okazji Międzynarodowego dnia 
Języka Ojczystego przeprowadzono I Biblio-
teczne dyktando z Języka Polskiego.

23 lutego w Galerii REGION Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej otwarto wystawę fotogra-
fii nagrodzonych w konkursie koszalińskiego 
dziennika Miasto „Na najśmieszniejszą kocią 
pozę”. Przy okazji otwarcia wystawy wręczo-
no nagrody autorom zwycięskich zdjęć. Eks-
pozycję można było oglądać do 2 marca.

25–27 lutego w łączniku przy Czytelni Czaso-
pism Książnicy Pomorskiej czynna była wysta-
wa „Ręką inteligentnego snoba”, prezentująca 
plakaty Franciszka Starowieyskiego z kolekcji 
Oddziału Sztuki Książnicy Pomorskiej.

26 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach odbyło się uroczyste zakończe-
nie VII edycji Kampanii Społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom”. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele samorządu: Andrzej 
Szczygieł — Burmistrz Gryfic, Tomasz Mal-
czewski — Zastępca Burmistrza Gryfic i pani 
Wanda Piwoni — Sekretarz Gminy Gryfice.

27 lutego w sali 613 Książnicy Pomorskiej 
miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Aka-
demia Buddhica”. Prof. Tomasz Pietrzykow-
ski wygłosił prelekcję „Co współczesnemu 
człowiekowi może dać medytacja?”

28 lutego w darłowskim kinie „Bajka” odbyły 
się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, w którego orga-
nizację zaangażowana jest Biblioteka Miejska 
w darłowie.
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3 marca w Bibliotece humanistycznej Uni-
wersytetu Szczecińskiego otwarta została 
wystawa książek obcojęzycznych ABE Mar-
keting Word Publishers’ Service.

3–31 marca w Szczecinie trwały „Kaziuki 
Wileńskie 2009”. Jak co roku Książnica 
Pomorska była współorganizatorem imprezy. 
W jej ramach w Sali Kolumnowej Książnicy 
czynna była wystawa pokazująca dorobek 
20 lat działalności Stowarzyszenia Przyja-
ciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej 
i Polesia „świteź”. druga część wystawy to 
życie, twórczość, działalność kulturalna i pe-
dagogiczna Stanisława Moniuszki związana 
z okresem zamieszkiwania na ziemi wileńskiej. 
Uroczyste otwarcie wystawy uświetnił występ 
zespołu „Pomerania Ensemble” pod dyrekcją 
Anny Marii Kowalskiej.

4 marca w sali konferencyjnej Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej odbyła się sesja nauko-

wa połączona z wystawą „W 90-tą rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego 1919/1919 Gru-
pa Leszno”. Wystawę można było zwiedzać 
do 23 marca.

4 marca w Sali Pod Piramidą w Książnicy 
Pomorskiej odbyło się spotkanie z ks. Tade-
uszem Isakowiczem-Zaleskim, poświęcone 
prezentacji jego najnowszej książki Przemil-
czane ludobójstwo na Kresach.

5 marca dyskusyjny Klub Książki działający 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
dąbrowskiej w Choszcznie gościł pisarkę, 
Barbarę Kosmowską.

5 marca w Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Andersa, na spotkaniu dys-
kusyjnego Klubu Książki omawiano powieść 
Zbigniew Mentzel Wszystkie języki świata.

Członkowie zespołu kameralnego „Pomerania Ensemble” w Książnicy Pomorskiej
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5 marca w ramach działalności Almanachu 
Kultura Koszalińska 2009 w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej odbyła się debata 
nt. Architektonicznej koncepcji zagospoda-
rowania terenu dworca PKP w Koszalinie. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie władz 
miejskich i architekci prezentujący projekty 
przeobrażenia okolic dworca.

6 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Choszcznie Cecylia Judek, Sekretarz 
Naukowy Książnicy Pomorskiej wygłosiła 
prelekcję z pokazem multimedialnym „Ko-
biety w życiu Witkacego”. Uczestnikami 
spotkania byli bibliotekarze z Choszczna, filii, 
bibliotek publicznych z terenu powiatu oraz 
młodzież licealna z Zespołu szkół Nr 1 i Nr 
2 w Choszcznie. Po wykładzie odbyło się 
spotkanie członków Koła SBP Nr 17.

6 marca w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
odbyło się sotkanie z Barbarą Kosmowską, 
autorką książek dla dzieci.

6 marca w Galerii Libra Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się werni-
saż fotograficzny „Jak we śnie” Anny Bodnar, 
członkini Związku Polskich Artystów Fotogra-
fików w Szczecinie. Wystawa prezentowana 
będzie do końca maja.

6 marca w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
miała miejsce sesja naukowa „Gryfino i okoli-
ce na przestrzeni wieków”. Wykłady na temat 
historii Gryfina i najbliższej okolicy prowadzili 
pracownicy naukowi uniwersytetów ze Szcze-
cina i Poznania. Sesji towarzyszyła publikacja 
naukowa zawierająca treść wykładów.

7 marca w kinie „Bajka” w darłowie odbyły się 
eliminacje powiatowe do 54. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. Współorgani-
zowała darłowska Biblioteka Miejska.

Spotkanie z Barbarą Kosmowską
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9–28 marca w holu przy Czytelni Naukowej 
Książnicy Pomorskiej czynna była wystawa 

„świat malowany Jana Amosa Komeńskie-
go”, zorganizowana z okazji 350. rocznicy 
pierwszego wydania słynnego ilustrowane-
go podręcznika czeskiego pedagoga Jana 
Amosa Komeńskiego (1592–1670) „Orbis 
sensualium pictus”.

10 marca w Sali Kolumnowej Książnicy Po-
morskiej odbyła się promocja książki Iwony 
Kępisty Półwieczni w mieście.

10 marca w MBP w Gryficach odbyło się 
spotkanie pani Cecylii Judek, Sekretarza 
Naukowego Książnicy Pomorskiej z uczniami 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Gryficach. Tematem spotkania 
było życie i twórczość Stanisława Ignacego 
Witkiewicza.

Cecylia Judek na spotkaniu z młodzieżą
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10 marca – 9 kwietnia w holu przy Czytelni 
Głównej Książnicy Pomorskiej można było 
oglądać kolejną pozycję w „Galerii Jednego 
Obrazu Książnicy Pomorskiej”: rysunek ołów-
kiem Grażyny Gawędy „Oblicze władzy”, który 
uczestniczył w wystawie pokonkursowej V Trien-
nale Polskiego Rysunku Współczesnego.

12 marca w Sali Kolumnowej Książnicy Pomor-
skiej miała miejsce prezentacja książki Grze-
gorza Jacka Brzustowicza Szkoccy żołnierze 
fortuny w ekspedycjach militarnych na tereny 
Księstwa Zachodniopomorskiego i Nowej 
Marchii podczas wojny trzydziestoletniej.

12 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się spotkanie autorskie połączone 
z prezentacją książki Piotra Potomskiego 
Generał broni Stanisław Władysław Maczek 
1892–1994.

12 marca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej w ramach Centrum Aktywności 
Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo 
Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy 
Pomorskiej opowiedziała o życiu i twórczości 
Zbigniewa herberta. Podczas spotkania wier-
sze herberta recytowały uczennice z Gimna-
zjum Katolickiego w Szczecinie.

12 marca, z grupą najmłodszych czytelników 
spotkała się pisarka Krystyna śmigielska, 
autorka książek dla dzieci i dorosłych. Opo-
wiadała o perypetiach małych bohaterów 
książek: Węszący Renifer — czyli tydzień 
z ciocią Julią, Skarb z leśnego grobowca, 
Tekla. Pisarka zachęcała dzieci do marzeń 
i rozwijania swoich talentów. Najodważniejsi 
uczestnicy spotkania wzięli udział w zabawie 
poszukiwania zdolności. Wspólnie odkry-
wano predyspozycje aktorskie, muzyczne 
i plastyczne dzieci. Było głośne czytanie, 
śpiewy i scenki dramowe; na zakończenie 

— mnóstwo pytań do autorki oraz podpisywa-
nie książek. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 8.

W marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kołobrzegu zorganizowano wystawę do-
tyczącą rocznicy walk o Kołobrzeg pt. „KO-
ŁOBRZEG MARZEC 1945”. W materiałach 
informacyjnych oraz fotografiach przedsta-
wiono zarys bitwy oraz obraz wojennych 
zniszczeń miasta.

13 i 20 marca w szeregi czytelników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gryficach uroczyście 
przyjęto uczniów pierwszych klas Szkoły 
Podstawowej nr 3. Każdy z pierwszaków zo-
stał pasowany pawim piórem przez dyrektor 
MBP w Gryficach, Zofię Czasnojć, otrzymał 
też pamiątkowy dyplom.

13 marca w Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Młyńskiej członkowie 
młodzieżowego dyskusyjnego Klubu Książ-
ki omawiali powieść Marliese Arold Angel 
dziecko ulicy.

17 marca na Wydziale humanistycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się dni 
otwarte uczelni. Marta Sztark i Magdalena 
Radoń z Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteki Głównej US obsługiwały punkt 
informacyjny z folderami z zakresu baz kom-
puterowych oraz ulotkami informacyjnymi nt. 
wszystkich agend biblioteki US. Ponadto 
udzielały informacji na temat elektronicznych 
baz danych (pełnotekstowe naukowe bazy, 
własne bazy danych, serwisy oraz archiwa 
czasopism on-line) dostępnych w Ośrodkach 
Informacji Naukowej i Czytelniach Multime-
dialnych bibliotek na poszczególnych wy-
działach Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
o możliwościach zdalnego dostępu do baz 
on-line dla autoryzowanych użytkowników.
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18 marca w ramach Spotkań Strumiańskich 
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego odbyło się spotkanie z dr. Piotrem 
Klafkowskim zatytułowane „Ginący naród, 
zapomniane państwo. W 50. rocznicę po-
wstania w Tybecie”.

18 marca w Sali Pod Piramidą w Książnicy 
Pomorskiej odbyło się spotkanie jubileuszo-
we poświęcone 40-leciu konkursu i kolekcji 

„dzieje szczecińskich rodzin...”. W 1969 roku 
odbył się pierwszy konkurs pamiętnikarski 

„dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku”. 
Łącznie odbyło się ich już 40, plon każdej 
edycji trafia do Oddziału Rękopisów Książni-
cy Pomorskiej, tworząc kolekcję pamiętnikar-
ską o tej samej nazwie. W tej chwili liczy już 
ona ponad 700 egzemplarzy i jest najczęściej 
udostępnianą kolekcją rękopiśmienną w zbio-
rach biblioteki.

18 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej czytelnicy „książki mówionej” uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z poetką panią 

Stanisławą Schreuder, na którym autorka 
przedstawiła swój pierwszy tomik W kropli 
czasu.

21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gryficach odbyło się spotkanie z poezją 
Mirosława Kellera.

21 marca z okazji światowego dnia 
Poezji, w holu Miejskiej Biblioteki Public-
znej w Kołobrzegu została zaprezentow-
ana twórczość członków Stowarzyszenia 
Kołobrzeskich Poetów. Oprócz krótkich bio-
gramów, na wystawie znalazły się wiersze 
poetów.

21 marca w Książnicy Pomorskiej po raz 
kolejny odbyły się „Wagary z poezją”. GośćmiGośćmi 
tegorocznej edycji były: Elżbieta Masojć — 
Wiceprezydent Szczecina i prof. Uniwersy-
tetu Szczecińskiego Ewa Kołodziejek.

21 marca – 22 kwietnia w Sali Pod Piramidą 
w Książnicy Pomorskiej czynna była wystawa 

Marta Sztark przy punkcie informacyjnym Stanisława Schreuder ze swym tomikiem
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fotograficzna Frauke Thielking „Ready, Ste-
ady, Go (do Startu, Gotowi, Start)”, zorganizo-
wana w ramach 9. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Wizualnej „Inspiracje”.

21 marca w Sali Kolumnowej w Książnicy 
Pomorskiej odbył się Walny Zjazd OkręguWalny Zjazd Okręgu 
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

23 marca w Bibliotece Miejskiej w darłowie 
otwarto wystawę „Odwrotniaki” Pauliny 
Feicht.

23 marca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyła się prezentacja książki 
Kazimierza Burnata Wiew Przeznaczenia.

23 marca — 24 kwietnia w Galerii REGION 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można 
było obejrzeć wystawę prac nagrodzonych 
w Powiatowym konkursie plastycznym na ilu-
stracje książek Agnieszki Frączek Frączkowe 
malowanie. Podsumowanie konkursu i rozda-
nie nagród zaplanowano na 2 kwietnia.

23 marca w Oddziale dla dzieci Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gryficach miało 
miejsce uroczyste spotkanie czytelnicze 
poświęcone pożegnaniu zimy i powitaniu wio-
sny. Uczestnikami spotkania byli uczniowie 
kl. IIa ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gry-
ficach. W spotkaniu uczestniczył Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ościęcinie 
Norbert Rudzki, który przeczytał opowiadanie 
heleny Bechlerowej pt. „O żabkach w czer-
wonych czapkach”.

23 marca gościem Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kołobrzegu były dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 2. Tematem przewodnim 

„spotkania z literaturą” była twórczość Wandy 
Chotomskiej.

25 marca odeszła na emeryturę Leokadia, 
dla przyjaciół Lucyna ślubowska wieloletnia 
bibliotekarka, zasłużona dla bibliotekarstwa 
sianowskiego i koszalińskiego. W czasie pra-
cy w bibliotece przeszła wszystkie szczeble 
od młodszego bibliotekarza, przez dyrektora 
biblioteki w Sianowie, kierownika dwóch filii 
koszalińskich, na instruktorze powiatowym 
skończywszy. Była bibliotekarką zaangażo-
waną, kreatywną i aktywną zarówno w pracy 
zawodowej, jak i Stowarzyszeniu Biblioteka-
rzy Polskich. Jest powszechnie znana wśród 
bibliotekarzy województwa zachodniopo-
morskiego. Jej zasługi dla bibliotekarstwa 
przypieczętowało wręczenie przez dyrektora 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie „Złotego 
Exlibrisu” za rok 2008.

25 marca Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kołobrzegu zorganizowała na terenie 
przedszkola zajęcia dla 3 i 4-latków.

25 marca w Sali Kolumnowej Książnicy 
Pomorskiej odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu „śladami zabytków regionu” — „Po-
mniki w przestrzeni miasta — byłe, obecne 
i niezrealizowane”.

25 marca w Sali Różanej piwnic Kłobrze-
skiego ratusza odbyło się kolejne spotkanie 
dyskusyjnego Klubu Książki, którego te-
matem była powieść Zimny płomień Yukio 
Mishimy.

30 marca — 1 kwietnia odbyła się konfe-
rencja dyrektorów bibliotek powiatowych 
województwa zachodniopomorskiego, zorga-
nizowana przez Biblioteką Miejską w Chojnie, 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie i Książnicę 
Pomorską.

31 marca Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
włączyła się do akcji „Zamieniamy papier 
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na leki” organizowanej przez Towarzystwo 
opieki nad zwierzętami w Szczecinie. Akcja 
ta jest częścią ogólnopolskiej akcji „Maraton 
Makulatury”.

31 marca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego otwarta została wystawa 
książek obcojęzycznych International Pu-
blishing Service połączona z prezentacją 
medialną eBooków.

3 kwietnia w Izbie Tradycji Regionalnej 
w Białogardzie otwarto wystawę prac malar-
skich Janiny Nowalińskiej „Liczę na Ciebie Oj-
cze”, współorganizowaną przez białogardzką 
Bibliotekę Publiczną.

Lucyna ślubowska przyjmuje życzenia i gratulacje od dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej  
Andrzeja Ziemińskiego

Małgorzata Zychowicz
instruktor d/s gromadzenia i opracowania zbiorów 

w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela

Przemysław Nowaczek
instruktor działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej
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Mirosława Różycka

GOC JOLANTA

Szkołę Podstawową i Liceum Ogól-
nokształcące Nr 1 ukończyła w Szcze-
cinie. Pracę zawodową rozpoczęła 30 
VII 1974 w Szczecinie w domu Książki, 
jako fakturzystka, gdzie pracowała do 
końca marca 1975 roku. W tym też roku 
rozpoczęła studia wyższe na Wydziale 
Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 
Politechniki Szczecińskiej. dyplom ma-
gistra ekonomii uzyskała w roku 1979. 1 
IV 1981 roku rozpoczęła pracę w Biblio-
tece Głównej Politechniki Szczecińskiej. 
W latach 1982/83 odbyła roczne Pody-
plomowe Studium Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej na UAM w Pozna-
niu. W 1984 roku została kierownikiem 
Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki 
Ekonomicznej Politechniki Szczecińskiej, 
od 1 IX 1985 była kierownikiem Ośrodka 

Informacji Naukowej Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Egzamin 
na bibliotekarza dyplomowanego zdała 15 VI 1987, a 1 X 1987 została mianowana 
na stanowisko kustosza dyplomowanego. 1 II 1991 wybrana na dyrektora Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Na przełomie 1991/1992 rozpoczęła proces 
komputeryzacji biblioteki US. W 1998 wspólnie z bibliotekami Politechniki Krakowskiej, 
Politechniki świętokrzyskiej i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy przy-
stąpiła do realizacji Projektu Tempus JEP. W 1999 roku uczestniczyła w zawiązaniu 
Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego, który otrzymał środki z Fundacji Batorego 
na realizację projektu Modernizacja, integracja i rozbudowa systemów gromadzenia 
i udostępniania informacji w sieci Intranet i Internet Bibliotek Szczecińskich Szkół 
Wyższych tworzących Szczeciński Zespół Biblioteczny, na zakup oprogramowania 

22 IX 1954 Wierzchowo Pomorskie – 6 II 2004 
Szczecin
bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego
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bibliotecznego ALEPh dla Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej, Biblioteki 
Pomorskiej Akademii Medycznej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Z uporem i konsekwencją doprowadziła do zakończenia adaptacji i remontu, a na-
stępnie otwarcia w X 2001 sąsiadującego z Biblioteką Główną US budynku, uzysku-
jąc na ten cel środki z Fundacji Nauki Polskiej. W XII 2002 wraz z Państwem J. J. 
Kulmami otworzyła w gmachu budynku Biblioteki Głównej Salę Strumiańską, której 
wyposażenie stanowią rzeczy i pamiątki przekazane przez Państwa J. J. Kulmów. 
Za pracę na rzecz Biblioteki Głównej US oznaczona została w 1995 roku Odznaką 
Gryfa Pomorskiego, 1999 roku Brązowym Krzyżem Zasługi.
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dariusz Florek

BIAŁOGARdZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
IM. KAROLA ESTREIChERA W BIAŁOGARdZIE. 

BIBLIOTEKA dZIś  
I JEJ ROZWóJ W OSTATNICh LATACh

Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera mieszcząca się w Biało-
gardzie przy ulicy Kochanowskiego 19 obejmuje zasięgiem swego działania miasto 
Białogard oraz teren powiatu białogardzkiego, sprawując opiekę merytoryczną nad 
znajdującymi się na tym terenie bibliotekami gmin Białogard, Karlino i Tychowo.  
Biblioteka działa na podstawie statutu, a zadania powiatowe wykonuje na podstawie 
porozumienia pomiędzy miastem Białogard a powiatem białogardzkim.

W ramach organizacji Biblioteki działają wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci, 
czytelnia dziecięca i dla dorosłych, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, dwie 
filie biblioteczne, Izba Tradycji Regionalnej oraz dział organizacyjny z księgowością. 
Łącznie zatrudnionych jest obecnie 15 osób, z czego 10 osób zatrudnionych jest na 
stanowiskach bibliotecznych, dwie na stanowisku animatora kultury w Izbie, pozostali 
pracownicy tworzą zaplecze organizacyjne. Jak na niezbyt rozbudowaną strukturę 
zakres zadań do realizacji jest dość spory i wymagający sprawnej organizacji pracy 
w Bibliotece.

Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom społecznym, Biblioteka stale rozwija 
i doskonali swój warsztat pracy, zbiory oraz współpracę czytelnikami i podmiotami 
środowiska, w którym działa. Wiele jeszcze pozostaje wszakże do zrobienia, lecz 
realizowany sukcesywnie plan unowocześnienia Biblioteki i podnoszenia jakości 
usług przynosi już wymierne efekty. Biblioteka jest postrzegana coraz częściej w śro-
dowisku lokalnym jako prężny ośrodek kultury, który realizuje wiele przedsięwzięć 
kulturalnych, w tym związanych z rozwojem czytelnictwa.

Od 2004 roku Biblioteka stale powiększa swą bazę informatyczną. Pierwsze zesta-
wy komputerowe (5 sztuk) trafiły do Biblioteki dzięki staraniom poprzedniego dyrektora, 
Pana Edwarda Wesołowskiego, na przełomie lat 1999–2000. Z jego inicjatywy zaku-
piony został również dla Biblioteki program MAK w celu rozpoczęcia automatyzacji 
procesów bibliotecznych. dzięki temu dziś około 60% zbiorów Biblioteki jest skatalo-
gowanych elektronicznie. Jednakże tempo prac w bazie MAK nie jest zadowalające, 
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w związku z czym dziś poszukujemy nowego oprogramowania opartego na formacie 
MARC 21, w architekturze klient — serwer. Chcemy w ten sposób rozwiązać dwa 
problemy. Po pierwsze przyspieszyć proces automatyzacji i opracowania zbiorów 
w oparciu o MARC 21, po drugie, połączyć w sieć i włączyć w proces automatyzacji 
wszystkie biblioteki powiatu białogardzkiego, które do tej pory nie stosowały żadnych 
programów do automatyzacji informatycznej w swoich siedzibach.

W chwili obecnej Biblioteka ma w dyspozycji 21 jednostek komputerowych 
wraz z oprogramowaniem, co w zupełności zaspokaja jej potrzeby w tym zakresie, 
z czego 8 jednostek jest udostępnionych do stałego korzystania przez czytelników: 
5 w czytelni dla dorosłych i po 1 w filiach i czytelni dla dzieci. Ponadto Biblioteka 
w chwili obecnej zapewnia dostęp do Internetu w większości swoich agend, pozo-
staje jedynie do rozwiązania dostęp do sieci na filii nr 2. Tak przygotowana baza 
zapewni w niedalekiej przyszłości stałe połączenie z bazami katalogów Biblioteki 
zarówno dla pracowników Biblioteki, jak dla czytelników. Również w powiecie stan 
wyposażenia prezentuje się dość optymistycznie. Poza jedną filią biblioteki gminy 
Białogard wszystkie pozostałe mają dostęp do Internetu i w zasadzie wyposażone 
w jednostki komputerowe. W następnych latach pozostanie Nam w tym zakresie 
sukcesywna wymiana sprzętu na nowszą generację.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego i promocji czytelnictwa
Biblioteka w ostatnich latach podejmowała wiele inicjatyw mających zwiększyć 

jej rolę w środowisku lokalnym. Podjęliśmy m.in. we współpracę z PUP Białogard 
i realizowaliśmy w Bibliotece program Gminnego Centrum Informacji. dzięki niemu 
mogliśmy dotrzeć do nowych grup czytelników, którzy do tej pory nie korzystali z na-
szych usług. Program był adresowany do uczniów i studentów szukających informacji 
w Internecie poprzez udostępnioną kawiarenkę internetową; bezrobotnych i poszu-
kujących pracy, którzy składali u Nas oferty pracy; osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, którym porad udzielali pełniący dyżury z poradami kuratorzy sądowi. 
Również na zasadzie kawiarenki internetowej udostępnione były czytelnikom kom-
putery pozyskane z programu Ikonka. Owe programy ściągnęły do Biblioteki osoby 
dotychczas nie korzystające z jej usług. Zauważyliśmy również, że dzięki temu coraz 
więcej ludzi szuka u nas informacji o możliwości uzyskania pomocy w ważnych dla 
nich sprawach, tj. poszukiwaniu pracy, przygotowaniu ofert pracy, przygotowaniu 
się do poszukiwania pracy, wsparcia społecznego czy psychologicznego. Również 
uczniowie i studenci bardziej aktywnie korzystali z informacji na temat przygotowa-
nia się do zajęć, pracy dyplomowej czy do obrony pracy. dzięki temu wielu z nich 
otworzyły się oczy jakim potencjałem wiedzy dysponuje Biblioteka i inaczej zaczęli 
postrzegać rolę Biblioteki w środowisku.

Bazując na tych doświadczeniach, dysponując możliwością pozyskiwania środków 
finansowych z programów Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, Biblioteka 
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co roku realizowała różnego rodzaju projekty promujące czytelnictwo. Projekty te 
adresowała do różnych grup czytelników. W ich zakres wchodziły m.in. spotkania 
autorskie, konkursy literackie jak np. stały konkurs „I ty możesz zostać Anią z Zielo-
nego Wzgórza”. dla seniorów Biblioteka organizowała przez trzy lata 4 edycje kursu 
komputerowego stopnia podstawowego. Mieli oni okazję nauczyć się korzystać 
z komputera, oprogramowania biurowego i multimediów, takich jak poczta elektro-
niczna, komunikatory internetowe. Kurdy te cieszyły się dużym powodzeniem.

Ponadto Biblioteka wzięła udział w ostatniej edycji konkursu przygotowanego przez 
NBP „Z ekonomią na ty”. Projekt był skierowany głównie do dzieci i młodzieży i miał na 
celu promowanie podstawowych zasad stosowanych  w życiu codziennym społecz-
ności. Otrzymaliśmy również grant Kuratorium Oświaty w Szczecinie na organizację 
czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną. W ramach tego 
grantu Biblioteka zorganizowała czas wolny dla dzieci, warsztaty psychologiczne 
z terapeutą oraz konkursy z nagrodami. Częścią składową tych projektów była orga-
nizacja wycieczek po regionie mających na celu prezentację historii regionu.

Działalność około biblioteczna
Od 2004 roku Bibliotece powierzono prowadzenie Izby Tradycji Regionalnej. 

W ramach tej działalności Biblioteka gromadzi i prezentuje zbiory świadczące o hi-
storii i przeszłości ziemi białogardzkiej. do dziś zorganizowano wiele wystaw, przy 
ich organizacji Biblioteka nawiązała wiele ciekawych kontaktów, m.in. z Instytutem 
Pamięci Narodowej, Muzeum w Koszalinie, Zrzeszeniem Rodziny von Kleist, Sto-
warzyszeniem byłych mieszkańców Białogardu w Celle. Biblioteka zorganizowała na 
bazie Izby Tradycji dwie sale ze stałymi ekspozycjami. Pierwsza prezentuje zbiory 
i dokumenty z historii ziemi białogardzkiej, w drugiej prezentowane są współcze-
sne zbiory poświęcone miastom partnerskim oraz działalności Białogardu na rzecz 
promocji Unii Europejskiej. Przez ostatnie dwa lata Bibliotece powierzone zostało 
prowadzenie galerii Miejskiej w historycznej Bramie Wysokiej. W ośrodku tym miało 
do tej pory miejsce około 20 wystaw plastycznych o różnym przekroju twórczości: 
rzeźby, malarstwa, fotografii, grafik oraz sztuki współczesnej. dziś galeria została 
przekazana Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Izba Tradycji Regionalnej po-
zostaje w strukturze organizacyjnej Biblioteki, jej dotychczasowa działalność zostanie 
rozszerzona o prezentację mieszkańcom zbiorów specjalnych Biblioteki.

Biblioteka w sieci
Od czterech lat Biblioteka posiada własną stronę internetową: www.biblioteka.

bialogard.info i adres poczty elektronicznej: biblioteka@bialogard.info. Na stronie 
internetowej są prezentowane aktualności dotyczące działalności bieżącej Biblio-
teki, rys historyczny Biblioteki, działy i godziny ich otwarcia oraz kontakt do nich, 
nowości zakupione ostatnio do Biblioteki. W najbliższej przyszłości, gdy zostanie 
zakupiony nowy program informatyczny do obsługi Biblioteki, zostanie również na 
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stronie zamieszczony moduł przeglądania katalogów oraz zamawiania książek 
przez Internet. Na swojej stronie zamieściliśmy również linki do ciekawych naszym 
zdaniem stron innych instytucji. Oprócz zamieszczania informacji o działalności Bi-
blioteki na własnej stronie, staramy się również przekazywać na bieżąco informacje 
lokalnym mediom, w tym prasie, na strony internetowe miasta oraz do lokalnej tele-
wizji kablowej. dzięki takiej promocji działalność Biblioteki jest stale prezentowana 
mieszkańcom i znajduje ona żywy oddźwięk wśród lokalnej społeczności. Faktem 
jest, że trudniej jest przebić się z informacjami o bieżącej działalności czytelniczej, 
jednakże doświadczenie zdobyte dzięki organizacji imprez kulturalnych o różnym 
charakterze ma przełożenie na sposób informowania również o imprezach czytelni-
czych. Ten fakt powoduje, że zainteresowanie czytelników imprezami o charakterze 
czytelniczym jest również spore.

Grono pracowników Biblioteki

Dyrektor
dariusz Florek — kieruje biblioteką od 1 
września 2004 roku. Z zawodu ekonomi-
sta, w ubiegłym roku nabył kwalifikacje 
bibliotekarskie kończąc podyplomowe 
studia w tym kierunku na Akademii Po-
morskiej w Słupsku. Pełni funkcję in-
struktora metodycznego dla powiatu 
białogardzkiego w zakresie organizacji 
i pracy sieci bibliotecznej oraz nadzoru 
prawnego. Pomysłodawca i organizator 
kilku spływów kajakowych bibliotekarzy 
na rzekach Radew i Parsęta.

Księgowość

Księgowość — Anna Adamowicz — pra-
cuje od czerwca 2005 roku na stanowisku 
głównej księgowej. Ponieważ Biblioteka 
jest małą jednostką organizacyjną, księ-
gowa jest niezastąpiona do prowadzenia 
również kadr i sekretariatu, a ostatnio 
rozlicza również zrealizowane projekty 
dofinansowane z zewnątrz.
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Opracowanie i Gromadzenie Zbiorów
Natalia domieracka — Starszy Kustosz 

— pracuje od 3 kwietnia 1995 roku, do 
końca lutego 2002 roku. Wypożyczalnia 
dla dorosłych, od 1 marca 2002 roku 
Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów, 
od czerwca 2008 pełni funkcję instruk-
tora metodycznego dla powiatu biało-
gardzkiego w zakresie opracowania 
i gromadzenia zbiorów oraz stosowania 
w praktyce informatycznych programów 
bibliotecznych. Kwalifikacje biblioteczne 
zdobyła na Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Katarzyna Rdzanek — Młodszy bibliote-
karz pracuje od lutego 2006 roku. Jest 
absolwentką Bibliotekarskiego Studium 
Pomaturalnego w Koszalinie, kontynu-
uje naukę na studiach licencjackich na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się 
opracowaniem i gromadzeniem zbiorów 
powiatowych.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Bożena dymińska — Starszy Bibliote-
karz — pracuje od 1 września 1980 roku, 
pierwsza praca w Czytelni dla dzieci, 
od 1985 roku Wypożyczalnia dla doro-
słych.
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Magdalena Zaziemska — Kustosz — pra-
cuje od 1 marca 2002 roku; od maja 2008 
pełni funkcję instruktora metodycznego 
dla powiatu białogardzkiego w zakresie 
udostępniania zbiorów dla czytelników 
oraz organizacji i promocji czytelnictwa. 
Kwalifikacje biblioteczne zdobyła na 
Uniwersytecie Warszawskim, obecnie 
kontynuuje tam naukę na studiach 
uzupełniających magisterskich. Od 3 lat 
skarbnik Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich koło nr 2.

Czytelnia dla Dorosłych

Barbara hermanowska — Starszy bi-
bliotekarz — pracuje od 21 września 
1984 roku w Czytelni dla dorosłych.

Dział dla Dzieci

Mirosława Bagińska — Starszy bibliote-
karz — pracuje od 15 stycznia 1985 roku 
w Wypożyczalni dla dzieci.
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Teresa Bochniarz — Starszy bibliotekarz 
— pracuje od 1 września 1985 roku 
w Czytelni dla dzieci, od 3 lat Przewod-
nicząca koła nr 2 Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich.

Filia nr 1

Małgorzata Purol — Bibliotekarz — pra-
cuje od 2 stycznia 2006 roku; od listopa-
da 2006 roku prowadzi samodzielnie filię 
zlokalizowaną    w Szpitalu Powiatowym 

— Centrum Rehabilitacji w Białogardzie. 
Jest absolwentką Bibliotekarskiego Stu-
dium Pomaturalnego w Koszalinie, kon-
tynuuje naukę na studiach licencjackich 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Filia nr 2

Alina Pieprzak — Bibliotekarz — jest 
obecnie najstarszym stażem biblioteka-
rzem w Bibliotece, pracuje od 1 września 
1978 roku, z chwilą założenia Filii nr 2 
prowadzi ją samodzielnie.
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Izba Tradycji Regionalnej

Barbara Suwała — Starszy Specjalista 
ds. Kultury — od 1978 roku zatrudniona        
w Ośrodku Kultury w Białogardzie na 
stanowisku instruktora. Posiada wyczu-
cie stylu i smaku artystycznego, dzięki jej 
wystawom Biblioteka jest znana w regio-
nie z doskonale przygotowanych wystaw. 
Bez jej pomocy konkursy czytelnicze nie 
miałyby takiego nastroju.

Aneta Baranowska — Młodszy animator 
kultury — wcześniej zdobywała kwalifi-
kacje jako stażystka Biblioteki, pracuje 
od września 2008 roku.

Dariusz Florek
dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. K. Estreichera
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Anna Maria Kowalska

NAWET NA SEKUNdę NIE OdPUSZCZAć KONTROLI!

Z Lilią Marcinkiewicz — Bibliotekarzem Systemowym Książnicy Pomorskiej 
o przygotowaniach do uruchomienia Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej 

„Pomerania” (ZBC) rozmawia Anna Maria Kowalska

Jakie są główne cele projektu?
Podstawowym, głównym celem 

jest: ochrona dziedzictwa kulturowego 
znajdującego się w posiadaniu bibliotek 
publicznych i uczelnianych naszego re-
gionu, w tym: starych druków, rękopisów, 
książek, czasopism, zbiorów ikonogra-
ficznych, muzycznych, kartograficznych. 
Zabezpieczanie i archiwizowanie ich 
poprzez digitalizację, utrwalanie w wersji 
elektronicznej. Ich wersje cyfrowe do-
stępne będą dla czytelników za pośred-
nictwem Internetu.

Najtrafniej określa to misja przyjęta 
dla całego projektu, która mówi, że za-
daniem tego projektu jest udział naszej 
biblioteki w budowie społeczeństwa 

informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych i rozszerzanie zakresu 
usług elektronicznych, które zapewnią wolny dostęp do narodowego i regionalnego 
dorobku kultury piśmienniczej dla mieszkańców naszego regionu.

Kto był autorem projektu ZBC?
Tworzenie bibliotek cyfrowych jest od wielu lat naturalnym procesem rozwoju bi-

bliotek, tak w Polsce, jak na świecie. O tym jak ważny jest to proces świadczy wiele 
inicjatyw i dokumentów Unii Europejskiej np. „i2010 Biblioteki Cyfrowe”, dokument 
Komisji Wspólnot Europejskich z 30 września 2005 roku lub „Zalecenia Komisji 
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Wspólnot Europejskich w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku 
kulturowego”. Na bazie tych dokumentów w wielu krajach powstają biblioteki cyfrowe 
oraz ta największa i najważniejsza, Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana. Obec-
nie w Polsce funkcjonuje już kilkadziesiąt takich bibliotek, skupionych w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. do Federacji tej należy również ZBC Pomerania.

Jako osoba odpowiedzialna za komputeryzację biblioteki jestem zobligowana do 
śledzenia nowych rozwiązań technologicznych, możliwych do zastosowania w bi-
bliotece, dlatego naturalną koleją rzeczy było to, że w chwili pojawienia się w Polsce 
pierwszych bibliotek cyfrowych, przygotowałam zarys projektu takiej biblioteki dla 
Książnicy i przedyskutowałam go z dyrektorem.

Potem został on rozszerzony na Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek, 
w którego skład wchodzą największe publiczne i uczelniane biblioteki Szczecina oraz 
Koszalina. docelowo ZBC ma objąć swoim zasięgiem, w jakimś sensie „przefiltrować”, 
w celu wyłuskania najistotniejszych pozycji, zbiory wszystkich bibliotek i archiwów 
instytucji kulturalnych Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego.

Czy mogłaby Pani zatem powiedzieć, gdzie w naszym kraju utworzono pierwszą 
bibliotekę cyfrową?

Która była rzeczywiście pierwsza? Nie wiem. Może kujawsko-pomorska, niezwy-
kle prężnie działająca od kilku lat?

Wróćmy do ZBC. Jaką docelową zawartość zbioru zaplanowano? Jakiej czę-
stotliwości odwiedzin się Państwo spodziewają?

Wszystko zależy od środków finansowych, które uda się nam pozyskać w latach 
przyszłych. Przewidujemy, że będzie to kilkaset tysięcy dokumentów, a w skali wo-
jewództwa nawet ok. 2 milionów pozycji reprezentujących różne typy dokumentów, 
w tym również dźwiękowe. Liczymy, że w latach przyszłych przeanalizujemy także 
bibliografie regionalne i terytorialne oraz dołączymy m.in. akty prawne dotyczące 
spraw lokalnych.

Kto oprócz Książnicy Pomorskiej uczestniczy w realizacji tak szeroko zakro-
jonego przedsięwzięcia?

Poza moją macierzystą instytucją duże pole do popisu mają tutaj wspomniane już 
biblioteki uczelniane. Przewidziano osobny duży dział „nauka i dydaktyka”. W jego 
ramach mają się znaleźć różne dokumenty stanowiące repozytorium danej uczelni: 
skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, prace naukowe łącznie z doktoratami 
i habilitacjami. Wielkość tego konkretnie zasobu zależy od operatywności dyrektorów 
bibliotek uczelnianych oraz decyzji rektorów.

Co do liczby odwiedzin, to z moich obserwacji innych polskich bibliotek wynika, że 
liczby te są ogromne. Na przykład, wspomnianą już Kujawsko Pomorską Bibliotekę 
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Cyfrową, w ciągu czterech lat odwiedziło ponad 4 miliony czytelników, Małopolską 
Bibliotekę Cyfrową — prawie 2, 5 miliona w ponad dwuletnim okresie jej funkcjono-
wania. Jeżeli my osiągniemy połowę tego, to myślę, że będzie to wielki sukces.

Czy w przypadku habilitacji i doktoratów nie spodziewają się Państwo pro-
testów autorów publikacji wobec stworzenia możliwości, nie komercyjnego 
dostępu do ich prac?

Prace te i tak są tworzone w dużej mierze w oparciu o środki publiczne. Ich au-
torzy wykorzystują przecież przy swoich badaniach głównie pieniądze podatników. 
Wolny dostęp do publikacji, które powstały w ten sposób jest w Unii Europejskiej 
standardem! Ewentualnie, ze względu na konieczność ograniczenia dostępu do da-
nych publikacji można zadbać o różne formy dostępu do baz danych — udostępnić 
jako publikacje chronione, z dostępem na hasło, czy możliwe do pobrania jedynie 
w ramach określonej instytucji. Nie możemy jednak zapominać, że wolny dostęp do 
wiedzy jest przecież fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Co do spraw finansowania samej ZBC — jakie środki finansowe przewidziano 
na całość przedsięwzięcia i czy są one w Państwa ocenie wystarczające?

Projekt w obecnym kształcie uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wy-
sokości 1.800.000 zł. Umożliwiło to zakup nowoczesnej bazy sprzętowej do obsługi 
ZBC oraz Rozproszonego Katalogu Centralnego Szczecina i Regionu (RoK@Bi), 
oprogramowania komputerowego umożliwiającego budowę platformy cyfrowej Rok@
Bi oraz opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie w Internecie obiektów cy-
frowych ZBC. Na digitalizację przeznaczono tylko część środków, w związku z tym 
na wersje cyfrowe nie przeniesiono całości zbiorów, które są w posiadaniu bibliotek 
naszego regionu. W latach następnych, wszyscy uczestnicy projektu muszą podej-
mować inicjatywy związane z pozyskaniem środków na dalszą digitalizację oraz 
utrzymanie i zarządzanie ZBC i Rok@Bi.

A jak przebiega dotychczasowa współpraca ośrodków?
Na razie bez większych kłopotów. Największym problemem było stworzenie 

sensownego harmonogramu realizacji poszczególnych etapów projektu. dalej 
pojawiły się trudności logistyczne. Trzeba było przewidzieć i zakupić odpowiedni 
sprzęt, dostarczyć go, zainstalować oraz nauczyć się obsługi. Szersze otwarcie 
na ideę digitalizacji łączyło się także z zakupem systemów obsługujących ZBC 
i RoK@Bi. Należało też, ten proces jeszcze trwa, określić z czysto bibliotekarskiego 
punktu widzenia zasady opracowywania poszczególnych dokumentów oraz sposób 
zamieszczania ich w strukturach ZBC. Praktyka wykazała, że im mniej jest osób, 
tym sprawniej przebiega praca. Godna podkreślenia jest tutaj sprawność działań 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a konkretnie koordynującego w niej pracę nad 
ZBC Aleksandra Trembowieckiego.
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Wspomniała Pani o zakupie systemów do obsługi ZBC... Na której z bibliotek 
cyfrowych się wzorowano i w jakim stopniu?

Wzorowaliśmy się, czy raczej przeanalizowaliśmy dokładnie sposób działania 
wielu bibliotek cyfrowych. Każda jest w zasadzie inna. Przy czym niewiele ma tak 
szeroki zakres jak nasza. Może śląska, ale tam udział bibliotek naukowych jest 
jednak na razie mniejszy.

Co do wyboru systemów, to zadanie mieliśmy na szczęście uproszczone. Zdecy-
dowana większość polskich bibliotek cyfrowych wykorzystuje system Libra, którego 
twórcą jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wykorzystaliśmy je 
również my, co w tym przypadku było decyzją niemal oczywistą, gdyż większość 
czytelników przyzwyczaiła się do interfejsu tego systemu. Przy wyborze standardów 
opracowana zbiorów w ZBC również mieliśmy ułatwione zadanie, ponieważ od lat 
funkcjonuje już zatwierdzony przez ministerialną Komisję ds. Automatyzacji format 
Marc21 (dla opisu bibliograficznego) oraz dublinCore, jako właściwy dla Metadanych 
opisujących obiekty cyfrowe.

Niechętnie się zazwyczaj o tym mówi, ale z poznawczego punktu widzenia, 
nie sposób nie spytać o tempo prac zakładane i realne oraz o największe 
trudności...

Największe trudności... Niewątpliwie sprawia je sam fakt konieczności koordy-
nowania procesu digitalizacji w 12 jednostkach na raz. Musieliśmy zadbać najpierw 
o wspólne wypracowanie, a obecnie o egzekwowanie jednakowych zasad opra-
cowania. Konieczne jest nieustanne kontrolowanie poprawności opisów i danych. 
Nadzorem zajmuje się pani Lucyna Karbownik. Tempo jest bardzo duże, bo zapla-
nowaliśmy otwarcie na 8 maja, co na początku wydawało się nierealnym terminem. 
Ale dzięki wzajemnej mobilizacji z pewnością uda nam się go osiągnąć. Na ten 
moment mamy w bazie opracowanych 867 pozycji.

W jaki sposób zamierzacie w przyszłości, poza 12 już zrzeszonymi instytucjami 
otworzyć się na współpracę z mniejszymi bibliotekami województwa?

Przewidujemy, że głównie pod kątem zbiorów regionalnych właśnie. Możemy 
nawiązywać współpracę z wybranymi bibliotekami w regionie, autorami czy lokal-
nymi wydawcami. Te zagadnienia były zresztą wstępnie omawiane na niedawnym 
zjeździe dyrektorów bibliotek powiatowych. Sporym doświadczeniem w tym za-
kresie może się wykazać m.in. Kołobrzeg.
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Czy na zakończenie mogłaby Pani podać jakieś rady dla innych bibliotek, które 
będą chciały tworzyć bądź wchodzić w struktury bibliotek cyfrowych? Na który 
etap prac musiałyby zwrócić szczególną uwagę?

W zasadzie każdy etap jest istotny. Ważne jest, żeby od początku bardzo ja-
sno określić jakiego typu zbiory chcemy udostępniać, a jednocześnie wykazywać 
elastyczność, bo w każdej chwili może się wydarzyć coś niespodziewanego. Nie 
będzie to jakieś odkrywcze stwierdzenie, ale często trzeba się zatrzymać, przemy-
śleć elementy pracy. Warto zwrócić uwagę, że wbrew pozorom duże trudności rodzi 
adaptowanie zbiorów zdigitalizowanych wcześniej, przed ustaleniem wspólnych 
zasad dla całej biblioteki cyfrowej. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia u nas 
w Książnicy. Okazało się, że kiedyś stosowane były różne metody sporządzania 
inwentarzy, nadawania sygnatur — praktycznie nie było z czego wybrać jednoznacz-
nego identyfikatora dla dokumentów. Nikt nie konsultował zasad digitalizacji np. tzw. 
klocków, które występują w starych drukach, rękopisach muzycznych. Najgorsze jest 
takie cofanie się i poprawianie plików do wspólnego wzorca. dlatego od samego 
początku należy zadbać o szkolenia i odpowiednią komunikację między osobami 
pracującymi nad rozbudową struktury danej biblioteki cyfrowej. Poza tym, nawet na 
moment, nawet na sekundę nie można odpuścić kontroli każdego ruchu, każdego 
wprowadzanego do systemu opisu!

Czy pomimo trudności, które sprawia, praca nad budową Zachodniopomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej przynosi satysfakcję?

Oczywiście! Satysfakcja jest zawsze i to dla każdego, kto przy tym pracuje. Bo 
szybko widzi namacalne efekty — zrobi opis i może go oglądać w Internecie. Jest 
to także bardzo cenne doświadczenie bibliotekarskie dla wszystkich. Najlepiej uczyć 
się przecież rzeczy nowych na żywej materii. Każdy na początku się boi, ale to nie 
powinno być przeszkodą w działaniu. Szczerze mówiąc, dla mnie największą satys-
fakcją będzie osiągnięcie takiego stanu, w którym większość osób współtworzących 
naszą cyfrową bibliotekę będzie zadowolona, odczuje satysfakcje oraz wyraźny sens 
tego, nad czym pracuje.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Anna Maria Kowalska
pracownik Sekcji Muzyczno-Fonograficznej Książnicy Pomorskiej
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Andrzej Awtuszewski

Z OKAZJI ROKU  
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA

Mija właśnie setna rocznica tragicznej śmierci w Tatrach Mieczysława Karłowi-
cza (1876–1909) kompozytora i taternika. Zginął sześć lat po śmierci swojego ojca 
Jana Karłowicza (1836–1903), człowieka niemniej kulturze i nauce polskiej zasłu-
żonego, aczkolwiek na innej niwie. Wspominam ich obu przy okazji dwóch listów 
Jana i Mieczysława Karłowiczów pisanych do Ludwika Anczyca znanego wydawcy 
w Krakowie, w sprawie tej samej, a mianowicie druku „Słownika wyrazów obcego 
a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim”. Autorem słownika 
był Jan Karłowicz znany etnograf, językoznawca, redaktor (redagował miesięcznik 

„Wisła”), organizator życia muzycznego.
Wspomniany słownika ukazywał się „nakładem autora” w wydawnictwie L. An-

czyca i Sp. a drukowany był u Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Wydawany był 
w zeszytach. Zeszyt I obejmujący wyrazy od A do E ukazał się w roku 1894. druk 
słownika ze względów skomplikowanej dość materii, wymagającej drukowania 
próbnych arkuszy i korekt przeciągał się w czasie.

List Jana Karłowicza do Ludwika Anczyca datowany jest „3.4.1897. Warszawa, 
Jasna, 10” mówi o tym datownik umieszczony w górnym prawym rogu listu. I dalej 
przytaczam treść listu: „Szanowny Panie. Wysyłam dzisiaj pod opaską rękopis, który 
niech Pan raczy niezwłocznie wydrukować w 300 egz., w postaci książeczki w 12, 
na bardzo tanim papierze. Korekta łatwa, więc proszę jej do mnie nie przysyłać, lecz 
polecić zrobić na miejscu. Wkrótce napiszę do Pana, dokąd poproszę broszurkę 
wysłać. Łączę wyrazy szczerego poważania. Sługa powolny J. Karłowicz.
P.S. druk słownika mojego wlecze się okropnie wolno! Czyby nie można przyśpie-
szyć?” koniec listu.

Przyznaję, że nie udało mi się dociec o jakiej broszurze w liście mowa, ani 
w bibliografii Estreichera ani w bibliografii O. Gajkowej. Jan Karłowicz i Ludwik 
Krzywicki. Wrocław 1959 (nie opracowano jeszcze pełnej bibliografii dorobku Jana 
Karłowicza). Ale nie to jest istotne, istotny jest dopisek, post scriptum w tym liście, 
w którym Jan Karłowicz nadmienia o wleczącym się druku słownika. Kto wie, może 
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ten list sprawił, że jeszcze w tym samym roku 
1897 ukazał się zeszyt II-gi „Słownika wyrazów 
obcych” obejmujący hasła od F do K.

Po śmierci Jana kontynuował wydawanie 
słownika ojca Mieczysław Karłowicz. List 
w tej sprawie datowany jest „Warszawa, 
d. 26 stycznia 1905 r.” i dalej jak następuje: 
Szanowny Panie, Uprzejmie proszę o łaska-
we powiadomienie mnie, czy druk „Słownika 
wyrazów obcych” zbliża się już do końca i na 
kiedy ukończenia druku mogę się spodzie-
wać. Proszę również o wysłanie mi odbitek 
wydrukowanych dotąd arkuszy i potrzebne mi 
będą do przejrzenia używanych w nich skró-
ceń. Niebawem nadeślę teksty karty tytułowej, 
przedmowy i okładki. Odpowiedź i opaskę 
z arkuszami zechcą Panowie zaadresować: „Berlin, hauptpostlagernd”. Z uszano-
waniem M. Karłowicz” koniec listu.

Zeszyt III-ci i ostatni, obejmujący wyrazy na L, Ł, M oraz niektóre wyrazy od N 
do Z wyszedł z druku w roku 1905. dzisiaj to wydanie „Słownika wyrazów obcego 
a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim” jest rzadkością. W tam-
tych czasach cieszył się powodzeniem. Opracowano inne, metodologicznie lepsze 
słowniki wyrazów obcych, ale słownik Jana Karłowicza i inne jego prace z tego 
zakresu stanowią istotną, fundamentalną część historii polskiej leksykografii.

Andrzej Awtuszewski
nauczyciel akademicki
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Marta Sztark

WIERSZE

Szczecin, 14 lutego 2007

UTKANA 50-TKA!

Kraaaa, kraaaa, kraaaa, kraaaa! Kruk czy wrona?
Ile to już lat, ta żona?
(Dziadek drapie się po głowie):
W tydzień byliśmy po słowie,
Dziecko przyszło po bożemu,
Dołączyło do tandemu.
Pracowałem w pocie czoła,
Żonę miałem piękną zgoła.
Oj! Bawić się umieliśmy,
Raz w miesiącu tańczyliśmy
Na bankietach, na salonach
We wszystkich Szczecina stronach.
Na brydżyka się chodziło,
Wczasowało, że aż miło.
Młodość to jednak cudny czas,
Kiedyś trzeba powiedzieć:  pas.
Nie! Nigdy się nie poddaję,
Może żonie się wydaje...
Ciągle gada, że leń ze mnie.
A niech gada! Byle we dnie,
Żeby w nocy cicho było
(Ciszę radio zagłuszyło)
Głośne radio, więc kolacja
Po co jej ta radiostacja?!
dziadek człapie do łazienki,
Zanim wskoczy do wanienki,
W lustro spojrzy, włos przygładzi
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Trzecie zęby do ust wsadzi...
Steeeefan, Steeeeeeefan! Ty w łazience?
Tylko umyj dobrze ręce!
Wypierz gacie! Idź po bułki!
Kup „Nasz dziennik”! Spłać rachunki!
Va pensiero! Nessun dorma!Nessun dorma!
Jezus! Gdzie jest moja torba??Gdzie jest moja torba??
Stefan! Gdzie ją znowu dałam?
Ja tam dokumenty miałam!
Byle komu otwierasz drzwi,
No! co tak stoisz, marszczysz brwi?
Dzwoń do Marty, żeby przyszła!
Bo ja z tobą krzyż pański mam!
Przyjechała wnuczka z miasta,
By lepić drożdżowe ciasta.
A przy takim ugniataniu,
Oddała się rozmyślaniu:
Przepiękny związek stworzyli,
I pięćdziesiąt lat przeżyli.
Powiem im więc przy kolacji,
Że są źródłem inspiracji. 

PUSTE KRZESŁO

∞
I tylko puste krzesło mi po Tobie zostało
To puste krzesło najlepiej Cię zapamiętało
Pamięta: lubiłeś machać nogami pod stołem
Siadałeś tam w pojedynkę, siadaliśmy społem
długie rozmowy, nauka, śniadania, kolacje
I telewizja, i gazetowe informacje
Pamięta, że wygodnie Ci się na nim siedziało
Już tylko puste krzesło mi po Tobie zostało

Marta Sztark
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
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Grzegorz Piskorz

WIERSZE

dWA WIATRY

dwa wiatry, które po bezkresach gnały,
pewnego razu nad morzem się spotkały.
Umowę z sobą zawarły po diable,
który z nich dmie lepiej w żagle.

W czasie, gdy zakład zawierały
przypłynął żaglowiec nieduży, mały.
Patrzyły, dumały, oceniały swe siły,
a potem w dół ku celowi podążyły.

„Ja pierwszy” — rzekł Zefir i wypuścił tchnienie,
co sprawiło białych żagli ożywienie.

„Na mnie kolej” — rzekł Akwilon pełen namiętności
i zniszczył maszty, jak łamie się kości.

„SPOWIEdŹ ARTYSTY”

Jak echo, które w górach rozbrzmiewa,
tak we mnie magia słowa dojrzewa.
Próbuję wzniecić nowy ogień,
utrzymać uczuć pięknych płomień.
Wiem, że nie dla mnie złota trzos,
więc dbam o moje przyszłe trwanie.
Ważny też jest mój człowieczy los
i to, co z niego pozostanie.
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„EPIFANIA”

W tonacji życia różnie gramy
melodię, która szybko odpływa.
dźwięki niby ptaki giną nam
na horyzoncie powszedniości.
ach, tylko chwila! Moment!
Czasami wiatr szepcze, że skradł
nam krótkotrwałą zdobycz.
Gdy czar pryska, hamlet umiera.
Czas kamienny toczy się dalej.

Grzegorz Piskorz
pracownik Sekcji Zbiorów Ikonograficznych Książnicy Pomorskiej
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