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Kurs na NUKAT, 
czyli o szkoleniach 
organizowanych przez 
Centrum NUKAT

Szkolenia dla bibliotekarzy to ważny element działalności Cen-
trum NUKAT. Informacje o  podstawowym pakiecie szkoleń, który 
oferujemy każdej bibliotece przystępującej do współpracy czynnej 
lub biernej są dostępne na stronie centrum.nukat.edu.pl w  zakład-
ce Szkolenia. Od kilku lat intensywnie wykorzystujemy możliwość 
organizowania kursów zdalnych – webinariów, które ze względu na 
znaczne oszczędności czasowe i finansowe są dla bibliotek atrakcyj-
niejsze i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Szkolenia dla bi-
bliotek przystępujących do współpracy czynnej mają obecnie formę 
mieszaną: zdalną (teoria) i  stacjonarną (ćwiczenia). Kurs kończy się 
egzaminem praktycznym i wystawieniem zaświadczenia o uprawnie-
niach do wprowadzania danych do bazy NUKAT. Szkolenie to uzy-
skało Certyfikat jakości usługi szkoleniowej, nadawany od roku 2013 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Może więc być ważnym 
elementem na ścieżce rozwoju zawodowego. Prowadzimy również 
szkolenia dla informatyków oraz kursy z  zakresu opracowywania 
przedmiotowego dokumentów w jhp KABA i współtworzenia leksy-
ki jhp KABA w bazie NUKAT. Krótsze szkolenia tematyczne mają już 
tylko formę webinariów. Jest to wygodne rozwiązanie dla nas – szko-
lących i dla uczestników, którzy mogą przy własnym biurku poszerzać 
wiedzę, dowiadywać się o zmianach i nowych zasadach, zadawać py-
tania i pobierać materiały edukacyjne. Szkolenia są bezpłatne. Istnieje 
możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

Aktualne szkolenia (III kwartał 2015 r.):

18-22.05.2015 
Stosowanie jhp KABA w katalogu NUKAT (poziom 
podstawowy), prowadzący: Maria Nasiłowska, webinarium – 
rejestracja na szkolenie została zakończona

2.06.2015 
Statusy – ile od nich zależy? prowadzący: Iwona Wiśniewska, 
webinarium

8-12.06.2015 
Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT (poziom podstawowy), 
prowadzący: Magdalena Rowińska, webinarium

Planowane szkolenia przeznaczone są dla bibliotekarzy mających 
uprawnienia do wprowadzania danych do katalogu NUKAT (tzw. 
„współpraca czynna”). Liczba uczestników jest ograniczona. Uczest-
nicy będą mogli zarejestrować się po oficjalnym ogłoszeniu terminu 
szkolenia. Stosowna informacja zostanie przesłana na adres osób 
odpowiedzialnych za współpracę z Centrum NUKAT w poszczegól-
nych bibliotekach.

Zapraszamy!

Z życia NUKAT-utytuł ujednolicony [16/2015]
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Będąc pracownikiem biblioteki chyba nie wypada odczuwać przytłoczenia nadmiarem książek. Pełne regały i stosy literatury zalega-
jące w różnych kątach to nasza codzienność. Gromadzimy książki w pracy, często też gromadzimy w domu, nie mogąc się powstrzymać 
przed okazyjnymi zakupami kolejnych tytułów. Pamiętam, jak na początku pracy w mojej pierwszej bibliotece, nagle obrosłam w niewąt-
pliwie ciekawą i pożyteczną, choć teraz mam wątpliwości, czy rzeczywiście odpowiednią dla mnie, literaturę. Były to książki wycofywa-
ne lub dublety z darów, które można było pozyskać praktycznie za bezcen. Brałam jak leci, ogarnięta szałem budowania swej pierwszej 
osobistej biblioteczki. Były to książki z cyklu „bo wypada mieć” lub „kiedyś przeczytam” albo, i to chyba najgorsze, „tanio, to szkoda nie 
kupić”. Teraz większość tych tomów zalega w kartonach w piwnicy rodziców. Dzieli mnie od nich jakieś 400 kilometrów, nie zaglądałam 
do nich od lat i, pomijając pojedyncze tytuły, nie pamiętam, co w nich dokładnie jest. Kolejne przeprowadzki i organizowanie przestrzeni 
dla powiększającej się rodziny nauczyły mnie pozbywania się książek. Brzmi strasznie? Ale nie jest, zapewniam! Teraz na moich półkach 
stoją książki, które są dla mnie ważne. Mają dla mnie wartość poznawczą albo sentymentalną. Moja biblioteczka obrazuje moje zaintere-
sowania, tryb życia, sposób spędzania wolnego czasu. Patrzę na nią z przyjemnością, gdy sięgam do tych książek, każda przywołuje miłe 
skojarzenia lub wspomnienia. Nie czuję się przytłoczona ich ilością, ale uważam przy zakupach kolejnych tomów. Choć od kilku lat jestem 
wierną użytkowniczką czytnika e-booków, nadal kupuję książki papierowe. Znacznie jednak uważniej. Zresztą na dysku komputera i czyt-
nika też należałoby zrobić porządek. To jeszcze przede mną. 

Główny tekst tego numeru pomaga odkryć problem przytłoczenia zbyt rozbudowanym, przypadkowym i chaotycznym księgozbio-
rem domowym i uporać się z nim w prosty sposób. Nadmiar i minimalizm to słowa klucze, robiące ostatnio zawrotną karierę. Czy jednak 
rzeczywiście nie jest tak, że w blasku pierwszych wiosennych promieni słońca, w otoczeniu budzącej się do życia zieleni zaczynamy od-
czuwać przytłoczenie nadmiarem i chcemy uporządkować przestrzeń wokół siebie? Polecam również świetny felieton Aleksandry Świerk, 
która po porządkach w swoim wirtualnym życiu „nie jest bledsza, nie jest śpiąca, może nieco bardziej milcząca”. Czyli da się!

Jakich bibliotek chcą młodzi ludzie, przedstawiciele pokolenia sieci? Dostępnych, wydajnych, z szybką i bezpośrednią obsługą. Biblio-
tekarz nadal jest potrzebny i ma bardzo ważną misję do spełnienia. Dlatego nie narzekajmy na „dzisiejszą młodzież”, tylko wychodźmy im 
naprzeciw, apeluje Magdalena Rowińska. Z pewnością na młodsze pokolenie nie zamyka się Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarno-
ści w Gdańsku, którą prezentujemy w naszym cyklu Biblioteki NUKAT-u. 

Zachęcam również do lektury rubryki „Myśli nie(ujednolicone)”, w której Leszek Śnieżko dzieli się pomysłem na niebanalne połączenie 
nauki, pracy i zabawy oraz do zapoznania się z planem przedwakacyjnych e-szkoleń w Centrum NUKAT.

Coś takiego wiosna robi z  człowiekiem, że chce się porządkować, odkurzać i  odświeżać. W  redakcji „Tytułu Ujednoliconego” też 
poczuliśmy zew natury i przygotowaliśmy dla Państwa – naszych Czytelników, ankietę. Pragniemy dowiedzieć się, jak oceniany jest kwar-
talnik, które materiały są chętnie czytane, jakie treści pożądane. Bardzo prosimy o wypełnianie ankiety – obiecujemy, że przeanalizujemy 
wyniki i wyciągniemy wnioski. Mamy ochotę na zmiany!

Kamila Grzędzińska

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
http://centrum.nukat.edu.pl
https://docs.google.com/forms/d/1OO9lZkST_PdwpB3E5n6g_yg-3lww2QA0l5BzU3kCiIY/viewform#start=openform.%0D
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Budowa nowej siedziby ruszyła przy Placu 
Solidarności, w  bezpośrednim sąsiedz-

twie pomnika Poległych Stoczniowców 
w roku 2011. 30 sierpnia 2014 roku, po trzech 
latach budowy, Centrum otworzyło swoje 
pierwsze przestrzenie – sale wystawy stałej. 

Wystawa poświęcona pokojowej rewo-
lucji Solidarności oraz historii demokratycz-
nych przemian, jakie dokonały się pod jej 
wpływem w  Europie Środkowo-Wschod-
niej, chociaż najważniejsza, pozostaje tylko 
fragmentem aktywności ECS. Dążąc do tego, 
aby ideały ruchu Solidarność – demokracja, 
otwartość i kultura dialogu zachowały swoją 
siłę i były nadal atrakcyjne, Europejskie Cen-
trum Solidarności realizuje zadania daleko 
wykraczające poza działalność wystawienni-
czą. Edukacja, projekty naukowo-badawcze 
i  działalność wydawnicza mają na celu za-
chowanie pamięci o Solidarności, jako waż-
nej części mitu założycielskiego współczesnej 
Europy. Wypełniając to zadanie, ECS wydaje 
książki, czasopisma, realizuje filmy, organizuje 

Przestrzeń wielowymiarowa –
Biblioteka Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku

wystawy czasowe, warsztaty historyczne dla 
dzieci i młodzieży. Jest także organizatorem 
konferencji naukowych, inicjuje wydarzenia 
kulturalne, wreszcie gromadzi i  udostępnia 
zbiory – fotograficzne, archiwalne, biblio-
teczne, filmowe. 

Otwarcie B-A-M

Archiwum wraz z  czytelnią zbiorów 
specjalnych, nowoczesna biblioteka oraz 
mediateka otworzyły swoje przestrzenie 
niedawno, 28 kwietnia – ponad pół roku po 
udostępnieniu zwiedzającym wystawy stałej 
i  krótko po oddaniu do użytku najmłod-
szym Wydziału Zabaw. Wcześniej, pracując 
w  warunkach tymczasowości i  nie mając 
możliwości udostępniania zbiorów, skupiały 
się głównie na ich gromadzeniu i opracowy-
waniu. W dniu otwarcia zarówno biblioteka, 
jak i  archiwum oraz mediateka zaprezento-
wały zgromadzony zasób oraz towarzyszący 

wspierającymi Solidarność. Gościem tego dnia był Brian Mooney, 
brytyjski dziennikarz, korespondent agencji Reutera, który jako 
pierwszy przekazywał na Zachód informacje o wydarzeniach stanu 
wojennego w Polsce, Mirosław Chojecki, twórca NOWEJ – najwięk-
szej niezależnej oficyny wydawniczej, działającej poza zasięgiem cen-
zury, Małgorzata Niezabitowska, rzeczniczka prasowa pierwszego 
niekomunistycznego rządu. Z  odwiedzającymi tego dnia Centrum 
spotkał się także Jan Juchniewicz, fotoreporter dokumentujący ów-
czesne wydarzenia społeczne i  polityczne, Robert Kwiatek, jeden 
z przywódców gdańskiego oddziału Federacji Młodzieży Walczącej, 
współorganizator Biblioteki Latającej oraz Zbigniew Janas, współpra-
cownik KOR, uczestnik protestów w  Ursusie, kolporter publikacji 
drugoobiegowych. Zaproszenie Europejskiego Centrum Solidarno-
ści przyjął także Jacek Petrycki, operator i  realizator filmów fabular-
nych i dokumentalnych, m.in. „Robotników 80”, oraz legenda polskiej 
muzyki punkrockowej, Robert Brylewski.

Wszyscy bohaterowie dnia otwarcia wystąpili w dwóch wcie-
leniach – jako goście spotykający się z publicznością w przestrze-
niach biblioteki, archiwum, mediateki oraz w  roli przewodników, 
podążających subiektywnymi ścieżkami zwiedzania po wystawie 
stałej. Formuła ta okazała się niezwykle atrakcyjna dla odbiorców 
i  pokazała ścisły związek wystawy ze zbiorami ECS. Opowieści 
o wystawie dotyczyły bowiem także archiwaliów, fotografii, filmów, 

tekst: Gabriela Skoracka
Kierownik Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) zostało powołane do życia w 2007 roku, jako wspólny projekt 
miasta Gdańsk, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego 
oraz NSZZ Solidarność i Fundacji Centrum Solidarności. Swoją działalność Centrum rozpoczęło 
w tymczasowej lokalizacji, na którą otrzymało część budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej.

biblioteki nukat-u

plakatów, znaczków, kolekcji artystycznych i  obiektów historycz-
nych, np. urządzeń podziemnych drukarni przekazanych do zbio-
rów Centrum przez samych oprowadzających.

Rozmowy z  publicznością toczące się w  bibliotece, mediate-
ce, archiwum pokazały, jak zbiory ECS uzupełniają wystawę, a także 
jak wspierają pracę edukatorów, organizatorów konferencji i  debat, 
twórców wystaw czasowych i autorów publikacji.

Biblioteka ECS i jej zbiory 

W  ciągu 6 lat swojego istnienia biblioteka zgromadziła zasób 
przekraczający 21 tysięcy jednostek inwentarzowych. Księgozbiór 
podstawowy to około 16 tysięcy woluminów, pozostała część to 
książki ukazujące się poza cenzurą, w drugim obiegu wydawniczym 
w latach 1976–1989 oraz książki emigracyjne, a także multimedia.

Zasób czasopism obejmujący ponad 460 tytułów, w  tym 716 
pełnych roczników, składa się również w  dużej mierze z  czasopism 
drugoobiegowych i  emigracyjnych (wśród nich znajduje się także 
niezwykle ważna kolekcja paryskiej Kultury i Zeszytów Historycznych), 
ale i z archiwalnych roczników tytułów ukazujących się w PRL w ofi-
cjalnym obiegu wydawniczym, takich jak Znak, Więź, Tygodnik Po-
wszechny, gdański tygodnik społeczny Czas. 

mu warsztat. Zapowiedziały także pozostałe 
obszary swojej pracy, nieodłącznie związane 
z wystawą stałą oraz działalnością edukacyj-
ną, kulturalną i naukową Centrum. 

W  bogatym, całodniowym progra-
mie dnia otwarcia, odbywającego się 
pod hasłem „Zapraszamy do środka” 
(www.ecs.gda.pl/B-A-M), znalazły się takie 
wydarzenia jak: pokazy filmowe, wernisaż 
wystawy fotograficznej Zenona Miroty po-
święconej Stoczni Gdańskiej, warsztaty ko-
lekcjonerskie dla dzieci, ECS Game – gra dla 
rodzin inspirowana formatem gry miejskiej, 
impreza czytelnicza „Czytanie w  ogrodzie”, 
a także pierwsze w nowej siedzibie biblioteki 
spotkanie autorskie. Zaproszono na nie twór-
ców Wydawnictwa Czarne – Monikę Sznaj-
derman i Andrzeja Stasiuka (wydawane przez 
nich publikacje królują na półkach biblioteki 
w dziale współczesnego reportażu i eseistyki). 

Ważnym wydarzeniem dnia otwarcia 
były spotkania z  dawnymi opozycjonista-
mi, twórcami kultury niezależnej, osobami 

fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

http://www.ecs.gda.pl/B-A-M


Drugi obieg wydawniczy to szczególnie 
ważna część zbiorów ECS. Podziemne książki 
oraz czasopisma o  charakterze społeczno-
-politycznym i kulturalnym, prasa podziem-
na (biuletyny strajkowe, pisemka organizacji 
związkowych), ulotki, plakaty, znaczki poczty 
Solidarności, gromadzone przez Archiwum 
ECS oraz filmy i  nagrania dźwiękowe gro-
madzone przez dział dokumentacji filmo-
wej, składają się na spójną i imponującą pod 
względem wielkości kolekcję tzw. zbiorów 
historycznych ECS. Służą one, zwłaszcza 
fotografie, notacje filmowe, archiwalia i  wy-
cinki prasowe przekazywane przez organi-
zacje zagraniczne, w  tym polonijne, celom 
badawczym. Biblioteka ze swoim zasobem 
wykracza poza te ramy – gromadzi ona bo-
wiem źródła oraz opracowania naukowe, ale 
i  relacje osobiste, literaturę popularyzującą 
realia życia politycznego i  społecznego PRL, 

Na każdym z  pięter znajduje się odręb-
na w  charakterze czytelnia – ich łączna po-
wierzchnia to 547 m2. 

Czytelnia dolna, otwarta na najbliższe 
sąsiedztwo: mediatekę i  bar, została zaaran-
żowana jako miejsce spotkań, wydarzeń 
kulturalnych „po godzinach”, lektorium bie-
żącej prasy i  „lżejszej” literatury. Na półkach 
znajduje się głównie publicystyka, korespon-
dencja, wspomnienia, popularna literatura 
historyczna, a  także dzieła i  opracowania 
literackie, komiksy, wydawnictwa ilustrowa-
ne – wszystko to w kontekście historii Polski, 
historii kultury i  życia codziennego drugiej 
połowy XX w., ze szczególnym uwzględnie-
niem lat 1970–1990.

Czytelnia górna, bardziej wyciszona, od-
dalona od głównego wejścia to strefa pracy 
– naukowej lektury, informacji, edukacji, war-
sztatów. Rozmieszczone tutaj zbiory przezna-
czone są głównie dla odbiorcy zainteresowa-
nego historią Solidarności i opozycji. Znajdują 
się tu publikacje dotyczące sytuacji politycz-
nej w  krajach bloku wschodniego, zimnej 

wojny, stosunków państwo-Kościół i roli tego 
drugiego w  odzyskaniu wolności. Tematyka 
zgromadzonych tutaj zbiorów obejmuje także 
pierwsze lata transformacji w Polsce i w innych 
krajach pokomunistycznych. Przeważają spe-
cjalistyczne monografie, wybory publikowa-
nych dokumentów, materiały konferencyjne, 
także w językach krajów, których dotyczą.

Poza przestrzenią udostępnianą czytel-
nikom, biblioteka dysponuje jeszcze magazy-
nem zbiorów z  funkcją zwartego magazyno-
wania na około 70 tysięcy woluminów.

Nie tylko papier

Oprócz książek użytkownicy czytelni na-
ukowej mają do dyspozycji zasoby elektro-
niczne, mogą również skorzystać z terminala 
wypożyczalni zdigitalizowanych zasobów Bi-
blioteki Narodowej (ECS jest partnerem pro-
jektu Academica) i z usług informacyjnych.

Biblioteczny ośrodek informacji spo-
rządza, na podstawie zbiorów własnych 
Centrum oraz z  materiałów wyszukanych 
w bibliotekach cyfrowych, katalogach, repo-
zytoriach dostępnych w  zasobach otwartej 
nauki (OA), gotowe zestawienia tematycz-
ne w  Citavi – programie do zarządzania 
bibliografią. Umożliwia on archiwizowanie 
rekordów bibliograficznych, całych doku-
mentów, ich recenzji (kontekstów), pobie-
ranie z  sieci aktywnych linków do materia-
łów filmowych i  dźwiękowych, tworzenie 
zrzutów stron internetowych w  formacie 
PDF. Czytelnia naukowa prowadzi również, 
głównie na podstawie własnych zbiorów, 
elektroniczną bazę bibliograficzną nazywaną 

filmy i  nagrania muzyczne „z  epoki" (kino 
moralnego niepokoju, polski film dokumen-
talny, kultowe komedie PRL, muzykę nieza-
leżną lat 80.). Posiada również bogaty zbiór 
współczesnego reportażu, eseju, publicysty-
ki, kolekcję światowego kina z gatunku non-
-fiction, m.in. tytuły prezentowane w ramach 
flagowego produktu filmowego ECS – All 
About Freedom Festival. 

Architektura = znak

Centralne usytuowanie biblioteki 
w  przestrzeni Europejskiego Centrum Soli-
darności – naprzeciwko głównego wejścia, 
tuż za ogrodem zimowym – sprawia, że 
przyciąga ona wzrok osób wchodzących do 
budynku. Podobnie jak cały gmach, bibliote-
ka imponuje swoją skalą i industrialnym cha-
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rakterem. Pochyłe ściany, częściowo pokryte 
blachą kortenową, wysokie betonowe słupy, 
galerie i  „mostki” oraz balustrady z  metalo-
wej rdzawej siatki sprawiają, że biblioteka, 
podobnie jak cały obiekt, przypomina wnę-
trze statku. Minimalizm form, konsekwen-
tna kolorystyka wnętrza – czerń regałów, 
szarość nowoczesnych sof i  foteli, nieliczne 
dodatki w  bieli dodają wnętrzu charakteru 
i  skromnej elegancji. Źródłem światła w  bi-
bliotece jest duży świetlik w  dachu oraz 
szklana ściana wychodząca na ogród zimo-
wy, wypełniony niską roślinnością, pnączami 
i zielonymi przez cały rok drzewami.

Biblioteka ma dwa piętra – łącząca je 
odsłonięta klatka schodowa otwiera widok 
na wysoką przestrzeń z licznymi antresolami 
biegnącymi wokół ścian. Wnętrze wydaje się 
być dzięki temu zabiegowi architektoniczne-
mu wyższe, niż jest w rzeczywistości.



umownie Bibliografią Solidarności. Baza za-
wiera rekordy artykułów z  czasopism, poje-
dynczych prac i wydawnictw zbiorowych.

W  bibliotece istnieje dostęp do bez-
płatnego, bezprzewodowego Internetu, do 
czytników e-booków, nowoczesnego samo-
obsługowego skanera z  funkcją zapisywania 
danych na nośniku zewnętrznym, drukarki 
i kopiarki, kilku nowoczesnych komputerów 
typu All- in- One. 

Nagrania muzyczne i  filmy z  zaso-
bów bibliotecznych można odtworzyć na 
sprzęcie bibliotecznym lub przesłuchać 
i przejrzeć w wyposażonej w profesjonal-
ny sprzęt mediatece.

Sposób udostępniania

Ze zbiorów Biblioteki ECS można korzy-
stać jedynie na miejscu. Przyjęcie takiej for-
my udostępniania pozwoliło zrezygnować 
z  zakupu wieloegzemplarzowego na rzecz 
szerszego wyboru tytułów. Dzięki temu na 
półkach reprezentowana jest też w przewa-
żającej mierze nowa produkcja wydawnicza, 

w której duży udział mają publikacje w języ-
kach obcych. Część z nich to e-booki z kolek-
cji oferowanych np. przez EBSCO, e-czasopis-
ma (wśród nich światowe tytuły opinii: Time, 
The Economist, Forigne Affairs, Der Spiegel).

Mimo ukierunkowania zbiorów na 
odbiorcę zainteresowanego naukami spo-
łecznymi, politycznymi, badaczy historii 
najnowszej, miejscowych odbiorców oferty 
edukacyjnej, do biblioteki może przyjść każ-
dy – choćby po to, aby poczytać prasę, spot-
kać znajomych, którzy akurat wybrali się na 
wystawę, koncert, pokaz filmowy. 

Katalog online – współpraca 
Biblioteki ECS z Centrum 
NUKAT

Jeszcze przed zakupieniem do zbiorów 
bibliotecznych pierwszej książki Europejskie 
Centrum Solidarności przystąpiło do Trój-
miejskiego Zespołu Bibliotek – konsorcjum 
zrzeszającego większość lokalnych użytkow-
ników systemu bibliotecznego VTLS Virtua 

(w jego skład wchodzą, poza ECS, biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Akademii Wycho-
wania Fizycznego i  Sportu, Akademii Sztuk 
Pięknych, Akademii Muzycznej oraz Akade-
mii Morskiej w  Gdyni). Już w  październiku 
2008 roku, wkrótce po rozpoczęciu pracy 
przez pierwszego bibliotekarza, Biblioteka 
ECS podpisała porozumienie o  współpracy 
z Centrum NUKAT i zaczęła pobierać z bazy 
gotowe rekordy. Współpraca, początkowo 
bierna, w  kwietniu następnego roku – po 
uzyskaniu uprawnień katalogera – przybrała 
szerszy wymiar.

Można powiedzieć, że katalog Bibliote-
ki ECS to w  stu procentach wspólne dzieło 
bibliotek współpracujących z  katalogiem 
centralnym polskich bibliotek naukowych 
i akademickich.

Biblioteka należy do mniejszych partne-
rów Centrum NUKAT, jednak udaje jej się 
utrzymywać stałe tempo katalogowania i na 
bieżąco opracowuje nowe nabytki. Dzisiaj, 
dzięki uzyskaniu uprawnień do współka-
talogowania przez kolejnych bibliotekarzy, 

Biblioteka ECS nie tylko bierze, ale i dodaje rekordy do wspólnej bazy. 
Na swoim koncie mamy 2317 własnych rekordów bibliograficznych 
i 1115 rekordów khw (stan na 31 marca 2015). 

Biorąc pod uwagę wielkość zbiorów i  fakt, że niewielki zespół 
przez sześć lat istnienia biblioteki działał na zasadzie „wszyscy robią 
wszystko", a ostatnie miesiące to głównie trud przeprowadzki do no-
wego obiektu, efekt pracy zespołu w postaci katalogu online można 
uznać za sukces, a jego aktualność i jakość rekordów za potwierdze-
nie sensu budowania własnych katalogów w oparciu o zasady współ-
pracy proponowane przez Centrum NUKAT.

Podsumowanie

Biblioteka ECS to element większej struktury organizacyjnej – 
multidyscyplinarnej instytucji o  charakterze kulturalnym, edukacyj-
nym, naukowym (Centrum jest wpisane do wykazu jednostek nauko-
wych w bazie POLON). Posiadająca wyspecjalizowany tematycznie 
naukowy księgozbiór oraz naukowy warsztat informacyjny biblioteka 

facebook.com/KatalogNUKAT
NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym facebooku: facebook.com/KatalogNUKAT

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.
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ma charakter publiczny. Jest otwarta na potrzeby bardzo zróżnico-
wanego odbiorcy – badacza Solidarności, miłośnika historii naj-
nowszej, studenta nauk społeczno-politycznych, ucznia szukającego 
materiałów do szkolnych projektów, stypendysty z zagranicy, turysty 
odwiedzającego miasto i  mieszkańca Gdańska, sąsiada z  terenów 
przystoczniowych. Obsługuje również, jako biblioteka „fachowa”, 
odbiorcę wewnętrznego – reagując na potrzeby pracowników pro-
wadzących działalność w obszarach daleko wykraczających poza ty-
powo solidarnościowe konotacje.

Podwójna rola, jaką pełnić chce biblioteka, to zarówno zobowią-
zanie – do utrzymywania wysokiej jakości księgozbioru, naukowych 
standardów katalogowania, prowadzenia szerokiej, wymagającej 
różnorodnych kwalifikacji działalności, jak i  atut. Jako część ECS bi-
blioteka korzysta z utrwalonej już marki instytucji, z  jej zasobów in-
telektualnych i  kontaktów ułatwiających dostęp do potencjalnych 
odbiorców i  współpracowników. Prestiżowa siedziba, atrakcyjność 
ECS jako przestrzeni publicznej, w której stale „coś się dzieje” stwarza 
szansę na uzyskanie statusu miejsca, do którego warto, a nawet wy-
pada, zaglądać – nie tylko z powodu książek.
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Dick i  Jane? Znawcy kinematografii (do 
których ja niestety nie należę) natych-

miast skojarzą te imiona z bohaterami filmu 
Deana Parisota (polski tytuł „Dick i Jane: nie-
zły ubaw”), których perypetie życiowe skło-
niły do wkroczenia na drogę zbrodni. Czyżby 
udział w Jane-athonie miał otwierać drogę do 
pełnej emocjonujących wrażeń kariery kry-
minalnej? No cóż, niestety jest również inna, 
bardziej prozaiczna interpretacja tego hasła. 
Dick to może być również Philip K. Dick, 
amerykański pisarz science fiction, a  pod 
imieniem Jane może kryć się angielska pisar-
ka Jane Austin. Tak więc potencjalni uczestni-
cy Jane-athonu nie byli zapraszani do odkry-
wania swojej drugiej, złodziejskiej natury, lecz 
do zmierzenia się z  ogromnym dorobkiem 
tych autorów oraz trudną do ogarnięcia 
masą tłumaczeń, adaptacji i wszelkich innych 
przeróbek ich dzieł. Gdzie w takim razie ma 
kryć się ten „niezły ubaw”? W  powszechnej 
opinii katalogowanie kojarzy się raczej z karą 

polegającą na przepisywaniu w nieskończo-
ność pouczającej sentencji w stylu „Nie będę 
rozmawiał na lekcji”, niż z dobrą zabawą i na-
wet jeśli są katalogerzy, którzy lubią swoją 
pracę, to chyba nie traktują jej jako rozryw-
ki. A  jednak. Jeśli nawet katalogowanie nie 
jest najbardziej ekscytującym zajęciem, jakie 
można sobie wyobrazić, to w obecnej chwili, 
kiedy jesteśmy świadkami wdrażania no-
wych zasad katalogowania RDA, trwających 
przygotowań do przejścia z formatu MARC 
na model Bibframe lub udostępniania da-
nych bibliotecznych w postaci Linked Data, 
nie brak w  tej dziedzinie zagadnień budzą-
cych poważne kontrowersje i prowadzących 
do ożywionych sporów. W  wielu kwestiach 
pojawiają się zupełnie skrajne opinie, co 
jest wynikiem zarówno złożoności prob-
lemów, przed którymi stoją bibliotekarze, 
jak również wciąż niewystarczającej wiedzy 
o  potencjale tkwiącym w  rozwijanych stan-
dardach i  systemach bibliotecznych. Celem 

zdecydowali się skorzystać z  programu 
RIMMF (RDA In Many Metadata Formats), 
twórcami którego są Deborah i Richard Fritz. 
Jest to oprogramowanie o czysto edukacyj-
nym charakterze. Tworzone w  nim rekordy 
nie mogą zostać wyeksportowane do żadne-
go z  używanych przez biblioteki systemów, 
ma ono jednak kilka zalet, dzięki którym 
świetnie nadaje się do prezentowania zasad 
funkcjonowania modelu FRBR i RDA. Przede 
wszystkim w  programie tym nie jest wyko-
rzystywany format MARC, który ogranicza 
możliwość pełnego wykorzystania wspo-
mnianych powyżej standardów. Pozbawieni 
tych ograniczeń mamy pełną swobodę two-
rzenia opisów odzwierciedlających pełną 
strukturę modelu FRBR (odrębne rekordy 
dla poszczególnych jednostek) i  tworze-
nia między nimi powiązań. Istnieje również 
możliwość importu rekordów marcowskich, 

Niezły ubaw 
z katalogowaniem
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tekst: Leszek Śnieżko

Uczestnikom tegorocznej edycji zimowego spotkania 
Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotekarzy (ALA Midwinter), 
które odbyło się na przełomie stycznia i lutego w Chicago, 
zaoferowano nie tylko możliwość zapoznania się z najnowszymi 
trendami w rodzimym i światowym bibliotekarstwie, ale również 
okazję do świetnej zabawy. O to drugie zatroszczyć się mieli 
organizatorzy pierwszego w świecie Jane-athonu. Do udziału 
w imprezie zachęcało intrygująco brzmiące hasło „Fun with Dick 
and Jane (and RDA)”.

Jane-athonu miało być stworzenie okazji 
do wnikliwego przeanalizowania pewnych 
aspektów związanych z  funkcjonowaniem 
RDA i modelu FRBR. Chociaż RDA jest coraz 
powszechniej stosowanym zbiorem zasad, 
obecnie funkcjonujące adaptacje są bardzo 
odległe od pełnej realizacji założeń tego 
standardu, w  związku z  czym ciągle nie ma 
zgodnych opinii co do tego, w jakim stopniu 
zasady te mogą zostać wdrożone i czy model 
FRBR, na którym zostały one oparte, nie jest 
modelem zbyt skomplikowanym w  prak-
tycznym zastosowaniu. 

Organizatorzy tej imprezy chcieli za 
wszelką cenę uniknąć tradycyjnej formuły 
szkoleniowej. Wiedza miała być nie prze-
kazywana, lecz zdobywana na drodze 
własnoręcznego tworzenia opisów biblio-
graficznych i  analizy efektów tej pracy. Wy-
konywanie zadań miało odbywać się w swo-
bodnej atmosferze, sprzyjającej wymianie 
spostrzeżeń między uczestnikami oraz likwi-
dującej barierę pomiędzy nimi a  nadzorują-
cymi ich działania ekspertami. Przyjęcie tych 
założeń wyraźnie określiło formułę wydarze-
nia. Nie przypadkiem nadana mu nazwa ko-
jarzy się z  bardzo popularnymi w  ostatnich 
latach hackathonami, czyli spotkaniami pro-
gramistów poświęconymi wspólnemu roz-
wiązywaniu problemów informatycznych. 
Różnica miała jednak polegać na tym, że tym 
razem nie koncentrowano się na rozwijaniu 
aplikacji komputerowych, lecz na metada-
nych. Drugim czynnikiem, który miał przy-
czynić się do sukcesu tego przedsięwzięcia 
był wybór oprogramowania. Organizatorzy 

materializacji, 240 dla osób oraz 64 dla ciał 
korporatywnych), jak również opinie uczest-
ników zamieszczone w  ankiecie. Ponad 97% 
spośród nich deklarowało, że wydarzenie 
spełniło ich oczekiwania lub nawet je prze-
rosło. Może jeszcze lepszą recenzją dla Jane-
-athonu jest to, że zapowiedziana została 
kolejna edycja podczas letniego spotkania 
Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotekarzy. 
Pojawiła się również zapowiedź podobnej 
imprezy w  Londynie – Ag-athon: Fun with 
Agatha, Deborah, Gordon and RIMMF. Jeśli 
ktoś nabrał ochoty do sprawdzenia, jak bar-
dzo przyjemne jest katalogowanie z  progra-
mem RIMMF, to informuję, że można go po-
brać ze strony www.marcofquality.com/wiki/
rimmf3/doku.php?id=download&nocache. 
Instalacja jest bardzo prosta, nie pozostaje 
mi więc nic innego, jak tylko życzyć Państwu 
udanej zabawy.

które zostaną przekształcone do formatu 
stosowanego przez RIMMF oraz podzielone 
na rekordy odpowiadające jednostkom mo-
delu FRBR. Te cechy programu RIMMF mia-
ły unaocznić uczestnikom Jane-athonu, że 
model FRBR nie jest tylko czysto teoretyczną 
konstrukcją, lecz z powodzeniem daje się za-
stosować w praktyce. 

Na zamieszczonej ilustracji widzimy, 
że z  opisu książki Kena Folletta „The key to 
Rebecca” zostały wyodrębnione rekordy dla 
dzieła (work), realizacji (expression), materia-
lizacji (manifestation) oraz autora. Następna 
ilustracja prezentuje rekord dla dzieła oraz 
powiązane z nim jednostki.

W  relacjach opublikowanych po ukoń-
czeniu Jane-athonu impreza ta została uznana 
za ogromny sukces. Świadczyć o  tym miały 
zarówno osiągnięte wyniki (utworzono 126 
rekordów dla dzieł, 117 dla realizacji, 134 dla 
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Uwolnić bibliotekę. Jak ograniczyć 
domowy księgozbiór i czerpać 
z tego przyjemność 
tekst: Marta Kowerko-Urbańczyk

Nadmiar. Książki, które zawładnęły 
przestrzenią

Jeszcze do niedawna byłam kompulsywną zbieraczką książek. 
Gromadziły się one wokół mnie niepostrzeżenie, nie tylko te kupo-
wane, ale i otrzymywane z różnych okazji. 

Nie da się ukryć, że owo otrzymywanie było jedną z głównych 
zalet pracy na rynku wydawniczym i w redakcji studenckiego radia, 
w którym długo prowadziłam program o książkach. Nie ma większej 
radości dla mola książkowego niż targi, będące okazją do spotka-
nia różnych wydawców, czy gratisowe egzemplarze. Czytałam je na 
akord, a gdy skończyła się moja radiowa przygoda, coraz częściej po 
prostu odkładałam na półkę. Nawyk zaopatrywania się w  nowości 
pozostał, trudno mi było zrezygnować z  interesujących mnie serii 
czy tytułów, które okazywały się najczęściej jednosezonowymi hi-
tami. Oprócz tego pisałam jeszcze doktorat, co również wiązało się 
z obrastaniem w książki. Na mojej półce znajdowały się nie tylko te 
absolutnie niezbędne i  warte przeczytania. Jak grzybów po desz-

czu przybywało również tych mniej i  bardziej kontekstowych, nie 
tak istotnych, często nieprzeczytanych w  ogóle. Nawyk kupowania 
książek niezbędnych do doktoratu wspierał grant, który pozwalał mi 
na niemal nieograniczone zakupy. Moja domowa biblioteka rosła 
w oczach, do jednego regału dokupiliśmy drugi, po drugim trzeci – 
mniejszy, co i  tak nigdy nie wyeliminowało piętrzących się stosów 
i  stosików – książek przeczytanych, nieprzeczytanych, tych na póź-
niej i tych na nigdy.

Przeczucie, że można mieć książek za dużo, i że ja jestem takim 
właśnie przypadkiem, kiełkowało we mnie od dawna, jeszcze długo 
przed tym, nim na poważnie zainteresował mnie minimalizm. Stało 
ono jednak w sprzeczności z marzeniem o domu, w którym się czyta, 
w którym książki są gromadzone, szanowane, w którym oddaje się 
im przestrzeń w głowach i na półkach. Z czasem na tym marzeniu za-
częła pojawiać się rysa, nie dająca mi spokoju, oto kompulsywnie gro-
madzony latami księgozbiór przybrał monstrualne rozmiary i przestał 
wchodzić w  dialog z  moimi aktualnymi potrzebami czytelniczymi. 
Mnóstwo nieprzeczytanych książek przypominało mi o  jakimś nie-
wykonanym zadaniu, co stopniowo zaczęło mnie przytłaczać.

W  pewnym momencie zdałam sobie 
sprawę, że uzależniłam się od posiadania 
książek. Można by powiedzieć: chlubne 
uzależnienie! Nie do końca. Nadmiar książek 
w  małym mieszkaniu i  przy powiększającej 
się rodzinie potrafi być kłopotliwy. Mimo 
desperackich prób rozparcelowania ich po 
rodzinie regały, przestrzenie w szafach, stosy 
i  stosiki piętrzące się w  różnych miejscach 
wciąż przypominały, że jest to dom, w  któ-
rym się czyta lub też czytać planuje w  iloś-
ciach przekraczających średnią statystyczną.

Minimalizm i co z niego 
wynikło

Zainteresowanie minimalizmem sta-
nowiło dla mnie wybawienie. Samo pojęcie 
można rozumieć na wiele sposobów. Mini-
malizm w  swojej najbardziej rygorystycznej 
wersji to dążenie do ograniczania liczby oso-
bistych przedmiotów do stu. Jest jednak wiele 
łagodniejszych odmian, które polegają na op-
tymalnym zredukowaniu ilości posiadanych 
przedmiotów i  – przede wszystkim – świa-
domej minimalizacji konsumpcji. Choć nurt 
ten bezpośrednio wiąże się z  posiadaniem, 
może mieć też wiele innych wymiarów, np. 
egzystencjalny czy duchowy. Wraz z  pozby-
ciem się zbędnych przedmiotów podejmuje-
my decyzję o życiu powolniejszym (slow life), 
mniej zdeterminowanym potrzebą posiada-
nia. Możemy stać się uważniejsi i  praktyko-
wać medytację lub pełnię obecności (mind-
fulness). Możemy również aktywniej włączyć 
się w  życie lokalnej wspólnoty, uczestnicząc 
w wymianach, oferując własną pracę lub czas, 
w zamian za współpracę z innymi.

Przy zwariowanym tempie współczesnego świata oraz dużej aktywności rynku wydawniczego łatwo 
jest wpaść w pułapkę kompulsywnego kupowania książek do przeczytania kiedyś. Jednocześnie 
przechowuje się już wszystkie przeczytane oraz te, do których jeszcze nie udało się zajrzeć. Regały się 
zapełniają, stosy na stoliku rosną, a szans na przebicie się przez te zapasy raczej nie przybywa. Narasta 
frustracja – kiedy wreszcie znajdę czas na czytanie?

 Anna Mularczyk-Meyer, Minimalizm po polsku
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Minimalizm pomógł mi na nowo przemyśleć swój księgozbiór, 
dostrzec, że nie wszystko, co mam na półkach, jest dla mnie wartoś-
ciowe i niezbędne oraz zrozumieć, o ile więcej radości sprawia mi na-
dążanie za moimi zmieniającymi się czytelniczymi potrzebami. Z ra-
chunku sumienia jasno wynikało: nie tylko nie przeczytam wszystkich 
książek, które kiedyś, nierzadko impulsywnie, kupowałam, ale i  nie 
potrzebuję wszystkich tych, które przeczytałam. Zrozumiałam, że 
moim głównym celem jest biblioteka, która odzwierciedla aktualne 
zainteresowania czytelnicze oraz otaczanie się książkami szczególnie 
mi bliskimi. Nie ilość, a jakość. Nie potrzebuję wszystkich zgromadzo-
nych przez lata tytułów, bo nie do wszystkich będę wracać. 

To odkrycie było dla mnie olśnieniem. Zaczęłam ćwiczyć się 
w rozstawaniu z książkami. Wyniosłam blisko osiemdziesiąt sztuk do 
wydziałowej biblioteki. Kupowałam je sama w ramach grantu, także 
za granicą, i przyznam – były tam unikatowe egzemplarze, prawdziwe 
perełki. Potem nadszedł czas na zadanie trudniejsze: posprzątanie po-
zostałych regałów i uprzątnięcie piętrzących się stosików. W efekcie, 
po wytężonej i trudnej pracy, pozostał mi jeden regał moich najulu-
bieńszych i najbardziej interesujących mnie obecnie książek. Czuję się 
fantastycznie, patrząc na efekty mojej pracy. 

Co począć z nadmiarem?

Jak się do tego wszystkiego zabrać? Praktycy minimalizmu do-
radzają, by w  takich sytuacjach zbiory, które chcemy zredukować, 
najpierw podzielić wedle następującej zasady: część co do której 
nie jesteśmy pewni, ją przechować i dać sobie czas na podjęcie de-
cyzji, oraz pozostałe – te przygotować do oddania lub sprzedania. 
Potrzebne do tego są dwie rzeczy, po pierwsze: miejsce, w  którym 
można zgromadzić pierwszy zbiór, czyli wysprzątany (!) schowek lub 
piwnica, po drugie: pomysł, co zrobić z resztą, czyli nadmiarem.

Zwłaszcza ta druga kwestia okazuje się być kłopotliwa dla nało-
gowego zbieracza książek. Zbyt bogaty księgozbiór wzbudza poczu-
cie odpowiedzialności za ten nadmiar. Najłatwiej jest oczywiście go 
rozdać, obdarowując zainteresowanych przyjaciół. Taka komfortowa 
sytuacja zdarza się jednak nader rzadko. Wtedy trzeba podjąć decy-
zje, co uczynić z niechcianymi książkami.

Najbardziej oczywistym pomysłem wydaje się spacer do antykwa-
riatu czy pobliskiej biblioteki. Internet również daje w tym względzie 
sporo możliwości. Jest wiele stron w  mediach społecznościowych, 
które powstały, by służyć wymianie lub sprzedaży niepotrzebnych 
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książek. W blogosferze, zwłaszcza wspierającej minimalistyczne tendencje, pojawiają się akcje, 
dzięki którym można zredukować ich nadmiar lub wymienić na bardziej nas interesujące. 

Dość ciekawą inicjatywą jest także miejska idea bookcrossingu. Zakłada ona nieodpłat-
ne przekazywanie książek poprzez pozostawianie ich w  miejscach publicznych, najczęściej 
specjalnie ku temu oznaczonych półkach, tak, by znalazca mógł je znaleźć, zabrać, przeczytać 
i  przekazać dalej. W  ten niekonwencjonalny sposób powstaje wielka, ruchoma biblioteka, 
która przyczynia się do popularyzowania czytelnictwa. Idea ta narodziła się u progu XXI wieku 
w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozpowszechniła wśród moli książkowych na całym 
świecie. Szybko dotarła również do Polski, gdzie jest już mocno zakorzeniona w przestrzeni 
miejskiej. Dzięki stronie bookcrossing.pl można zarejestrować oddawane przez siebie książki, 
oklejając je specjalną naklejką tak, by później śledzić ich los. 

Moje zagraniczne doświadczenia podpowiadają mi, że zbędnymi nam książkami mogą 
być zainteresowane biblioteki i  Instytuty Polskie działające za granicami kraju. Jest to opcja 
najtrudniejsza do zorganizowania pod względem logistycznym, ale można poszukać i włą-
czyć się w  jedną z  szerszych akcji, które organizują zbiórki książek, najczęściej dla Polaków 
na wschodzie. Mają one różny charakter, choć nie zawsze dotyczą książek używanych. Nie-
które z nich to inicjatywy lokalne, a zbiórki organizowane są w urzędach lub parafiach, inne 
mają charakter ogólnopolski. W roku 2013 pod hasłem Z książką na Wschód zebrano ponad 
26 tys. nowych tomów, które darczyńcy kupowali w  specjalnie oznaczonych księgarniach. 
Idea świetna, choć szkoda, że jednorazowa i nie obejmująca książek z drugiej ręki. Pozostaje 
jedynie wierzyć, że takie inicjatywy będą pojawiać się częściej.

Efekt uboczny

Opisana powyżej przygoda uwalniania się od nadmiaru książek pozostawiła we mnie 
trwały ślad. Okazuje się bowiem, że każdy nadmiar, nawet tak chlubny jak nadmiar książek, 
może być kłopotliwy w codziennym życiu. Kiedy nasza biblioteczka przekracza rozmiar, na 
który pozwala nam życiowa przestrzeń, wtedy książki stają się kłopotliwym meblem. Mało 
tego, gdy uświadomimy sobie ich nadmiar, zdajemy sobie nagle sprawę, że za przedmioty, któ-
re są nam już niepotrzebne, także jesteśmy odpowiedzialni. Emocjonalny związek z książkami 
nie pomaga w redukcji domowego księgozbioru. Wszystko to sprawia, że po odbytym trenin-
gu z rozstawania bardziej świadomie podchodzimy do zakupów w księgarniach, częściej szu-
kając interesujących nas pozycji w bibliotekach, ewentualnie decydując się na zakup e-booka, 
który nie zajmie miejsca na regale. 

Marta Sapała, dziennikarka i  publicystka, autorka książki Mniej. Intymny zakupowy 
portret Polaków, w której opisuje eksperyment rocznego ograniczenia konsumpcji, jakiego 
podjęła się wraz z kilkunastoma innymi rodzinami, w poszukiwaniu miejsca do wymagającej 
skupienia pracy twórczej, niemożliwej do wykonania w domu przy małym dziecku, odkryła 
właśnie… osiedlową bibliotekę. Ona sama zdumiona była oczywistością tego odkrycia. 

Podobną moc miało dla mnie odkrycie, że w przypadku domowej biblioteczki mniej zna-
czy więcej i bardziej świadomie. 
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Marta Kowerko-Urbańczyk – z wykształ-
cenia polonistka i literaturoznawczyni. W la-
tach 2006–2010 współautorka programów 
o  książkach w  lokalnym radiu studenckim. 
W  2013 roku obroniła doktorat na UAMie. 
Mieszka w  Poznaniu, gdzie pracuje w  jed-
nym z  wydawnictw książkowych. Autorka 
bloga Pani Poczytalna. 
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Konfrontacja naszych wyobrażeń o tym, jak bibliotekarki wycią-
gają ręce po nasze zbiory, dziękując z wdzięcznością za dary z rzeczy-
wistością bywa bolesna. Dlatego chcemy podpowiedzieć, gdzie od-
dawać książki i jak je do tego przygotować, aby całe przedsięwzięcie 
było satysfakcjonujące dla obu stron – darczyńcy i obdarowanego.

1. Przejrzyj swoje zbiory i oceń rzeczywisty stan książek. Te bardzo 
zniszczone, nie ma co ukrywać, nadają się raczej na makulatu-
rę i nie wahaj się ich tam oddać, środowisko naturalne będzie ci 
wdzięczne. Jeśli książki są w fatalnym stanie: zawilgocone, zagrzy-
bione i nie przedstawiają większej wartości, musisz przyjąć do wia-
domości, że nikt ich nie będzie chciał przyjąć. Taki dar to zagroże-
nie dla reszty księgozbioru, a ratowanie zniszczonych druków jest 
dość kosztowne.

2. Zrób selekcję tematyczną. Odłóż na bok przestarzałe podręcz-
niki, literaturę popularno-naukową sprzed wielu lat, nieaktualne 
poradniki – zapewne nikt już nie będzie chciał z nich skorzystać. 

3. Zrób spis: tytuł książki, nazwisko autora, rok wydania oraz ewentu-
alnie miejsce wydania i nazwa wydawcy. 

4. Skontaktuj się z wybraną instytucją. Możesz to zrobić telefonicz-
nie lub osobiście. Przedstaw, co chcesz oddać i w jakim stanie.

5. Pomyśl o  transporcie, jeśli książek jest dużo. Niektóre instytucje 
oferują własny odbiór podarowanych księgozbiorów.

Gdzie oddać książki?

Beletrystykę, klasykę, lektury szkolne, literaturę dla dzieci 
i młodzieży, aktualną literaturę popularno-naukową, słowniki itp. 
chętnie przyjmą:

• biblioteki publiczne i szkolne – twoje książki po selekcji naj-
prawdopodobniej trafią do katalogu i na półki. Jeśli nie pasują do 
profilu gromadzenia lub są kolejnym egzemplarzem, mogą też 
trafić na półki bookcrosingowe lub inne formy wymiany książek, 
które często prowadzone są przez te instytucje. Mogą też zostać 
sprzedane czytelnikom za przysłowiową złotówkę, a dochód zasili 
budżet na zakup nowych książek. 

• domy dziecka, domy samotnej matki – te instytucje mają 
zazwyczaj wiele potrzeb i  mocno ograniczony budżet, dlate-
go chętnie przyjmują dary dla swoich podopiecznych. Niestety 
książki często nie są postrzegane jako rzeczy pierwszej potrzeby, 
a  przecież dobra lektura nie tylko bawi i  dostarcza rozrywki, ale 
też uczy, wychowuje i  inspiruje. Książka może zmienić życie. Za-
dbaj o to, żeby przekazywane tam egzemplarze były wartościowe 
i w dobrym stanie. 

• fundacje, instytucje charytatywne – szczególnie te, które dzia-
łają na rzecz dzieci, osób starszych, słabszych lub wykluczonych. 

Do realizacji swoich zadań mogą wyko-
rzystywać książki i  ich wartość terapeu-
tyczną. Fundacje są też często organiza-
torami zbiórek książek, które następnie 
trafiają do potrzebujących.

• biblioteki w  zakładach karnych – 
podobno aż 80% skazanych to aktywni 
czytelnicy, a biblioteki więzienne są słabo 
zaopatrzone. Możesz dołączyć do akcji 
„Książki w  pudle”, organizowanej przez 
Fundację Zmiana i Fundację Lokalna Ak-
cja Specjalna, dzięki której do 38 bibliotek 
trafiło już 52 tys. książek. 

• biblioteki sąsiedzkie – to bardzo cie-
kawa, oddolna inicjatywa mieszkańców, 
społeczników i  ludzi kultury, którzy two-
rzą miejsca spotkań, wymiany książek, 
rozmów i  ciekawych inicjatyw społecz-
nych. Na mapie Polski jest ich na razie 
kilka (Warszawa, Wrocław, Tomaszów 
Mazowiecki, Okrzeszyn i  Krerowo), ale 
z  pewnością szybko będą powstawać 
nowe. Funkcjonowanie tych bibliotek 
opiera się na zaangażowaniu miejsco-
wych społeczności, hojności darczyńców 
i  sponsorów. Jeśli chcesz wspomóc taką 
bibliotekę, skontaktuj się z jej liderami, aby 
poznać jej realne potrzeby. Zajrzyj tutaj: 
www.bibliotekisasiedzkie.org

• hospicja, oddziały szpitalne – szcze-
gólnie te dziecięce, gdzie mali pacjenci 
spędzają długie tygodnie. Książka niesie 

Oddaj książki w dobre ręce
tekst: Kamila Grzędzińska 

Gdy przeczucie, że przypadkowych i mało znaczących książek w domowym 
księgozbiorze jest za dużo zamienia się w decyzję o gruntownych porządkach 
na półkach i oddaniu tego, co niepotrzebne, rodzi się pytanie: gdzie przekazać 
zbędne książki? Pierwszym miejscem, które w takiej sytuacji przychodzi na myśl jest 
najbliższa biblioteka, najczęściej miejska, publiczna, filia osiedlowa.

pocieszenie, bywa wsparciem w trudnych chwilach, pomaga przenieść się w inny, lepszy 
świat. A  może chciałbyś zostać wolontariuszem i  po godzinach poczytać dzieciakom 
w szpitalach?

Książki naukowe, aktualne podręczniki akademickie, specjalistyczne słowniki itp. przyjmą:

• biblioteki naukowe, akademickie, wydziałowe,
• fundacje i  organizacje pozarządowe, które mają określony kierunek zainteresowań, 

a twoje książki wpisują się w ich profil działalności.

A może masz inne pomysły, gdzie swoją druga młodość mogą przeżyć książki z domo-
wych bibliotek? Koniecznie się nimi z nami podziel! Jeśli chciałbyś sprzedać książki lub je wy-
mienić na inne, nie zapomnij o  internetowych serwisach aukcyjnych, portalach wymiany, 
antykwariatach – zarówno tych stacjonarnych, jaki i sieciowych. Powodzenia!

16 17

http://www.bibliotekisasiedzkie.org


Jesienią ubiegłego roku, pod dobrze znanym czytelnikom Tytułu Ujednoliconego adresem 
– www.nukat.edu.pl, użytkownicy zobaczyli interfejs katalogu NUKAT w nowej odsłonie. 

W  „nowej” czytaj „lepszej”. Katalog zyskał nowoczesny design, pojawiły się fasety. Jest świa-
towo. Ale stało się coś jeszcze, czego najwierniejsi użytkownicy NUKAT-u  długo nie mogli 
odżałować – nie ma klasycznych indeksów! Indeksów, które niegdyś fantastycznie zastąpiły 
szufladki i do których każdy bibliotekarz całym sercem był przywiązany. Nie ma indeksów, jest 
wyszukiwarka na wzór „google”. 

Oczywiście NUKAT nie jest prekursorem nowego trendu w prezentowaniu katalogów 
bibliotecznych. Podobne zmiany interfejsu zaszły w wielu katalogach. Na pewno jest to krok 
milowy, kolejna zmiana myślenia, kolejny dowód na to, że żyjemy w ciekawych czasach. Wszy-
scy doskonale pamiętamy katalogi kartkowe i tradycyjne karty katalogowe. Niektórzy z nas 
metodą tradycyjną tworzyli takie karty. Włączanie kart do katalogu było zajęciem powierza-
nym tylko najbardziej zaufanym pracownikom. Zamykanie katalogów kartkowych trwało 
latami, ale nawet najbardziej tradycyjne biblioteki w końcu podjęły takie decyzje. Nastał czas 
OPAC. Katalogi elektroniczne nadal jednak odrobinę przypominały te tradycyjne. Szufladki 
zastąpiły indeksy, widoki opisów często nazywały się „karta katalogowa”, było nowocześnie, 
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Biblioteka także 
dla pokolenia sieci

Chcesz poznać przyszłość bibliotek? Spójrz na pokolenie 0+, 10+, 
20+ i nie snuj od razu katastroficznej wizji. Mamy mądre dzieci, 
mądrą młodzież, mądre dorosłe pokolenie sieci. 

tekst: Magdalena Rowińska

ale zarazem swojsko. Nowe funkcjonalno-
ści doskonale komponowały się ze starymi. 
Tamta nowoczesność dziś zaczyna trącić 
myszką, googlizacja trwa i ma się coraz lepiej. 

Ciągłe straszenie upadkiem czytelnictwa, 
zamykaniem bibliotek, cięciem wydatków 
budżetowych powoduje, że biblioteki coraz 
intensywniej zabiegają o  czytelnika (celowo 
nie używam tu słowa „walczą”, bo to okre-
ślenie wyjątkowo nie pasuje do specyfiki 
biblioteki). Czytelnicy na tym ewidentnie 
zyskują, usługi, które oferują biblioteki coraz 
częściej są zgodne z  ich oczekiwaniami. Bi-
blioteki pięknieją, biblioteki animują kulturę, 
biblioteki są miejscem spotkań, używają też 
coraz nowocześniejszych (na ogół też coraz 

droższych) technologii. Oprócz zmian technologicznych w biblio-
tekach zaszła inna ważna zmiana – zaczęliśmy intensywnie przy-
glądać się naszym użytkownikom. 

W  dorosłość wkroczyło pokolenie wychowane w  sieci, nie-
znające świata bez internetu. Pokolenie, które intuicyjnie korzysta 
z gadżetów elektronicznych, a zdolności do wszystkiego co cyfro-
we ma zaprogramowane w genach. Na ogół jego przedstawiciele 
potrafią korzystać z  internetu o wiele sprawniej od swoich rodzi-
ców, a zapewne też od nauczycieli w szkole. Nie chciałabym tu pi-
sać, że także od bibliotekarzy, bo optymistycznie uznaję tę grupę 
zawodową za wyjątkowo nowoczesną.

Bibliotekarze nie mogą bagatelizować pokolenia sieci, musimy się 
od nich uczyć świata (sic!), mimo że „ich” świat wydaje się nam zupeł-
nie nieinteresujący, a  może właśnie dlatego. Pokolenie internetu to 
nie są zwykli konsumenci, to również prosumenci (za wikipedią: kon-
sument zaangażowany we współtworzenie i  promowanie produk-

tów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję 
dóbr i usług). W przełożeniu na katalog biblioteczny użytkownikowi 
nie wystarcza zwykłe wyszukiwanie informacji, potrzebuje możliwo-
ści tagowania, recenzowania, szybkiego podzielenie się informacją 
w mediach społecznościowych. Katalog biblioteczny, nawet w uno-
wocześnionej formie, nie przekona pokolenia sieci, jeżeli choćby mi-
nimalnie nie pozwoli użytkownikom aktywnie uczestniczyć w  jego 
tworzeniu. Dane biblioteczne muszą podlegać absolutnej ochronie, 
ale nowa generacja użytkowników nawet w  katalogach bibliotecz-
nych szuka możliwości wyrażenia siebie. Don Tapscott w  książce 
„Cyfrowa dorosłość” określa osiem cech pokolenia sieci: wolność, 
dopasowywanie do swoich potrzeb, baczna obserwacja, wiary-
godność, współpraca, rozrywka, szybkie tempo, innowacyjność. 
Nawet pobieżna analiza tych cech pokazuje, że jest to bardzo intere-
sujące pokolenie, często niesprawiedliwie oceniane jako „najbardziej 
tępe pokolenie w historii”. Kolejne pokolenia będą bardziej do „nich” 

http://www.nukat.edu.pl


podobne, niż do „nas”, pamiętających analogowe czasy. Choć z takim 
podziałem na „oni” i „my” należy walczyć, nowa rzeczywistość biblio-
teczna powinna być dopasowana do potrzeb przedstawicieli poko-
lenia sieci i przez nich kreowana.

W bibliotekach nie jest to takie proste. Użytkownicy bibliotek to 
bardzo różne pokolenia, z odmiennymi potrzebami, które staramy się 
nazwać i na które chcemy odpowiadać. Świat realny i świat wirtual-
ny wzajemnie się uzupełniają, a także wspierają. Biblioteki stanowią 
część kultury cyfrowej, której głównymi cechami są dostępność, wy-
dajność i  bezpośredni kontakt. Spójrzmy zatem na nasze katalogi 
elektroniczne (katalogi kartkowe łaskawie przemilczę). Na pewno są 
dostępne. Nawet jeżeli nie dostarczamy osobnych aplikacji, to więk-
szość wersji mobilnych stron www bibliotek bez problemów dopa-
sowuje się do urządzenia mobilnego. Problem dostępności porusza-
ny jest przy każdej migracji do nowej wersji oprogramowania i dziś 
ten czas bez dostępu do danych jest najkrótszy z możliwych. Kata-
logi biblioteczne można też nazwać wydajnymi, w każdej sekundzie 
i z każdego miejsca możemy sprawdzić dostępność publikacji, może-
my ją zamówić. No prawie, bo odbiór jest w wypożyczalni… A było 
już tak pięknie. A gdyby można było zrobić tak, jak w sklepie online? 
Czytelnik zamawia, wybiera formę płatności, firmę kurierską i za dwa 
dni ma książkę? Taka wydajność oparta tylko na sprawdzeniu, czy coś 
na dany temat jest dostępne, czy też nie, nie jest optymalna. I ostatnia 
cecha – bezpośredni kontakt, czyli np. możliwość natychmiastowe-
go skomentowania przeczytanej publikacji. W katalogu centralnym 
tego bezpośredniego kontaktu nie znajdziemy, trudno też natrafić na 
niego w katalogach bibliotek.

Czy połączenie tradycyjnego modelu biblioteki, uwzględniając 
przy tym bezpośredni kontakt czytelnik-bibliotekarz, z  modelem 
nowoczesnym, biorącym pod uwagę także prosumentów, nie po-
zwoli nam stworzyć idealnej biblioteki? Świat wirtualny nie umożliwia 
prawdziwej konsumpcji. Nawet ci, którzy korzystają z dobrodziejstw 
sieci, równocześnie są konsumentami analogowych form kultury, ta-
kich jak drukowana książka czy kino, a zatem mogą stać się potencjal-
nymi użytkownikami bibliotek. I odwrotnie – miłośnicy tradycyjnych 
książek i  czasopism także korzystają z  serwisów internetowych: Fa-
cebooka, YouTube’a, Twittera. Zakup czytnika ebooków nie oznacza 
rozstania się z papierem. Te światy się przenikają. W biznesie panuje 
zasada, że nie ważne jest to, czy klient szuka naszego produktu w sieci 
czy w realu, ważne jest to, co myśli o danej marce i czy zostanie dobrze 
obsłużony. Zasada ta powinna być stosowana także w bibliotekach – 
ważny jest każdy użytkownik i każdy użytkownik powinien czuć się 
dobrze obsłużony. Pewnie już niedługo będziemy załamywać ręce, że 
w  naszych katalogach bibliotecznych działają algorytmy, które mó-
wią czytelnikom, co powinni wypożyczyć, a co wypożyczyli koledzy 
z roku… Zanim zaczniemy marudzić, spójrzmy na pokolenie sieci.

A co z tymi, którzy chcą tradycyjnych bibliotek – cichych, spo-
kojnych enklaw? Co z  tymi, którzy nie znoszą internetu i  czują się 
dyskryminowani, bo nawet biblioteki coraz więcej treści mają tylko 
w  formie elektronicznej? Czy im nie zostanie tylko sparafrazowa-
nie słów Jana Hartmana z  felietonu w  Polityce (nr 14 (3003) 2015): 
„[…] jak w  szkołach, jak w  urzędach, jak w  korporacjach, jak wszę-
dzie… Ale przecież w bibliotece nie miało być jak wszędzie! Litości!”. 
Bo jednak trochę żal tego poukładanego świata bibliotek, tych indek-
sów… A może kiedyś do tych indeksów wrócimy? Mark Zuckerberg 
na pewno nerwowo zastanawia się, dlaczego internauci zaczęli od-
pływać z  Facebooka i  dlaczego coraz większym zainteresowaniem 
cieszy się spokojniejszy, skromniejszy, wręcz ekskluzywny serwis spo-
łecznościowy This. W This. (kropka na końcu obowiązkowa) można 
podzielić się tylko jednym linkiem dziennie. Nie ma zalewu informacji 
i chaosu, a użytkownik dostaje najciekawsze treści. Czy tylko mi This. 
kojarzy się z biblioteką? 
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Wiosną 
świętujemy! 
2015

To tylko kilka okazji, żeby świętować 
i składać sobie nawzajem życzenia. 
Czego życzyć bibliotekarzom i wszystkim 
pasjonatom słowa pisanego? My życzymy:

• ciekawych, mądrych, inspirujących 
i pięknych lektur,

• zainteresowanych, otwartych, 
inteligentnych i przyjaznych 
czytelników,

• światłych, zaangażowanych, 
życzliwych i uśmiechniętych szefów 
i współpracowników 

• oraz satysfakcji, pasji i poczucia dobrze 
wykonywanej pracy.

Drogie Bibliotekarki i drodzy Bibliotekarze 
oraz wszyscy Czytelnicy „Tytułu 
Ujednoliconego” – życzymy Wam i sobie 
wszystkiego najlepszego!

 Redakcja TU

Cały maj jest naszym świętem, a zaczyna się on już… 23 kwietnia 
Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Cztery dni później nie 
zapominamy o  naszych dobrych znajomych i  świętujemy Światowy 
Dzień Grafika i Rysunku Graficznego. Następnie mamy już maj i wy-
czekiwany cały rok dzień 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 
który rozpoczyna coroczną ogólnopolską akcję „Tydzień Bibliotek”. 18 
maja koledzy muzealnicy obchodzą Międzynarodowy Dzień Muzeów. 
Nadchodzi upalny czerwiec, a wraz z nim Dzień Drukarza (4 czerwca), 
8 czerwca – Dzień Informatyka (co byśmy bez nich zrobili!) i Święto 
Uwalniania Książek oraz Święto Wolnych Książek (20 czerwca).

Drodzy Czytelnicy – Ankieta!
Kwartalnik „Tytuł Ujednolicony” ma już 5 lat. Za nami 15 numerów 
pisma, w  którym zawsze staraliśmy się być blisko Czytelników – pisać 
o sprawach aktualnych, interesujących i ciekawych. Statystyki odwiedza-
nia tytulujednolicony.pl pokazują, że lubicie Państwo do nas zaglądać, 
a my bardzo chcemy, aby na naszych stronach dostępne były materiały 
potrzebne do codziennej pracy, inspirujące, skłaniające do dyskusji oraz 
takie, przy których można się uśmiechnąć i zrelaksować.  Ponieważ chce-
my jak najlepiej odpowiadać potrzebom naszych Czytelników, przygo-
towaliśmy ankietę: klik! Mamy nadzieję, że Państwa odpowiedzi pomo-
gą nam zmieniać się na lepsze i  tak kształtować zawartość pisma, aby 
odpowiadała ona dynamicznym potrzebom i  wymaganiom naszych 
Czytelników. Jesteśmy dla Was i dla Was chcemy się zmieniać. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie, propozycje i uwagi. Z góry dziękujemy!

Wśród osób, które wypełnią ankietę i pozostawią 
swój adres mailowy rozlosujemy nagrody książkowe.

http://tytulujednolicony.pl
https://docs.google.com/forms/d/1OO9lZkST_PdwpB3E5n6g_yg-3lww2QA0l5BzU3kCiIY/viewform#start=openform.%0D
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Przez amerykańską sieć The Verge został 
włączony na listę pięćdziesięciu „naj-

bardziej interesujących osób budujących 
przyszłość”. Dzięki swej książce Język nowych 
mediów (2001), uważanej za dogłębne i naj-
bardziej sugestywne dzieło od czasu prac 
Marshalla McLuhana, u progu XXI w. został 
uznany za niekwestionowany autorytet 
w dziedzinie medioznawstwa (polski czytel-
nik mógł przyswoić tę książkę w  tłumacze-
niu Piotra Cypryańskiego opublikowanym 
w 2006 roku).

Analizując w  Języku nowych mediów 
historię technologii medialnych (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem fenomenu kina), 
Manovich płynnie przechodzi do punktu, 
od którego zaczyna się ich fundamentalna 
przemiana – wprowadzenie zapisu cyfro-
wego staje się cezurą inicjującą odmienną 
ontologię mediów – odtąd mówi się o tzw. 
nowych mediach. Ich specyfika opiera się na 
pięciu cechach. Są to : 

Lev Manovich i jego 
projekt On Broadway – 
wizualizacja i ekspozycja danych 
w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej 

• reprezentacja numeryczna – zapis zorganizowany jest w postaci danych cyfrowych ła-
twych do przetwarzania, 

• modularność – obiekty medialne składają się z niezależnych od siebie części (pojedyn-
cze piksele, punkty czy znaki), co ułatwia ich usuwanie lub zamianę,

• automatyzacja – możliwość zautomatyzowania prac przy tworzeniu, modyfikacji 
i udostępnianiu przekazu, 

• wariacyjność – istnienie potencjalnie nieskończenie wielu wersji obiektu,
• transkodowanie – przełożenie warstwy kulturowej tkwiącej w  przekazie na warstwę 

komputerową: możliwość odpowiedniej dla danej kultury aranżacji i modelowania treści. 

Zapytany w 2014 r., co zmieniłby w wydanej przed trzynastu laty książce, Manovich zwró-
cił uwagę na sam tytuł – w dobie ugruntowanej pozycji zasobów sieciowych wykorzystywa-
nych na całym świecie przez miliardy ludzi należałoby mówić po prostu o  języku mediów, 
stosowanie w tym wypadku określnika „nowe” jest już – zdaniem badacza – nieadekwatne.

Tym, w co od początku zaangażowany jest Manovich, co uwidacznia się także w Języku 
nowych mediów, to lokowanie badań głównie na polu humanistyki, jednak z próbą wyznacze-
nia nowej metodologii w oparciu o technologie informatyczne. Cyfrowa humanistyka staje 
się jednym z istotnych pojęć Manovichowej narracji. W umiejętnym zestawieniu przestrze-
ni zapisanej w języku danych numerycznych zrozumiałych dla komputera z tą, którą wnosi 
użytkownik, Manovich dostrzega miejsce eksploracji antropologicznych, kulturoznawczych, 
historycznych i – dopowiedzieć należy – wielu innych. Swego czasu badacz realizował pro-
jekt Info-estetyka, którego założeniem było opisanie „piękna informacji”; w swej ostatniej pracy 

Software Takes Command (2013) wyznaczył specyficzną rolę oprogramowaniu: jako uniwer-
salny motor współczesności jest z jednej strony aktem kreacji, z drugiej zaś narzędziem władzy. 
Będąc dydaktykiem, Manovich poddaje oglądowi naukowemu fakt digitalizacji zasobów bi-
bliotecznych i muzealnych, specjalny akcent kładzie też na fenomen mediów społecznościo-
wych – bada ich lawinowy rozwój, wskazując na nie jako na nieocenioną kopalnię materiałów 
do studiów nad procesami kulturowymi. W 2014 r. został koordynatorem projektu badaw-
czego Selfiecity, w którym przy pomocy specjalnego algorytmu zostało poddanych analizie 
120 tysięcy zdjęć selfie z pięciu miast na różnych kontynentach. Badania pozwoliły uchwycić 
specyfikę tego zjawiska w zależności od szerokości geograficznej (a zatem i kontekstu kultu-
rowego), wyznaczoną na podstawie różnorodnych czynników, od płci i wieku poczynając, na 
wychwyceniu subtelnych różnic, jak stopień nachylenia głowy czy poziom emocji, kończąc. 

Akcent położony na potencjał tkwiącym w rozmaitych sposobach oglądu zasobu infor-
macji cyfrowej jest dla Manovicha priorytetem. Popularyzacja badania danych staje się natu-
ralną konsekwencją funkcjonowania w rzeczywistości otaczających nas milionów gigabajtów 
informacji. Umiejętność rejestrowania, porządkowania i wizualizacji danych – data literacy – 
stać się powinna, zdaniem badacza, podstawową kompetencją dzisiejszego człowieka.

Za stosowną egzemplifikację tego postulatu można uznać projekt współtworzony przez 
Lva Manovicha, razem z Danielem Goddemeyerem, Moritzem Stefanerem i Dominikusem 
Baurem, On Broadway – interaktywną instalację przedstawiającą jedną ulicę Nowego Jorku – 
Broadway. Dane dotyczące ulicy ograniczone zostały konkretnym przedziałem czasowym, 
zgromadzone w  projekcie informacje pochodzą z  okresu od marca 2009 r. do 3 sierpnia 
2014 r. W ten sposób retrospekcja życia konkretnego miejsca w tkance miasta odbywa się ze 

świadomością jej zdefiniowanego usytuowa-
nia czasowego. On Broadway to specyficzna 
mapa ulicy zogniskowana na przekazie obra-
zowym, w  którym tradycyjnie rozumiany 
plan miasta odchodzi do lamusa, a dane nu-
meryczne odgrywają jedynie drugoplanową 
rolę. Wobec ogłoszonego przez humanistów 
kresu logocentryzmu (skoncentrowania na 
słowie jako podstawowym sposobie wyra-
żania treści) operowanie przekazem ikonicz-
nym wydaje się być strzałem w  dziesiątkę. 
Prace przygotowawcze projektu polegały na 
wyznaczeniu wzdłuż planu ulicy trzydziesto-
metrowych odcinków i  zarysowaniu wokół 
nich szerokich na sto metrów poletek. Na-
stępnie na każde z  nich nałożono przypisa-
ne do konkretnego miejsca porcje danych 
sieciowych. Zorganizowana w  ten sposób 
instalacja na dotykowym ekranie onieśmiela 
bogactwem materiału. Na trzynastopozio-
mowym horyzontalnym planie kategorii 
(m.in. dane z  portali społecznościowych, 

Lev Manovich – urodzony i wykształcony w radzieckiej Moskwie profesor The Graduate Center 
Uniwersytetu Nowojorskiego i profesor wizytujący wielu światowych uczelni jest teoretykiem 
i praktykiem mediów cyfrowych, analitykiem danych sieciowych, badaczem oprogramowania 
wykorzystującym narzędzia humanistyki cyfrowej.

tekst: Alicja Sobańska



kolory broadwayowskich elewacji czy statystyki taksówek) rozmiesz-
czono wertykalnie całą masę danych ikonicznych. Liczby mówią same 
za siebie: ponad sześćset sześćdziesiąt tysięcy zdjęć zamieszczonych 
na Instagramie, ponad osiem i  pół miliona wejść na serwis Forsqua-
re, dwadzieścia dwa miliony kursów broadwayowskich taksówek. 
Oprócz tego wszystkie tweety wysłane z Broadwayu w przeciągu po-
nad stu pięćdziesięciu dni 2014 r., zdjęcia Google Street View, a nawet 
wskaźniki ekonomiczne przedstawiające średnie dochody gospo-
darstw domowych. Użytkownik ekranu dotykowego ogląda, porów-
nuje, analizuje to, co chce: krok po kroku lub tylko wybrane pozycje. 
Powiększa je, pomniejsza, obraca. Interesujące? Interesujące! Ekran 
ograniczony parametrami swych wielkości odsłania w interakcyjnym 
akcie z użytkownikiem – chciałoby się powiedzieć – bezmiar treści. 

Dzisiejsze miasto „mówi” do nas poprzez dane – tak brzmi dewi-
za autorów projektu. Lev Manovich wyjaśnia: Celem naszego projek-
tu było umożliwić mieszkańcom dostrzec, jak wiele rodzajów danych 
pochodzących z  miasta znajduje się względem siebie we wzajemnej 
relacji oraz pozwolić im odnieść te dane do własnego doświadczenia 
(do miejsc, w  których osoby te żyją lub które odwiedzają). Twórców 
instalacji zainspirowała praca Edwarda Ruschy, który w 1966 r. wydał 
książkę artystyczną Every Building on the Sunset Strip, zawierającą ciąg 
fotografii odtwarzających widok obu stron jednej z ulic Los Angeles. 
Tam sekwencyjny układ liniowy wymagał użycia ponad ośmiometro-
wego pasa papieru zwiniętego w książce w harmonijkę, tu cyfrowa 
baza danych nie określa arbitralnie fizycznej przestrzeni istnienia. Tam 
dzieło artystyczne było stworzone przez artystę, tu na zobrazowanie 
życia miasta złożyła się praca setek tysięcy mniej lub bardziej zna-
nych osób, z  których zapewne tylko garstka deklarowała inklinacje 
artystyczne. Tego typu prezentacja, jakkolwiek w pierwszym rzędzie 
stawiająca cele informacyjne – organizację danych, automatycznie 

wchodzi też w  przestrzeń dzieła artystycznego. On Broadway to 
już nie tylko odwzorowanie, jakiego dokonać może fotografik czy 
artysta malarz w  pojedynczym spojrzeniu na ulicę miasta. To seria 
niejednokrotnie symultanicznych akcji autorskich, które w  procesie 
emergencji (powstawania nowych form z  elementów prostszych) 
pod nadzorem koordynatorów przedsięwzięcia nabierają jakości, 
przy których Warholowska multiplikacja jawi się jako drobiazg. Nie 
przypadkiem dla instalacji On Broadway rezerwuje się odpowiednią 
przestrzeń wystawy. Miejscem jej ekspozycji jest jedna z największych 
bibliotek światowych – Nowojorska Biblioteka Publiczna, gdzie jako 
część większej wystawy Public Eye: 175 Years of Sharing Photography 
będzie prezentowana do 3 stycznia 2016 r. 

Czy tego typu akcje, w  czasie których biblioteka staje się plat-
formą prezentującą możliwości nowych mediów w przedstawianiu 
bogatych treści urbanistycznych, mogą być inspiracją dla innych 
miejskich książnic, chcących uczynić swoje wnętrza przestrzenią tzw. 
trzeciego miejsca? Medialne echo instalacji On Broadway każe odpo-
wiedzieć: na pewno tak!

                                             
Treści przedstawione w tekście oparłam głównie na informacjach 

zamieszczonych na stronie domowej Lva Manovicha (manovich.net), 
stamtąd też pochodzi wykorzystany cytat (tłum. A.S.). Bazowa-
łam także na książce Lva Manovicza, Język nowych mediów, tłum. 
P. Cypryański, Warszawa 2006. 

Projekt On Broadway dostępny jest na stronie on-broadway.nyc.
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Edukacja w SBP

Bogata oferta edukacyjna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich to odpowiedź 
na zapotrzebowanie Bibliotekarzy zgłaszane w ankietach i drogą mailową.

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty:

„Archiwum zakładowe w bibliotece - organizacja i prowadzenie”, 
20 maja 2015 r., Warszawa

„Grafika komputerowa dla niegrafików: jak zostać grafikiem, korzystając 
z darmowych narzędzi online?”, 22 maja 2015 r., Warszawa

„Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku”, 
28 maja 2015 r., Warszawa

Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie”, 
11 czerwca 2015 r., Warszawa

„Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu 
ochrony danych osobowych”, 12 czerwca 2015 r., Warszawa

„Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla 
użytkownika niepełnosprawnego?”, II termin, Warszawa, 19 czerwca 2015

Więcej informacji pod adresem: 
http://www.sbp.pl/warsztaty

Nie czekaj z rejestracją, 
liczba miejsc ograniczona!

http://manovich.net
http://on-broadway.nyc.
www.sbp.pl/warsztaty
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Nadchodzą 
Erratki! 
tekst: Magdalena Rowińska

Mamy za to coraz bogatszy zbiór przydatnych linków, czy to do 
katalogów bibliotek, skąd możemy przejąć dobre rozwiązania, 

czy to do dokumentów Biblioteki Kongresu, IFLAi innych. Kataloger 
NUKAT na pewno zagląda też do dokumentów przygotowywa-
nych przez Centrum NUKAT. Teoretycznie katalogowanie zbiorów 
powinno być czystą przyjemnością (i na pewno w wielu wypadkach 
jest), ale zdarza się, że to ciężka praca, czasem kończąca się (nie)mi-
łym komunikatem w polu 009 rekordu bibliograficznego: „Dublet”.

Kataloger NUKAT codziennie doświadcza tego, że polska bieżą-
ca produkcja wydawnicza jest błyskawicznie opracowywana przez 
kolegów z  innych bibliotek, a  rekordy gotowe do skopiowania. To 
niewątpliwie wielka zaleta współpracy. Do skatalogowania pozostają 
zakupy zagraniczne, dary, książki z retrokonwersji. Takie wydawnictwa 
są na ogół o wiele trudniejsze do opracowania i raczej nie poprawiają 
statystyk wykonanej pracy. Pewnego rodzaju nagrodą jest satysfak-
cja, że umożliwiamy czytelnikowi dotarcie do rzadkiego dzieła. Zaletą 
nietypowych dokumentów jest także to, że wymagają od nas poszu-
kiwań, konsultacji i  tym samym czynią pracę ciekawszą, a nam dają 
możliwość pogłębiania swojej wiedzy. Nietypowe dokumenty poka-
zują nam także, że stworzony przez nas warsztat nie jest doskonały.

Bo gdzie poszukać odpo-
wiedzi na pytanie, jaki kod 
językowy wybrać dla języka 
czarnogórskiego?

Wikipedia: „Język czarnogórski (crno-
gorski jezik, црногорски jeзик) – jeden 
z czterech standardowych wariantów serbo-
chorwackiego języka policentrycznego, op-
arty na dialekcie sztokawskim. Jest używany 
w Czarnogórze. W przyjętej 19 października 
2007 przez parlament tego kraju nowej kon-
stytucji czarnogórski został uznany za język 
urzędowy, odrębny od serbskiego, chorwa-
ckiego i bośniackiego. Jednak prawne i kon-
stytucyjne zapisy sankcjonujące istnienie 
określonego języka nie mogą zostać uznane 
za naukowe kryteria służące klasyfikacji ko-
dów językowych”.

Mamy oddzielne kody MARC dla języka serb-
skiego (srp), chorwackiego (hrv) i bośniackie-
go (bos), a co z czarnogórskim?

Pytanie skierowane do Centrum NUKAT o kod dla języka czar-
nogórskiego zaowocowało pomysłem na przygotowanie aktualizo-
wanego na bieżąco dokumentu zamieszczonego na stronie Centrum 
NUKAT, w którym kataloger mógłby znaleźć odpowiedzi na podob-
ne pytania. Nazwaliśmy to roboczo „erratkami”, ale szybko do tej na-
zwy się przywiązaliśmy. Tak więc nadchodzą Erratki!

Warsztat każdego katalogera to duży zbiór norm, instrukcji, ustaleń, własnych 
notatek, wydrukowanych przykładów… Dobrze jest też mieć pod ręką koleżankę, 
która katalogowała wszystko i wszystko wie. Niestety, nie każdy taką ma.

Erratki będą w randze ustaleń, co oznacza, że przyjęte rozwiąza-
nia zostaną oficjalnymi postanowieniami stosowanymi w  katalogu 
centralnym. W skład Erratek będą wchodziły „małe” wytyczne, z któ-
rych trudno stworzyć zwykłe ustalenie zwyczajowo zamieszczane 
na stronie Centrum NUKAT (tych ustaleń nie porzucamy!). Chce-
my, żeby Erratki były łatwe do przeszukiwania. I chcemy je tworzyć 
z  naszymi katalogerami! Drogi Czytelniku „Tytułu Ujednoliconego”, 
jeśli chcesz współtworzyć Erratki, zapraszamy do współpracy! Chęć 
udziału w projekcie, pomysły, problemy, sugestie prosimy zgłaszać na 
adres nukat@uw.edu.pl lub m.rowinska@uw.edu.pl. 

A na koniec odpowiedź na pytanie o kod dla języka czarnogór-
skiego. Język czarnogórski dotychczas nie uzyskał oddzielnego kodu 
w wykazie MARC Code List for Languages. W związku z  tym język 
ten oznaczamy kodem „sla” – inne języki słowiańskie. MARC Code 
List for Languages jest wykazem ogólnodostępnym pod adresem: 
www.loc.gov/marc/languages/langhome.html

Oprócz aktualnych kodów znajdziemy tam też informacje 
o zmianach. Jeżeli więc język czarnogórski zyska rangę języka i otrzy-
ma swój odrębny kod, to Biblioteka Kongresu potwierdzi ten fakt 
zmianami w swoim wykazie.

?

http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html


CELE IMPREZY

• popularyzacja wiedzy o roli bibliotek 
• podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza
• promocja czytelnictwa 
• upowszechnianie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji

Tydzień Bibliotek 
2004–2015

2006 
Nie wiesz? 
Zapytaj w bibliotece

2007 
Biblioteka 
mojego wieku

2008 
Biblioteka miejscem 
spotkań

2009 
Biblioteka to plus

2005 
Biblioteka 
otwarta dla Ciebie

2004 
Biblioteki 
w Europie były zawsze

2010 
Biblioteka – słowa, 
dźwięki, obrazy

2011 
Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam – wchodzę

2012 
Biblioteka ciągle 
w grze

2013 
Biblioteka przestrzenią 
dla kreatywnych

2014 
Czytanie łączy pokolenia

2015 
Wybieram bibliotekę



ADAM 
FRANKE

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Już w trakcie studiów podjął pracę w Bibliotece 
Wydziałowej UW, a  później w  Oddziale Udostęp-
niania i  Informacji Naukowej BUW, aby w 2012 roku 
dzielnie przejść w  szeregi Centrum NUKAT. Pracę 
w  Centrum łączy z  pracą naukową, jest członkiem 
Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i  Młodzieży 
Instytutu Literatury Polskiej UW. Jego zaintereso-
wania koncentrują się na kulturze  (literaturze, mu-
zyce, filmie, sztuce – zarówno tej „klasycznej”, jak 
i  ulicznej) oraz wierzeniach, religiach, tradycjach 
ezoterycznych i  psychologii. Niedawno nakładem 
Wydawnictwa SBP ukazała się jego książka o  intry-
gującym tytule „Filmy Matrix oraz Alicja w  Krainie 
Czarów jako archetypiczne opowieści mityczne”. 
Na co dzień zatwierdza rekordy bibliograficzne, szkoli 
bibliotekarzy i służy pomocą merytoryczną przy roz-
wiazywaniu zagadek bibliograficznych. Jest uczynny, 
otwarty i sympatyczny. Zawsze uśmiechnięty, odnaj-
duje się z łatwością w każdej sytuacji i potrafi zasko-
czyć dowcipną ripostą.

W CENTRUM NUKAT ZAJMUJĘ SIĘ:
rekordami bibliograficznymi i tym, 
co z nimi związane

W NUKAT CHCIAŁBYM ZMIENIĆ: 
jakbym mógł, to podniósłbym wszystkim 
wynagrodzenie o 200%

W SWOJEJ PRACY NAJBARDZIEJ LUBIĘ:
swobodę w organizacji dnia pracy

ZA 10 LAT NUKAT:
ze spokojem będzie patrzył w przyszłość

W WOLNYM CZASIE: 
oddaję się zmysłom

LUBIĘ:
być

NIE LUBIĘ:
przemijania

SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM TO: 
z mojej obserwacji wynika, że słowa 
nadużywane to te,  których ludzie używają 
nieświadomie, więc nie mam pojęcia!

ULUBIONA KSIĄŻKA/PŁYTA/FILM TO:
P. D. Uspienski „Fragmenty nieznanego 
nauczania”, Glenn Gould „Wariacje 
Goldbergowskie” (interpretacja z 1981), 
Sofia Coppola „Lost in translation”
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kącik literacki

Pytana o czteroletni pobyt w obozie dla kobiet Ravensbrück, za-
przecza, by było to piekło. Ani razu nie uderza w lament, chociaż 

wspomina rzeczy wstrząsające. Stara się wciąż na trzeźwo patrzeć 
na swoją przeszłość i  teraźniejszość – bez rozczulania, z  akceptacją 
faktów, których nie miała i nie ma mocy zmienić. Nie jest osobą bez 
serca, bez emocji, też miewa problemy z  zapanowaniem nad nimi, 
co słychać szczególnie, gdy wspomina przedwcześnie zmarłą córkę. 
Uważa jednak, że można wyćwiczyć psychikę w unikaniu trudnych 
wspomnień i rozmyślań o rozpaczliwym położeniu. A nawet, że moż-
na się nauczyć skupiać na tym, co w danej sytuacji jest ładne i daje 
przyjemność, np. wschód słońca w Ravensbrück. Prócz łutu zwykłe-
go szczęścia to właśnie takie podejście pozwoliło jej przetrwać obóz 
koncentracyjny i ułatwiło powrót do domu.

Alicja Gawlikowska-Świerszczyńska zdaje sobie sprawę, że takim 
sposobem myślenia wyróżnia się z  tłumu. Niejako prowokacyjne 
(choć zgodnie z prawdą) wspomina, jak to z obozu przywiozła so-
bie porządny damski płaszcz, który służył jej jeszcze lata po wojnie. 

Wschód słońca w Ravensbrück

Wciąż docenia dużo lepsze warunki, które miała jako więźniarka 
z dłuższym stażem w porównaniu do kobiet, które trafiły do Ravens-
brück przed końcem wojny. Wie, że uśmiech na jej twarzy stwarza 
wrażenie, jakby omijały ją zwykłe ludzkie trudności – śmierć w ro-
dzinie, choroby, osobiste porażki. A  jednak wciąż konsekwentnie 
dystansuje się wobec jęków, narzekań i nie pozwala traktować siebie 
wyłącznie jako ofiary. Bo się nią nie czuje.

Może nie każdy musi się zgadzać z wyborami życiowymi bohaterki 
wywiadu „Czesałam ciepłe króliki”, ale przyznaję, że jej sposób na ra-
dzenie sobie z kłopotami jest najbardziej sensowny ze wszystkich po-
rad, jakie kiedykolwiek zdarzyło mi się słyszeć lub czytać. A na pewno 
stanowi świetne antidotum na otaczające nas morze malkontenctwa 
i  pesymizmu. Co lepsze – jak świadczą o  tym wspomnienia Alicji 
Gawlikowskiej-Świerszczyńskiej – nie wyklucza on obecności bliskich 
ludzi w naszym życiu. Jestem jak najbardziej pod wrażeniem!

Anna Jurczyk
www.lowiskoksiazek.blogspot.com
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Rozmowa o fenomenalnym 
optymizmie. W każdych warunkach, 
także w obozie koncentracyjnym. 
O tym, że człowiek umie przetrwać 
bardzo wiele i że do końca może 
pozostać młody. Alicja Gawlikowska-
-Świerczyńska – lekarka, była 
więźniarka obozu w Ravensbrück – 
w wieku dziewięćdziesięciu dwóch 
lat opowiada o swoim życiu. 
To niezwykły dokument, 
a zarazem porywająca opowieść 
o życiu kobiety silnej, odważnej 
i niezależnej.

Czesałam 
ciepłe 
króliki
Rozmowa z Alicją Gawlikowską-Świerczynską

Wydawnictwo Czarne

Alicja Gawlikowska-Świerczyńska urodziła się w 1921 roku 
w Warszawie. Gdy miała dwanaście lat – umarła jej matka. 
Gdy miała szesnaście lat –  zmarł jej ojciec. Gdy miała 
osiemnaście lat – wybuchła wojna. Działała w konspiracji. 
Po wpadce trafiła na pół roku do więzienia na Pawiaku, 
a  potem na  cztery lata do  obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück. Po wojnie została lekarką: pulmonologiem 
i anestezjologiem. Pracuje do dziś.

Wywiad z Alicją Gawlikowską-Świerszczyńską jest zdumiewający pod każdym względem. To, że Dariusz 
Zaborek natrafił na naprawdę niezwykłą rozmówczynię, wiedziałam od chwili, gdy zapoznałam się z jej 
notatką biograficzną. 12 lat – śmierć matki, 16 lat – śmierć ojca, 18 lat – wybuch wojny, praca w konspiracji, 
wpadka i cztery lata obozu koncentracyjnego. Wystarczy jedna nieszczęśliwa okoliczność, by złamać osobę 
tak młodą i niedojrzałą. Ale nie Alicję Gawlikowską-Świerszczyńską, obecnie dziewięćdziesięcioletnią 
staruszkę o łagodnych niebieskich oczach, które wpatrują się w nas z okładki.

http://www.lowiskoksiazek.blogspot.com
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Dziedziczny strach
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Sochy na Zamojszczyźnie, 1 czerwca 1943 roku. Wystarczyło 
parę godzin, by wieś przestała istnieć. Budynki zostały spalone. 
Mieszkańcy rozstrzelani. Pośród zgliszczy pozostał jeden dom, 
nieliczni dorośli i kilkoro dzieci.

Wśród nich – dziewięcioletnia Terenia Ferenc, matka Anny 
Janko. Dziewczynka widziała, jak Niemcy mordują jej rodzinę. 
Nieludzki obraz towarzyszył jej przez lata spędzone w domu 
dziecka, by nigdy nie dać o sobie zapomnieć…

„Miałam przez to wszystko jakby dwie matki. Pierwszą: 
dorosłą kobietę, za którą tęskniłam, gdy wychodziła do 
sklepu, której się bałam, gdy wpadała w gniew, z której byłam 
dumna, bo nikt nie miał ładniejszej pani za matkę na całym 
podwórku. I drugą mamę miałam: małą dziewczynkę, której 
na wojnie zginęli rodzice, wciąż przerażoną i  samotną, która 
kiedyś cierpiała głód i  musiała pracować u  złej ciotki, takiej, 
co biła i kazała nosić wiadra z wodą pod górę. Dla niej pójście 
po wojnie do domu dziecka było, o paradoksie, największym 
szczęściem. To właśnie ta mama-dziewczynka nieraz kładła się 
na tapczanie w dzień i płakała nie wiadomo dlaczego”. 
(fragment książki)

Mała 
Zagłada 
Anna Janko
Wydawnictwo Literackie 

Mała Zagłada Anny Janko nie jest 
jeszcze jedną tragiczną opowieścią 
rodzinną wyciągniętą z lamusa II wojny 
światowej. To mocna, jak najbardziej 
współczesna rozprawa z traumą 
drugiego pokolenia – naznaczonego 
strachem. Brutalna, naturalistycznie 
opisana historia pacyfikacji polskiej 
wsi staje się w niej punktem 
wyjścia do przedstawienia etycznej 
i egzystencjalnej bezradności.

Mała Zagłada. Przejmująca książka 
o tym, że wojna nie umiera nigdy…

Nieprzepracowana trauma wojennych i powojennych wydarzeń 
do dorosłej Teresy, Reni, powracała napadami lęku i depresji. Jej 

córka, Anna Janko, wchłaniała okruchy opowieści, widziała łzy i strach 
mamy, chociaż urodzona wiele lat po zakończeniu wojny, żyła nią 
i czekała na nadchodzącą zagładę.

Zabrałam ci twoją historię, mamo, twoją apokalipsę. Karmiłaś mnie 
nią, gdy byłam mała, szczyptą, po trochu, żeby mnie tak nie całkiem 
otruć. Aż się uzbierało. Mam ją we krwi. Dziesiątki lat zaciemniała mi 
obraz świata. Dziś może więcej jej we mnie, niż w tobie. Całe życie po-
wstrzymywałam się od życia, bo czekałam na wojnę.

Ta książka, bardzo osobista i uniwersalna zarazem, jest z jednej stro-
ny sposobem poradzenia sobie z  genetycznie odziedziczonym ob-
ciążeniem, z drugiej, próbą złożenia hołdu tym, którzy zginęli i  tym, 
którzy ocaleli w okrutnych pogromach Zamojszczyzny. Wieś Sochy 
jest tylko kolejnym punktem na mapie zbrodni nazistowskich. Moż-
na jednym tchem wymieniać miejsca zniszczone, zbombardowane, 
spacyfikowane, spalone przez Niemców i  Rosjan w  drugiej wojnie 
światowej. Anna Janko zatrzymuje się w  pół słowa i  zastanawia się, 
czym zagłada była dla poszczególnych rodzin, jak wpłynęła na losy 
tych, którym udało się przeżyć, jak obciążyła psychikę tych ludzi i ko-
lejnych pokoleń. Konstatuje, że miejsca dochodzą do siebie szybciej 
niż ludzie, w Sochach nie ma już śladów po wojennej przeszłości, któ-
re wciąż tkwią w ludzkich sercach.

Poszczególne rozdziały tej książki to próba przełożenia drugiej wojny 
światowej na język sumienia - pokazanie, że dzieci, które ginęły z rąk 
nazistowskich oprawców nie były kolejnymi numerami na liście, lecz 
istotami, które ktoś kochał i próbował chronić. Te dzieci i ci dorośli 
mieli imiona i  swoją historię. Zbierając materiały do książki, autorka 
nie ograniczała się do tragedii, jaka rozegrała się w Europie w latach 
1939–1945. Szukała wytłumaczenia zła, jakie ogarnęło inne kraje 
wcześniej i  później. Obejrzała mnóstwo filmów, przeczytała wiele 
książek, odwiedziła miejsca zagłady, w których mogła znaleźć się jej 
mama, gdyby jej losy potoczyły się nieco inaczej.

To wymagająca książka, porusza do głębi. Zapisy rozmów z matką 
sprawiają, że jest bardzo osobista, a czytelnik chwilami czuje się jak 
intruz, podglądacz. Jednak jest to zabieg celowy – autorka chce, że-
byśmy zajrzeli w wojenną przeszłość jej najbliższych. Uchyla drzwi 
do domu i  pokazuje, że strach bywa dziedziczny. Mając za przy-
kład tę jedną rodzinę obserwujemy, jak obciążający jest przeżyty 
w dzieciństwie lęk i widok zabijanych rodziców, który nigdy nie zni-
ka spod powiek. Pięknie napisana książka o  haniebnych czynach. 
Lektura obowiązkowa.

Anna Janko jest córką Tereni Ferenc – dziewczynki, która straciła wszystko 1 czerwca 1943 roku, 
w dniu, kiedy wieś, w której mieszkała z rodzicami i rodzeństwem została zrównana z ziemią przez 
hitlerowców. Niemcy zabili wówczas większość dorosłych mieszkańców wsi Sochy, spalili domy, 
z powietrza ostrzelali ukrywających się. Nadeszli wcześnie rano. Zanim przyszło południe, Renia 
i jej młodsze rodzeństwo zostali sierotami. 

Agnieszka Kalus
www.agaczyta.blox.pl

http://www.agaczyta.blox.pl
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Rozwód 
z internetem 

felieton

Nie byłam na Facebooku od czterech dni. I co? Nie jestem bledsza, 
nie jestem śpiąca, może nieco bardziej milcząca. A więc można 
żyć bez internetu.

Nieobecność w  sieci, gdzie linki, zdjęcia, 
filmy, artykuły, plotki, memy, debaty ata-

kują nas z intensywnością wiosennego gradu, 
przywraca spokój. Nie ma mnie, jestem poza 
tym wszystkim. Pytanie, czy jest to spokój 
trwały i prawdziwy, czy jedynie pozorne do-
znanie wywołane chwilową ucieczką? 

Jakiś czas temu zaobserwowałam jeden 
z zabawniejszych paradoksów sieci. Scrollując 
tablicę z newsami, trafiłam na zdjęcia z  „off-
-line party”, podpis pod albumem zachęcał 
internautów do lajkowania i komentowania. 
Jak widać, także w tym przypadku obowiązu-
je zasada równowagi – po całej nocy spędzo-
nej off-line, wśród ludzi odłączonych od swo-
ich telefonów, szybko trzeba dokarmić głód 
sieciowy, nadrabiając chwilową nieobecność.

 Czy internet jest rzeczywiście niezbęd-
ny do życia? – co rusz ktoś zadaje to pytanie, 
zazwyczaj w sieci. Niektórzy próbują spraw-
dzać na własnej skórze. Kilka lata temu znany 
bloger z serwisu The Verge – Paul Miller, pod-
jął wyzwanie przeżycia roku off-line. Początki 
wyglądały wspaniale – więcej sportu, spotkań 
z przyjaciółmi, spacerów, nowych zaintereso-

wań. Sprzed komputera ruszył w świat, jego 
życie „w  realu” rozkwitło. Nie trwało to jed-
nak zbyt długo – złe nawyki szybko dały o so-
bie znać i już po kilku miesiącach Paul znów 
ślęczał przed monitorem, bez internetu, za to 
wpatrzony w  filmy klasy B i  mało rozwojo-
we gry. Zaczął unikać ludzi i spotkań, często 
przysypiał na kanapie, wbijając wzrok w  mi-
gający ekran. Powoli stało się jasne, że Paul 
niehigieniczny tryb życia ma we krwi. Bloger 
przyznaje: to nie internet czynił mnie bezpro-
duktywnym, tylko moje codzienne wybory.  
„Wybór” to słowo klucz w dyskusji na temat 
wirtualnego życia. Internet jest ułatwieniem, 
genialnym wynalazkiem naszych czasów, po 
co więc z niego zupełnie rezygnować? Obser-
wując u siebie pierwsze symptomy uzależnie-
nia, postanowiłam do sprawy podejść inaczej 
– zamiast ekstremalnego detoksu, wdrożyć 
zasadę „złotego środka”. W jaki sposób? 

KROK PIERWSZY – należy ustalić 
reguły: ile razy dziennie mogę zajrzeć na Fa-
cebooka, a  jak często sprawdzić maile? Na-
stępnie – spisać je. Czego nie ma na papierze 

Jednym z wielu internetowych mikro-wykroczeń przeciwko higienie 
umysłowej, przeciwko właściwym proporcjom w naszym życiu. Po-
stanawiam ustalić swoje proporcje: od rzeczy, którym chciałabym 
poświęcać najwięcej czasu i  uwagi, do drobiazgów, dozwolonych 
jedynie w formie dodatku. Najważniejsza okazuje się praca, rzeczy in-
spirujące i rozwojowe, filmy, muzyka, kontakty z przyjaciółmi (ale tyl-
ko tymi rzadko widywanymi „w realu”) oraz gotowanie. Życie gwiazd, 
polityczne spory, nowe fryzury dalekich znajomych, zdjęcia profilowe 
obcych osób, memy i rozrywka lądują na dalszych miejscach.  

KROK TRZECI – coś za coś. Ponieważ, jak wiadomo, człowiek 
ma w  życiu stałą sumę uzależnień, internet trzeba czymś zastąpić. 
Czekolada, sok z marchwi, przysiady, słone paluszki. Jak to działa? Gdy 
tylko przez moją głowę przemknie myśl o  bezproduktywnym wej-
ściu do internetu, sięgam po sok z marchwi. Szybko zaczynam obser-
wować rozwijającą się hiperwitaminozę i żółtawy odcień skóry. Daje 
mi to do myślenia. 

KROK CZWARTY – rozliczam siebie. Uwielbiam być w stosun-
ku do siebie pobłażliwa, zresztą – któż nie? Przecież to tylko na sekun-
dę, przecież na komórce się nie liczy, przecież mógł przyjść mail, który 
zmieni moje życie… Nie róbmy tego. Bądźmy surowi i  bezwzględni 
jak najbardziej wymagający trener, jak nauczyciel-sadysta. Ile razy dziś 
przekroczyłam limit wejść do sieci? Jak dużo czasu spędziłam on-line 
i w jakim celu? Nie chodzi o moralną chłostę i dokarmianie wyrzutów 
sumienia, lecz poznanie siebie i swoich nawyków. Tylko w ten sposób 
będziemy mogli je zmienić. 

Japonia wprowadza rządowe programy walki z nałogiem dla na-
stolatków uzależnionych od internetu. Podczas specjalnie zorganizo-
wanych obozów odwykowych dzieciaki mają okazję zaznać prawdzi-
wego życia, poza siecią. Grupy wsparcia dla internetowych maniaków 
pękają w szwach, powstają kampanie społeczne, takie jak „Wyloguj 
się do życia”, wyciągające pomocną dłoń do uzależnionych. Ja na razie 
próbuję radzić sobie sama. Nie spędzam przed komputerem 8 go-
dzin dziennie, nie zapominam o jedzeniu, myciu i spaniu, nie ślepnę, 
nie zaniedbuję relacji z przyjaciółmi oraz związku. Brakuje mi jednak 
czystości umysłu. Przez moją głowę nieustannie scrollują się setki in-
formacji, zdjęć, filmów, utworów, artykułów, wywiadów. Chciałabym 
zatrzymać ten potok i móc wybierać bardziej świadomie. 

Szukając równowagi, decyduję się na metodę czterech małych 
kroków i powoli obserwuję zmiany.
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(lub na dysku), to nie istnieje. Później pozosta-
je uważnie obserwować siebie. W jakich sytu-
acjach pojawia się pokusa kliknięcia w ikonę 
przeglądarki? Czy aby na pewno tylko wtedy, 
gdy jest to absolutnie niezbędne? A może – 
gdy dopada nas nuda, gdy nie możemy się 
skupić, gdy film jest nieciekawy, towarzystwo 
w  knajpie mało absorbujące, a  autobus stoi 
w  korku? Lub wtedy, gdy nic lepszego nie 
przychodzi nam do głowy? Z zaskoczeniem 
odkryłam, że wszystkie z powyższych. 

KROK DRUGI – wybory. Nie podejmujmy od razu drama-
tycznej decyzji o  całkowitym rozwodzie z  internetem. Zamiast 
tego – częściowa separacja. Surfując w wirtualnej przestrzeni, śledźmy 
uważnie, na jakie strony wchodzimy. Plotkarskie? Informacyjne? Popu-
larno-naukowe? Rozrywkowe? Na które popadnie? Nieustannie głod-
na gromadzenia nowych inspiracji i bodźców zazwyczaj nie zwracam 
na to szczególnej uwagi. A powinnam. Teraz muszę zaznaczyć wszyst-
kie pięć odpowiedzi z naciskiem tę na ostatnią. I wstydzę się przed 
sobą, bo klikam także memy, zdjęcia gwiazd oraz małych kotków. 
Klikanie zdjęć małych kotków to żaden wstyd, jednak robienie tego 
kosztem czasu przeznaczonego na pracę i rozwój, jest już grzechem. 



www.nukat.edu.pl

Wydawca:
Redaktor naczelna:
Sekretarz redakcji:

Zespół:

Koordynacja:
Projekt graficzny i skład:

Zdjęcie na okładce:

Centrum NUKAT
Kamila Grzędzińska, k.grzedzinska@uw.edu.pl
Aleksandra Świerk, aleksandra.swierk@gmail.com
Agnieszka Kasprzyk, a.e.kasprzyk@uw.edu.pl
Aleksandra Świerk, aleksandra.swierk@gmail.com
Magdalena Rowińska, m.rowinska@uw.edu.pl
VIVID STUDIO
VIVID STUDIO, biuro@vividstudio.pl
Grzegorz Mehring | Archium ECS

www.tytulujednolicony.pl
tu.nukat@uw.edu.pl 

Patronat

mailto:k.grzedzinska@uw.edu.pl
mailto:aleksandra.swierk@gmail.com
mailto:a.e.kasprzyk@uw.edu.pl
mailto:aleksandra.swierk@gmail.com
mailto:m.rowinska@uw.edu.pl
mailto:magda@vividstudio.pl
mailto:tu.nukat@uw.edu.pl

