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3Katalog NUKAT służy każdemu, kto poszukuje informacji 
o zbiorach polskich bibliotek naukowych. 

Nowy interfejs katalogu (www.katalog.nukat.pl) obsłu-
giwany jest za pomocą oprogramowania Chamo firmy VTLS 
(obecnie Innovative), która zaprzestała rozwijania i  poprawiania 
poprzednio używanego przez NUKAT programu do przeglądania 
katalogu przez www.

Chamo jest tzw. katalogiem następnej generacji, gdzie kładzie 
się nacisk na wyszukiwanie typu google (jedno okno wyszukiwa-
nia, dowolne słowo z opisu publikacji), przy jednoczesnym zacho-
waniu możliwości wyszukiwania zaawansowanego i wyszukiwania 
przez hasła. Aby zawęzić wynik w wyszukiwaniu podstawowym, 
należy posłużyć się systemem faset (język, miejsce i rok wydania, 
typ dokumentu, tematyka) albo dodać dowolne słowo, które ma 
występować w wyszukanych opisach publikacji. W opcji wyszuki-
wania zaawansowanego jest możliwość skorzystania ze szczegóło-
wych filtrów, a ponadto każde otrzymane wyniki w wyszukiwaniu 
podstawowym i  zaawansowanym można szeregować wg kilku 
kryteriów (autor, tytuł, data wydania, data dodania opisu do bazy). 

Służymy pomocą w poruszaniu się po nowym interfejsie ka-
talogu NUKAT. Na stronie katalogu znajdują się podstawowe in-
strukcje, chętnie udzielamy też wskazówek drogą e-mailową lub 
telefonicznie. W  planach mamy cykl szkoleń online z  zasad wy-
szukiwania poprzez nowy interfejs. Informacje o szkoleniach będą 
zamieszczane w komunikatach na stronie Centrum NUKAT. Ser-
decznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z takich spotkań.

Premiera już wkrótce!
Nowa odsłona strony 
www.centrum.nukat.edu.pl 
oraz odświeżonego interfejsu 
katalogu NUKAT.

Właśnie przygotowujemy dla Państwa nową, lepszą wersję 
strony www.centrum.nukat.edu.pl.

Nasza strona odwiedzana jest codziennie przez rzesze biblio-
tekarzy współtworzących katalog NUKAT, przez bibliotekarzy 
z innych bibliotek, informatyków, studentów bibliotekoznawstwa 
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnym bibliotekar-
stwem i informacją naukową. 

Na stronie Centrum NUKAT znajdują się materiały potrzeb-
ne w codziennej pracy: instrukcje, ustalenia, materiały szkolenio-
we, dane statystyczne i teleadresowe w bazie bibliotek. Są pliki do 
pobrania, narzędzia ułatwiające pracę, bieżące informacje.

Wraz z  nową wersją strony pojawi się kilka nowości, które, 
mamy nadzieję, przypadną Państwu do gustu i okażą się przydat-
ne. Dla katalogerów udostępnimy po raz pierwszy bazę czasopism 
zmieniających tytuł i  informacje o  rekordach usuniętych z  bu-
fora. Materiały szkoleniowe wzbogacimy o  filmy instruktażowe, 
jesteśmy też chętni odpowiadać na pytania od zainteresowanych 
poprzez komunikator online.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona www była:
• czytelna i łatwa w nawigacji, 
• aktualizowana na bieżąco, 
• rzetelna, 
• potrzebna w codziennej pracy, 
• miła dla oka i spójna graficznie. 

Uwagi, sugestie, pomysły na temat nowej wersji naszej strony 
prosimy zgłaszać na adres nukat@uw.edu.pl 

Zmieniamy się dla Was!
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Z życia NUKAT-uNa dobry początek

spis treści

Wyobraźcie sobie aptekę, w której zamiast pigułek i syropów na różne dolegliwości proponowane są książki. 
I wcale nie mam na myśli poradników typu jak pokonać migrenę ani encyklopedii ziół czy naturalnych metod lecze-
nia. Raczej myślę o literaturze pięknej, poezji, powieściach, reportażach, a nawet kryminałach. Właściwie dlaczego 
nie, prawda? Łatwo to sobie wyobrazić, bo przecież często sięgamy po książkę w gorszych chwilach. Książka pomaga 
zrelaksować się, wyciszyć, oddalić myśli od problemów. Książka może też zmotywować, pobudzić do działania i dać 
nadzieję na powodzenie nowych przedsięwzięć. Książka może pomóc rozwiązać problem, zmusić do przemyśleń 
i zmiany nastawienia. Wizją apteki z woluminami zamiast pigułek nie chciałbym jednak trywializować i spłycać tema-
tu, który jest ważny i bardzo na serio. Biblioterapia pomogła wielu potrzebującym, a ludzie, którzy się nią profesjonal-
nie zajmują, są wykształceni i zaangażowani w to, co robią. Kiedy efekty terapii są zauważalne, biblioterapeutom ros-
ną skrzydła i umacnia się ich wiara w sens leczenia książką. Gorąco zachęcam do lektury wywiadu z Panią Zdzisławą 
Woźniak-Lipińską, biblioterapeutką z Ośrodka Biblioterapii przy Towarzystwie Przyjaciół Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku. To osoba z pasją, zaangażowana sercem w to, co robi. Warto przeczytać.

W  poprzednim numerze poprosiliśmy naszych Czytelników o  wypełnienie ankiety. To, czego się z  niej do-
wiedzieliśmy, przedstawiamy w tekście „Kto pyta, nie błądzi”. Nie uprzedzając faktów, zdradzę tylko, że Czytelni-
cy „Tytułu Ujednoliconego” to osoby lubiące pogłębiać swą wiedzę zawodową, zorientowane w  świecie kultury 
i otwarte na niespodzianki. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie!

Ponadto w numerze znajdą Państwo bardzo ciekawy felieton o tym, jak pozwalać, by książka zostawała z czy-
telnikiem chwilę dłużej. Leszek Śnieżko, niespodziewanie, zamiast na konferencję IFLA w Kapsztadzie zabiera nas do 
południowo-zachodniej Francji i opowiada o XIV-wiecznym moście w Cahors nad rzeką Lot. Jak zwykle zajmująco. 
Polecam również recenzje książek i jubileuszową infografikę. A w cyklu Biblioteki NUKAT-u tym razem przedstawia 
się Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W tym miejscu chciałabym też serdecznie pogratulować Pani Marii Burchard, współtwórczyni koncepcji kata-
logu centralnego NUKAT, która 8 lipca br. została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Pani Maria 
kierowała Centrum NUKAT od jego początku aż do ubiegłego roku. W numerze 8/2012 „Tytułu Ujednoliconego” 
odpowiedziała na pytania z naszego kwestionariusza.

Życzę miłej jesieni z „Tytułem Ujednoliconym” i do zobaczenia zimą!

Kamila Grzędzińska

http://www.centrum.nukat.edu.pl  
http://www.centrum.nukat.edu.pl.
http://www.centrum.nukat.edu.pl  
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Chcieliśmy wyjść do ludzi i  opowiadać 
o  tym, co robimy. Mocno wierzymy 

w słuszność idei i potrzebę istnienia katalogu 
centralnego, uważamy, że to wręcz niezbęd-
ne narzędzie dla każdego studenta, naukow-
ca, wykładowcy czy czytelnika, dlatego chcie-
liśmy być zauważeni. Przez lata budowania 
katalogu stworzyliśmy też społeczność sku-
pioną wokół niego – profesjonalistów, ludzi 
znających się na „swojej robocie”, wciąż się 
dokształcających, poszukujących lepszych 
rozwiązań, dyskutujących, ale też pełnych 
pasji pozazawodowych i  ciekawych zainte-
resowań. Pomyśleliśmy, że wciąż brakuje nam 
takiego kanału komunikacji, który oprócz 
bycia nośnikiem branżowych informacji, był-
by też źródłem rozrywki i  dzielenia się tym, 
co ciekawe, inspirujące, atrakcyjne. 

Pierwsze numery powstawały metodą chałupniczą. Nie było wśród nas wykształconych 
dziennikarzy, redaktorów, grafików, składaczy, jednym słowem – profesjonalistów. Mimo to 
mamy do pierwszych numerów TU szczególny sentyment. W 2012 roku na naszej drodze 
stanęli ludzie, którzy znali się na rzeczy i dostrzegli nasze zaangażowanie i determinację. Po 
krótkiej przerwie technicznej opublikowaliśmy nowy, odmieniony kwartalnik. To był strzał 
w dziesiątkę! Przychylne opinie, maile z pochwałami, a przede wszystkim rosnące statystyki 
odsłon kwartalnika dodały nam skrzydeł. I tak z numeru na numer poszukiwaliśmy ciekawych 
tematów do eksploracji, ważnych informacji do opublikowania, interesujących książek do zre-
cenzowania. Ponieważ kluczem do sukcesu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom, chcieli-
śmy lepiej poznać oczekiwania naszych czytelników. A kto pyta, nie błądzi, prawda?

Wraz z poprzednim numerem kwartalnika trafiła w ręce czytelników ankieta dotycząca 
„Tytułu Ujednoliconego”, zawierająca czternaście pytań. Gościła ona w internecie przez ponad 
miesiąc, aby każdy z zainteresowanych miał okazję wypowiedzieć się i pomóc nam w wy-
znaczeniu nowej drogi rozwoju pisma. Pytaliśmy o popularność poszczególnych rubryk, ich 
poziom merytoryczny, językowy oraz ogólną atrakcyjność. Zależało nam, aby poznać Wasze 
ulubione tematy – co czytacie najchętniej, czego chcielibyście czytać więcej. Po przeanalizo-
waniu odpowiedzi, możemy z całą pewnością stwierdzić: czytelnicy „Tytułu Ujednoliconego”... 
są spragnieni wiedzy! 

W  ankiecie wzięło udział blisko 90 osób, co bardzo nas cieszy. 
Wśród nich większość to bibliotekarze z bibliotek współtworzących 
NUKAT (prawie 68%), ale nie tylko, odpowiedzi udzielili także pra-
cownicy innych placówek oraz studenci. Wysoko ocenione zostały 
rubryki zawierające praktyczne informacje i wskazówki dotyczące ka-
talogowania – Warsztat katalogera, Myśli (nie)ujednolicone, jak 
również te relacjonujące działalność Centrum NUKAT oraz bibliotek 
współtworzących katalog centralny – Z życia NUKAT-u, Biblioteki 
NUKAT-u. Wciąż jednak łakniecie więcej praktycznej wiedzy zwią-
zanej z  katalogowaniem, technicznymi nowinami i  cyfrowym roz-
wojem bibliotek. Wśród tematów zaproponowanych do kolejnych 
numerów znalazły się takie jak: przyszłość języka KABA, nowości 
z zakresu opracowania formalnego, nowoczesne technologie a pro-
gramy biblioteczne. Interesują Was także szkolenia, warsztaty oraz 
możliwości rozwoju zawodowego bibliotekarzy i  nauczycieli – wy-
jazdy zagraniczne, staże, współpraca pomiędzy bibliotekami. Chętnie 
poczytalibyście o  światowych trendach w  katalogowaniu oraz po-
słuchali doniesień z zagranicznych bibliotek. Wygląda na to, iż „Tytuł 
Ujednolicony”, który stanowi obecnie źródło wiedzy i wsparcia dla bi-
bliotekarzy, w przyszłości ma szansę stać się także platformą wymiany 
doświadczeń, a  tak przynajmniej wnioskujemy z  udzielonych przez 
Was odpowiedzi i  sugestii dotyczących dalszego rozwoju. Część 
ankietowanych wyraziła chęć współtworzenia nowej rubryki TU – 
Horyzonty, zainicjowanej w poprzednim numerze, co także świad-
czy o zaangażowaniu czytelników i środowiska bibliotekarskiego. 

Ten pęd do rozwoju profesjonalnego i zgłębiania tajników zawo-
du nie oznacza jednak, iż nasi czytelnicy samą pracą żyją. Jak wynika 
z odpowiedzi udzielonych w ankiecie, dużą popularnością cieszy się 
także temat numeru. Każdorazowo omawiamy w nim, w nieco bar-
dziej lekki i niezobowiązujących sposób, wybrane zjawisko lub zagad-
nienie związane z  czytelnictwem, społeczeństwem informacyjnym, 
internetowymi trendami wydawniczymi, a  nawet… zdrowiem, jak 
to było w przypadku tekstu o nawykach Pana Komputerusa. Co da-
lej? W ramach tej rubryki z pewnością możemy podążyć za jednym 
z głosów, który pojawił się pośród odpowiedzi dotyczących interesu-
jących Was tematów, a brzmiał: lubię niespodzianki! Mamy nadzieję 
pozytywnie Was zaskakiwać. 

Aby nie pozostać w sferze ogólny stwierdzeń, na koniec – kilka 
liczb: 36% ankietowanych czyta TU regularnie od pewnego czasu, 
a 24% od pierwszego numeru. Co nas szczególnie ucieszyło, ponad 
połowa – 59% czytelników, po wstępnej lekturze, powraca do naj-
bardziej interesujących, zawierających przydatne informacje tekstów. 
Nierzadko bywa także, iż sięgacie po numery archiwalne, poszukując 
ciekawostek i praktycznych porad. 44% ankietowanych o nowych nu-
merach dowiaduje się z facebookowego fanpage'a NUKAT-u, „Tytuł” 
trafia do czytelników także za pośrednictwem mailingu (23,8%), stro-

ny internetowej NUKAT (23,1%) oraz stron EBIB, SBP i innych. Szata 
graficzna zyskała uznanie i wysoką „bardzo dobrą” ocenę wśród 45% 
ankietowanych, „dobrą” natomiast wśród 43,8%. Postaramy się, aby 
„Tytuł” nadal cieszył oko… i umysł. 

Co dalej z kwartalnikiem? Chcemy pozostać pismem, do którego 
zagląda się po branżowe, istotne informacje, które pomaga rozwiązy-
wać zawodowe problemy, przynosi odpowiedzi na pytania i wątpli-
wości, informuje o ważnych wydarzeniach. Chcielibyśmy także, żeby 
lektura „Tytułu” była relaksem, rozrywką i  inspiracją. Cele na przy-
szłość? Naszym pragnieniem jest uczynienie z kwartalnika platformy 
wymiany doświadczeń, pomysłów i  informacji. Platformy, którą czy-
telnicy będą współtworzyć z nami. Jesteśmy otwarci na współpracę, 
chętnie opublikujemy nadesłane teksty, czekamy na opinie, sugestie. 
Zachęcamy Was do zabierania głosu w sprawach dla Was istotnych. 
Każda inicjatywa jest dla nas cenna. Współtwórzmy razem kwartalnik 
tak, jak wspólnie budujemy katalog.

Dziękujemy wszystkim za wypełnienie ankiety i  ocenę „Tytułu 
Ujednoliconego”. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy, wśród osób, które 
wyraziły na to zgodę i  przesłały nam swoje adresy, rozlosowaliśmy 
książki „Temat na pierwszą stronę” Umberta Eco, przekazaną przez 
Wydawnictwo Noir Sur Blanc oraz dwie pozycje branżowe od Wy-
dawnictwa SBP: „Zarządzanie kadrami w  bibliotece” i  „Digitalizacja 
dla początkujących” Aleksandra Trembowieckiego. Książki wyloso-
wały panie: Joanna Dąbek, Wiesława Olkowska i Beata Urbaniak. 

 Gratulujemy!

Kto pyta, nie błądzi!  
Czyli co wynikło  
z ankiety dla czytelników  
„Tytułu Ujednoliconego”?

Z życia NUKAT-u

Nie planowaliśmy tego całymi miesiącami. Nie badaliśmy rynku, nie zamawialiśmy tekstów u uznanych 
autorów i nie ściągaliśmy zdjęć z serwisów stockowych. Idea kwartalnika narodziła się spontanicznie 
podczas przygotowywania atrakcji na zbliżający się Tydzień Otwarty NUKAT w 2010 roku. To było 
nasze pierwsze zorganizowane wydarzenie tego typu.

tekst: Kamila Grzedzińska, Aleksandra Świerk

Z życia NUKAT-utytuł ujednolicony [17/2015]
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Wszystkie szkolenia prowadzone są w for-
mie webinariów. Uczestnicy nie potrzebują 
specjalistycznego oprogramowania, jedynie 
komputer z  dostępem do sieci i  słuchawki 
z  mikrofonem. Przed każdym szkoleniem 
na stronie www.centrum.nukat.edu.pl za-
mieszczane jest ogłoszenie o  kursie z  nazwi-
skiem prowadzącego/cych i datą. Przed wy-
darzeniem do zarejestrowanych uczestników 
rozsyłane są dane do logowania na webina-
rium. Warto regularnie odwiedzać stronę 
Centrum, na jej nowej wersji mamy dla Pań-
stwa udogodnienie – możliwość łatwego 
zgłoszenia tematu szkolenia. Wszystkie szko-
lenia organizowane przez Centrum NUKAT 
są bezpłatne. Zapraszamy!

Harmonogram szkoleń 
prowadzonych przez 
Centrum NUKAT  
na IV kwartał 2015 roku

7-11 września Katalogowanie wydawnictw zwartych w formacie MARC 21 
(szkolenie dla użytkowników systemu bibliotecznego KOHA, 
prowadzenie – przedstawiciele Konsorcjum KOHA)

14 września
17 września

Rekordy uniwersalne dla haseł Autor.Tytuł

II połowa 
września

Strona www Centrum NUKAT – nawigacja, zasoby, nowości

II połowa 
października

Nie tylko autor i tytuł… : nowy sposób wyszukiwania informacji 
w katalogu NUKAT (szkolenie otwarte dla użytkowników 
niebędących bibliotekarzami)

2-6 listopada Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT: poziom podstawowy

II połowa 
listopada

Szkolenie dla bibliotekarzy rozpoczynających współkatalogowanie 
w bazie NUKAT – wprowadzanie danych (dla bibliotekarzy 
z bibliotek współpracujących biernie)

KONKURS

Masz ciekawe pomysły na 
rozwój i finansowanie polskich 
bibliotek? Napisz do nas na 
mail: tu.nukat@uw.edu.pl, 
proponując niestandardowe 
działania fundraisingowe. 
Spośród nadesłanych 
wypowiedzi wybierzemy 
najciekawsze i nagrodzimy je 
książką „Biblioteki i pieniądze” 
Dariusza Grygrowskiego 
ufundowaną przez 
Wydawnictwo SBP. Na maile 
czekamy do końca września. 
  

fragmenty książki na stronach 20-25

http://www.centrum.nukat.edu.pl
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biblioteki nukat-utytuł ujednolicony [17/2015]

Przez lata zakres gromadzonych w  Bibliotece zbiorów zmie-
niał się. Był dostosowywany do prowadzonych badań i  zmian 

w  kształceniu. Biblioteka gromadzi i  udostępnia zbiory z  dziedzin 
nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootech-
niki, techniki rolniczej, maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, 
technologii żywności, ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu, biologii, 
biotechnologii, ekologii, dietetyki oraz, w  wyborze, z  matematyki, 
chemii, podstaw techniki i informatyki. Zbiory Biblioteki liczą obec-
nie ok. czterystu tysięcy woluminów książek, czasopism, norm, dok-
toratów. Jest to księgozbiór specjalistyczny. Wymaga stałej selekcji 
i uzupełniania o piśmiennictwo najnowsze, najbardziej poszukiwane 
przez użytkowników.

Ostatnie lata to szczególny okres w działalności Biblioteki. To czas 
wytężonej pracy, trudnych decyzji i znaczących zmian, w wyniku któ-
rych Biblioteka przekształciła się w nowoczesną, prężnie rozwijającą 
się placówkę, wychodzącą naprzeciw dynamicznym oczekiwaniom 
użytkowników. 

Ogromne znaczenie miała podjęta przez władze Uczelni decyzja 
o  budowie nowej siedziby Biblioteki, która dotychczas zajmowała 
część pomieszczeń w  budynku należącym do innej uczelni lubel-
skiej. Oznaczało to możliwość wyjścia z labiryntu zakurzonych, od lat 
nieremontowanych, ciasnych pomieszczeń, nieprzystosowanych do 
nowoczesnych form pracy z  czytelnikiem, niezapewniających pra-
cownikom należytych warunków do pracy i  niespełniających pod-
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stawowych wymogów bhp. Przejście do nowego budynku oznaczało 
poprawę warunków socjalnych i wyższy komfort pracy. Dawało też 
duże możliwości poszerzenia zakresu usług świadczonych przez Bi-
bliotekę i poprawę ich jakości. Uznano, że na zmianie powinni skorzy-
stać przede wszystkim użytkownicy. 

Lokalizację nowej siedziby wyznaczono w bardzo dobrym, łatwo 
dostępnym miejscu – w pobliżu najważniejszych budynków Uczelni. 
Budowę rozpoczęto późnym latem 2010 r. Budynek oddano do użyt-
kowania w czerwcu 2012 r. Przeprowadzka i ustawianie księgozbioru 
trwały zaledwie dwa miesiące. Było to możliwe dzięki dobrej organi-
zacji i dwuletnim przygotowaniom poprzedzającym przenosiny.

Nowy budynek, liczący ponad cztery tysiące metrów kwadra-
towych powierzchni użytkowej, ze względu na niewielkie rozmiary 
działki ma aż sześć kondygnacji. Został zaprojektowany w  kształcie 
rotundy połączonej z częścią owalną na dwóch pierwszych kondyg-
nacjach, zwieńczoną tarasem z  ogrodem na poziomie pierwszego 
piętra. Jest to najnowocześniejszy budynek biblioteczny w  Lublinie 
i  umożliwia realizację wielu zadań, które były nie do pomyślenia 
w poprzedniej lokalizacji.

W nowej bibliotece starano się zadbać o jak największą wygodę 
użytkowników. Wypożyczalnię usytuowano blisko wejścia na par-
terze, by stała się łatwo dostępna dla czytelników, w  holu znalazły 
się stanowiska komputerowe dla odwiedzających, zaprojektowano 
duże informatorium pełniące rolę czytelni internetowej, czytelnię 

z wolnym dostępem do zbiorów i pomiesz-
czeniami do pracy w  grupach i  indywidual-
nie oraz salę dydaktyczną. Budynek wyposa-
żono w nowoczesne okablowanie sieciowe, 
WiFi, sprzęt audiowizualny i  multimedialny. 
Dla kontroli i zabezpieczenia zbiorów posta-
nowiono zastosować system wykorzystujący 
etykiety radiowe. W  magazynie położonym 
na najniższej kondygnacji, przeznaczonym 
na zbiory rzadziej wykorzystywane, zapla-
nowano regały kompaktowe, co pozwoliło 
zaoszczędzić dużo miejsca. 

Księgozbiór Biblioteki podzielono na trzy 
części. Najbardziej wykorzystywaną część 
– ponad pięćdziesiąt tysięcy podręczników 
z  wieloegzemplarzowego księgozbioru stu-
denckiego – umieszczono tuż przy wypo-
życzalni, co znacznie skróciło czas realizacji 
większości zamówień. W czytelni znajdującej 
się na piętrach drugim i  trzecim ustawio-
no około pięćdziesiąt tysięcy woluminów 

książek i czasopism. Są to przede wszystkim publikacje nowe i częściej wykorzystywane przez 
czytelników. Pozostałą część, obejmującą starsze roczniki zasobów czasopism, książki rzadziej 
wykorzystywane i doktoraty, umieszczono w magazynie na najniższej kondygnacji budynku.

Zbiory w czytelni są udostępniane według zasad wolnego dostępu. Przed przeprowadzką 
wybrano odpowiednią klasyfikację, przeszkolono pracowników, wyselekcjonowano i opra-
cowano wybrany księgozbiór. Stosowany do tej pory układ zupełnie się do tego nie nada-
wał. Był dostosowany do niewielkiego księgozbioru podręcznego i  nie uwzględniał szybko 
zachodzących zmian w rozwoju nauki i w ofercie dydaktycznej Uczelni. Budowa własnego 
schematu nie wchodziła w grę. Zdecydowano się na Klasyfikację Biblioteki Kongresu (KBK), 
dobrze znaną w wielu bibliotekach na świecie, a od kilkunastu lat stosowaną także z powo-
dzeniem w kilku dużych polskich bibliotekach naukowych, w tym w Bibliotece Uniwersyte-
ckiej w Warszawie. 

Dotychczas książki i czasopisma były udostępniane w dwóch czytelniach, a księgozbiór 
czytelniany liczył zaledwie około czterech tysięcy woluminów książek i miał charakter zbioru 
podręcznego. Po przenosinach w  nowej czytelni na półkach dobrze oznaczonych regałów 
ustawiono według sygnatur KBK ponad pięćdziesiąt tysięcy woluminów książek i czasopism, 
oklejonych odpowiednimi etykietami. Dla czytelników wydrukowano także schematy usta-
wienia zbiorów w czytelni wraz z indeksem, a katalog biblioteczny w nowej wersji umożliwia 
zawężanie wyszukiwania z uwzględnieniem działów i poddziałów KBK z czytelni. Wszystko 
po to, by ułatwić użytkownikom dostęp do księgozbioru. Książki z czytelni można w więk-
szości wypożyczać poza bibliotekę. Czytelnicy mogą swobodnie poruszać się po czytelni, 



wybierając dogodne dla siebie miejsce pracy. 
Mają do dyspozycji komputery, sieć WiFi, 
dwa bezpłatne skanery. W  czytelni znajduje 
się także stanowisko dla osób niewidomych 
i  niedowidzących wyposażone w  kompu-
ter z  oprogramowaniem udźwiękawiającym 
i  powiększalnik. Nowością w  skali Lublina są 
zaplanowane miejsca do pracy w  grupach 
wyposażone w sprzęt audiowizualny i pokoje 
do samodzielnej cichej nauki. W zakres zadań 
bibliotekarzy pracujących w  czytelni włączo-
no podstawową pomoc w wyszukiwaniu in-
formacji i korzystaniu z baz danych.

Dzięki informatorium wyposażonemu 
w  trzydzieści osiem stanowisk komputero-
wych z  dostępem do Internetu i  sali dydak-
tycznej Biblioteka mogła znacznie poszerzyć 
zakres usług dydaktycznych świadczonych 
na rzecz pracowników i  studentów Uczelni. 
Dużą wagę przykłada się do pracy z użytkow-
nikiem, indywidualnie i w grupach. Organizo-
wane są liczne szkolenia dotyczące wykorzy-
stania abonowanych baz danych i  zasobów 
elektronicznych. Użytkownicy mają też moż-
liwość zapoznania się ze sposobami oceny 
dorobku naukowego i obliczania wskaźników 
bibliometrycznych. Wyposażona w sprzęt au-
diowizualny sala dydaktyczna jest dodatkowo 
wykorzystywana na obrony prac doktorskich 
i ważne w życiu Uczelni spotkania. 

Zmiany objęły również zasady udostęp-
niania. Umożliwiono wypożyczanie książek 
z  czytelni. Zdecydowano się na otwarcie 
księgozbioru z magazynu dla studentów. Do 
tej pory książki przechowywane w magazy-
nie, stanowiące tzw. księgozbiór podstawo-
wy i  zeszyty monograficzne wydawnictw 
ciągłych były wypożyczane tylko pracow-
nikom Uczelni. Wprowadzono możliwość 
rezerwacji on-line książek wypożyczonych 
przez innych czytelników. Celem zmian było 
ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecz-
nych studentom i zapewnienie jak najlepsze-
go wykorzystania księgozbioru Biblioteki.

Biblioteka, dzięki przeprowadzce do no-
wego budynku i wprowadzonym zmianom, 
stała się miejscem chętnie odwiedzanym. 
Tu można się uczyć, pisać pracę dyplomo-
wą i – czego dotychczas nie było – spędzać 
wolny czas. 

Księgozbiór drukowany to tylko część 
zbiorów udostępnianych przez Bibliotekę. 
W  dzisiejszych czasach coraz większe zna-
czenie mają naukowe zasoby elektroniczne, 
do których Biblioteka stara się organizować 
dostęp już od wielu lat. Są to bazy danych 
zawierające opisy bibliograficzne i  abstrakty, 
bazy pełnotekstowe, elektroniczne czasopis-
ma, książki i normy. Część zasobów dostępna 
jest dzięki licencji krajowej, inne są opłacane 
z  funduszy uczelnianych lub są opubliko-
wane w otwartym dostępie (Open Access). 
Przez lata starano się tę ofertę rozwijać. Bazy 
początkowo były udostępniane tylko lokal-
nie w  bibliotece na dwóch stanowiskach 
komputerowych przeznaczonych dla użyt-
kowników. Z  czasem część z  nich udało się 
udostępnić pracownikom w  sieci uczelnia-
nej. W  ciągu minionych dziesięciu lat bazy 
stały się dostępne dla wszystkich pracowni-
ków i studentów Uczelni. Mogą z nich korzy-
stać poprzez komputery w bibliotece, w sieci 
uczelnianej i w domu lub w dowolnym miej-
scu poprzez urządzenia mobilne. 

Można z  całą pewnością stwierdzić, że 
do niedawna w  porównaniu do innych bi-
bliotek uczelni o  profilu przyrodniczym lub 
rolniczym Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oferowała swoim 
użytkownikom najbogatsze zasoby elektro-
niczne. W  latach 2013-2014 – ze względu 
na kłopoty finansowe Uczelni – trzeba było 
jednak czasowo ograniczyć liczbę dostęp-
nych zasobów. Takie decyzje, bardzo trudne, 
zawsze są podejmowane po dokładnych 
analizach statystyk wykorzystania zasobów 
i przy akceptacji Rady Bibliotecznej. Obecnie 
sytuacja zaczyna się poprawiać. Istnieje więc 
nadzieja, że uda się znacznie zwiększyć ilość 
naukowych zasobów elektronicznych abo-
nowanych przez Bibliotekę. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia Biblioteka konsekwen-
tnie prowadzi komputeryzację i  automaty-
zację większości procesów bibliotecznych. 
Dostępny on-line niemal od dwudziestu 
lat katalog biblioteczny w  ostatnim cza-
sie uzyskał nowoczesny, przyjazny interfejs 
w  dwóch wersjach językowych. Użytkow-
nikom odwiedzającym bibliotekę oddano 
do dyspozycji osiemdziesiąt cztery kompu-
tery z  dostępem do Internetu, wyposażone 
w  oprogramowanie umożliwiające robienie 
notatek lub pisanie prac, wyszukiwanie in-
formacji i  rozrywkę. Sprzęt multimedialny, 

w  tym rzutniki, tablica multimedialna, te-
lebimy, pozwala na prowadzenie szkoleń, 
przygotowywanie prezentacji. Urządzenia 
do samodzielnych wypożyczeń i  zwrotów 
znacznie usprawniają korzystanie z biblioteki. 
Zorganizowano także stanowisko dla osób 
niewidomych i niedowidzących.

W  1994 r. Biblioteka włączyła się do 
współpracy z  bibliotekami stosującymi 
VTLS, a potem VTLS/Virtua. Jej przedstawi-
ciele uczestniczyli w spotkaniach biblioteka-
rzy systemowych, grup roboczych i różnych 
zespołów zadaniowych. Współpracowali 
także przy budowie wspólnych baz danych: 
CKHW i  CKTCz, uczestniczyli w  pracach 
zespołu walidacyjnego jhp KABA, poma-
gali przy redakcji kolejnych instrukcji wpro-
wadzania danych w  formacie USMARC, 
a  potem MARC 21. Mają także swój wkład 
w przygotowanie koncepcji NUKAT-u, z któ-
rym Biblioteka współpracuje od samego 
początku. Pracownik Biblioteki reprezentuje 
Lublin w Zespole Koordynacyjnym Bibliotek 
Użytkujących VTLS/Virtua. 

W  ostatnich latach rozwinęła się także 
działalność promocyjna. Pracownicy Biblio-
teki uczestniczą w  corocznym festiwalu na-
uki i imprezach organizowanych przez Uczel-
nię lub miasto. Sami też organizują wystawy, 
spotkania, wykłady, szkolenia i inne działania 
mające na celu promocję Biblioteki, świad-
czonych przez nią usług i  gromadzonych 
zbiorów oraz Uczelni. Biblioteka uczestniczy 
w  życiu Uczelni, miasta i  regionu, włączając 
się w różne akcje i przedsięwzięcia.

Ostatnie dziesięciolecie w życiu Bibliote-
ki to czas dużych zmian personalnych. Więk-
szość osób zatrudniona w  latach 60-tych 
i  70-tych odeszła na emeryturę. Biblioteka 
straciła w ten sposób wielu bardzo dobrych 
i doświadczonych pracowników, silnie zwią-
zanych ze swoją pracą. W  krótkim czasie 
zatrudniono wiele młodych osób, pełnych 
pomysłów, energii i chęci do pracy, ale – siłą 
rzeczy – bez doświadczenia. Wiele osiągnięć 
z ostatnich kilku lat, co trzeba podkreślić, jest 
także ich udziałem. Daje to bardzo dobre ro-
kowania na następne dziesięciolecia.

Stanowiska katalogu komputerowego, w oddali wypożyczalnia | fot. A. Drozd-Małaj

Czytelnia | fot. A. Drozd-Małaj Sala dydaktyczna | fot. A. Drozd-Małaj

SelfCheck – urządzenie do samodzielnych wypożyczeń 
| fot. A. Drozd-Małaj
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O pewnym starym 
moście i diabelskiej 
pomocy
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No tak, sierpień jest pracowitym miesiącem dla wielu przedstawicieli naszej branży, ale po-
nieważ do Południowej Afryki się nie wybieram, a interesujące mnie referaty zdążyłem 

już ściągnąć ze strony konferencji (a nawet przeczytać), pozwolę sobie jednak dołączyć do 
grona tych szczęśliwców, którzy mogą pomyśleć o wakacjach.

Niestety, jak to szczegółowo wykazała w  14-tym numerze Tytułu Ujednoliconego 
Agnieszka Kościelniak Osiak, myślenie o wakacjach w przypadku bibliotekarza nie oznacza 
pogrążenia się w beztroskiej zadumie. Nie zdołam więc całkowicie uchronić się od wysiłku 
intelektualnego, znacznie łatwiej jednak zmusić umysł do myślenia o  rzeczach wykraczają-
cych poza codzienną rutynę, będących zapowiedzią fascynującej przygody, niż o  proble-
mach związanych z regularną pracą. W tym roku celem mojego wyjazdu ma być południo-
wo-zachodnia Francja. Liczba miejsc godnych odwiedzenia jest tam trudna do ogarnięcia, 
moją uwagę w  szczególny sposób przykuł jednak pochodzący z  XIV wieku most obronny 

szybkiego ukończenia budowy. Dzięki diabelskiemu wsparciu prace 
posuwały się do przodu w  błyskawicznym tempie i  moment wy-
wiązania się ze złożonej diabłu obietnicy nadchodził nieuchronnie. 
Mistrz nie miał jednak ochoty oddawać swojej duszy i postanowił go 
przechytrzyć. Ponieważ swoją duszę mógł uratować wydając diabłu 
polecenie, którego ten nie będzie w stanie wykonać, zażyczył sobie 
przyniesienia wody w sicie. Tego życzenia diabeł nie mógł spełnić. Nie 
otrzymał więc duszy majstra, nigdy jednak nie pogodził się z dozna-
nym upokorzeniem i w ramach zemsty każdej nocy wracał na most 
i wyciągał kamień ze środkowej wieży, który trzeba było codziennie 
uzupełniać. Od tej pory wieża była zwana wieżą diabelską, a w 1879 
roku podczas prac restauracyjnych architekt Paul Gout umieścić na 
niej figurkę diabła.

Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że ze średniowiecznymi bu-
dowlami związane są mniej lub bardziej mroczne historie i pewnie nie 
wspominałbym o tym, gdybym próbując dowiedzieć się czegoś wię-
cej o tym moście, nie natrafił w czasopiśmie „Sciences et Avenir” na 
artykuł „L’œuvre des hommes, le main du diable” Laureena Bouyssou, 
przedstawiający problematykę średniowiecznych mostów w  szer-
szym kontekście. Okazało się, że powiązania budowniczych mostów 
z siłami piekielnymi były w średniowieczu zjawiskiem powszechnym. 
Most w  Cahors jest tylko jednym z  wielu tzw. diabelskich mostów 
rozsianych po całej Europie. Skąd brało się to przeświadczenie, że po-
łączenie dwóch brzegów rzeki nie mogło dokonać się bez udziału dia-
bła? W oczach ludzi średniowiecza budowa przeprawy przez rzekę 
była swoistym naruszeniem panującego porządku, wyzwaniem rzu-
canym Bogu i naturze, a częste podczas budowy wypadki zdawały się 
to tylko potwierdzać. Budowniczowie katedr mogli liczyć na boskie 
wsparcie. Ci, którzy podejmowali się budowy mostu, musieli zwracać 
się po pomoc do innych sił. Wszystko ma jednak swoją cenę. Diabły 
nigdy nie słynęły z gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy. 
Zapłatą mogła być dusza majstra lub też pierwszej istoty przecho-
dzącej przez most. Na szczęście ludzie rzadko zmuszeni byli płacić tak 
słono za diabelskie przysługi. Mieszkańcy piekieł, będąc genialnymi 
inżynierami, okazywali się całkowicie bezradni wobec ludzkiego spry-
tu i zazwyczaj udawało się ich całkiem łatwo przechytrzyć. I tak np. 
św. Cado, któremu diabeł zbudował most do położonej na wyspie ka-
plicy, zadbał o to, żeby jako pierwszy przekroczył go nie człowiek, lecz 
kot. W ten sposób diabeł za swoje cenne usługi, zamiast upragnionej 
ludzkiej duszy, otrzymał duszę kocią. Tyle dowiadujemy się z legend, 
natomiast kroniki historyczne wspominają o  zamurowywaniu w  fi-
larach mostów kotów lub psów w  celu pozyskania przychylności 

Jest połowa sierpnia. Za oknem szaleją afrykańskie upały, a ja pochylony nad laptopem próbuję 
zebrać myśli, żeby napisać tekst do mojej stałej rubryki. Czy można jednak skoncentrować się na 
złożonych problemach RDA lub Linked Data, kiedy temperatura z dziecinną łatwością przekracza 
barierę trzydziestu stopni i nawet jeden mały obłoczek nie powstrzymuje palących promieni słońca? 
„Oczywiście, że tak!” odpowiedzą zgodnym chórem tysiące bibliotekarzy pakujących właśnie walizki 
przed wyjazdem na doroczną konferencję IFLA, która tym razem odbędzie się w Kapsztadzie. 

ciemnych mocy. Dzięki takim ofiarom siły piekielne miały zaspokoić 
swoją potrzebę mordu, co w konsekwencji miało zapewnić ludziom 
spokojną przeprawę na drugi brzeg. Tak więc wchodząc na most 
w Cahors, nie ograniczę się jedynie do podziwiania architektoniczne-
go geniuszu twórców tego zabytku, ale pomyślę również o ludziach 
średniowiecza, dla których przejście na drugą stronę rzeki było bu-
dzącym grozę przedsięwzięciem, a  kamienny most mógł być tylko 
efektem współpracy człowieka z mocami piekielnymi. Mocami, które 
można było przechytrzyć, które jednak nigdy nie zapominały dozna-
nej zniewagi i uporczywie starały się zemścić.

Jeśli ktoś uważa, że diabelski most nie jest wystarczającym po-
wodem, by złożyć wizytę w Cahors, to chciałbym dodać, że miasto 
to posiada również zabytkową bibliotekę. Zbudowana została na 
początku XIX wieku, w stylu neoklasycystycznym, a jej architekt, Jean 
Rodolosse, starał się czerpać inspiracje z  najlepszych wzorców po-
chodzących z poprzedniego stulecia. Oznacza to, że nie tylko miłoś-
nicy starych mostów, ale również miłośnicy starych bibliotek, znajdą 
w tym mieście coś dla siebie.

zbudowany w  miejscowości Cahors nad 
rzeką Lot. Niezwykłość tej budowli, znanej 
pod nazwą Pont Valentré, wynika zarówno 
z jej walorów architektonicznych, jak również 
z otaczającej ją aury tajemniczości. Z budo-
wą mostu Pont Valentré związana jest bar-
dzo ciekawa legenda. Pewnego dnia mistrz 
nadzorujący prace budowlane uznał, że po-
stęp robót jest zbyt wolny. W związku z tym 
postanowił zawrzeć pakt z  diabłem, które-
mu obiecał duszę w  zamian za wypełnianie 
wszystkich jego poleceń i doprowadzenie do 
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Już w  1272 roku pacjentom szpitala Al-Mansur w  Kairze czytano 
„Koran”, a w XVII wieku jezuici zalecali chorym lekturę tekstów re-

ligijnych oraz tych o charakterze kontemplacyjnym. Książki świeckie 
wprowadzono do leczenia w XIX wieku, pojawiły się one na początku 
w szkockich, angielskich i amerykańskich szpitalach. W okresie pierw-
szej i drugiej wojny światowej biblioteczki zagościły w szpitalach po-
lowych. Dla wielu rannych lektura powieści przygodowych okazała 
się idealną ucieczką od traumy wojennej, cierpiącego ciała i  boles-
nych wspomnień. 

Twórcą pierwszego katalogu bibliotecznego uwzględniającego 
stan zdrowia pacjenta był B. Lektuer, podzielił on zbiory udostępniane 
przez szpital w Wiesbaden na następujące grupy: książki pomagające 
pacjentowi oderwać myśli od choroby, uspokajające oraz zwracające 
jego uwagę na świat, który go otacza. W Polsce termin biblioterapii 
pojawił się w latach trzydziestych dwudziestego wieku. 

W chwili obecnej biblioterapię dzieli się na: instytucjonalną, kli-
niczną i wychowawczą, zwaną także rozwojową. Ta ostatnia stosowa-
na jest przez wielu z nas na co dzień, zupełnie nieświadomie. Odpo-
wiednio wyselekcjonowana lista lektur może służyć każdemu, pełniąc 
rolę bodźca kształtującego charakter oraz wspomagającego rozwój 

osobisty. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism do 
korekcji emocjonalnych zaburzeń, kształtowania pozytywnych wzor-
ców zachowań, budowania poczucia własnej wartości, integracji 
i wielu innych. 

W  obowiązującej terminologii wyróżnia się trzy grupy materia-
łów do pracy biblioterapeutycznej: uspokajające, pobudzające, re-
fleksyjne. Często dodaje się do nich jeszcze jedną kategorię nazwaną 
sacrum i skupiającą teksty, które wywołują w czytelniku silne wzru-
szenie, bądź też prowadzą do ważnego odkrycia, głębszej refleksji. 
Prócz tego dzielimy biblioterapię na reminiscencyjną – odwołującą 
się do wspomnień oraz biblioterapię behawioralną – mającą na celu 
zmianę zachowań. 

 Wśród podstawowych technik biblioterapeutycznych znaj-
dziemy takie jak: słuchanie tekstów relaksacyjnych lub aktywizu-
jących, czytanie odpowiednio dobranych lektur, pisanie listu do 
bohatera literackiego, odgrywanie scen z książki, wymyślanie alter-
natywnego zakończenia utworu i wiele innych. Biblioterapia może 
służyć każdemu, szczególnie jednak sprawdza się w pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi, po przebytej traumie czy dziećmi. Tę ostat-
nią nazywamy bajkoterapią. 

 O  szczegóły pracy biblioterapeuty postanowiliśmy podpy-
tać Panią Zdzisławę Woźniak-Lipińską, z Ośrodka Biblioterapii przy 
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. 

TU: Czy książka może leczyć? 
Nie powinniśmy traktować uzdrawiającej mocy książki zbyt 

dosłownie, ponieważ jest ona tylko pomocą, nie zaś antidotum na 
wszelkie problemy. Oczywiście odpowiednio dobrany tekst może 
wpłynąć na odbiorcę w taki sposób, że na przykład ułatwi zmianę po-
stawy czytelnika wobec trudnej sytuacji życiowej, pomoże zaakcep-
tować własne ograniczenia lub inaczej spojrzeć na istotę problemu. 
Możliwości oddziaływania tekstów literackich lub innych materiałów 
czytelniczych, w tym także informacyjnych, jest wiele.

TU: Czym jest biblioterapia?
Najprościej rzecz ujmując to po prostu leczenie książką. W słow-

nikowych definicjach odnajdziemy określenie biblioterapii jako pro-
gramu aktywności, który wykorzystuje drukowane i  niedrukowane 
teksty w celu osiągania pozytywnych zmian w przypadku zaburzeń 
emocjonalnych. Warto zapamiętać, że każdy z  czytelników może 

w różny sposób zareagować na ten sam tekst, dlatego tak ważna jest 
rola biblioterapeuty, który za pośrednictwem literatury udziela psy-
chicznego wsparcia, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i  w  dużej 
części odpowiada za sukces terapii.

TU: Kto może skorzystać z pomocy biblioterapeuty? 
Niemal każdego z  nas dotykają w  życiu trudności, z  którymi 
ciężko sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz. W pewnych sy-
tuacjach równie bezradne może być tak dziecko, jak i doświad-
czony dorosły. Wówczas pomocny może się okazać kontakt 
z książką. Biblioterapia jest skuteczna w pracy z każdym odbior-
cą: przedszkolakiem, nastolatkiem, rodzicem, osobą starszą, nie-
pełnosprawną, terminalnie chorą, ale także całkiem przeciętną 
osobą, która np. przeżywa utratę bliskiej osoby. W rzeczywisto-
ści problemów terapeutycznych jest tyle, ile osób potrzebu-
jących wsparcia. Przy odpowiednio opracowanym programie 
terapeutycznym i zastosowaniu dobrze dobranych materiałów 
czytelniczych, form oraz metod pracy biblioterapia jest w sta-
nie pomóc nawet w bardzo trudnych przypadkach. Wszystko 
zależy od tego, jakie cele zamierza osiągnąć biblioterapeuta, 
do czego dąży, realizując program z  indywidualnym odbiorcą 
bądź grupą podopiecznych. To może być np. wsparcie w  po-
konywaniu lęków, braku samoakceptacji, zmiana postawy wo-
bec konkretnych przeżyć i doświadczeń, walka z uzależnieniem, 
profilaktyka agresji itd. Jeśli tego wymaga sytuacja terapeutycz-
na, lektura może pobudzać do działania, aktywizować, łagodzić 
napięcia emocjonalne i uspokajać, gdy pacjent nie może osiąg-
nąć równowagi wewnętrznej.

TU: Kim jest biblioterapeuta? Czy należy mieć specjalne przygo-
towanie, aby pracować w  tym zawodzie? Jakie predyspozycje, 
zdolności powinien posiadać biblioterapeuta?
Biblioterapeuta to nie tylko przewodnik po świecie książki, 

bo wówczas mógłby nim zostać każdy bibliotekarz lub literatu-
roznawca, a  tak nie jest. Od biblioterapeutów wiele się wyma-
ga, ponieważ ponoszą odpowiedzialność za przebieg procesu, 
który dotyka najbardziej wrażliwej sfery ludzkiej egzystencji – 
emocji. Biblioterapeuta musi posiadać odpowiednie przygoto-
wanie i  predyspozycje. Oczekuje się od niego: empatii i  wrażli-
wości, umiejętności uważnego słuchania, a  jednocześnie taktu 
i  dyskrecji, umiejętności pracy w  grupie, kierowania rozmową, 
nie narzucania innym własnych poglądów, orientacji we współ-
czesnych problemach społecznych oraz ich diagnozowania  
u  podopiecznych. Przede wszystkim zaś musi dobrze znać 
literaturę i  inne teksty kultury, aby trafnie dobierać utwory do 
konkretnego problemu. 

Uzdrowicielska  
moc książek 
wstęp i rozmowa: Kamila Grzędzińska, Aleksandra Świerk

Ludzkość od zawsze wiedziała, iż odpowiednio dobrana książka może zbawiennie 
wpływać na naszą duszę oraz ciało. Jednak wykorzystanie ukierunkowanej lektury 
w celu złagodzenia objawów choroby, czy też przyśpieszenia rekonwalescencji, 
choć znane od czasów starożytnych, dopiero w 1916 roku zyskało oficjalną nazwę 
biblioterapii, a upowszechniło się na terenie Europy w latach 60. XX wieku.
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i  opiekuńczo-wychowawczych (domach 
dziecka, domach samotnej matki, spokojnej 
starości, świetlicach socjoterapeutycznych); 
w bibliotekach różnych typów; w szpitalach, 
hospicjach i  zakładach leczniczych; placów-
kach resocjalizacyjnych (zakładach popraw-
czych i  karnych). Programy biblioterapeu-
tyczne warto realizować w  każdej instytucji, 
która wspiera osoby w trudnej sytuacji życio-
wej, przeciwdziała wykluczeniu i zagrożeniom 
społecznym, dlatego biblioterapeuci współ-
pracują z  poradniami psychologiczno-peda-
gogicznymi, organizacjami pozarządowymi 
itp. Istnieje wiele obszarów przestrzeni pub-
licznej, w których biblioterapia się sprawdza.

TU: W  jaki sposób odbywa się dobór 
lektur terapeutycznych? Czy teksty sto-
sowane w  biblioterapii to specjalnie 
przygotowane materiały? 
Tekst biblioterapeutyczny jest odpo-

wiedzią na rzeczywisty problem, z  którym 
boryka się uczestnik zajęć biblioterapeu-
tycznych. Dlatego tak ważna w procesie bi-
blioterapeutycznym jest właściwa diagnoza 
zjawisk niepożądanych u konkretnej osoby 
lub w danej grupie. Dla przykładu: najczęś-
ciej spotykane problemy wśród uczniów 
to problem odrzucenia przez rówieśników 
i  kłopoty z  akceptacją, bullying, lęk przed 
porażką szkolną, fobia szkolna czy brak 
poczucia własnej wartości. Na każdy z tych 
tematów dobry biblioterapeuta jest w sta-
nie wybrać książki współczesnych autorów 
literatury dla dzieci i  młodzieży lub teksty 
biblioterapeutyczne specjalnie tworzone 
przez specjalistów w  dziedzinie bibliotera-
pii. Mam na myśli tzw. bajki terapeutyczne 
o ściśle określonej konstrukcji, która pozwa-
la przepracować problem oraz dokonywać 
zmiany w  jego ocenie. Współczesny rynek 
wydawniczy jest wielkim dobrodziejstwem 
dla biblioterapeutów, ponieważ rodzimi 
twórcy oraz wydawcy literatury autorów 
zagranicznych już wiele lat temu zrozumieli, 
jak ogromne jest zapotrzebowanie na 

integrujących grupę. Poza zasadą dobrowolności obowiązuje także zakaz oceniania i kryty-
kowania lub komentowania wypowiedzi członków grupy. 

TU: Jakie techniki i środki terapeutyczne stosuje się w biblioterapii?
Skuteczność biblioterapii nie byłaby możliwa, gdyby biblioterapeuci nie wykorzystywa-

li wszystkich możliwych metod obudowujących surowy kontakt odbiorcy z  tekstem oraz 
rozmowę o problemie. Najchętniej wykorzystujemy pełen wachlarz technik arteterapeutycz-
nych: dramę, muzyko- i choreoterapię, poezjoterapię, plastyczne środki wyrazu, nawet filmo-
terapię. Przebieg zajęć uzupełniają elementy pedagogiki zabawy. Rozmaite techniki pozwalają 
również wykorzystać naturalne zdolności uczestników zajęć, a tym samym pozytywnie wpły-
wać na ich poczucie wartości i ułatwiać nawiązanie kontaktu, także między członkami grupy. 

TU: Jak wiadomo czytanie dziecku ma wiele zalet i pozytywnie wpływa na jego rozwój. 
A jak to wygląda w przypadku ludzi dorosłych? Czy czytanie jest tylko rozrywką i zdoby-
waniem wiedzy, a może sam proces lektury bywa kojący? 
Wspomniałam już o możliwościach wykorzystania różnych funkcji literatury: relaksującej, 

aktywizującej, substytutywnej. Jej oddziaływanie jest silniejsze, gdy biblioterapeuta zaprogra-
muje proces pracy z  tekstem ukierunkowany na osiągnięcie któregoś z  tych celów. Każdy 
z nas niejednokrotnie dokonuje wyborów czytelniczych bądź sięga po książkę zgodną z na-
szym aktualnym stanem wewnętrznym, z nastrojem. To nieuświadomiona autoterapia, która 
działa w ten sposób, że czytamy ten rodzaj literatury, który najlepiej nas odpręża, daje uko-
jenie po ciężkim dniu. Dla jednych będą to krwawe kryminały, a dla innych powieści auto-
biograficzne. Tak jak w biblioterapii – powinniśmy się kierować zasadą: odpowiednia książka 
dostosowana do sytuacji.

TU: Co to jest bajkoterapia? Czy każda bajka leczy i czy także dorosłych?
Literatura, a w przypadku młodszych dzieci bajki i baśnie, mają ogromne znaczenie w roz-

woju emocjonalnym. Kompensują różne indywidualne braki, zaspokajają potrzebę wzorca 
osobowego i  uczą nowych zachowań, chronią przed negatywnymi emocjami: smutkiem, 
żalem, lękiem, gniewem itp. Istnieją różne rodzaje bajek terapeutycznych: psychoedukacyj-
ne, relaksacyjne, psychoterapeutyczne. Mogą pomagać w redukowaniu lęków dziecięcych, 
kształtować pozytywne wzorce zachowań, ale też pomagać w odpoczynku czy relaksacji. Bo-
hater literacki pomaga zrozumieć świat, staje się wzorem postępowania, ponieważ pokazuje, 
jak dziecko może sobie radzić z trudnościami. Bajka i jej postaci stają się dla małego czytelnika 
sprzymierzeńcem i wspierają inicjację dziecka do podejmowania nowych wyzwań. 

TU: Czy biblioterapia może pomóc osobom niepełnosprawnym? W jaki sposób?
Jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem niepełnosprawności mamy do 

czynienia. Gdy chodzi o osoby niepełnosprawne ruchowo, proces biblioterapeutyczny nie 
będzie się różnił od sposobu pracy z każdym innym odbiorcą działań terapeutycznych. Oczy-
wiście w doborze metod i środków należy wziąć pod uwagę poziom sprawności czytelniczej 
podopiecznego.

 Inne formy i  metody pracy zastosuje biblioterapeuta w  przypadku osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie, osób z uszkodzeniem CUN (centralnego 
układu nerwowego) lub innych – o ograniczonej możliwości percepcji tekstów tradycyjnych. 
Wówczas w sukurs przychodzi szeroki wachlarz specjalnych materiałów czytelniczych, wśród 

Biblioterapeuta powinien być prze-
szkolony z  wykorzystania metod pomoc-
niczych, głównie arteterapeutycznych, 
posiadać umiejętności terapeutyczne oraz 
podstawową wiedzę na temat psychologii 
i  pedagogiki. Powinien też ukończyć mini-
mum kurs podstawowy z  zakresu bibliote-
rapii, realizowany np. w  takim Ośrodku jak 
nasz lub placówkach doskonalenia, gdzie za-
jęcia prowadzą doświadczeni biblioterapeu-
ci. Idealną sytuacją jest, gdy osoba planująca 
aktywność biblioterapeutyczną ukończy 
wcześniej studia podyplomowe. 

TU: Gdzie pracuje biblioterapeuta?
Biblioterapeuci mogą pracować w  pla-

cówkach oświatowych (przedszkolach, 
szkołach, ośrodkach kształcenia specjalnego) 

książki, które poruszają tzw. trudne tematy. 
Biblioterapia w  pełni czerpie z  takich moż-
liwości, wykorzystując także klasykę baśni 
czy kanon lektur szkolnych. Wielu polo-
nistów, z  którymi mam kontakt, zauważa, 
że spora część lektur dla dzieci i młodzieży 
zawiera wątki terapeutyczne bądź treści, 
które można wykorzystać podczas spotkań 
biblioterapeutycznych. 

TU: Jak wyglądają zajęcia biblioterapeu-
tyczne?
Klasyczny model postępowania bibliote-

rapeutycznego zakłada kolejno: 

• diagnozę, czyli rozpoznanie 
problemów uczestnika zajęć oraz 
przewidywanie skutków dalszego 
postępowania terapeutycznego,

• dobór literatury ściśle związany 
z daną sytuacją terapeutyczną,

• czytanie indywidualne/zbiorowe 
(lub zastosowanie specjalnych 
materiałów czytelniczych) 
z wykorzystaniem dodatkowych 
form pracy i wywarciem 
odpowiedniego wpływu na 
podopiecznego,

• identyfikację odbiorcy 
z bohaterem literackim lub 
sytuacją,

• refleksję odbiorcy nad czytanym 
tekstem, samym sobą i sytuacją, 
w jakiej aktualnie się znajduje,

• katharsis, czyli rodzaj „oczyszczenia” 
po lekturze,

• wgląd w samego siebie,
• zmianę w postawach i zachowaniu.

Uczestnicy umawiają się na konkret-
ne warunki spotkań. W  trakcie realizacji 
programu każdy bierze w  nim udział ab-
solutnie dobrowolnie, a  poziom i  tempo 
zajęć są dostosowane do psychicznych 
i  fizycznych możliwości uczestników. Każ-
de spotkanie rozpoczyna blok ćwiczeń 

nich również dokumentów dźwiękowych 
i innych multimediów, ale nie tylko. Cała trud-
ność w pracy z osobami niepełnosprawnymi 
polega na odpowiednim dostosowaniu tzw. 
alternatywnych materiałów czytelniczych do 
potrzeb odbiorców. Nieraz obserwowałam, 
jak ogromne korzyści terapeutyczne osiągali 
uczestnicy spotkań biblioterapeutycznych 
o  obniżonej normie intelektualnej. Teksty 
oddziaływały na nich podobnie, jak na zdro-
wych odbiorców: rozweselały i  pobudzały, 
innym razem relaksowały i  wyciszały, prze-
kazywały wiedzę o  świecie lub pozwalały 
poczuć się jego częścią. Osobnym działem 
literatury biblioterapeutycznej jest ta, która 
osoby zdrowe uczy rozumieć emocje i świat 
osób niepełnosprawnych. Temat oswajania 
inności jest ważnym problemem w  pracy 
biblioterapeutycznej. 

TU: Biblioterapia leczy poprzez lekturę, 
czy pisanie również ma uzdrawiającą 
moc?
Twórczość i  kreacja w  pewnych sytu-

acjach ma jeszcze większą wartość tera-
peutyczną niż sam odbiór tekstów kultu-
ry. Znamy to z  własnego doświadczenia. 
Chętnie tę metodę wykorzystuje się  
w  pracy z  osobami, które doświadczyły 
szczególnie bolesnych przeżyć, chory-
mi psychicznie czy niepełnosprawnymi. 
Poezje lub formy prozatorskie, które wy-
chodzą spod pióra uczestników zajęć bi-
blioterapeutycznych służą diagnozie oraz 
pozwalają na uzewnętrznienie emocji, 
ukrytych przeżyć, są niezbędne na etapie 
katharsis, czyli oczyszczenia.

TU: Jak zmierzyć skuteczność bibliotera-
pii, jej efekty? 
Bywa, że na sukces biblioterapeutyczny 

trzeba czekać latami, ponieważ proces wy-
pracowywania w dziecku wyższej samooce-
ny, pokonania lęku lub akceptacji zmian u do-
rosłego po prostu potrzebuje czasu. Każdy 
z nas w innym tempie oswaja rzeczywistość.
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Wobec każdego z  podopiecznych za-
kładamy plan terapeutyczny i  cel do osiąg-
nięcia. Postępy monitorujemy przy pomocy 
ewaluacji po każdych zajęciach i na tej pod-
stawie modyfikujemy nasze postępowanie 
terapeutyczne. „Mierzalność” jest zazwyczaj 
sprawą bardzo indywidulaną. W  przypadku 
jednego odbiorcy biblioterapii zadowolimy 
się choćby niewielką aktywnością podczas 
przepracowywania problemu, od innego 
będziemy oczekiwać, że np. porozmawia na 
temat własnych lęków. 

TU: Proszę opowiedzieć o  Ośrodku Bi-
blioterapii przy Towarzystwie Przyjaciół 
PBW w Gdańsku. Jak powstał? Czym się 
zajmuje?
Ośrodek Biblioterapii przy Towarzystwie 

Przyjaciół Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Gdańsku istnieje od ponad 15 lat. 
Powstał z  inicjatywy p. dr Iwony Zachciał, 
adiunkt Zakładu Nauki o Książce Uniwersy-
tetu Gdańskiego, związanej przez lata z naszą 
biblioteką. Misją Ośrodka było od początku 
upowszechnianie wiedzy na temat biblio-
terapii wśród bibliotekarzy, nauczycieli i  in-
nych osób, które mogłyby taką pracę podjąć 
w  swoim środowisku. Cel ten realizowano 
głównie poprzez spotkania z  zainteresowa-
nymi osobami oraz doskonalenie umiejęt-
ności biblioterapeutycznych, m.in. podczas 
kursu „Biblioterapia nie tylko w  bibliotece.” 
W  efekcie z  kursu biblioterapii, organizowa-
nego w  ramach pracy Ośrodka, skorzystały 
przez ostatnie 15 lat setki osób. 

Kurs obejmuje: teoretyczne podstawy bi-
blioterapii i  terapeutyczne funkcje literatury, 
organizację pracowni biblioterapeutycznej, 
tworzenie programów biblioterapeutycz-
nych, moduły poświęcone literaturze dziecię-
cej i młodzieżowej oraz bajce terapeutycznej. 
Uczestnicy kursu poznają poza tym: elemen-
ty pedagogiki zabawy oraz dramy w bibliote-
rapii, biblioterapię jako metodę wspomagają-
cą pracę z dzieckiem dyslektycznym, osobne 
moduły metodyczne na kolejne poziomy 

kształcenia, pomoc biblioterapeutyczną w  profilaktyce uzależnień i  przeciwdziałaniu agresji, 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz biblioterapię jako metodę aktywizującą człowie-
ka starszego. 

Ukończenie kursu podstawowego z  zakresu biblioterapii uprawnia do wprowadzenia 
elementów biblioterapii w  pracy z  dziećmi i  młodzieżą oraz osobami chorymi, niepełno-
sprawnymi i będącymi w „niekorzystnej sytuacji życiowej”. Jego kontynuacją i uzupełnieniem 
są comiesięczne spotkania biblioterapeutów – praktyków, głównie bibliotekarzy szkolnych, 
podczas których dzielimy się wiedzą, wątpliwościami, nowościami literatury terapeutycznej, 
realizujemy przykładowe scenariusze zajęć na wybrane problemy i  podejmujemy inne wy-
zwania. Ośrodek Biblioterapii przy TP PBW inicjuje oraz angażuje się w przedsięwzięcia, które 
służą promocji biblioterapii.

TU: Jak to się stało że zajęła się Pani biblioterapią?
To przede wszystkim zasługa pani dr Iwony Zachciał. Ona zaraziła mnie pasją do po-

znawania możliwości, jakie daje metoda biblioterapii, szczególnie w pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi. Moja nauczycielka i mentorka uwierzyła we mnie i przekonała, że posiadam 
odpowiednie predyspozycje, by podjąć odpowiedzialność za uczestników spotkań bibliote-
rapeutycznych. I choć wydawało mi się, że nigdy nie zdołam pomóc osobom z problemami, 
które spotykam na swojej drodze, jednak już 13 lat prowadzę zajęcia dla dzieci i dorosłych 
oraz dzielę się swoją wiedzą z innymi biblioterapeutami. Warto dodać, że dr Zachciał podob-
nie mobilizująco podziałała na wiele osób w  naszym środowisku i  należy jej się szczególny 
podziw za promocję biblioterapii wśród pedagogów, bibliotekarzy i innych specjalistów.

TU: Co daje Pani ta praca?
Chyba nieustanną obawę, czy właściwie dobieram materiały czytelnicze i  formy pracy 

do potrzeb moich podopiecznych. Bo to oni są w tym wszystkim najważniejsi. Nieustannie 
ciąży mi poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i przeświadczenie, że każde na-
sze spotkanie ma wielkie znaczenie dla obu stron. Wiele się nauczyłam, zwłaszcza od osób 
w ekstremalnie trudnej sytuacji emocjonalnej i życiowej, ale te doświadczenia jeszcze bardziej 
mobilizują do pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu biblioterapeutycznego.

Drugą z moich trosk jest ciągły brak czasu na lekturę. Propozycja rynku wydawniczego 
w  tej chwili jest tak obfita, że szkoda przegapić ciekawe tytuły, które mogłyby się przydać 
podopiecznym. To „zachłanność” typowa dla bibliotekarzy, prawda? 

Ale żeby nie okazało się, że minusy przeważają nad pozytywnymi doświadczeniami, pod-
kreślę, że biblioterapia na co dzień daje mnóstwo satysfakcji. Najbardziej cieszą mnie takie 
zwyczajne emocje uczestników: zadowolenie, przejawy zaufania, pozytywne opinie podczas 
ewaluacji zajęć oraz to, co w tej pracy jest najważniejsze: kontakt z drugą osobą i możliwość 
pomocy. Nawet jeśli na jej efekty przyjdzie mi trochę poczekać. 

Zdzisława Woźniak-Lipińska
nauczyciel bibliotekarz, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
od 2001 r. zatrudniona w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
obecnie: Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji
od 2002 r. związana z Ośrodkiem Biblioterapii przy TP PBW w Gdańsku
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ARTETERAPIA
tekst: Kinga Gruca

Sprawdza się także jako działanie pobu-
dzające kreatywność (zarówno dzieci, 

młodzieży, jak i  dorosłych), pozwala spoj-
rzeć na siebie i  swoje życie z  innej perspek-
tywy, może wzbogacić samoświadomość 
uczestnika zajęć arteterapeutycznych po-
przez dostarczenie mu nowych informacji 
na jego temat lub zweryfikowanie jego do-
tychczasowej wiedzy; może przynosić relaks. 
Nierzadko – w  zależności od zagadnienia, 
które dane działanie arteterapeutyczne po-
rusza – daje możliwość wyzwolenia z siebie 
energii i uwolnienia od negatywnych emocji, 
oczyszczenia. Cenne i  czasami zaskakujące 
w  arteterapii jest również odkrywanie talen-
tów plastycznych. Wśród pacjentów szpitala 
w Tworkach biorących udział w spotkaniach 
arteterapeutycznych (zawsze dobrowolnych) 
zdarzają się sytuacje, gdy osoba niemająca 
dotychczas styczności na przykład z  malo-
waniem, nieinteresująca się nim i  niepodej-
rzewająca siebie o  umiejętności malarskie, 
okazuje się przejawiać bardzo duży talent. 
Arteterapia potrafi niejako mimochodem – 
bo nie jest to jej podstawowym założeniem 
– odkrywać w człowieku artystyczny poten-
cjał i twórczą wrażliwość. 

Arteterapia daje możliwość wejrzenia w głąb siebie i wyrażenia swoich uczuć oraz 
przemyśleń za pomocą tworzenia sztuki. W ujęciu klinicznym jest narzędziem 
wspierającym psychoterapię i leczenie farmakologiczne, ale można ją stosować nie 
tylko w pracy z ludźmi chorymi czy zaburzonymi. 

Co bardzo istotne, by uczestniczyć w za-
jęciach, nie są potrzebne ani talent, ani „do-
świadczenie artystyczne”, ani wiedza na te-
mat sztuki. Liczą się za to: chęć i gotowość do 
poddania się arteterapii oraz szczerość (dzia-
łanie arteterapeutyczne wtedy osiągnie naj-
lepszy efekt, gdy jest wykonywane w  szcze-
rości względem siebie). Zdolności manualne 
i muzyczne, wyobraźnię, a nawet wrażliwość 
można rozwijać w toku kolejnych spotkań. 

Zbiór zagadnień, wokół których buduje 
się warsztaty arteterapeutyczne, jest nie-
wyczerpalny – prowadzący proponuje je 
w zależności od tego, kto bierze udział w za-
jęciach, z jakimi problemami się boryka, cze-
go oczekuje od zajęć i dlaczego zdecydował 
się na przystąpienie do nich. Podobnie jest 
ze środkami, po które mogą sięgać uczestni-
cy – artykuły plastyczne, aparat fotograficz-
ny, instrumenty muzyczne, otaczająca ich 
przyroda, ich ciała. Wszystko może stać się 
tworzywem, ale nie każde z tworzyw będzie 
wskazane w pracy z daną osobą/grupą osób. 
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BIBLIOTECZNI SPONSORZY

Sponsorzy pojawiają się w bibliotekach przy różnych okazjach i z różnych pobudek. Cza-
sem przychodzą nieproszeni, czasem biblioteka musi sama zabiegać o  ich zainteresowanie. 
W swoich tzw. działaniach promocyjnych, a więc przede wszystkim w celu zareklamowania 
usług i przyciągnięcia nowych użytkowników, biblioteka powinna wykraczać poza rutyno-
we działania i  czasem organizować różnego rodzaju imprezy okołobiblioteczne (przeglądy, 
festiwale, konkursy, licytacje, loterie, wystawy, koncerty, kiermasze itd.). Wiele z tych przedsię-
wzięć jest na tyle kosztownych, że wymaga wyszukania i zainteresowania sponsorów goto-
wych (raczej nie za darmo, a za reklamę) wesprzeć inicjatywę. Kiedy więc biblioteka decyduje 
się zorganizować wystawę, koncert, konferencję albo choćby tzw. noc w bibliotece, to jest 
to odpowiedni moment, żeby do współpracy i wsparcia przedsięwzięcia zaprosić sponsora. 
Takie wydarzenia gromadzą najczęściej w  jednym miejscu większą liczbę, nierzadko, wpły-
wowych osób. Dla sponsora powinno więc być odpowiednio skalkulowaną korzyścią, kie-
dy wesprze finansowo i materialnie przedsięwzięcie realizowane w bibliotece i w ten sposób 
uzyska możliwość promocji własnej firmy, reklamy, lokowania produktu i  odpowiedniego 

rozgłosu. Od ustaleń pomiędzy sponsorem 
a  osobami zajmującymi się w  bibliotece 
fundraisingiem (a  więc także – w  pewnym 
tego słowa znaczeniu – sponsoringiem) 
zależeć będzie, jaką formę przybierze re-
wanż biblioteki wobec sponsora. I choć nie 
wszystkie formy promocji sponsora da się 
zastosować w  bibliotece, to zestaw akcep-
towalnych form jest wystarczający. Mogą to 
być formy bardziej widoczne i  dobitne, jak 
stoiska firmowe, afisze, plakaty, bannery re-
klamowe, ale też formy bardziej stonowane, 
które jednak ze względu na dłuższy czas od-
działywania, mogą przynieść nawet lepszy 

Horyzonty

FUNDRAISING BIBLIOTECZNY
Fragmenty książki Dariusza Grygrowskiego 
„Biblioteki i pieniądze”, Wydawnictwo SBP, 
2015 (rozdz. II) 

Odczuwane przez kolejne generacje bibliotekarzy, a więc niejako wpisane w zawód bibliotekarza, 
poczucie ciągłego niedofinansowania sprawiło, że bibliotekarstwo stało się podatnym gruntem dla 
przeszczepienia doświadczeń powstałych w innych dziedzinach i innych instytucjach w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych funduszy. Zestaw tych działań, które mają na celu uzupełnienia 
budżetu instytucji o dodatkowe środki (głównie finansowe) określa się mianem fundraisingu. Choć 
dosłowne tłumaczenie, np. w postaci „powiększanie funduszy”, byłoby dość proste, to termin jest 
na tyle rozpowszechniony w różnych dziedzinach w oryginalnym, amerykańskim brzmieniu, że 
bibliotekarze i bibliotekoznawcy w poszczególnych krajach zinternalizowali go i stosują jako hasło 
wywoławcze w oryginalnej postaci – bez tłumaczenia. […]
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efekt w promocji wizualnej, jak np. wplecenie logo sponsora w system informacji wizualnej 
biblioteki lub umieszczanie jego logotypu w wygaszaczach ekranów komputerów, których 
zakup dany sponsor wsparł 302. […]

O ile nie ma specjalnych trudności z interpretacją pojęcia „sponsoring”, o tyle zrozumie-
nie, czym jest fundraising, sprawia jeszcze niektórym kłopot. Zasadniczo problem wynika 
z  tego, że jedne źródła traktują sponsoring i  fundraising jako dwa zjawiska o  podobnym 
charakterze, mające nawet logiczną część wspólną. Inne źródła twierdzą natomiast, że 
sponsoring jest częścią fundraisingu i całkowicie się w nim zawiera. To wszystko zależy od 
punktu widzenia dającego i biorącego. Można zatem przyjąć, że sponsoringiem bibliotecz-
nym zajmuje się ta instytucja lub osoba, która w oczekiwaniu na korzyści marketingowe 
(głównie reklamowe) przekazuje bibliotece określone kwoty pieniędzy lub dobra material-
ne, ale – jak wynika z literatury bibliotekoznawczej – mówi się też, że biblioteka prowadzi 
swój własny sponsoring biblioteczny, kiedy przyciąga sponsorów. 

Fundraisingiem bibliotecznym zajmują się zaś osoby zatrudnione w bibliotece lub przez 
nią wynajęte, ewentualnie w  inny sposób powiązane z  nią formalnie, których zadaniem 
jest głównie wyszukiwanie źródeł dodatkowych funduszy oraz ich pozyskiwanie, a  więc 
m.in. poszukiwanie sponsorów i skuteczne ich zachęcanie, by przedsięwzięcia biblioteczne 
sponsorowali. Czyli zasadniczo sponsor daje, a fundraiser nie daje – fundraiser 307 namawia 
do dawania. W pewnym uproszczeniu można jednak też stwierdzić, i widać to także w li-
teraturze bibliotekoznawczej, że fundraiser w jakimś sensie zajmuje się również sponsorin-
giem, bo w zakresie jego obowiązków mieszczą się kontakty i negocjacje z potencjalnymi 
sponsorami. W jeszcze większym uproszczeniu można w końcu rzec, że fundraiser zajmuje 
się sponsoringiem, ale sponsor nie zajmuje się fundraisingiem – przynajmniej wobec tego 
samego podmiotu. […]

Wsparcie udzielane bibliotece ma różne formy, motywacje i  odcienie, wobec tego 
nie wszystkich udzielających wsparcia określa się mianem sponsorów. W  literaturze 
bibliotekoznawczej mówi się też często o darczyńcach, ofiarodawcach, fundatorach i do-
natorach. Warto też zauważyć, że wśród dobrodziejów i  wspomożycieli, wobec których 
biblioteka może poczuwać się do wdzięczności, są także osoby, które wspierają bibliotekę 
niekoniecznie finansowo lub rzeczowo, ale po prostu – choć może nie zawsze bezintere-
sownie – swoją pracą. Takich określa się mianem wolontariuszy. […]

O PRZYJACIOŁACH BIBLIOTEKI

Hasło „donate money or donate time” (podaruj pieniądze albo czas) bardzo dobrze 
oddaje potrzeby i oczekiwania fundraiserów. Osoby zajmujące się fundraisingiem w swojej 
codziennej pracy, a szczególnie w okresie organizacji imprez fundraisingowych, potrzebują 
wsparcia ze strony wolontariuszy, którzy swoim wolnym czasem i zaangażowaniem pomo-
gą w realizacji projektu.

Piśmiennictwo na temat fundraisingu zgodnie zatem stwierdza, że jednym z ważniej-
szych zadań osób kierujących biblioteczną kampanią fundraisingową jest stworzenie i zak-
tywizowanie grupy osób, którą można określić jako koło przyjaciół biblioteki (friends of 
library group). Są osoby, które mają naturalną potrzebę zrzeszania się, wspólnotowego dzia-
łania, utrzymywania nieco sformalizowanych znajomości z innymi osobami o podobnych 
poglądach i  zainteresowaniach. Zatem także w  bibliotekarstwie mogą z  powodzeniem 

funkcjonować mniej lub bardziej sformali-
zowane grupy osób, które połączyła sym-
patia dla określonej biblioteki? W  interesie 
biblioteki jest, żeby taką grupę zainicjować, 
wspierać i  różnymi metodami integrować 
311. […]

Wszystkie publikacje dotyczące biblio-
tecznego fundraisingu, zarówno te, które 
próbują uogólnić opis zjawiska, jak i  te, 
które są opisem działań fundraisingowych 
w konkretnej bibliotece, zgodnie podkreśla-
ją, że fundraising jest działaniem długotrwa-
łym, a nawet nigdy nie kończącym się. Na-
wet, jeśli w planie działań fundraisingowych 
pojawiają się punkty przewidujące pewne 
działanie w  określonym czasie (kilku tygo-
dni, miesięcy, roku), to zawsze doświad-
czeni fundraiserzy podkreślą, że również 
w  krótkotrwałym przedsięwzięciu fundrai-
singowym jest element budowania kapitału 
z długotrwałą perspektywą. […]

FUNDRAISING 
W POLSKIM WYDANIU

Choć wykorzystanie doświadczeń za-
chodnich bibliotekarzy w  dziedzinie fun-
draisingu nie przychodzi łatwo, bo publika-
cje na ten temat docierają do naszego kraju 
rzadko, a  przeniesienie zawartych w  nich 
porad do polskiej praktyki wydać się może 
w  niektórych punktach niewykonalne, 
to mimo wszystko bibliotekarze w  Polsce 
uprawiają fundraising, nawet jeśli tak tego 
nie nazywają. Przykładem opisującym taką 
działalność w  Polsce może być informacja 
Mariusza Brunki o  zakończonej sukcesem 
zbiórce publicznej zorganizowanej na rzecz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Chojni-
cach, podana wraz z  istotnymi uwagami 
o  prawnym aspekcie takiej akcji 339. W  ca-
łym tekście nie pojawia się ani razu słowo 
fundraising, a  jednak to, co opisuje Brunka, 
całkowicie mieści się w  zakresie działań, 

które zachodni bibliotekarze określają jako „raising funds”. Warto też 
zauważyć, że jeszcze nie tak dawno, w czasie gdy powstawał tekst 
Brunki (2006 r.), w Polsce obowiązywały wciąż przepisy o zbiórkach 
publicznych zawarte w  ustawie z  1933 r.! Dopiero w  marcu 2014 
r. sejm RP przyjął nową ustawę o  zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych 340. Ta informacja jest o tyle ważna, że według przepi-
sów biblioteka, mimo że jako samodzielna instytucja kultury po-
siada osobowość prawną, nie ma prawa do organizowania zbiórek 
publicznych. Pod tym względem niewiele się w przepisach zmieniło 
w porównaniu z ustawą z 1933 r., ponieważ w uproszczeniu można 
stwierdzić, że nadal prawo takie przysługuje podmiotom prowa-
dzącym działalność w zakresie pożytku publicznego, organizacjom 
pozarządowym, w  tym stowarzyszeniom i  fundacjom oraz komi-
tetom społecznym specjalnie powoływanym w  celu przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej. Prawo do występowania o  pozwolenie 
na przeprowadzenie zbiórki na rzecz biblioteki będzie zatem mia-
ło odpowiednie stowarzyszenie zainicjowane przez bibliotekę lub 
stworzone przez jej sympatyków, albo specjalnie w  tym celu po-
wołany komitet. To pokazuje, jak duże znaczenie ma wspominane 
wcześniej, a opisywane w wielu publikacjach jako fundament wszel-
kich działań fundraisingowych, stworzenie grupy osób – sympaty-
ków, przyjaciół, wolontariuszy – którzy zechcą swoją aktywność 
i czas poświęcić lokalnej bibliotece 341. […]

Polskie instytucje kulturalne, a  wśród nich biblioteki, nie są 
jeszcze przygotowane, żeby w pełni skorzystać z pomysłów i wska-
zówek zawartych w  zachodnich podręcznikach fundraisingu. Po 
części wynika to z nieprzystawalności rozwiązań prawnych, po czę-
ści też z braku odpowiednich kadr, z braku osób przygotowanych 
i  doświadczonych w  prowadzeniu kampanii fundrasingowych. 
Po części też z pewnych odmienności kulturowych. To, co jest na 
przykład znanym motywem w hollywoodzkich produkcjach filmo-
wych, gdy podczas gali charytatywnej uczestnicy wspierają swymi 
datkami jakiś zbożny społecznie cel, znajduje rzeczywiście potwier-
dzenie w angloamerykańskim piśmiennictwie na temat bibliotecz-
nego fundraisingu. Tymczasem w polskiej rzeczywistości jest to zja-
wisko nader rzadkie. Zapewne jednak będzie się powoli pojawiać, 
a biblioteki polskich wyższych uczelni (po nich także biblioteki in-
nych typów) będą – wzorem swych zachodnich odpowiedników 
– w  większym stopniu czerpać środki na działalność z  prywatnej 
dobroczynności. Można na razie stwierdzić, że podstawa prawna 
została ku temu stworzona, gdyż ustawa „prawo o  szkolnictwie 
wyższym” w  art. 98, wyliczającym przychody uczelni publicznej 
w ust. 1 pkt 10 podaje, że wśród środków finansowych, jakimi może 
dysponować uczelnia, są „przychody z tytułu darowizn, dziedzicze-
nia, zapisów oraz ofiarności publicznej”. Skoro więc zapis dotyczy 
ogólnie uczelni wyższej, to oczywiście także jej istotnego ogniwa 

– biblioteki uczelnianej. Nieliczne wciąż w języku polskim prace do-
tyczące bibliotecznego fundraisingu skupiają się głównie na wycin-
ku tej działalności polegającym na wyszukiwaniu instytucjonalnych 
źródeł dotowania bibliotek (funduszy europejskich, prywatnych 
fundacji) i aplikowaniu o granty, natomiast to obszerne pole działań 
fundraisingowych, jakim jest pozyskiwanie prywatnych donatorów, 
w polskiej praktyce jeszcze nie zostało zagospodarowane. […]

ZAWODOWY FUNDRAISER 
CZY PRZYSPOSOBIONY BIBLIOTEKARZ?

Biblioteki uczestniczą w  powiększaniu grupy zawodowej fun-
draiserów. Bibliotecznym fundraisingiem zajmują się bowiem naj-
częściej nie najmowani z zewnątrz profesjonaliści – byliby raczej za 
drodzy. Dzieje się odwrotnie. Wśród pracowników dużej biblioteki 
naukowej można znaleźć osoby o  odpowiednich predyspozycjach 
– aktywne, komunikatywne, samodzielne, zaradne i śmiałe. Właśnie 
takie osoby zostają bibliotecznymi fundraiserami. Do wymienionych 
pożądanych cech osoby zajmującej się w bibliotece pozyskiwaniem 
zewnętrznego finansowania należałoby jeszcze dodać takie cechy jak 
staranność i  dobre zorganizowanie, które pozwolą bez nadmierne-
go stresu przejść przez nie mniej trudny etap niż etap zdobywania 
dotacji – jej rozliczanie. Wiedzę na temat skutecznego pozyskiwania 
funduszy można zdobyć podczas odpowiednich szkoleń. Ich oferta 
jest duża. W  uczelniach wyższych pojawiły się nawet studia pody-
plomowe przyciągające słuchaczy hasłem „jak skutecznie aplikować 
o dotacje”. Jednak sama wiedza to nie wszystko. Ważna jest prakty-
ka i  przede wszystkim predyspozycje do bycia fundraiserem. Coraz 
częściej w  strukturze dużej biblioteki działa komórka (może to być 
zarówno samodzielne stanowisko, ale również kilkuosobowa sek-
cja, a  nawet oddział) zajmująca się promocją, realizacją projektów 
i  pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy. Bibliotekarze akademiccy 
pokazują więc, że nie chcą polegać wyłącznie na pomocy ze strony 
odpowiednich komórek fundraisingowych działających w strukturze 
macierzystej uczelni, ale próbują także sami wykazywać się w tej dzie-
dzinie aktywnością. Przykładem tego, jak coraz większą wagę przy-
wiązuje się w bibliotekach akademickich do wyszukiwania funduszy 
zewnętrznych i skutecznego aplikowania o nie, może być Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, w której strukturze w 2013 r. utworzo-
no (niezależnie od Oddziału Promocji, Wystaw i  Współpracy) Od-
dział Projektów Celowych i  Funduszy Zewnętrznych 348. Również 
w  Bibliotece Jagiellońskiej już od 2011 r. funkcjonuje z  podobnymi 
zadaniami, także na szczeblu oddziału, komórka zajmująca się pozy-
skiwaniem funduszy, przygotowaniem wniosków o dofinansowanie 
i rozliczaniem projektów 349. […]
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METODY BIBLIOTECZNEGO 
FUNDRAISINGU

Skala i  rozmach przedsięwzięć wpisanych w  kampanię fundra-
isingową jest różna w  zależności od wielkości biblioteki, liczby jej 
pracowników, liczby członków koła przyjaciół i  wolontariuszy za-
angażowanych w  pracę, a  także – paradoksalnie – od możliwości 
finansowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że niektóre działania 
w  zakresie fundraisingu są rodzajem inwestycji – trzeba czasem 
pewną kwotę włożyć w przedsięwzięcie, żeby uzyskać odpowiednio 
wyższe korzyści 354. Piśmiennictwo na temat fundraisingu dostarcza 
ogólnych wskazówek i podpowiedzi dla osób zajmujących się pozy-
skiwaniem funduszy. Wiele z nich ma charakter uniwersalny i daje się 
zastosować w różnych dziedzinach, również w obszarze bibliotekar-
stwa. Opublikowanych zostało też wiele poradników dotyczących 
wprost fundraisingu prowadzonego przez biblioteki. Jednym z przy-
kładów bibliotekarskiego poradnika z  zakresu fundraisingu, mogą-
cego liczyć na pewien oddźwięk, ponieważ jest ogólnie dostępnym 
w sieci dokumentem elektronicznym, sygnowanym przez szacowne 
Amerykańskie Stowarzyszenie Biblioteczne ALA, jest materiał z 2011 
r. zatytułowany „Frontline Fundraising Toolkit”. Poradnik wskazuje 
najważniejsze metody pozyskiwania funduszy dla bibliotek, skupiając 
się na sposobach uzyskiwania wsparcia ze strony osób indywidual-
nych. Jest rzeczywiście bardzo praktyczny, gdy podaje, jak rozpocząć 
działania w zakresie fundraisingu, jakimi argumentami posługiwać się 
w  przedstawianiu potrzeb biblioteki, jakie treści zawrzeć w  prośbie 
o  darowiznę, jakich zwrotów używać w  rozmowie z  potencjalnymi 
donatorami, jak nawiązywać z nimi znajomości, jak je podtrzymywać 
itd. Zasadniczo jednak jeszcze na wstępie podkreśla, że biblioteka ma 
dużo większą szansę otrzymać darowiznę, gdy nie tyle ogłosi, że po 
prostu ma swoje potrzeby, ale gdy wyraźnie pokaże, że to potrze-
by obsługiwanej społeczności mogą być lepiej zaspokajane, kiedy 
już biblioteka uzyska wsparcie 355.  […]

ETYCZNA STRONA FUNDRAISINGU

W  niezbędnych zastrzeżeniach dotyczących strony etycznej 
w każdej działalności fundraisingowej, w tym także bibliotecznej, nale-
ży zwrócić uwagę nie tylko na właściwe i nie podlegające wątpliwości 
sposoby docierania do potencjalnych donatorów, sposoby utrzymy-
wania z nimi kontaktu i rodzaje przekazywanych im informacji. Ważna 
jest też zasada mówiąca, że nie każde potencjalne źródło pieniędzy 
powinno być wykorzystane. W wytycznych IFLA/UNESCO dotyczą-
cych działalności bibliotek publicznych, w  punkcie dotyczącym „Fi-
nansowania zewnętrznego” stwierdzono to wyraźnie: „Bibliotekarze, 
szukając zewnętrznych źródeł finansowania bibliotek publicznych, 
muszą się wykazywać ogromną pomysłowością. Należy jednak pa-
miętać, że nie każde takie źródło można zaakceptować. Jako przykład 
naruszenia zasad statutowych biblioteki publicznej jako instytucji do-
stępnej dla wszystkich wskazać można organizacje komercyjne, pro-
ponujące pewne środki pod warunkiem ograniczenia uniwersalnego 
charakteru usług oferowanych przez daną placówkę” 382.

Przypisy

302 A. Folga, J. Kołakowska, K. Kulig: Biblioteka miejscem sponso-
ringu. Cz. 1. Jak pozyskać sponsorów?„Poradnik Bibliotekarza” 
2011, nr 6, s. 9.

307 Osoby zajmujące się fundraisingiem, a  więc wyszukujące 
sponsorów i donatorów, opracowujące wnioski grantowe, or-
ganizujące przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym itd. 
nazywa się po prostu fundraiserami. Spotyka się jednak także 
użycie słowa „fundraiser” nie w  odniesieniu do osoby zajmu-
jącej się fundraisingiem, ale na określenie imprezy, której celem 
jest przysporzenie organizatorowi korzyści: np. zbiórki publicz-
nej, koncertu, konkursu, wystawy, kiermaszu, konferencji itd. 
Mówi się wówczas, że np. kiermasz był udanym fundraiserem, 
ale to w sumie rzadszy sposób użycia tego słowa.

311 O metodach pracy z kołem przyjaciół biblioteki, sposobach jej 
wewnętrznego spajania oraz wiązania z biblioteką piszą m.in.: 
S.S. Lowman, M.D. Bixby: Working with friends group. Enhan-
cing participation through cultivation and planning. „Journal 

of Library Administration” 2011, vol. 51, no. 2, pp. 209-220; 
F.  D’Andraia, J. Fitzpatrick, C. Oliver: Academic libraries and 
friends groups. Asset or liability? „Journal of Library Admini-
stration” 2011, vol. 51, no. 2, pp. 221-230; J. Eye, V. Brown: Estab-
lishing a friends of the library advisory board. „The Bottom Line. 
Managing Library Finances” 2013, vol. 26, no. 1, pp. 25-30.

339 M. Brunka: Zbiórka publiczna w bibliotece. „Bibliotekarz” 2006, 
nr 6, s. 11-15.

340 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbió-
rek publicznych. „Dziennik Ustaw” 2014, poz. 498.

341 Opisana przez M. Brunkę zbiórka publiczna była zbiórką w na-
turze i przyniosła chojnickiej Bibliotece ponad 1500, w dużej 
części nowych książek. Należy jednak zaznaczyć, że zbiórka 
przeprowadzona na rzecz biblioteki może być oczywiście tak-
że zbiórką pieniężną.

348 Uchwała nr 163 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie 
Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu War-
szawskiego. „Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2013, nr 9, 
poz. 216

349 Oddział ds. Projektów [online]. Biblioteka Jagiellońska [dostęp: 
15.01.2015]. Dostępny w  WWW: <http://www.bj.uj.edu.pl/
oddzial-projektow>.

354 James Swan daje tu za przykład organizację dni biblioteki (tzw. 
annual events) w Woodstock w stanie NY. Od kilkudziesięciu 
lat ta biblioteka organizuje doroczne biblioteczne targi połą-
czone z występami. Organizacja takiego wydarzenia kosztuje 
około 6.000 $, ale dochód przekracza 25.000 $. Zob. J. Swan: 
Fundraising for libraries. 25 proven ways to get more money 
for your library. New York, London: Neal-Schuman Publ., 2002, 
p. 257.

355 Frontline Fundraising Toolkit..., op. cit., p. 2.
382 Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO. 

Oprac. przez zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, 
w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP, 
2002, s. 36.
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1
13 lat istnienia katalogu 
Centralnego NUKAT to 
efektywna współpraca 
ponad 130 bibliotek z 31 
miast (Wy też widzicie tu 
trzynastki?)

2
Na 13-te urodziny w katalogu 
NUKAT mamy:
• ponad 3 mln rekordów 

bibliograficznych, 
• ponad 4 mln rekordów khw,  
• 3 języki informacyjno-

wyszukiwawcze.

3
Rekord khw z numerem 
systemowym 13 to hasło 
autor/tytuł dla: Aegidius 
Romanus : $d (ca 1243-1316). 
$t Opera omnia. Rekord 
przygotowała Biblioteka 
Jagiellońska.

4
Rekord bibliograficzny 
z numerem systemowym 13 
został opracowany dla książki 
Przekształcenie prawa wieczystego 
użytkowania : $b komentarz / $c 
Henryk Cioch,  Hanna Witczak. 
Warszawa : $b Difin, $c 2002. 
Rekord sporządziła Biblioteka 
Politechniki Lubelskiej.

5
W 2013 roku zakończył się 
projekt NUKAT – Autostrada 
Informacji Cyfrowej, w ramach 
którego do bazy NUKAT zostały 
przejęte opisy publikacji 
z katalogów 30 największych 
polskich bibliotek naukowych.

6
Pole rekordu bibliograficznego 
013 „Dane kontrolne patentu” 
wprowadzono do stosowania 
w katalogu NUKAT w 2013 r.

7
Od roku 2007 Biblioteka 
Narodowa nadaje wyłącznie 13-
to cyfrowy ISBN, w naszym 
katalogu pojawił się on jednak 
znacznie wcześniej.

8
W katalogu łatwo wyszukać tytuły 
z trzynastką: Trzynaście bram wiedzy 
tajemnej, Trzynaście pieśni o sake, 
Trzynaście nieznanych pieśni pogrzebowych, 
Trzynaście małych błękitnych kopert, 
Trzynaście najpopularniejszych sieciowych 
ataków na twój komputer, Trzynaście fajek, 
Trzynaście odchudzających diet-cud i wiele, 
wiele innych.

9
Nie trapi nas 
triskaidekafobia – lęk przed 
liczbą 13, irracjonalna wiara 
w to, że 13 przynosi pecha, ani 
paraskewidekatriafobia – 
strach przed piątkiem 13-go. 

10
Wydawnictwo Piątek 
Trzynastego, założone, a jakże, 
w piątek 13 października 1995 
roku, oferuje głównie publikacje 
o charakterze edukacyjnym, 
przeznaczone zarówno dla 
nauczycieli, jak i dla uczniów. 
W katalogu NUKAT hasło khw 
dla wydawnictwa ma numer: 
8998522.

11
Trzynaście przygód stryja 
Dionizego to tytuł oboczny 
powieści dla młodzieży 
Edmunda Nizurskiego – 
a jak brzmi tytuł właściwy? 
Odpowiedź na to pytanie łatwo 
znaleźć w katalogu NUKAT.

12
Gdzie leży Lailonia? Zbiór 
utworów wybitnego polskiego 
filozofa, Leszka Kołakowskiego, 
pt. 13 bajek z królestwa 
Lailonii dla dużych i małych 
został wydany po raz 
pierwszy  w 1963 roku przez 
Wydawnictwo Czytelnik. Dalsze 
losy wydawnicze tego zbioru 
łatwo prześledzić przy pomocy 
katalogu NUKAT.

13
W astrologii Majów 13 to 
Liczba Nieba, najważniejsza 
z liczb. Symbolizuje boskość, 
doskonałość, perfekcję 
i nieuchronność losu. Oby 
przyniosła nam jeszcze więcej 
szczęścia w tym roku! 

Czy trzynastka może 
być szczęśliwa? 
Dla NUKAT-u tak! 
Właśnie mija 
13-ty rok prowadzenia 
wspólnego katalogu. 
Z tej okazji: trzynaście 
nukatowo–liczbowych 
ciekawostek



kącik literacki

Pisarz w swej książce przywołuje dzieła między innymi T.S. Eliota, 
Georga Steinera, Guy'a  Debroda, Frédérica Martela czy Miche-

la Foucaulta. Współcześnie mamy do czynienia z  supremacją obra-
zu nad treścią. Media bombardują nas ogromną ilością informacji 
(głównie w  formie audiowizualnej), lecz uwiąd myślenia (zwłaszcza 
abstrakcyjnego) powoduje, że tylko nieliczni są w stanie tę mnogość 
przetworzyć i  właściwie przeanalizować. W  kolejnych rozdziałach 
omawianego eseju czytelnik dowiaduje się, że odwrót od słowa na 
rzecz obrazu pozbawia naszą świadomość kręgosłupa i  powoduje, 
że ludzkość nieuchronnie zmierza ku upadkowi. Czym jest tytu-
łowa „cywilizacja spektaklu”? Jest to cywilizacja świata, w  którym 
pierwsze miejsce na liście uznawanych wartości zajmuje rozrywka 
i w którym powszechnym pragnieniem staje się zabawa i uciecz-
ka przed nudą. Stąd też w mediach tzw. mainstreamowych próżno 
szukać tematów ambitnych, skłaniających do refleksji, na pierwszym 
miejscu są na ogół informacje z życia prywatnego gwiazd (kto, kiedy 
i gdzie odsłonił którą część ciała?), celebryckie porady dotyczące die-
ty, ćwiczeń, mody (bo przecież zdrowe, zadbane ciało ważniejsze jest 
niż dobrze wypielęgnowany umysł), ewentualnie niepogłębione mi-
gawki z konfliktów zbrojnych lub ataków terrorystycznych epatujące 
przemocą. Zdaniem noblisty większość z nas szuka, tak w dziedzinie 
literatury jak i  sztuki, rzeczy łatwych, przystępnych, dostarczających 
rozrywki, a jak wiadomo, popyt kreuje podaż (prawo Keynesa). Mamy 
zatem prawdziwy wysyp lekkostrawnej papki, absolutnie każdy może 
napisać książkę na dowolny temat. Zachwianie hierarchii wartości, 

Terapia szokowa

przerost formy nad treścią, brak pokory, upadek autorytetów (kie-
dyś byli to – filozofowie, ludzie nauki, wybitni politycy, nauczyciele, 
dziennikarze, pisarze, dziś – gwiazdki jednego sezonu, celebryci, czę-
sto twarze nieskalane głębszą refleksją) powoduje banalizację kultury. 
Mario Vargas Llosa w kolejnych rozdziałach książki przedstawia swoją 
diagnozę tego zjawiska, pisze, czym są obecnie autorytety, jaki wpływ 
na kształtowanie kultury miała i  ma religia, jakie są skutki odarcia 
z aury tajemniczości miłości fizycznej i do czego prowadzi nadmierne 
epatowanie erotyzmem. Autor ostro krytykuje świat polityki. Uważa, 
że niemal w każdym kraju poziom intelektualny, profesjonalny i mo-
ralny klas politycznych obniżył się. Krytyce poddaje również system 
edukacji. Pomiędzy poszczególnymi rozdziałami znajdują się dosko-
nałe antecedensy. Są to głównie artykuły, które na przestrzeni lat 
Mario Vargas Llosa pisywał dla dziennika „El País” (poprzedzają wyda-
rzenia i tezy opisywane przez autora). Korespondują one znakomicie 
z treścią rozdziałów. Ta książka mnie przeraża, wszak na zatrzymanie 
procesu upadku intelektualnego społeczeństwa może być już za 
późno. Przy kulejącym systemie edukacji i niezadowalającym pozio-
mie czytelnictwa hodujemy armię bezmyślnych klonów, dla których 
własne jestestwo i  żądza posiadania są ważniejsze niż dobro ogółu. 
Zgroza. Mój egzemplarz książki prawie w całości jest popodkreślany, 
na każdej stronie można bowiem znaleźć jakąś perełkę. Lekturę pole-
cam absolutnie każdemu, choć do łatwych nie należy, powinno się 
ją potraktować jako terapię szokową. Mną, w każdym razie, mocno 
wstrząsnęła. Kolejny raz mówię Llosie: chapeau bas!

Anna Kotlińska-Bubała 
www.buknoca.blogspot.com
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Ważny głos w dyskusji 
o roli mediów, który 
obnaża prawdę 
o naszych czasach.

Pogrążamy się 
w chaosie. 

CYWILIZACJA 
SPEKTAKLU
Mario Vargas Llosa

Wydawnictwo: Znak

Triumf sensacji w prasie i frywolność polityki, 
banalizacja sztuki i literatury, przyjemność jako 
jedyny cel w życiu – oto esencja współczesnej 
kultury, fabryki rozrywki.

Mario Vargas Llosa zabiera ważny głos 
w dyskusji o roli mediów i obnaża prawdę 
o naszych czasach.

„Cywilizacja spektaklu” to znakomity esej krytyczny poświęcony współczesnej kulturze. Mario Vargas 
Llosa pokazuje, jak na przestrzeni lat to pojęcie ewoluowało i doskonale przedstawia mechanizmy, które 
doprowadziły do jego banalizacji. 
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Spiskowa praktyka dziejów
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TEMAT NA 
PIERWSZĄ 
STRONĘ
Umberto Eco

Wydawnictwo: 
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc

Kraj groteskowy, zdeformowany, 
niepotrafiący nawet godnie przyjąć 
swojego tragicznego losu. Takie właśnie 
są Włochy opisywane przez Umberto 
Eco w jego najnowszej powieści i taka 
jest rzeczywistość, która – zdaje 
się mówić autor – wykroczyła już 
poza wszelkie granice wyobraźni. 
Jednak skoro prawda przewyższa 
literacką fikcję, to czy warto pisać taką 
powieść? Paradoksalnie, odpowiedź 
na to pytanie znajdziemy właśnie w tej 
książce…” (La Repubblica)

Gdyby uznać, że jest to książka o  kon-
dycji mediów, można by całą sprawę 

zamknąć w jednym zdaniu, zarzucając nawet 
autorowi banał i rozprawianie się z tematem 
dawno omówionym, przeżutym, a  pewnie 
i  przetrawionym. Wszyscy wiemy, że nakła-
dy drukowanych gazet lecą na łeb na szyję 
i  nawet próba pobierania opłat za co lep-
sze treści publikowane w  internecie nie do 
końca rozwiązała ten problem. Prasa jest też 
w kryzysie, bo chcąc reagować na spadek na-
kładów, panicznie chwyta się a  to insertów 
w postaci filmów na DVD (co nie jest jeszcze 
najgorsze), a  to tematów, które przyciągną 
czytelnika nie poziomem wywoływanej de-
baty, ale tanią sensacją. To prasa, która kilka 
dni z  rzędu żeruje na śmierci znanej aktorki 
serialowej, nie zająkując się przy tym ani razu 
o śmierci Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza, 
którego dzieło zdobi choćby drzwi rzymskiej 
bazyliki Santa Maria degli Agneli (nie byle 
jakiej, bo stworzonej przez samego Michała 

Anioła w  dawnych termach Dioklecjana). 
Ale choć konkluzja to smutna, to wszak nie 
nowa. I  z  tego punktu widzenia książka Eco 
brzmi, jakby autor wygrzebał ją z zapomnia-
nej szuflady i  niespodziewanie postanowił 
wydać. Do czasu.

Oto kilka gorących dni kwietnia, maja 
i  czerwca 1992 roku. Dawno? Niedaw-
no? Wystarczy przypomnieć, że „Gazeta 
Wyborcza” czy „Rzeczpospolita” osiągały 
wtedy kilkusettysięczne nakłady, „Faktu” 
nie było jeszcze w ogóle, a  „Super Express” 
nie miał nawet roku. Nikt nie myślał jesz-
cze o  upadku prasy drukowanej, więc nic 
dziwnego, że w  Neapolu pewien biznes-
men wpada na pomysł założenia dziennika. 
Ma on już jednak świadomość, że druk nie 
wygra z telewizją, bo poranne wiadomości 
od dawna są znane widzom, więc wraz z re-
daktorem naczelnym, profesorem Di Simei, 
wpada na pomysł, by gazeta o tytule „Jutro” 

Nie ma ta powieść siły mrocznego „Cmentarza w Pradze”, że o „Imieniu Róży” nie wspomnę. 
A jednak coś ją z nimi łączy – dwa słowa: manipulacja i spisek. I znów dotyczą one świata, w którym 
najważniejsze jest słowo pisane.

skupiła się na tym, co dopiero się wydarzy – 
sugerowała możliwe scenariusze wydarzeń, 
a nawet docierała do informacji innym nie-
znanych. I znów – nic nowego. Po pierwsze 
wszystkie gazety gonią dziś za „eksluziwa-
mi”, po drugie pomysł został już wykorzy-
stany w bondowskim filmie „Jutro nie umie-
ra nigdy” z  1997 r., gdzie magnat prasowy 
Elliot Carver zakłada gazetę… „Jutro” i  sam 
prowokuje wydarzenia, które potem opisze, 
z  brytyjsko-chińskim konfliktem włącznie. 
Czy Eco zna tę fabułę? Nie sądzę, by w przy-
padku autora „Supermana naszych czasów” 
mogło być inaczej. Nie wykluczone, że Eco 
wręcz inspiruje się pomysłem scenarzystów 
Bonda, ale jeśli tak, to tylko po to, by snuć 
na tej kanwie opowieść absolutnie odrębną. 
Di Simei i zatrudniony przez niego tłumacz 
języka niemieckiego Colonna (życiowy 
nieudacznik, pięćdziesięciolatek, który – 
parafrazując znaną ostatnio kampanię spo-
łeczną – nie zdążył zrobić kariery, nie zdążył 
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podróżować, nie zdążył nawet mieć dzieci), 
mają przygotować dwanaście numerów 
zerowych, które biznesmen wykorzystałby 
w sobie tylko znanym celu. Czy „Jutro” kiedy-
kolwiek ujrzy światło dzienne? Powiem jedy-
nie, że z takim przygotowaniem nie ma pra-
wa utrzymać się na rynku – uczestniczyłem 
swego czasu w przygotowywaniu numerów 
zerowych polskiej edycji „The Wall Street 
Journal” i wiem, że dziennik, nawet ten, który 
ląduje w  koszu, powstawać musi jak gazeta 
prawdziwa, a więc z prawdziwym dedlajnem, 
a na pewno nie tak, jak „Jutro”, gdzie na przy-
gotowanie jednego wydania redakcja dała 
sobie miesiąc. Zresztą, z  takim zespołem – 
współpracownikiem służb, zdolną dzienni-
karką Maią, która jednak ma doświadczenie 
tylko z  kolorowych czasopism, czy węszą-
cym wszędzie spisek Braggadocią, nie zapeł-
niłby codziennie 24 kolumn. Tym bardziej, że 
jak na gazetę mającą mówić o  przyszłości, 
nie wykazują się oni szczególną wyobraźnią 

(„komórki to tylko chwilowa moda”). Eco 
to wie. Wie też, że w chwili, gdy rozgrywa się 
akcja jego powieści, tak kluczowe dla fabuły 
sensacje Braggadocia (tzw. Operacja Gladio 
– czyli skierowana przeciw komunizmowi 
organizacja współfinansowana przez CIA, 
a oskarżana o działalność przestępczą) nie są 
już odkryciem nowym. Wszak afera z Gladio 
wybuchła pod koniec 1990 roku, gdy jeden 
z włoskich sędziów ujawnił, że służby specjal-
ne podległe NATO mogą stać za zamachami.

Jaka zatem myśl przyświeca Eco? Moim zda-
niem autor bawi się z  nami, a  może nawet 
nami. W  „Cmentarzu w  Pradze” odsłaniał 
mechanizmy manipulacji, ukazując scena-
riusz powstania „Protokołów mędrców Syjo-
nu” – antysemickiej fałszywki, mającej wska-
zać na Żydów jako naród dążący do zyskania 
wszelkimi sposobami władzy nad światem. 
W  „Temacie…” sam podsuwa nam fałszyw-
ki, na co wyraźnie wskazują śledztwa pro-
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Przemysław Poznański
www.zupelnieinnaopowiesc.com

wadzone przez „Jutro”. Słowo „fałsz” jest tu 
wszechobecne: fałszywe tytuły kawalera bra-
ctwa maltańskiego, fałszywy Duce, w końcu 
cała afera z  Gladio, pełna przemieszanych 
faktów i domysłów (jest i o śmierci Jana Pawła 
I i o zamachu na Jana Pawła II).

Nie o  samą zabawę jednak chodzi. Eco 
bowiem przede wszystkim zadaje nam 
pytanie: w  co wierzycie? W  co jesteście 
w stanie uwierzyć? W jaką teorię spiskową 
uda się was wmanipulować? Zdaje się więc 
mówić, że spiskowe teorie to narzędzie do 
praktykowania manipulacji. To problem 
aktualny zawsze, a  to oznacza, że umiesz-
czenie akcji w  1992 roku jest tylko przy-
krywką. Kolejną fałszywką.

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.

Skaczcie z nami!

AGNIESZKA 
KASPRZYK
Podjęła pracę we wrześniu 2001 roku, gdy Centrum 
Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych BUW zmie-
nił nazwę na Centrum NUKAT, a zespół jego pracow-
ników rozrósł się prawie trzykrotnie. Przez pierwsze 
lata była administratorem bazy kontrolującym hasła 
przedmiotowe, jhp KABA, potem przeszła do Ośrod-
ka Koordynacji. Jako wykształcona anglistka zajmuje 
się tłumaczeniami i pomocą w obsłudze kontaktów 
zagranicznych. Sprawuje pieczę nad stroną www 
Centrum i interfejsem katalogu NUKAT. Ściśle współ-
pracuje z informatykami, dbając, by każda informacja 
miała na stronie swoje miejsce. Redaguje, testuje i po-
prawia. Żadna literówka nie ujdzie jej uwadze. Kocha 
wędrówki po górach z plecakiem. Do pracy dojeżdża 
rowerem, nierzadko przywożąc pyszne wypieki dla 
współpracowników. Raz do roku częstuje chlebem 
piwnym z pastą fasolową własnego wyrobu. Zaanga-
żowana w pomoc zwierzętom, wielbicielka jamników. 
Ma czułe serce i wielką wrażliwość, co, jak twierdzi, 
przeszkadza jej spokojnie żyć. 

W Centrum NUKAT zajmuję się
stroną www, przekładem tekstów z języka angielski 
na polski i odwrotnie, pomocą w kontaktach 
z zagranicznymi instytucjami.

W NUKAT chciałabym zmienić informacje, 
które oferujemy i sposób ich dostarczania na jak 
najbardziej przyjazne odbiorcy końcowemu.

W swojej pracy najbardziej lubię
różnorodność tematów, nad którymi pracujemy.

Za 10 lat NUKAT będzie tym, czym jest. Zmieni się 
tylko opakowanie.

W wolnym czasie najchętniej wędruję (z dala od 
ludzi), jeżdżę rowerem i na rolkach, czytam, słucham 
muzyki, uczę się tańczyć i testuję przepisy na 
potrawy, które mnie zaciekawiły.

Lubię Wilki.

Nie lubię małp.

Słowa, których nadużywam to ZARAZ i NIE WIEM.

Ulubiona książka/płyta/film to  
Filozof i wilk / wszystkie Marka Lanegana /  
Zaklęta w sokoła.
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tekst: Agata Szczotka – Sarna

Włoska emerytka przeczytała 241 książek w pół roku. 102 tys. osób deklaruje na FB, że przeczytają 
w tym roku 52 książki. Ale co to właściwie znaczy: „czytać”? Czy za tymi liczbami kryje się śledzenie 
wzrokiem wydrukowanych liter, czy umiejętność odbioru tekstu pisanego? Bardziej chodzi o to, 
żeby odhaczyć kolejny tytuł, czy o to, aby obcować z literaturą? I wreszcie: czy do obcowania 
z literaturą w ogóle jest potrzebne czytanie?

Ile książek rocznie czytam? Nie wiem. 
Wiem jedynie, że dużo mniej niż kiedyś 

i  że po fazie zamartwiania się tym faktem, 
zaczęłam odkrywać zalety nowej sytuacji. 
Czytam mniej, ale obcuję z  literaturą częś-
ciej i  inaczej niż przedtem. Więcej myślę 
o  lekturach, więcej o  nich rozmawiam. Po-
stawiłam na wolność czytania poza staty-
stykami, poza akcjami. Nastawiłam się na 
to, by otworzyć literaturze drzwi do siebie 
i  pozwolić książkom przewijać się przez 
moje życie na różne sposoby.

Pasolini w Izraelu

Airbnb to mój sposób na podróże. Taka 
biblioteka, tylko z  mieszkaniami. Szukasz 
w  katalogu tego, co ci potrzebne, przebie-
rasz w miejscach jak w lekturach, by poświę-
cić swój czas i  energię temu, co wyda ci się 
interesujące. Ravid mieszka w  Yemenite – 

dzielnicy Tel Avivu znajdującej się tuż przy 
popularnym targowisku Carmel Market. 
Niewielkie studio, które od niej wynajmu-
jemy, ma wszystko, czego trzeba, a także to, 
co okaże się potrzebne, gdy telefon i  tablet 
dzień po dniu wyłączą się nagle i  odmówią 
współpracy do końca pobytu. Jest tu łóżko, 
niewielka pachnąca przyprawami kuchnia, 
prysznic, który uratuje nas w największe upa-
ły i skromny regał. Jedynie część jego zawar-
tości jest dla mnie dostępna. Sunę palcem po 
grzbietach z hebrajskimi tytułami, by w koń-
cu natrafić na antologię tekstów Pasoliniego 
przetłumaczoną na angielski.

Gdy więc sprzęty odmawiają współ-
pracy, mamy alternatywę. Zamiast przy-
gód Mikołajka, które obiecałam czytać 
synowi, a które utknęły w pamięci tabletu, 
będzie opowieść o Momo (jedyna papie-
rowa książka, którą zabraliśmy) oraz bajki 
po hebrajsku (podczas jednego ze spa-
cerów kupujemy dwie książki dla dzieci, 

Ja i Anna w Holandii

Dan Kieran, autor esejów „O  wolnym 
podróżowaniu”, pisze o książkach w podróży. 
Proponuje wybór lektury, która nie opowia-
da wprost o danym mieście, ale której akcja 
toczy się w tym miejscu. Przypominam sobie 
o  tym, zwiedzając dom Anny Frank. Moja 
wycieczka do Amsterdamu znajduje swo-
je uzupełnienie w  lekturze jej dziennika, ale 
też w książce „Wstręt do tulipanów”. Richard 
Lourie uprawia w tej powieści rodzaj gry hi-
storii z  fikcją, budując opowieść o  chłopcu, 
który wydał Annę Frank. Wojenny Amster-
dam utrzymuje się przy życiu ograniczonymi 
racjami żywieniowymi, w  tym cebulkami 
tulipanów, które z  tego powodu obrzydną 
bohaterowi na zawsze, kryje się przed dotkli-
wym chłodem wiejącym od kanałów w dłu-
gie zimy i boryka z ambiwalentnym stosun-
kiem do Żydów. Czytam „Dziennik” Anny 
Frank, czytam powieść Louriego i widzę Am-
sterdam na nowo, z dwóch stron.

Jak książki ze mną zostają

Jestem z  tych, co korzystają z  ołów-
ka. Najczęściej zaznaczam fragmenty, a  na 
okładce wypisuję numery stron wraz ze 
słowami-kluczami. Łatwiej późnej wrócić 
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Jak książki do mnie 
przychodzą

które następnie czyta nam Yael, znajoma 
znajomej). Dla mnie zaś awaria urządzeń 
elektronicznych oznacza, że lekką lekturę 
przewodnika Lonely Planet zamienię na 
wymagające chwile z  Pasolinim. I  będą 
to chwile wspaniałe – dzięki nim lepiej 
poznam literacką stronę twórcy bliskie-
go mi z historii kina i  zyskam pretekst do 
rozmowy z  Ravid. Ta rozmowa rozwinie 
się w  dyskusję, którą przy kawie z  karda-
monem będziemy snuć długo w  nocy. 
Ravid przytoczy mi historię relacji Żydów 
aszkenazyjskich i mizrachijskich, po to, aby 
objaśnić znaczenie tomu wierszy, który 
akurat leży na jej stoliku.

Poe w Polsce

Są i inne rozmowy. Gdy masz syna imie-
niem Edgar, co jakiś czas odbywasz dialog 
podobny do tego:

Obca osoba: Jak masz na imię?
Mój syn: Edgar.
Obca osoba: To pewnie po tym pisarzu?
Ja: Nie.
Obca osoba: Ale zna pani, czytała pani?

Dalej opcji jest wiele. Czytałam, ale pyta-
jący nie. To skąd i  co wie o  autorze? Czyta-
łam i  pytający też. Jakie wrażenia? Możemy 
też śmiało zejść na rozmowę o piłce nożnej 
(wiadomo: Edgar Davids) albo malarstwie 
(Edgar Degas i wszystko jasne). Te przelotne 
rozmowy mogą się rozwinąć w dyskusję o li-
teraturze, ale mogą same być niczym dobra 
literatura – opowieść o pochodzeniu imion, 
ludzkich wyborach, ściganych lub porzuco-
nych marzeniach. Bo czasami okazuje się, że 
rozmówca – bliżej znany w  roli dostawcy 
zakupów spożywczych – jest fanem włoskiej 
piłki klubowej, a przypadkowo poznany pa-
sażer tramwaju linii 27 miłośnikiem literatury 
grozy. I  za każdą z  tych pasji kryje się opo-
wieść o rodzicach, wychowaniu, wyborach.

Na pytanie o  to, czy imię mojego syna 
jest wyrazem sympatii dla prozy Edgara Al-
lana Poe, odpowiadam tak często, jak często 
moja latorośl domaga się czytania swoich 
ulubionych historii. Zna je na pamięć, ale 
ciągle wyławia coś innego, pyta, zastanawia 
się, dlaczego rodzice śmieją się z innych frag-
mentów niż on (ach, ten Mikołajek!), bo dla 
niego pewne konteksty są jeszcze niezrozu-
miałe. Albo uczy się sprawdzać słowa, któ-
rych nie zna i wychodzi na to, że słownik jest 
jedną z  bardziej fascynujących lektur (czy 
ktoś to bierze pod uwagę przy sporządzaniu 
statystyk czytelnictwa?)

I  ja to zamiłowanie do powtarzania ro-
zumiem. Mam nawet taką teorię, że pewne 
książki warto czytać co jakiś czas na nowo. 
„Buszujący w  zbożu” to na przykład historia, 
której sens zmienia się dla mnie w każdej de-
kadzie życia. Mam ciarki na samą myśl, ile jesz-
cze mogę odkryć w tej książce i obym żyła jak 
najdłużej, żeby to sprawdzać wciąż na nowo.

do tego, co mnie zainteresowało. Zdarza się 
i tak, że zapisuję swoje myśli na marginesach, 
jak choćby tę w  książce „Punkt przełomo-
wy” Gladwella: „Temat na ćwiczenie podczas 
szkolenia z  zarządzania”. To też okazje do 
dialogu. W  autobusie współpasażer widząc 
jak notuję na okładce nawiązuje rozmowę: 
„Świetna metoda, chyba skorzystam”, a  zna-
joma, której pożyczam książkę Gladwella in-
formuje mnie, że była zaskoczona, że ten sam 
fragment uznałyśmy za pomysł na ćwiczenie.

By rozmawiać o książkach, obcować z li-
teraturą, nie zawsze potrzebne są dziesiątki, 
setki tomów. Czasami wystarczy kontakt 
z kimś, kto nosi książki w sobie i chce się nimi 
dzielić poprzez rozmowę. Gdy otwieramy 
się na tę możliwość, literatura sama znajduje 
do nas drogę – przez fragmenty, słowa, cy-
taty. Dajmy sobie czas, by je skonsumować, 
smakować i  trawić bez pośpiechu. Dajmy 
sobie czas, by wracać do ulubionych lektur, 
zamiast zmierzać do jakiegoś limitu. Pozwól-
my książkom ze sobą zostać.

Więcej tekstów o powolnym życiu i mini-
malizmie na blogu autorki Sarnie Życie  
www.sarniezycie.pl
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