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tytuł ujednolicony [5/2012] z życia nukatu

Od jakiegoś czasu krąży po Internecie tekst cieszący się dużym 
zainteresowaniem. Proszę spróbować go przeczytać, nie przerażając 
się po kilku pierwszych słowach:

niezauważone. Tak się dzieje w  niektórych rekordach NUKAT, które 
mimo wewnętrznej i zewnętrznej walidacji weszły z drobnymi literów-
kami do bazy. Ośrodek Melioracji, wyłapując takie „kwiatki”, stworzył 
listy najzabawniejszych z nich i cyklicznie będzie je prezentował w ra-
mach poniższego działu „Kwiatki z NUKAT-owej rabatki”. 

Służyć to ma nie tylko wywołaniu uśmiechu, ale przede wszystkim 
zwróceniu większej uwagi, a tym samym głębszemu uwrażliwieniu bi-
bliotekarzy i  redaktorów na ten rodzaj błędu, niby niewinnego, który 
jednak może mieć poważne konsekwencje. Tak jak w zabawnej histo-
ryjce o pewnej parze w średnim wieku z północnej części USA, która 
zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła. Zdecydowała się pojechać 
„na dół”, czyli na Florydę do hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 
lat wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po 
zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i po-
stanowił wysłać e-mail do żony. Niestety pomylił się o jedną literę. Tym 
sposobem wiadomość znalazła się w Houston u wdowy po pastorze, 
która wróciła właśnie do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, 
czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od rodziny i przy-
jaciół. Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i  przeczytał na 
ekranie: 

Do: Moja ukochana żona 
Temat: Jestem już na miejscu. 
Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode 
mnie. Ale teraz nawet tutaj mają komputery i  pozwalają 
wysyłać maile do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. 
Wszystko jest przygotowane na twoje przybycie jutro. Cieszę 
się na spotkanie. Mam nadzieję, że twoja podróż będzie rów-
nie bezproblemowa jak moja. 
PS. Tu na dole jest naprawdę gorąco!

 Kwiatki z NUKAT-owej rabatki
tekst: Iwona Ruść

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai 
perzporawdzomyni na bytyrijskch 

uweniretasytch nie ma zenacznia 
kojnoleść ltier przy zpiasie dengao 

sołwa. Newajżanszjie jest to, żbey 
prieszwa i otatsnia lteria byla na 

siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być 
w niaedziłe i w dszalym cąigu nie 

pwinono to sawrztać polbemórw ze 
zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak 

datgelo, że nie czamyty wyszistkch lteir 
w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

Jak widać, powyższy tekst składa się z  niemal samych literówek. 
Czy sprawiło to jednak problem w  jego przeczytaniu i  zrozumieniu? 
Raczej nie. Może posiadacze bardziej analitycznych mózgów wyłapali 
kilka błędów, ale na pewno zrozumieli czytany tekst. Dlaczego? Za-
wdzięczamy to naszej niesamowitej percepcji wzrokowej, która wbrew 
obiegowym opiniom nie polega na biernym przekazywaniu fizycznych 
bodźców do mózgu, ale na aktywnym organizowaniu wrażeń. 

Układ wzrokowy spośród wielu interpretacji próbuje dobrać takie 
spostrzeżenie, które byłoby spójne z  obiektami otaczającego świata. 
Inaczej mówiąc, percepcja wzroku stara się aktywnie nadawać sens do-
cierającej informacji, przez co literówki w niej zawarte mogą przemknąć 

Jako dziecko nie lubiłam bibliotek, ale lubiłam czytać. Do szkolnej biblioteki chodziło się tylko po lektury. Moją 
licealną bibliotekę wspominam teraz jako prawdziwy antyprzykład przyjaznego użytkownikowi przybytku. Sala z ka-
talogiem szufladkowym na całą ścianę i przeszkoloną ladą, gdzie pani bibliotekarka łaskawie przyjmowała rewersy. 
Czułam się jak petent, szybko załatwić i wyjść, w dodatku zawsze trzeba było wiedzieć, po co się przychodzi. I czytel-
nia, gdzie rządziła pani Bożenka. Nie daj Boże nie wpisać się do księgi odwiedzin albo szeptać z koleżanką. Nie dziwi 
fakt, że świeciła pustkami. Z kolei moja wydziałowa biblioteka na uczelni odstraszała ciasnotą i skomplikowanym sy-
stemem zamawiania książek. Tych negatywnych przykładów mogę wyliczyć więcej, ale mam wielką nadzieję, że jest 
to już odległa przeszłość

Biblioteki się zmieniają. Czytelnik jest najważniejszy, zarówno ten małoletni, jak i student, i emeryt. Chcemy, aby 
czuł się u nas jak najlepiej i często wracał, nie tylko po książki. Lubię obserwować jak studenci umawiają się w biblio-
tece, siadają tam, gdzie im wygodnie i razem się uczą, wymieniają notatkami, rozmawiają. Zauważam, jak przychodzą, 
żeby po prostu spędzić czas, poczytać, przejrzeć prasę i poserfować w Internecie.

Biblioteka tętni życiem dzięki swoim czytelnikom i to dla nich powinna się zmieniać, otwierać drzwi, udostępniać 
nie tylko zbiory ale i miejsce i czas swoich pracowników. Zmienia się biblioteczna rzeczywistość i przestrzeń, zmieniają 
się potrzeby i oczekiwania czytelników, biblioteka staje się miejscem spotkań.

Po nieco dłuższej przerwie oddajemy dziś w  Państwa ręce odmieniony kwartalnik, przyodziany w  piękną sza-
tę graficzną, wypełniony ciekawą i  inspirującą treścią. Znajdą Państwo w nim działy dobrze znane i zupełnie nowe. 
Piszemy o bibliotekach, książkach, nowych technologiach, które wkraczają w nasze życie, o naszej bibliotecznej co-
dzienności i o tym, co nas interesuje po godzinach. Jak dotychczas znajdą też Państwo informacje o katalogu NUKAT 
i naszej codziennej pracy. Łamy naszego kwartalnika są otwarte, zapraszamy do lektury i dzielenia się z nami swoimi 
przemyśleniami i pomysłami. 

Przyjemnej lektury!

Kamila Grzędzińska

3 Kwiatki z NUKAT-owej rabatki
Iwona Ruść

4 NUKAT w Internecie na nowo
Agnieszka Kasprzyk

6 Długie pożegnanie z MARC-iem
Leszek Śnieżko

8
Najegzotyczniejsze miejsca 
wydania unikatowych publikacji 
skatalogowanych w NUKAT
Agnieszka Kasprzyk

10
Bibliotekarz przed komputerem, 
czyli e-learning
Kamila Grzędzińska

12 Serce biblioteki
Alicja Szabłowska-Całka

16 Prześwietlenie

17 Learning addict
Aleksandra Świerk

18 Mile zaskoczona
Olga Szkolnicka

19 Kryminał i gra
Iza Mikrut

20 Olimpiada medialna
Robert Bogdański

Coś jakby wstępniak ;)

spis treści
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z życia nukatutytuł ujednolicony [3/2011]z życia nukatu

 Katalog jest nadal obsługiwany oprogramowaniem Vectors firmy 
VTLS, zyskał tylko nową aranżację graficzną zaprojektowaną przez 

firmę Kompan wraz z aranżacją graficzną strony Centrum.nukat.edu.pl 
– katalog i strona informacyjna współdzielą pasek nagłówka z logo, róż-
ni je natomiast kolorystyka pozostałych części. Obustronne przejście 
pomiędzy katalogiem i stroną informacyjną zapewniają linki w prawej 
części górnego menu – odpowiednio „Centrum NUKAT” i  „Szukaj 
w katalogu NUKAT”.

Dużym przekształceniom uległa strona informacyjna, która jest 
obecnie obsługiwana poprzez CMS Joomla, co zapewnia redaktorom 
strony łatwiejsze zarządzanie udostępnianymi treściami. 

Po analizie treści umieszczonych na poprzedniej stronie w  za-
kładce O  nas zdecydowaliśmy uprościć podział treści na nowej 
WWW. Obecnie dane są zgrupowane w sześciu głównych działach: 

Katalog NUKAT, Warsztat katalogera, Współpraca, Szkolenia, Cen-
trum NUKAT, Komunikaty.

Dział Katalog NUKAT zawiera wszystko, co dotyczy samej bazy: 
informacje o katalogu i jego krótką historię, bazę bibliotek współtwo-
rzących NUKAT, informacje o możliwości wypożyczania tytułów wy-
szukanych w katalogu centralnym oraz pobierania danych (rekordów 
bibliograficznych i rekordów khw), informacje o Zespole Koordynacyj-
nym NUKAT i  Zespole Konsultacyjnym jhp KABA, wykaz publikacji 
poświęconych tematyce katalogu centralnego, bieżące statystyki za-
wartości i wykorzystania bazy, linki do poszczególnych numerów reda-
gowanego w Centrum NUKAT kwartalnika „Tytuł ujednolicony”.

W dziale Współpraca zawarto wszystkie informacje niezbędne za-
interesowanym bibliotekom (i innym instytucjom) do podjęcia współ-
pracy z katalogiem centralnym, a także krótką wzmiankę o aktualnych 

NUKAT w Internecie
na nowo
tekst: Agnieszka Kasprzyk

współpracownikach NUKAT-u innych niż na-
ukowe biblioteki polskie.

W dziale Szkolenia opisujemy typy szko-
leń prowadzonych przez Centrum NUKAT 
i  udostępniamy materiały szkoleniowe oraz 
materiały z  warsztatów zorganizowanych 
przez Centrum bądź z jego udziałem.

Dział Centrum NUKAT prezentuje bieżą-
cą strukturę i zadania Centrum. Tu znajdą pań-
stwo także sprawozdania z  działalności Cen-
trum i  rozwoju bazy NUKAT kierowane do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W  Komunikatach będą poruszane 
wszystkie istotne bieżące kwestie związane 
z działaniem katalogu centralnego.

Najbardziej rozbudowanym działem jest 
Warsztat katalogera, co podkreśla podwójny 
charakter tej strony – ma ona informować 
o  bazie NUKAT, jej zawartości i  możliwoś-
ciach wykorzystania, ale także wspomagać 
budowniczych bazy w ich codziennej mrów-
czej pracy.

Nazwa działu nie do końca precyzuje jego 
charakter i  zawartość – udostępniane tu na-
rzędzia, instrukcje i dokumenty służą bowiem 
nie tylko osobom opracowującym zbiory bi-
blioteczne, ale także informatykom dbającym 
o  bazy biblioteczne, pracownikom Centrum 
NUKAT, a także wszystkim zainteresowanym 
szczegółami funkcjonowania katalogu central-
nego, a więc np. studentom czy pracownikom 
naukowym. Dobranie nazwy dla działu spra-
wiło nam spore kłopoty i wciąż nie do końca 
jesteśmy z niej zadowoleni – konia z rzędem 
temu, kto znajdzie bardziej akuratną:)

W  dziale tym znajdą Państwo forum, na 
którym można zadać pytanie pracownikom 
Centrum lub skonsultować swoje wątpliwo-
ści z  kolegami po fachu, wykaz przydatnych 
linków, ustalenia oraz instrukcje i  procedury 
regulujące pracę w  bazie NUKAT oraz całą 
paletę narzędzi wspomagających:

•	 przeglądanie rekordów bibliograficznych i khw znajdujących się w obszarze roboczym
•	 przeglądanie bazy NUKAT (pod kątem rekordów słownictwa jhp KABA oraz pod ką-

tem tytułów dzieł muzycznych)
•	 wykaz rekordów, którym nadano status Zatrzymany0 wraz z powodami nadania sta-

tusu
•	 baza rekordów bibliograficznych i khw usuniętych z katalogu NUKAT
•	 pliki z rekordami khw generowane automatycznie na podstawie symbolu biblioteki 

dopisanego do rekordu bibliograficznego – wgrywanie tych rekordów w  plikach 
znacznie usprawnia proces współkatalogowania, jeśli chodzi o pobieranie danych 
do katalogów lokalnych

•	 wykaz skrótów stosowanych w rekordach NUKAT
•	 wykaz haseł jhp KABA wprowadzonych do bazy NUKAT w ciągu ostatnich czte-

rech tygodni
•	 informacje o modyfikacjach wprowadzonych w rekordach jhp KABA
Strona wciąż wymaga uzupełnień, w  najbliższym czasie planujemy gruntowny lifting 

statystyk, które na razie są udostępniane w kształcie, w jakim funkcjonowały na poprzedniej 
stronie WWW. Słabo rozwinięta jest anglojęzyczna wersja strony. Trwają prace nad przygoto-
waniem uaktualnionych wersji tekstów pomocy do korzystania z katalogu NUKAT. 

Mamy nadzieję, że zmiany, które wprowadziliśmy, ułatwiły Państwu codzienną pracę i użyt-
kowanie katalogu centralnego – zapraszamy do nadsyłania opinii, zapytań i  sugestii na adres 
nukat@uw.edu.pl.

Od sierpnia 2011 funkcjonuje nowa strona NUKAT. Pod adresem Nukat.edu.pl pozostało 
bezpośrednie wejście do katalogu NUKAT, natomiast całą część informacyjno-narzędziowa została 
przeniesiona pod adres Centrum.nukat.edu.pl. Rozgraniczenie to służy ułatwieniu dostępu do 
samego katalogu.
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tytuł ujednolicony [5/2012] myśli (nie)ujednoliconemyśli (nie)ujednolicone

 Strażnicy moralności mogliby wskazać na jej upadek i mini spód-
niczki, inni znowuż dostrzegaliby w tych latach zalążki współczes-

nego terroryzmu. Gdyby to samo pytanie zostało skierowane do 
bibliotekarzy (szczególnie tych zajmujących się katalogowaniem), 
zdecydowana większość odpowiedziałaby najprawdopodobniej: 
„Format MARC”. MARC narodził się w 1966 roku w Bibliotece Kon-
gresu w  USA i  błyskawicznie zrobił światową karierę. Do wyjątków 
należy zaliczyć takie kraje jak Niemcy, które zdecydowały się na 
wprowadzenie własnego formatu, zamiast przyłączyć się do MARC-
owskiej wspólnoty. Jednak w  ostatnich latach coraz częściej mówi 
się o tym, że MARC się zestarzał i trzeba go zastąpić nowocześniej-
szym produktem. W bardzo stanowczy sposób problem ten został 
sformułowany w roku 2002 przez Roya Tennanta. W artykule „MARC 
must die” próbował on przedstawić wady tego formatu i  wyjaśnić, 
dlaczego nie powinien być dłużej stosowany. Znalazł wielu poplecz-
ników, a tytuł jego artykułu jest wykorzystywany niczym zawołanie 
bojowe przez przeciwników MARC-a.

Bardzo niedobry MARC

Dlaczego format, który przez ponad czterdzieści lat z powodze-
niem był stosowany przez biblioteki na całym świecie, zaczął nagle 
budzić tyle negatywnych emocji? Powodów jest całkiem sporo. Już 
sam wiek nie przemawia na jego korzyść. Żyjemy w  bardzo dyna-
micznych czasach. W  ciągu piętnastu lat mojej pracy w  bibliotece 
zmieniło się praktycznie wszystko: biblioteczne systemy kompute-
rowe, sposób i zakres dostępu do światowych baz danych, Internet 

Długie pożegnanie  
z MARC-iem
tekst: Leszek Śnieżko

Problemy te były stosunkowo mało istotne dopóki biblioteki wy-
mieniały dane wyłącznie między sobą. Obecnie jednak coraz częściej 
mówi się o  konieczności współpracy między różnymi instytucjami 
gromadzącymi informacje o  krajowych i  światowych zasobach dzie-
dzictwa kulturowego. Czy bibliotekarze mogą oczekiwać, że przedsta-
wiciele innych środowisk będą dostosowywać swoje aplikacje do prze-
starzałego formatu bibliotecznego? Czy możemy zakładać, że nasze 
dane są aż tak cenne, że cały świat dostosuje się do naszych wymagań?

Deska ratunku

Co w  takim razie należy uczynić, aby uwolnić biblioteki od ba-
lastu, jakim wydaje się format MARC? Prawda niestety jest taka, że 
jak na razie nikt nie podsunął powszechnie akceptowanego rozwią-
zania, choć propozycji nie brakuje. Jedną z nich jest np. zastosowanie 
formatu MARCXML. Miałoby to pozwolić na przezwyciężenie pew-
nych ograniczeń związanych z obecnie stosowaną postacią formatu 
marcowskiego, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości funkcjono-
wania baz bibliotecznych. Przeciwnicy tego rozwiązania zwracają jed-
nak uwagę na to, że MARCXML niewiele różni się od formatu MARC 
w tradycyjnej postaci, w związku z czym większość problemów dalej 
pozostanie aktualna. 

Czy możemy jednak pozwolić sobie na przejście na całkowicie 
nowy format, a  jeśli tak, to jaki? Odpowiedniego kandydata nie wi-

Gdybyśmy spytali grupę przypadkowych osób o to, co złego pozostawiły po sobie lata 60., 
odpowiedzi mogłyby być bardzo różne. Część pytanych stwierdziłaby pewnie z oburzeniem, że 
pytanie pozbawione jest sensu, ponieważ okres ten był najwspanialszym w dziejach świata. 

dać, a  gdyby się nawet pojawił, to zanim zapadnie decyzja trzeba 
będzie uwzględnić kilka oczywistych faktów. Bazy biblioteczne na 
całym świecie zawierają miliony rekordów zapisanych w  formacie 
MARC. Większość systemów bibliotecznych ukierunkowana jest na 
obsługę tego formatu i większość katalogerów została przeszkolona 
do pracy w MARC-u. Koszty przejścia na nowy format będą ogrom-
ne, pozostaje jednak pytanie, czy większe niż koszty niepodejmowa-
nia żadnej decyzji.

W  maju dowiedzieliśmy się, że z  problemem tym postanowi-
ła zmierzyć się Biblioteka Kongresu. Zamierza ona podjąć działania 
prowadzące do gruntownego przeanalizowania możliwości zrefor-
mowania aktualnych standardów katalogowania i wymiany danych. 
Jednym z elementów tych działań ma być rozstrzygnięcie, czy format 
MARC może zostać przystosowany do dalszego użytku, czy też po-
winien zostać zastąpiony przez produkt bardziej kompatybilny ze 
środowiskiem internetowym. Problem ten został oceniony jako nie-
zwykle istotny, zarazem jednak dano do zrozumienia, że nie należy 
oczekiwać szybkich zmian. Prace mają mieć charakter kolektywny 
i  Biblioteka Kongresu zamierza zaangażować w  dyskusję możliwie 
szerokie grono przedstawicieli środowisk bibliotekarskich. Najbliższe 
lata będą wypełnione dyskusjami prowadzonymi na różnych forach, 
a ewentualne zmiany mają być wprowadzane w sposób ewolucyjny 
z troską o minimalizację kosztów i nakładów pracy. 

Czy to oznacza, że przeciwnicy MARC-a  muszą uzbroić się 
w cierpliwość, natomiast ci, którzy zachowali dla tego formatu odro-
binę ciepłych uczuć, mogą liczyć na to, że zdążą odejść na emerytu-
rę nim ziści się złowieszcze życzenie Roya Tennanta? O tym napiszę 
w następnej części artykułu.

ze statycznego Web1.0 przekształcił się w dynamiczny Web2.0, a na-
wet Web3.0. Przykłady zmian można mnożyć i może to wydawać się 
wręcz niewiarygodne, że pochodzący z  lat sześćdziesiątych format 
przetrwał te wszystkie rewolucje. 

Dodatkowo na jego niekorzyść przemawia to, że jest to format 
niezwykle skomplikowany, wymagający sporego doświadczenia, 
by móc posługiwać się nim sprawnie. Krytycy wskazują również na 
to, że zamiast czytelnych etykiet słownych poszczególne pola mają 
oznaczenia cyfrowe, co sprawia, że nawet najprostszy rekord utwo-
rzony w tym formacie nie jest czytelny dla osób niewtajemniczonych 
w jego sekrety. 

Dodatkowym problemem jest sposób zapisu danych. 
Informacje podawane w polach zmiennej długości, z wy-
jątkiem pól kontrolowanych przez kartoteki haseł wzor-
cowych, zazwyczaj nie mają sformalizowanej postaci, co 
w  znacznym stopniu utrudnia przeszukiwanie tych 
pól i uzyskiwanie kompletnej informacji o zawar-
tości bazy. 
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Najegzotyczniejsze miejsca wydania 
unikatowych publikacji skatalogowanych w NUKAT

opracowanie: Agnieszka Kasprzyk

La question de l’autre dans le roman haitien contemporain 
Yves Chemla.
[Matoury] : Ibis Rouge Editions, cop. 2003.
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 

The Journal of Caribbean History
St. Lawrence, Barbados : Caribbean Universities Press, 1970-.
Karaibski, Region – czasopisma.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Africans to Antiguans: the slavery experience
references collected by Desmond V. Nicholson; with a historical 
overview and epilogue by Edward T. Henry.
[St. John’s]: Museum of Antigua and Barbuda: UNESCO, 2003.
Niewolnictwo – Antyle Brytyjskie – historia.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Contributions from the Bermuda Biological Station for Research
St. Georges West : Bermuda Biological Station for Research, 1904-.
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 

Dominica national environmental action plan
Government of the Commonwealth of Dominica.
[S. l. : s. n.], 1994.
Polityka ochrony środowiska – Dominika – 1990-.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Paroles de terre en larmes: nouvelles 
Gisele Pineau et al.
St-Claude (Guadeloupe): Centre d’Action Culturelle de la 
Guadeloupe; [Paris]: Hatier, 1988.
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Główna UMCS w Lublinie 

Contemporary painting in Scotland 
Bill Hare.
Tortola: Craftsman House, 1992.
Malarstwo – Wielka Brytania – Szkocja.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Historical sketch of the American Virgin Islands 
Lyonel Paquin.
St. Thomas : Lyonel Paquin, cop. 1970.
Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych – historia.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Atlas – agriculture et développement rural des savanes d’Afrique centrale: Cameroun – 
République centrafricaine – Tchad
ed. scientifiques: J.-Y. Jamin, C. Gounel, C. Bois ; préf. S. Namkossérena; av.-prop. de L. Seiny-Boukar.
N’Djamena: Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique 
centrale (PRASAC); Montpellier: Cente de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD), 2003.
Rolnictwo – Kamerun – mapy.
Rolnictwo – Republika Środkowoafrykańska – mapy.
Rolnictwo – Czad – mapy.
 Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie 

The diamond fields of Sierra Leone
P. K. Hall.
Freetown: Geological Survey of Sierra Leone, [1968].
Diamenty – kopalnie i wydobycie – Sierra Leone.
Osady rzeczne – zawartość minerałów – Sierra Leone.
Geologia– Sierra Leone.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Kristotonyenye kple kplodudede
enlola S. Nomenyo, Osofo.
Lome: Nyanyuie-Hame Agbaletafe, 1961.
Katechizmy.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

Al-jami al-Saheeh
Noraldeen A. B. H. Al-Saliny.
Oman: Saud B. N. Al-Saliny, 1993.
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna 
Collegium Medicum 

Madagascar: revue de géographie
Laboratoire de Géographie Université de Madagascar.
Tananarive: Université de Madagascar, 1962-.
Université de Madagascar. Laboratoire de géographie – czasopisma.
Geografia fizyczna – Madagaskar – czasopisma.
Geografia człowieka – Madagaskar – czasopisma.
Geografia – Madagaskar – czasopisma.
Madagaskar – czasopisma.
 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
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Bibliotekarz 
przed komputerem, 
czyli e-learning
tekst: Kamila Grzędzińska

E-learning dotarł pod strzechy NUKAT-u i bibliotek współpracujących. Od kilku miesięcy 
bibliotekarze szkolą się w zakresie zasad współpracy, tworzenia rekordów bibliograficznych i haseł 
kartoteki, haseł wzorcowych oraz innych bieżących spraw, nie opuszczając swoich miejsc pracy, 
wyposażeni jedynie w słuchawki, materiały dydaktyczne i dobrą wolę. Nie rezygnujemy ze szkoleń 
metodą tradycyjną, spotkań, seminariów i ćwiczeń, ale coraz częściej proponujemy spotkanie online 
– szybsze, wygodniejsze, nie mniej efektywne.

 E-learning, nauczanie z  wykorzystaniem Internetu, było wykorzy-
stywane już w latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 

praktycznie wszystkie szkoły wyższe, zarówno państwowe jak i  pry-
watne, oferują swoim studentom wybrane zajęcia online, a  nawet 
możliwość pełnego studiowania w  trybie zdalnym. Świat możliwości 
nauczania zdalnego otworzył się przed Centrum NUKAT, gdy Bibliote-
ka Uniwersytecka w Warszawie zakupiła oprogramowanie Netviewer, 
które umożliwia organizowanie i prowa dzenie spotkań online dla wie-
lu słuchaczy jednocześnie. Pierwsze szkolenie w takim trybie było praw-
dziwym wyzwaniem zarówno dla jego organizatorów, jak i dla uczest-
ników. Odbyło się w listopadzie 2010 roku i było to szkolenie nowego 
bibliotekarza systemowego z biblioteki współpracującej czynnie już od 
kilku lat. Kolejne – przeszkolenie biblioteki przystępującej do współ-
pracy w trybie biernym – pozwoliło przetestować metodykę szkolenia 
większej grupy słuchaczy przed pierwszym większym szkoleniem z za-
kresu tworzenia języka haseł przedmiotowych KABA w  marcu 2011 
roku. Pierwsze doświadczenia przyniosły wnioski do pracy nad dosko-
naleniem techniki nauczania zdalnego. Przyniosły też pozytywne reak-
cje, życzliwe uwagi i zainteresowanie taką formą zdobywania wiedzy. 

Przygotowanie szkolenia w formie pokazu online nie jest dla tre-
nerów z Centrum NUKAT trudniejsze niż wygłoszenie wykładu lub 
przeprowadzenie ćwiczeń „na żywo” ale wymaga pewnych umiejęt-
ności. Kontakt z  osobami szkolonymi możliwy jest przez kilka do-
stępnych narzędzi – mikrofon i słuchawki, czat, mail, sygnalizowanie 
pewnych faktów poprzez umówione znaki, ale trzeba pamiętać, że 
dla wielu osób brak bezpośredniej interakcji trener-słuchacz może 
być onieśmielający. Dlatego w szkoleniu zdalnym niezwykle istotne 
jest jasne sprecyzowanie tematu i realizowanie go krok po kroku wraz 
z jednoczesnym reagowaniem na pytania i uwagi uczestników. Oso-
ba szkoląca obok świetnego przygotowania merytorycznego musi 
umieć służyć pomocą w  zakresie technicznego opanowania zasad 
działania programu przez wszystkich uczestników i posiadać umiejęt-
ność kontrolowania sytuacji i  ludzi. Niezbędne cechy to cierpliwość 
i życzliwość, ale też miły tembr głosu odgrywa niebagatelną rolę. Ma-
teriały udostępniane uczestnikom szkolenia muszą być przygotowa-
ne starannie, tak aby służyły im jeszcze po spotkaniu. Spełniają one 
rolę dwojaką – swoistych notatek z wykładu oraz wizualizacji oma-
wianych problemów, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych 

w trakcie szkolenia. Z uznaniem spotykają się również materia-
ły dodatkowe, poszerzające zakres szkolenia, takie jak zbiory uży-
tecznych linków, listy zasobów czy też bibliografia. 

Będąc codziennie w  kontakcie z  bibliotekami współpracujący-
mi zauważyliśmy, że pewne problemy się powtarzają. Dlatego też 
kolejnym krokiem jest wprowadzenie przez Centrum NUKAT usługi 
„szkolenie na życzenie”. Już wkrótce na stronie www.centrum.nukat.edu.
pl w zakładce Szkolenia będzie dostępny formularz, za pomocą którego 
będzie można przesłać propozycje zagadnień wymagajacych wyjaśnienia, 
czy szerszego omówienia, kwestii problematycznych i trudnych. Pracow-
nicy Centrum NUKAT będą w miarę potrzeb organizować krótkie spotka-
nia online dla jednej lub kilku bibliotek, podczas których w formie wykładu, 
ćwiczeń lub rozmowy postarają się odpowiadać na najczęściej zadawane 
pytania. Taki błyskawiczny kurs nie obciąża pracowników biblioteki a przyno-
si wiele pożytku. Przykładem takiego działania jest niedawno przeprowadzany 
instruktaż z  ustawiania opcji w  nowej wersji klienta systemu Virtua, na który 
zapisało się wielu chętnych. Ankieta przeprowadzana wśród uczestników tego 
spotkania wykazała, że było ono bardzo potrzebne i zrealizowane w sposób od-
powiadający oczekiwaniom. 

Szkolenia online przeprowadzane przez Centrum NUKAT spotkały się z życz-
liwym przyjęciem i zainteresowaniem. Biblioteki doceniają oszczędność czasu i pie-
niędzy, a także większe możliwości organizowania szkoleń „na żądanie”. Teraz dużo 
łatwiej jest reagować na potrzeby katalogerów i  wychodzić im naprzeciw.



 Serce biblioteki
tekst: Alicja Szabłowska

Biblioteka to oczywiście przede wszystkim księgozbiór ustawiony w równych rządkach na regałach. 
To on jest istotą biblioteki, ale jej treścią są ludzie, którzy z niej korzystają i sprawiają, że spełnia się jej 
przeznaczenie.

temat numeru temat numerutytuł ujednolicony [5/2012]

 Starożytna βιβλιοθήκη (gr. bibliotheke, biblioteka) nie różni się 
tak bardzo od dzisiejszej. Tak jak i obecnie, instytucje te gromadziły 

pozycje, katalogowały, chroniły słowo pisane. Różni je jednak zasadni-
cza sprawa – dostępność. Egipskie przybytki sprzed naszej ery odwie-
dzać mogli jedynie nieliczni. W  XXI wieku do biblioteki wejść może 
każdy. Efektem otwierania bibliotek jest ich dzisiejszy wygląd – regały 
dźwigające miliony mądrych słów uzupełniają miejsca pracy własnej. 
I to na nich się teraz skupimy.

Przychodzi student do biblioteki…

Najliczniejszą grupą korzystającą z  bibliotek jest studencka brać. 
Żakowie z  racji swoich codziennych obowiązków odwiedzają tę in-

stytucję kilka razy w tygodniu, a podczas sesji egzaminacyjnej próżno 
wręcz szukać wolnego skrawka przestrzeni w okolicy regałów poświę-
conych co bardziej popularnym wśród danego pokolenia dziedzinom 
nauki. Jedną z przyczyn, dla których student wybiera naukę w bibliote-
ce, jest jej klimat:

− Ja lubię siedzieć w  bibliotece wydziałowej – tłumaczy Dorota, 
doktorantka na wydziale polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
– Mam tu spokój, którego brak mi w studenckim mieszkaniu, bo dzielę 
je z kilkoma innymi studentami. A poza tym jakoś łatwiej wczuć mi się 
w klimat nauki w takim miejscu, w domu wiele rzeczy mnie rozprasza, 
zawsze jest coś do zrobienia, a tu po prostu muszę się zmusić do nauki.

Opinia mojej rozmówczyni nie jest odosobniona, wielu z pytanych 
znajomych deklarowało, że lubiło uczyć się przy bibliotecznym biurku. 
No właśnie – biblioteczne biurko.
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Nad kreślarską deską

Projektowanie biblioteki to prawdziwe wyzwanie. Z jednej strony 
jest to miejsce publiczne, zatem rządzi się swoimi prawami (ciągi piesze, 
dostępność do konkretnych miejsc przy zakazie wstępu do innych itp.). 
Z  drugiej klimat biblioteki jest ważny, zatem należy zapewnić czytel-
nikowi dozę intymności oraz umożliwić mu chłonięcie intelektualnej, 
pełnej kultury atmosfery tego miejsca. 

Co tworzy atmosferę biblioteki w  bibliotece? Przede wszystkim 
książki. Dlatego coraz częściej regały ze znakomitą większością księgo-
zbioru znajdują się w części dostępnej dla czytelników. Kilometry bar-
wnych grzbietów są nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim pozwalają 
czytelnikowi samodzielnie szukać danej pozycji, szperać, wertować, 
oglądać, natykać się na poszukiwane od dawna perły literatury czy za-
kochiwać w nowo poznanym autorze. Miejsca pracy własnej są wkom-
ponowane w biblioteczny krajobraz tak, by nie burzyć harmonii, ale by 
z nią współgrać.

Jak wyjaśnia Andrzej Zatwarnicki z  pracowni Architop, która za-
projektowała Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu, w bibliotece każdy 
powinien czuć się przede wszystkim komfortowo, dlatego ważna jest 
różnorodność miejsc do korzystania z  zasobów. Jeden bowiem wy-
bierze nieduży stolik gdzieś za regałem, drugi zaś zdecydowanie woli 
zasiąść z książką czy magazynem w fotelu. Jeszcze inny nie wyobraża 
sobie samotnego korzystania z biblioteki i potrzebuje kilku siedzeń, by 
czas spędzać w gronie znajomych, podyskutować. 

Miejsca do samodzielnego kontemplowania literatury i innych za-
sobów zazwyczaj są rozsiewane po budynku, tak, by można było zna-
leźć sobie zaciszny kąt lub przeciwnie – przyjemne miejsce do „współczy-

tania”. Bo dzisiejsza biblioteka ma oprócz poznawczo-edukacyjnej jeszcze 
jedną funkcję – społeczną. 

Stąd pomysł na stoły konferencyjne oraz przypominające domowe 
kąty z kilkoma fotelami i stolikami kawowymi, gdzie świetnie się dyskutu-
je, poznaje nowych ludzi. Zazwyczaj te pierwsze miejsca sytuowane są 
w  oddzielonych pomieszczeniach, gdzie nikomu nie przeszkadza mó-
wienie pełnym głosem. 

W  nowoczesnej bibliotece jej pracownik jest jak integralna część 
ekosystemu – wtopiony w przestrzeń. Dlatego np. w Bibliotece Miejskiej 
w Opolu obsługa mediateki prace przygotowawcze do wydania użyt-
kownikowi materiału prowadzą w pomieszczeniu za szklaną ścianą. Dzię-

ki temu czytelnik widzi, co dokładnie dzieje się, zanim zamówione filmy 
czy płyty trafią w jego ręce, zatem też niejako bierze w tym udział.

U korzeni

Świat starożytny, jak wspominałam na początku, nie obył się bez 
bibliotek. Jedną z najwspanialszych i największych była Biblioteka Alek-
sandryjska mieszcząca się w Aleksandrii. Założył ją ok. III w. p.n.e. władca 
Egiptu Ptolomeusz I, a kolejni członkowie tego zacnego rodu dbali o jej 
rozwój (np. Ptolomeusz II Philadelphos zmuszał każdego wwożącego 
do miasta książkę przybysza do zostawienia jej w bibliotece, by mogła 
zostać skopiowana i zasiliła zbiory). 

Juliusz Cezar w  I  w. p.n.e. zniszczył Aleksandrinę, jednak jej duch 
przetrwał – w latach 90. XX wieku władze Egiptu podjęły się odbudo-
wania tej dawnej potęgi i od 2002 roku nowa Biblioteka Aleksandryj-
ska cieszy oczy. Jej wnętrze jest równie nowoczesne jak futurystyczna 
elewacja. Wysoki strop nadaje miejscu powagi, a antresole – lekkości. 

Miejsc pracy własnej jest w Aleksandrinie pod dostatkiem. Właś-
ciwie wnętrze podporządkowane jest użytkownikowi – pojedyncze 
komfortowe biurka z komputerami, wieloosobowe stoły do wspólnej 
nauki czy (cichutkiej) dyskusji, przestrzeń i naturalne światło. Dodatko-
wo projektant zadbał o osobne sale komputerowe oraz seminaryjne. 
Cały kompleks przypomina sprawny organizm. 

Aleksandrina nie jest ogólnie dostępna. Jak usłyszałam od Ani, któ-
ra odwiedził ją jako studentka podczas międzynarodowej wymiany, 
do czytelni i wypożyczalni wstęp mają jedynie studenci Uniwersytetu 
Aleksandryjskiego i nie ma możliwości zwiedzenia środka. Jak przyzna-
je, młodzi Egipcjanie wykorzystują piękne wnętrza do randkowania – 

choć ze względu na kulturę odbywa się to w głębokiej tajemnicy.

Za oceanem nie jest inaczej

California Institute of Technology jest małym uniwersytetem poło-
żonym na przedmieściach Miasta Aniołów w Kalifornii. Specjalizuje się 
w naukach ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych, wypuszczając 
w  świat wybitnych ekspertów w  tych dziedzinach. Choć studentów 
ma niewielu – ok. 2000 – dysponuje kilkoma bibliotekami. Trzy z nich 
− Sherman Fairchild Library (SFL), Millikan Library i Dabney Library (je-
dyna poświęcona naukom humanistycznym) – są ogólnodostępne. 
W bibliotekach dla wygody studentów zainstalowano czytniki kodów, 
zatem książkę wypożycza się bezobsługowo. A miejsca pracy własnej? 
− Każda z bibliotek ma pokoje, które studenci mogą zarezerwować na 
określone godziny bez opłat, np. żeby się uczyć ze znajomymi. Każdy 
z tych pokojów ma 40-calowy monitor, tablicę i około 10 miejsc siedzą-
cych – słyszę od Jerzego, który studiuje na Caltech.

By wyjść naprzeciw skomputeryzowanym żakom, biblioteki wy-
pożyczają laptopy, iPady i czytniki e-booków. Czym biblioteka w Los 
Angeles różni się od tej w Warszawie czy Krakowie? W USA miejsca 
komputerowe dumnie zajmują Macintoshe zamiast PC.

Kiedyś biblioteka miała zupełnie inny entourage: była dostojnym, 
pełnym powagi miejscem, gdzie spoczywała wiedza w  najczystszej 
postaci. Dziś wiedza ta – nadal czyściutka – łaknie czytelnika, oddając 
mu swoje serce, swoją przestrzeń we władanie. Wszyscy dobrze na tym 
wychodzimy.
Konsultacja: architekt Andrzej Zatwarnicki, Architop, rozmówcy: krewni i  znajomi 

królika;)
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Mirosław Maciej Malinowski

Mirosław Maciej Malinowski, od niedawna kierownik Ośrodka Kontroli Rekordów Kar-
toteki Haseł Wzorcowych, który powstał z  połączonych działów ośrodka kontroli haseł 
formalnych oraz ośrodka języka haseł przedmiotowych KABA. Na co dzień godzi interesy 
tych dwóch światów i zarządza zgodne współistnienie haseł formalnych i przedmiotowych 
w  opisach bibliograficznych. Zatwierdza nowe hasła osobowe, choć i te dla serii, tytułów 
ujednoliconych i ciał zbiorowych nie są mu obce. Tropi dublety, wyszukuje informacje, które 
wzbogacają rekordy khw i  sprawiają, że stają się one… ładniejsze. Szkoli nukatowy narybek 
i bibliotekarzy odbywających staże zawodowe w Centrum NUKAT. Ceniony i lubiany za fa-
chowość, sprawiedliwość, poczucie humoru i nieustający optymizm.

Learning addict
tekst: Aleksandra Świerk

Stop nauce?

Polecam wykonanie pewnego eksperymentu − wpiszcie na 
Youtube.com na pasku wyszukiwania słowo „kurs”, jako domyślne frazy 
pojawią się: kurs tańca towarzyskiego, kurs prawa jazdy, gry na gitarze, tań-
ca weselnego, fotografii, samoobrony, angielskiego, itd., itp. Można spraw-
dzić także zwrot „jak nauczyć się…”, moi domyślni faworyci to: „szpagatu” 
i „beatboxu”. Pomyślcie o innych umiejętnościach, które zawsze chcieli-
ście posiąść, wstukajcie bez wahania. Internet dostarcza niezliczonych 
dowodów na to, iż drzemie w nas rządza nauki. 

Nic w tym zresztą nowego, od wieków zaprzęgano do pracy sztaby 
guwernantek mających za zadanie uczynić ze zwykłych dzieciaków lu-
dzi obytych, inteligentnych, o magnetycznej osobowości. Cóż, niewiele 
się zmieniło, wciąż pragniemy być obyci, inteligentni, magnetyzować 
osobowością, z tą różnicą, iż obecnie dostęp do wiedzy i coraz bardziej 
fantazyjnych metod przyswajania jej otworzył przed nami drogi samo-
doskonalenia, jakich nie znali nasi przodkowie. Guwernantki poszły 
w odstawkę. Strony e-learningowe, kursy online, transkrypcje wykładów, 
e-korepetycje to prawdziwa pożywka dla rosnącej rzeszy ludzi uzależnio-
nych od samorozwoju. Tak, istnieją tacy. I wbrew pozorom zjawisko to nie 
zwiększa odsetka geniuszy stąpających po ziemi.

Inwestycja w siebie?

Jak każdy nałóg, także i  ten wiąże się z pewną kompulsywnością 
i doraźnością. Prościej − uzależnieni zazwyczaj w nikłym stopniu wyko-
rzystują zdobytą wiedzę i umiejętności, bo nie w tym tkwi sedno zaba-
wy, liczy się zastrzyk adrenaliny towarzyszący rozpoczynaniu kolejnych 
kursów, odkrywaniu wciąż nowych możliwości rozwoju i  potencjal-
nych pól samorealizacji. Podniecenie szybko jednak słabnie w obliczu 
zupełnie nowego wyzwania majaczącego na horyzoncie, kolejnej daw-
ki, może tym razem język portugalski, taniec towarzyszki albo kurs dla 
sommelierów? Poczucie, iż robimy coś dla swojego rozwoju, inteligen-
cji i tym samym podniesienia samooceny smakuje lepiej niż niejedna 
używka, podsyca apetyt na więcej. 

Wyznania uzależnionych, dostępne oczywiście w Internecie, podkre-
ślają także potrzebę poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich od za-
wsze pytania. Podczas lektury kolejnego poradnika niecierpliwie przebie-
rają palcami w oczekiwaniu na tak zwany „A-HA! moment”, czyli stronę, 
gdzie autor, zazwyczaj po przydługawym wstępie, wreszcie przechodzi 
do sedna sprawy – padają wyjaśnienia: jak się to robi, na czym to polega, 
jak to działa, skąd się bierze, jak żyć.

Choroba nadmiaru wiedzy

Trudno w to uwierzyć, ale uciekanie w naukę dla niektórych często 
staje się pokrętną formą prokrastynacji, czyli ciągłego odwlekania i prze-
kładania obowiązków na później. Samorozwojowi fanatycy zamiast wy-
konywać właściwe, przypisane im w pracy czy szkole czynności, szybko 
znajdują zajęcie zastępcze − związane oczywiście z  poszerzaniem ich 
wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i  kompetencji. Wspaniała 
wymówka! 

Jak poznać, czy kwalifikujemy się nad 
odwyk? Samorozwój i nauka mają z zasa-
dy prowadzić do wzbogacenia naszej oso-
bowości, polepszenia sytuacji życiowej, 
materialnej, kondycji fizycznej i  psychicz-
nej, bardziej efektywnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. Wszystko co pcha 
nas w  dokładnie przeciwnym kierunku, 
można uznać za niepokojące. 

Oczywiście nie panikujmy, łatwy dostęp do wiedzy oraz wciąż ros-
nące możliwości samorealizacji to jedno z największych błogosławieństw 
naszych czasów. Wystarczy zachować właściwe proporcje i podjąć wy-
zwanie wcielania w życie zdobytych umiejętności − zabłysnąć w towa-
rzystwie wiedzą na temat wojen napoleońskich, obejrzeć hiszpański film 
w oryginale, poszukać pracy jako tłumacz z języka japońskiego lub zaser-
wować przyjaciołom własnej roboty zestaw sushi. 

Trudno w to uwierzyć, ale 
uciekanie w naukę dla niektó-
rych często staje się pokrętną 
formą prokrastynacji, czyli cią-
głego odwlekania i przekładania 
obowiązków na później. 

W Centrum NUKAT zajmuję się: wyszukiwaniem informacji na temat ludzi

pensję! Oczywiście na wyższą

rozwiązywanie zagadek

będzie dobrą marką

prowadzę niezdrowy tryb życia

pływać w ciepłym morzu i prowadzić ciekawe rozmowy

bylejakości i braku czasu

staram się przynajmniej słów nie nadużywać…

Mistrz i Małgorzata, Szeregowiec Ryan i wszystko Pink Floyd

W NUKAT chciałbym zmienić:

W swojej pracy najbardziej lubię:

Za 10 lat NUKAT:

W wolnym czasie najchętniej: 

Lubię:

Nie lubię: 

Słowa, których nadużywam to: 

Ulubiona książka/płyta/film to:



18 19

tytuł ujednolicony [5/2012] kącik literackikącik literacki
„Poradnik dla zielonych rodziców” 
porusza wiele tematów związanych 
z  ekologicznym stylem życia – można 
dowiedzieć się między innymi o własno-
ręcznie robionych kosmetykach, ekolo-
gicznym i tanim sprzątaniu przy użyciu 
np. sody, książka podaje też przepisy na 
potrawy dla dziecka. 
Została wzbogacona o wypowiedzi eks-
pertów, takich jak: prof. Janusz Książyk, 
pediatra i  gastroenterolog, kierownik 
Kliniki Pediatrii z  Centrum Zdrowia 
Dziecka, Maria Romanowska, położna 
związana ze Stowarzyszeniem Dobrze 
Urodzeni i  Domem Narodzin, Monika 
Staszewska, położna, która przez wiele 
lat udzielała porad laktacyjnych w mie-
sięczniku „Dziecko”, również w  formie 
telefonicznego pogotowia laktacyjnego, 
Małgorzata Czarniecka, instruktorka 
masażu niemowlęcego z dwudziestolet-
nim stażem współpracująca z Fundacją 
Rodzić po Ludzku, Agnieszka Stein.
Jak deklaruje wydawca, książka nie za-
wiera przykazań i  każdy może wybrać 
sobie z niej rozdziały tylko dla siebie in-
teresujące.
„Poradnik…” został wydrukowany na 
papierze z  certyfikatem FSC. Autorki, 
będąc autentycznymi i  trzymając się 
swoich proekologicznych przekonań, 
zadbały o to, aby książkę wydać w spo-
sób przyjazny dla Ziemi. 

 Przyznaję, że do tej książki podchodziłam z  dużym sceptycyzmem… Dlaczego? Odstra-
szało mnie nazwisko Reni Jusis – medialnej ekomamy. W końcu to ja przecierałam szlaki 

ekorodzicielstwa na długo, zanim pojęcie to weszło pod strzechy domów, w których ogląda 
się telewizję śniadaniową :-). Nie obejrzałam ani jednego odcinka tego programu, bo telewizja 
jako medium mocno mnie odstrasza, trawię tylko bajki w Mini Mini (najlepiej w ograniczo-
nej ilości), a do tego program pojawił się, kiedy moje dziecko już dawno wyrosło z pieluch 
i chusty...Poza tym z wrodzoną przekorą pomyślałam, że czegóż ja się mogę z tej książki do-
wiedzieć – w końcu przetestowałam i chusty, i wielorazówki, i orzechy jeszcze zanim w Polsce 
pojawił się pierwszy sklep internetowy z  takim asortymentem… Kosmetyków praktycznie 
nie używam, w kuchni królują warzywa i strączki, zabawki recyklingowe to moja specjalność 
itd. itp. A jednak. Książka po prostu jest dobra :-). Informacji jest dużo, ale nie nużą. Podzielone 
na rozdziały, można więc czytać wyrywkowo (np. przy śniadaniu…). Mnóstwo praktycznych 

wskazówek, plan porodowy, pomysły na domowe 
kosmetyki, zabawki, wykrój na pieluszkę i  Mei Taia 
– czyli wszystkie informacje, które żmudnie wyszu-
kiwałam w necie, zostały zebrane w jednym miejscu. 
W dodatku styl przeprowadzania wywiadów z róż-
nymi ekspertami jest taki, jaki powinien być. Ciepły, 
nienachalny, interesujący. Polecam wszystkim rodzi-
com, także tym, którzy myślą, że już wszystkie zielone 
rozumy pozjadali :-).

Tradycyjne podziękowania dla sklepu Eco Shop 
za udostępnienie książki. I tradycyjnie przekazu-

ję ją do opolskiej Mamoteki, niech służy innym.

Olga Szkolnicka, Ekostyl.blogspot.com

Okiem blog
era…

„Poradnik dla zielonych rodziców”, Reni Jusis i Magda Targosz, wyd. Mamania, 2011.
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Kryminał i gra
 Umberto Eco jako pisarz świadomy warsztatowych zabiegów 

ulepszających intrygę, a  także jako teoretyk literatury, tworzy 
kolejną powieść historyczną o  ironicznym posmaku. „Cmentarz 
w  Pradze” jest bowiem nie tylko literackim popisem, lecz również 
stałą grą z  pisarską materią oraz przyzwyczajeniami i  świadomością 
czytelników.

Gdyby próbować opisać tę książkę pod kątem zawartości „głoś-
nych” tematów, wydałaby się każdemu przesadzona i przeładowana 
stereotypami. W wyliczance pojawiliby się Żydzi oskarżani o całe zło 
świata, masoni oraz jezuici także występujący w roli czarnych charak-
terów, do tej galerii doszliby jeszcze grzeszący bez przerwy księża oraz 
sataniści. Do przedstawicieli wszystkich tych grup Eco dopisał scena-
riusz obejmujący najróżniejsze zbrodnie i  fałszerstwa, czarne msze 
i  bluźnierstwa, rozpustę i  spiski. Nie waha się przed pozbawianiem 
postaci życia, a czyni to przeważnie w okolicznościach zaprzeczają-
cych ideom humanizmu – w „Cmentarzu w Pradze” zresztą na dobro 
i klasyczne wartości nie ma miejsca, bohaterowie pod względem mo-
ralnym są nieodwracalnie okaleczeni. 

Co charakterystyczne, postacie bez przerwy posługują się oskar-
żeniami i opiniami, które dziś funkcjonują przede wszystkim w sferze 
skostniałych stereotypów tracących swą moc: w „Cmentarzu…” obie-
gowe wierzenia są ciągle żywe i mogą stać się przyczyną dalszego zła; 
nie ma ucieczki przed tym, co wypowiedziane.

Autor prowadzi opowieść, przedstawiając dwa światy – rozpo-
czyna od postaci, która znajduje w swoim domu ślady obecności ko-

goś innego, tajemniczego księdza, lecz nie może sobie przypomnieć 
okoliczności ewentualnego spotkania. Inny pozostawia w dzienniku 
zapiski, dzięki którym bohater może wreszcie poznać i  zrozumieć 
prawdę, mimo że do końca trudno w  nią uwierzyć. Całość nabiera 
natomiast posmaku kryminalno-detektywistycznego. 

Drugi kierunek zainteresowań Eco to sytuacja polityczna we 
Francji. Wydarzenia obejmują koniec XIX wieku. Umberto Eco w po-
słowiu tłumaczy, że postacie w książce są zbudowane z sylwetek i wy-
powiedzi rzeczywiście istniejących ludzi – zapewnia więc co bardziej 
zaangażowanym w  lekturę zabawę w  rozszyfrowywanie tropów 
i  inspiracji (najłatwiej będzie znaleźć w tomie Freuda). Wyjaśnia też 
Eco, że posługiwał się cytatami – i nie jest to, paradoksalnie, rodzaj 
asekuracji, chociaż wiele jest w  tomie miejsc, które pruderyjnych 
odbiorców mogą zirytować (właściwie to książka składa się przede 
wszystkim z  rozmaitych skandali i  wykroczeń przeciwko człowie-
czeństwu, sięga do najbardziej prymitywnych zachowań i  jest wy-
zwaniem rzuconym współczesnej poprawności politycznej czy ten-
dencji – powtórnej – do tabuizowania pewnych tematów. W świecie 
„Cmentarza…” religijne, polityczne i seksualno-ludyczne tabu traci ra-
cję bytu. Tyle że szalony karnawał katalizujący śledztwo zamienia się 
w naprawdę ponury zestaw wypadków, które mrożą krew w żyłach. 
Nie ma tu taryfy ulgowej – bo i po co.

Uwagę zwraca także narracja. Eco idealnie stylizuje opowieść 
na dawne czasy (w języku zderza przełom wieków XIX i XX ze śred-

niowieczem), wprowadza też 
co pewien czas narratora-
ironistę, który funkcjonuje na 
wzór opowiadacza z  pierw-
szych wielkich powieści, ale 
przez poetykę przymrużone-
go oka daje odbiorcom znać, 
że wszystko jest tylko grą – 
i  przypomina o  umowności 
powieściowego świata, jakby 
na przekór zabiegom autor-
skim uwiarygodniającym go.

Iza Mikrut, tu-czytam.
blogspot.com

Czy nasze przekonania, nasza wiedza 
o świecie i wydarzeniach, obserwacje, któ-
re uważamy za własne, są takimi w rzeczy-
wistości? Czy też może się okazać, że są re-
zultatem nadzwyczaj zręcznej manipulacji 
prawdziwymi i fałszywymi informacjami? 
Umberto Eco podczas jednej ze swych 
konferencji prasowych powiedział, że bar-
dziej niż w teorię wierzy w spiskową prak-
tykę dziejów. Była to wypowiedź żartobli-
wa, ale czy do końca? 
Ważnym tematem Cmentarza w Pradze są 
Protokoły Mędrców Syjonu; jest to litera-

cka wizja ich powstania. Lecz dowiadujemy się także niesłychanych 
rzeczy o przedziwnych stowarzyszeniach, masonach, jezuitach, kar-
bonariuszach, o słynnych nawróceniach, które zwiodły nawet świętą 
Teresę z Lisieux, o starożytnym mieście na dnie Jeziora Genewskiego, 
które badał pewien polski archeolog. A już z pewnością nie zapo-
mnimy epizodu z doktorem Freudem rozprawiającym o psychiatrii 
w znanej paryskiej restauracji. Restauracje bowiem, kawiarnie, sma-
kowite potrawy, opisy dań, deserów, skrupulatnie układanych menu 
są tu bardzo ważne.
A przy tym wszystkim pamiętajmy, że postacie występujące w Cmen-
tarzu w Pradze są autentyczne. Jedynym wyjątkiem jest główny bo-
hater, którego jednakże liczne wyczyny mają wielu naprawdę istnieją-
cych sprawców. Podobni do nich stale krążą wśród nas.

Mile zaskoczona
Okiem blogera…

„Cmentarz w Pradze”, Umberto Eco, wyd. Noir sur Blanc, Warszawa, 2011
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 I od razu drugi konkurs. W ostatnich dniach (piszę to w drugim tygo-
dniu grudnia 2011 r.) polski Internet zalały złośliwe komentarze na te-

mat wideoklipu promującego Warszawę jako miasto-gospodarza Euro 
2012. Cudzoziemiec goniący po stolicy piękną Słowiankę zyskał sobie 
mało chlubny przydomek erection man, a komentarze nie były przy-
chylne, by ująć rzecz najdelikatniej. Pytanie: jaki klip reklamujący jaką 
inną imprezę sportową w Europie w tymże roku 2012 był wzorcem dla 

polskiego klipu? I  znowu proszę 
o e-mail pod adres podany wyżej. 
Kto pierwszy, ten lepszy. Nagroda 
także nieznana, ale również cieka-
wa. I bardzo proszę traktować oba 
konkursy rozłącznie, czyli wysłać 
po jednym mailu z  odpowiedzią 
na każde z pytań.

Te dwa niewielkie i  skromne 
konkursiki dają przedsmak uczest-
niczenia w naszej Olimpiadzie Me-

dialnej. Naszej, to znaczy organizowanej przez Fundację Nowe Media 
i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Organizujemy ją, aby upowszech-
niać wiedzę o mediach wśród młodzieży, ale w końcu co szkodzi, jeżeli 
jakieś nagrody dostaną przy okazji także osoby dorosłe? 

Olimpiada medialna. 
Tylko po co?
tekst: Robert Bogdański, prezes Fundacji Nowe Media

Co wiemy o mediach? „Aż za dużo!” – wykrzyknie niejeden. A in-
dagowany dalej, skąd u niego takie przeświadczenie, będzie wskazywał 
na wszechobecny sos medialny, w którym chcąc, nie chcąc jesteśmy za-
nurzeni wszyscy. Tylko czy aby nie mylimy kontaktu z wiedzą? Bo z tego, 
że jesteśmy nieustannie pod obstrzałem mediów, nie wynika jeszcze, że 
mamy o nich wiedzę. 

Niedawno przez media społecznościowe przetoczył się za-
bawny obrazek przedstawiający test (prawdziwy czy zmyślony, 
to nie jest istotne) rozwiązany przez ucznia gimnazjum . Zadanie 
brzmiało: wymień trzy znane ci czasopisma. Młody człowiek wpi-
sał gazetki sklepów Auchan, Biedronki i Tesco. Trzeba było widzieć 
komentarze! Pełne wyższości, załamujące ręce nad stanem umysłu 
młodego pokolenia. Tymczasem gimnazjalista faktycznie nie po-
trafił odróżnić czasopisma od gazetki reklamowej, ale przecież te 
gazetki także są mediami, co z kolei wszyscy ci, którzy zamieszczali 
pod obrazkiem złośliwe komentarze, pewnie byliby skłonni ze świa-
domości wyprzeć (w oczywisty sposób wynikało to z ich wpisów). 
W paradoksalny sposób zarówno głupstwo, jakie wpisał uczeń, jak 
i prześmiewcza (no i pełna nieskrywanej wyższości) reakcja tych, co 
wiedzą więcej, pokazały, że zarówno on, jak i oni potrzebują więk-
szej wiedzy. Zanurzenie w medialnym sosie powoduje bowiem, że 
traci się dystans.

Właśnie takiego dystansu wobec mediów ma uczyć Olimpiada 
Medialna. Naszym zdaniem zbyt wiele mówi się o  społeczeństwie 
informacyjnym, wręcz o społeczeństwie cyfrowym, a zdecydowanie 
zbyt mało o jakości obywateli tego społeczeństwa. Jak tak dalej pój-
dzie, to może się okazać, że wymarzone cyfrowe światy zamieszkują 
cyfrowi troglodyci dający się nabrać na najprostszą (choć technolo-
gicznie wyrafinowaną) manipulację. 

Głównymi nagrodami w tym konkursie będą indeksy (oraz rocz-
ne czesne) wyższych uczelni: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 
która jest partnerem Olimpiady, i  Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

Specjaliści od edukacji medialnej z  tych właśnie uczelni pod 
naukowym kierownictwem znanego medioznawcy prof. Wiesława 
Godzica będą też odpowiedzialni za poziom merytoryczny pytań 
i zadań olimpijskich. Można się więc spodziewać, że nie będzie łatwo. 
Celem organizatorów jest dotarcie do każdej szkoły średniej i  każ-
dego gimnazjum w kraju i to, żeby w eliminacjach wziął udział przy-
najmniej jeden uczeń z każdej szkoły. To oznacza potencjalny udział 
prawie 10 tysięcy młodych ludzi. Ponieważ do finału, który odbędzie 
się pod koniec maja br. w  Warszawie w  siedzibie SWPS, ma zostać 
zakwalifikowanych nie więcej niż 75 uczestników, selekcja będzie na-
prawdę ostra.

Oczywiście zestawy pytań dla gimnazjalistów będą inne niż te 
dla licealistów, podobnie nagrody. Gimnazjaliści zamiast indeksów 
otrzymają najnowocześniejsze narzędzia dla prawdziwych cyfro-
wych obywateli: laptopy, tablety, smartfony, specjalistyczne opro-
gramowanie itp.

Co wiemy o mediach? „Aż za 
dużo!” – wykrzyknie niejeden. 

A indagowany dalej, skąd u niego 
takie przeświadczenie, będzie 

wskazywał na wszechobecny sos 
medialny, w którym chcąc, nie 

chcąc jesteśmy zanurzeni wszy-
scy. Tylko czy aby nie mylimy 

kontaktu z wiedzą ? 

Zadania stawiane przed uczestnikami Olimpiady będą zróżni-
cowane – pierwszy etap to testy, drugi zaś zadania twórcze. Przed 
startem na stronie internetowej www.olimpiada-medialna.edu.pl 
każdy chętny będzie mógł porozwiązywać wcześniej próbne testy, 
aby uświadomić sobie, co może go czekać. Dodatkowo umieszone 
zostaną fragmenty nagrań audio i  video, do których potem będą 
odnosiły się pytania (opublikowane fragmenty przewyższą liczbą te 
rzeczywiście użyte). 

W  pierwszych etapach zadania będą wymagały wykazania się 
wiedzą i  refleksem, bo czas na odpowiedź na jedno pytanie będzie 
wynosił średnio minutę. Przyda się też umiejętność szybkiego koja-
rzenia. 

W  części finałowej testowe sprawdzanie wiedzy ustąpi miejsca 
sprawdzianowi praktycznemu. Finaliści dostaną za zadanie przygoto-
wać własną pracę z użyciem multimediów. Oceny dokona jury skła-
dające się z medioznawców i wybitnych dziennikarzy. Byłoby świet-
nie, gdyby w tej grupie znalazł się jakiś dobry bibliotekarz. 

W czasie 2-dniowego zjazdu finałowego uczestnicy zostaną po-
stawieni przed kolejną trudnością: będą musieli pracować w zespole 
przypadkowych osób, który zostanie utworzony ad hoc po przyjeź-
dzie na miejsce. Droga uczestnika Olimpiady Medialnej będzie więc 
prowadziła od sprawdzania wiedzy do uczestnictwa w „prawdziwym 
życiu”, w którym kompetencje medialne muszą iść w parze z kompe-
tencjami społecznymi.

Czy ten konkurs da się zorganizować bez współpracy ze strony 
bibliotekarzy? Pewnie tak. Tylko po co? Zapraszamy więc Państwa do 
wspólnej pracy i wspólnej zabawy.

Kto z szanownych Czytelników wie, jakiego znanego blogera spapugowałem tym tytułem? Niech 
zgłosi się po nagrodę (kontakt@nowemedia.info). Pierwszy e-mail wygrywa, liczy się szybkość reakcji. 
Nagroda to niespodzianka, ale realna. Żaden tam uścisk dłoni prezesa, albo zaczarowany (czytaj – 
znikający) ołówek. Pewnie nie porsche (chciałbym dożyć sytuacji, w której polską fundację edukacyjną 
stać na takie nagrody…), ale coś konkretnego. Nie książka. Byłbym okrutny, gdybym proponował 
Państwu książkę. Zresztą przecież Państwo mają wszystkie książki tego świata pod ręką…



www.nukat.edu.pl


