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relacja z jubileuszu nukat 

W roku 2012 obchodzimy także 20. 
rocznicę obecności firmy VTLS 

w  Polsce. To jeden z  systemów użytkowa-
nych przez polskie biblioteki, ale należy 
podkreślić, że jest to system, dzięki któremu 
można było stworzyć Centralną Kartote-
kę Haseł Wzorcowych i  już w  latach dzie-
więćdziesiątych budować katalogi zgodnie 
z  najwyższymi standardami. Dziesięciolecie 
NUKAT i  dwudziestolecie VTLS w  Polsce 
uczciliśmy 4 września w  Bibliotece Uniwer-

syteckiej w  Warszawie „Konferencją jubileuszową z  okazji 10-lecia utworzenia katalogu 
centralnego NUKAT oraz 20-lecia obecności systemu VTLS w Polsce i współpracy polskich 
bibliotek wykorzystujących ten system”.

NUKAT to przede wszystkim ludzie! Świetni fachowcy, pasjonaci, wizjonerzy. Trudno 
sobie wyobrazić katalog NUKAT bez wizji i  pracowitości śp. Anny Paluszkiewicz. Dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie – Pani Ewa Kobierska Maciuszko otwierając kon-
ferencję szczególnie serdecznie przywitała innych „ojców założycieli” NUKAT-u: Richarda 
E. Quandta, Ewę Dobrzyńską-Lankosz, Grażynę Jaśkowiak, Henryka Hollendra, Juranda 
Czermińskiego. Ale nie byłoby katalogu NUKAT bez bibliotekarzy, którzy codziennie wpro-
wadzają nowe dane (rekordy, modyfikacje, symbole lokalizacji), bez informatyków oraz coraz 
liczniejszych użytkowników, także tych „poza bibliotecznych”. 

NUKAT dorasta!
tekst i kometarze: Magdalena Rowińska
zdjęcia: Jakub Burchard, Jadwiga Antoniak

NUKAT ma dziesięć lat! Tak, tak, w 2002 roku rozpoczęliśmy współkatalogowanie! Czy ktoś jeszcze 
pamięta tamte emocje, niepokoje, pytania? Początki nie były łatwe, ale po tylu latach współpracy 
można z dumą stwierdzić, że bibliotekom się udało! Wspólnie pracowicie budujemy centralną 
informację o zbiorach polskich bibliotek.

Dyr. Ewa Kobierska-Maciuszko tonie 
w  NUKAT-owym fiolecie.

Maria Burchard ze wzruszeniem podsumowała 10 lat katalogu NUKAT.
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Na dobry początek

spis treści

Czas, nie dość, że płynie nieubłaganie, to do tego jeszcze szybko. Kolejny kwartał za nami. Był to dla Centrum NUKAT czas 

szczególny – świętowaliśmy, wraz z pracownikami bibliotek z nami współpracujących, 10 lat działalności katalogu centralnego 

NUKAT. Z tej okazji zaprosiliśmy Was do nas, do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na jubileuszową konferencję. Jednocześ-

nie firma VTLS, producent oprogramowania, na którym pracuje katalog centralny i wiele polskich bibliotek, obchodziła 20-lecie 

istnienia na polskim rynku. Doroczne spotkanie użytkowników systemu splotło się z naszym jubileuszem, więc okazji do wzno-

szenia toastów nie brakowało. Był to czas podsumowań i wspomnień, wzajemnych gratulacji i słów uznania, wyciągania wniosków 

z porażek i snucia planów na przyszłość. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że wspólna praca przyniosła efekty i mamy się czym 

chwalić. NUKAT to przede wszystkim ludzie, bibliotekarze, informatycy i użytkownicy katalogu, ich entuzjazm, chęci do działania, 

wiedza i profesjonalizm. Dziękujemy nie tylko za Waszą obecność w dniu naszego święta, ale przede wszystkim za to, że na co dzień 

możemy razem budować nasz katalog. Krótką relację z jubileuszu przygotowała Magdalena Rowińska, warto zajrzeć, choć trzeba 

przyznać, że nawet najlepsze zdjęcia nie oddadzą wspaniałej atmosfery tamtego dnia. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się 

z wynikami Prześwietlenia – tym razem na pytania odpowiada Maria Burchard, współtwórczyni katalogu NUKAT, która każdego 

dnia czuwa, żeby wszystko chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Prawdziwa gratka!

NUKAT tworzą najlepsze biblioteki, także te spoza granic naszego kraju. Biblioteka Polska w  Paryżu może się pochwalić 

wspaniałą historią i cennymi zbiorami, o czym pisze Danuta Adamowicz w kolejnej odsłonie naszego cyklu „Biblioteki NUKAT-u”. 

Autorka dzieli się również swoim doświadczeniem z codziennej pracy w bibliotece na Wyspie św. Ludwika. O tym, że biblioteki 

to nie tylko zbiory, katalogi i regulamin nie trzeba już nikogo przekonywać, ale tekst Agaty Walczak-Niewiadomskiej z pewnością 

odsłoni nowe, zaskakujące przejawy pomysłowości bibliotekarzy w zachęcaniu czytelników do częstego odwiedzania bibliotek. 

Na ten numer z pewnością niecierpliwie czekali wszyscy ci, którzy wzięli udział w naszym konkursie fotograficznym „Profil 

czytelnika”. Obiecaliśmy, że ogłosimy laureatów konkursu i obietnicy dotrzymujemy, ale trzeba przyznać, że wybór najlepszych 

zdjęć był bardzo trudny. Okazało się, że zarówno książka jak i czytelnik to bardzo fotogeniczne obiekty i zostaliśmy dosłownie 

zalani mnóstwem świetnych zdjęć. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy a laureatom – gratulujemy!

Zapraszam do lektury!

Kamila Grzędzińska
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Cała sala zasłuchana.

Maria Burchard, kierownik Centrum NUKAT, w referacie „10 lat 
NUKAT-u” podkreśliła najważniejsze sukcesy katalogu:

•	 zbudowaliśmy ponad ośmiomilionowy ogólnopolski, ela-
styczny technologicznie, spójny system danych, 

•	 zbudowaliśmy nasyconą Centralną Kartotekę Haseł Wzorco-
wych, która może być podstawą integracji różnych, powsta-
jących w izolacji systemów informacyjnych,

•	 rozwinęliśmy współpracę bibliotek na dużą skalę i potrafimy 
ją koordynować,

•	 jesteśmy gotowi do kooperacji z każdym, kto zechce z nasze-
go dorobku skorzystać lub twórczo go rozwinąć. 

Różne aspekty współpracy poruszali w  swoich wystąpieniach: 
Dr Richard E. Quandt, Professor Emeritus, Princeton University 
(„The Value of Library Cooperation”), Jack Bazuzi, Managing Director, 
VTLS Europe („Then and Now: 20 Years of Cooperation with Polish 
Libraries”), Ewa Chrzan i Grażyna Jaśkowiak, Biblioteka Uniwersytetu 
Gdańskiego („Siła współpracy: 20 lat komputeryzacji Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego”), Dr Vinod Chachra President and CEO, 
VTLS Inc. („Cooperation and Integration: Recent Developments in 
VTLS”). Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, 
wygłosił referat o katalogu centralnym jako instytucji kultury.

Zapraszamy do lektury materiałów z konferencji dostępnych na 
stronie www.nukat.edu.pl

Dziękujemy Państwu za lata wspólnej owocnej pracy.

Prof. Quandt w swoim żywiole! Z niezwykłą energią wspominał 
początki rewolucji w polskich bibliotekach.

Jurand Czermiński – wulkan energii wspominał początki automaty-
zacji polskich bibliotek i uczelni.

Nie mogło zabraknąć tortu! Smakował 
równie dobrze, jak wyglądał.

Wszyscy świetnie się bawili! Dr Vinod Chachra z częścią swoich 
współpracowników.

Część nieoficjalna na pewno zaspokoiła najbardziej wymagające 
podniebienia. 

Dr Henryk Hollender i Dr Richard E. 
Quandt tryskali dobrym humorem.

„Stara gwardia” cały czas świetnie się 
trzyma.

Udział w projektach:

NUKAT Autostrada Informacji Cyfrowej 2009 – 2013
SYNAT 2010 – 2013

Udział w projektach międzynarodowych:

WorldCat od 2006 r. 
VIAF (Virtual International Autority File) od 2011 r.
EURIG (European RDA Interest Group) od 2011 r.

SUMA: 127 bibliotek współpracujących

Liczba bibliotek przystępujących do współpracy 
w poszczególnych latach
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Biblioteka króla Filipa
tekst: Leszek Śnieżko

W swoich artykułach zazwyczaj staram się poruszać aktualne problemy świata bibliotekarskiego. 
Tym razem jednak, będąc pod wrażeniem moich wakacyjnych podróży, ani słowem nie wspomnę 
o RDA, FRBR czy linked data. Zamiast tego proponuję Państwu krótką wizytę w słonecznej Hiszpanii. 
Proszę się nie obawiać, nie będę zanudzać nikogo opisywaniem uroków śródziemnomorskich plaż 
czy też walorów smakowych zimnych drinków z parasolkami. Udamy się do maleńkiej miejscowości 
San Lorenzo de El Escorial położonej 45 kilometrów na północny zachód od Madrytu. Miejscowość 
ta pewnie nikomu nie byłaby znana, gdyby nie kaprys króla Filipa II, który właśnie tutaj postanowił 
wybudować klasztor dla uczczenia zwycięstwa nad wojskami francuskimi w bitwie pod Saint-Quentin, 
która rozegrała się dziesiątego sierpnia 1557 r. Jest to dzień św. Wawrzyńca i temu właśnie świętemu 
została poświęcona fundacja znana obecnie pod nazwą Eskurial (hiszp. El Escorial).

 Plany budowy klasztoru bardzo szybko zaczęły ulegać kolejnym 
przekształceniom, w  wyniku których powstała budowla będą-

ca połączeniem monasteru, królewskiego pałacu i  mauzoleum sta-
nowiącego miejsce ostatniego spoczynku członków hiszpańskiej 
rodziny królewskiej. To zaskakujące zespolenie skłaniało zarówno 
współczesnych jak i kolejne pokolenia historyków do snucia najróż-
niejszych domysłów, mających wytłumaczyć genezę powstania tej 
osobliwej budowli. Wyjaśnienia szukano m.in. w głębokiej religijności 
króla, która miała sprawić, iż lepiej czuł się on w otoczeniu mnichów 
niż dworzan. Wskazywano również na fakt, iż pragnął on pójść w śla-
dy swojego ojca cesarza Karola V, który ostatnie lata życia spędził 
w malutkim pałacu, będącym właściwie przybudówką do klasztoru 
hieronimitów w  Yuste. Nie zabrakło również bardziej mistycznych 
hipotez, w myśl których Filip II porównywał siebie do biblijnego króla 
Salomona, a  Eskurial miał być repliką Jerozolimskiej Świątyni. Praw-
dziwość tej teorii budzi poważne wątpliwości, może ona nas jednak 
zaprowadzić do głównego tematu tego artykułu. Jeśli nawet Filip II nie 
uważał siebie za nowe wcielenie króla Salomona, to z całą pewnością 
wykazywał się podobnym umiłowaniem wiedzy. Nic więc dziwnego, 
że w jego zamyśle Eskurial miał stać się Świątynią Wiedzy, z biblioteką 
jako centralnym punktem.

Filip II był zapalonym kolekcjonerem książek. W momencie two-
rzenia biblioteki dysponował już całkiem pokaźnym księgozbiorem, 
który przekazał do Eskurialu. W następnych latach nieustannie trosz-
czył się o jego powiększanie. Rozsiani po całym świecie ambasadorzy 
obarczeni byli, oprócz zadań politycznych, także obowiązkiem poszu-
kiwania ciekawych książek, na zakup których król nigdy nie szczędził 
pieniędzy. Do Eskurialu miały trafiać cenne książki z  prowincjonal-
nych parafii, które mogły być zagrożone zniszczeniem ze względu na 
przechowywanie w niewłaściwych warunkach. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, iż ten zagorzały obrońca wiary katolickiej w swojej bi-
bliotece posiadał również „dział ksiąg zakazanych”. To, że jakaś książka 
została przez Świętą Inkwizycję uznana za heretycką, nie było dla nie-
go równoznaczne z tym, iż powinna ona zostać zniszczona. Książki ta-
kie nie tylko przechowywano, ale w pewnych okolicznościach nawet 
udostępniano czytelnikom. Filip II poświęcał również sporo uwagi 
gromadzeniu literatury arabskiej. Nie czynił tego wyłącznie z  czysto 
kolekcjonerskich względów. Bardzo wysoko cenił sobie osiągnięcia 
arabskiej medycyny i  kazał przygotowywać lekarstwa według arab-
skich receptur. Dzięki temu jego biblioteka posiadała jeden z najwięk-
szych w Europie Zachodniej zbiorów arabskich manuskryptów.

Obecny księgozbiór to 40 000 woluminów umieszczonych 
w kunsztownie dekorowanych szafach. Ciekawostką jest to, że książki 
ustawione są grzbietami do wewnątrz, co ma zapewnić lepszy dostęp 
powietrza. Ściany i sufit ozdabiają freski, namalowanie których powie-
rzono włoskiemu malarzowi Pellegrino Tibaldiemu. Wywiązał się on 
z tego zadania znakomicie, a stworzone przez niego freski, przedsta-
wiające siedem sztuk wyzwolonych, porównywane są (może z pew-
ną przesadą) do fresków Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej. Wy-
strój wnętrza uzupełnia kolekcja globusów, z której za najciekawszy 
eksponat można uznać Sferę Armilarną przedstawiającą ruch planet 
według systemu Ptolemeusza.

Filip II marzył o tym, żeby jego biblioteka nie była tylko martwą 
kolekcją książek, lecz by rzeczywiście służyła czytelnikom. W tamtych 
czasach było to rozwiązanie nowatorskie. Niestety, tak się nie stało. 
Po śmierci króla mnisi nie okazywali zainteresowania udostępnianiem 
księgozbioru postronnym osobom, a  sami też chyba nie korzystali 
z niego zbyt często. Mimo to Filipowi II udało się stworzyć magiczne 
miejsce, przyciągające swoim urokiem nie tylko miłośników zabytko-
wych bibliotek. 

blog.nukat.edu.pl

NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym blogu: blog.nukat.edu.pl

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.

Skaczcie z nami!

http://blog.nukat.edu.pl
http://blog.nukat.edu.pl
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Wyjątkowe czasopisma. 
Hasła korporatywne 
dla imprez w opisie 
wydawnictw ciągłych
tekst: Anna Szatkowska

W ielkimi krokami zbliżają się, zapowiadane od kilku lat, zmiany 
w zasadach katalogowania – Resource Description & Access. 

RDA to nowy ujednolicony standard katalogowania, przystosowany 
do wymogów świata cyfrowego, który m.in. zawiera wytyczne doty-
czące katalogowania zasobów elektronicznych. W nowych zasadach, 
mających zastąpić drugie wydanie angloamerykańskich zasad kata-
logowania (Anglo-American Cataloguing Rules AACR2), położono 

większy nacisk na pomoc użytkownikom w znalezieniu, zidentyfiko-
waniu, wybraniu i pozyskaniu informacji. Warto jednak nadal poka-
zywać korzyści, jakie dał czytelnikom format MARC21. 

Katalogi komputerowe nie tylko zrewolucjonizowały sposób 
opracowania materiałów bibliotecznych, ale także stworzyły zupełnie 
nowe możliwości wyszukiwania, docierania do pewnych informacji 
w określonych typach dokumentów, szczególnie w wydawnictwach 

ciągłych. Nie tylko dla czytelników, ale także dla nas bibliotekarzy okaza-
ło się, że istnieje potrzeba szerokiego informowania o całkowicie nowych 
możliwościach opracowania tego typu wydawnictw, a co za tym idzie, 
także o innych możliwościach ich wyszukiwania. Takim nowym sposo-
bem przeszukiwania zasobu wydawnictw ciągłych jest wykorzystanie 
haseł korporatywnych dla imprez.

W przypadku opracowywania dokumentów zwartych hasło główne 
lub dodatkowe w postaci nazwy imprezy od dawna jest pełnoprawnym 
hasłem rekordu bibliograficznego i  trudno zauważyć, by bibliotekarze 
opracowujący druki zwarte mieli z wykorzystaniem takiego hasła większe 
problemy. W przypadku czasopism widać pewną niechęć do korzystania 
z hasła dodatkowego – nazwa imprezy. A przecież materiały z imprez to 
nie tylko książki i broszury, ale często właśnie wydawnictwa ciągłe.

W bazie Horizon Biblioteki Uniwersyteckiej w  Poznaniu udało się 
wyłonić z ogólnej liczby 16.979 rekordów dla czasopism (są to dane na 
dzień 8 czerwca 2012 r.) niewielką liczbę 29 tytułów, w których w rekor-
dzie bibliograficznym użyto hasła korporatywnego dla imprez. Pierw-
szym tytułem wymagającym użycia pola 711 z hasłem korporatywnym 
dla imprezy w  katalogu komputerowym Horizon był Biuletyn Targów 
Międzynarodowych, opracowany w ramach retrokonwersji w 2007 roku.

Natomiast baza NUKAT w kwietniu 2012 roku wykazywała 86 re-
kordów bibliograficznych tytułów czasopism z  rekordem hasła korpo-
ratywnego dla imprez, co stanowi 0,12% ogólnej liczby ponad 71.000 re-

kordów bibliograficznych czasopism. Pierwszym tytułem z polem 
711, wprowadzonym jeszcze do Centralnego Katalogu Tytułów 
Czasopism (CKTCz) w 2000 roku, był: Slavistische Linguistik. 

Przez kilka następnych lat do bazy NUKAT wpływały po 2-3 
takie tytuły rocznie. Dopiero od 2007 roku odnotować można 
niewielki wzrost liczby rekordów dla czasopism, w których wystę-
puje pole 711 – hasło korporatywne dla imprez.

Jak widać, znikomy procent wykorzystania/stosowania tego 
typu hasła w  rekordach bibliograficznych czasopism znajduje 
potwierdzenie także w  katalogu centralnym. Warto postawić 
pytanie, dlaczego tak jest, jakie są powody takiego stanu rzeczy? 
Dobrą stroną tak małego stanu liczebnego jest możliwość prze-
prowadzenia analizy tytułów czasopism, a także użytych w nich 
haseł korporatywnych dla imprez. 

Przejrzenie listy tytułów czasopism z hasłem korporatywnym 
dla imprez pozwala podzielić je na trzy grupy.

Grupa pierwsza to czasopisma posiadające własne, wy-
różniające tytuły, np.: Samochód, Na Wodzie, Kupiec, Kupiec 
– Świat Kupiecki. 

Dobrym przykładem jest czasopismo Na Wodzie. W  pod-
tytule znajduje się informacja, iż jest to pismo Międzynarodowe-
go Zlotu Skautów Wodnych. Zlot, pod patronatem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, odbył się w  sierpniu 1932 roku w  Garczynie 
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i zgromadził ponad 100 środowisk harcerskich z kraju i ze świata. Im-
prezę odwiedzili między innymi Generał Martin dyrektor Międzyna-
rodowego Biura Skautów oraz Prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki.

 Czasopismo Świat Kupiecki od R. 2 (1926) jest równocześnie biu-
letynem Międzynarodowych Targów w  Poznaniu, a  po połączeniu 
z tytułem Kupiec tworzy: Kupiec – Świat Kupiecki, którego kolejny, 
czwarty z kolei podtytuł informuje, iż czasopismo zostało oficjalnym 
organem Międzynarodowych Targów Poznańskich (organizowanych 
od 1921 r., początkowo lokalnie, a od 1928 roku na skalę międzyna-
rodową), Międzynarodowych Targów Lwowskich, czyli Wschodnich 
(organizowanych w latach 1921-1939) i Targów Północnych w Wilnie 
(będących w latach 1928-1938 organem propagandy i ekspansji wy-
twórczej Wileńszczyzny). Zatem tytułowi temu towarzyszą aż trzy 
hasła korporatywne dla imprez. 

W  ważnym dla Poznania czasopiśmie Orlęta, w  R. 3 (1930), 
w podtytule zamieszczono informację, że jest to: jedyne pismo mło-
dzieży odznaczone na Powszechnej Wystawie Krajowej. 

Grupa druga, najliczniejsza, to czasopisma o tytułach niewy-
różniających, często będących nazwą rodzajową. Są to wszel-

kiego rodzaju biuletyny, przewodniki, pamiętniki, katalogi, roczniki, 
materiały, dzienniki, gazety, protokoły, raporty itp., po których na-
stępuje nazwa imprezy, np. Pamiętnik Kursu Dokształcającego dla 
Lekarzy Ciechocinek-Zdrój, Materiały z Ogólnopolskich Konferencji 
Kartograficznych lub Gazeta Festiwalowa. Tę grupę dobrze zilustru-
ją takie przykłady jak: Biuletyn Targów Międzynarodowych, Pamięt-
nik Zjazdu Fachowo-Rolniczego, Przewodnik po Targach. 

Grupę trzecią tworzą tytuły czasopism tożsame z  nazwą 
imprezy, np.: Ogólnopolska Narada Bibliotek Społeczno–Ekono-
micznych, Grafika Warszawska, Polskie Spotkania Europejskie, 
Zjazd Lotników Polskich czy Posener Dochterwoche.

Tak niewielka liczba tytułów czasopism z  hasłem korporatyw-
nym dla imprez zmusza do refleksji – czy dość dokładnie przeglądane 
są opracowywane dokumenty? Wiadomo przecież, że różnego typu 
organizacje, towarzystwa, stowarzyszenia prowadziły ożywioną dzia-
łalność naukową, społeczną, także poprzez organizowanie imprez, 
a relacje z nich zamieszczano najczęściej w periodykach lokalnych lub 
ogólnopolskich. Przykłady wyraźnie pokazują, że informacja o tym, iż 
czasopismo jest częściowo lub w całości relacją z imprezy znajdują się 
najczęściej w podtytułach, także kolejnych roczników i woluminów. 
Wyłonienie tych informacji jest trudne zarówno w  bieżącym opra-
cowywaniu, jaki i w przypadku przeprowadzanej retrokonwersji, ale 
jakże potrzebne. Dzięki dodatkowym hasłom korporatywnym czy-
telnik otrzymuje możliwość odszukania tytułu czasopisma poprzez 
nazwę imprezy. 

Dlaczego tak istotne jest dodawanie haseł dodatkowych w po-
staci nazwy imprezy, także w przypadku katalogowania wydawnictw 
ciągłych? Przede wszystkim uzyskujemy ujednolicony, dodatkowy 
punkt dostępu. W rekordzie khw podajemy warianty nazwy impre-
zy, przez co dostęp do skatalogowanego dokumentu jest jeszcze 
pełniejszy. Ponadto zwiększamy możliwość dotarcia do wszystkich 
dokumentów wydanych z okazji danej imprezy, nie tylko do druków 
zwartych, co jest niezwykle ważne dla badaczy, historyków itd.

Przytoczone przeze mnie przykłady to tylko namiastka skarbów, 
do których można dotrzeć dzięki dodaniu haseł dla imprez. Należy 
mieć nadzieję, że ilość rekordów bibliograficznych czasopism z  ha-
słem korporatywnym dla imprez wzrośnie po wprowadzeniu całości 
zasobów katalogów kartowych do katalogów komputerowych. 

Być może także część rekordów bibliograficznych znajdujących 
się już w bazie NUKAT wymaga uzupełnienia o hasło korporatywne 
dla imprez. Kopiując rekordy bibliograficzne do własnej bazy warto 
się im przyglądać i, w przypadku posiadania większego zasobu, uzu-
pełniać o tak ważne elementy opisu. Czasopiśmiennicy powinni za-
przyjaźnić się z hasłami dla imprez, tak jak robili to już koledzy z dru-
ków zwartych. Warto!

D ziałania te mogą przybierać także 
inny kształt, niezwiązany wyłącznie 

z  lekturą, tekstem i  książką. Coraz częściej 
pomysłem na zachęcenie ludzi do przyjścia 
do biblioteki jest umiejscowienie jej w  oto-
czeniu, które na pierwszy rzut oka niewiele 
ma wspólnego z  kulturą, czyli w  centrum 
handlowym. Przykłady takiego rozwiązania 
stosowane są m.in. w  krajach skandynaw-
skich (ale też w  Polsce, np. Biblioteka Man-
hattan w  Gdańsku-Wrzeszczu, Biblioteka 
Abecadło w Olsztynie) i spotykają się z po-
zytywnym oddźwiękiem, a to z kolei przekła-
da się na rosnące statystyki odwiedzin.

Inną metodą, szybszą i łatwiejszą w reali-
zacji, jest wprowadzenie do oferty bibliotek 
imprez wykraczających poza sferę książki. 
Wachlarz możliwości jest tu nieograniczony, 
aktywności można podzielić na: społeczno-
-kulturalne, artystyczne, propagujące ręko-
dzieło, naukowo-informacyjne (wykłady lub 
seminaria), związane z regionalistyką, zajęcia 
o charakterze praktycznym, a nawet spotka-

Wpadnij do biblioteki na 
darmowe strzyżenie! 
tekst: Agata Walczak-Niewiadomska 

nia towarzyskie i rozrywkowe. Kontrowersyj-
na w  niektórych środowiskach akcja „Żywa 
Książka” znalazła już rzesze zwolenników na 
całym świecie i z powodzeniem realizowana 
jest w  miejscach dedykowanych kulturze 
m.in. w  bibliotekach. Zadaniem tego pro-
jektu społecznego jest przełamywanie barier 
i  stereotypów oraz stworzenie możliwości 
dowiedzenia się czegoś więcej o  mniejszoś-
ciach funkcjonujących w każdym społeczeń-
stwie. „Żywe Książki” to ludzie, którzy mogą 
spotykać się na co dzień z  dyskryminacją, 
np. inwalidzi, przedstawiciele innych religii, 
narodowości, kultur i  ras, osoby o  odmien-
nej orientacji seksualnej. Na ten jeden dzień 
stają się oni „otwarci jak książka” i odpowia-
dają na wszelkie pytania (więcej na stronie: 
www.zywabiblioteka.org.pl). 

Działania o  charakterze artystycznym 
mogą występować pod wieloma postaciami 
– wystawy twórczości lokalnych artystów, 
warsztaty fotograficzne, teatr amatorski, 
projekcje filmowe (dla każdej z grup wieko-

wych). Blisko z  nimi związane są inicjatywy 
mające na celu promowanie rękodzieła, cie-
szące się niesłabnącym zainteresowaniem 
nie tylko wśród uczestników płci żeńskiej. 
Jako przykłady można wymienić warsztaty 
poświęcone haftowi, garncarstwu, tech-
nice decoupage’u  czy tworzenia ozdób 
z  papierowikliny, organizowane chociażby 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie. 
Na podobnych zasadach, ale bardziej sma-
kowicie, odbywają się warsztaty kulinarne 
połączone z nauką ozdabiania ciast i tortów 
lub rzeźbienia w warzywach i owocach (tzw. 
carvingu). W  Polsce spotkania takie odby-
ły się np. w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Drzycimiu.

Na stuprocentową frekwencję biblioteki 
mogą zawsze liczyć w  przypadku wprowa-
dzenia do swojej oferty poradnictwa, przy 
czym tego typu usługi nie muszą dotyczyć 
tylko spraw „poważnych”, takich jak prawo, 
informacja publiczna, czy też pomoc przy 
szukaniu pracy. Coraz częściej czytelnicy 

Od dawna biblioteki starają się uatrakcyjniać swoje usługi, co widać w całej gamie podejmowanych 
działań, takich jak wystawy, spotkania z pisarzami, konkursy czytelnicze, kluby dyskusyjne, a nawet „noc-
ne czytanie” książek (kierowane do dzieci w różnych kategoriach wiekowych). Poszukiwania nowych 
form wynikają z wszechobecnej dyskusji na temat znaczenia czytelnictwa i samych bibliotek w życiu 
i edukacji obywateli, przy czym potrzeba urozmaicenia oferty placówki bibliotecznej nasila się w kra-
jach bogatszych, gdzie książka musi konkurować z innymi mediami, np. z grami komputerowymi.
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mogą skorzystać z porad fryzjera, stylistki, wizażystki, kosmetyczki lub 
dietetyczki (np. Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy, Tyska Biblio-
teka dla Dzieci, Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku). Co warto pod-
kreślić, nie zawsze jest to spotkanie zawierające obowiązkowy pokaz 
produktów konkretnej firmy. Pomysłem wartym naśladowania jest 
inicjatywa Biblioteki w Rawlings (USA), która od 4 lat na kilka dni przed 
rozpoczęciem nowego roku w szkole organizuje Dzień Darmowej Fry-
zury (FreeHaircut Day). Akcja skierowana jest do dzieci i łączy się z in-
nymi atrakcjami – grą, która polega na zebraniu zestawu określonych 
przedmiotów (scavengerhunt) oraz zabawami plastycznymi z  moty-
wem przewodnim włosów. Ponadto często praktykowane są porady 
prawne (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie), lekarskie, me-
dycyny alternatywnej, weterynaryjne i inne.

Dla osób przejawiających zainteresowania historyczne przygoto-
wuje się specjalne projekty poświęcone poszukiwaniom regionalnym 
i  genealogicznym. Plusem obydwu propozycji jest możliwość stwo-
rzenia programów łączących pasje kilku pokoleń – od wnuczków po 
dziadków, a ponadto zainicjowania wewnątrzśrodowiskowej dyskusji 
na temat przeszłości regionu. Warto skorzystać z gotowych rozwiązań, 
w które obfitują bazy scenariuszy zajęć bibliotecznych, jak chociażby ten 
przygotowany w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Inter-
netem 2012” i zatytułowany „Zasadź drzewo w Internecie”. Jego głów-
nym celem jest aktywizacja całych rodzin w ramach poszukiwań ge-
nealogicznych (zob. www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1924).

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zaproponować czytelnikom 
trudniejsze tematy w formie wykładów i seminariów przy udziale za-
proszonych ekspertów. Problemowi ochrony środowiska poświęco-
ne są spotkania odbywające się w Bibliotece Publicznej w Royal Oak 
(USA). Ostatnimi czasy w bibliotekach amerykańskich szczególnym 
powodzeniem cieszą się wykłady przybliżające zagadnienie emery-
tury i związane z nią kwestie finansów, czasu wolnego, wolontariatu. 
Oferta skierowana jest do powiększającej się stale grupy starszych 
osób – pokolenia zwanego baby boomers, czyli osób urodzonych 
w  Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej (1945-1965). Ze 
względu na wchodzenie w  wiek emerytalny coraz większej liczby 
przedstawicieli tego pokolenia biblioteki nauczyły się częściej brać 
pod uwagę ich potrzeby i zainteresowania.

Organizacja spotkań oraz imprez typowo rozrywkowych i towa-
rzyskich staje się coraz bardziej popularną metodą wprowadzania no-
wych czytelników do środowiska bibliotecznego. Udział w wydarzeniu 
niezwiązanym z  książką oraz przy okazji zapoznanie się z  ofertą pla-
cówki zawsze może przekonać potencjalnego użytkownika do stałych 
odwiedzin. Zakres takich imprez jest duży – mogą to być Kluby Mam 
(np. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zalewie, Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini), szafingi, 
inaczej zwane też „swap party”, polegające na wymianie nienoszonych 

już ubrań i  innych akcesoriów (Biblioteka Klubu Kuźnia, Biblioteka 
Norwida w Zielonej Górze, Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu). Ciekawostką jest Cookie Swap, 
co można przetłumaczyć jako „wymianę ciastek”, organizowane przez 
niektóre biblioteki amerykańskie np. Bibliotekę Miejską w Upton (stan 
Massachusetts). Spotkanie zwykle łączy się z konkursem na najlepszy 
wypiek, ewentualnie loterią i zbieraniem funduszy na wyznaczony cel. 
Hitem wśród rodziców i najmłodszych użytkowników bibliotek są pla-
ce zabaw, tudzież kąciki z zabawkami, usadowione w dziale dziecięcym. 
Jednym z najciekawszych pomysłów w tym zakresie jest mini ścianka 
wspinaczkowa znajdująca się w Bibliotece Publicznej w Asker (Norwe-
gia). Tworzy się też ofertę rozrywkową dla młodzieży i osób starszych, 
przykładem są biblioteki publiczne w Łasku i Gołdapi, które zorganizo-
wały w tym roku konkursy piosenki karaoke.

Przedstawione przykłady działalności bibliotek publicznych nie 
wykluczają zastosowania projektów w  placówkach świadczących 
usługi dla innego rodzaju użytkowników, wiele z  koncepcji można 
z  powodzeniem przenieść w  mury biblioteki akademickiej, nauko-
wej czy pedagogicznej. Coraz częściej zresztą podstawowe usługi 
wymienionych typów placówek są poszerzane, rozrasta się także 
krąg odbiorców. Wiele bibliotek szkół wyższych wychodzi naprzeciw 
dzieciom, organizując wycieczki po budynku, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, uczestnicząc w  realizacji programów akademii i  uniwersy-
tetów dla dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa od kilku lat prowadzi 
świetlicę i  zajęcia dla dzieci zamieszkujących okolicę. Za oceanem 
bardzo popularne stają się „noce gier komputerowych”, odbywające 
się w  bibliotekach publicznych i  akademickich, których celem jest 
zachęcenie młodzieży i  studentów do czynnego spędzania czasu 
w murach książnicy. Nieodzownym elementem takich wydarzeń jest 
odpowiednie zaopatrzenie uczestników w przekąski i napoje, np. piz-
zę (biblioteka Uniwersytetu Północnej Karoliny w Greensboro). Inne 
atrakcje to m.in. wakacyjne kursy technik druku oferowane przez Bi-
bliotekę Uniwersytetu w Manchesterze lub koncerty, niekiedy łączo-
ne ze zbieraniem funduszy na poszerzanie zbiorów bibliotecznych. 
W bibliotece Uniwersytetu Stanowego Oklahomy muzykami są stu-
denci Wydziału Muzycznego.

Niezależnie od entuzjazmu bibliotekarzy pomysły powinny być 
inspirowane oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności, do-
brze też, żeby wynikały z sondaży przeprowadzanych przez bibliote-
kę w najbliższym otoczeniu. Uogólniając – dla wielu bibliotek amery-
kańskich potrzebą pierwszoplanową będzie zapewnienie atrakcji dla 
baby boomers, w Skandynawii natomiast grupę docelową stanowić 
będą rodziny z małymi dziećmi.

Niewątpliwym plusem jest lepsze wykorzystanie przestrzeni bi-
bliotecznej, zapraszając użytkowników do współpracy aktywizuje 
się przy okazji lokalną społeczność. Wszystkie „nietypowe” inicja-

tywy mają czynić z biblioteki instytucję bardziej przyjazną, chętniej 
odwiedzaną, nie tylko w  celu wypożyczenia książek. Wspomniane 
przykłady z  pewnością nie wyczerpują tematu, świetną inspiracją 
do tworzenia projektów jest katalog opracowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 
(http://inspiracjedlabibliotek.filantropia.org.pl/). 

Omówione powyżej działania wpisują się w koncepcję biblioteki 
jako „trzeciego miejsca”, ostatnio coraz intensywniej omawianą i wy-
korzystywaną w Polsce. Według niej książnica staje się obok, domu 
i pracy, przestrzenią, w której chętnie spędza się wolny czas. Za kon-
cepcją podążają także trendy w  architekturze bibliotecznej, takie 
jak projektowanie barów, kafejek i mebli wprowadzających bardziej 
domową atmosferę. W  odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu 
organizuje się swoiste centrum życia społecznego, oferujące darmo-
we miejsce spotkań oraz możliwość dotarcia do przeróżnych źródeł 
informacji. 

Powstające jak grzyby po deszczu scenariusze zajęć bibliotecz-
nych uwzględniające elementy uważane zarówno przez czytelników 

jak i  samych bibliotekarzy za nietypowe, skłaniają do refleksji nad 
ewolucją przestrzeni bibliotecznej. W dobie potwierdzonego bada-
niami spadku czytelnictwa w Polsce wydaje się naturalne przyjęcie 
przez książnice dodatkowych funkcji społecznych, zachęcających do 
korzystania z ich tradycyjnych usług. Zaprezentowane przykłady rea-
lizowanych projektów wplacówkach polskich, a także udokumento-
wane pozytywne komentarze ich beneficjentów sugerują potrzebę 
stałego poszerzania katalogu pomysłów. Granicą jest jedynie pomy-
słowość i entuzjazm bibliotekarzy.

Polscy użytkownicy bibliotek, co widać po sprawozdaniach 
i zdjęciach umieszczanych w źródłach internetowych, są spragnieni 
dodatkowych atrakcji, niekoniecznie związanych z  literaturą. Trend 
ten zaznacza się szczególnie w  mniejszych miejscowościach, gdzie 
biblioteka często stanowi centrum społeczne i kulturalne. Czas po-
każe, czy koncepcja biblioteki jako trzeciego miejsca odniesie w Pol-
sce sukces.

A Ty? Kiedy wstąpisz do swojej biblioteki na kurs haftu sutaszo-
wego?
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Na wykład idę do 
biblioteki
tekst: Kamila Grzędzińska

D ziś biblioteki chcąc wyjść naprzeciw 
potrzebom czytelników i  przyciąg-

nąć ich do swoich gmachów, muszą z  nimi 
rozmawiać, komunikować się i słuchać tego, 
co się do nich oraz o  nich mówi. Biblioteki 
uniwersyteckie mają ułatwione zadanie – ich 
czytelnicy to z reguły młodzi ludzie, którzy są 
aktywni i chętni do współpracy, łatwo odnaj-
dują się w społecznościach i uwielbiają social 
media. Standardem stało się prowadzenie 
przez bibliotekę profilu na Facebooku. War-
to jednak pamiętać, że nie wystarczy wrzu-
canie co jakiś czas newsów z życia biblioteki, 
uaktualnianie godzin otwarcia placówki, czy 
publikowanie tytułów nowości zakupio-
nych do zbiorów. Trzeba śledzić komentarze 
od fanów i  na nie odpowiadać, nic tak nie 
zraża czytelników jak brak reakcji i  dialogu. 
Tablica na Facebooku jest publicznym fo-
rum, na które łatwo znajdują drogę ci nie-
zadowoleni, ale też ci, którzy chcą podzię-
kować, pochwalić i kliknąć „Lubię to”. Nam, 
bibliotekarzom, zależy na zadowolonych 
czytelnikach, ale nie chcemy jedynie bawić, 
podrzucać linków do ciekawych stron i dys-
kutować o  regulaminie. Mamy misję, chce-
my edukować i przyczyniać się do wykształ-
cania umiejętności poszukiwania, oceniania 
i  wykorzystywania informacji, umiejętności 

niezbędnych w  społeczeństwie informa-
cyjnym. Chcemy ułatwiać dostęp do nauki, 
pokazywać, że wiedza może być atrakcyjna. 
Jednocześnie pragniemy, żeby czytelnicy 
dobrze się czuli w murach bibliotek i wracali 
nie tylko po książki i  kolejne „kserówki” na 
zajęcia. 

Biblioteki, obok opasłych katalogów, 
bogatych zbiorów i elektronicznych baz da-
nych, w których jest niemal wszystko, mają 
jeszcze jeden duży atut – pracowników! 
Wykwalifikowanych, dysponujących spe-
cjalistyczną, przydatną wiedzą, którą chcą 
dzielić się z innymi. Prelekcje, szkolenia, wy-
kłady to znana i sprawdzona forma edukacji, 
wykorzystywana przez niemal każdą biblio-
tekę. Książnice akademickie kształcą swoich 
czytelników przygotowując obowiązkowe 
dla studentów zajęcia z tzw. „przysposobie-
nia bibliotecznego”. Na szczęście przybierają 
one coraz bardziej atrakcyjną postać – pre-
zentacji multimedialnych, filmów instruk-
tażowych, krótkich kursów online. Jednak 
wiele bibliotek chce wyjść poza tą, dość 
oczywistą, ofertę edukacyjną i  zapropono-
wać swoim czytelnikom coś więcej, zainte-
resować, zaintrygować, zaprosić w swe progi 
tych, którzy do tej pory nie czuli potrzeby 
ich przekraczania. 

Swoje zbiory i bogatą historię w ciekawy 
sposób promuje Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. Oferta wykła-
dów popularyzatorskich, często połączona 
ze zwiedzaniem interesujących wystaw, jest 
skierowana do dorosłych słuchaczy. Nato-
miast dla młodzieży szkolnej i dla dzieci przy-
gotowany został oddzielny program eduka-
cyjny. Szczególnie ciekawie przedstawia się 
oferta spędzenia czasu w  Ossolineum pod-
czas wakacji czy też ferii zimowych. Dzieci 
mogą wybrać się w podróż w czasie – razem 
z Telimeną, Zosią i Panem Tadeuszem prze-
nieść się do Soplicowa, zagrać w oryginalną 
grę planszową sprzed wieku czy też zgłębić 
całkiem współczesne tajniki pracy biblio-
tekarza. Dorośli w  tym czasie mogą prze-
studiować mapy batalistyczne z  Gabinetu 
Kartografii, wczytać się w  dzienniki z  epoki 
romantyzmu i  poznać losy rękopisu „Pana 
Tadeusza”. Po takiej dawce interesujących 
historii nikt nie powie, że w  bibliotece jest 
nudno. 

Wykłady otwarte często organizowane 
są w  kooperacji biblioteki z  inną instytucją 
kulturalną w regionie. Połączone siły pracow-
ników-fachowców dają gwarancję atrakcyj-
nej oferty dla słuchaczy i  wysokiego pozio-
mu merytorycznego prelekcji. Tak się stało 

w  przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w  Lublinie 
i  Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Te dwie instytucje przygotowały 
projekt wykładów z historii sztuki pod tytu-
łem „Intrygująca, tajemnicza, sekretna. Sztu-
ka”, który został doceniony przez odbiorców. 
W tym roku ruszyła już czwarta edycja spot-
kań, których tematyka niewątpliwie pobu-
dza ciekawość i  chęć poznania tajemnicze-
go, intrygującego świata sztuki. Pracownicy 
naukowi z Instytutu Historii Sztuki KUL oraz 
Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych przybliżają twórczość Sandro Bot-
ticelliego, Leonarda da Vinci, Jacka Malczew-
skiego, opowiadają o  sztuce średniowiecza 
i zbiorach Biblioteki Watykańskiej, zdradzają 
sekrety rynku sztuki, otwierają archiwa filmo-
we, pokazują, jak w ciągu minionych wieków 
zgłębiano tajniki anatomii, zdradzają sekrety 
rynku sztuki. A wszystko to w bibliotece!

Młodzież zainteresowana filmem spoty-
ka się w  Gdańsku. Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka ma dla uczniów szkół gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz ich 
nauczycieli ciekawą ofertę – Międzyszkolne 
Koło Filmowe. Podczas spotkań, na których 
odbywają się nieodpłatne projekcje filmów, 
jest też czas na referat i dyskusje z udziałem 
moderatora. Filmy prezentowane są w  te-

matycznych cyklach, tworzonych z udziałem 
młodzieży, nauczycieli, teoretyków, twórców 
i  krytyków filmowych. W  ramach spotkań 
prezentowana jest klasyka kina światowego 
i  polskiego oraz interesujące współczesne 
obrazy, które mogą być punktem wyjścia do 
żywej dyskusji.

Ciekawym projektem edukacyjnym, 
w  który zaangażowana jest biblioteka aka-
demicka, jest cykl wykładów pracowników 
naukowych Uniwersytetu w  Białymstoku 
– „Podlasie w  badaniach naukowych”. Pro-
gram, adresowany do studentów, nauczy-
cieli akademickich, uczniów szkół średnich 
i mieszkańców Białegostoku, wzmacnia toż-
samość i patriotyzm lokalny, rozbudza cieka-
wość, propaguje naukę. Przy okazji słuchacze 
odwiedzają bibliotekę, nierzadko zostając 
w niej na dłużej, odkrywają dla siebie pasjo-
nujące historie spisane na kartach książek 
ustawionych na bibliotecznych regałach. 

Wróćmy jednak do zagadnień zwią-
zanych z  informacją naukową, wyszukiwa-
niem, weryfikacją i korzystaniem z informacji 
w  źródłach drukowanych i  elektronicznych 
– to niewątpliwa domena wykwalifikowa-
nych bibliotekarzy. Oni znają tajniki pełno-
tekstowych baz danych, wiedzą, jak wyłowić 
rzetelną informację z tysięcy tych mniej war-
tościowych, znają darmowe narzędzia do 

tworzenia bibliografii i  potrafią ich używać! 
Jednym słowem – posiadają wiedzę niezbęd-
ną do aktywnego funkcjonowania w nowo-
czesnym społeczeństwie i chcą się nią dzielić. 

Pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej już 
w  2005 roku zainicjowali cykl wykładów ot-
wartych „Ars Quaerendi – wyszukiwanie 
informacji – narzędzia i  strategie”. Ideą przy-
świecającą tej inicjatywie była chęć zapre-
zentowania narzędzi i  metod wyszukiwania 
informacji w katalogach „Jagiellonki” i bazach 
dostępnych w  Internecie. Program składa się 
z siedmiu wykładów, których tematyka stano-
wi zamkniętą, wyczerpującą całość i  powta-
rza się cyklicznie. Słuchaczami są zazwyczaj 
studenci i  pracownicy uczelni krakowskich, 
instytucji naukowych i  kulturalnych, osoby 
starsze oraz inni zainteresowani. Choć fre-
kwencja w ostatnich latach trochę spadła, wy-
kłady nadal cieszą się popularnością, niektóre 
nieco większą niż pozostałe ze względu na 
poruszaną w nich problematykę. Pracownicy 
Biblioteki Jagiellońskiej przeprowadzają pre-
lekcję nawet wtedy, gdy zjawi się jedna osoba, 
choć nie zdarza się to często. Aby jeszcze le-
piej odpowiadać na potrzeby zainteresowa-
nych, biblioteka uruchomiła Ars Quaerendi 
Plus, czyli wykłady na zamówienie, program 
przeznaczony jest dla grup zorganizowanych, 
a także Ars Quaeredi Extra – cykl dotyczący 
zasad wyszukiwania i udostępniania bogatych 
zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteki informują o swojej działalności 
wszem i  wobec. Warto śledzić biblioteczne 
profile na Facebooku, zaglądać na ich strony 
internetowe, a  nawet rozglądać się w  mie-
ście i na uczelni za plakatami informującymi 
o  wykładach, prezentacjach i  projekcjach. 
Szkoda byłoby przegapić te wydarzenia bę-
dące nie tylko okazją do zdobycia solidnej 
porcji wiedzy, ale też wymiany poglądów 
w  ciekawej dyskusji lub obejrzenia dobrego 
filmu. A  wszystko to przygotowane w  spo-
sób ciekawy, rzetelny i  z  pasją. W  bibliotece 
każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy się 
zainteresować.

Wystawy ze zbiorów, spotkania z autorami czy też wieczorki poetyckie w bibliotekach nie są już 
dla czytelników nowością, można by wręcz rzec, że takie aktywności trochę się już odbiorcom 
„przejadły”. 
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 kampania 
¬ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 Czytaj dziecku. 20 minut dziennie, codziennie

POCZĄTKI WIELKIEGO CZYTANIA
1. czerwca 2001 

•	czytanie uczy myślenia
•	czytanie pobudza wyobraźnię
•	czytanie rozwija umiejętność 

wysławiania się

Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom 
została przeszczepiona na grunt czeski,  
w ślad za Czechami poszły Słowacja,  
Litwa i Słowenia.

Polska

Republika Czeska

Słowenia

Litwa

Słowacja

Dla dzieci
¬ Noc książkomaniaków

¬ Dzielę się książkami 

Dla dorosłych
¬ Głośne czytanie nocą

¬ Tydzień Zakazanych Książek

Dla uczniów 
¬ Szkoła czytania

¬ Czytam ze zrozumieniem

face-BOOK-owy boom na czytelnictwo 
•	 Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka! | ponad 36 tys. fanów

•	 Ustąp miejsca czytającemu | ponad 24 tys. fanów

•	 Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki | ponad 28 tys. fanów

•	 Zamiast szorować gary, poczytaj „Panią Bovary” | ponad 12 tys. fanów

•	 Co by tu przeczytać? | ponad 9 tys. fanów

•	 Book z nami | ponad 5 tys. fanów

•	 Czytanie nie boli | ponad 5 tys. fanów

•	 Czytam w wannie | ponad 3 tys. fanów

•	 Zakochaj się w czytaniu | ponad 2 tys. fanów

•	 52 książki | ponad 1800 fanów

•	 Czytanie jest sexy | ponad 1800 fanów

Dla całych rodzin
¬ Rodzinne czytanie

¬ Czytelmania 

Dla przechodniów
¬ Zaopiekuj się książką! 

¬ Uwolnij książki! 

Dla e-czyteników
¬ Cyfrowa Kultura

¬ Białek Kruki na E-booki 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

•	 1–7 czerwca 2001 – Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom

Wydarzenia towarzyszące akcji

¬ Czytające szkoły

¬ Czytające przedszkola

Programy edukacyjne

organizatorzy kampanii:
Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego

oprac. Aleksandra Świerk

¬ kliknij by przeczytać więcej

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
http://www.facebook.com/events/512961192052222/
http://www.dzielesieksiazkami.pl/
http://www.naszekielce.com/%3Fq%3Dnaszekielce/glosne_czytanie_kielce%20
http://bibliosfera.net/zakazane-ksiazki-2012/
www.szkolaczytania.org.p
http://www.czytamzezrozumieniem.pl/
http://www.rodzinneczytanie.pl
http://www.czytelmania.pl/
%20http://www.ksiazka.net.pl/index.php%3Fid%3D28%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D13771%26cHash%3D2d95ccab3d
www.bookcrossing.pl
http://cyfrowakultura.pl/
http://bialekrukinaebooki.pl/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytajace-szkoly1
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytajace-przedszkola
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BIBLIOTEKA POLSKA 
W PARYŻU  
(Bibliothèque Polonaise de Paris)
tekst: Danuta Adamowicz

W samym centrum Paryża, w bliskim sąsiedztwie Katedry  Notre-Dame znajduje się Wyspa 
św. Ludwika (Île Saint-Louis), zwana również Polską Wyspą w Paryżu. Tu w XIX w. mieścił się główny 
ośrodek Wielkiej Emigracji mający swą siedzibę w rezydencji zwanej Hotelem Lambert, tu również 
mieszkała w latach 1913-1934 Maria Skłodowska-Curie, a przede wszystkim tu pod adresem 
Quai d’Orléans 6 znajduje się Biblioteka Polska.

Trochę historii
Początki tej najstarszej polskiej emigracyjnej biblioteki wiążą się 

z  upadkiem powstania listopadowego, kiedy to w  wyniku carskich 
represji terytorium Królestwa Polskiego opuściło kilkadziesiąt tysięcy 
osób związanych z niepodległościowym zrywem. Do Paryża dotarło 
ponad 5 tys. osób, w tym członkowie Rządu Narodowego, żołnierze, 
oficerowie, szlachta, arystokracja, politycy, artyści i pisarze. Największe 
znaczenie miało konserwatywne środowisko skupione wokół księcia 
Adama Czartoryskiego nazwane od rezydencji „Hotelem Lambert”.

 29 kwietnia 1932 roku emigranci polscy w Paryżu – członkowie 
zlikwidowanego przez Rosjan Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk utworzyli Towarzystwo Literackie na czele z ks. Czartoryskim. 
Kilka miesięcy później powołano Towarzystwo Pomocy Naukowej, 
którego celem było niesienie pomocy polskim uchodźcom, podej-
mującym naukę na uniwersytetach i  wyższych uczelniach francu-
skich. Pomysł założenia biblioteki polskiej na obczyźnie jako miejsca, 
w którym znajdą się świadectwa życia intelektualnego, politycznego 
i  artystycznego polskiej emigracji rozrzuconej po świecie, gdzie bę-

dzie się gromadzić i ochraniać to, co niszczył zaborca powstał w roku 
1834, kiedy to przy Polskiej Myśli Wojskowej w Paryżu otwarto małą 
książnicę. 

W grudniu 1832 r. Leon Wodziński zwrócił się do Towarzystwa 
Literackiego, aby przystąpiło do stworzenia w Paryżu Wielkiej Biblio-
teki Polskiej: Francja, od tylu lat przybrana nasza Ojczyzna….niechaj 
będzie także zbiorem tego, cośmy umieli i co umieć będziemy. Gor-
liwość Polaków o to wszystko, co jest narodowe będzie najpewniej-

szą gwarancją, że myśl założenia Biblioteki 
Narodowej w Paryżu uskuteczniona zosta-
nie. Zaręczyć można, że rozproszone dzieci 
nieszczęśliwej Matki ostatniego wydobędą 
szeląga, aby ten pomnik ojczystego uczucia 
wybudować… Istnienie tejże Biblioteki nie 
będzie rzeczą chwilowej użyteczności – słu-
żyć będzie na zawsze, nawet i w szczęśliwych 
chwilach, dla oświecenia młodzieży polskiej 
i stanie się zarazem źródłem, w którym 
czerpać będą mogli zagraniczni pisarze, tak 
mało o nas wiedzący… Będzie to pamiątka 
naszej tułaczki, groszami wygnańców zwią-
zana i dla nauki potomnych zostawiona… 

Na odezwę zareagowała cała Wielka 
Emigracja – poeci, artyści, uczeni, pisarze, ge-
nerałowie i członkowie Rządu Narodowego, 
a wśród nich Adam Czartoryski, Józef Bem, 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian 
Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Joachim 
Lelewel. 

Akt fundacyjny Biblioteki Polskiej podpi-
sano 24 listopada 1838 roku. Na czele utwo-
rzonej Rady Bibliotecznej stanął książę Adam 
Czartoryski. Do biblioteki, która początkowo 
znalazła swoje miejsce w siedzibie Wydziału 
Historycznego Towarzystwa Literackiego 
przy Rue Matignon, zaczęły napływać cenne 
księgozbiory znanych osób, archiwa, pamiąt-

ki organizacji emigracyjnych i  uczestników 
powstania, dokumenty dotyczące historii 
Polski. Połączono też księgozbiory Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej i Towarzystwa Lite-
rackiego. W 1839 roku w przededniu 3-ma-
jowej rocznicy podwoje Biblioteki zostały 
oficjalnie otwarte.

Zbiory biblioteki przyrastały w  szyb-
kim tempie i  należało znaleźć odpowiednią 
siedzibę. W  1853 roku Adam Mickiewicz 
zwrócił się do emigracji z  apelem o  pomoc 
w  zebraniu funduszy na zakup odpowied-
niego budynku. Ze środków pozyskanych 
w  zbiórce pieniężnej zakupiono w  grudniu 
1853 roku XVII-wieczną kamienicę na Wy-
spie św. Ludwika, w  samym centrum Pary-
ża, po dziś dzień będącą siedzibą Biblioteki 
Polskiej i  powstałego w  wyniku połączenia 
wszystkich polskich towarzystw Towarzy-
stwa Historyczno-Literackiego. Na podsta-
wie dekretu Napoleona III z 10 czerwca 1866 
roku Towarzystwo Historyczno-Literackie 
wraz z  Biblioteką zostało uznane za insty-
tucję użyteczności publicznej oraz stało się 
prawnym właścicielem budynku. 

W  związku ze zmianą sytuacji politycz-
nej we Francji w latach 70-tych XIX w. rozwa-
żano przeniesienie zbiorów do Polski. Projekt 
ten spotkał się z  oporem polskiej emigracji. 

W rezultacie w roku 1891 na skutek trudno-
ści finansowych i osobowych w THL-u zde-
cydowano się przekazać w  postaci wa-
runkowego depozytu budynek Biblioteki 
i  jej zbiory Polskiej Akademii Umiejętności 
w  Krakowie. Biblioteka, mianowana oficjal-
nie instytucją carsko-królewską i  austriacką, 
miała nadal pozostać w  Paryżu, ponieważ 
uważano, że w  republikańskiej i  wolnościo-
wej Francji zbiory będą bezpieczniejsze niż 
w  kraju. Taki układ wymagał odpowiednich 
zabiegów administracyjnych i dyplomatycz-
nych. Biblioteką, jako Stacją Naukową PAU, 
kierował delegat Akademii Władysław Mi-
ckiewicz, najstarszy syn Adama Mickiewicza. 
Dzięki niemu utworzono przy Bibliotece 
Muzeum Adama Mickiewicza, uroczyście 
otwarte 3 maja 1903 roku. Ustanowienie 
Biblioteki instytucją PAU wzbogaciło zbiory 
o współczesną literaturę polską, a także obcą 
o Polsce.

W  1928 roku, po śmierci Władysława 
Mickiewicza, kierownictwo Biblioteką ob-
jął Franciszek Pułaski, który przeprowadził 
gruntowny remont i reorganizację. Na jesień 
1939 roku zaplanowano stuletni jubileusz 
Biblioteki oraz Kongres historyków polskich 
i francuskich. Niestety wybuch wojny zmienił 
wszelkie plany naukowe i kulturalne. 

W  początkowym okresie II wojny świa-
towej Biblioteka służyła Rządowi Polskiemu 
na Wychodźstwie. W  gmachu Biblioteki 
rozpoczął działalność Polski Uniwersytet na 
Obczyźnie. Wiosną 1940 roku część majątku 
zdołano ewakuować i ukryć w zamku Mon-
tresor hrabiny Branickiej oraz w  różnych 
instytucjach francuskich. Część zbiorów 
z  Muzeum Mickiewicza umieszczono w  bi-
bliotece miejskiej i uniwersyteckiej w Tuluzie. 
Ochroniono w  ten sposób przede wszyst-
kim zbiory rękopisów, grafiki, kartografii, 
pamiątki z  Muzeum Adama Mickiewicza, 
archiwa Biblioteki, dużą partię księgozbioru 
podręcznego. Łącznie, wedle relacji Francisz-
ka Pułaskiego, ewakuowano zaledwie niecałą 
czwartą część całości zbiorów. Niemcy zjawili 
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się w Bibliotece w dzień po zajęciu Paryża 15 czerwca 1940 roku, bu-
dynek Biblioteki został zarekwirowany, a pozostałe zbiory wywiezio-
ne do Niemiec. 

Po zakończeniu działań wojennych już 29 listopada 1944 roku 
wznowiono działalność i  podjęto prace nad odbudową Biblioteki 
Polskiej, odzyskaniem zbiorów oraz ustaleniem podstaw prawnych 
istnienia instytucji. Zaczęły wracać księgozbiory ukryte w  instytu-
cjach francuskich lub przekazane w  formie umownego depozytu. 
Część zbiorów jakie zrabowano i  wywieziono do Niemiec została 
odnaleziona dzięki francuskim jeńcom pracującym przy ich pakowa-
niu. Prawdopodobnie odzyskano ok. 40% zbiorów. Fragment kolekcji 
z Muzeum Mickiewicza po kilkuletniej wędrówce znalazł się w War-
szawie, gdzie stał się początkiem Muzeum Literatury im. Adama Mi-
ckiewicza. Część zbiorów paryskich zaginęła, część trafiła do bibliotek 
radzieckich jako „trofiejna” zdobycz. Po wielu latach okazało się, że 
Rosjanie przekazali pewną część księgozbioru do Warszawy, ale pod 
warunkiem zachowania milczenia. W 1992 roku Biblioteka Narodo-
wa oficjalnie przekazała do Paryża część zbiorów, które były przecho-
wywane w formie depozytu. Informacje o tak dużym rozproszeniu 
zbiorów w czasie wojny wskazują na to, że zapewne jeszcze w wielu 
bibliotekach na terenie Rosji i Niemiec znajdują się kolekcje z pary-
skiej placówki. 

W związku z sytuacją polityczną po II wojnie światowej i koniecz-
nością ochrony zbiorów Biblioteki przed zagarnięciem przez władze 
komunistyczne 13 czerwca 1945 roku Franciszek Pułaski podpisał 
z  paryskim przedstawicielem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Ka-
tolickiego w Ameryce akt notarialny „wydzierżawienia” Biblioteki na 
okres osiemnastu lat.

 W  1946 roku reaktywowano działalność Towarzystwa Histo-
ryczno-Literackiego i Biblioteka znów była administrowana przez To-
warzystwo. Próby przejęcia przez polski rząd komunistyczny zbiorów 
Biblioteki spowodowały liczne procesy sądowe, w  wyniku których 
w  wyroku z  8 lipca 1959 roku Polskie Towarzystwo Historyczno-
-Literackie uznane zostało za kontynuatora dawnego Towarzystwa 
i  instytucję oficjalnie sprawującą pieczę nad Biblioteką. Biblioteka 
stała się ośrodkiem niezależnej nauki polskiej na Zachodzie, jednak 
nadal głównym problemem była sytuacja materialna. W 1978 roku 
pomoc finansową zapoczątkowała Fundacja Karoliny z  Brzezia 
Lanckorońskich, a  od 1992 roku również Fundacja im. Zygmunta 
Lubicz-Zaleskiego

Pomoc od Ministerstwa Kultury i  Sztuki oraz Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej dotarła dopiero w  latach dziewięćdziesiątych, 
a  w  roku 2000 sfinansowano gruntowny remont XVII-wiecznych 
pomieszczeń. Ponowne otwarcie wyremontowanego gmachu na-
stąpiło 4 października 2004 roku. Obecnie Biblioteką Polską w Paryżu 
opiekują się dwie instytucje: Towarzystwo Historyczno-Literackie, 

które równocześnie administruje Biblioteką i reaktywowana w 1990 
roku Polska Akademia Umiejętności w Krakowie.

Skarby w magazynach i codzienna praca 
Zbiory Biblioteki śmiało można nazwać skarbami kultury pol-

skiej. Obejmują one nie tylko dziedzictwo poprzednich wieków, ale 
także dzieła i  twórczość XX-wieczną i współczesną. Ze względu na 
wartość i  wielkość zbiorów Biblioteka należy do najbogatszych bi-
bliotek polskich znajdujących się poza granicami kraju. Początkiem 
kolekcji były pamiątki rodzinne uchodźców, książki z  prywatnych 
zbiorów oraz dokumenty wydarzeń historycznych. Instytucja gro-
madziła i nadal gromadzi spuścizny polityków, naukowców oraz ar-
tystów, archiwa rodzinne, a także dokumenty instytucji i organizacji 
emigracyjnych. Oprócz bardzo licznych księgozbiorów Biblioteka 
posiada także imponującą kolekcję dzieł sztuki, malarstwa, rzeźby 
i pamiątek. Skromne środki finansowe, jakimi obecnie dysponuje Bi-
blioteka, praktycznie uniemożliwiają zakupy, to co trafia do Biblioteki 
pochodzi z wymiany i darów. 

Zgromadzony księgozbiór to przede wszystkim polskie dzieła 
z zakresu historii, literatury, filozofii i sztuki polskiej XIX i XX w. oraz 
przekłady dzieł polskich na język francuski. Niezwykle bogaty jest 
zbiór prasy polskiej z  XVIII, XIX i  XX w., szczególnie czasopism wy-
chodzących w Polsce i na obczyźnie, z przewagą oczywiście tytułów 
ukazujących się we Francji.

Biblioteka paryska posiada bardzo cenną kolekcję starodruków, 
w tym rzadkie druki krakowskie z oficyny Hallera, Łazarza oraz druki 
wileńskie, poznańskie, pińczowskie (m.in. trzy pierwsze wydania dzieł 
Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”, rzadkie wydania 
Biblii Polskiej ks. Jakuba Wujka, dzieła ks. Piotra Skargi, jedno z pierw-
szych wydań dzieł Marcina Lutra). W zbiorach Biblioteki znajdują się 

inkunabuły prawne i polityczne oraz dawne 
herbarze.

Biblioteka zgromadziła kolekcję druków 
ulotnych wydanych przez polskich uchodź-
ców we Francji w  XIX w. Niezwykle bogaty 
jest zbiór dokumentów dotyczących działal-
ności polskich instytucji emigracyjnych, np. 
Muzeum Polskiego w  Raperswilu, Polskiej 
Myśli Katolickiej we Francji, Instytucji „Czci 
i Chleba”, Hotelu Lambert, i wielu innych.

Ważną część zbiorów stanowią rękopisy 
i  archiwalia dotyczące polskiej historii: listy, 
pisma, dokumenty, np. Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego z 1831 roku czy materiały 
sejmowe detronizacji cara Mikołaja. Wśród 
najstarszych rękopisów wymienić należy listy 
królewskie: Królowej Bony, Anny Jagiellonki, 
Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Stani-
sława Leszczyńskiego, Marii królowej Francji, 
a także korespondencję Tadeusza Kościusz-
ki, Fryderyka Chopina, Cypriana Norwida. 

Kolekcje artystyczne to zbiory obrazów, 
rzeźb, rysunków, rycin, fotografii, medali i pla-
katów. Biblioteka posiada dzieła wielu wybit-

nych polskich artystów w  tym płótna Jana 
Matejki, Leona Wyczółkowskiego, prace Jana 
i  Tadeusza Styków, zbiór obrazów Olgi Bo-
znańskiej, rysunki Jana Piotra Norblina i  Cy-
priana Norwida. Przekazana w  testamencie 
kolekcja Kamila Gronkowskiego, francuskie-
go historyka sztuki polskiego pochodzenia, 
wprowadziła do zbiorów elementy sztuki 
francuskiej, włoskiej, holenderskiej i  daleko-
wschodniej. Wśród rzeźb prawdziwymi per-
łami są rzeźby Xawerego Dunikowskiego, Cy-
priana Godebskiego, Sary Lipskiej i Bolesława 
Biegasa. Kolekcje map, atlasów i planów się-
gają XVI wieku.

Przy Bibliotece Polskiej od 1903 r. funk-
cjonuje również Muzeum Adama Mickie-
wicza, gdzie można obejrzeć pamiątki po 
wieszczu, m.in. odpis aktu chrztu, świade-
ctwo zgonu, rękopisy niektórych utworów, 
biurko z okresu paryskiego, pióro i kałamarz. 
Bogactwo zbiorów związanych z  Frydery-
kiem Chopinem zaowocowało urządzeniem 
Salonu Chopina, gdzie wystawiono kilka rę-
kopisów, autografy muzyczne oraz pamiątki 

związane z jego życiem i śmiercią. Kolejnym 
zbiorem zasługującym na osobną ekspozy-
cję jest Muzeum Bolesława Biegasa, groma-
dzące rzeźby i obrazy artysty.

Kolekcje Biblioteki Polskiej są wciąż 
w trakcie porządkowania i opracowywania, 
poddaje się je także zabiegom konserwa-
torskim. Dzięki dotacji Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomocy 
finansowej z  Ministerstwa Kultury i  Sztuki 
poddano konserwacji część zbiorów obra-
zów, rzeźb, zbiorów archiwalnych, a  także 
starodruków. 

W  latach dziewięćdziesiątych XX w. 
współpracę z  paryską biblioteką nawiązała 
Biblioteka Narodowa w  Warszawie. W  Pa-
ryżu zjawili się pracownicy z  Polski, którzy 
zajęli się porządkowaniem i merytorycznym 
opracowaniem rękopisów. Podjęto starania 
o  wykonanie konserwacji najbardziej cen-
nych obiektów oraz zmikrofilmowanie gru-
py cimeliów (książek i  czasopism). Częścio-
wo uporządkowano niezwykle bogaty zbiór 
dokumentów życia społecznego.
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Od 2004 roku, po zakończeniu generalnego remontu gmachu 
budynku, opiekę nad zbiorami przejęła Polska Akademia Umiejętno-
ści, sprawująca bezpośrednią pieczę ze strony Polski nad Biblioteką, 
która pozyskała fundusze z Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypo-
spolitej Polskiej na dalsze prace. 

Ponieważ stała obsada w 3 działach Biblioteki (tylko w Collec-
tions et musées – 2 osoby, a w Collections de manuscrits – 1 osoba) 
jest niewielka, w l. 2005-2009 Polska Akademia Umiejętności, w wy-
niku konkursu, zaangażowała do opracowania zbiorów specjalistów 
z Polski: archiwistów, historyków sztuki i bibliotekarzy. Na roczne 
delegacje przyjechali pracownicy z różnych placówek w Polsce, m.in. 
z Muzeum Czartoryskich, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności, Biblioteki Jagiellońskiej, 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteki KUL, Archiwów 
Państwowych. W tzw. dziale bibliotecznym nie było stałej paryskiej 
obsady, w związku z tym pracownicy z Polski sami organizowali cały 
warsztat pracy. Zajmowali się opracowaniem zbiorów, prowadze-
niem inwentarza i akcesji, prowadzeniem wymiany z bibliotekami 
polskimi i polonijnymi, nawiązywaniem kontaktów z wydawnictwa-
mi, w celu pozyskania w darze interesujących pozycji. Jednocześnie 
bibliotekarze prowadzili obsługę czytelni, odpowiadali na kwerendy 
telefoniczne i  pisemne. Część prac wykonywana była w  magazy-
nach: porządkowanie zbiorów, wybór tytułów do skatalogowania 
i  ponowne przekazanie po opracowaniu do magazynów. Ocenia-
jąc pracę bibliotekarzy z Polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu należy 
podkreślić, że wykazywali się wszechstronną znajomością zajęć zwią-
zanych z całością prac bibliotecznych oraz dużymi umiejętnościami 
organizacyjnymi.

Od września 2005 do lipca 2009 roku opracowano w katalogu 
elektronicznym ok. 14 tys. tytułów druków zwartych i ciągłych, w tym 
również tytułów nowych. Początkowo katalog elektroniczny był 
częścią katalogu Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (zbiory 
paryskie otrzymały sygnatury zaczynające się od liter BPP), a od 2009 
roku Biblioteka ma stronę internetową z własnym katalogiem: http://
vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/bpp/chameleon. Niestety trudności finan-
sowe jakie nękają bibliotekę spowodowały, że opracowanie zbiorów 
zostało zawieszone, a ilość etatów w dziale bibliotecznym zreduko-
wana do jednego. Od września 2009 roku prowadzeniem czytelni 
i realizacją wszelkich kwerend zajmuje się jedna osoba. Ponowne roz-
poczęcie kompleksowego opracowywania zbiorów jest uzależnione 
od stanu finansów Biblioteki Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności 
i ewentualnych dotacji na ten cel.

W październiku 2008 roku zostało podpisane w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Warszawie porozumienie o współpracy z Biblioteką 
Polską w Paryżu w zakresie katalogowania w Narodowym Uniwersal-
nym Katalogu Centralnym NUKAT. Przystąpienie do NUKAT-u ot-

wiera nowy rozdział we współpracy polskich bibliotek w kraju i poza 
jego granicami.

Misja Biblioteki Polskiej w Paryżu
Do Biblioteki przyjeżdżają przede wszystkim naukowcy i studen-

ci interesujący się historią, literaturą, historią sztuki i muzyki oraz pub-
licyści i literaci z Polski, Francji i innych krajów. W Bibliotece przepro-
wadza się liczne kwerendy, te szczególnie ciekawe dotyczą związków 
polsko-francuskich, wybitnych ludzi, których genealogia wywodzi się 
z obydwu państw.

Tak jak w  XIX wieku Biblioteka wspólnie z  THL-em prowadzi 
bogatą działalność kulturalną, naukową i oświatową. Organizowane 
są odczyty, prelekcje, występy, na które zapraszani są wybitni przed-
stawiciele świata nauki i sztuki. Biblioteka uczestniczy w paryskiej La 
Nuit des Musee (Nocy Muzeów), świętuje także ważne rocznicowe 
wydarzenia związane z Polską. W 2010 roku, z inicjatywy dr Danuty 
Dubois – dyrektora BPP, uroczyście obchodzono dwusetną rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina. Stałe i czasowe wystawy przyciągają rze-
sze turystów, ponieważ Biblioteka jest jedyną placówką kulturalną na 
wyspie Św. Ludwika.

 Bibliotekę Polską w Paryżu traktuje się nieraz jako zwykłą biblio-
tekę, podobną do tych, które spotykamy w kraju, ale należy pamię-
tać, że stworzona została nie tylko jako ośrodek dokumentacyjno-
-biblioteczny, ale jako pomnik ku chwale Narodu Polskiego, pomnik 
całej Emigracji dla wolnej polskiej nauki i myśli.

Bibliografia 
•	 Chowaniec Czesław, Podstawy Ideowe Biblioteki Polskiej 

w Paryżu, Paryż 1956
•	 Pułaski Franciszek, Biblioteka Polska w  Paryżu w  latach 

1893-1948, Paryż 1948
•	 Anna Czarnooka, Responsable des Collections Artistiques 

et du Musée Biegas: tekst ze strony domowej Biblioteki Pol-
skiej w Paryżu

•	 Jarosz Dariusz, Pastor Maria, Rola sporu o Bibliotekę Polską 
w Paryżu w stosunkach polsko-francuskich w latach 1945-
1980 [w:] „Z Badań nad Książka i Księgozbiorami Historycz-
nymi”, 2006 T.1

•	  Markiewicz Ewa, Biblioteka Polska w  Paryżu i  jej zbiory, 
Warszawa 1995

Maria Burchard 
Maria Burchard od 10 lat kieruje Cen-
trum NUKAT i  można rzec, że jest 
„matką współzałożycielką” katalogu 
centralnego (obok niezastąpionej śp. 
Anny Paluszkiewicz). Niezwykle praco-
wita i kompetentna, doceniana w śro-
dowisku bibliotekarzy. Dla swoich 
pracowników jest wymagająca, spra-
wiedliwa i życzliwa. Choć NUKAT-owi 
oddała kawałek siebie, jest znana ze 
swej pasji do gór, podróży z plecakiem, 
ciekawości świata i otwartego umysłu. 

W Centrum NUKAT zajmuję się:
kierowaniem, czyli pracą z ludźmi, rozwiązywaniem problemów 
i podejmowaniem decyzji

jej nieszablonowy charakter

będzie powszechnie znany, wykorzystywany i ceniony

leniuchuję lub wędruję

góry, muzykę skrzypcową i ciszę

słodyczy, głupoty, fałszu i wrzasku

wydaje mi się, że nie mam słowa „klucza”, być może moi pracownicy 
i znajomi sądzą inaczej

literatura faktu – ostatnio „Wszystko za życie” J. Krakauer’a

wszystko co się da na lepszeW NUKAT chciałabym 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:

22
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Konkurs fotograficzny 
„Profil czytelnika” 
rozstrzygnięty!
oprac. Alicja Szabłowska-Całka

Czyta się w trampkach, w lecie i w lesie, 
w wysokiej rozdzielczości ekranu tabletu. Czyta 
się książki pożółkłe, kieszonkowe, oprawne 
w skórę i ważące niemal tyle, co czytający – tak 
wynika z przekroju fotografii nadesłanych na 
konkurs „Profil czytelnika”. Z prawie 100 prac jury 
wybrało – z wielkim trudem – trzy najlepsze. 
Swojego faworyta wytypowali także internauci 
na profilu NUKAT na Facebooku.

Miejsce I Piotr Lisowski „W oczekiwaniu na widoki”L iczba nadesłanych na konkurs prac bardzo nas ucieszyła – przy-
szło prawie 100 zdjęć od 44 autorów! Dziękujemy! Zaskoczył nas 

nie tylko duży odzew, ale także różnorodność prac i  stylów. Nasze 
jury miało zadanie niełatwe, wręcz żmudne, dlatego obrady trwały, 
trwały i trwały…

Po burzliwych dyskusjach i dwuetapowym głosowaniu wreszcie 
udało się wyłonić zwycięzców. Nie inaczej sprawa miała się z  kon-
kursem na Facebooku – kilka prac szczególnie spodobało się fanom 
NUKAT-u. Zawzięta walka o laur dla wybranego zdjęcia zaowocowa-
ła trzycyfrową liczbą like’ów dla zwyciężczyni plebiscytu fanów.

Zwycięska fotografia to „W  oczekiwaniu na widoki” autorstwa 
Piotra Lisowskiego fotografującego od 2006 roku. Trzeba przyznać, 
że zdjęcie wyróżniło się na tle innych – przede wszystkim zimowym 
krajobrazem. Urzekła nas jego kompozycja i atmosfera, ponadto jest 

ono świetnym dowodem na to, że czytać można nie tylko w komfor-
towych warunkach. Sam autor przyznał, że najlepiej fotografuje mu 
się w  plenerze, bo „im trudniejsza pogoda, tym ciekawsze warunki 
oświetleniowe”. Zapytany o  to, dlaczego wziął udział w  konkursie, 
odpowiada: 

– Bardzo zaciekawił mnie temat, wybijający się na tle tematyki 
większości konkursów fotograficznych – widoczków, kwiatków, por-
tretów, roznegliżowanych pań etc. Poza tym naprawdę lubię poczy-
tać w dziwnych miejscach i warunkach ;).

Chcieliśmy także dowiedzieć się, co zwycięzca czytuje i dlaczego: 
– Ukochane książki to „Estetyka Fotografii. Strata i  zysk” 

François Soulages’a, bo treść jest dla bardziej inteligentnych niż ja 

i zmusza mnie tym samym, bym ciągle wracał, i wracał, i wracał do jej 
fragmentów, „Kurz, pot i łzy. Autobiografia” Beara Gryllsa, bo to nie-
zwykle inspirujący prezent od żony, którego nie doceniałem w mo-
mencie otrzymania. Sceptycznie podchodziłem do postaci Beara, 
ale z czasem odkryłem drugie, trzecie dno tej, zdawałoby się, lekkiej 
autobiograficznej przygodówki. 

Miejsce drugie przyznaliśmy… dwa razy! Zajęły je ex aequo 
Magdalena Witosławska oraz Aleksandra Młynarczyk. Obie 
autorki przysłały po dwie prace. Te zwycięskie nazwaliśmy roboczo 
„Zdjęciem filologicznym” i „Poranną kawą”. „Poranna kawa” spodoba-
ła się nie tylko jury – wytypowało je aż 110 osób na NUKAT-owym 
profilu na Facebooku! 
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NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez wy-
dawnictwa Bosz, Noir sur Blanc, Rosikon Press oraz gadżety od 
Centrum NUKAT.
I miejsce: album „Sławomir Mrożek” (Andrzej Nowakowski), 
album „Polska w starej fotografii” (J. Tazbir, D. Nałęcz, T. Jurasz, W. 
Pluta), „Artyści mówią. Wywiady z mistrzami fotografii” (H. M. 
Giza) oraz Nukatowy pendrive i teczka z gadżetami,
II miejsce: album „Polska w starej fotografii”, „Artyści mówią. 
Wywiady z mistrzami fotografii”, pendrive, teczka z gadżetami,
III miejsce: „Artyści mówią. Wywiady z mistrzami fotografii”, 
pendrive, teczka z gadżetami.
Nagroda internautów: „Cmentarz w Pradze” U. Eco oraz płócien-
ny plecak NUKAT-u.

Fundatorami nagród są:

Noir sur Blanc

JURY
Kamila Grzędzińska – Przewodnicząca (Centrum NUKAT)
Magdalena Rowińska (Centrum NUKAT)
Magdalena Konik (Vivid Studio)
Jakub Burchard (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

ZWYCIĘZCY
I: Piotr Lisowski „W oczekiwaniu na widoki”
II: Magdalena Witosławska oraz Aleksandra Młynarczyk
III: Piotr Kosiński „Lektura”
Nagroda internautów: Aleksandra Młynarczyk

Miejsce III Piotr KosińskiMiejsce II 
Aleksandra Młynarczyk

Miejsce II 
Magdalena Witosławska

Magdalena Witosławska fotografuje już kilka lat, nie ma ulu-
bionego tematu, ale zaciekawił ją ten narzucony przez ramy „Profilu 
czytelnika”. Zapytana o ukochaną lekturę, wyznała, że nie ma jednego 
tytułu, czyta dużo i różnorodnie. A  książki w jej domu?

– Książki u mnie w domu są wszędzie, można je znaleźć w róż-
nych dziwnych miejscach!

Druga z  zajmujących II miejsce fotografek, Aleksandra Młynar-
czyk, zapytana o  swoją przygodę z  fotografią zdradza, że pstryka 
już 9 lat. Amatorsko, jak zastrzega, ale nam jej prace wydają się bar-
dzo profesjonalnie. Chcieliśmy wiedzieć, co najchętniej widzi na 
swoich zdjęciach:

– Najlepiej fotografuje mi się ludzi, bo wyrażają masę emocji.
Co do literatury, ukochana książka Aleksandry to „Cień wiatru" 

Carlosa Ruiz Zafona. 
Miejsce III jury postanowiło dać Piotrowi Kosińskiemu 

za zdjęcie pt. „Lektura”. Zaczytany człowiek z  wymalowanym na 

twarzy skupieniem to kwintesencja czytelnictwa! Autor przygodę 
z  fotografią zaczął w  1998 roku, 10 lat później zaczął ją traktować 
serio. Także jego ulubionym obiektem jest człowiek. Piotr Kosiński 
wśród książek wyróżnia „Nędzników” Victora Hugo:

– Ukazuje niesamowite losy ludzi, pokazując jednocześnie istnie-
nie przeznaczenia – wyjaśnia.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a  tym, którym się nie po-
wiodło, dziękujemy za udział!

Zdjęcia konkursowe nadal można podziwiać na profilu NU-
KAT-u na Facebooku. Miłego oglądania!

Zapraszamy do odwiedzania profilu NUKAT na Facebooku 
oraz naszego bloga pod adresem www.nukat.blog.edu.pl, gdzie 
znajdziecie jeszcze niejeden konkurs z  atrakcyjnymi nagrodami. 
Śledźcie nas koniecznie.

www.facebook.com/katalogNUKAT
www.facebook.com/katalogNUKAT
www.facebook.com/katalogNUKAT
www.facebook.com/katalogNUKAT
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„Starsza pani wnika”
Brawurowo ironiczna, ironicznie brawurowa po-

wieść, która jest czymś więcej niż tylko kryminałem. 

Torturowany przed śmiercią nauczyciel angiel-

skiego, zostaje znaleziony we własnym mieszkaniu. 

Pewna księgowa znika bez śladu. Ktoś w  okrutny 

sposób pastwi się nad kotami. Te na pierwszy rzut 

oka niepołączone ze sobą wątki wiąże osoba star-

szej pani, która – korzystając z nieformalnych po-

wiązań z zaprzyjaźnioną agencją detektywistyczną 

– usiłuje dociec, kto bruździ na jej podwórku. I jest 

w tym zaskakująco skuteczna! Zapewne dlatego, że 

potrafi wykorzystać atuty, jakimi dysponuje tylko 

kobieta naprawdę dojrzała…

Anna Fryczkowska – italianistka, scenarzystka, dziennikar-
ka. Książki i seriale pisuje w kawiarniach, studiuje gendery na 
Uniwersytecie Warszawskim. „Starsza pani wnika” to jej druga 
powieść kryminalna po „Kobiecie bez twarzy” (2011).

kącik literacki

Jako czytadła najlepiej sprawdzają się 
te kryminały, które poza dobrze skonstru-
owaną intrygą zawierają też fabułę bliską 
zwyczajnemu życiu. I  chociaż nikt nie ży-
czyłby sobie, by historie z tomu „Starsza pani 
wnika” zdarzały się na co dzień w  bliskim 
czy dalszym sąsiedztwie, Annie Fryczkow-
skiej udało się stworzyć powieść naturalną 
i  kuszącą normalnością (poza elementami 
tragedii). Motyw pomysłowej i  przedsię-
biorczej staruszki, świadomej zalet i  wad 
podeszłego wieku i  przekształcającej się 
w  spostrzegawczego detektywa, zyskał tu 
nowy wymiar. Halina wciąż czuje się młodo, 
nauczyła się obsługi komputera i  starannie 
unika zachowań, które zawsze irytowały ją 
w staruszkach. Opiekuje się prawie trzydzie-
stoletnim wnukiem, fajtłapowatym Jarciem, 
oraz okolicznymi bezdomnymi kotami. Ale 
ktoś zaczyna mordować kolejne zwierzęta 
ze szczególnym okrucieństwem. Tymczasem 
niesamodzielny wciąż Jaro chce zostać pry-
watnym detektywem, chociaż cała wiedza, 
jaką ma na temat tego zawodu, pochodzi 
z  filmów sensacyjnych. Jaro przyjmuje na-
wet pierwsze zlecenie, a jego babcia czuje, że 
musi pomóc niezaradnemu wnukowi…

Gromadka dziarskich staruszek po raz 
kolejny wkracza do literatury rozrywkowej – 
dziś już zaczyna to być trendem w pewnym 
typie lektur. Niemedialna starość zyskuje 
odmienne oblicze: Halina i  jej przyjaciółki 

walczą ze stereotypami na temat rówieś-
ników, a  przy okazji i  chronią się przed psy-
chicznym przynajmniej zniedołężnieniem. 
Energiczne i  pomysłowe starsze panie mają 
nie tylko mnóstwo zadań na chwilę obecną 
(uprawiają nordic walking, chodzą na zajęcia 
z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku), ale i  całe 
mnóstwo sekretów z przeszłości. Przy ich ży-
wiołowości rozlazły i  niezbyt ambitny Jarcio 
zasługuje jedynie na litość. Jego pomysł na 
życie natomiast może budzić tylko śmiech. 
Jednak z  rozwojem akcji następuje prawdzi-
wa metamorfoza bohaterów.

Fryczkowska łączy w  powieści dwie in-
trygi – jedna dotyczy morderstwa donżuana 
Tymoteusza Maciejki. Druga – traktowania 
bezdomnych kotów. O  ile pierwszy temat 
wydaje się dość typowy, a  przynajmniej 
często obecny w  kryminałach, o  tyle drugi 
może naprawdę wstrząsnąć czytelnikami – 
w wymyślaniu tortur dla kotów jest bowiem 
oprawca zwierząt bardzo kreatywny. Co cie-
kawe, próbuje autorka przemycić w  książce 
przyczynę zachowań zwyrodniałego męż-
czyzny – lecz nie wiem, czy przekona w ten 
sposób odbiorców do odważnej kreacji 
postaci. Obecność dręczyciela kotów, a  nie 
kwestia zamordowania człowieka, wytrą-
ca tę powieść ze sfery komedii kryminalnej 
w stronę kryminału, nie pozbawia jej jednak 
zalet czytadła i lekkiej rozrywkowej powieści.

Autorka konsekwentnie rezygnuje 
z  usług profesjonalistów w  procesie prowa-
dzenia śledztwa. Od początku nad sprawami 
pracują amatorzy, ich jedyną bronią staje się 
wiedza zaczerpnięta z  seriali kryminalnych 
oraz stereotypów (także rozpowszechnia-
nych w  literaturze tego typu). Liczy się za-
tem spryt, inteligencja, przypadek, czasem 
brawura i szczęście. Anna Fryczkowska może 
natomiast sugerować historię bliską codzien-
ności. Dyskretnie towarzyszy swoim bohate-
rom, zna ich lęki i marzenia, dostrzega prob-
lemy, lecz nie ingeruje w  nie. Przezroczysta 
w narracji opowieść toczy się swoim trybem 
i  przypomina faktycznie zwyczajne życie. 
Duża w  tym zasługa niewidocznej autorki 
i sukces w literackiej szczerości. „Starsza pani 
wnika” to książka napisana z humorem i po-
mysłem, wolna od skostniałych struktur, tak 
często nadających ton kryminałom. Frycz-
kowska może mnożyć wątki i  zagadnienia 
nie po to, by zamaskować niedoskonałości 
intrygi, a  po to, by uzmysłowić odbiorcom 
swoją spostrzegawczość i  uprawdopodob-
nić tekst. Pomijając drastyczne sceny i  cier-
pienia kotów – przynosi wytchnienie i bawi.

Autor: Izabela Raducka, 
blog: http://tu-czytam.blogspot.com/

Wbrew stereotypom
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Po latach Ebba wraca na wyspę jako dorosła kobieta. 
W rodzinnych stronach pragnie wraz z mężem otrząs-
nąć się po śmierci malutkiego synka. Postanawiają wyre-
montować i otworzyć dla gości stary ośrodek kolonijny, 
którym wiele lat temu zarządzał surowy ojciec Ebby. 

Wkrótce po rozpoczęciu prac remontowych oboje 
omal nie giną w tajemniczym pożarze. Równie tajem-
nicze są stare ślady zaschnietej krwi odnalezione pod 
zerwaną podłogą w  jadalni. Do akcji wkracza wkracza 
Patrik Hedström. Czy zdoła wyjaśnić zagadkę z  prze-
szłości?

Saga kryminalna Camilli Läckberg osiągnęła świato-
wy sukces czytelniczy. To nie tylko mroczne thrillery, ale 
również doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie 
oddające klimat współczesnej szwedzkiej prowincji. 
Od lat zajmują czołowe miejsca na europejskich listach 
bestsellerów. Książki Läckberg przetłumaczono na po-
nad 35 języków. Jesienią 2011 roku rozpoczęły się zdjęcia 
do międzynarodowej produkcji filmowej „Morderstwa 
we Fjällbace”, osnutej na kanwie jej powieści.

Camilla Läckberg – jedna z naj-
ciekawszych szwedzkich pisarek, 
uznawana za mistrzynię skandynaw-
skiego kryminału. Jest także autorką 
książeczki dla dzieci i dwóch książek 
kulinarnych.

Kolejny mroczny thriller 
Camilli Läckberg 
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Właśnie przewróciłam ostatnią stronę 
„Fabrykantki aniołków”. Najnowsza powieść 
Camilli Läckberg jest rewelacyjna. Stawiam ją 
na równi z  „Niemieckim bękartem”. Zresztą 
tematyka jest podobna i  widać w  „Fabry-
kantce…” wiele nawiązań do „Niemieckiego 
bękarta”. Do domu na wyspie Valö powraca 
jej dawna właścicielka Ebba wraz z  mężem. 
Chcą wyremontować dom, który kiedyś był 
ośrodkiem kolonijnym, przywrócić mu daw-
ną świetność i przekształcić w hotel typu bed 
& breakfast. Jednak podczas remontu odkry-
wają starą zaschniętą krew w jadalni, co może 
wiązać się z tajemniczym zniknięciem rodzi-
ny Ebby w Wielkanoc 1974 roku. Co więcej, 
Ebba i Marten są niemile widziani na wyspie. 
Oboje mało co nie zginęli, gdy ktoś podpalił 
ich dom. 

Camilla Läckberg miewa lepsze i  gorsze 
książki, ale raczej, jak to się mówi, trzyma po-
ziom. Do tych lepszych niewątpliwie należy 
„Fabrykantka aniołków”. Sam tytuł jest intry-
gujący, bo jak się okazuje ma on wiele zna-
czeń, nie tylko to najbardziej oczywiste. Poza 
tym autorka przyłożyła się i  po raz kolejny 
poszperała w historii Fjällbacki i Szwecji. Poja-
wia się wątek nazistów i ugrupowań skrajnie 
nacjonalistycznych we współczesnej Szwecji, 
co natychmiast przywołuje skojarzenie ze 

wspomnianym „Niemieckim bękartem”. Jest 
również łącząca obie książki postać dzien-
nikarza Kjella Ringholma, syna zwolennika 
nazistów Fransa.

Co więcej oprócz głównego wątku Ebby 
Stark pojawiają się dwie interesujące historie. 
Jedna z  okresu międzywojennego i  II wojny 
światowej dotycząca żony Hermanna Görin-
ga, szwedzkiej arystokratki Karin. Jej postać 
świetnie została wpleciona w  rozgrywające 
się we Fjällbace wydarzenia .

Druga historia jest o  tyle ciekawa, że 
pisząc ją, autorka nieświadomie przepowie-
działa przyszłość. Opowiada ona o  nacjo-
nalistycznej partii Przyjaciół Szwecji, poja-
wiającej się już we wcześniejszych książkach 
Lackberg. Partia ta dąży do pozbycia się imi-
grantów i przywrócenia państwu szwedzkie-
mu narodowego charakteru. Rozgrywające 
się w  „Fabrykantce aniołków” wydarzenia 
częściowo znalazły swoje odbicia w  póź-
niejszych tragicznych wypadkach mających 
miejsce na arenie międzynarodowej. Autor-
ka poruszyła tym samym bardzo ważny we 
współczesnym świecie problem nienawiści 
rasowej i  tego, co może wyniknąć z  takich 
przekonań i zachowań.

Powieść czytało mi się bardzo dobrze. 
W  kilka godzin pochłonęłam pięćset stron. 

Historie się przeplatają, są odniesienia do 
wydarzeń rozgrywających się wcześniej, na 
przestrzeni całego XX wieku. Pokazują one, 
dlaczego każda z  przedstawionych postaci 
zachowuje się tak, a nie inaczej. Co ukształ-
towało charaktery bohaterów i wpłynęło na 
ich dalsze losy.

Bardzo podobał mi się język i styl używa-
ny przez autorkę, a także jej rzetelne podej-
ście do sprawy i przygotowanie merytorycz-
ne, które widać, że musiała przeprowadzić, 
zanim zaczęła pisać „Fabrykantkę aniołków”. 
Wiele szczegółów z historii Szwecji i Niemiec, 
z życia Göringa zostało umiejętnie wplecio-
nych w wydarzenia fikcyjne, czy wręcz wyko-
rzystanych do stworzenia takowych.

Polecam fanom kryminałów i  dobrze 
napisanych książek. „Fabrykantka aniołków” 
jest świetną powieścią, którą czyta się z przy-
jemnością i  co więcej zakończenie tym ra-
zem wcale nie jest takie oczywiste. 

Autor: Magdalena Szewczyk, 
http://stulecieliteratury.blogspot.com

„Fabrykantka aniołków” 
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Artyści mówią. Wywiady 
z mistrzami fotografii – 
Ryszard Kapuściński

HANNA MARIA GIZA: Dla mnie – ja nie fotografuję – 
słowo „fotografia” brzmi jak zaklęcie magiczne. Co to na-
prawdę znaczy „fotografować”? 

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI: Fotografować to przede wszystkim 
utrwalać. Rzeczywistość, która nas otacza. Ludzi, których twarze 
chcemy zachować. Pejzaże, które chcemy uwiecznić. I  wydarzenia, 
których jesteśmy świadkami. A także całe skomplikowane życie wraz 
z jego złożoną obyczajowością. Fotografować wszystko. Wszystko, co 
jest żywe i martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać.

A co to znaczy „dobre zdjęcie”? Czasami oglądamy pięk-
nie wydane albumy fotograficzne i mówimy: „Och, jakie do-
bre zdjęcie! Jakież to piękne zdjęcie!”. Na czym to polega, że 
są zdjęcia dobre, gorsze i zupełnie do niczego? 

No, tych do niczego jest najwięcej. Tych gorszych też bardzo 
dużo. A  dobrych zdjęć jest o  wiele, wiele mniej. Jak wspomniałem, 
każde fotografowanie jest wyborem, dokonywanym ze względu na 
temat i walory artystyczne. Te dwie rzeczy stanowią podstawę dobrej 
fotografii, a są różne jej rodzaje. Niektóre zdjęcia to zwykłe pamiątki 
rodzinne i tych jest dzisiaj najwięcej, inne znowu – i tych również jest 
bardzo dużo – to po prostu pamiątki z podróży turystycznej. Poza 
tym istnieje też fotografia naukowa. Ale ja mówię o dwóch rodzajach 
fotografii opartych na różnych kryteriach. Jeden z nich to fotografia 
informacyjna, kiedy po prostu fotografujemy jakieś zdarzenie, chce-
my zdać z niego relację – to jest praca fotoreporterów. A prócz tego 
istnieje także fotografia ambitna, artystyczna, kiedy wyboru tema-
tu dokonuje sam fotografik. Oczywiście wielkich fotografików jest 
równie mało, jak wielkich malarzy. Zdjęcie dobrego, utalentowanego 
fotografika od razu rozpoznamy po sposobie ujęcia tego fragmen-

tu rzeczywistości, który chce on nam pokazać. Jego wrażliwość, jego 
talent, jego oko przekazują nam jego wizję konkretnego zdarzenia. 
O poziomie fotografii decyduje również jej strona techniczna. Przede 
wszystkim bardzo ważna jest jakość sprzętu, jakość materiału, a na-
stępnie praca wykonana w  laboratorium – obróbka, kadrowanie, 
wszystko to, co potem się dzieje z wywoływanym negatywem. Tutaj 
udział techniki i jej jakość jest prawdopodobnie najwyższy ze wszyst-
kich istniejących sztuk. 

Powiedziałeś kiedyś tak: „Udało mi się zatrzymać na uła-
mek sekundy wiecznie pędzące życie i obraz ten pokazać in-
nym”. Przecież to dwie różne sytuacje, bo stworzenie obra-
zu i zatrzymanie na ułamek sekundy umykającego życia to 
są dwie różne rzeczy. 

Na tym właśnie polega różnica między malarstwem a  fotogra-
fią, że w malarstwie można ten obraz zmieniać, można układy plam 
odpowiednio zmieniać czy zestawiać. Słowem, w malarstwie mamy 
czas. W fotografii go nie mamy. Fotografia przekazuje nam rzeczywi-
stość uchwyconą w ułamku sekundy i tu już nic nie będziemy mogli 
zmienić. To już się stało. I dlatego koncentracja w czasie robienia zdję-
cia jest tak istotna. Oczywiście przy dzisiejszych technikach możemy 
dokonywać różnego typu manipulacji, pole jej jest jednak ograniczo-
ne. Powstawanie obrazu malarskiego to pewien proces rozciągnięty 
w czasie. W fotografii natomiast o obrazie decyduje ten właśnie uła-
mek sekundy, zwiększa się tu bardzo czynnik przypadkowości, gdyż 
obraz, który fotografujemy, układa się nam często w sposób, którego 
nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Dopiero na negatywie widzimy 
elementy, których dotąd nie dostrzegaliśmy, bo wszystko się działo 
tak szybko. Raptem ukazuje nam się jakaś twarz czy jakaś postać, któ-
rej nie zauważyliśmy, robiąc zdjęcie. (…) To jest całkiem nowa dzie-

dzina sztuki. Prawdziwa sztuka fotograficzna rozwinęła się bowiem 
dopiero w  drugiej połowie XIX wieku, liczy więc zaledwie 150 lat 
i nie może być porównana z tym, czym jest malarstwo, muzyka bądź 
literatura. Mimo że to jest naprawdę młoda dziedzina, ma już ona 
swoją historię, swoich klasyków, różne okresy oraz niezwykle bogaty 
dorobek, dlatego że bardzo wielu ludzi próbuje fotografować. Foto-
grafowanie wyraża ludzką tęsknotę za utrwaleniem mijającego czasu. 
To jakby zmaganie się człowieka z czasem, który mija, w ogóle jakaś 
chęć utrwalenia siebie. Kiedy bywałem gdzieś na froncie, w  Afryce 
czy w  Ameryce Łacińskiej, często zdarzało się, że żołnierze, młodzi 
chłopcy, którzy szli na front i wiedzieli, że mogą zginąć, prosili, żeby 
im zrobić zdjęcie. Prosili, mimo że nie dawali mi żadnych adresów, bo 
nie chodziło o to, żeby zdjęcie komuś posłać, tylko żeby ten człowiek 
jakoś został utrwalony. 

 „Nie mam żadnych zdolności do rysunku. Myślałem: tyle 
niezwykłych rzeczy dzieje się wokół mnie, a  ja nie umiem 
ich zatrzymać, utrwalić. Widziałem las, zboża, kwiaty, ale 
przede wszystkim twarze rodziców, rówieśników, sąsiadów. 
Gdybym umiał je narysować – marzyłem – i w ten sposób 
zachować, uwiecznić. Było to w  czasie wojny na biednej 
podwarszawskiej wsi. Świat przechodził i zapadał się gdzieś 
za niewidzialnym horyzontem, zostawiając w mojej pamię-
ci tylko ulotne ślady, które szybko zacierały się i ginęły. Nie 
myślałem wtedy, że moje problemy rozwiąże kiedyś foto-
grafia”. Kiedy zacząłeś realizować te swoje marzenia o  za-
trzymaniu czasu? 

W latach pięćdziesiątych, kiedy debiutowałem jako dziennikarz 
i  dowiedziałem się, że jadę do Indii. Koledzy mi wówczas mówili: 
„Koniecznie musisz to sfotografować”, a ja jeszcze nie miałem wtedy 
żadnego aparatu fotograficznego i w ogóle nie umiałem robić zdjęć. 
W  tamtych czasach aparat fotograficzny, nawet najmarniejszy, był 
luksusem. Postanowiłem jednak nauczyć się fotografować, więc ku-
piłem tanio rosyjską Zorkę, imitację niemieckiego aparatu Leica. Pra-
cowałem wtedy w dzienniku, w „Sztandarze Młodych”, i poprosiłem 
kolegę z naszej redakcji, żeby nauczył mnie fotografować. Pamiętam, 
że poszliśmy nad Wisłę i tam on mnie wprowadził w pierwsze tajni-
ki i sposoby robienia zdjęć. Dzisiaj ułatwienia w tej dziedzinie są tak 
ogromne, że można robić zdjęcia, nie wiedząc, na czym polega sztuka 
fotografowania, to znaczy, jak się ustawia szybkość czy przesłonę, jak 
się komponuje fotografię. Po prostu kupuje się automatyczny aparat, 
którym się pstryka. Wtedy zaś fotografia od samego początku wy-
magała pewnych umiejętności, a także znajomości chemii, tych cu-
dów, które się dokonują w laboratorium. Teraz laboratoria w ogóle są 
niepotrzebne, ponieważ oddajemy film do wywołania, tam wrzucają 

go do wielkich aparatów, wyciągają już gotowy i automaty robią od-
bitki. Świat fotografii stał się szalenie uproszczony, dostępny właściwie 
dla wszystkich. Aparat jest dzisiaj rzeczą bardzo tanią.

Ciąg dalszy dostępny w publikacji: „Artyści mówią. Wywiady z mi-
strzami fotografii” autorstwa Hanny Marii Gizy.

Książka jest nagrodą w naszym konkursie fotograficznym „Profil 
czytelnika”. 

----
O czym mówią fotografowie?
O tajemnicach ich duszy i jej kontakcie ze światem zewnętrznym 

poprzez to niezwykłe medium, jakim jest fotografia. Świat widziany 
przez człowieka jest trójwymiarowy – fotografia rejestruje rzeczywi-
stość dwuwymiarowo. Świat pozostaje w ciągłym ruchu – fotografia 
jest w stanie go zatrzymać. Od fotografa – jego instynktu, refleksu i in-
terpretacji – zależy wybór tej jednej chwili ze znacznie szerszego kon-
tekstu. „Wywiady z mistrzami fotografii” to z pewnością nie jest pod-
ręcznik. Nie zawiera instrukcji, jak zrobić dobre zdjęcie. To opowieść 
o przygodzie, pasji, miłości, za którą płaci się czasem wysoką cenę.

„Wywiady z mistrzami fotografii”
Autor: Hanna Maria Giza
Seria: Artyści mówią
Wydawnictwo: Rosikon Press
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Zakaż, a zachęcisz –
Tydzień Zakazanych 
Książek 2012
tekst: Dominika Paleczna, zdjęcia: Krzysztof Lityński 

 Tydzień Zakazanych Książek (Banned 
Books Week) wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierw-
szą poprawką do amerykańskiej konstytucji, 
która mówi o wolności słowa. Jest to jedno 
z  tych praw, do których Amerykanie przy-
wiązują dużą wagę. Traktują je bardzo po-
ważnie jako podstawowy przywilej, z które-
go są dumni i który uważają za manifestację 
swojej wolności. Dla nas Tydzień Zakazanych 
Książek jest nie tylko akcją uświadamiającą, 
ale również, a może nawet przede wszystkim, 
stanowi okazję do zainteresowania użytkow-
ników bibliotek ciekawymi przypadkami 
z historii literatury. Akcja ma promować czy-
telnictwo, zachęcić do czytania także tych 
książek, którym przypięto łatkę niepopraw-
ności politycznej, obyczajowej etc.

W serwisie bibliosfera.net pod adresem: 
http://bibliosfera.net/zakazane-ksiazki-2012/ 
bibliotekarze mogli znaleźć całą serię propo-
zycji i pomysłów na działania związane z ak-
cją, pochodzące od polskich bibliotek, które 

W tym roku po raz drugi obchodziliśmy w Polsce Tydzień Zakazanych Książek – trwał on od 
30 września do 6 października. Podobnie jak przed rokiem serwis bibliosfera.net aktywnie włączył 
się w akcję, promując święto przede wszystkim wśród bibliotek.

tydzień zakazanych książek

zorganizowały Tydzień Zakazanych Książek w 2011 roku. Wraz z ma-
teriałami do pobrania (w tym na przykład plakatami prezentującymi 
ciekawostki na temat zakazanych dawniej lektur) stanowiły one bazę 
do wykorzystania przez biblioteki.

W akcji wzięły udział bardzo różnorodne placówki – od bibliotek 
szkolnych i filii bibliotek publicznych z niewielkich miejscowości po 
największe biblioteki akademickie. Informacje o tym, jakie biblioteki 
włączyły się w organizację Tygodnia Zakazanych Książek nanosiliśmy 
na bieżąco na specjalnie przygotowaną mapę, gdzie każdy mógł zo-
baczyć tegoroczne plany i pomysły.

Zachęcaliśmy także organizatorów do przesyłania relacji w  do-
wolnej formie. Ilość otrzymanych materiałów przerosła nasze ocze-
kiwania, co jest najlepszym dowodem na ogromną popularność 

wydarzenia. Biblioteki podjęły wyzwanie i zaangażowały się w akcję. 
Innym dowodem na to, że działania podjęte w  ramach Tygodnia 
Zakazanych Książek przyniosły efekt było wyraźne zainteresowanie 
czytelników. Jedna z bibliotek przesyłając nam zdjęcia dodała infor-
mację, że realizację wydarzenia rozpoczęła przed czasem ze względu 
na niezwykle entuzjastyczny odzew użytkowników.

W  tego rodzaju inicjatywy promujące biblioteki i  czytelnictwo 
zdecydowanie warto się włączać. Jak podkreśla Łukasz Załęski 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli – akcja ta jest prosta, 
tania i przede wszystkim skuteczna. Zachęcamy do śledzenia serwi-
su bibliosfera.net, gdzie ukaże się podsumowanie tegorocznej edycji 
i mamy nadzieję, że za rok do promowania przez zakazywanie przyłą-
czy się jeszcze więcej bibliotek.Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

www.bibliosfera.net
www.bibliosfera.net
www.bibliosfera.net
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C hoć formatów jest wiele, często bywa 
tak, iż firma produkująca czytniki oraz 

prowadząca równocześnie księgarnię inter-
netową wypuszcza publikacje tylko i  wy-
łącznie w  tym przystosowanym do swoich 
urządzeń, i tak, na przykład, przy czytaniu na 
amazonowym Kindle najlepiej sprawdzi się 
dedykowany mu format AZW, a w przypad-
ku czytników Onyx, Sony, czy Pocketbook 
– EPUB, PDF, FB2, lub TXT. Rosnąca w Polsce 
popularność czytników Kindle sprawi-
ła jednak, iż coraz więcej księgarni zaczęło 
wprowadzać swoje tytuły w wersjach z  roz-
szerzeniem AZW, aby zyskać większe grono 
klientów. Na szczęście nie brakuje także urzą-
dzeń uniwersalnych, które mogą poradzić 
sobie z każdym rodzajem pliku. 

W gąszczu formatów, 
plików i zabezpieczeń 
 

W kwietniowej odsłonie kwartalnika zastanawialiśmy się nad tym, na ile poważnie należy traktować 
głosy wieszczące koniec książki papierowej i czy ekspansja e-publikacji jest w stanie zagrozić trady-
cyjnej literaturze. Uspokajając zwolenników obu form obcowania z lekturą doszliśmy do wniosku, że 
zarówno papierowe książki jak i e-publikacje znajdą dla siebie miejsce na rynku wydawniczym oraz 
w biblioteczkach czytelników. Wygląda na to, iż te dwie formy przekazu literatury będą się raczej uzu-
pełniały niż konkurowały ze sobą. Bez obawy sięgajmy zatem po tablet lub czytnik, w artykule publi-
kowanym na łamach poprzedniego „Tytułu” przedstawione zostały wady i zalety tych urządzeń oraz 
kryteria, jakimi należy się kierować przy zakupie. Dzisiaj przechodzimy do sedna tematu, czyli samych 
e-booków – formatów publikacji, rodzajów plików, zabezpieczeń i cen książek elektronicznych.

MOBI, EPUB, PDF i inne magiczne skróty 
Najpopularniejsze formaty e-booków to MOBI, EPUB, PDF oraz AZW. Ten pierwszy zo-

stał stworzony przez firmę Mobipocket jest on uniwersalny, po zainstalowaniu na urządze-
niu odpowiedniego oprogramowania, możemy otwierać i w komfortowy sposób przeglą-
dać zapisane w nim publikacje na czytnikach wszystkich producentów. Warto wspomnieć, 
iż Amazon w  pewnym momencie wykupił firmę Mobipocket, która następnie stworzyła 
specjalną odmianę formatu MOBI przystosowaną do urządzeń Kindle – pliki z  rozszerze-
niem AZW. 

Jeden z najpopularniejszych formatów występujących na rynku e-publikacji to EPUB – 
następca wcześniejszego Open eBook, oficjalnie zatwierdzony przez International Digital 
Publishing Forum w 2007 roku. Brak podziału na strony sprawia, iż bardzo łatwo dostosowuje 
się on do urządzeń różnych producentów i gwarantuje dużą swobodę w przeglądaniu doku-
mentów, przy czym, jeżeli nam na tym zależy, możemy uruchomić opcję wyświetlania orygi-
nalnej numeracji stron. Format ten oferuje ponadto możliwość wyszukiwania treści w doku-
mencie, skalowanie wielkości fontu, robienie notatek i zakładek. Wszystko to bez względu na 
parametry i producenta urządzenia, jakiego używamy. 

e-wariacje

EPUB i MOBI to najchętniej i najczęściej wybierane rodzaje pli-
ków. W  Internecie znajdziemy firmy, takie jak chociażby bookio.
pl, oferujące usługę polegającą na konwersji publikacji z  innych for-
matów – PDF, INDD, DOC/ DOCX czy ODT do ePUB i MOBI. Tak 
przygotowane elektroniczne książki mogą spokojnie zakupić posia-
dacze zarówno tabletów, smatfonów jak i czytników, nie tylko Kindle. 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku słynnych PDF-ów. Pliki PDF to 
bardzo dobrze znana i popularna forma zapisu dokumentów teks-
towych oraz graficznych, ze względu na swoją 
niezmienną strukturę i  sztywny podział 

stron świetnie nadają się one do druku lub przeglądania na większych 
ekranach, jednak dużo gorzej wypadają przy użytkowaniu na czytni-
kach, szczególnie tych posiadających mniejsze wyświetlacze. Często 
występujące niedogodności to problemy z dzieleniem i skalowaniem 
tekstu oraz zacinanie się podczas nawigacji po dokumencie. Pomału 
format ten przechodzi do lamusa jako robocza, jednak nie docelowa, 
forma zapisu e-książek. 

Istnieje duża ilość darmowych programów oraz stron www 
(np. 2epub.com, ebook.online-convert.com), za pomocą których 

możemy dokonać konwersji PDF czy DOC na inny rodzaj 
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pliku. Nie będzie on oczywiście po takiej operacji opracowany w spo-
sób, jaki oferują wspomniane wcześniej profesjonalne firmy przygo-
towujące dokumenty do publikacji, jednak czytelnik z pewnością od-
czuje większy komfort lektury, przeglądając go na niewielkim ekranie 
swojego czytnika. Wychodząc naprzeciw swoim klientom księgarnie 
internetowe coraz częściej oferują e-booki w tak zwanym multifor-
macie, co oznacza, iż kupując jeden tytuł otrzymujemy go automa-
tycznie w kilku różnych rodzajach plików. 

E-lektroniczna kłódka
Użytkownicy wciąż szukają kolejnych sposobów, aby pobie-

ranie i  odczytywanie e-książek wiązało się z  jak najmniejszą ilością 
ograniczeń, formalnych obostrzeń no i  oczywiście kosztów. Jednak, 
jak w  każdej innej branży, także i  tutaj obowiązują reguły rynkowe. 
Elektroniczne publikacje zabezpieczane są obecnie w  sposób po-
magający chronić prawa autorskie i minimalizować ryzyko piractwa. 
Bez ograniczeń możemy przeczytać jedynie swoje własne doku-
menty, niezabezpieczone publikacje pobrane z sieci oraz książki, do 
których wygasły już prawa autorskie. Współczesne tytuły oferowane 
przez księgarnie internetowe posiadają zabezpieczenia ograniczające 
możliwości kopiowania, rozpowszechniania oraz darmowego udo-
stępniania książek. 

Jednym z systemów w najbardziej restrykcyjny sposób zabezpie-
czającym e-booki i w związku z tym będącym równocześnie tym naj-
mniej lubianym przez czytelników jest Adobe DRM. Aby móc czytać 
książki objęte nim należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze 
bezpłatny program Adobe Digital Editions. Skrót DRM pochodzi od 
Digital Rights Management i oznacza system cyfrowego zarządzania 
prawami do publikacji książek elektronicznych. Zabezpieczone tytu-
ły możemy wyświetlić tylko na sześciu urządzeniach, wydrukować 
ograniczoną liczbę stron, utrudniona jest także operacja kopiowania. 
Po początkowym okresie wielkiej popularności DRM, obecnie coraz 
więcej wydawców pomału rezygnuje z  niego jako zbyt uciążliwego 
dla czytelników. System ponadto nie jest kompatybilny z czytnikami 
Kindle, również w  tym przypadku Amazon postawił na odrębność 
i opracował swoją własną wersję DMR. 

Kolejny rodzaj zabezpieczenia to STAMP, który przypisuje dane-
go e-booka do nabywcy, przez co publikacja nie może być za darmo 
udostępniona w  sieci. Zakupiony przez nas egzemplarz książki po-
siada unikalne oznaczenie na każdej stronie oraz szczegóły dotyczą-
ce transakcji zakupu – data nabycia, nazwa księgarni, dystrybutora. 
Nawet jeśli zostałyby one usunięte, istnieją jeszcze niewidoczne dla 
czytelnika, zakodowane w  treści dokumentu znaki pozwalające na 
automatyczne i szybkie zidentyfikowanie kopii. 

Najmniej restrykcyjnym sposobem zabezpieczania publikacji, 
i  przez to także obecnie najpopularniejszym, jest znak wodny, czyli 
Watermark umieszczony w kodzie pliku i przypisywane do posiada-
cza e-booka w momencie zakupu. Taką książkę możemy otwierać na 
wielu urządzeniach, kopiować i drukować bez ograniczeń. 

Kupując elektroniczną publikację należy zatem zwrócić uwagę 
po pierwsze na format, a po drugie na formę zabezpieczenia. Powyż-
sze informacje odnajdziemy zazwyczaj ujęte w formie skrótów i tak 
na przykład zapis MOBI(WM) oznacza, iż mamy do czynienia z for-
matem MOBI zabezpieczonym przy użyciu Watermark. Analogicznie 
inne zapisy to np. EPUB (DMR) lub PDF(ADE). W przypadku zabez-
pieczeń typu DRM odnajdziemy także, wyrażoną przy pomocy cyfry, 
informację o ilości urządzeń, na jakich możemy otworzyć publikację.

Problem z V@T-em
E-booki w Polsce traktowane są nie jako produkt lecz jako usługa, 

w związku z tym zostały obciążone 23% VAT-em, podczas gdy wyso-
kość podatku obowiązującego na tradycyjne książki to 5%. Ustawa 
ta wzbudza spore kontrowersje powodując falę protestów i petycji, 
wszak 23% VAT w znacznym stopniu podnosi koszty ebooków, co 
z kolei jest niezgodne z oczekiwaniami konsumentów deklarującymi, 
iż za elektroniczne książki są gotowi zapłacić mniej niż za tradycyj-
ne wydawnictwa. Pojawiły się nawet głosy sugerujące, iż podatek 
na elektroniczne publikacje w  tej właśnie wysokości jest niezgod-
ny z  konstytucją, która gwarantuje równość i  wolność dostępu do 
wszystkich dóbr kultury. Ponadto zapis ten łamie także tzw. zasadę 
neutralności fiskalnej obowiązującą na terenie państw członkowskich 
Unii Europejskiej i  mówiącą o  tym, iż podobnie towary i  usługi we 
wszystkich państwach powinny podlegać takiemu samemu obciąże-
niu podatkowemu. 

Jak więc widać, kupując elektroniczną książkę zwrócimy uwagę na 
zgoła inne „parametry” niż przy wyborze tej tradycyjnej, abstrahując, 
rzecz jasna, od treści. Zamiast kartkować wydawnictwo sprawdzając 
grubość papieru, rodzaj okładki i  wielkość czcionki, zapoznamy się 
z  rodzajem pliku, w  jakim dostępna jest publikacja oraz formą za-
bezpieczenia. Rozważając natomiast opłacalność zakupu, weźmiemy 
pod uwagę, na ilu urządzeniach możemy ją odczytać i czy możliwe 
jest skopiowanie bądź wydrukowanie fragmentów. 

Po spojrzeniu na rynek e-publikacji od strony czytelnika, nasuwa 
się pytanie „z  drugiej strony barykady”, a  mianowicie, czy w  Polsce 
można zarobić na sprzedaży e-booków? Czy jest to opłacalna usługa? 
W następnym TU postaramy się na nie odpowiedzieć. 

B ibliofilm czyli biblioteka w filmie, film 
w  bibliotece to owoc pasji, radości 

oraz chęci łączenia rozrywki z  edukacją, 
przyjemności z  pożytecznymi umiejętnoś-
ciami. Wszystko zaczęło się od serii artyku-
łów wydanych w wersji elektronicznej przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Projekt “Bibliofilm” powstał, aby pomóc bi-
bliotekarzom, nauczycielom i  animatorom 
rozwinąć potencjał drzemiący w  wątkach 
filmowych i  przyciągnąć młodych odbior-
ców do bibliotek.

edukacja
Na stronie projektu, oprócz inspirujących 

artykułów poruszających tematy książkowo-
-medialno-filmowe, znajdziemy także goto-
we scenariusze zajęć. Można z nich korzystać 
pojedynczo, można z całego zestawu ułożyć 
serię zajęć rozwijających kompetencje me-
dialne, audiowizualne i  informacyjne. Punk-
tem wyjścia każdego scenariusza jest film, 

„Tytuł Ujednolicony” objął patronatem medialnym nowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich – Bibliofilm. Rzecz dotyczy edukacji filmowej oraz medialnej i stanowi 
bazę pomysłów gotowych do wykorzystania przy tworzeniu nieszablonowych scenariuszy zajęć 
filmowych dla młodzieży.

Biblioteka w filmie, film 
w bibliotece, a wszystkiemu 
patronuje TU!

a  proponowane rozwiązania pokazują, jak 
wykorzystać różnorodne narzędzia, materia-
ły i zasoby udostępniane przez biblioteki, by 
kształcić w młodych odbiorcach umiejętno-
ści poszukiwania, analizowania i  syntetyzo-
wania dostępnych treści i informacji. 

rozrywka
Niemal każde zajęcia, zaproponowa-

ne w  scenariuszach, zawierają grę, zabawę, 
wspólne lub indywidualne lekkie ćwiczenie, 
pokaz fragmentów filmu. Półtorej godziny 
edukacji niepostrzeżenie zmienia się w  roz-
rywkę i  świetną zabawę. Bibliofilm to także 
spora garść inspiracji. Jak popkultura poka-
zuje bibliotekarzy i  biblioteki? W  sekcji za-
wierającej serię artykułów można odnaleźć 
opisy przykładowych filmowych wizerun-
ków bibliotekarzy oraz scen z  hitów kino-
wych prezentujących biblioteki. Artykuły 
dostarczają także pomysłów na tworzenie 

własnych scenariuszy zająć oraz odpowiedzi 
na wiele ważkich pytań, jak chociażby – gdzie 
najlepiej schronić się przed nadciągającą 
apokalipsą? 

…i dużo, dużo więcej
W  ramach projektu zaplanowane jest 

także uruchomienie bloga oraz profilu 
w  portalach społecznościowych, które będą 
regularnie uzupełniane o  kolejne filmowe 
inspiracje, relacje z  przeprowadzonych zajęć, 
materiały pomocnicze. Bibliofilm to również 
warsztaty, w  ramach których uczestnicy po-
znają możliwości wykorzystania materiałów 
filmowych w edukacji oraz otrzymają pomoc 
w  stworzeniu scenariuszy zajęć wzmacniają-
cych kompetencje medialne i  informacyjne. 
Do udziału w  warsztatach zaproszeni są na-
uczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury. 

Wszystkie informacje odnośnie projektu 
znajdują się na stronie: www.sbp.pl/bibliofilm
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Z innej strony. 
Subiektywne spojrzenie 
na targi książki
tekst: Małgorzata Kuśnierz

 Targami książki Polska stoi. Jak długa i szeroka. Naprawdę. Mamy 
targi edukacyjne, które odbywają się w  Poznaniu, Łodzi, Krako-

wie, Kielcach i  we Wrocławiu. Mamy targi historyczne w  Krakowie 
i Warszawie, książkowe imprezy dla dzieci w Krakowie i Wrocławiu, 
a dla wydawców katolickich – w Warszawie oraz targi o charakterze 
ogólnym w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Kato-
wice i  Białystok. Oznacza to, że pracownicy dużego wydawnictwa, 
w którego ofercie znajdują się i beletrystyka, i książki naukowe, i litera-
tura dziecięca, i religijna, mogliby spędzać aż 55 dni w roku, obsługu-
jąc stoiska z książkami, reprezentując firmę na arenie krajowej i wożąc 
co ważniejszych autorów z dworca kolejowego lub (w szczęśliwszym 
wariancie) z  lotniska na miejsce targów. A  to i  tak nie wszystko. Są 
jeszcze imprezy wakacyjne, nad morzem i  w  górach, oraz festiwale 
literackie.

Wyobraźmy więc sobie pracowników działów handlowych i pro-
mocji kilkudziesięciu krajowych wydawnictw, którzy przez dwa mie-
siące w roku (i  to zazwyczaj nie w dni robocze) nic, tylko zasuwają 
pociągami lub samochodami z Krakowa do Poznania, z Warszawy do 
Wrocławia, z Białegostoku do Sanoka, z Kielc do Łeby. Nie chcę my-
śleć, jak wygląda ich życie uczuciowe czy rodzinne.

Ale żarty już na bok. Spójrzmy na Zachód, skupiając się na im-
prezach, na których wspólne stoiska dla rodzimych wydawców or-
ganizuje Instytut Książki, czyli na targach w  Londynie, Bolonii i  we 
Frankfurcie. Tamtejsze targi książki, choć angielskie słowo „fair” znaj-
dziemy w ich oficjalnej nazwie, nie mają nic wspólnego ze sprzedażą. 
Tam targuje się nie czytelnik z pracownikiem wydawnictwa bądź jego 
właścicielem czy prezesem, ale autor z  tłumaczem, wydawca z  wy-
dawcą, redaktor z redaktorem. A o co? O prawo do wydania, w kilku-
tysięcznym lub kilkusettysięcznym nakładzie, danego tytułu w Polsce. 
Podczas tych targów nie sprzedaje się książek zwykłym nabywcom. 

Nie ma promocji i rabatów. Tam o prawa do książek targują się wy-
dawniczy bogowie. Istny Olimp.

Zejdźmy jednak na ziemię. Stańmy na płycie chodnikowej u stóp 
Pałacu Kultury i Nauki. Najważniejsze targi książki w Polsce to te war-
szawskie. Międzynarodowe Targi Książki (organizowane przez Ars 
Polonę) odbywały się przez 55 lat, do roku 2010, kiedy to pojawiły 
się Warszawskie Targi Książki (organizowane przez Muratora). Jed-
nak większość osób niezwiązanych z branżą wydawniczą nie zwró-
ciło uwagi na tę zmianę, ponieważ impreza jak co roku odbywa się 
w maju w Pałacu Kultury. Wszystko zatem po staremu. 

Kolejny ważny punkt na mapie książkowych wydarzeń to nie-
wątpliwie Kraków. To tutaj organizowane są targi uznane przez część 
branży za najlepszą i najważniejszą tego typu imprezę w Polsce i to na 
nich właśnie chciałabym się skupić. Już szesnasty rok z rzędu krakow-
skie wydarzenie przyciągnęło na ulicę Centralną (wcześniej: Gabrieli 
Zapolskiej) setki osób spragnionych kontaktu z  książką, autorem 
i  wydawcą. A  oto przecież chodzi! Nie byłoby targów książki bez 
czytelników – wytrwałych, spragnionych kontaktu z pisarzami i wy-
dawcami, tych, którzy na co dzień nie mają z kim porozmawiać o lite-
raturze, o tym, co ostatnio czytali, co im się podobało, a co nie, tych, 
dla których coś znaczy autograf autora na stronie tytułowej książki, 
jego zakłopotany i  szczery uśmiech. Najwierniejsi fani krakowskich 
targów, przemierzając alejki ze stoiskami ulubionych wydawnictw, 
zastanawiali się pewnie nie raz, jak wygląda ta impreza z perspektywy 
wystawcy. Tym wszystkim uchylę nieco rąbka tajemnicy.

Z perspektywy wystawcy
W hali na czas targów ustawiane są stoiska według indywidual-

nych zamówień. Każdy centymetr ich powierzchni jest wyceniony, 
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cennik wyszczególnia każde krzesło i półkę. Duże stoiska, po których 
zwiedzająco-nabywający może nawet się nieco przejść, mają wydaw-
cy z odpowiednio dużym kapitałem, dla których wydanie kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych na takie a nie inne promowanie się na imprezie 
nie stanowi problemu. Im mniejsze stoisko, tym wydawca bardziej 
oszczędny. 

Za każdą ladą ktoś stoi. Duże wydawnictwa reprezentuje od 
kilku do kilkunastu osób (kilkadziesiąt na żadnym stoisku by się nie 
zmieściło). Są to zazwyczaj pracownicy działu handlowego, PR-u, 
przedstawiciele handlowi, księgowi, stażyści i  inni. Przy stolikach, 
przeznaczonych na odpoczynek, konsumpcję i  rozmowy bizneso-
we, umiejscowionych w głębi dużych stoisk siedzą zazwyczaj prezesi, 
dyrektorzy, kierownicy, redaktorzy ze swoimi gośćmi. Na krajowych 
targach wprawdzie nie kupuje się tytułów (pewnie dlatego, że wciąż 
brakuje u  nas profesjonalnych agentów literackich, którzy podczas 
tego typu imprez ochoczo zawieraliby kontrakty w  imieniu auto-
rów), ale za to często załatwia interesy na linii wydawca – hurtownik 
bądź księgarz. Przedmiotem rozmów są zatem marże i  rabaty lub 
branżowe plotki.

Na niektórych mniejszych stoiskach można spotkać właścicieli, 
założycieli, redaktorów, księgowych, PR-owców i sekretarzy w jednej 
osobie, osobiście. Jeśli czytelnik będzie miał to szczęście i odkryje, że 
rozmawia z  właścicielem swojego ulubionego wydawnictwa, niech 
nie szczędzi słów uznania, przychylnych opinii na temat tej albo in-
nej książki oraz zapewnień o  planach nabycia wszystkich tytułów 

z oferty za swoją roczną premię. To miłosne gruchanie przyczyni się 
bowiem do wzrostu poziomu zadowolenia z targów, zmobilizuje wy-
dawcę do przyszłych inwestycji, da takiego kopa, że bez dnia, ba, na-
wet godziny odpoczynku po targach wydawcy siądą do pracy i skroją 
ofertę na miarę potrzeb czytelników. Sens targów nie tkwi, moim zda-
niem, w jak największej ilości jak najtaniej zakupionych książek, w roz-
mowach biznesowych, które zawsze można odbyć przy innej okazji 
lub po powrocie z targów przez telefon, a nawet nie w pospiesznej 
wymianie zdań ze znanym pisarzem, zakończonej złożeniem nieczy-
telnego autografu, ale właśnie w rozmowach między wydawcą z krwi 
i kości a czytelnikiem, w którego gusta ten pierwszy chce jak najlepiej 
trafić.

Kolekcjonerska mania
Lata temu na targi przywiodła mnie kolekcjonerska mania. Zbie-

rałam autografy. I zawsze byłam w tym osamotniona, nikt z bliskich 
znajomych nie był tą manią tak opętany jak ja. Raz tylko poznałam, 
przez telefon, pana, który bardzo nalegał, abym pomogła mu zdobyć 
dedykację od Adama Zagajewskiego, bo zbierał autografy dla… swo-
jego sześcioletniego syna (tu mnie przebił, bo ja prosiłam o wpisy dla 
mojego jeszcze nienarodzonego dziecka, ale takich autorów jak Jo-
anna Papuzińska czy Grzegorz Kasdepke, więc bardziej adekwatnie). 

Pisarze licznie odwiedzają targi i dzięki nim licznie na te targi przy-
bywają czytelnicy. 

Jeśli w  którymś miejscu targów widzimy duże zagęszczenie lu-
dzi, to znaczy, że autografy rozdaje jedna z takich person jak: Joanna 
Chmielewska, Bogusław Wołoszański, Wojciech Cejrowski, Małgorza-
ta Kalicińska, Katarzyna Grochola. Jeśli kolejka wypełnia pół najwięk-
szej hali, znaczy, że to twarz znana z TV. W ubiegłym roku największy 
szum na majowych targach w  Warszawie powstał wokół Donalda 
Tuska, ale on, ku rozczarowaniu wielu osób, tylko się po pałacu prze-
chadzał, autografów nie rozdawał, rąk raczej nie ściskał. 

Udając się po autograf do ulubionego pisarza, warto pamiętać, 
że nie podsuwa się autorom do podpisu żadnych kartek, zeszytów, 
pamiętników, a tym bardziej gipsów na przedramieniu lub łydce. Pra-
wie każdy się obrazi i  zaproponuje zakup swojej książki, doglądając 
przy tym transakcji. Na taką bezczelność nie obraził się jednak Marek 
Krajewski, którego poprosiłam o autograf w notatniku, bo jego pierw-
szą książkę „Śmierć w  Breslau” zostawiłam w  dawnym Breslau właś-
nie. W dodatku zrobił to z wielką satysfakcją, był to rok bodajże 2003 
i jako jedyna podeszłam po autograf do przyszłej gwiazdy polskiego 
kryminału (dodam, że strona z notatnika została skrupulatnie wklejo-
na do książki najszybciej, jak było to możliwe). Jakiś czas potem byłam 
świadkiem, jak Tadeusz Różewicz odmówił podpisania zwykłej kartki. 
Był szczerze oburzony. Nie denerwujmy pisarzy – kupujmy książki!
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