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 » Temat numeru – Marketingowiec w bibliotece  
– fanaberia czy konieczność?

 » Biblioteki NUKAT-u: Książnica Pomorska  
w Szczecinie

 » Rekord analityczny w katalogu NUKAT

 » Dobre praktyki w bibliotekach – dobre przykłady.  
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Jakiś czas temu na pewnym portalu można było przetestować swą 

zdolność identyfikowania światowych marek na podstawie fragmentów 

bądź przekształconych logotypów. Okazuje się, że wystarczy charakte-

rystyczny kolor lub kształt, by rozpoznać daną markę, a zaraz za tym 

uruchomić ciąg skojarzeń, w zależności od osobistych doświadczeń, 

pozytywnych lub negatywnych. Marka poprzez nazwę i znak (lub ich 

kombinację) ma na celu ułatwić klientowi rozpoznanie oferowanych 

produktów lub usług, odróżnić je od innych i gwarantować ich jakość. 

Marka to nie tylko rozpoznawalne logo, ale też, a może przede wszyst-

kim, filozofia komunikacji z odbiorcą produktu, sposób zachowania się 

wobec klienta w różnych (przede wszystkim kryzysowych) sytuacjach, 

tworzenie pozytywnej atmosfery wokół oferowanego produktu lub 

usług. Spójne, rozpoznawalne elementy wizualne są jedynie częścią 

budowania marki. Markowe samochody, ubrania, kawa, sprzęt elek-

troniczny to jasne. Ale markowe biblioteki? Czy istnieje coś takiego jak marka biblioteki? 

Kolejny, odświeżony wizualnie numer kwartalnika niesie ze sobą rozważania na temat marki biblioteki i marke-

tingowej działalności na rzecz bibliotek, a może szerzej: czytelnictwa i kultury książki. Mówiąc „biblioteka”, nie 

myślimy już tylko o kilometrach regałów i książkach czekających na czytelnika. Truizmem jest już stwierdzenie, 

że biblioteki się zmieniają i nie są jedynie wypożyczalniami. Te zmiany zostały zauważone. Teraz trzeba zadbać, 

by te wszystkie działania konsekwentnie budowały pozytywną markę. Markę biblioteki. Gorąco zachęcam do  

lektury dwóch tekstów z tematu numeru. Natalia Gromow zastanawia się, czy marketingowiec w bibliotece to 

konieczność czy fanaberia, a Agnieszka Kościelniak-Osiak opowiada o bibliotece marki BUW. Polecam!

W ostatnim kwartale 2015 roku wiele się działo, zamieszczamy relacje z ważniejszych spotkań i już planujemy na-

stępne. O nowościach w katalogu, tych które tuż przed nami i tych nieco bardziej odległych, piszą Iwona Leonowicz 

i Leszek Śnieżko. Polecamy również rubrykę Horyzonty i drugą część cyklu tekstów o finansach w bibliotekach. Anna 

Wołodko radzi, jak starać się o granty, środki z funduszów europejskich i programów krajowych. Warto przeczytać. 

Podoba się Wam odmieniony „Tytuł Ujednolicony”? Pracujemy nad zmianami, a przede wszystkim chcemy wciąż 

dostarczać ciekawych i wartościowych treści. Jeśli chcesz współtworzyć kwartalnik, napisz: tu.nukat@uw.edu.pl. 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje tematów oraz gotowi na współpracę. Zapraszamy! 
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Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji 
społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania
Małgorzata Kowalska

To książka dla tych, których interesują społeczności online (kreatywny tłum) 
i drzemiący w nich kapitał intelektualny i wielka sprawcza siła; dla tych, którzy 
chcą znaleźć przykłady pozytywnego wykorzystania działania tłumu, wirtual-
nych społeczności, partnerskiej produkcji, zbiorowej inteligencji, mądrości tłumu, 
otwartej innowacji, inteligencji współpracy; dla tych, którzy chcą lepiej poznać 
wymiary współczesnej wikinomii poprzez crowdsourcing właśnie oraz crowdfun-
ding, outsourcing, crowdsourcing, którzy w sieci Web. 2.0 chcą być prosumentami 
informacji lub pracować z nimi na rzecz rozwoju społeczeństw informacji i wie-
dzy.

47 zł

Potrzeba początku: kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej 
prozie wspomnieniowej (1987-2014)
Ewelina Rąbkowska

Ostatnia dekada XX w. w prozie polskiej minęła pod znakiem po wrotów do prze-
szłości, niespełnionych tęsknot za utraconym czasem. Na początku XXI w. ten-
dencja ta jeszcze przybrała na sile. Rozważania ustalające kategorię dzieciństwa 
w prozie wspomnie niowej przełomu wieków, aby były jak najbardziej pełne i ca-
łościowe, muszą objąć następujące zagadnienia:
sylwetka bohatera dziecięcego jako centrum, przedmiot narracji wspomnienio-
wej; szczególne wartości przypisywane dzieciństwu i typowe konteksty, w jakich 
pojawia się dziecko; otoczenie, tło, w którym porusza się bohater: rodzina, dom, miasto i inne prze-
strzenie; wreszcie przedmiotem refleksji będzie relacja: bohater–narrator, wspominany–wspominający 
oraz sam fakt wspomnienia i rekon strukcji, ponieważ kategoria dzieciństwa ujawnia swe wartości 
wła śnie jako przedmiot świadomej konstrukcji. Dlatego też Autorka stara się zdemaskować wspo-
mnienia i wykryć niedomogi pamięci oraz metody literackiego łatania jej luk.

Bajka jak lekarstwo
Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt

Książka teoretycznie i praktycznie przybliża nam problemy związane z wyko-
rzystaniem bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Dostajemy konkretne 
rady jak wstępnie przygotować zajęcia i jak je zorganizować. Poruszono również 
kwestie związane z cechami osobowościowymi i umiejętnościami nauczyciela 
terapeuty. W książce zamieszczono także konkretne pomysły na pracę z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Po lekturze nie pozostaje nic inne-
go jak zacząć prowadzić zajęcia z dziećmi, dzięki którym będą budować własne 
zasoby osobiste i uzyskają wsparcie w „trudnych” sytuacjach.

39 zł

28 zł

Nowości Wydawnictwa SBP
Te oraz inne książki kupisz na www.sbp.pl/sklep
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Doroczne spotkanie bibliotekarzy systemowych 
i informatyków z bibliotek współtworzących 
katalog NUKAT TEKST: IWONA RUŚĆ, FOT. MIROSŁAW DANKOWSKI

Spotkanie otworzyła, witając uczestników, dr hab. 
Jolanta Talbierska – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie, a następnie Ewa Kobierska-Maciuszko, kie-
rownik Centrum NUKAT, zaprezentowała podsumowanie 
statystyczno-finansowe minionego roku i przedstawiła 
plany na kolejne lata. W 2015 roku do grona bibliotek 
nukatowych dołączyło 11 nowych instytucji (w tym bi-
blioteki kościelne i  teologiczne zrzeszone w Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES). Oznacza to, że NUKAT 
tworzy już 138 bibliotek i ponad 1450 bibliotekarzy, 
którzy codziennie przysyłają średnio prawie 1200 rekor-
dów bibliograficznych i ponad 900 rekordów khw. Nasz 
katalog to już ponad 3 mln rekordów bibliograficznych 
i blisko 4,8 mln rekordów khw. 

Działania Centrum NUKAT w 2015 roku koncentro-
wały się głównie na koordynacji prac nad zmianami 
zasad opracowania formalnego i przedmiotowego. 
Priorytetem w 2015 roku było wdrażanie nowej strony 
Centrum, odświeżenie interfejsu katalogu oraz intensy-

fikacja szkoleń i spotkań dla katalogerów (odbyło się ok.  
200 godz. szkoleń dla ok. 1100 osób, z czego 90% sta-
nowiły webinaria). 

Wystąpienia informatyków zdominowały dalszą część 
spotkania. Janusz Kaczmarek OP zaprezentował działa-
nie systemu bibliotecznego Koha, w tym również proces 
przygotowania, migracji, importu i melioracji danych 
z systemu MAK do Kohy na przykładzie Biblioteki Kole-
gium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Kra-
kowie. Anna Hallay i Bożena Zawistowska z Centrum 
NUKAT mówiły kolejno o korzyściach, jakie współpraca 
przynosi bibliotekom, od szerokiego upowszechniania 
informacji o zbiorach bibliotek, pracy w nowoczesnych, 
światowych standardach, aż po możliwość korzystania 
z narzędzi usprawniających codzienną pracę kataloge-
rów, oraz o wynikach dorocznego porównania zgodności 
rekordów z katalogu NUKAT z rekordami lokalnymi.

Po wystąpieniach informatyków głos zabrał kierownik 
Ośrodka Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych 

– Maciej Malinowski, który podsumował stosowanie 
rekordu uniwersalnego w katalogu. Obecnie w bazie 
znajduje się już ponad 100 tys. rekordów uniwersal-
nych dla haseł osobowych, korporatywnych, dla imprez 
i tytułów oraz, od 2015 roku, dla haseł autor-tytuł. Na 
koniec pierwszej sesji Agnieszka Kasprzyk pokrótce 
omówiła ważniejsze zmiany i nowości, jakie pojawiły 
się na nowej stronie Centrum NUKAT i w odświeżonym 
interfejsie Chamo. 

9 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele 
bibliotek współtworzących katalog NUKAT, 
głównie bibliotekarze systemowi i informa-
tycy, oraz przedstawiciele niektórych firm 
produkujących oprogramowanie biblioteczne. 
Przyjechało ponad 190 osób z 89 bibliotek. 
Spotkanie stanowiło podsumowanie mijają-
cego roku oraz prezentację planów rozwoju 
katalogu centralnego na najbliższe lata,  
a jednocześnie znakomitą okazję do wymiany 
wiedzy i doświadczeń zawodowych.
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Z ŻYCIA NUKAT-U

TEKST: IWONA RUŚĆ, FOT. MIROSŁAW DANKOWSKI

Druga część spotkania upłynęła pod znakiem przy-
szłości, gdyż najwięcej czasu poświęcono planowanym 
działaniom w 2016 roku. Maciej Jabłoński, informatyk 
z Centrum NUKAT, omówił proces realizacji tzw. małej 
autostrady, czyli porównania i scalania katalogu lo-
kalnego biblioteki z katalogiem centralnym, do czego 
zachęcane są wszystkie biblioteki nukatowe. 

Paweł Rygiel, metodyk jhp KABA, zaprezentował per-
spektywy rozwoju języka haseł przedmiotowych KABA. 
Obok bieżącej weryfikacji i aktualizacji słownictwa, trwają 
prace nad zmianą zapisu haseł w celu lepszej ich pre-
zentacji w fasetach. Planowane jest także uzupełnienie 
rekordów haseł wzorcowych o pole 083 zawierające 
symbol klasyfikacji Dewey’a, co ma ułatwić podział 
haseł na dziedziny. 

Iwona Leonowicz, kierująca Ośrodkiem Kontroli Rekor-
dów Bibliograficznych, przedstawiła plan wprowadzenia 
do stosowania w katalogu NUKAT rekordów analitycz-
nych, które mają umożliwiać użytkownikowi dostęp do 
artykułów w czasopismach oraz w pracach zbiorowych. 
Zapowiedziała opublikowanie szczegółowej instrukcji 
tworzenia takich rekordów i zaprosiła na styczniowe 
webinarium. Następnie Leszek Śnieżko przedstawił 
harmonogram prac związanych z dostosowywaniem 
polskich zasad katalogowania do RDA. I choć w swoim 
wystąpieniu skoncentrował się głównie na zmianach  
w rekordach bibliograficznych, to zaznaczył, że w przy-
szłym roku również rekordy KHW czeka konieczność 
adaptacji do nowych wymogów. Podsumowujące wy-
stąpienie Iwony Wiśniewskiej i Magdaleny Rowińskiej 
dotyczyło codziennego warsztatu pracy bibliotekarza. 

Liczba wystąpień i poruszanych tematów sprawiła, że 
niestety brakowało czasu na szerokie dyskusje. Wszyst-
kie jednak głosy i uwagi przekazywane pracownikom 
Centrum NUKAT przez bibliotekarzy i informatyków są 
rozpatrywane. Polecamy również przejrzenie prezen-
tacji, które znajdują się na naszej stronie w zakładce 

„Materiały” i przysyłanie nam swoich komentarzy oraz 
sugestii na temat bieżącej pracy, planów, jak i następnego 
spotkania. Czekamy na to z niecierpliwością! 



Seminarium w Bibliotece Jagiellońskiej  
nt. przyszłości opracowania przedmiotowego

TEKST: ALEKSANDRA PODSTAWSKA-SOBIŁO I TOMASZ MAJKA (BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA)

TEKST: PAWEŁ RYGIEL
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9 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele 
bibliotek współtworzących katalog NUKAT, 
głównie bibliotekarze systemowi i informa-
tycy, oraz przedstawiciele niektórych firm 
produkujących oprogramowanie biblioteczne. 
Przyjechało ponad 190 osób z 89 bibliotek. 
Spotkanie stanowiło podsumowanie mijają-
cego roku oraz prezentację planów rozwoju 
katalogu centralnego na najbliższe lata,  
a jednocześnie znakomitą okazję do wymiany 
wiedzy i doświadczeń zawodowych.

5 października 2015 r. odbyło się w Bibliotece Jagiellońskiej 
III Seminarium Członków Zarządów Okręgu Małopolskiego 
SBP pt. „Z polskiego na nasze – perspektywy rozwoju opra-
cowania przedmiotowego w Polsce”. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. Ewa Kobierska-Maciuszko - kierow-
nik Centrum NUKAT oraz Mikołaj Baliszewski - wicedyrektor 
ds. rozwoju Biblioteki Narodowej.
 
Zebranych przywitał dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. 
Zdzisław Pietrzyk, oddając następnie głos pierwszemu 
z prelegentów, prof. Wiesławowi Babikowi. W swoim wykła-
dzie pt. Przyszłość opracowania przedmiotowego w Polsce 
prof. Babik skupił się na tendencjach, jakie można aktualnie 
zaobserwować przy tworzeniu języków informacyjno-wyszu-
kiwawczych, a w szczególności na odchodzeniu od skom-
plikowanych języków haseł przedmiotowych, eliminacji 
sztuczności  i uwzględnianiu przyzwyczajeń czytelników. 
W podsumowaniu stwierdził, że obecnie najlepszym roz-
wiązaniem wydawać się może wykorzystanie w opracowaniu 
przedmiotowym deskryptorów.
 
Paweł Rygiel z Centrum NUKAT w swoim referacie również 
odniósł się do zmian obserwowanych w opracowaniu 
przedmiotowym. Zaproponował jednak wykorzystanie 
pojawiających się nowych trendów w dalszym rozwijaniu 
języka KABA, z uwagi na potencjał, jaki w jego opinii język 
ten posiada. 
 
Po przerwie głos oddano Gościom z Biblioteki Narodowej. 
Kacper Trzaska przybliżył sposób opracowania zbiorów 

z użyciem deskryptorów. Położył nacisk na wykorzystanie 
przy ich tworzeniu polskiego zwyczaju językowego, rezy-
gnację z terminów wielowyrazowych, integrację kartotek 
formalnych i przedmiotowych. Podkreślił zaawansowanie 
całego procesu, będącego już w fazie wdrożenia. Z kolei 
Maria Nasiłowska przedstawiła, jak w prosty i szybki sposób, 
automatycznie i bez strat informacji  przekształcić można 
KABĘ w Deskryptory BN. Ostatni wystąpił Jan Dionizy 
Mejor prezentując serwis OAI – narzędzie do pobierania 
rekordów z Biblioteki Narodowej. Na koniec przedstawiciele 
Centrum NUKAT i Biblioteki Narodowej odpowiadali na 
pytania uczestników Seminarium. Dotyczyły one głównie 
szans na implementację Deskryptorów BN przez biblioteki 
akademickie.
 
Wszystkich zainteresowanych przedmiotem obrad zapra-
szamy do obejrzenia prezentacji przesłanych przez autorów 
wystąpień i zamieszczonych na stronie BJ (http://www.bj.uj.
edu.pl/seminarium-prezentacje-sbp-2015).

Obecne rozwiązania w zakresie prezentacji wyników 
wyszukiwania proponowane przez twórców systemów 
bibliotecznych skłaniają do refleksji nad stosowanymi 
dotychczas narzędziami opisu rzeczowego. Prace nad prze-
kształceniami języków informacyjno-wyszukiwawczych nie 
należą do łatwych, stąd nasze uznanie dla przedsięwzięcia 
Biblioteki Narodowej zmierzającego do zastąpienia języka 
haseł przedmiotowych językiem deskryptorowym. Idea 
stosowania deskryptorów w opisie zasobów bibliotecznych 
jest z pewnością ciekawa, choć nie jest nowa. Fasetyzacja 
wykorzystywanego słownictwa wydaje się być dobrym 
kierunkiem, jednak można osiągnąć ją innymi metodami, 
bez dokonywania tak diametralnych zmian jakie propo-
nuje Biblioteka Narodowa w swoim katalogu. Trzeba też 

Po spotkaniu 
w Bibliotece 
Jagiellońskiej…

6
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VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy  
Katalogujących Muzykalia

TEKST: ALEKSANDRA PODSTAWSKA-SOBIŁO I TOMASZ MAJKA (BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA)

TEKST: STANISŁAW HRABIA (BIBLIOTEKA I FONOTEKA INSTYTUTU MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO)

Z ŻYCIA NUKAT-U

W kolejnych sześciu latach tematyka spotkań była posze-
rzana m.in. o zagadnienia dotyczące katalogowania do-
kumentów dźwiękowych, tworzenia tytułu ujednoliconego 
dla autorskiego utworu muzycznego oraz opracowania 
przedmiotowego muzykaliów. W przygotowaniu spotkań 
uczestniczyła również udział Sekcja Fonotek SBP. Tak też 
było i w tym roku. Wspólna inicjatywa Centrum NUKAT oraz 
dwóch Sekcji SBP zgromadziła w Warszawie 59 bibliote-
karzy z 35 instytucji z całej Polski. Uczestników przywitali: 
Ewa Kobierska-Maciuszko – Kierownik Centrum NUKAT 
oraz Stanisław Hrabia – Przewodniczący Sekcji Bibliotek 
Muzycznych SBP, którzy zgodnie wyrazili zadowolenie  
z kontynuowania po trzech latach przerwy spotkań bi-
bliotekarzy muzycznych i pracowników Centrum NUKAT.

Po spotkaniu 
w Bibliotece 
Jagiellońskiej…

podtrzymywać współpracę z twórcami oprogramowania 
w takim zakresie, aby móc wykorzystywać zalety języka 
używając dedykowanych narzędzi informatycznych.

Nie rezygnujemy z rozwoju języka KABA. Stanowisko 
Centrum NUKAT oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. jhp 
KABA jest jasne: ewolucja języka jest niezbędna do jego 
prawidłowego funkcjonowania w katalogu NUKAT i ka-
talogach bibliotek współpracujących. Nie może być to 
jednak przeprowadzone bez odpowiedniej analizy i przy-
gotowań. Właśnie od prac porządkowych rozpoczyna się 
przegląd i weryfikacja słownictwa jhp KABA, by w dalszej 
perspektywie i po uprzednich badaniach tworzyć lepsze 
narzędzie opisu. Zdecydowano się na kontynuację prac 
nad jhp KABA również dlatego, że w katalogu NUKAT funk-
cjonują biblioteki posiadające oprogramowanie o różnym 
stopniu zaawansowania technologicznego i często nie jest 
możliwe przeprowadzenie daleko idących, rewolucyjnych 
zmian. Należy dostosowywać słownictwo do możliwości 
systemów, ale nie kosztem spójności języka, która była 
wypracowywana wspólnie  przez wiele lat. Poza tym mamy 
przekonanie, że jhp KABA jest dobrym językiem, który po 
dokonaniu pewnych korekt i zmian może być wykorzystywa-
ny w nowoczesnych systemach bibliotecznych, a także może 
stać się doskonałą bazą do dalszych prac analitycznych 
i badawczych. Wydaje się, że w polskim bibliotekarstwie 

istnieje potrzeba funkcjonowania dwóch różnych języków 
opisu przedmiotowego, które mogą odpowiada na potrzeby 
i oczekiwania różnych grup użytkowników.

Prace nad przekształceniami języków 
informacyjno-wyszukiwawczych 
nie należą do łatwych, stąd nasze 
uznanie dla przedsięwzięcia Biblio-
teki Narodowej zmierzającego do 
zastąpienia języka haseł przedmio-
towych językiem deskryptorowym. 
Idea stosowania deskryptorów  
w opisie zasobów bibliotecznych 
jest z pewnością ciekawa, choć nie 
jest nowa. Fasetyzacja wykorzysty-
wanego słownictwa wydaje się być 
dobrym kierunkiem, jednak można 
osiągnąć ją innymi metodami, bez do-
konywania tak diametralnych zmian 
jakie proponuje Biblioteka Narodowa  
w swoim katalogu.

26-27 października 2015 roku w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum 
NUKAT odbyło się VII Spotkanie Robocze 
Bibliotekarzy Katalogujących Muzyka-
lia. Tradycja organizowania Roboczych 
Spotkań sięga 2007 roku, kiedy to z inicja-
tywy Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej 
Grupy Narodowej IAML zorganizowano 
we współpracy z Centrum NUKAT pierw-
sze spotkanie poświęcone wypracowaniu 
wspólnych zasad katalogowania druków 
muzycznych.
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Program VII Spotkania został podzielony na trzy sesje.  
W pierwszej sesji, prowadzonej przez Ewę Kobierską-Ma-
ciuszko, przedstawiono cztery zagadnienia: zasób muzy-
kaliów w katalogu NUKAT (Magdalena Rowińska, NUKAT), 
CHAMO – nowa prezentacja danych w aspekcie dokumentów 
związanych z muzyką (Iwona Wiśniewska, NUKAT), zasady 
opracowania dokumentów muzycznych w RDA (Leszek 
Śnieżko, NUKAT) oraz wybrane problemy katalogowania 
starych druków muzycznych w formacie MARC21 (Michał 
Lewicki, BJ). 

Druga sesja, którą prowadził Stanisław Hrabia, dotyczyła 
dokumentów dźwiękowych. Maria Wróblewska (BN) przed-
stawiła najważniejsze problemy opracowania nagrań na 
płytach szybkoobrotowych, a Michał Momot (UJ) omówił 
sposoby katalogowania nagrań wieloczęściowych i antologii. 
W rozważaniach na temat tożsamości dzieła muzycznego 
Julianna Wołosiuk (NUKAT) podkreśliła związek między 
kompozytorem a innymi współtwórcami dzieła (np. libre-
cistą, wykonawcą, reżyserem przedstawienia muzycznego, 
autorem transkrypcji), akcentując konieczność odwzorowa-
nia tych relacji w procesie opracowania muzykaliów. Marta 

Walkusz i Paweł Nodzak (AM Gdańsk) w swojej prezentacji 
zwrócili uwagę na dylematy związane z katalogowaniem 
dzieł operowych wydanych na różnych nośnikach, wskazując 
na odmienność traktowania kompozytora w dokumencie 
dźwiękowym (CD) i audiowizualnym (DVD).

W trzeciej sesji, prowadzonej przez Martę Walkusz, wystą-
pili administratorzy NUKAT. Dyskutowano o dokumentach 
audiowizualnych zawierających nagrania oper, baletów 
i koncertów (Iwona Leonowicz), problemach dotyczącym 
rekordów khw dla muzykaliów (Monika Bielska), bieżącej 
współpracy z katalogerami (Anna Sobiepanek) oraz o zasa-
dach opracowania tematycznego dokumentów muzycznych 
i płynących z tego korzyściach przy stosowaniu nowego 
interfejsu wyszukiwawczego CHAMO (Magdalena Choryło). 
W podsumowaniu VII Spotkania zwrócono uwagę na po-
trzebę kontynuacji współpracy poprzez okresowe webinaria 
i robocze spotkania. Wyrażono też nadzieję, że będą one 
zachętą dla kolejnych bibliotek muzycznych do podjęcia 
aktywnej współpracy z Centrum NUKAT, a dla wszystkich 
impulsem do mobilizacji w celu zwiększenia zasobu mu-
zykaliów w katalogu centralnym.

Narada bibliotekarzy katalogujących  
wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT,   
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,  
28 września 2015 r. TEKST: ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA (BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU)

Tegoroczne spotkanie, które odbyło się 28 września, zostało 
zorganizowane przez Oddział Opracowania Czasopism 
i Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-
znaniu (gospodarz spotkania) i Centrum NUKAT Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wzięło w nim udział  
42 bibliotekarzy z bibliotek akademickich. Zebranych 
gości przywitała Ewa Kobierska-Maciuszko – kierownik 
Centrum NUKAT oraz  Aleksander Gniot – zastępca dyr. d/s 
zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wszyst-
kich ucieszyła obecność pani Barbary Nałęcz, twórczyni 

„Formatu MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumen-
tu ciągłego”, która zawsze służy pomocą w rozwiązywaniu 
problemów przy sporządzaniu rekordów bibliograficznych 
dla wydawnictw ciągłych.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W  pierwszej 
zostały wygłoszone  3  referaty. Druga  była poświęcona 
tematom zgłoszonym przez bibliotekarzy opracowujących 

wydawnictwa ciągłe (w większości przez uczestników spo-
tkania).

Magdalena Rowińska w referacie pt. Wydawnictwa ciągłe 
jako część katalogu centralnego NUKAT: zmiany, nowości, 
propozycje przedstawiła bieżący stan wydawnictw ciągłych 

Od połowy lat 90 ubiegłego stulecia biblio-
tekarze katalogujący wydawnictwa ciągłe 
w katalogu NUKAT (a wcześniej w CKTCZ) 
odbywają cykliczne narady, na których oma-
wiane są bieżące problemy, ustalane zasady 
katalogowania i prowadzone dyskusje nt. 
perspektyw rozwoju opracowania czasopism 
w katalogu centralnym.
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TEKST: ALEKSANDRA MIKOŁAJSKA (BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU)

w katalogu NUKAT oraz zasygnalizowała zmiany w katalo-
gu centralnym. Opowiedziała o nowej stronie www, bazie 

„Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych” i wprowadzeniu do 
katalogu centralnego rekordu analitycznego. Poruszyła 
problemy związanie z tzw. „zasadą trzech”.  Zwróciła się 
również do katalogujących z prośbą o przeprowadza-
nie szkoleń online z zakresu katalogowania czasopism. 
Centrum NUKAT czeka na zgłoszenia liderów z innych 
bibliotek. Uczestnicy spotkania z aprobatą odnieśli się 
do propozycji szkoleń szczegółowych, gdyż wpływają one 
jakość katalogowania i współpracy.

W kolejnym referacie Iwona Wiśniewska przedstawiła nowy, 
bardziej przyjazny dla użytkowników, interfejs katalogu 
NUKAT w oprogramowaniu Chamo. Interfejs jest zbudowany 
na nowoczesnym systemie fasetowym. Prelegentka dokład-
nie opisała działanie oprogramowania Chamo, wskazała 
na zalety nowych rozwiązań i zapowiedziała dalsze prace 
nad nim, dotyczące m.in. prezentacji danych.

Referat pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych z wykorzy-
staniem RDA przedstawił Leszek Śnieżko. Nowy standard 
katalogowania, jakim jest RDA, zgodnie z planami Centrum 
NUKAT będzie wprowadzany w 2016, choć nie wszystkie 
zasady RDA zostaną wdrożone w katalogu centralnym. 
Leszek Śnieżko przybliżył zebranym zagadnienia związane 
z wydawnictwami ciągłymi. Bibliotekarzy nurtują pytania 
o sposób i zakres wdrażania RDA, o możliwość automatycz-
nego dostosowywania wcześniej wprowadzonych danych 
do nowych zasad. Czy powstanie rekord hybrydowy bez 
konieczności całkowitego przekształcenia rekordu w RDA? 
Zwrócono uwagę, że należy pamiętać o aktualizacji haseł 
w rekordach wzorcowych.

Druga część narady poświęcona była problemom zgłasza-
nym przez czasopiśmienników i zawierała wiele tematów 
do omówienia. Dyskusję rozpoczęło zagadnienie opraco-
wania reprintów czasopism. Omówiono zasady tworzenia 
rekordów dla posiadających indywidualny tytuł tomów 
w wydawnictwie ciągłym. Rozmawiano o czasopismach 
elektronicznych, aktualizacjach linków, przejściach z wersji 
drukowanej czasopisma na wersję internetową. Nie zabra-
kło też omówienia reguł opracowania rekordów dla serii. 
Poruszyliśmy sprawę tworzenia pól 710 dla nazw wydawców 
umieszczonych w polach uwag, dodatków samoistnych 
i niesamoistnych, tytułów poprzednich i następnych. Pla-
nowane jest usunięcie pól 760-762, działanie to wymaga 
jednak dodatkowych analiz.

Wydawnictwa ciągłe są  trudnym rodzajem piśmiennictwa 
do opracowania. Tego typu spotkania powinny odbywać się 
regularnie. Jest to okazja do przedyskutowania nurtujących 
bibliotekarzy zagadnień jak również rozwiania wątpliwości.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, fot. Joanna Błoch
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Rekord analityczny 
w katalogu NUKAT 

Współcześni użytkownicy katalogów bi-
bliotecznych oczekują szybkiego i łatwego 
dostępu do informacji. Dlatego biblioteka-
rze muszą budować katalogi biblioteczne 
w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom 
czytelników, zaspokajać ich potrzeby wy-
szukiwacze i dostarczać jak najpełniejszą 
informację o zasobach biblioteki. 

TYTUŁ UJEDNOLICONY 1(18)/2016

Jedną z metod poprawy 
dostępu do informacji jest 
katalogowanie analitycz-
ne. Umożliwia ono two-
rzenie oddzielnych rekor-
dów bibliograficznych dla 
dokumentów niesamoist-
nych wydawniczo, takich 
jak artykuły z czasopism 
(wydawnictw ciągłych), 
pojedyncze prace, referaty, 
ilustracje, mapy, utwory 
muzyczne i inne, znajdujące się wewnątrz większego 
zasobu: książki, czasopisma, teki, płyty CD itp. Istotne 
jest to, że odrębny rekord dla dokumentu niesamo-
istnego jest powiązany z rekordem dla całości dzieła. 
Taki sposób opracowania pozwala użytkownikom na 
wyszukiwanie informacji o zawartości czasopism, prac 
zbiorowych, materiałów konferencyjnych i wielu innych. 

Niektóre biblioteki współpracujące z NUKAT już stosują 
rekordy analityczne w swoich katalogach w odniesieniu 
do wybranej części zbiorów, co spotkało się z uznaniem 
użytkowników tych katalogów. Bazując na doświadcze-
niach tych bibliotek oraz mając na uwadze zapewnienie 
jak najszerszego dostępu do informacji naszym użytkow-
nikom, z początkiem 2016 roku umożliwiamy bibliotekom 
współpracującym tworzenie rekordów analitycznych 
w katalogu NUKAT. Aby zagwarantować jednolity sposób 
opracowania dokumentów niesamoistnych wydawniczo, 
przygotowaliśmy instrukcję tworzenia rekordu anali-
tycznego w formacie MARC 21 z wykorzystaniem funkcji 
tworzenia rekordów analitycznych w systemie Virtua.

Zgodnie z założeniami zawartymi w instrukcji, przy-
stępując do tworzenia rekordu analitycznego należy 
kierować się kilkoma istotnymi zasadami:

1. Jednostką opisu w rekordzie analitycznym musi 
być niesamoistna wydawniczo część dokumentu, czyli 

TEKST: IWONA LEONOWICZ

odrębna praca, referat, 
rozdział zawarty w do-
kumencie zwartym pi-
śmienniczym lub artykuł, 
referat, sprawozdanie 
w wydawnictwie ciągłym, 
lub też odrębny utwór 
w druku muzycznym, do-
kumencie dźwiękowym, 
rycina w tece itp. 
2. Warunkiem utworze-
nia rekordu analitycznego 

jest istnienie w bazie NUKAT rekordu macierzystego, czyli 
rekordu dla dokumentu głównego. Rekord analityczny 
tworzony jest na podstawie rekordu macierzystego. 
3. Opis dokumentu niesamoistnego wydawniczo musi 
być sporządzany z autopsji, podobnie jak i wszystkich 
innych typów dokumentów katalogowanych w NUKAT.
4. Rekord analityczny musi być sporządzony zgodnie 
z zasadami dla typu dokumentu wskazanego w etykiecie 
rekordu na pozycji 06 (co oznacza, że typ dokumentu 
niesamoistnego wydawniczo nie zawsze musi zgadzać 
się z typem dokumentu głównego).

Istotnym elementem w rekordzie analitycznym jest wła-
ściwy kod na pozycji Etykieta/07 – poziom bibliograficzny. 
Może on przyjmować jedną z dwóch wartości: a – dla 
dokumentu niesamoistnego wydawniczo o charakterze 
zwartym lub b – dla dokumentu niesamoistnego wy-
dawniczo o charakterze ciągłym. 

Obowiązkowym elementem rekordu analitycznego jest 
pole 773, w którym zawarta jest informacja o doku-
mencie macierzystym. Pole to generowane jest au-
tomatycznie, przenoszona jest do niego część danych 
dotycząca rekordu macierzystego, w tym nr kontrolny 
rekordu macierzystego z pola 035, który jest zapisywany 
w podpolu $w pola 773. Poprzez ten numer realizowa-
ne jest powiązanie pomiędzy rekordem analitycznym 
i macierzystym.  



WARSZTAT KATALOGERA

REKORD ANALITYCZNY

• jedna z metod poprawy dostępu  
do informacji

• umożliwia tworzenie oddzielnych  
rekordów bibliograficznych  
dla dokumentów niesamoistnych  
wydawniczo

Opracowując instrukcję dla rekordu analitycznego zało-
żyliśmy, że opis bibliograficzny w rekordzie analitycznym 
będzie tworzony przynajmniej w pierwszym stopniu szcze-
gółowości oraz że nie będą stosowane pola 250, 260 i 300, 
ponieważ informacje, które się w nich zamieszcza, będą 
zawarte już w polu 773. Jeżeli jednak konieczne będzie 
podanie informacji o cechach fizycznych katalogowanego 
dokumentu, to można je umieścić w polu uwag.

Co jest istotne: nie będzie obowiązku wprowadzania opisów 
analitycznych dla całości danego tytułu. Będzie możli-
wość wybrania z zasobu najważniejszych, wartościowych 
materiałów, które wymagają odrębnego opisu w katalogu. 

Poruszając kwestię rekordu analitycznego w katalogu 
NUKAT nie sposób pominąć faktu, że w bazie istnieje ok. 
1500 rekordów bibliograficznych dla dokumentów ikonogra-
ficznych, zawierających pole 773. Wprowadzenie instrukcji 
dla rekordu analitycznego pociągnie za sobą konieczność 
weryfikacji tych opisów pod kątem zgodności z przyjętymi 
zasadami tworzenia opisów analitycznych.

Wprowadzając w katalogu NUKAT możliwość opracowania 
dokumentów z wykorzystaniem rekordu analitycznego 
mamy na uwadze fakt, że w katalogach lokalnych już ist-
nieją takie rekordy. Chcielibyśmy, żeby te zasoby zasiliły 

Artykuł, referat, 
sprawozdanie itp.  

w czasopiśmie

Odrębna praca, referat, 
rozdział itp. w książce

Odrębna praca, referat, 
artykuł itp. 

w dokumencie 
elektronicznym

Rycina, fotografia, 
rysunek w albumie, 

tece, książce… , 
pojedynczy dokument 

z zespołu, kolekcji

Odrębny utwór 
w dokumencie 

muzycznym 
lub dźwiękowym

Pozostałe dokumenty 
niesamoistne 
wydawniczo

katalog NUKAT, stąd propozycja, aby biblioteki tworzące 
rekordy analityczne przekazały je w plikach do katalogu 
NUKAT. Po weryfikacji zostaną one załadowane do wspól-
nej bazy. Przekazanie rekordów będzie miało charakter 
jednorazowy, natomiast tworzenie nowych rekordów ana-
litycznych będzie odbywało się w normalnym trybie pracy. 

Mamy nadzieję, że nowy typ rekordu podniesie funkcjonal-
ność katalogu NUKAT i okaże się przydatny zarówno dla 
bibliotekarzy, jak i dla zewnętrznych użytkowników bazy.

11
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Książnica Pomorska 
w Szczecinie 
W 110 rocznicę rozpoczęcia działalności

Książnica Pomorska obchodzi w tym 
roku jubileusz 110-lecia. Z tej okazji  
5 października 2015 r. odbyły się uro-
czystości rocznicowe pod hasłem „Od 
Stadtbibliothek do Książnicy Pomor-
skiej 1905–2015”, w których udział 
wzięli:  dyrekcja Książnicy: Lucjan 
Bąbolewski i Bożena Winiarska, mar-
szałek województwa Olgierd Gablewicz, 
pracownicy oraz wielu gości. Zapre-
zentowano sylwetki nowych patronów 
Czytelni Pomorzoznawczej: dr. Erwina 
Ackerknechta i dr. Stanisława Badonia. 
Wystąpienia okolicznościowe poprze-
dziły uroczyste wręczenia odznaczeń 
zasłużonym pracownikom biblioteki.

TYTUŁ UJEDNOLICONY 1(18)/2016

Przechodząc jedną z uliczek Starego Miasta w Szczecinie 
spotkać można duże grupy młodzieży i studentów po-
dążających w jednym kierunku. Ich celem jest budynek 
Książnicy Pomorskiej przy ulicy Podgórnej. Jeden z naj-
większych regionalnych ośrodków bibliotecznych, kul-
turalnych i naukowych. Szeroko otwiera swoje podwoje 
rzeszom chętnych, którzy chcą korzystać ze zbiorów. Na 
wyciągniecie ręki są księgozbiory poniemieckie, regiona-
lia pomorskie, informacje gospodarcze i prawne, zbiory 
dalekowschodnie, zasoby dostępne drogą elektroniczną.  
To tylko część szerokiego wachlarza gromadzonych  
i udostępnianych kolekcji, obok działalności informacyjnej, 
naukowej, wydawniczej i konserwatorskiej.

Wszystko zaczęło się 3 października 1905 r. W zaada-
ptowanym budynku po Miejskim Gimnazjum otwarto 
Bibliotekę Miejską. W tym samym roku zatrudnio-
no Erwina Ackerknechta – znakomitego fachowca,  
a później wieloletniego dyrektora Biblioteki Miejskiej.  Od 
tego czasu, pomimo odwiecznych bolączek bibliotek doty-
czących finansów i braku powierzchni użytkowej, Stadtbi-
bliothek ciągle się rozwija. Do roku 1941 wielkość zbiorów 
pomnożono dziewięciokrotnie. Poprzez zakupy, wymianę 
i darowizny ciągle zasilano półki magazynów. Lata pracy 

TEKST: MARZENA PRUSIEWICZ

Nowa część Książnicy wybudowana w 1999 roku, widok od ulicy Rybackiej, zdj. J. Surudo



13

BIBLIOTEKI NUKAT-U

Ackerknechta przyniosły rozwój biblioteki, która stała 
się znaczącą instytucją kulturalno–oświatową. Realizo-
wano opracowaną przez dyrektora ideę Sieci Bibliotek 
Ludowych, która poprzez otwarcie filii w każdej dzielnicy, 
miała upowszechniać czytelnictwo i zbliżać bibliotekę do 
czytelnika. Ponadto po I wojnie światowej powstawały 
Szkoły Ludowe, zaczęto tworzyć czytelnie dla niewido-
mych, otwarto bibliotekę muzyczną, wydawano pismo 
poświęcone bibliotekarstwu. W 1923 r. powstała Pomorska 
Biblioteka Objazdowa, a w 1932 r. Szczecińska Państwowa 
Szkoła Bibliotekarstwa kształcąca fachową kadrę biblio-
tekarzy dla coraz 
większych potrzeb 
działalności bi-
bliotecznej i oświa-
towej.

Wszechstronny 
rozwój biblioteki 
został poważnie 
zahamowany po 
dojściu Adolfa 
Hitlera do władzy. 
W tym czasie wy-
eliminowano ze 
zbiorów elementy 
marksistowskie 
i żydowskie jako 
elementy niepo-
żądane. Samego 
Ackerknechta od- 
sunięto od kiero- 
wania Biblioteką Ludową i Wyższą Szkołą Ludową jako 
osobę niepoprawną politycznie o przekonaniach demo-
kratycznych. Od tego czasu praca naukowa była głównym 
polem działalności dyrektora biblioteki. Dzięki jego za-
pobiegliwości w czasie II wojny światowej ocalały zbiory 
archiwalne. Losy biblioteki są nierozerwalnie związa-
ne z losami Ackerknechta. To dzięki niemu następował 
wzrost, rozwój i poszerzanie działalności bibliotecznej, 
edukacyjnej i naukowej. Był wzorem dla zagranicznych 
specjalistów, badających sposób uprawiania przez niego 
działalności bibliotekarskiej, a prowadzona przez niego 
placówka uważana była za nowoczesną, postępową i nie-
rozerwalnie związaną z historią Szczecina.

Biblioteka Miejska była jedną z pierwszych polskich pla-
cówek uruchomionych po zakończeniu II wojny światowej 
w zniszczonym Szczecinie (1945). Praca w latach powo-
jennych polegała przede wszystkim na zabezpieczaniu 
zbiorów rozproszonych na terenie miasta i województwa. 
W 1947 r. powstała pierwsza w Polsce Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna. W 1955 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na i Wojewódzka Biblioteka Publiczna stworzyła jeden 

organizm – Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Miała ona objąć nadzorem całą sieć bibliotek publicz-
nych w województwie. Dyrektorem tej placówki został 
Stanisław Badoń, godny następca Ackerknechta. Nowy 
dyrektor kontynuował rozbudowę księgozbioru, dbając 
również o zakupy antykwaryczne i muzealne. Owocem tych 
działań był zbiór starych druków, liczący 30 tys. tytułów. 
Badoń unowocześnił działaność biblioteki, zapoczątkował 
proces automatyzacji pracy. Wzmocnił kadrę pracowników 
biblioteki  wszechstronnie wykształconymi absolwentami 
wyższych uczelni. 

Znaczącą cezurą są lata 1962–1965, okres pierwszej roz-
budowy biblioteki. W tym czasie nadano placówce imię 
Stanisława Staszica. Ukoronowaniem działań dyrektora 
Stanisława Badonia było nadanie WiMBP w 1965 r. statusu 
biblioteki naukowej, a w 1969 r. przyznanie prawa do 
obowiązkowego egzemplarza ogólnopolskiego.

Rok 1974 to czas objęcia przez Stanisława Krzywickiego 
funkcji dyrektora biblioteki. Nowy dyrektor dbał o kontakty 
zagraniczne oraz o udział biblioteki w międzynarodowych 

Od lewej:  Erwin Ackerknecht, rok 1950, na podst. Der Nachlaß Erwin Ackerknecht. Ein Verzeichns, Marbach [1995], s. 6; 
Stadtbibliothek der Stadt Stettin, źródło: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej, Szczecin 2005, s. 23
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przedsięwzięciach naukowych i konferencjach. Inten-
sywne zaangażowanie dyrektora Krzywickiego w rozwój 
biblioteki zaowocowało w październiku 1994 r. uznaniem 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za naj-
większą, najważniejszą instytucję kultury na Pomorzu 
i nadaniem jej nazwy Książnica Pomorska. W 1996 r. roz-
poczęły się prace nad drugim etapem rozbudowy. Nowy 
gmach Książnicy Pomorskiej, zbudowany w technologii 

„inteligentnego budynku”, otwarto 18 września 1999 r. 
Honorowym gościem uroczystości był ówczesny Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Nowy 
budynek charakteryzował się wielością zintegrowanych 
systemów komputerowych zarządzania bezpieczeństwem. 
Milowym krokiem w dążeniu do pracy w międzynarodo-
wych standardach było zakupienie Systemu Zarządzania 
Biblioteką ALEPH. Po rozbudowie Książnicy Pomorskiej 
mury instytucji odwiedziło wielu zacnych gości takich 
jak Dalajlama, Jerzy Buzek, Gerhard Schröder oraz wielu 
znanych naukowców, pisarzy i artystów. 
 
Od 2004 r. stery w bibliotece przejął Lucjan Bąbo-
lewski, który jest kontynuatorem działalności 
i zaangażowania poprzedników. Książnica Pomorska od  
10 lat współpracuje z katalogiem NUKAT. 27 września 
2005 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie 
katalogowania w Narodowym Uniwersalnym Katalogu 
Centralnym NUKAT. Wszystkie biblioteki współpracujące 
wprowadzają opracowane przez siebie rekordy bibliogra-
ficzne i rekordy haseł wzorcowych oraz mają prawo korzy-
stać z rekordów już opracowanych. Tym samym Książnica 
znalazła się wśród 130 bibliotek naukowych współdziała-
jących w programie. Nowoczesne reguły katalogowania 
zbiorów wprowadziły bibliotekę w świat standardów nowej 
generacji, mających ułatwić czytelnikowi przeszukiwanie 
zbiorów. W 2009 r. uruchomiono Zachodniopomorską 
Bibliotekę Cyfrową „Pomerania” – cyfrową platformę 
Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej 
i Naukowej. W dobie powszechnej informatyzacji umożliwia 
czytelnikowi dostęp do zbiorów online. Inną planowaną 
formą ułatwienia dostępu do informacji jest koncepcja 
wdrożenia nowego narzędzia opracowania przedmioto-
wego dokumentów – Deskryptorów BN – przyjaznego dla 
użytkowników wyszukiwania fasetowego w katalogach 

bibliotecznych. Całość tych działań wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom coraz 
bardziej wymagającego czytelnika, który oczekuje, że dzięki Internetowi i nowocze-
snym technologiom informatycznym uzyska szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. 
Książnica Pomorska uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej „zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek”. Środki na ten cel zdobywane są w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Równolegle z rozwojem nowoczesnych technik bi-
bliotecznych, trwa pozyskiwanie cennych zbiorów specjalnych. Jednym z ważniejszych 
przykładów tej działalności jest zakup księgozbioru profesora Henryka Markiewicza 
w 2008 r. Kolekcja otwiera szerokie perspektywy badawcze dla historyków literatury. 
Dla upamiętnienia jego działalności i wpływu na kulturę polską i europejską profesor 
Markiewicz został patronem jednej z sal Książnicy.
  

Od góry: Wejście od ulicy Dworcowej 
w najstarszej części Książnicy po re-
moncie, źródło: projektyrpo.wzp

Stadtbibliothek der Stadt Stettin, 
źródło: Od Stadtbibliothek do Książ-
nicy Pomorskiej, Szczecin 2005, s. 23
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Książnica Pomorska to ośrodek życia naukowego, lite-
rackiego i kulturalnego. Wybiega ona naprzeciw oczeki-
waniom czytelników. Odbywają się tu wystawy, promocje 
książek, prelekcje, spotkania autorskie, odczyty. Jest or-
ganizatorem corocznego Festiwalu Czytania „Odkrywcy 
Wyobraźni”. Do realizacji tego szczytnego celu udało się 
zaprosić do współpracy wielu znakomitych aktorów pol-
skiej sceny, m.in.: Annę Seniuk, Danutę Stenkę, Wojciecha 
Pszoniaka. Książnica od swoich początków, bez względu 
na okoliczności, ma głęboki wpływ na kształtowanie 
się tożsamości lokalnej i ochronę dziedzictwa Pomorza 
Zachodniego.

Bibliografia:

„Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005”, Książnica 

Pomorska, Szczecin 2005

„Bibliotekarz Zachodniopomorski: biuletyn poświęcony sprawom bibliotek 

i czytelnictwa Pomorza Zachodniego” R.49, 2008 nr 1-2 (130)

www.niedziela.pl/artykul/44519/nd/Od-Stadtbibliothek-do-Ksiaznicy

ksiaznica.szczecin.pl/www/historia

BIBLIOTEKI NUKAT-U

Od góry: Gabinet K.I.Gałczyńskiego, zdj. J. Surudo, źródło: strona  
Książnicy; Książnica Pomorska stan obecny, zdj. J. Surudo

Książnica Pomorska od 10 lat współ-
pracuje z katalogiem NUKAT. 27 wrze-
śnia 2005 r. podpisano porozumienie  
o współpracy w zakresie katalogowania 
w Narodowym Uniwersalnym Katalogu 
Centralnym NUKAT. Wszystkie biblioteki 
współpracujące wprowadzają opraco-
wane przez siebie rekordy bibliogra-
ficzne i rekordy haseł wzorcowych oraz 
mają prawo korzystać z rekordów już 
opracowanych. Tym samym Książnica 
znalazła się wśród 130 bibliotek nauko-
wych współdziałających w programie.

15
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Marketingowiec 
w bibliotece

– fanaberia czy konieczność?

TEKST: NATALIA GROMOW

Czy zatrudnianie specjalistów z innych dziedzin może uwłaczać tak szacownej 
instytucji jaką jest biblioteka, która powinna pozostać dumną, samotną wyspą, 
opierającą się huraganom modnych trendów? Czy tylko bibliotekarka/bibliotekarz 
mogą pracować na rzecz czytelnictwa i czy bibliotece tak na serio potrzebny jest 

Na jednej z konferencji dla bibliotekarzy w 2015 roku, po-
święconej nowoczesnym bibliotekom i ich roli we współ-
czesnym społeczeństwie, wywiązała się dyskusja na temat 
tego, kto powinien być zatrudniany w takiej instytucji. 
Poruszenie wśród uczestników wzbudziło stwierdzenie, 
że w jednej z prezentowanych na konferencji bibliotek za-
granicznych (chodziło o Dokk 1 w Aarhus w Danii) załogę 
stanowią, w równych proporcjach, zarówno wykształce-
ni kierunkowo bibliotekarze jak i marketingowcy. Jako 
przedstawicielka tej drugiej grupy, a przy tym miłośniczka 
bibliotek wszelakich, zastanawiałam się: dlaczego? 

Natalia Gromow  

– kierownik Działu Marketingu i PR oraz 

rzecznik prasowy Wojewódzkiej i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Od 5 lat prowadzę Dział Marketingu i PR 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Gdańsku. Praktykę wspieram solidną 

teorią – skończyłam studia podyplomo-

we Marketing kultury na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz Innowacyjne praktyki 

PR na Uniwersytecie Gdańskim. Do moich 

obowiązków należy między innymi dbanie 

o wizerunek naszej instytucji, promocja jej 

usług, organizacja kampanii marketingo-

wych oraz współpraca z przedstawicielami 

samorządu, organizacji pozarządowych, 

innych instytucji kultury, mediów oraz 

biznesu. Fascynuje mnie kreowanie wize-

runku biblioteki i jest to myśl przewodnia 

większości moich zawodowych działań.

Narodowe Czytanie „Lalki” 2015, źródło: WiMBP w Gdańsku. Na zdjęciu: autorka tekstu
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TEMAT NUMERU

TEKST: NATALIA GROMOW

marketing? A może to tylko fanaberia 
zbyt ambitnych dyrektorów, którzy nie 
doceniają definicyjnie przypisanej do-
niosłości etosu społecznego instytucji, 
którymi kierują? Zdecydowanie nie. Po-
lityka splendid isolation się nie opłaca. 
Dlaczego? Biblioteka jest instytucją 
usługową i potrzebuje promocji swoich 
usług, tak jak każde inne przedsiębior-
stwo. Nie działa w próżni i konkuruje 
z innymi podmiotami działającymi na 
polu kultury, rozrywki i edukacji. Oferta 
bibliotek, zwłaszcza bibliotek publicz-
nych w ostatnich latach bardzo się zmie-
niła. Chcemy być miejscem ważnym dla 
życia lokalnych społeczności, dajemy 
dostęp do informacji, wdrażamy no-
woczesne technologie, tworzymy pra-
cownie, w których nasi czytelnicy mogą 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, 

organizujemy warsztaty, działamy na 
rzecz obcokrajowców, przeciwdziałamy 
wszelkiego rodzaju wykluczeniom, bie-
rzemy udział w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, organizujemy wydarzenia 
kulturalne na bardzo wysokim poziomie… 
I oczywiście cały czas wypożyczamy książki 

– to ciągle jest podstawowa i najważniejsza 
funkcja bibliotek. Problem tkwi w tym, 
że o tej szerokiej działalności i zmianach 
w bibliotekach wiedzą osoby, które do 
bibliotek przychodzą oraz te, które w nich 
pracują. Reszta społeczeństwa żyje w prze-
konaniu, że biblioteki to miejsca, w których 
na zakurzonych regałach stoją obłożone 
w szary papier książki, a smętne bibliote-
karki (w tym miejscu bardzo przepraszam 
wszystkie moje cudowne koleżanki i nie-
licznych ale świetnych kolegów) proszą 
tylko o zachowanie ciszy. To oczywiście 
kolejny stereotyp, ale niestety myślą o nas 
w ten sposób także niektórzy przedstawi-
ciele naszych organizatorów (ci, którzy nie 
korzystają z bibliotek), od których przecież 
zależy wysokość dotacji, którą otrzymuje-
my na prowadzenie działalności. 

Już w tym miejscu wyraźnie widać  poja-
wiającą się potrzebę podjęcia działań mar-
ketingowych i potencjalną rolę specjalisty 
do spraw bardzo szeroko pojętej promocji.
 
Marketing i promocja w bibliotece to, 
w moim rozumieniu, przede wszystkim 
nawiązywanie dialogu z odbiorcami i po-

tencjalnymi odbiorcami naszych usług. 
To także działanie na rzecz budowania 
nowego wizerunku naszych instytucji, 
niepowtarzalna możliwość świadome-
go kreowania tego wizerunku zgodnie 
z misją i naszą wizją, za pomocą wszel-
kich dostępnych narzędzi i środków. To 
budowanie prestiżu zawodu biblio-
tekarza i pracownika biblioteki oraz 
oczywiście zdobywanie nowych odbior-
ców – klientów, bez których biblioteka 
stałaby się rzeczywiście zakurzonym 
magazynem na książki. 

Zadania marketingowca w bibliotece 
są bardzo szerokie. Ale zanim przejdę 
do szczegółów, chciałabym podkreślić 
jedno. Działy marketingowe, komuni-
kacyjne i PR-owe nie działają w próżni. 
Podstawowym obowiązkiem pracownika 
tych jednostek jest poznanie specyfiki 
instytucji, jej pracowników i prowadzo-
nych przez nich działań. Dobry specja-
lista do spraw promocji, komunikacji 
i marketingu współpracuje z ludźmi 
i korzysta z zasobów instytucji czy 
przedsiębiorstwa. Jego rolą jest przede 
wszystkim komunikowanie tego, co się 
w instytucji dzieje oraz dopasowanie 
tego komunikatu i jego drogi do od-
powiedniego odbiorcy. To takie „podaj 
dalej” – specjaliści, o których mowa, są 
w pewnym sensie przekaźnikami infor-
macji o produktach i usługach tworzo-
nych przez bibliotekarzy. Nic oczywiście 

Marketing i promocja w biblio-
tece to, w moim rozumieniu, 
przede wszystkim nawiązywa-
nie dialogu z odbiorcami i po-
tencjalnymi odbiorcami naszych 
usług. To także działanie na rzecz 
budowania nowego wizerunku 
naszych instytucji, niepowtarzal-
na możliwość świadomego kre-
owania tego wizerunku zgodnie 
z misją i naszą wizją, za pomocą 
wszelkich dostępnych narzędzi  
i środków.

Sobotnie popołudnie: czytanie czy pranie. Flashmob literacki, 2015, źródło: WiMBP w Gdańsku
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nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, 
jaki ma czytelnik z bibliotekarzem, ale 
specjalista do spraw promocji może 
pomóc ten kontakt nawiązać czy uatrak-
cyjnić. Może spowodować, że w biblio-
tece znajdą się zupełnie nowe osoby, 
które będą pragnęły takiego kontaktu.

Czym zatem jeszcze może i powinien 
zająć się marketingowiec i PR-owiec 
w bibliotece? Przede wszystkim powi-
nien kreować strategię informacyjną, 
zgodną z misją i wizją działania całej 
instytucji. Czyli planować działania 
i pilnować spójności wszystkich komu-
nikatów wychodzących z biblioteki, bez 
względu na to czy są to komunikaty for-
malne, czy nieformalne. Wsłuchać się 
w potrzeby użytkowników, zbadać je 
i starać się je realizować. Zadaniem 
takiego specjalisty jest utrzymywanie 
regularnych kontaktów z mediami, 
a jeżeli taka jest wola przełożonych, 
również reprezentowanie instytucji 
w kontaktach z organizatorami i or-
ganizacjami współpracującymi. Działy 
marketingu, komunikacji i PR zajmują 
się także tworzeniem wszelkich mate-
riałów informacyjnych i reklamowych, 
które później wykorzystywane są przez 
bibliotekarzy i bibliotekę. Niezwykle 
istotne dla budowy wizerunku i rozpo-
znawalności instytucji jest stworzenie 
i przestrzeganie założeń systemu iden-
tyfikacji wizualnej – od wykreowania 

logotypu instytucji poprzez założenia 
graficzne materiałów reklamowych 
i informacyjnych po wizytówki, papier 
firmowy, kartki świąteczne i identyfi-
katory. 

Specjalista do spraw promocji biblio-
teki ma na to czas i powinien zająć się 
istnieniem instytucji w mediach spo-
łecznościowych, śledzić zmiany i nowe 
trendy. Nie każda biblioteka musi twe-
etować, ale dobrze jest określić założe-
nia strategii istnienia w tych miejscach, 
zasad dystrybucji informacji, dokonać 
analizy danych, których dostarczają 
nam serwisy i odpowiednio przygo-
tować komunikaty. Nie każdy musi 
znać Corela i Photoshopa ale dobrze, 
żeby miał wiedzę i umiał skorzystać 
z prostych narzędzi do tworzenia grafik, 
którymi są na przykład Canva, Pixlr 
czy Pictochart. To samo, co dotyczy 
mediów społecznościowych warto 
odnieść do strony internetowej insty-
tucji, bez której właściwie trudno się 
dzisiaj obejść. Atrakcyjnie przygotowany 
komunikat bez wątpienia przyciągnie 
uwagę odbiorców i przedstawi naszą in-
stytucję w odpowiednim świetle. Dobry 
specjalista wie, skąd pobierać legalnie 
sztokowe zdjęcia i gdzie takie zdjęcia 
zamieszczane są na wolnych licencjach. 
Nie musi koniecznie robić świetnych 
zdjęć (choć dobrze by było, by ich jakość 
przynajmniej nie przynosiła instytucji 

wstydu), ale musi znać się na prawie 
autorskim albo wiedzieć, gdzie szukać 
sprawdzonych informacji. 

Tak jak wspomniałam wcześniej, pod-
stawowym zadaniem każdego marke-
tingowca i PR-owca jest „sprzedawa-
nie” tego, co dobrego dzieje się w jego 
instytucji. Ale, drodzy specjaliści, nie 
tylko. Możecie zająć się tak zwaną „war-
tością dodaną” i kreatywnie promować 
podstawowe usługi biblioteczne. Przy-
kład z mojego podwórka – Karta do 
Kultury. Elektroniczna karta bibliotecz-
na, wprowadzona w gdańskich biblio-
tekach po zakończonej komputeryza-
cji, pozwoliła na rzeczywiste scalenie 
sieci 30 filii Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Ale 
nie tylko. Postanowiliśmy dać naszym 
czytelnikom coś więcej. Dzięki porozu-
mieniom podpisanym przez bibliotekę 
z trójmiejskimi instytucjami kultury 
właściciele nowych kart bibliotecznych 
mogą korzystać ze zniżkowych biletów 
do teatrów, filharmonii, opery, galerii, 
muzeów, kin, a także specjalnych ofert 
w szkołach językowych, kawiarniach 
i innych miejscach, gdzie przyjemnie 
i efektywnie można spędzić wolny czas. 
To dla czytelników, a co mają za to part-
nerzy karty? Prowadzimy stronę inter-
netową kartadokultury.pl, profil na FB 
oraz dajemy możliwość dystrybucji ma-
teriałów reklamowych w naszych filiach. 
Jest to nasza oferta specjalna, dostępna 
tylko i wyłącznie dla Partnerów Karty. 
Jaki jest efekt tych działań? Po pięciu 

(…) podstawowym zadaniem każ- 
dego marketingowca i PR-owca 
jest „sprzedawanie” tego, co 
dobrego dzieje się w jego insty-
tucji. Ale, drodzy specjaliści, nie 
tylko. Możecie zająć się tak zwaną 
„wartością dodaną” i kreatywnie 
promować podstawowe usługi 
biblioteczne.

Jarmark Dominikański, źródło: WiMBP w Gdańsku
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latach funkcjonowania Karty mamy 
blisko 50 Partnerów, do programu Karty 
do Kultury włączyło się 5 pomorskich 
bibliotek, a liczba zadowolonych czy-
telników ciągle rośnie. 

Co więcej – naśladownictwo jest naj-
większym komplementem – z pomysłu 
Karty do Kultury skorzystało co naj-
mniej pięć innych polskich bibliotek. 

Inny przykład dotyczy budowania 
wizerunku biblioteki i zachęcania do 
korzystania z jej usług. Konstansem 
reklamowym mojej macierzystej insty-
tucji jest hasło „Chodzę do biblioteki”, 
które wykorzystujemy we wszelkich 
przekazach graficznych. Postanowi-
liśmy wykorzystać je także budując 
społeczność zaangażowanych czy-
telników i organizując akcję „Chodzę 
do Biblioteki – możesz mnie tam 
spotkać”. Dzięki współpracy z fotogra-
fem Rafałem Plackiem, partnerstwu 
z firmą outdoorową AMS SA i zaangażo-
waniu czytelników powstało ponad 100 
unikatowych plakatów pokazywanych 
przez rok w trójmiejskich wiatach, na 
których nasi czytelnicy zachęcali innych 
do odwiedzania gdańskich bibliotek. 
Oczywiście podstawowym atutem akcji 
była jej autentyczność i świeżość w wy-
korzystaniu nowych nośników, zdawa-
łoby się niedostępnych dla bibliotek, 
którymi są umieszczone w przestrzeni 
miasta citylighty. Wartością dodaną 
było zainteresowanie mediów i ogól-
nopolski wydźwięk całej akcji. Plakatów 
w Gdańsku już nie ma, ale ciekawych 
odsyłam na stronę chodzedobiblioteki.
pl, gdzie można zobaczyć je wszystkie.

Przestrzeń miasta jest bardzo wdzięcz-
nym miejscem do organizowania akcji 
promocyjnych. Do zadań specjalistów 
od bibliotecznej promocji i marketingu 
należy pomoc w organizacji i uczest-
nictwo w takich imprezach jak festyny 
czy targi. Ale nie tylko. Dlaczego nie 
wspomóc promocji nowej placówki roz-
dając na ulicach wyprodukowany spe-
cjalnie na tę okazję „Kurier Biblioteczny” 
czy umieszczając na płotach, drzewach 
i słupach intrygujących postaci z kodem 

QR, odsyłającym do strony interneto-
wej biblioteki? Dlaczego nie postawić 
na plaży regałów z książkami i tym 
samym wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
miłośników kąpieli słonecznych, a przy 
okazji zrobić sobie dobry PR? Wymyśla-
nie i wdrażanie mniej standardowych 
form promocji biblioteki i czytelnic-
twa to również zadanie specjalistów 
od marketingu i PR. Przykładów na 
takie działania jest wiele i oczywiście 
nie tylko z Gdańska. Żeby nie być go-
łosłowną, wspomnę tylko o Lotnej Czy-
telni z Krakowa, a zainteresowanych 
odsyłam do internetu. 

To tylko niektóre z korzyści dla biblio-
tek i bibliotekarzy, które przynosi stwo-
rzenie stanowiska do spraw promocji 
i marketingu w bibliotece. Specjalista 
znacznie odciąża swoich kolegów bi-
bliotekarzy, którzy dzięki jego działa-
niom mogą po pierwsze poświęcić się 
swojej pracy, po drugie czerpać z niej 
więcej satysfakcji, a po trzecie korzystać 
z jego fachowej wiedzy. Specjalista do 
spraw marketingu i PR może zająć się 
również komunikacją wewnętrzną, co 
jest szczególnie ważne przy dużych 
i rozproszonych zespołach pracowni-
ków, jakie stanowią na przykład duże 
biblioteki miejskie. Specjalista do spraw 
komunikacji może zostać rzecznikiem 
prasowym biblioteki i reprezentować 
ją w mediach, co ważne, także w sytu-
acjach kryzysowych.

Na szczęście dyrektorzy i sami pracow-
nicy bibliotek coraz częściej dostrzegają 
potrzebę tworzenia takich stanowisk. 
Dzieje się tak głównie w dużych biblio-
tekach. W mniejszych placówkach spe-
cjaliści do spraw marketingu najczęściej 
rodzą się samoistnie – z potrzeby sytu-
acji. Na ogólnopolskiej (nie)konferen-
cji „Kierunek-Wizerunek”, poświęconej 
zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej i jej wykorzystaniu w bibliotece, 
na sześćdziesięciu uczestników prawie 
połowę stanowili bibliotekarze, którzy 
zajmowali się tym tematem w swoich 
instytucjach. Jest więc nadzieja, że na 
kolejnej bibliotekarskiej konferencji 
sprawa marketingowca w bibliotece 
nie wzbudzi już żadnych emocji. A przy-
najmniej same pozytywne.

Noc z Przybyszewskim, Europejska Noc Muzeów 2015, źródło: WiMBP w Gdańsku
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Biblioteka  
marki...

TEKST: AGNIESZKA KOŚCIELNIAK-OSIAK

Jeżeli o jakiejś przestrzeni czy budowli 
pomyślimy, że jest markowa, to potrafi-
my wskazać takie jej atrybuty, które są 
charakterystyczne dla np. markowych 
dóbr konsumpcyjnych – świetne wy-
konanie, gatunkowo wysokiej jakości 
materiały, gwarancję funkcjonalno-
ści. Ugruntowana marka, dbająca  
o swoją reputację, to też niemal 
synonim sprawnego serwisu i wysokiej 
jakości usług oferowanych klientom. 
To kolejna analogia między markowym 
dobrem konsumpcyjnym a celami bi-
blioteki akademickiej.

„Markowość” przypisano BUW-owi 
niemal samoistnie - najpierw znawcy 
architektury, doceniając projekt 
budynku, potem użytkownicy, wpro-
wadzając modę na „buwing” i „lans”  
w murach biblioteki. Dłuższy czas była 
to zwyczajnie pewna moda na BUW  
i bywanie w nim, niewątpliwie od po-
czątku potwierdzająca wysoką jakość 
zastosowanych rozwiązań w zakresie 
urządzenia i wyposażenia wnętrza oraz 
koncepcji, tzw. wolnego dostępu. Te  
i inne atuty potraktowane zostały przez 
bibliotekę jako wartościowy kapitał, 
mogący przynieść wymierne korzy-
ści, ale też motywujące zobowiązanie.  
W celu jego optymalnego wykorzy-
stania, podjęto działania, które zmie-
rzały do systematycznej pracy nad 
wizerunkiem w mediach i środowi-
sku naukowym poprzez stworzenie 

Samodzielnego Stanowiska ds. Pro-
mocji (2004 r.), przekształconego 
w Samodzielną Sekcję ds. Organizacji, 
Współpracy i Promocji (2006 r.), a od 
2013 r. Oddziału Promocji, Wystaw 
i Współpracy. Do zadań tego oddzia-
łu należy stała i konsekwentna troska 
o wizerunek biblioteki, promocja jej 
zbiorów, doskonalenie oferty usług 
bibliotecznych, poprawa identyfikacji 
wizualnej i komunikacji wewnętrznej, 
optymalizacja procesów bibliotecznych 
i wprowadzenie procedur usprawnia-
jących obieg informacji, współpraca  
z innymi jednostkami Uniwersyte-
tu oraz zewnętrznymi instytucjami 
kultury i edukacji, koordynacja wy-
pożyczeń obiektów ze zbiorów w celu 
ekspozycji na wystawach zewnętrznych 
oraz kreowanie marki BUW.

Kreatywna praca nad trwałą i rozpo-
znawaną marką biblioteki, tworzenie 
pozytywnych skojarzeń wśród czytel-
ników i odbiorców rozmaitych ofert 
i dbałość o renomę instytucji gene-
ruje wiele nietypowych form zaan-
gażowania, co z kolei wpływa bardzo 
stymulująco na zdolność zespołu do 
elastycznego dostosowywania się 
do nowych zadań i wyzwań, ale też 
wymaga stałego podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych. Te są bowiem nie-
zbędne, aby oferowany przez bibliotekę 
serwis oceniany był wysoko. To właśnie 
charakter relacji z klientem - użytkow-

nikiem ma największy wpływ na repu-
tację instytucji i jej marki, a jednym  
z najważniejszych elementów tej relacji 
jest zaufanie. Ta często niedoceniana 
cecha kontaktów społecznych nabiera 
w bibliotece z wolnym dostępem fun-
damentalnego znaczenia: użytkownik 
wierzy w kompetencje i staranność 
bibliotekarzy organizujących księgo-
zbiór, a bibliotekarze ufają użytkowni-
kom BUW, korzystającym swobodnie 
z księgozbioru oferowanego w wolnym 
dostępie.

Wspomniany wyżej mechanizm zaufa-
nia dotyczy też oferty kulturalnej BUW: 
wchodząc we współpracę z różnymi 
podmiotami, instytucja o ugruntowa-
nej reputacji autoryzuje tę współpracę 
i uwiarygodnia jej ofertę. Sytuacja ta 
generuje poczucie odpowiedzialności 
za charakter propozycji i jej spójność 
z wizją i misją biblioteki. Ponadto ele-
menty oferty wraz z towarzyszącymi im 
efektami medialnymi tworzą dossier, 
które pozwala wykorzystać pozytyw-
ne efekty wizerunkowe zgromadzone 
przy okazji np. zabiegów o wsparcie 
finansowe czy organizacyjne dla pro-
jektów BUW. 

Oczywista w przedsiębiorstwie zależ-
ność między gotowością i zaangażo-
waniem personelu w procesy dosko-
nalenia zawodowego, uczestnictwa  
w szkoleniach i kursach, a jakością 

BUW jest markowy. Z cała pewnością inaczej niż modne 
obuwie, torebka, czy samochód... ale też nie radykalnie  
odmiennie. W gruncie rzeczy między markowością przed-
miotów a marką biblioteki jest wiele analogii. 
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usług firmy i postrzegania jej w kon-
tekście reputacji, jaką się cieszy, funk-
cjonuje również w bibliotece. Wpro-
wadzenie formuły wolnego dostępu, 
w szczególności zaś stworzenie sta-
nowisk informatorów dziedzinowych, 
będących w relacji z użytkownikami 
BUW-u niejako wizytówkami nowej 
koncepcji udostępniania zbiorów, spra-
wiło, że konieczne stały się szkole-
nia na temat wystąpień publicznych, 
treningi z zarządzania komunikacją 
w zespole, osobistej skuteczności  
w relacjach zawodowych, rozwiązywa-
nia sytuacji konfliktowych itp.

Naturalnie, nie można sobie wyobra-
zić marki bez atrakcyjnego i spójne-
go systemu identyfikacji wizualnej: 
logotyp, to podstawowy element 
komunikacji z klientem-użytkowni-
kiem. To najkrótsza forma przeka-
zu informacji o autorstwie projektu 
czy oferty, o współpracy, patrona-
cie merytorycznym itd. Oznaczone 
logotypem materiały informacyjne,  
w ujednoliconej szacie graficznej, 
są elementem kreowania reputacji 
i obok estetycznych, dobrej jakości 
gadżetów świadczą o staranno-
ści i pietyzmie w podejściu do ko-
munikacji zewnętrznej. Logotyp 
cenionej marki podnosi rangę 
projektu, jest też więc narzędziem  
w relacjach z partnerami zewnętrz-
nymi – im bardziej rozpoznawalny 

logotyp, tym większe możliwości 
wpływu na charakter tych relacji.
Podejście „biznesowe” do funkcjono-
wania biblioteki skutkuje też dbałością 
o rozpoznawanie potrzeb użytkowni-
ków – nie tylko w kontekście wzboga-
cania jej zasobów, ale też wyposażenia 
stanowisk pracy czy dostosowywania 
godzin pracy do potrzeb jej użytkow-
ników. 

Dobrze, gdy działania na rzecz budowy 
prestiżu Biblioteki, a zwłaszcza współ-
praca z atrakcyjnymi partnerami, przy-
nosi profity również jak najszerszej 
grupie współpracowników. Nawet 
niewielki, ale konkretny bonus może 
przekonać do zaangażowania się dotąd 
pasywnych bibliotekarzy, podnieść po-
czucie satysfakcji, wzmóc entuzjazm  
i przekonać do niestandardowych ini-
cjatyw, czasami wykraczających poza 
zakres obowiązków. Niewątpliwie na 
poziom zaangażowania współpracow-
ników wpływa styl komunikacji. Aby 
usprawnić przepływ informacji między 
pracownikami tradycyjny biuletyn bi-
blioteczny został w BUW-ie zastąpiony 
blogiem (http://buwlog.uw.edu.pl/). 
Zespół bibliotekarzy, który moderuje 
bloga, dba aby pojawiały się na nim 
treści poruszające istotne i ciekawe 
aspekty pracy, relacje z  wydarzeń  
i konferencji branżowych. Blog pełni 
również funkcje integracyjne: poszcze-
gólne oddziały biblioteki publikują 

teksty, w których współpracownicy 
przedstawiając swoje zadania w kon-
tekście pracy całego BUW-u, charak-
teryzują siebie, jako zespół, podkreśla-
jąc też indywidualne zainteresowania  
i umiejętności. 

Marka gwarantuje jakość dostarczonej 
usługi oraz pozwala ją identyfikować, 
sprawia, że użytkownik ma zaufanie 
do oferty oznaczonej jej logotypem. 
Marka zobowiązuje również do nie-
ustannej pracy na rzecz jej reputacji 

– do samodoskonalenia, współpracy  
i kreatywności. 

Kreatywna praca nad trwałą  
i rozpoznawaną marką bibliote-
ki, tworzenie pozytywnych skoja-
rzeń wśród czytelników i odbior-
ców rozmaitych ofert i dbałość  
o renomę instytucji generuje wiele 
nietypowych form zaangażowania.
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DOBRE PRAKTYKI 
W BIBLIOTEKACH 

dobre przykłady

GDZIE: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie
CO: Gra Biblioteczna „Wkręceni w Bibliotekę”
DLA KOGO: dla wszystkich czytelników biblioteki
CEL: promocja biblioteki, propagowanie wiedzy o bibliotece 
i jej usługach wśród użytkowników

Gra polega na rozwiązywaniu zadań online na stronie 
internetowej www.bg.up.krakow.pl/grabiblioteczna/ i na 
zbieraniu punktów na Fiszkach Gry w czytelniach Biblio-
teki Głównej UP: Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism. 
Zabawa trwa od 23 listopada 2015 r. do 29 kwietnia 
2016 r. Gra ma 4 poziomy, na każdym są do rozwiązania  
4 zestawy zadań online oraz zadania specjalne. Uroczyste za-
kończenie gry i ogłoszenie wyników nastąpi w maju podczas 
Tygodnia Bibliotek 2016. Dla zwycięzców przewidziane są 
nagrody: czytnik e-booków, przenośny dysk twardy i zestaw 
upominków Biblioteki Głównej BGUP oraz bon na darmowe 
usługi ksero w Czytelni Głównej BGUP.

GDZIE: Biblioteka Politechniki Poznańskiej oraz Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie
CO: Strefa Malucha i Buwialnia, czyli czytelnie dla rodziców z małymi dziećmi
DLA KOGO: dla czytelników, rodziców małych dzieci, którzy chcą korzystać 
z biblioteki i jednocześnie mieć na oku swoją pociechę
CEL: promocja biblioteki, szerzenie dostępu do zasobów biblioteki dla wszystkich

Dla czytelników przygotowano wygodne stanowiska pracy, 
a dla maluchów kąciki z zabawkami i książeczkami.

Wkręceni 
w Bibliotekę

Strefa Malucha
i Buwialnia

1

2
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INFOGRAFIKA

Dobre praktyki = dobre, sprawdzone, godne naśladowania inicjatywy naj-
częściej realizowane na poziomie lokalnym. Pomysły na działania nowa-
torskie, proste i skuteczne, nastawione na rozwiązywanie problemów, 
przełamujące dotychczasowy schemat postępowania lub postrzegania pew-
nych spraw. Dobre praktyki docenia i propaguje Unia Europejska, w Polsce  
administracja rządowa organizuje konferencje i konkursy promujące naj-
lepsze praktyki.

GDZIE: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 
we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 
w Gdańsku
CO: Baza dobrych praktyk nauczycielskich
DLA KOGO: dla nauczycieli, studentów
CEL: wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania uzdolnień 
uczniów w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych

Baza powstała w ramach Rocznego Planu Realizacji Regio-
nalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” 
w 2015 r. 

GDZIE: Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku
CO: Dyskusyjny Klub Książki Czarnego
DLA KOGO: dla wszystkich zainteresowanych
CEL: integrowanie i aktywizacja społeczności czytelników 
biblioteki, promocja biblioteki, czytelnictwa i literatury 
non-fiction

To nietypowy klub dla tych, którzy kochają książki i lubią 
o nich rozmawiać. W Dyskusyjnym Klubie Książki Czarnego 
klubowicze dyskutują jedynie o wybranych przez siebie ty-
tułach literatury non-fiction wydawanej przez Wydawnictwo 
Czarne. Członkowie klubu mogą liczyć na wiele przywilejów,  
m.in. spotkania z autorami lub warsztaty reportażu. Dla 
najaktywniejszych członków klubu Wydawnictwo przekazało 
książki. Organizatorem klubu jest Europejskie Centrum 
Solidarności, a partnerem akcji Wydawnictwo Czarne.

GDZIE: Biblioteka Śląska w Katowicach (Śląska Biblioteka Cyfrowa) 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku (Bałtycka Biblioteka Cyfrowa)
CO: Społeczna Pracownia Digitalizacji
DLA KOGO: dla wszystkich zainteresowanych
CEL: efektywna realizacja założeń biblioteki cyfrowej, oraz aktywizacja 
środowiska sympatyków biblioteki, w tym osób starszych

Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to ośrodek, działający przy instytucji digitalizującej swoje zbiory i tworzącej bi-
bliotekę cyfrową, w którym pracują zaangażowani w tym celu wolontariusze. Zajmują się skanowaniem, obróbką graficzną 
skanów i publikacją. Dwie pierwsze Społeczne Pracownie Digitalizacji powstały w Katowicach (2007) i w Słupsku (2009) 
przy bibliotekach publicznych. Formuła SPD jest otwarta i przynosi korzyści zarówno bibliotekom, jak i wolontariuszom  

– najczęściej seniorom, np. słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Baza dobrych 
praktyk 
nauczycielskich

Dyskusyjny 
Klub Książki 
Czarnego

Społeczna 
Pracownia 
Digitalizacji
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O pewnym kawałku 
fundraisingu, 
czyli o grantach, funduszach europejskich  
i programach krajowych dla bibliotek 

W zakresie fundraisingu bibliotecznego, 
rozumianego jako „uzupełnianie budżetu 
instytucji o dodatkowe środki”, jak określił 
to w swoim tekście w poprzednim numerze 
„Tytułu Ujednoliconego” dr Dariusz Gry-
growski, chciałabym skupić się na tej 
części, która jest bardziej sformalizowana. 
Do listy terminów wymienionych przez 
dr. Grygrowskiego – darczyńcy, ofiaro-
dawcy, fundatorzy, donatorzy, dobrodzie-
je, wspomożyciele – dodam te bardziej 
przydatne dla mojego tematu: aplikacje, 
wnioski grantowe, konkursy, grantobiorcy, 
grantodawcy. W pozyskiwaniu środków  
w taki sposób jest więcej reguł do przestrze-
gania, więcej formalności do dopełnienia. 
Są regulaminy, gremia oceniające wnioski, 
terminy i wymogi formalne.

TYTUŁ UJEDNOLICONY 1(18)/2016

Pozyskiwanie środków od sponsorów 
jest bardziej uznaniowe. Z literatury 
i mojego osobistego doświadczenia 
wynika, że jest w dużej mierze uzależ-
nione od osobistego zaangażowania 
i charyzmy fundraisera. Wiele zależy 
od tego, czy uda się potencjalnego 
sponsora przekonać do pomysłu 
na projekt, do instytucji i do osoby 
fundraisera. Na końcu tego procesu 
zazwyczaj jest Pan Prezes, który de-
cyduje o przyznaniu lub odmowie 
wsparcia. 

Nieco inaczej jest z wnioskami, które 
składamy do różnych źródeł dotacji. 
Tam element uznaniowy jest znacznie 
mniejszy. Zwykle jasne są kryteria 
oceny wniosków i zasady przydzie-
lania punktów, bywa, że istnieje pro-
cedura odwoławcza. Jestem zdania, 
że elementu uznaniowego nie da się 
jednak całkiem uniknąć. Nawet w sy-
tuacji, kiedy wnioski ocenia gremium 
profesjonalistów, może się zdarzyć, że 
spośród dwóch równie przekonująco 
opisanych i potrzebnych projektów 
wybrany zostanie ten, który został 
lepiej przygotowany i ma bez zarzutu 
ortografię i interpunkcję. Dlatego 
zawsze warto przygotowywać wnioski 
bardzo starannie i najlepiej jak się 
potrafi.

TEKST: ANNA WOŁODKO
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Dobrze jest pracować w zespole, 
każda kolejna osoba może wnieść do 
wniosku jakąś wartość. Grono osób 

„wnoszących” coś do wniosku powinno 
być jednak ograniczone, bo treści nie 
sposób poprawiać w nieskończoność. 

Jak było kiedyś
Zawsze były jakieś środki zewnętrzne 
dostępne dla bibliotek na rozmaite 
zadania. To właśnie dzięki zewnętrz-
nym dotacjom udało się bibliotekom 
zrealizować zadania, których koszty 
przekraczały ramy ich budżetów (np. 
automatyzacja w połowie lat 90-tych 
XX w. znacząco wsparta przez Fun-
dację Andrew W. Mellona). 

W końcu ubiegłego wieku bibliote-
ki akademickie składały regularnie 
wnioski na DOT (działalność ogólno-
techniczną i wspomagającą badania), 
część z nich miała prawo do środków 
z badań statutowych i badań wła-
snych. Komitet Badań Naukowych 
rozdzielał środki na inwestycje apa-
raturowe i infrastrukturalne. Wnioski 
o dotacje sprzed lat nie wymagały 
wiele wysiłku. Kilka rubryk, dość 
oczywisty zakres informacji. Nie było 
konieczności obszernego opisywania 
planowanych działań ani analizowa-
nia ich skutków.

Jak jest teraz
Obecnie możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych są dość sze-
rokie i odmienne dla różnych typów 
bibliotek. Wśród środków krajowych 
warto wymienić przede wszystkim 
programy poszczególnych mini-
sterstw (MNiSW, MKiDN, ale także 
MSW). Nie ma jednak takich, co do 
których można mieć pewność, że 
pojawią się co roku. Fundusze Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (MKiDN) na digitalizację 
zbiorów specjalnych były dostępne 
dla bibliotek akademickich w latach 
2007–2008, następnie przez parę 
lat były niedostępne, by w latach 
2013–2015 znowu można było re-
alizować projekty z tych środków. 
Zwykle nabór wniosków odbywał 

się w listopadzie, jednak w 2015 r. 
znowu nie został ogłoszony. Bibliote-
ki prowadzące prace badawcze mogą 
się starać o środki w Narodowym 
Centrum Nauki albo w prowadzonym 
przez MNiSW Narodowym Programie 
Rozwoju Humanistyki.

Bardzo się przydaje każdej bibliotece 
własna albo zaprzyjaźniona funda-
cja, ponieważ są finanse niedostęp-
ne dla bibliotek, za to możliwe do 
pozyskania dla organizacji pozarzą-
dowych. Wiele konkursów MKiDN 
wyklucza biblioteki akademickie, 
bo nie uwzględnia szkół wyższych  
w gronie potencjalnych beneficjen-
tów (np. program Wydarzenia arty-
styczne, priorytet „Muzyka” w ramach 
którego można ubiegać się o środki 
na realizację zadań dokumentują-
cych oraz popularyzujących kulturę 
muzyczną, co może być kuszące dla 
bibliotek akademickich posiadają-
cych kolekcje muzykaliów). Ponieważ 
organizacje pozarządowe mogą się 
o te środki starać – z wnioskiem na 
realizację zadań biblioteki uczelnia-
nej w tym zakresie może wystąpić 
związana z uczelnią fundacja. 

Temperaturę wokół sprawy zewnętrz-
nych funduszy podniosły możliwości 
pozyskiwania ich z budżetu Unii Eu-
ropejskiej. W perspektywie finanso-
wej 2007–2013 można było korzystać 
z programów operacyjnych: Innowa-
cyjna Gospodarka oraz Infrastruktura 

Zawsze były jakieś środki ze-
wnętrzne dostępne dla biblio-
tek na rozmaite zadania. To 
właśnie dzięki zewnętrznym 
dotacjom udało się biblio-
tekom zrealizować zadania, 
których koszty przekraczały 
ramy ich budżetów.

TEKST: ANNA WOŁODKO
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i Środowisko (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki raczej nie stwarzał 
możliwości dla bibliotek) oraz ze 
środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Są biblioteki w kraju, 
którym udało się takie środki zdobyć 
i z sukcesem wydać. Warto tu wymie-
nić projekty realizowane przez Biblio-
tekę Jagiellońską (Projekt Jagielloń-
ska Biblioteka Cyfrowa realizowany 
ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko), Biblio-
tekę Narodową (projekt ACADEMI-
CA – Cyfrowa Biblioteka Publikacji 
Naukowych finansowany z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka) czy Bibliotekę Uniwersytecką 
w Warszawie (Projekt NUKAT Au-
tostrada Informacji Cyfrowej finan-
sowany z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka).

Perspektywa najbliższych lat wygląda, 
niestety, mniej optymistycznie. Bi-
blioteki akademickie pewne szanse 
wiązały z Programem Operacyjnym 
Polska Cyfrowa, zwłaszcza obiecująco 

brzmiały tytuły dwóch poddziałań: 
2.3.1. Cyfrowe udostępnianie zasobów 
nauki i 2.3.2. Cyfrowe udostępnia-
nie zasobów kultury. Odkąd jednak 
znamy szczegółowe kryteria oceny 
merytorycznej wniosków wiemy, jak 
trudno będzie to dofinansowanie 
uzyskać. Wnioski składane do PO 
PC powinny opiewać na relatywnie 
wysokie kwoty (min. 4 mln złotych) 
i być bardzo dobrze przygotowane 
merytorycznie. Nie mam tu na myśli 
poprawnego wypełnienia dokumen-
tacji aplikacyjnej, ale to, co należy 
zrobić właściwie przed rozpoczęciem 
pisania. Do tej pory wystarczyło 
aby biblioteka uznała, że kolekcja 
/zasób jest wart digitalizacji. Obecnie, 
zarówno w przypadku zasobów nauki, 
jak i zasobów kultury, trzeba zbadać, 
czy realizacja projektu odpowiada 
zdiagnozowanym potrzebom grupy 
docelowej odbiorców. Dodatkowo 
w projektach premiowane jest wy-
korzystanie posiadanej już infrastruk-
tury IT, dlatego lepiej nie planować 
zakupów nowego sprzętu. Wygląda 
więc na to, że nie są to projekty dla 
małych graczy. Samotne biblioteki, 
nawet duże i silne, mogą nie sprostać 
wymogom konkursów. Rozwiązaniem 
idealnym jest dołączenie zadań bi-
blioteki do wniosku uczelni. Jeżeli 
tylko pojawia się taka szansa warto 
skorzystać.

Szanse duże czy małe?
Zawsze warto dokładnie zbadać 
źródło finansowania, do którego apli-
kujemy. Każdy konkurs ma regulamin 
i/lub wytyczne. Większość instytu-
cji przyznających środki finansowe 
publikuje listy projektów dofinanso-
wanych w poprzednich konkursach 
koniecznie trzeba je obejrzeć. Jeśli 
projekt podobny do naszego nigdy nie 
dostał finansowania, to nam też może 
się nie udać. Wtedy trzeba jeszcze raz 
wrócić do dokumentacji konkursowej 
i upewnić się, że nasz pomysł spełnia 
warunki w niej opisane. Dobrze jest 
też nawiązać kontakt z osobą od-
powiedzialną za nabór i pytać o to, 
co po przeczytaniu dokumentacji 

nadal wydaje się niejasne. Biblioteki 
akademickie zwykle mogą liczyć na 
wsparcie innych jednostek uczelni 
(np. w przypadku Uniwersytetu War-
szawskiego są to Biuro Obsługi Badań 
i Biuro ds. Wspomagania Rozwoju). 

Możliwości szkoleń
Wiele instytucji organizuje szkole-
nia dla potencjalnych beneficjen-
tów. Warto z nich skorzystać, zwykle 
są bezpłatne. To najlepsza okazja, 
żeby dowiedzieć się „u źródła”, czego 
oczekuje instytucja rozdająca środki, 
wysłuchać prezentacji, zadać pytania. 
Czasami posługiwanie się wyłącznie 
zdrowym rozsądkiem podczas wy-
pełniania formularzy nie wystarcza. 
Szkolenie da nam wyobrażenie, jaki 
jest oczekiwany poziom szczegóło-
wości wniosku. 

Warto w tym miejscu wspomnieć 
o szkoleniach o charakterze ogólnym, 
poświęconym tworzeniu projektów 
w ogóle. Może nie zawsze na począt-
ku działalności projektowej zdajemy 
sobie sprawę, że konstruowania wnio-
sków opiera się na kilku uniwersal-
nych regułach. Zawsze na początku 
definiuje się problem. Co właściwie 
jest kwestią do rozwiązania w danej 
instytucji? Potem szuka się dobrych 
rozwiązań i te rozwiązania wycenia. 
Po drodze dobrze jest zastanowić się, 
jakie są skutki odstąpienia od reali-
zacji zamierzonego celu, czy istnieją 
rozwiązania alternatywne. Warto 
też wiedzieć, jakie korzyści przynie-
sie realizacja projektu dla naszej 
organizacji, jej klientów, otoczenia. 
Uzbrojonym w taką wiedzę będzie 
nam łatwiej wypełniać rubryki wsze-
lakich formularzy. Niestety znacznie 
powszechniejsze jest konstruowanie 
projektów „pod konkretne źródło fi-
nansowania”, dostosowanych do 
wymogów konkretnego konkursu. 
To zawsze gorsze rozwiązanie, ale 
trudno krytykować beneficjentów, że 
zaczynają niejako od końca, skoro 
liczba źródeł finansowania i zakres 
projektów, które na dofinansowanie 
mają szanse, jest ograniczona. 

TYTUŁ UJEDNOLICONY 1(18)/2016

Większość instytucji przy-
znających środki finansowe 
publikuje listy projektów do-
finansowanych w poprzed-
nich konkursach koniecz-
nie trzeba je obejrzeć. Jeśli 
projekt podobny do naszego 
nigdy nie dostał finansowa-
nia, to nam też może się nie 
udać. Wtedy trzeba jeszcze 
raz wrócić do dokumentacji 
konkursowej i upewnić się, że 
nasz pomysł spełnia warunki 
w niej opisane.
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Wszystko (prawie) jest projektem
Po jakimś czasie pracy z projektami 
można się nabawić skrzywienia za-
wodowego i na wszystko (nawet na 
wyjście do sklepu na rogu po biały 
ser) patrzeć jak na projekt. To nie 
jest zła optyka. Uważam, że warto 
takie próby „projektowego” ogląda-
nia rzeczywistości przeprowadzać, 
nawet jeśli na początku wydaje nam 
się to wyłącznie zabawne, z czasem 
możemy odkryć wynikające z tego 
pożytki.

Co zapewnia sukces w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków? Po pierw-
sze czujność: stałe monitorowanie 
stron z ogłoszeniami grantodawców, 
poszukiwanie informacji wszędzie 
gdzie się da. Po drugie elastycz-
ność: warto planować projekty, które 
w razie potrzeby da się podzielić na 

części i zrealizować po kawałku albo 
zmodyfikować, jeśli będą tego wyma-
gały warunki konkursu. Po trzecie 
pokora: organizacje (także bibliote-
ki) mają potrzeby, których po prostu 
nie da się sfinansować ze środków 
zewnętrznych; lepiej się z tym pogo-
dzić, niż szukać grantów na siłę. No 
i, jak zwykle, trzeba po prostu mieć 
trochę szczęścia. 

Może nie zawsze na począt-
ku działalności projektowej 
zdajemy sobie sprawę, że kon-
struowanie wniosków opiera 
się na kilku uniwersalnych 
regułach. Zawsze na począt-
ku definiuje się problem. Co 
właściwie jest kwestią do roz-
wiązania w danej instytucji? 
Potem szuka się dobrych roz-
wiązań (…).
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Opracowanie przedmiotowe, za sprawą de-
skryptorów Biblioteki Narodowej, stało się 
w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie 
dyskutowanym zagadnieniem. Ponieważ 
stoimy również w obliczu wdrażania zasad 
RDA, trudno nie zadać sobie pytania, jak 
oba te problemy wpływają nawzajem na 
siebie.

Zacznijmy od kilku stwierdzeń dotyczących podstaw 
teoretycznych RDA. Standard ten został bardzo ściśle po-
wiązany z modelami FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) oraz FRAD (Functional Require-
ments for Authority Data), co oznacza, że przewidziane 
zostały w nim, wprowadzane również w tych modelach, 
rozwiązania dotyczące opracowania przedmiotowego. 
W modelu FRBR wyodrębnionych zostało dziewięć jed-
nostek (podzielonych na trzy grupy), które stanowią 
podstawę bibliograficznego uniwersum. Pierwsza z tych 
grup obejmuje dzieło, realizację, materializację i eg-
zemplarz, czyli produkty działalności intelektualnej lub 
artystycznej. W drugiej grupie ujęte zostały osoby lub 
ciała zbiorowe odpowiedzialne za proces powstawania 
oraz rozpowszechniania i przechowywania produktów 
opisywanych jako jednostki grupy pierwszej. Grupa 
trzecia obejmuje jednostki, które mogą funkcjonować 
jako przedmiot dzieła, czyli pojęcia, obiekty, wydarzenia 
i miejsca. Jednostkom ostatniej grupy w RDA zostały 
poświęcone trzy sekcje (4, 7, 10). Pewnym zaskoczeniem 
może okazać się fakt, że zamiast szczegółowych instrukcji 
dotyczących rejestrowania atrybutów tych jednostek 
znajdziemy tam następujący tekst: „To be developed 
after the initial release of RDA”. Okazuje się, że do tej 
pory opracowany został jedynie rozdział poświęcony 
nazwom geograficznym, które odgrywają pewną rolę 
również w opracowaniu formalnym. Pozostałe rozdziały 
wciąż pozostają białą plamą i wszystko wskazuje na to, 
że nigdy nie zostaną napisane.

Tekst: Leszek Śnieżko

Opracowanie 
przedmiotowe w RDA
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Tekst: Leszek Śnieżko

W 2010 roku pojawił się  FRSAD (Functional Requirements 
for Subject Authority Data), czyli odpowiednik FRBR 
i FRAD, opisujący modelowanie danych przedmiotowych. 
Autorzy tego modelu ze sporą dozą sceptycyzmu odnieśli 
się do jednostek trzeciej grupy modelu FRBR i zastąpili 
je jedną jednostką o nazwie Thema. Swoją decyzję mo-
tywowali w następujący sposób: „FRBR definiuje w trze-
ciej grupie cztery jednostki: pojęcie, obiekt, wydarzenie 
i miejsce. Grupa Robocza FRSAR, bazując na pilotażowych 
badaniach użytkowników, literaturze oraz niezależnych 
analizach, zdecydowała się unikać predefiniowanych 
podklas. Wydaje się, że nie istnieje uniwersalna katego-
ryzacja tematów i jakakolwiek próba stworzenia takiej 
kategoryzacji prowadziłaby do ograniczenia możliwości 
wykorzystania modelu”i. W 2013 roku Barbara Tillett, 
jedna z głównych propagatorek modelu FRBR, próbo-
wała zignorować fakt powstania tej sprzeczności między 
modelami i przedstawiła dokument, w którym propono-
wała opracowanie pustych rozdziałów RDA, na podstawie 
zakwestionowanych jednostek grupy 3. Jednak już w tym 
samym roku Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
(ALA), zaproponowało rozwiązanie zgodne z modelem 
FRSAD. Można się również spodziewać, że grupa trzecia 
nie zostanie uwzględniona w opracowywanym obecnie 
skonsolidowanym modelu FRBR-LRM (FRBR-Library 
Reference Model), który wkrótce ma zastąpić funkcjo-
nujące modele FR.

Co w takim razie w zamian za rozdziały sekcji 4, 7, 10, które 
nigdy nie zostaną napisane? W sekcji 7 pojawił się roz-
dział 23, w którym zawarte zostały wskazówki, dotyczące 
rejestrowania zależności zachodzących między dziełem 
a jego przedmiotem. Relacje te mogą być rejestrowane 
za pomocą identyfikatorów (np. numery odpowiednich 
rekordów jhp KABA), autoryzowanych punktów dostępu 
lub w formie opisowej (np. słowa kluczowe). Dodany został 
również aneks M, zawierający listę terminów (wyodręb-
nionych z aneksu J – „Relacje między dziełem, realizacją, 
materializacją i egzemplarzem”), opisujących związki 
między dziełem i tematem oraz zalecenia dotyczące ich 
stosowania.

Co to wszystko może wnieść do toczonych obecnie w Polsce 
dyskusji o przyszłości opracowania przedmiotowego? 
Raczej niewiele. Autorzy RDA wyraźnie unikają inge-
rencji w szczegóły dotyczące funkcjonowania języków 
haseł przedmiotowych. Oferują jedynie ogólne wytyczne 
określające tryb postępowania przy wprowadzaniu do 

rekordów charakterystyki przedmiotowej. Szczegółowe 
zasady pozostają w gestii poszczególnych agencji biblio-
graficznych, co oznacza, że w naszych dyskusjach jesteśmy 
skazani na własny rozsądek.

Co to wszystko może wnieść do to-
czonych obecnie w Polsce dyskusji  
o  przyszłości opracowania przedmio-
towego? Raczej niewiele. (…). Szcze-
gółowe zasady pozostają w gestii po-
szczególnych agencji bibliograficznych, 
co oznacza, że w naszych dyskusjach 
jesteśmy skazani na własny rozsądek.

 i Functional Requirements for Subject Authority Data. –
 Berlin, 2011. S. 46 (tłumaczenie własne)
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Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała 
na gigantyczny głód mieszkaniowy. Problem ten przez 
całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego rodzaju 
zapaleńcy, społecznicy, ludzie z misją. Bezskutecznie. 

W 1989 roku Polska znów znalazła się w punkcie wyjścia. 
Tanich mieszkań jak nie było, tak nie ma. Kolejne pomysły 
na rozwiązanie problemu mieszkaniowego okazują się 
gorsze od poprzednich, a luki prawne w istniejącym sys-
temie bezwzględnie wykorzystują banki, deweloperzy 
i czyściciele kamienic. Wielu obywateli radzi sobie więc, 
jak może, wegetując, oszukując, adaptując się. Umowy 
kredytowe podpisały prawie dwa miliony Polaków.

Słowo „dom” odmieniane w tej książce przez wszystkie 
przypadki nie kojarzy się im ze stabilizacją ani spokojem, 
a większość opowiedzianych tu historii jest tragiczna. 
Żeby ich wysłuchać, Filip Springer trafił do mieszkania 
w piwnicy, kontenerze, garażu i małej gastronomi na 
piątym piętrze kamienicy. I przekonał się, jak rzeczywistość 
może różnić się od marzeń.

Książka powstała dzięki Stypendium Fundacji Herodot 
im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Nota od wydawcy:
czarne.com.pl/katalog/ksiazki/13-pieter

Uwaga konkurs!

Chcesz wygrać jedną z prezentowanych w tym numerze 
książek? Weź udział w konkursie: zaglądaj na nasz profil 
na Facebooku (www.facebook.com/KatalogNUKAT/), bądź 
szybki i odpowiedz poprawnie na pytanie, które się tam 
wkrótce pojawi, a książka będzie Twoja! Regulamin kon-
kursu znajdziesz na www.tytulujednolicony.pl  

Fundatorzy nagród: Wydawnictwo Czarne i Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej. Powodzenia!

Filip Springer

WYDAWNICTWO CZARNE

13 PIĘTER
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Justyna Radomińska
recenzja z portalu Lubimy czytać

* http://www.warszawa1935.pl/zwiastun.php

D la laika jak ja (nie oszukujmy się, budownictwo 
to nie moja działka) pierwsze 120 stron tekstu to 
trochę jak podróż w dawne lektury. Zagadnie-
nie polityki mieszkaniowej Warszawy XX-lecia 

międzywojennego przedstawione na bazie solidnych, 
różnorodnych lektur przedmiotowych (zarówno omówień 
o charakterze naukowym, społeczno-ekonomicznym, jak 
i analiz prasowych czy zwykłych doniesień o sensacjach 
ówczesnej rzeczywistości) jednak czytałam przez pryzmat 
westchnień Cezarego Baryki, bohatera „Przedwiośnia” 
Żeromskiego. Gdzież są twoje szklane domy? - pytał on 
ducha ojca po przyjeździe do Polski ok. 1919/20 roku. To, 
co widział literacki bohater, dostrzegł i Filip Springer. 
I opowiada. Jego przedwojenna Warszawa nie bardzo 
mieści się w wizji Tomasza Gomoły, autora filmu „War-
szawa 1935”*, dla którego ówczesna stolica to pęd ku 
nowoczesności, kapitał, klasa, potęga i wpływy. W repor-
tażu za to bieda-domy, przepełnione lokale mieszkaniowe, 
w których o żadnym bezpieczeństwie i higienie myśleć 
nie można, przytułki wypełnione ponad ludzką miarę. 
40 tysięcy ludzi bez dachu nad głową. A wśród nich 
trzech idealistów - rodem ni to z „Lalki” Prusa, ni z „Ziemi 
obiecanej” Reymonta – na tle społecznego rozkładu: 
Karol Borowiecki, Max Baum, Moryc Welt (bohaterowie 

„Ziemi obiecanej” Reymonta). Nie, nie, oczywiście, że nie 
oni. To Teodor Toeplitz, Stanisław Tołwiński i Stanisław 
Szwalbe, założyciele Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. To oni wyznają zasadę, że własne mieszkanie jest 
dla człowieka taką samą koniecznością jak własne buty 
czy ubranie (...) i postanawiają zmierzyć się z potworem 
mieszkaniowego głodu, szczególnie wśród robotniczej 
ludności Warszawy. Jeśli kto pamięta, czy powiodło się 

Filip Springer

13 PIĘTER FILIPA SPRINGERA

Że Filipa Springera czytać warto, z przy-
jemnością literacką i dla dobrze pojętych 
walorów edukacyjnych, wiem po „Zaczynie. 
O Zofii i Oskarze Hansenach” i „Wannie  
z kolumnadą”. W ciemno więc sięgnęłam 
po „13 pięter”, bardziej dla nazwiska niż 
tematu. Bo czy problem mieszkaniowy sam 
w sobie miałby być jakoś szczególnie fra-
pujący? Więc dla nazwiska i tyle. Jakżeż 
teraz gorzko ślinę przełykam!

trzem przyjaciołom fabrykantom w Reymontowej Łodzi, 
może przewidzieć sukcesy warszawskich spółdzielców.

Tak to sobie literacko czytałam, bezpiecznie, choć świa-
doma, że mieszkaniowa polityka międzywojenna czkawką 
się odbiła po wojnie. Ale rzecz jest tak dobrze napisana, 
że się zwyczajnie zapomniałam.

A potem łup! Od piwnicy po 13 piętro wznosi się repor-
terska kamienica. Na poszczególnych piętrach historie 
odbierające spokój ducha. Jest XXI wiek, bohaterowie to 
ludzie tacy jak ja - może młodsi, może starsi, ale przecież 
w podobnej życiowo sytuacji. Czyli normalni, zwyczajni. 
Wśród nich tylko jeden szczęściarz, który w życie wszedł 
z własnym mieszkaniem. Ich historie mogłyby być moje, 
gdybym miała mniej szczęścia. Niemal wszyscy z dawno 
już przetrawioną myślą, że bez kredytu nie będzie miesz-
kania. A z kredytem... przecież wiadomo. Na śliskim 
gruncie się stoi. I niektórym mocno on się spod nóg 
usunął. Nieważne, że kupowali od najsilniejszych (tu 
np. historia wrocławskiej inwestycji Odra Tower firmy 
Gant Developer). Bo kto przy kupnie mieszkania ponosi 
największe ryzyko? - Klient, bo to on jest w tym układzie 
[klient-developer-bank] najsłabszy. A ci, co bez kredytu? 
W ogóle istnieją? Jakieś niebieskie ptaki, nieodpowie-
dzialni ludzie, czy co?

I jeszcze proceder czyszczenia kamienic, poznańskich, war-
szawskich.... Sprawa Jolanty Brzeskiej, spalonej w Lesie 
Kabackim nieugiętej lokatorki czyszczonej kamienicy. 
Nie jest śmiesznie, zupełnie. Aż się gęsiej skórki dostaje. 
Przecież do dziś nikt za to bestialskie morderstwo nie 
został ukarany. A może Springer będzie, bo bruździ?

Jeśli nawet chwilę oddechu dostaniemy w pełnych absurdu 
opowieściach o wynajmowanych mieszkaniach, to i tak 
przecież nie ockniemy się szybko z tej przygnębiającej 
lektury. Bo nie jest ona opowieścią o paru egzotycznych 
przypadkach. A o systemowej niewydolności państwa, 
które markuje jakiekolwiek działania w tak zwanej kwestii 
mieszkaniowej. Jak tu iść do urn wyborczych z taką wiedzą?
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Na te pytania bardzo ciekawie odpowiadają szwedzcy  
i polscy pisarze, wydawcy, bibliotekarze, agenci literaccy, 
związkowcy, urzędnicy państwowi i przedstawiciele samo-
rządów,  porównując polskie i szwedzkie praktyki czytel-
nicze, rozwiązania prawne i doświadczenia. Opowiadają 
o swojej pasji, zmaganiach i nadziejach. Udowadniają, 
że dla własnego, ale także społecznego dobra, wszyscy 
powinniśmy czytać, czytać i jeszcze raz czytać.

Wśród rozmówców m.in.: Joanna Kluzik-Rostkowska, 
Beata Stasińska, Beata Chmiel, Roman Chymkowski, Katti 
Hoflin i Stefan Ingvarsson, a o historycznym podłożu 
różnic między polskim a szwedzkim czytelnictwem pisze 
dr Maja Chacińska.

Nota od wydawcy:
www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo/szwecja-czyta

Pod redakcją Katarzyny Tubylewicz 
oraz Agaty Diduszko-Zyglewskiej

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

SZWECJA CZYTA. POLSKA CZYTA

Na szczęście toczy się na ten temat burzliwa debata, 
która zatacza coraz szersze kręgi. Poziom czytelnictwa 
w Polsce wcale nie jest nam obojętny!
 
W  Szwecji czyta większość społeczeństwa. Przeciętny 
Szwed na czytanie poświęca 20 minut dziennie. Szwedzka 
literatura podbija też świat, choć pisana jest w języku, 
którym mówi zaledwie dziewięć milionów ludzi. Jak to 
możliwe, że w tym niedalekim od nas kraju czytanie jest 
czymś tak powszechnym, autorzy otrzymują wysokie 
honoraria, biblioteki dla dorosłych i dla dzieci pełne 
są nowości, a literatura jest oczkiem w głowie rządzą-
cych? I dlaczego  opłaca  się tworzyć biblioteki dla dzieci  
w przedziale wiekowym 10-13, a  w promocję czytelnictwa 
angażować trenerów sportu? 
 
Czy szwedzki sposób patrzenia na literaturę i promocję 
czytelnictwa różni się od naszego? Czy Szwecja mierzy 
się z podobnymi do naszych problemami? I w jaki sposób 
walczymy dziś o poprawę czytelnictwa w Polsce?

Badania Biblioteki Narodowej pokazują, że książki czyta 
dziś zastraszająco niski odsetek zarówno dorosłych, jak 
i młodych Polaków. Tylko kilkanaście procent naszych 
rodaków sięga po sześć lub więcej książek rocznie.  
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Pod redakcją Katarzyny Tubylewicz 
oraz Agaty Diduszko-Zyglewskiej

Ekruda
ekruda.blogspot.com

Szwecja czyta

Pierwsza część książki to rozmowy ze szwedzkimi kryty-
kami literackimi, tłumaczami, pisarzami, wydawcami 
i bibliotekarzami. Jest mowa o historii czytelnictwa 
u naszych północnych sąsiadów, o tradycji czytania 

w rodzinach i o ważnej roli bibliotek, do których chodzi się 
nie tylko po to, żeby wypożyczać książki. Wiedzieliście na 
przykład, że w Sztokholmie powstała biblioteka TioTretton dla 
dzieci w wieku od dziesięciu do trzynastu lat? Dzieciaki, które 
już nie czują się dobrze w bibliotece dla maluchów, a jeszcze 
nie mogą korzystać z oddziałów dla dorosłych, mają teraz 
miejsce, w którym mogą realizować pasje. To dzieci rządzą, 
a dorośli (poza kadrą) właściwie nie mają tam wstępu.

To nie jedyna ciekawostka! Szwedzcy rozmówcy opowiadają też 
o Związku Pisarzy i Tłumaczy, który dba o interesy twórców, 
wspiera ich w negocjacjach z wydawnictwami, ale także broni 
prawa do wolności wypowiedzi i czuwa nad sytuacją bibliotek. 
Związek jest też partnerem do rozmów dla Ministerstwa 
Kultury, czy takie rozwiązanie nie przydałoby się też w Polsce?
Katarzyna Tubylewicz pyta swoich rozmówców też o to, co 
na pewno i Wam rzuciło się w oczy, skąd tak wielka popu-
larność szwedzkich kryminałów. Przygląda się szwedzkiemu 
rynkowi książki i szuka odpowiedzi na pytanie, czy wydaw-
nictwa powinny stawiać wyłącznie na książki, które najlepiej 
się sprzedają, czy może jednak warto zająć się tymi bardziej 
ambitnymi. 

SZWECJA CZYTA, POLSKA CZYTA

„Szwecja czyta. Polska czyta” to, zre-
dagowany przez Katarzynę Tubylewicz  
i Agatę Diduszko-Zyglewską, zbiór rozmów 
ze znawcami szwedzkiego rynku książki  
i z ludźmi zajmującymi się promocją czy-
telnictwa w Polsce. Na pierwszy rzut oka 
książka dla specjalistów, w rzeczywi-
stości jednak bardzo inspirująca lektura 
dla wszystkich. Paradoksalnie najwięcej 
pożytku przyniosłaby chyba tym, którzy 
nie wiedzą, dlaczego warto czytać. Pachnie 
drewnianą dydaktyką? Nie martwcie się, 
rozmówcy Katarzyny Tubylewicz opowiada-
ją o czytelnictwie z pasją i niepostrzeżenie 
zarażają entuzjazmem. 

Nie mogę też pominąć wątku spotkań autorskich, nagród 
literackich i festiwalu Stockholm Literature. To tutaj pojawiają 
się wskazówki dla organizatorów takich wydarzeń, jest też 
przepis na udane spotkanie czytelników z pisarzem. 

A jakie pytanie jest w tej książce najważniejsze? Jak to się 
dzieje, że Szwedzi  tak dużo czytają? Średnio 20 minut dziennie.

Polska czyta

Szwedzka część książki nie do końca jest laurką, bo roz-
mówcy podkreślają, że tamtejszy rynek książki boryka 
się z różnymi problemami. Mimo wszystko te rozmowy 
są raczej optymistyczne i szalenie inspirujące. A potem 

zaczyna się część dotycząca Polski i robi się przygnębiająco. 
To nie jest wina osób, które zaproszono do rozmowy, bo one 
miewają ambitne pomysły i są pełne zapału. Sęk w tym, że 
rozmowy o polskich realiach okraszone są „samorządowcami”, 
‘brakiem funduszy” i innymi kłopotami nie do przeskoczenia. 
Trudno mieć nowatorskie plany, kiedy podstawowe kwestie 
nie są rozwiązane.

W naszym kraju od jakiegoś czasu bije się na alarm, że 
poziom czytelnictwa pełza. Ludzie, którym leży on na sercu, 
szukają rozwiązań, przygotowują ustawy, a przy okazji czytanie 
staje się sprawą poważną. Brakuje tu tylko argumentów, że 
czytelnictwo ma wpływ na PKB, że sprzyja innowacyjności 
społeczeństwa, poszerza horyzonty. To wszystko prawda 
i pewnie kogoś przekona, ale ważniejsza wydaje mi się przy-
jemność czytania. W szwedzkiej części książki aż bije po oczach 
radość lektury. Tutaj widzę podstawę. Póki nie damy sobie 
trochę luzu, nie zauważymy, że czytanie jest przyjemne i nie 
przestaniemy kręcić nosem na cudze wybory czytelnicze – nie 
będziemy mieć czytającego społeczeństwa. Bo czytaniem 
trzeba zarażać, co też z tej pierwszej części książki wynika. 
Najlepiej czytelnictwo promują właśnie czytelnicy.

Co dalej? Nie będę czekać, aż ktoś inny rozrusza polskie 
czytanie. Za chwilę zacznę świętować z Festiwalem Conrada, 
a potem o wszystkim Wam opowiem. Kto wie, może za rok 
przyłączą się ci, którym narobię ochoty? A może zachęcę 
kogoś do przeczytania książek gości? 

Zacznijcie od Szwecja czyta, Polska czyta. Przyjemnej lektury!
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W 2014 roku, po dekadzie kiero-
wania Biblioteką Uniwersytecką 
w Warszawie (2003-2013), przejęła 
stery w Centrum NUKAT. Jest absol-
wentką polonistyki (UW) i podyplo-
mowego bibliotekoznawstwa (UJ), 
a od 1995 roku starszym kustoszem 
dyplomowanym. W BUW-ie pracuje 
od 1982 roku, w latach 1995-2003 
była wicedyrektorem ds. nowego 
gmachu. Jako swą zaletę wymienia 
odpowiedzialność, a współpracow-
nicy dodają też otwartość, zdrowy 
dystans do siebie i poczucie humoru. 
Jako wadę – brak wiary we własne 
możliwości, w co aż trudno uwierzyć. 
Warszawianka z dziada pradziada 
zakochana w Trójmieście i Półwy-
spie Helskim. Chętnie podróżuje, 
unikając zorganizowanych form wy-
poczynku. Interesuje się psycholo-
gią społeczną. Stara się praktyko-
wać zdrowy i przyjemny styl życia. 
Chętnie relaksuje się przy lampce 
Prosecco Valdobbiadene. 

PRZEŚWIETLENIE

W Centrum NUKAT zajmuję się
wszystkim i niczym (kierownicy tak robią zazwyczaj). Na poważnie: 
pracuję nad tym, żeby produkt o nazwie NUKAT stał się najbardziej 
rozpoznawalną marką w branży

W NUKAT chciałabym zmienić
stan finansów, żeby wzmocnić dział Research&Development

W swojej pracy najbardziej lubię
codziennie nowy pierwszy ekran katalogu NUKAT

Za 10 lat NUKAT
obejmie swoim zasięgiem wszystkie zbiory wszystkich polskich 
bibliotek naukowych

W wolnym czasie najchętniej
rozmawiam o świecie z moimi wnuczkami

Lubię
odnajdywać dobrą proporcję między pracą a przyjemnością

Nie lubię 
fałszu

Słowa, których nadużywam to:
?

Ulubiona książka/płyta/film to:
Z Biblią na co dzień – hasła biblijne na każdy dzień roku wg Jednoty 
Braterskiej w Herrnhut (wyd. ciągłe); Carl Orff, Carmina Burana, 
Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Richard Cooke; Winnetou,  
cz. I-III, 1963-1965, RFN/Jugosławia, reż. Harald Rein

Ewa 
Kobierska-Maciuszko
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