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 » Temat numeru: Siła okładki. Oceniaj książki po okładkach!
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- książnica z ponadstuletnią tradycją
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Jesteś łowcą czy twórcą?
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Bywalcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przez kilka tygodni 

mieli okazję oglądać pewną wystawę. W holu katalogowym oraz 

w pasażu przed wejściem do biblioteki rozgościły się okładki do książek 

wydawnictwa Drzewo Babel, zaprojektowane przez znanego grafika-

-plakacistę Michała Batorego. Te okładki to miniaturowe plakaty, jak 

zresztą podkreśla ich autor. Okładkę traktuje jak zapowiedź treści książki, 

pewien skrót, symbol, co pięknie podsumował tytuł wystawy – „Skrót 

treści”. Wiosną wiele się dzieje wokół książek i czytelnictwa. Najpierw 

mamy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, potem święto biblio-

tekarzy i Tydzień Bibliotek, targi książki w Warszawie i wiele innych 

imprez, festiwali, przeglądów. Książka jest wiosną w centrum uwagi. 

Przyglądamy się nie tylko bibliotekom, to czynimy już z zawodowej 

potrzeby, ale całemu rynkowi książki – tym, którzy książki tworzą i tym, 

którzy je czytają. W wiosennym „Tytule Ujednoliconym” wzięliśmy pod 

lupę okładki. Na ile okładka zachęca do zajrzenia do środka, czy może 

stanowić skuteczną broń odstraszającą, a może jest to zupełnie bez 

znaczenia, bo liczy się przede wszystkim treść? Podzielcie się z nami 

swoimi przemyśleniami!

Zamykamy cykl o pieniądzach w bibliotece. Pierwszy tekst o fundraisingu bibliotecznym – fragmenty książki 

Dariusza Grygrowskiego – ukazał się dwa numery temu. W poprzednim numerze Anna Wołodko pisała o gran-

tach, funduszach krajowych i europejskich i radziła jak się o nie skutecznie starać. Tym razem Agnieszka Wróbel 

porusza temat wszelkich opłat w bibliotece związanych z obowiązującym prawem autorskim. Mamy nadzieję, że 

zebrane w tym cyklu informacje okażą się przydatne. W „Warsztacie katalogera” Agnieszka Dwornik i Grzegorz 

Szturo z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dzielą się sposobami wykorzystywania danych z katalogu NUKAT 

do prezentacji w katalogu lokalnym danych o zasobach elektronicznych. Relacjonujemy wydarzenia ostatniego 

kwartału – spotkanie dla bibliotek, które jeszcze nie podjęły współpracy z katalogiem NUKAT, a chciałyby i do-

roczne spotkanie bibliotekarzy z europejsko-bliskowschodnio-afrykańskiej grupy OCLC w Madrycie. Zapraszamy 

też do Poznania – Justyna Łopaczyk i Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak oprowadzają po zakamarkach Biblioteki 

Uniwersyteckiej, opowiadają o jej dziejach i teraźniejszości. Na deser recenzje biografii nietuzinkowych postaci 

– można się zainspirować, oraz felieton pióra byłej bibliotekarki i infografika.

Miłego czytania!

TYTUŁ UJEDNOLICONY 2(19)/2016

 » Myślicie „NUKAT”…, mówimy „warto”!  

// Iwona Ruść, zdj. Szymon Siemanowski

 » Selfie-generation a biblioteki, czyli o tym,  

czy mamy jeszcze dla kogo pracować?  

// Ewa Kobierska-Maciuszko

 » Magiczny guzik – wypożyczenia międzybiblioteczne 

poprzez NUKAT // Agnieszka Kasprzyk

 » Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu   

– książnica z ponadstuletnią tradycją

// Justyna Łopaczyk, Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

 » Nie tylko druki - dane o e-książkach w katalogu  

Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 

// Agnieszka Dwornik, Grzegorz Szturo 

 » Siła okładki. Oceniaj książki po okładkach! 

// Kamila Grzędzińska

4

6

8

10 

16

22

28

30

34

36

38

39

40

42

44

 » Kiedyś strażnik ksiąg i wiedzy, a dziś? Jesteś łowcą  

czy twórcą? (Infografika)  

 » Prawo autorskie a biblioteki // Agnieszka Wróbel

 » Nowe oblicze FRBR  // Leszek Śnieżko

 » Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony 

Kossak // Anna Kamińska. Recenzja

 » Kilar. Geniusz o dwóch twarzach  

// Maria Wilczek-Krupa. Recenzja

 » Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara  

// Barbara Gruszka-Zych. Recenzja

 » Dwa spotkania  z Wojciechem Kilarem...  

// Joanna Dąbek

 » O bibliotekach i bibliotekarzach 

// Paulina Matysiak

 » Prześwietlenie – Paweł Rygiel

SPIS TREŚCI

Kamila Grzędzińska

N
a dobry p

oczątek

Jan Muszkowski - życie książki
Redaktorzy: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka

Współcześni bibliolodzy, wracając do poglądów naukowych Jana Muszkowskie-
go, sięgają przede wszystkim do Życia książki. Publikacja ta jest inspiracją do 
powstania wielu artykułów o analitycznym i syntetycznym ujęciu oraz powodem 
stałej refleksji nad miejscem i funkcją książki we współczesnym świecie. Szcze-
gólnym zainteresowaniem badaczy cieszy się sformułowany na łamach publika-
cji system książki, powstały z uwzględnieniem paradygmatu pozytywistycznego.

74 zł

Mapy tematów w językach haseł przedmiotowych
Bartłomiej Włodarczyk

W polskich bibliotekach trwają obecnie dyskusje nad przyszłością opracowania 
rzeczowego i możliwymi rozwiązaniami ułatwiającymi użytkownikom posłu-
giwanie się językami informacyjno-wyszukiwawczymi, w tym językami haseł 
przedmiotowych. Książka wpisuje się w nurt tej dyskusji. Jej celem było zapre-
zentowanie koncepcji jednej z możliwych transformacji JHP BN, usprawniającej 
wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych poprzez lepsze wyko-
rzystanie i organizację leksyki tego języka. Podstawą konceptualną propozycji 
przedstawionej w książce był model map tematów.

45 zł

Nowości Wydawnictwa SBP
Te oraz inne książki kupisz na www.sbp.pl/sklep

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 
w społeczeństwie wiedzy
Redaktor: Maja Wojciechowska

W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić 
wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być 
wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększa-
nia atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidu-
alnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wyko-
rzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i 

koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów nie-
materialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność 
do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożli-
wiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty 
prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek.

41 zł
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Myślicie „NUKAT”…, mówimy „warto”!
TEKST: IWONA RUŚĆ, ZDJ. SZYMON SIEMIANOWSKI

W pierwszej części spotkania Iwona Wiśniewska, bi-
bliotekarz systemowy Centrum NUKAT, przedstawiła 
naszego bibliotecznego „gimnazjalistę”, czyli katalog 
centralny NUKAT. Przytoczyła słowa jego współtwórczy-
ni Marii Burchard, która zawsze powtarzała, że celem 
NUKAT-u jest „objąć współpracą wszystkie biblioteki 
naukowe, bez względu na stosowane w katalogu lokal-
nym oprogramowanie biblioteczne”. I tak, w ciągu 14 lat 
swojego funkcjonowania katalog NUKAT zaangażował 
do współpracy 141 bibliotek z 35 miast, które używają 
aż 11 różnych systemów bibliotecznych. 

Czy można podjąć współpracę z katalogiem NUKAT, jeżeli 
biblioteka nie posiada katalogu w wersji elektronicznej, 
kataloguje w innym formacie niż MARC21 albo nie ma 
możliwości zastosowania w katalogu rekordu khw? Od-
powiedzi na te pytania udzieliła koordynatorka szkoleń 
w Centrum NUKAT – Bożena Rogoźnicka, w prezentacji 

„Współpraca z katalogiem NUKAT – nowe ścieżki”. Zasad-
niczo biblioteki powinny pracować w modelu „czynnym”, 
tzn. powinny wprowadzać nowe dane do bazy NUKAT oraz 
korzystać z danych już istniejących i tworzyć central-
ną informację poprzez dodawanie symbolu lokalizacji. 
Możliwa jest także współpraca „bierna”, która ogranicza 
się do korzystania z danych NUKAT oraz do dodawania 
symbolu lokalizacji. Oba typy współpracy wymagają 
odpowiedniego systemu bibliotecznego, spełniające-
go określone standardy. Na spotkaniu przedstawiony 
został projekt nowej, ograniczonej  formy współpracy, 
która polegałaby jedynie na zaznaczaniu w katalogu 

NUKAT faktu posiadania danego dokumentu, poprzez 
dopisanie symbolu biblioteki do odpowiedniego rekordu 
bibliograficznego. Natomiast sam rekord bibliograficzny 
biblioteki mogłyby pobierać lub wykorzystywać w sposób 
właściwy dla oprogramowania, jakie jest zastosowane 
w ich katalogu. Umożliwiłoby to bibliotece częściową 
prezentację swoich zasobów na ogólnopolskim i świa-
towym forum, ograniczoną do opisów istniejących już 
w katalogu NUKAT. Oczywiście taka współpraca byłaby 
etapem przejściowym. Dodatkowo pracownicy biblioteki 
(po odpowiednim przeszkoleniu) mogliby zacząć wpro-
wadzać rekordy dla posiadanych w swoich zbiorach do-
kumentów, których opisy nie istnieją w katalogu NUKAT. 
Ten etap mógłby trwać maksymalnie 2 lata, podczas 
których biblioteka przystosowywałaby swój katalog 
do postaci umożliwiającej standardową współpracę, 
korzystając w tym procesie ze wsparcia pracowników 
Centrum NUKAT oraz współpracujących bibliotek. Na 
przykład tych, które na potrzeby katalogowania wdrożyły 
system KOHA, oparty na idei wolnego oprogramowania. 
Doświadczeniami z wdrożenia tego systemu podzieliła 
się  Ilona Szczudło z Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
w prezentacji pt. „System KOHA w 10 prostych krokach”. 
Oferuje on darmowy kod, otwarte dane (w każdej chwili 
możliwy eksport), wsparcie dla KHW, interfejs www dla 
czytelnika i bibliotekarza (nie trzeba niczego instalo-
wać), przyjazne wyszukiwanie i możliwość współpracy 
z innymi katalogami (np. z NUKAT). Prelegentka zwró-
ciła uwagę na to, że system Koha spełnia oczekiwa-
nia Biblioteki Politechniki Krakowskiej, choć nie obyło 

Jakie korzyści daje współkatalogowanie? Czy 
możliwe jest nawiązanie współpracy, jeżeli 
biblioteka stosuje inny format niż MARC21? 
Jak przenieść rekordy swojej instytucji do 
katalogu NUKAT? O tym, i nie tylko o tym, 
rozmawiano podczas spotkania informacyj-
nego dla bibliotek rozważających współpracę  
z katalogiem NUKAT. Spotkanie odbyło się 
18 marca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej  
w Warszawie i zgromadziło 45 osób z ponad  
30 instytucji.

Tytuł relacji został zaczerpnięty z wystąpienia Iwony Wiśniewskiej.

Z ŻYCIA NUKAT-U

się bez intensywnej pracy przy dostosowywaniu go do 
potrzeb biblioteki i nieocenionego wsparcia bibliotek 
ze środowiska Kohy. Warto tu jeszcze zacytować słowa 
Ewy Kobierskiej-Maciuszko: „System Koha jest bezpłatny, 
ale nie bezkosztowy”.

Spotkanie zamknęły wystąpienia: bibliotekarza systemo-
wego Magdaleny Rowińskiej oraz informatyka Macieja 
Jabłońskiego, pracowników Centrum NUKAT, którzy 
zaprezentowali przydatne bibliotekom narzędzia infor-
matyczne i systemowe. Biblioteki współtworzące katalog 
centralny bezpłatnie otrzymują licencję systemu Virtua, 
gdyż wszelkie dane do katalogu centralnego muszą być 
wprowadzane z wykorzystaniem tego systemu (także 
dane dotyczące lokalizacji dokumentów). Czy to oznacza, 
że należy opanować obsługę jeszcze jednego systemu 
bibliotecznego? Nie, dopóki biblioteka tylko dopisuje 
symbol. Tak, gdy podejmie wyzwanie wprowadzania 
danych do katalogu NUKAT (ale tylko w zakresie modyłu 
katalogowania). Centrum NUKAT prowadzi szkolenia 
z prawidłowej instalacji klienta systemu Virtua dla in-
formatyków, a także szkoli bibliotekarzy z poruszania się 
w tym systemie. Administratorzy, bibliotekarze syste-
mowi i informatycy NUKAT na bieżąco pomagają i wyja-
śniają wszelkie wątpliwości, dlatego raczej nie zdarzają 
się problemy z obsługą systemu, a zdarzają się i tacy 
bibliotekarze, którzy czują się w nim lepiej niż w swoim 
macierzystym. Na stronie internetowej www.nukat.edu.pl 
Centrum NUKAT udostępnia wiele narzędzi i materiałów, 
wspomagających pracę bibliotekarza. Można tam znaleźć 
treści metodyczne tj. formaty, ustalenia, dokumenty 
audiowizualne (dostępne głównie dla współpracujących 
bibliotek). Są także narzędzia umożliwiające przeglą-

danie obszaru roboczego, przeglądanie bazy NUKAT 
i sprawdzanie poprawności formalnej rekordów danej 
biblioteki oraz narzędzia tzw. „małej autostrady” służące 
do scalania lokalnych rekordów bibliograficznych z re-
kordami z NUKAT. Dzięki nim biblioteka zwiększa swój 
udział w budowaniu centralnej informacji i otrzymuje 
rekordy bibliograficzne z NUKAT wraz z rekordami khw. 
Nowoczesne systemy biblioteczne pozwalają na lepsze 
eksponowanie zbiorów bibliotek (np. w postaci faset) 
i tym samym umożliwiają globalnemu użytkownikowi 
intuicyjne ich wykorzystanie. 

Należy pamiętać, że NUKAT to także obowiązki. Biblioteka, 
podpisując standardowe porozumienie o współpracy, 
zobowiązuje się m.in. do zapewnienia spójności danych 
w katalogu lokalnym z danymi w katalogu NUKAT. Jakość 
i spójność danych w NUKAT i w katalogach lokalnych 
zawsze były priorytetami w działaniach podejmowanych 
przez Centrum NUKAT.

Czy warto zatem rozpocząć współpracę z NUKAT? Naszym 
zdaniem, a także zdaniem przynajmniej niektórych 
uczestników spotkania tak, warto. Szczegółowo dopy-
tywali się oni o zasady wprowadzanego w NUKAT tzw. 
etapu wstępnego współpracy biernej i deklarowali chęć 
kontynuowania dalszych rozmów nad przystąpieniem 
do tej formy współpracy. Bardzo się z tego cieszymy 
i zapraszamy do współtworzenia katalogu centralnego 
kolejne biblioteki. 

PS. W czasie przekazania niniejszej notatki do TU, 
Centrum NUKAT otrzymało 8 zgłoszeń bibliotek goto-
wych do podjęcia współpracy! W tym gronie są biblio-
teki ze świetnymi systemami, ale też te, które dopiero 
oczekują na system idealny. W Centrum NUKAT przy-
gotowywany jest szczegółowy materiał zawierający 
harmonogram przystąpienia do współpracy biblioteki 
niespełniającej warunków technicznych. Biblioteki te 
będą mogły liczyć na poszerzony pakiet szkoleń, wspar-
cie i pomoc w doborze systemu, ale też po wstępnym 
etapie szkoleniowo-rozpoznawczym uzyskają prawo do 
katalogowania w NUKAT. W „świat pójdzie” informacja 
o zbiorach rzadkich i nietypowych, dotychczas pocho-
wanych w czeluściach lokalnych katalogów i kartotek.

Na stronie internetowej http://centrum.
nukat.edu.pl Centrum NUKAT udo-
stępnia wiele narzędzi i materiałów, 
wspomagających pracę bibliotekarza. 
Można tam znaleźć treści metodyczne 
tj. formaty, ustalenia, dokumenty au-
diowizualne (…)
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Wątpliwości tych nie rozwiał pierwszy zaproszony gość, Luis 
Ivan Cuende, który przedstawił się jako wielki kontestator 
formalnej edukacji, „self-taught hacker and free culture 
lover”, i równocześnie, co trzeba zauważyć, najmłodszy 
(20 l.) w gronie doradców Komisji Europejskiej. Fakty, które 
przedstawił były dla słuchaczy (bibliotekarzy w wieku przy-
najmniej średnim) druzgoczące: życie pokolenia tzw. mil-
lenialsów toczy się nie w szkole, domu, dyskotece, tylko 
na portalach społecznościowych – dla 98% spośród nich 
jest to podstawowy kanał komunikowania się ze światem, 
w pozostałych grupach wiekowych - około 45%. Facebook 
to już przeżytek, raczej dla pokolenia 30+, teraz modne są 
Snapchat i YouTube – najbardziej popularne serwisy, które 
przyciągają miliony użytkowników (rekord to 42 mln subskry-
bentów śledzących życie celebryty, którego nazwisko nikomu 
z nas nic nie mówiło) i pozwalają im samym tworzyć „snapy” 
i filmiki z udziałem własnym i znajomych, im dziwniejsze tym 
lepiej. Powstał nowy termin na określenie takiej aktywności: 
prosumer (consumer + producer). Cel tego wszystkiego jest 
tylko jeden: „Być SUPER!” w oczach setek i tysięcy fanów 
śledzących ich życie w sieci. A biblioteki? No cóż, wszyscy 
oni deklarują, że kochają biblioteki, pod warunkiem, że są 
to biblioteki cyfrowe, a ich treści dostępne są za darmo.
  
Niełatwe zadanie miał kolejny występujący Eric van Lubeek, 
wiceprzewodniczący OCLC, gdy witając nas, już oficjalnie, 
musiał nawiązać do tych rewelacji. Nieźle wybrnął: zamiast 
druzgoczącej krytyki, że oto wyrosło nam infantylne, leniwe 

i pozbawione intelektualnej głębi pokolenie, że najwyraźniej 
kategoria „głupka wioskowego” przeniosła się do sieci, usły-
szeliśmy lekko zdumieni, że… Ależ tak! Bibliotekarze bardzo 
chcą z wami pracować! A tak w ogóle jest to pierwszy kongres 
OCLC w całości dedykowany nowym, młodym użytkownikom 
naszych bibliotek i temu, jak spełniać ich potrzeby wyko-
rzystując nowe narzędzia komunikacji, te właśnie, którymi 
oni umieją i lubią się posługiwać. Zabrzmiało to nie najgo-
rzej, byliśmy nawet skłonni przypomnieć sobie za starym, 
dobrym Ranganthanem, że biblioteka to stale rozwijająca się 
instytucja, a bibliotekarz powinien wykorzystywać w pracy 
to co potrafi, uczyć się tego, czego nie potrafi i angażować 
się w nowe pomysły1.

Zatem, skoro social media pochłaniają 80% czasu ludzi 
w wieku pomiędzy 12-25 lat, to spróbujmy wpisać się w ich 
lifestyle z naszą ofertą biblioteczną. To przecież już się dzieje: 
coraz mniej osób sięga do źródeł drukowanych, czasopisma 
naukowe przeniosły się do sieci i prawie wszystkie zmieniły 
postać na elektroniczną, a i w sieci zamiast wyodrębnionych 
kolekcji poszczególnych bibliotek coraz częściej mamy do 
czynienia ze zagregowanymi „w chmurze” collective collec-
tions, obsługiwanymi przez wielkich operatorów sieciowych, 
którzy biblioteki sensu stricte mogli nigdy nie widzieć.

Sieć zdefiniowała na nowo pojęcie wolnego dostępu (shel-
f-free) do zbiorów bibliotecznych. Idea ta sięga korzeniami 
okresu intensywnego budownictwa bibliotecznego w latach 
60. i 70. W krajach rozwiniętych był to czas wzrostu produkcji 
wydawniczej i budowy nowych gmachów bibliotecznych, 
które coraz chętniej otwierały drzwi swoich magazynów, 
dając już nie tylko wtajemniczonym bibliotekarzom, ale 
wszystkim uprawnionym czytelnikom przyjemność swobod-
nego poruszania się wśród logicznie ustawionych wieloty-
sięcznych zbiorów drukowanych. Dziś ta przyjemność prze-
niosła się do sieci, wraz z nią nowe pokolenia potencjalnych 
użytkowników (shelf-free generation), a funkcję klasyfikacji 
bibliotecznej umożliwiającej poruszanie się po tradycyjnym 
magazynie przejęły dobrze sformatowane metadane opisu 
bibliograficznego.

Odwróciły się też kategorie gościa i mieszkańca (visitor 
i resident), używane dość często w opisie ról społecznych 

Selfie-generation a biblioteki, czyli o tym, 
czy mamy jeszcze dla kogo pracować?
(na marginesie dorocznego kongresu OCLC dla regionu EMEA, Madryt, 1-2 marca 2016)

TEKST: EWA KOBIERSKA-MACIUSZKO

„The Selfie-Generation. Their digital lives, 
social spaces and education needs”. Prawie 
każdy, kto postawił stopę na pięknym madryc-
kim bruku, aby wziąć udział w dorocznym 
spotkaniu bibliotekarzy z europejsko-bliskow-
schodnio-afrykańskiej grupy OCLC, zasta-
nawiał się nad sensem tak sformułowanego 
tematu. My przecież pracujemy dla studentów, 
naukowców i – ogólnie mówiąc – poważnych 
ludzi, a nie dla tabunów smarkaczy wpatrzo-
nych w ekrany swoich smartfonów. Więc dla 
kogo i po co będziemy tu tracić czas?! 

TYTUŁ UJEDNOLICONY 2(19)/2016

w bibliotece: kiedyś czytelnik był gościem w bibliotece, dziś 
biblioteka chce i musi za wszelką cenę zaistnieć w cyfrowym 
świecie współczesnego mieszkańca sieci, poruszającego się 
po niej z łatwością i szybkością światła; my z największym 
trudem za nim nadążamy, próbując dać znać o swoim 
istnieniu i przyciągnąć jego uwagę. To doprawdy moment 
dziejowy, kiedy decyduje się „być albo nie być” bibliotek 
i dzieje się to nie na poziomie biblioteki uczelnianej, ale 
dużo wcześniej – w małych bibliotekach szkolnych i publicz-
nych. Co trzeba zmienić w tych lokalnych bibliotekach, żeby 
ludzie przychodzili tam równie chętnie jak do Starbucksa? 
Tu i tam jest taki sam internet…, przecież nie chodzi tylko 
o kawę, choć ludzie lubią pracować przy kawie i ciastku, 
jest jeszcze coś - stereotyp, że w bibliotece jest nudno i nie 
można pogadać ze znajomymi, bo pani bibliotekarka zaraz 
zrobi: Ciiii… Ten, kto zdołałby przełamać ten stereotyp, za-
służyłby na bibliotecznego nobla, niestety, jeszcze nikomu 
się nie udało. Może czas sięgnąć po speców od reklamy? 
Tak sugerował, już w końcowej, podsumowującej prezen-
tacji Evan Carmichael (social media expert), wskazał na 
koncern Coca-Cola, który regularnie co 5 lat startuje z nową 
kampanią reklamową dla nowego pokolenia konsumentów. 
Czy ktoś widział choćby jedną udaną kampanię reklamową 
biblioteki? Jakiejkolwiek? Kiedykolwiek?

Poza rozważaniami natury ogólnoludzkiej i namysłem nad 
zmianą cywilizacyjną, w której wypadło nam żyć, były też 
tradycyjne wątki techniczne i organizacyjne ważne dla OCLC 

- globalnego gracza w branży informacji i bibliotek, póki te 
jeszcze istnieją: ciekawe doświadczenia bibliotek w Holandii 
(Delft Technical University) i RPA (University of KwaZulu-

-Natal) z udanego wdrożenia autorskiego produktu OCLC 
- zintegrowanego systemu bibliotecznego: WorldShare Mana-
gement Services (WMS), prezentacja wspaniale działających 
bibliotek brytyjskich (35 nowych rozpoczęło współpracę 
z OCLC w ostatnim roku) oraz bieżące dane statystyczne 
OCLC, z których wynika, że katalog WorldCat ma już 365 mln 
rekordów z 26 tys. bibliotek członkowskich (w tym ok. 1% to 
zasoby NUKAT, a język polski jest na 11 miejscu w rankingu 
języków występujących w zasobach opisanych w WorldCat). 

Do zobaczenia za rok w Berlinie!

Więcej informacji na temat: 
www.oclc.org/en-europe/events/2016/emea-annual-2016.html

(…) dziś biblioteka chce i musi za wszelką 
cenę zaistnieć w cyfrowym świecie współ-
czesnego mieszkańca sieci, poruszającego 
się po niej z łatwością i szybkością światła; 
my z największym trudem za nim nadąża-
my, próbując dać znać o swoim istnieniu 
i przyciągnąć jego uwagę. 

Z ŻYCIA NUKAT-U

 1 „Library is a growing organism. Use what you know, learn what you 

don’t know, engage in new ways” (Ranganathan S.R., 1931)

źródło zdjęcia: materiały OCLC

http://www.oclc.org/en-europe/events/2016/emea-annual-2016.html


Jednym z założeń katalogu centralnego NUKAT jest ułatwianie 
procesu wypożyczeń międzybibliotecznych. Obecnie jest to 
realizowane w sposób pośredni – czytelnik bądź bibliotekarz 
obsługujący te wypożyczenia może skorzystać z bazy NUKAT 
w celach informacyjnych, by odszukać i zlokalizować potrzeb-
ną publikację w określonej bibliotece, dalsze kroki podejmuje 
jednak poza nią. Większym ułatwieniem byłaby możliwość 
złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez interfejs katalogu, 
z poziomu odszukanego opisu dokumentu. Taką opcję oferują 
niektóre zagraniczne katalogi centralne, np. szwedzki LIBRIS. 
Do ustalenia pozostaje, czy jedyną funkcją obsługiwaną 
centralnie miałoby być samo złożenie zamówienia, czy też 
dostępne opcje obejmowałyby także przesyłanie zamówienia 
do odpowiednich bibliotek, udzielanie przez nie odpowiedzi 
oraz prowadzenie centralnych statystyk realizowanych w ten 
sposób wypożyczeń. Z uwagi na różnorodność systemów ob-
sługujących lokalne katalogi najprawdopodobniej nie będzie 
możliwe zintegrowanie z nimi w pełni takiego narzędzia, 
zatem synchronizacja informacji pomiędzy zamówieniem 
z poziomu NUKAT-u a katalogiem lokalnym będzie nadal 
wymagać interwencji pracownika biblioteki. 

W Polsce nie powstał dotychczas żaden scentralizowany 
system wypożyczeń międzybibliotecznych, a jedynie system 
dostarczania kopii artykułów i fragmentów prac z zasobów 
bibliotek medycznych – doc@med. Z uwagi na sporą popu-
larność, przy jego ograniczonym zakresie, można zakładać, 
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Magiczny guzik – wypożyczenia 
międzybiblioteczne poprzez NUKAT
TEKST: AGNIESZKA KASPRZYK

Inną przyczyną może być spora ilość czasu wymagana do 
dostarczenia dokumentów w tradycyjnej papierowej formie 
drogą pocztową. Wiele z nich wciąż nie istnieje w postaci 
elektronicznej i zgodnie z ograniczeniami prawa autorskie-
go nie może być do takiej postaci przeniesione nawet na 
potrzeby wypożyczeń międzybibliotecznych (a jeśli może, to 
z poważnymi ograniczeniami, których skutki widać w działa-
niu Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych ACADEMICA).

Łatwiej zatem bibliotekom realizować zamówienia na arty-
kuły z czasopism bądź prac zbiorowych już funkcjonujące 
w formie cyfrowej lub łatwe do przeniesienia do niej z uwagi 
na mniejszą objętość. Wypożyczenia pełnych publikacji są 
obwarowane szeregiem różnych wymogów, na czele z tym 
dotyczącym niemożności zabrania użyczonego w ten sposób 
dokumentu do domu przez czytelnika.

A jednak omawiana usługa nadal jest niezbędna, choć wielu 
użytkowników bibliotek nie wie, że wszystkie książki „nasze 
są”. I choć nie udało się dotąd znaleźć idealnego sposobu na 
ich dostarczanie, to przynajmniej elementy procesu docie-
rania do nich, takie jak poszukiwanie i zamawianie, zostały 
już, bądź mają szanse zostać, znacząco przyspieszone dzięki 
nowoczesnym technologiom komputerowym.

Z pomocą przychodzą tu komunikacja e-mailowa, odpo-
wiednio zestandaryzowane systemy biblioteczne i różnorakie 

Czy w dobie e-booków, chomika, bibliotek cyfrowych i aparatu fo-
tograficznego w każdej komórce komukolwiek potrzebne są jeszcze 
wypożyczenia międzybiblioteczne?

Wydaje się, że usługa ta została zepchnięta na margines oferty biblio-
tek i traktowana jest obecnie jako zło konieczne. Jednym z powodów 
może być fakt, że dotąd wszelkie koszty związane z tym typem 
udostępniania ponosiły biblioteki. Ich budżety bywają jednak coraz 
częściej ograniczane, a jednak same instytucje niechętnie podchodzą 
do pomysłu obciążania opłatami czytelników, uważając, że realizacja 
takich wypożyczeń jest nadal w całości, łącznie z kosztami, obowiąz-
kiem bibliotek.

TYTUŁ UJEDNOLICONY 2(19)/2016

(najoptymalniej centralne) bazy danych dostępne online przez 
www. Oczywiście niezbędne są także ustalenia dotyczące 
zasad wypożyczeń w obrębie sieci bibliotek realizujących sobie 
wzajemnie omawianą usługę, choć wydaje się, że jedynym 
naprawdę wspólnym ustaleniem jest to, że biblioteka godzi 
się udostępniać pewną część swoich zasobów według zadekla-
rowanych przez siebie reguł – poszczególne biblioteki różnią 
się więc okresem udostępniania, typami udostępnianych 
dokumentów czy wysokością ewentualnie pobieranych opłat. 

Jednym z założeń katalogu central-
nego NUKAT jest ułatwianie procesu 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Obecnie jest to realizowane w sposób 
pośredni – czytelnik bądź bibliote-
karz obsługujący te wypożyczenia 
może skorzystać z bazy NUKAT  
w celach informacyjnych, by odszu-
kać i zlokalizować potrzebną publi-
kację w określonej bibliotece, dalsze 
kroki podejmuje jednak poza nią. 

W Polsce nie powstał dotychczas 
żaden scentralizowany system 
wypożyczeń międzybibliotecznych,  
a jedynie system dostarczania 
kopii artykułów i fragmentów prac  
z zasobów bibliotek medycznych – 
doc@med. 

że podobny system, który obejmowałby całość zasobów 
bibliotek współpracujących z katalogiem centralnym, także 
spotkałby się z pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników.
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Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu 
– książnica z ponadstuletnią tradycją

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jest jedną z większych bibliotek naukowych 
w kraju i największą tego typu książnicą w północno-zachodniej Polsce, centrum myśli 
intelektualnej i kulturalnej, placówką otwartą na potrzeby pracowników naukowych, 
doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ze swoją ponadstu-
letnią historią i prawie pięciomilionowym księgozbiorem, w tym cennymi obiektami 
należącymi do zbiorów specjalnych, stanowi zaplecze dydaktyczne nie tylko dla 
mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo dotyczące 
szeroko rozumianego niemcoznawstwa, 
druki dotyczące Wielkopolski i z nią zwią-
zane, zbiory literatury wolnomularskiej, 
materiały stanowiące bazę do prowadze-
nia studiów i badań naukowych. Obecny, 
naukowo-publiczny charakter zawdzięcza 
historycznym uwarunkowaniom i tradycji 
sięgającej początków XX stulecia, choć 
zadania publiczno-oświatowe zdecydo-
wanie ustąpiły miejsca naukowym.

TYTUŁ UJEDNOLICONY 2(19)/2016

OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Biblioteka Uniwersytecka powstała w roku 1919, swoją 
historią sięga jednak roku 1902, kiedy to powołano do 
istnienia niemiecką Kaiser Wilhelm Bibliothek – biblio-
tekę o  charakterze publiczno-oświatowo-naukowym. 
W gmachu zaprojektowanym w stylu późnego renesan-
su przez niemieckiego architekta Carla Hinckeldeyna 
zgromadzono pokaźny – jak na owe czasy – księgozbiór, 
obejmujący około 150 tys. woluminów. Z tego prawie 100 
tys. tomów zebrano i opracowano w samym Berlinie, dzięki 
staraniom komitetu organizacyjnego z dyrektorem Bi-
blioteki Królewskiej, dr. Wildmannem na czele. Pozostałe 
50 tys. należało do, zaanektowanej przez nową książnicę, 

TEKST: JUSTYNA ŁOPACZYK, MAŁGORZATA PRACZYK-JĘDRZEJCZAK

Czytelnia Ogólna i Nauk Filologicznych, zdj. Jakub Skutecki
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BIBLIOTEKI NUKAT-U

Biblioteki Krajowej ze zbiorami bibliotek specjalnych 
(Biblioteki Towarzystwa Historycznego – Historische 
Gesellschaft, Biblioteki Towarzystwa Przyrodniczego  

– Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen oraz 
Biblioteki Ratuszowej z piśmiennictwem dotyczącym 
Poznania i prowincji poznańskiej). Pod względem dzie-
dzinowym zgromadzono literaturę różnorodną, głównie 
wydawnictwa ogólne, bibliografie, biografie, piśmien-
nictwo z księgoznawstwa, nauk pomocniczych historii, 
prawa, nauk społecznych, filologii klasycznej, filozofii 
i pedagogiki; najsłabiej reprezentowane były kompendia 
z literatury polskiej. Siedemnaście lat później, w chwili 
przejęcia budynku przez władze polskie, inwentarz bi-
blioteki liczył 250 tys. jednostek, z czego 90% stanowiły 
druki niemieckie. Zbiory te tworzą obecnie wydzielo-
ną kolekcję Kaiser Wilhelm Bibliothek, wprowadzaną 
stopniowo – dzięki retrokonwersji – do katalogu online 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Karty katalogowe dokumentów ułożono w dwóch porząd-
kach: alfabetycznym (model systemu kapsułek według 
pomysłu Franckego i Molsdorfa, wykonany w pracowni 
artystycznej Lippmana w Strasburgu) i rzeczowym (system 
klasyfikacji dziewiętnastowiecznej niemieckiego historyka 
i bibliotekarza Otto Hartwiga, złożony z kombinacji dużych 
i małych liter alfabetu łacińskiego oraz cyfr rzymskich 
i arabskich). W katalogu rzeczowym wyróżniono działy: 
A (dzieła ogólne), B (bibliografia), C (nauki pomocni-
cze historii), D (podróże), E (wojskowość), F-G (historia),  
H (życiorysy), I (prasa), K (nauki społeczne), L (prawo), 
M  (sztuka), N ( języki nieindoeuropejskie), O ( języki in-
doeuropejskie klasyczne), O-Q ( języki indoeuropejskie 
nowożytne), R (filozofia), S (pedagogika), T (teologia), 
U (geografia), V (matematyka), W (nauki przyrodnicze), 
X (medycyna), Y (technologia), Z (książki dla młodzieży). 
Taki równoległy układ dwóch porządków szeregowania, 
z pewnymi modyfikacjami w katalogu rzeczowym, prze-
trwał aż do rozpoczęcia komputeryzacji w roku 1999, kiedy 
to katalog kartkowy zamknięto.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Biblioteka 
Uniwersytecka stała się częścią Wszechnicy Piastowskiej, 
następnie nazwanej Uniwersytetem Poznańskim oraz 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Zmieniała się 
też jej nazwa: od Biblioteki Uniwersyteckiej (1919-1945), 
przez Bibliotekę Główną UAM (1945-1981), po – ponow-
nie – Bibliotekę Uniwersytecką (od 1981). Najpilniejszą 
potrzebą po roku 1919 stała się polonizacja księgozbioru 
wraz z nową jego organizacją. Wcześniej książki i czaso-
pisma pozyskiwano głównie dzięki darom, chociaż udział 
księgarń i wydawnictw niemieckich też nie był mały. 
W latach 20. XX wieku pierwszy polski dyrektor, Edward 
Kuntze, dotychczasowy kustosz Biblioteki Jagiellońskiej 
starał się skierować politykę gromadzenia na nowe tory: 

Od góry:  Informatorium BU z zabytkowym katalogiem kartkowym,
zdj. Rafał Michałowski;
Witraż nad wejściem głównym do BU, zdj. Rafał Michałowski

celem miało być utworzenie biblioteki naukowej. W okresie 
międzywojennym obok darów prywatnych pozyskano 
cenne druki towarzystw naukowych (wśród ofiarodawców 
wymienić należy m.in.: Polską Akademię Umiejętności, 
Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, Towa-
rzystwo Naukowe Warszawskie, Kasę im. Mianowskiego), 
księgozbiory szkolne (rosyjskich bibliotek gimnazjal-
nych z Kalisza, biblioteki Gimnazjum Marii Magdaleny 
w Poznaniu), zbiory przedstawicielstw dyplomatycznych 
i rządów państw europejskich. Zakupiono szereg cennych 
zbiorów prywatnych, m.in.: prof. Jana Rymarkiewicza 
(dzieła z zakresu literatury polskiej i krytyki literackiej), 
prof. Teodora Wierzbowskiego (druki z literatury i historii) 
czy Kazimierza Chłędowskiego (piśmiennictwo z historii 
sztuki i kultury), a przyznanie prawa do otrzymywania 
regionalnego (1919 r.) i ogólnokrajowego egzempla-
rza obowiązkowego (1927 r.) wpłynęło niewątpliwie na 
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pewną stabilizację w procesie gromadzenia. W 1939 roku 
księgozbiór Biblioteki liczył 500 tys. jednostek. Podczas  
II wojny światowej zbiory uległy zniszczeniu jedynie w 10%. 
Po wojnie ich liczba szybko wzrastała dzięki pozyskaniu – 
w ramach akcji zabezpieczania księgozbiorów porzuconych 
i opuszczonych z Wielkopolski, Pomorza i częściowo Ziem 
Odzyskanych – około 750 000 tomów i świadomej polityce 
gromadzenia. W roku 1960 zgromadzonych było już  815 
tys. woluminów, w 1980 – 2 mln jednostek,  dziesięć lat 
później Biblioteka Uniwersytecka dysponowała zbiorem 
liczącym 2,5 mln dokumentów. To oczywiście wiązało się 
z rozbudową magazynów (nowe budynki przekazano do 
użytku kolejno w latach 1952 i 1993), a w konsekwencji 
ze zmianą w organizacji zbiorów.

Dzisiaj Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu znacznie 
różni się od tej pierwszej z początku XX stulecia: jednopię-
trowy gmach z salą wykładową, mieszkaniem i gabinetem 
dyrektora, katalogiem głównym, czytelniami, wypoży-
czalnią, biurami i siedmiokondygnacyjnym magazynem 
ustąpił miejsca zespołowi budynków. Wypożyczalnia 
z wolnym dostępem – wyremontowana, przebudowana 
z sali magazynowej i otwarta w roku 1999 dzięki środkom 
z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – mieści dzisiaj prawie 
80 tys. jednostek, podstawowych kompendiów wyko-
rzystywanych w procesie dydaktycznym. W głównym, 
najstarszym budynku zlokalizowano: sześć sprofilowa-
nych czytelń (Czytelnia Nauk Historycznych, Społecz-
nych i Gazet, Czytelnia Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 

Hol BU, w centrum – wejście do Informatorium, z lewej – drzwi prowadzące do Czytelni Ogólnej i Nauk Filologicznych, zdj. Rafał Michałowski

Czytelnia Ogólna i Nauk Filologicznych, Czytelnia Pra-
cowników Nauki, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Księ-
gozbiór Bibliologiczny), Informatorium (dawny Katalog), 
Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, oddziały i pracownie, 
centrum kulturalno-wystawowe na parterze budynku – 
przestrzeń chill room’u z miejscami do prac zespołowych, 
dyskusji, spotkań towarzyskich i wydzieloną salą, tzw. 

„BU-kawką” oraz piętra magazynowe. Całości dopełniają 
budynki biblioteczne (magazyny) zlokalizowane w innych 
częściach miasta. Mówiąc o organizacji zbiorów, nie można 
pominąć faktu świadomej i mądrej… selekcji, która dawno 
już zastąpiła zasady pełnego kompletowania literatury 
z wszystkich dziedzin i wieloegzemplarzowość.

Dzisiaj Biblioteka Uniwersytecka  
w Poznaniu znacznie różni się od tej 
pierwszej z początku XX stulecia: 
jednopiętrowy gmach z salą wy-
kładową, mieszkaniem i gabinetem 
dyrektora, katalogiem głównym, 
czytelniami, wypożyczalnią, biurami 
i siedmiokondygnacyjnym maga-
zynem ustąpił miejsca zespołowi 
budynków.
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Od góry: Czytelnia Nauk Historycznych, Społecznych i Gazet, 
zdj. Aleksander Gniot; 
Budynek Główny Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy 
ul. Ratajczaka 38/40, zdj. Rafał Michałowski

Dumą Biblioteki są zbiory 
specjalne. Do najważniejszych 
trzeba zaliczyć: pergaminowe 
rękopisy muzyczne z przeło-
mu X i XI wieku, starodruk po-
chodzący z roku 1475, polonik 
(fragment kalendarza) z 1500 
roku, druk w języku polskim 
z roku 1534, materiały związa-
ne z Targowicą, zbiór fotografii 
poznańskich z lat 1875-1880 
i pocztówek z przełomu XIX i XX 
wieku. Ze względu na cenne 
obiekty Biblioteka Uniwersy-
tecka w Poznaniu znajduje się na liście bibliotek polskich 
posiadających Narodowy Zasób Biblioteczny.

Na polu naukowo-edytorskim do osiągnięć z pewnością 
należy zaliczyć – wydawany od 1997 roku jako kontynu-
acja czasopisma z lat 1960-1970 – recenzowany rocznik 

„Biblioteka” ze swoimi ośmioma punktami wśród czasopism 
punktowanych MNiSW. Tematyka obejmuje zagadnienia 
dotyczące współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, 
informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa, 
historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. 
Rocznik rejestruje przykłady interesujących rozwiązań 
stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym.

Biblioteka Uniwersytecka jest otwarta na szereg inicjatyw, 
także tych spoza środowiska bibliotekarskiego. Tu odby-
wają się imprezy cykliczne: Rocznicowe Czytanie, WierszY-
stawka (współorganizowana z literacko-artystyczną Grupą 
Literyczną „Na Krechę”), Poznańska Dyskusyjna Akade-
mia Komiksu oraz wystawy (m.in. Poznański Przegląd 
Książki Naukowej), spotkania ze znanymi ludźmi, prelekcje, 
warsztaty pracy twórczej dla dzieci, wykłady w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Festiwalu Nauki, Tydzień 
Bibliotek, Dzień Darmowego Komiksu czy Comisc Wars.

Biblioteka Uniwersytecka otrzymała liczne nagrody i wy-
różnienia, m.in. medal „Bibliotheca Magna Perennisque” 
(2002) przyznawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich oraz certyfikat i Statuetkę Hipolita w konkursie 
usług „Dobre bo polskie”, organizowanym przez Towa-
rzystwo im. H. Cegielskiego (2002), a wśród pracowników 
nie brakuje laureatów Nagrody im. Adama Łysakowskiego 
i Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego.

KOMPUTERYZACJA I WSPÓŁPRACA Z NUKAT-em

Na początku lat 90. Biblioteka Uniwersytecka, podobnie 
jak większość bibliotek naukowych w Polsce, przystą-
piła do procesu komputeryzacji. Z perspektywy czasu 
można powiedzieć, że jest on zdecydowanie prostszy, 

jeśli przebiega przy współpracy kilku bibliotek. Łatwiej 
wybrać wówczas system komputerowy, łatwiej również 
zgromadzić środki finansowe. W Poznaniu opracowano 
ogólnośrodowiskowy projekt, który przyjęła i w 1995 roku 
pozytywnie rozpatrzyła Fundacja Mellona. Przyznane 
środki przeznaczono na zakup serwerów, oprogramowa-
nia i części sprzętu. W 1996 roku, w celu koordynowania 
procesem komputeryzacji, powołano Poznańską Fundację 
Bibliotek Naukowych, zrzeszającą instytucje poznańskiego 
środowiska naukowego. Wybrano system Horizon firmy 
Dynix GmbH Deutschland. Od stycznia 1999 roku wszystkie 
nowe nabytki były już katalogowane w bazie kompute-
rowej, zaprzestano w związku z tym drukowania kart do 
katalogu kartkowego.

Biblioteka Uniwersytecka, jako największa i czołowa bi-
blioteka Wielkopolski, od początku brała czynny udział 
w projekcie utworzenia polskiego Narodowego Uniwersal-
nego Katalogu Centralnego, jakim stał się NUKAT. Jeszcze 
przed formalnym powstaniem NUKAT-u, jako pierwsza 
biblioteka w Wielkopolsce, w czerwcu 2000 roku przystą-
piła do współtworzenia CKHW (Centralnej Kartoteki Haseł 
Wzorcowych). Przystosowano odpowiednio lokalną bazę 
bibliograficzną, uaktualniono znajdujące się w niej hasła 
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wzorcowe, przygotowano informatyczne narzędzia obsługi 
plików z danymi oraz, co najważniejsze, przeszkolono per-
sonel. Z chwilą powstania w 2002 roku NUKAT-u Biblioteka 
Uniwersytecka była gotowa do uczestnictwa w tym przedsię-
wzięciu. Współpraca w zakresie tworzenia haseł wzorcowych 
nastąpiła niejako samoistnie, natomiast w ramach tworzenia 
i wysyłania rekordów bibliograficznych wymagała jednak 
przygotowania pewnych rozwiązań informatycznych. Wyni-
kało to z różnicy systemów, w których pracują BU i NUKAT. 
Rekordy khw od początku współpracy są tworzone przez 
określoną grupę katalogerów za pomocą oprogramowania, 
którym dysponuje również Centrum. Inaczej rzecz wygląda, 
gdy chodzi o rekordy bibliograficzne. W całym systemie 
bibliotecznym UAM tworzy je kilkadziesiąt osób (pracow-
nicy Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek wydziałowych). 
Podjęto więc decyzję o konwertowaniu danych – tworzonych 
w systemie Horizon – do Virtui. Przygotowane zostały od-
powiednie procedury i program konwertujący dane. W li-
stopadzie 2004 roku przeprowadzono cykl szkoleń, grudzień 
przeznaczono na ćwiczenia, a od 1 stycznia 2005 roku BU 
rozpoczęła wysyłanie do NUKAT-u nie tylko haseł wzorco-
wych, ale także rekordów bibliograficznych. Tym samym 
nasza biblioteka stała się pełnym współtwórcą katalogu 
centralnego. Już w pierwszych miesiącach dało się zauważyć 
korzyści płynące z przystąpienia do współpracy. Z miesiąca 
na miesiąc zwiększała się liczba rekordów kopiowanych. 
Zaoszczędzony w ten sposób czas można było przeznaczyć 
na opracowanie zbiorów trudniejszych, niegromadzonych 

w innych bibliotekach, retrokonwersję czy katalogowanie 
księgozbiorów podręcznych.

O randze współpracy BU z NUKAT-em świadczy powołanie 
w roku 2005 Zespołu ds. Współpracy z NUKAT-em, w skład 
którego weszli pracownicy różnych oddziałów mających 
bezpośredni związek z tworzeniem katalogu centralnego.
Biblioteka Uniwersytecka – jako aktywny współtwórca 
i partner NUKAT-u – zorganizowała spotkania, w których 
uczestniczyli bibliotekarze z całego kraju: „Ogólnopol-
skie warsztaty bibliotekarzy katalogujących alfabetycznie 
i opracowujących przedmiotowo w jhp KABA wydawnictwa 
ciągłe” (7-9 czerwca 2010), warsztaty dla bibliotekarzy ka-
talogujących stare druki (14-15 września 2010) i ponownie 
zjazd opracowujących czasopisma, mający tym razem formę 
spotkania roboczego (28 września 2015).

NOWOCZESNE TRENDY

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu angażuje się nie tylko 
w rozwój katalogu centralnego. To m.in. z inicjatywy BU 
powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), której 
naczelnym założeniem jest udostępnianie przez Internet 
zasobów poznańskich bibliotek. Ze zbiorów Biblioteki Uni-
wersyteckiej pochodzi duża część zarejestrowanych w bazie 
i skatalogowanych dokumentów, m.in. imponujący zbiór 
gazet i czasopism z XIX wieku, liczne księgi adresowe, a także 
unikatowe zdjęcia i pocztówki. Warto także wspomnieć, że 
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„zBUntowane książki” – wystawa zorganizowana w Tygodniu Bibliotek (8-15 maja 2012), zdj. Rafał Michałowski
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– stworzone na potrzeby WBC – oprogramowanie dLibra 
zostało z powodzeniem wykorzystane do budowania w prze-
strzeni wirtualnej kolejnych bibliotek cyfrowych.

Biblioteka Uniwersytecka nie pozostaje obojętna na nowych 
odbiorców, co doskonale uwidacznia się zarówno w rodzaju 
gromadzonych zbiorów, jak i w wyborze narzędzi czy technik 
informatycznych. W 2009 roku wydzielono z zasobów ko-
lekcję komiksów oraz polskich i zagranicznych prac na ich 
temat, kolekcję, którą od tego czasu permanentnie i kom-
pleksowo gromadzi się i uzupełnia. W tym zakresie BU jest 
jedyną biblioteką naukową oraz drugą – po Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku – celowo gro-
madzącą ten typ literatury. Corocznie, począwszy od roku 
2014, BU organizuje Comics Wars, bierze również udział 
w Pyrkonie – poznańskim festiwalu fantastyki, na którym 
prezentuje m.in. perełki ze swojej komiksowej kolekcji.

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, współczesna Biblio-
teka Uniwersytecka proponuje znane na świecie formy 
zdalnej łączności i współpracy z czytelnikiem, jak chociażby: 
Libsmart Copy (serwis elektronicznego zamawiania zeska-
nowanych kopii z materiałów zgromadzonych w Bibliotece, 
z którego mogą korzystać również odbiorcy niezarejestrowani 
w bazie), usługę zaproponuj kupno książki (polskiej lub 
obcojęzycznej) czy iPAK (elektroniczny zapis do systemu bi-
blioteczno-informacyjnego UAM, dostępny dla pracowników, 
studentów UAM i wszystkich zainteresowanych korzystaniem 
z zasobu Biblioteki).

W 2009 roku został uruchomiony serwis Ask a librarian  
– Zapytaj bibliotekarza: nowoczesna platforma zdalnej łącz-
ności z zespołem pracowników Biblioteki, których zadaniem 
jest informowanie i dostarczenie poszukiwanych przez użyt-
kownika informacji. Wykorzystanie dostępnych komuni-
katorów (telefon, Skype, poczta elektroniczna, czat) służy 
uzyskaniu fachowej pomocy w maksymalnie krótkim czasie.

Jako jednostka UAM Biblioteka oferuje pracownikom i stu-
dentom niezbędną pomoc naukową, rejestruje dorobek, 
stanowi centrum wymiany informacji – i to nie tylko biblio-
logicznej. Od 2010 roku działa repozytorium AMUR (Adam 
Mickiewicz University Repository), które jest pierwszą tego 
typu inicjatywą w Polsce i wysoko plasuje się w rankingach 
repozytoriów światowych. AMUR gwarantuje bezpłatny 
dostęp do wiedzy (na zasadzie open access) poprzez groma-
dzenie i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników 
UAM.

Kolejną inicjatywą BU, dającą szerszy dostęp do wiedzy 
jest PRESSto – platforma czasopism elektronicznych UAM, 
uruchomiona w 2015 roku. Czasopisma zaimplementowane 
na platformie PRESSto są publikowane w modelu otwartym 
(open access), co oznacza, że artykuły udostępnia się bez-
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Szkolenie młodych Jedi – Comics Wars w BU (6 grudnia 2014), 
zdj. Piotr Jędrzejczak

płatnie wszystkim zainteresowanym użytkownikom Internetu 
na podstawie licencji Creative Commons.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu gromadzi, opracowuje 
i udostępnia zbiory oraz informuje o nich w sposób kom-
petentny i fachowy. W gmachu z ponadstuletnią tradycją 
mieści się instytucja na wskroś nowoczesna, która, kulty-
wując tradycję, nie zamyka się na zmiany, ale przeciwnie: 
wykorzystując nowoczesne techniki informatyczne, sprzyja 
integracji środowiska naukowego, wymianie myśli i kultu-
ralnym podróżom w nieznane.
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Nie tylko druki 
– dane o e-książkach 
w katalogu Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
w Toruniu

TYTUŁ UJEDNOLICONY 2(19)/2016

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu (BU UMK) współtworzy 
bazę NUKAT od początku jej istnienia, czyli od 2002 roku. 
Kooperacja w zakresie wymiany danych ma swe początki 
jednak już w roku 1996, kiedy biblioteka zaczęła przesyłać 
hasła do Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. BU UMK 
dostarczyła do bazy centralnej około 190 tys. opisów bi-
bliograficznych dla wydawnictw zwartych, ponad 3 tys. dla 
wydawnictw ciągłych, a skopiowano ponad milion rekor-
dów dla książek i 26 tys. dla czasopism1. Stopień zgodności 
katalogu BU z bazą NUKAT jest konsekwentnie zwiększany 
poprzez bieżące katalogowanie, wprowadzanie danych re-
trospektywnych oraz prace melioracyjne. Obecnie niemal 
86% opisów bibliograficznych w bazie katalogowej Horizon 
jest zgodne z bazą NUKAT. W dużym stopniu jest to też efekt 
scalania danych bazy lokalnej w projekcie „NUKAT – Auto-
strada Informacji Cyfrowej”. 

Tak duży zbiór metadanych jest wykorzystywany przez książ-
nicę UMK nie tylko do opracowania bieżących wpływów 
bibliotecznych. Zastosowanie znajdują one również w moni-
towaniu krajowego ruchu wydawniczego2 czy masowej kon-
wersji danych z katalogu kartkowego do bazy komputerowej3. 
Dane te są też wykorzystywane do informacji o e-zasobach 
i ich promocji.

KPBC i nie tylko

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa zainicjowała swoją 
działalność w 2005 roku. Biblioteka, tworzona obecnie przez 
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16 regionalnych instytucji, udostępniła ponad 140 tysięcy 
zdigitalizowanych obiektów. Na zasób biblioteki pod wzglę-
dem liczby dokumentów (gdzie np. każdy numer gazety 
to oddzielna publikacja) składają się głównie czasopisma. 
Książki stanowią zaledwie 3% ogółu dokumentów, generują 
jednak aż 38% wyświetleń dostępnych w bibliotece publikacji4. 
Schemat postępowania z danymi bibliograficznymi został 
opracowany przed przystąpieniem do procesu digitalizacji 
i udostępniania publikacji elektronicznych. Kluczową, a na 
początku prac wcale nie tak oczywistą, sprawą było przyjęcie 
za podstawę opisu katalogowego oryginalnego, drukowanego 
dokumentu piśmienniczego, a nie jego cyfrowej emanacji. 
Nie wszystkie biblioteki cyfrowe przyjęły taką zasadę. Usta-
lenia KPBC okazały się zbieżne z późniejszymi wytycznymi 
Centrum NUKAT. Chcąc zapewnić wysoki standard budowa-
nego katalogu w programie dLibra, postanowiono w możliwie 
dużym stopniu wykorzystać dane z narodowego centralnego 
katalogu NUKAT5.

Metadane pilnie poszukiwane

Przed przystąpieniem do wprowadzania metadanych do 
programu dLibra zdecydowano, aby dane bibliograficzne 
konwertować z formatu MARC21. Przygotowywanie danych 
zgodnie z ujednoliconymi zasadami zapisu bibliograficznego 
jest najlepszym sposobem zapewnienia precyzyjnych 
haseł wyszukiwawczych, zwłaszcza w  odniesieniu do 
elementów kontrolowanych w bazie NUKAT przez kartoteki 
haseł wzorcowych (twórcy, serie). Pomimo że biblioteki 
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cyfrowe posiadają samodzielne narzędzia przeszukujące ich zasoby, akcent 
położono na konieczność przestrzegania najwyższych standardów metadanych, 
aby ułatwić dotarcie do odpowiedniej publikacji, zwłaszcza korzystającym 
z opcji zaawansowanych. Po wytypowaniu książki z zasobów biblioteki UMK do 
digitalizacji, metadane publikacji są umieszczane w  katalogu elektronicznym. 
Jeśli opis istnieje w  bazie NUKAT, jest z  niej pobierany, jeżeli brak dla niego 
gotowych danych, opis jest tworzony w bazie lokalnej i wysyłany do bazy centralnej. 
Następnie jest on konwertowany do formatu DublinCore i uzupełniany o dane 
charakterystyczne dla tego formatu (np. status praw autorskich). Wydaje się, że 
konwersja rekordów jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym 
na zachowanie spójności danych w  obu bazach. Przy pracach związanych 
z  digitalizacją wzięto pod uwagę również pilną potrzebę przenoszenia danych 
z katalogu kartkowego do elektronicznej bazy bibliograficznej. Od września 2007 
roku katalog kartkowy BG UMK udostępniany jest w  formie zeskanowanych 
kart katalogowych. Po umieszczeniu danych w katalogu elektronicznym, skany 
kart głównych wraz z  odsyłaczowymi zostają usunięte. Dzieje się tak w  myśl 
przyjętej zasady, że książka pobrana z magazynu powinna przed zwrotem zostać 
skatalogowana w katalogu elektronicznym. W ten sposób cyfryzacja wspomaga 
retrokonwersję danych.

Łączenie informacji

Po umieszczeniu dokumentu w KPBC, w katalogu biblioteki uniwersyteckiej UMK 
dodawane są linki lokalne w polu 957. Cyklicznie, co miesiąc, wg wygenerowanych 
list, uzupełnia się o linki do KPBC bazę NUKAT. Po zatwierdzeniu melioracji w ka-
talogu centralnym linki lokalne zamieniane są automatycznie na pole 856. Bardzo 
duże nadzieje wiązane są z nowym narzędziem NUKATu, umożliwiającym dodawanie 
linków bez konieczności melioracji całego opisu bibliograficznego. Czynności te 
bardzo spowalniały pracę nad linkowaniem. Po udostępnieniu nowego narzędzia 
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1. Stan ma marzec 2016 wg statystyk 
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do tych prac będzie można 
zaangażować również osoby 
nie wprowadzające na co 
dzień danych przez klienta 
Virtui.

Oczywistym motywem 
umieszczenia linków 
w katalogu biblioteki jest 
zapewnienie możliwie kompletnej informacji o zasobach, 
a także sposobach dotarcia do nich. W pierwszym etapie 
wyboru obiektów do udostępniania w KPBC dużą uwagę 
zwracano na obiekty w złym stanie zachowania. Ich di-
gitalizacja umożliwiała wycofanie ich oryginalnych form 
z udostępniania czytelnikom, oferując jednocześnie dostęp 
do wersji cyfrowych dokumentów z poziomu katalogu OPAC. 
Informacje o zdigitalizowanej formie dokumentu ułatwiają 
kontrolowanie zbędnego cyfrowego powielania tej samej 
publikacji. Biblioteka Uniwersytecka w lokalnej bazie posiada 
niemal 6 tys. rekordów bibliograficznych z uzupełnionymi 
polami dostępu do zasobów cyfrowych KPBC. Liczba ta 
może wydawać się skromna, zwłaszcza jeśli porówna się ją 
z liczbą dokumentów w bibliotece cyfrowej. Należy jednak 
pamiętać, iż w bibliotekach zrzeszonych w Federacji Bibliotek 
Cyfrowych każdy numer wydawnictwa ciągłego jest liczony 
jako oddzielna publikacja. W rekordzie MARCc21 natomiast 
odnotowujemy jedno łącze do tzw. opisu publikacji grupowej 
w formacie Dublin Core. Jeden link kieruje niejednokrotnie 
do np. kilkuset numerów gazety udostępnionej w zasobach 
elektronicznych.    
                 
Około 80% rekordów z linkami w bazie lokalnej posiada 
relację z bazą NUKAT. W początkowej fazie współpracy nie 
wszystkie utworzone opisy zbiorów specjalnych zostały 
wysłane do bazy centralnej. W latach 2006–2007 na pod-
stawie dokumentacji formatu MARC21 Library of Congress 
zostały opracowane lokalne formularze dla druków ulot-

nych, rękopisów i dokumen-
tów ikonograficznych. Były 
one wykorzystywane przez 
kilka lat, do czasu ogłosze-
nia przez Centrum NUAKT 
oficjalnych przepisów ka-
talogowania i formularzy. 
Po odpowiedniej melioracji 
również ta część metada-

nych będzie mogła być odnotowana w katalogu NUKAT.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oprócz, prowadzenia 
KPBC, uruchomiła również samodzielną bibliotekę cyfrową, 
tzw. Zasób Cyfrowy UMK, w której udostępnia skany książek, 
których prawo autorskie zabrania upowszechniać w domenie 
publicznej. Dotychczas udostępniono ponad 970 publikacji, 
głównie podręczników akademickich, ale również książki 
dostarczone jako egzemplarz obowiązkowy w formie plików 
pdf. Część wydawców i instytucji naukowych oraz społecznych 
coraz częściej przesyła uprawnionym bibliotekom swoje pu-
blikacje w formie pliku. W przypadku tego zasobu cyfrowego 
organizacja pracy wygląda niemal identycznie, jak w przy-
padku KPBC. Jedyną różnicą jest pominięcie ostatniego etapu 
pracy, czyli dostarczenia hiperłącza do zasobu w centralnym 
katalogu NUKAT. Rekord w bazie lokalnej zawiera za pomocą 
odnośnika w polu 957 dostęp do zeskanowanej książki.

Więcej linków, więcej informacji

W naszej bibliotece przyjęto zasadę, aby w katalogu elektro-
nicznym gromadzić metadane również do zasobów innych 
bibliotek cyfrowych czy stron internetowych, które oferują 
nieograniczony dostęp do publikacji. Obecnie w katalogu BU 
UMK jest około 28 tys. rekordów z hiperłączami do polskich 
bibliotek cyfrowych. Największa liczba linków prowadzi do 
zasobów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (ponad 2 tys.) oraz 
Polony (ok. 600). Pozostawia się w bazie, mimo że nie ma 

Obecnie w katalogu BU UMK jest około 28 
tys. rekordów z hiperłączami do polskich 
bibliotek cyfrowych. Największa liczba 
linków prowadzi do zasobów Wielkopol-
skiej Biblioteki Cyfrowej (ponad 2 tys.) oraz 
Polony (ok. 600)
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w bibliotece druków, opisy książek z linkami, które importo-
wane były z bazy NUKAT w celu kontroli egzemplarza obo-
wiązkowego czy w trakcie prac związanych z retrokonwersją. 
                               

Subskrybowanie bazy danych w katalogu

Informacje o publikacjach dostępnych w bibliotekach cy-
frowych z założenia są wprowadzane na stałe, posiadają 
niezmienne hiperłącza, status prawny publikacji i instytucji, 
które je udostępniają w przestrzeni publicznej, gwarantują 
nieograniczony dostęp wszystkim użytkownikom Internetu. 
Jak wiemy, zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja z pu-
blikacjami elektronicznymi z subskrybowanych baz książek. 
Możliwość korzystania z nich jest bowiem ograniczona do 
uprawnionych użytkowników danej instytucji, limitowany 
umową jest również okres dostępu do platformy książek. 
Przy wprowadzaniu danych do lokalnej bazy ważna jest 
zatem możliwość szybkiego i łatwego ich wyselekcjonowania 
i usunięcia wraz z terminem wygaśnięcia umowy subskryp-
cyjnej. Równie ważna z organizacyjnego punktu widzenia 
jest dostępność pożądanych danych bibliograficznych z ze-
wnętrznych baz danych, które łatwo można włączyć do lo-
kalnego katalogu. Wprowadzenie przez zespół bibliotekarzy 
w krótkim czasie dziesiątek tysięcy rekordów jest nierealne 
ze względu na pracochłonność całego procesu6. Dodatkową 
kwestią jest badanie aktualności linków umieszczonych do 
elektronicznych książek. 

IBUK Libra kompletny

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wraz z Biblioteką Colle-
gium Medicum UMK w Bydgoszczy kupuje od kilku lat dostęp 
do wybranych książek (niekiedy kolekcji lub podkolekcji) IBUK 
Libra. Obecnie uprawnieni użytkownicy UMK posiadają dostęp 
do niemal tysiąca publikacji. Liczba dostępnych dokumentów 
ulega ciągłej zmianie. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
dokupuje wskazane przez jej czytelników książki umieszczone 
na platformie, natomiast Wydawnictwo Naukowe PWN suk-
cesywnie zwiększa liczbę darmowych publikacji włączając je 
do kolekcji subskrybentów. Wszystkie książki, do których ma 
dostęp UMK, posiadają linki w rekordach bibliograficznych 
w lokalnej bazie. Do tekstu publikacji kierują one bezpośred-
nio czytelników łączących się z terenu uniwersytetu, a tych 
spoza uczelni poprzez autoryzowany uniwersytecki punkt 
logowania. Obecnie czytelnicy mogą odszukać w katalogu 
biblioteki ponad 1100 rekordów z linkami do książek na 
platformie IBUK Libra. 

Ze względów organizacyjnych przyjęto zasadę, że linki do-
dawane są automatycznie do opisów dla publikacji w wersji 
drukowanej, na podstawie numeru ISBN i roku wydania. 
Natomiast dla książek, dla których nie ma odpowiednich 

metadanych w bazie lokalnej ani w bazie NUKAT tworzy się 
opis na podstawie dokumentu elektronicznego i podaje się 
hiperłącze w polu lokalnym. Opisy te traktowane są jako dane 
tymczasowe, widoczne w bazie tak długo, jak oferowany jest 
dostęp do publikacji. Z tego względu nie tworzy się do nich 
pełnych kartotek haseł wzorcowych, ale indeksuje się jedynie 
w polach kontrolowanych przez hasła formalne. Biblioteka 
Uniwersytecka w Toruniu przy wyborze książek dostępnych 
na platformie IBUK Libra kieruje się głównie zapewnieniem 
studentom dostępu do najbardziej popularnych podręczników 
akademickich, wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. 
Planowane jest uruchomienie usługi wysyłania automatycz-
nych e-maili do czytelników, którzy zarezerwowali w systemie 
wypożyczony egzemplarz książki, informujących o możliwości 
skorzystania z jego wersji online.

EBSCO i inne bazy

Znacznie większe pod względem liczby oferowanych tytułów, 
zarówno e-czasopism, jak i e-książek, są bazy EBSCO. Bi-
blioteka Uniwersytecka w Toruniu subskrybuje kilka z nich. 
Najliczniej reprezentowana w katalogu jest eBook Academic 
Complete Worldwide. W bazie lokalnej mamy odnotowanych 
prawie 140 tys. rekordów z hiperłączami do książek EBSCO. 
Dzięki temu na poziomie katalogu biblioteki czytelnik może 
odszukać dane dostępnych książek wraz z trybem dostępu 
do nich. Opisy dostarczane są OCLC na podstawie danych 
EBSCO. Część z e-książek, która ma odpowiednik drukowany, 
jest linkowana do opisu dla takiej wersji (opisy pochodzą 
z bazy NUKAT). Metadane wprowadzane do katalogu z OCLC 
wyróżniają się m.in. tym, że pola kontrolowane przez karto-
teki haseł wzorcowych poprzedzane są znakiem *. System 
ten przyjęto, aby zabezpieczyć dane przed automatycznym, 
niekontrolowanym przypisywaniem prac niewłaściwym 
autorom. Ponadto opisy te tworzone są w oparciu o ze-
wnętrzne zasady bibliograficzne. Nie powodują one jednak 
konfliktów w systemie, są dobrym sposobem automatycznego 
implementowania danych.

Podobnie jak w przypadku książek EBSCO, uwzględniane są 
również publikacje z baz, do których biblioteka ma dostęp 
w ramach licencji krajowej. Tytułem przykładu, do książek 
Springer mamy ponad 9 tys. zlinkowanych opisów bibliogra-
ficznych pochodzących z katalogu NUKAT, do DOAB ponad 

6.  W latach 2012–2015 działał Zespół ds. opracowania e-książek, 

powołany przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich 

Szkół Polskich. Ze względu na nikłe zainteresowanie ze strony 

bibliotek proponowanym zagadnieniem (brano pod uwagę opra-

cowanie kolekcji e-książek Springera o dostępie ogólnopolskim), 

prace zakończono tylko teoretycznym podsumowaniem tematu. 

Dokument dostępny na stronie http://kangur.uek.krakow.pl/

kdbasp/wp-content/uploads/2013/10/e_ksiazki.pdf
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4 tys. Odnotowywane są również publikacje z bazy Infona 
(ok. 10 tys. w znacznym stopniu pokrywają się z zasobami 
Springera) czy baz czasopism: Akademicka Platforma Cza-
sopism, DOAJ.

Najnowszą bazą, do której dostęp widoczny jest z poziomu 
katalogu bibliotecznego, jest Legalis. Dla części książek i cza-
sopism udało się dodać hiperłącza do właściwych opisów 
bibliograficznych z bazy NUKAT na podstawie uwag o ogra-
niczeniu dostępu dla subskrybentów bazy. Trwają konsultacje 
z dostawcą bazy nad wypracowaniem najlepszej identyfikacji 
metadanych.    

              
Katalog nie tylko lokalny

Współczesne narzędzia informatyczne dają wiele możliwości 
łączenia danych katalogowych z zasobami zewnętrznymi. 
Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zawiera trzy 
dodatkowe relacje: z bazą NUKAT, kartoteką VIAF oraz Księ-
garnią Kopernikańską.

Za pomocą numerów kontrolnych NUKAT, widocznych 
w opisach katalogowych, łatwo można przejść do jego od-
powiednika w bazie centralnej. Ten sposób lokalizacji publi-
kacji poza macierzystą biblioteką może służyć jako początek 
kwerendy dla wypożyczalni międzybibliotecznej. Odnośniki 
do międzynarodowej kartoteki VIAF są drugim „oknem na 
świat”. Dodatkową opcją proponowaną czytelnikom jest zakup 
książki w księgarni uniwersyteckiej. Statystyki wykorzystania 
tych odnośników są obiecujące.

Kilka uwag…

Analizując możliwości au-
tomatycznego pozyskiwa-
nia danych do dokumentów 
elektronicznych, dostrzeżo-
no pewne, niezamierzone 
przez udostępniające je 
instytucje, ograniczenia 
techniczne. Zdarza się, że 
brakuje linku zewnętrz-
nego w oferowanej bazie. 
Hiperłącze kieruje tylko 
ogólnie do portalu, a nie 
do konkretnej publikacji (np. NASBI). W Academica.pl brak 
jest możliwości podania linku zewnętrznego z katalogu do 
publikacji w bazie, gdzie w przypadku pozycji z ograniczonym 
przez prawa autorskie dostępem czytelnik miał możliwość 
zarezerwowania sesji i otwarcia dokumentu na terminalu 
we współpracującej bibliotece. Wydawcy często w danych 
tabelarycznych, obok istotnych identyfikatorów do publi-

kacji ISSN i ISBN (dla wersji papierowej i elektronicznej), 
podają też ISSN do serii czy ISBN dla całości wydawnictwa 
wielotomowego, co stwarza problemy przy automatycznym 
dopisywaniu linków do katalogu. Wydawnictwo Springer 
używa zaś do nowych wydawnictw elektronicznych te same 
ISBN, jakie w latach 70. ubiegłego wieku stosowało w wy-
dawnictwach papierowych.

Bazy wielu polskich wydawców nie stosują standardów au-
toryzacji typu Athens czy Shibboleth. Budowa tych portali 
często utrudnia dostęp przez serwery proxy.

W ostatnich latach łatwo dostrzec gwałtowny wzrost wy-
korzystywania nowych narzędzi wyszukiwawczych, które 
zaczynają w polskich bibliotekach zastępować wyszukiwanie 
w tradycyjnych katalogach komputerowych. Wraz z rozsze-
rzaniem oferty publikacji elektronicznych, jak również coraz 
większą popularnością tej formy prezentacji dorobku nauko-
wego, biblioteki akademickie coraz częściej decydują się na 
zakup multiwyszukiwarek typu Summon, EDS, itp. Biblioteka 
Uniwersytecka w Toruniu nadal – podobnie jak część biblio-
tek, m.in. Biblioteka Jagiellońska – umożliwia czytelnikom 
korzystanie z tradycyjnego OPAC-a oraz multiwyszukiwarki 
(Summon od 2013). Efektywne wyszukiwanie źródeł w kil-
kudziesięciu bazach książek i czasopism, którymi dysponuje 
nowoczesna biblioteka, zapewnić może jedynie narzędzie 
przeszukujące wszystkie bazy dokumentów elektronicznych 
biblioteki. Czy zatem umieszczanie informacji o dostępie 
elektronicznym w tradycyjnym katalogu biblioteki ma nadal 
uzasadnienie? Częściowej odpowiedzi udzielają sami czytelni-
cy. W lutym 2016 roku odnotowano ponad trzy tysiące wyświe-
tleń książek elektronicznych z poziomu katalogu biblioteki. 
Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy można 

zaobserwować powolny 
wzrost wykorzystania tej 
ścieżki dostępu. Prawie 
30% z nich kierowało do 
zasobów EBSCO, około 
10% do IBUK Libra, ponad 
6% do KPBC. Jeśli po-
równamy statystyki wejść 
bezpośrednio z katalogu 
biblioteki do np. subskry-
bowanych zasobów IBUK 
Libra, możemy się pokusić 
o  zmierzenie efektywno-
ści linkowania e-książek 

w OPAC-u. I tak, dla ponad 6 tys. sesji do IBUK Libra w okresie 
od grudnia 2015 r. do końca lutego 2016 r. ponad 2 tys. wejść 
pochodziło z katalogu biblioteki. W tym samym przedziale 
czasowym do baz EBSCO również odnotowano podobną liczbę 
wejść. Przy ocenie statystyk nie można zapominać, iż znako-
mita większość informacji o zasobach elektronicznych jest 
importowana automatycznie do katalogu Biblioteki Uniwer-

W lutym 2016 roku odnotowano ponad trzy 
tysiące wyświetleń książek elektronicznych 
z poziomu katalogu biblioteki. Co ciekawe, 
na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy 
można zaobserwować powolny wzrost wy-
korzystania tej ścieżki dostępu. Prawie 30% 
z nich kierowało do zasobów EBSCO, około 
10% do IBUK Libra, ponad 6% do KPBC. 
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syteckiej w Toruniu i nie generuje dodatkowych prac zespołu 
bibliotekarzy. Warto też zauważyć, że współpraca z Centrum 
NUKAT z zakresie udostępniania potrzebnych danych spotyka 
się zawsze z pełnym zrozumieniem i otwartością.

Zakładając, iż w najbliższym czasie nastąpi przejęcie przez 
multiwyszukiwarkę całości wyszukań w zasobach biblioteki, 
wydaje się, że warto jednak kontynuować dodawanie linków 
zdigitalizowanych książek do bazy lokalnej oraz NUKAT. Dzięki 
temu rekordy pobierane z centralnej bazy pojawiają się w ka-
talogach innych bibliotek naukowych w kraju, zwiększając 
wykorzystanie KPBC i promując jej zasoby. W kontekście 
przyjęcia przez Centrum NUKAT zasad tworzenia rekordu 
analitycznego dla dokumentów niesamoistnych wydaw-
niczo otwiera się szansa na promocję dokonań lokalnego 
środowiska naukowego w przestrzeni publicznej. Biblioteka 
Uniwersytecka w Toruniu otworzyła w 2012 roku repozytorium 
materiałów naukowych Rum@k. Obecnie zdeponowano tam 

prawie 3 tys. tekstów. Utworzenie rekordów analitycznych dla 
dokumentów niesamoistnych wydawniczo, przesłanie ich do 
NUKAT wraz z hiperłączem prowadzącym do repozytorium 
z pewnością wpłynie na większą widoczność prac naukowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przejmowanie przez World-
Cat rekordów bibliograficznych (również tych z polem dostępu 
elektronicznego) jest nie mniej istotne. NUKAT bowiem 
pełni również rolę agregatora danych o elektronicznych 
zasobach naukowych udostępnianych w Polsce. Rekordy 
z linkami do lokalnych zasobów cyfrowych są reprezentowane 
w światowym katalogu, niewątpliwie wzmacniając informacje 
o osiągnięciach krajowej nauki.

*Artykuł powstał w oparciu o dane dostarczone przez dra 
Wojciecha Sachwanowicza. Autorzy bardzo dziękują za pomoc 
i merytoryczną konsultację.
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Siła okładki. 
Oceniaj książki 
po okładkach!

Ilustracja w książce służy czytelnikowi, który już tę książkę otworzył, jest w trakcie 
lektury i nawet jeśli nie przypadnie mu do gustu, raczej nie sprawi, że odłoży ją 
zniechęcony (może to sprawić tekst). Okładka ma większą moc. Najpierw działa na 
czytelnika, tego niezdecydowanego, tego, który szuka, lub nie wie jeszcze czego chce. 
Przyciąga, kusi i obiecuje. Nie raz przyglądałam się czytelnikom w wolnym dostępie, 
którzy pozornie bez celu snują się między półkami, wyciągają książki na chybił trafił 
i dłuższą chwilę oglądają okładkę zanim przekartkują wolumin i może zdecydują się 
na wypożyczenie. Sama uprawiam taki proceder z lubością. Po skończonej lekturze 
okładka zostaje wspomnieniem, miłym akcentem w codzienności, czasem pozytyw-
ną emocją, czasem niespełnioną obietnicą, lub estetycznym zgrzytem, bo książka 
dobra, autor wybitny a okładka jakaś taka, że może lepiej odłożyć tę książkę gdzieś 
wysoko. Zdarza się, że okładki oszukują, mamią i nie spełniają obietnic. Zapowiedź 
treści  to kolorystyka okładki, użyty krój pisma, styl, grafika, fotografia lub rysunek, 
a także, choć czasem zbyt dosłownie, a czasem nawet niezgodnie z prawdą, nota od 
wydawcy na czwartej stronie okładki, kilka wyimków z entuzjastycznych zazwyczaj 
recenzji, chwytliwy slogan. Jestem pewna, że nie sprawiłoby trudności przeciętnemu 
bywalcowi księgarń i bibliotek rozpoznanie gatunku literackiego książki jedynie po 
jej okładce, z zasłoniętym tytułem i nazwiskiem autora. 

Nie zawsze jednak fakt oddziaływania okładki był doceniany, a nawet można 
powiedzieć, że przez wieki istnienia książki, okładka była lekceważona. Wydaw-
nicza okładka była przed wiekami jedynie skromną oklejką, którą usuwano przy 
oprawie introligatorskiej. Oprawy introligatorskie były koniecznością, druki bez 
porządnych obwolut były narażone na szybkie zniszczenie. Na takiej oprawie 
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Okładka – wydawało by się, że nic wielkiego. Tytuł, na-
zwisko autora, grafika mniej lub bardziej udana, nota od 
wydawcy i parę słów o autorze. A jednak nie można po-
wiedzieć, że okładki są zupełnie zwyczajnym elementem 
składowym drukowanej książki. Okładki przyciągają wzrok, 
robią pierwsze wrażenie, informują o gatunku literackim 
i oddają atmosferę tekstu. Najczęściej to one sprzedają dany 
tytuł. Dobrze o tym wiedzą wydawcy i księgarze. Najlepsi 
graficy, projektanci książek i okładek są przez mądrych 
wydawców doceniani, a ich dzieła są rozpoznawalne wśród 
masy zalewającej półki księgarskich sieciówek i wyławiane 
przez wyrobionych czytelników.

TEMAT NUMERU

rzadko pojawiał się tytuł dzieła, raczej dominowały znaki 
własnościowe właścicieli ksiąg. Bardzo długo nie zdobiono 
opraw, na większości widniał jedynie napis, czasem z orna-
mentami i symbolami. Zwyczaj ten utrzymywał się nawet 
w czasach, gdy wprowadzono oprawy wydawnicze i druk 
na płótnie introligatorskim. Obrazki na karcie tytułowej 
(nie okładce) cechowały jedynie sensacyjne, informacyjne, 
satyryczne i religijne broszury. Do dziś okładki wydawnictw 
poważnych – naukowych, literatury klasycznej, poezji nie są 
przesadnie zdobione, prestiż tekstu lub autora ma podkreślać 
ascetyczna okładka. Tę konwencję wykorzystywano również 
w celach propagandowych – dzieła Lenina, Stalina, Hitlera 
i im podobnych oprawiano w imitację skóry, ze skromnym 
napisem, tak by można je było postawić obok Pisma Świętego. 
Kieszonkową, tanią  serię literatury klasycznej wypuszczaną 
przez brytyjskie wydawnictwo Penguin cechowała prosta 
oprawa graficzna, z klasycyzującym, funkcjonalnym liternic-
twem. Zaprojektował ją Jan Tschichold, wybitny niemiecki 
typograf mieszkający w Szwajcarii. Wyglądem serii chciano 
zaznaczyć odrębność oferty Penguina od równie tanich i łatwo 
dostępnych kioskowych romansideł i sensacyjnych powieści. 
Okładka już na pierwszy rzut oka niosła przesłanie – to jest 
poważna, dobra literatura [poz. 3, s. 101]. 

W XIX wieku pojawiły się obwoluty. Można sądzić, że te 
pierwsze, obok oczywistej funkcji ochronnej, były też wyni-
kiem kompromisu między tradycją a rosnącą świadomością 
możliwości zareklamowania książki przez fakt ozdobienia jej 
okładki. Ryciny umieszczano na obwolutach, pod którymi 
kryła się tradycyjna, skromna w wymowie okładka. Dziś 
obwoluta jest synonimem najwyższej staranności edytorskiej, 
a czasem ciekawym zabiegiem wydawniczym lub po prostu 
dodatkową przestrzenią na reklamę.  

Projektowanie książek, ich okładek i obwolut zawsze szło 
w parze z aktualnymi trendami i stylami w sztuce. Wszak 
zajmowali się tym graficy, plastycy, nierzadko osoby o niewąt-
pliwym talencie i uznanym dorobku – artyści. Dla przykładu 
warto przypomnieć, że Stanisław Wyspiański jest autorem 
wielu projektów okładek i winiet czasopism. W latach 20. 
XX wieku przemysł wydawniczy, drukarski i papierniczy 
w Polsce był w fatalnym stanie, a szkolnictwo artystyczne 
dopiero zaczynało się odradzać. Nic dziwnego, że dobrze 
zaprojektowana książka w tamtym czasie to rzadkość, prze-
ważał kiepski papier, „jarmarcznie krzykliwa karta tytułowa, 
[…] druk niedbały, korekta fatalna” jak twierdził P. Smolik 
na łamach pisma „Druk i książka” w 1922 r. [poz. 2, s. 318]. 
Na szczęście postępujący ogólny rozwój gospodarczy kraju 
i kolejne roczniki absolwentów opuszczające mury uczelni 
artystycznych sprzyjały poprawie sytuacji. W wydawnictwach 
znaleźli zatrudnienie graficy, którzy projektowali okładki, 
a czasem i ilustracje. Łączenie w jednym projekcie oprawy 
graficznej całej książki wraz z okładką należało jednak do 
rzadkości. Okładki z lat 20.  wyróżniają się charakterystycz-

nym, rysowanym odręcznie liternictwem, geometrycznymi 
kompozycjami i sylwetkami postaci. Zdjęcia i fotomontaże 
pojawiły się na okładkach pod koniec dekady, obok projektów 
czysto literniczych, z silnie wyróżnionymi tytułami. Ich autorzy 
bawili się krojami i kompozycją tekstu. [poz. 2, s. 318–325]

Od lat 60. XX w. przez następne dekady grafika książkowa 
przeżywała prawdziwy rozkwit, na co niewątpliwie miała 
wpływ grupa artystów skupionych wokół warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych oraz sukcesy Polskiej Szkoły Plakatu 
i Polskiej Szkoły Ilustracji. W tym miejscu warto wymienić 
takie nazwiska jak: Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, 
Waldemar Świerzy, Maciej Urbaniec, czy też mistrzów ilu-
stracji, zwłaszcza dziecięcej: Jan Szancer, Bohdan Butenko, 
Olga Siemaszko, Józef Wilkoń, Janusz Stanny. Niestety na  
koniec lat 70. i lata 80. przypadł kryzys sztuki druku zwią-
zany z zapaścią polityczną i ekonomiczną w kraju. Niski 
standard produkcji wydawniczej, materiały gorszej jakości, 
szły w parze z powszechnym lekceważeniem zasad este-
tyki (z wyjątkami oczywiście, jak np. druki z Czytelnika czy 
Wydawnictwa ResPublica), a piękne okładki, starannie i ze 
smakiem zaprojektowane, nie zapowiadały równie udanych 
projektów typograficznych wnętrza książki. Osobną kwestią 
są okładki wydawnictw spoza oficjalnego obiegu wydawni-
czego – prymitywne technologie druku i warunki działalności 
opozycyjnej przyniosły okładki proste, posługujące się sym-
bolem i skrótem (warszawska oficyna Od Nowa, gdańskie 
wydawnictwo literackie Podpunkt). 

Lata 90. to kolejne załamanie jakości w edytorstwie, choć 
w zupełnie innym wymiarze. Zmiany ustrojowe, otwarcie się 
na rynki zagraniczne przyniosły nowe wymagania, na które 
ani środowiska artystyczne ani krajowy przemysł wydawniczy 
nie były gotowe. Bez mecenatu państwa i wsparcia instytucji 
kultury trudno było walczyć z drapieżnym marketingiem 
i brakiem świadomości, że projektowanie graficzne jest ważne 
i potrzebne. Księgarniane półki wręcz zalała amatorska 
bylejakość, wspierana przez rewolucyjną dla projektowania 
technologię komputerową. Dodatkowo okazało się, że prze-
druki ilustracji i okładek zachodnich wydawnictw są na tyle 
konkurencyjne cenowo, że wydawcom było łatwiej i taniej je 
kupować, niż zamawiać projekty u rodzimych artystów. Takie 
działania z pewnością nie wpływały pozytywnie na środo-
wisko graficzne i tym samym na jakość oferty na krajowym 
rynku książki. Trzeba jednak zaznaczyć, że wyróżniały się na 
przykład starannie przygotowywane wydawnictwa albumowe 
(projekty Macieja Buszewicza, Lecha Majewskiego i Włady-
sława Pluty) [poz. 1, s. 21].

Również dziś w księgarniach można znaleźć mnóstwo źle 
zaprojektowanych książek, z brzydkimi, sztampowymi okład-
kami. Na szczęście od kilku lat wyraźnie zauważalna jest 
tendencja doceniania wagi projektowania książek, a co za tym 
idzie wzrost ich artystycznej, edytorskiej jakości. Najbardziej 
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spektakularnie rozwija się ten trend w książce dla dzieci, co 
cieszy szczególnie. Wszak czym skorupka za młodu nasiąknie… 
Zaczęto rozumieć, że dobrze przygotowani, utalentowani 
graficy, to tylko część sukcesu, potrzeba jeszcze świadomych 
pracowników redakcji i działów marketingu, by nie powtarzać 
najczęstszych grzechów wydawnictw. Należą do nich zlecanie 
projektów okładek w oderwaniu od projektu wnętrza książki, 
brak współpracy poszczególnych działów (zwłaszcza między 
grafikami a marketingowcami), zachowawczość, niechęć przed 
wdrażaniem ambitnych i niekonwencjonalnych koncepcji. 
Coraz powszechniejsza jest świadomość, że konieczne jest 
powiązanie projektu typograficznego książki z treścią, forma-
tem,  proporcjami marginesów i łamów, doborze krojów pisma, 
interlinii, przejrzystości przypisów i spisów treści. Zlecanie 
projektantowi wykonania jedynie okładki bez zaprojektowania 
wnętrza książki jest nieprawidłowe. Okładka powinna pozo-
stawać w ścisłej relacji z projektem środka, tak jak dobór kroju 
pisma należy dopasować do treści [poz. 1,  s. 16].

Książki nowej generacji projektantów niosą nową jakość, ich 
dopracowane projekty są uznawane i nagradzane w kraju i za 
granicą. Mamy w Polsce wydawnictwa, których propozycje 
wyróżniają się spójnością całego dzieła – treści i oprawy gra-
ficznej, a staranne projekty typograficzne – dbałością o dobór 
kroju pisma, proporcje marginesów i staranne zaplanowanie 
wszystkich detali tzw. „małej typografii”. Te zauważalne po-
zytywne zmiany na naszym rynku wydawniczym nie mają 
jeszcze charakteru kompleksowego, ale niewątpliwie cieszą 
i dają nadzieję.

Jaskółką zmian, już w połowie lat  90., było wydawnictwo 
założone przez projektanta grafika Janusza Górskiego i li-
teraturoznawcę Stanisława Rośka – Słowo/obraz terytoria. 
Rozumienie projektu książki jako spójnej całości długo wy-

różniało gdańską oficynę na polskim rynku wydawniczym 
[poz. 1 s. 20–22]. Obok wielu nagród literackich dla autorów, 
wydawnictwo zdobywało też laury w konkursach edytorskich, 
np. na Najpiękniejszą Książkę Roku przyznawaną przez Polskie 
Towarzystwo Wydawców Książek.

Niektóre wydawnictwa kojarzone są poprzez nazwiska pro-
jektantów okładek książek. Tak właśnie jest w przypadku 
Drzewa Babel i Michała Batorego, cenionego w świecie pol-
skiego grafika-plakacisty mieszkającego na stałe we Francji. 
Wydawnictwo wprowadziło na polski rynek wydawniczy prozę 
Paulo Coelho, co do wartości której można się spierać. Jednak 
okładki do jego książek, jak również do całej serii prozator-
skiej Drzewa Babel są na tyle charakterystyczne, że kojarzą 
je wszyscy. Swoisty, plakatowy styl okładek to interesujące 
liternictwo oraz dowcipne, proste i celnie komentujące treść 
książki fotografie. Plakatowe okładki to również domena 
poznańskiego grafika  Mirosława Adamczyka, ucznia prof. 
Waldemara Świerzego, współtwórcy Polskiej Szkoły Plakatu. 
Adamczyk zajmuje się plakatem, ilustracją, projektowaniem 
wydawnictw, okładek i znaków firmowych. Współpracuje 
z wydawnictwem Zysk w Poznaniu (seria Antropos) i PWN 
w Warszawie (Nowoczesna Myśl Teatralna). Jego okładki 
zręcznie komentują treść książki, poprzez prostą, symboliczną 
grafikę, wyważone liternictwo i układ typograficzny.

Witold Siemaszkiewicz, przez lata główny grafik Znaku (J.M. 
Coetzee, Zadie Smith), starannie wykańcza detale w swych 
projektach. Jego okładki nawiązują do klimatu i charakteru 
narracji, nie stanowią jednak metaforycznej puenty tekstu. 
Pierwsze skrzypce gra fotografia, dyskretnie wzmocniona 
typografią i wyróżniającym się elementem drukowanym 
srebrem lub w innej technice uszlachetniającej. Siemiasz-
kiewicz był pierwszym wzorem dla Przemka Dębowskiego, 
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projektanta młodego pokolenia, który wyspecjalizował się 
w projektowaniu okładek. Tworzył dla Wydawnictwa Znak 
(tam obserwował pracę Siemiaszkiewicza), Wydawnictwa Li-
terackiego, W.A.B.-u i Wielkiej Litery. W 2008 roku wraz z żoną 
Małgorzatą Hajduk-Dębowską i Małgorzatą Szczurek założył 
Wydawnictwo Karakter (karakter = przestarzale krój pisma), 
by, jak mówi, mieć wreszcie dla siebie jako projektanta miejsce, 
gdzie może robić rzeczy sensowne [poz. 4]. Dla Dębowskiego 
projekt okładki stanowi bardziej konstrukcję niż ilustrację do 
jej treści, przy czym kluczową rolę pełni typografia.

Na księgarskich półkach wyróżniają się również okładki 
zaprojektowane przez, przedwcześnie zmarłą, Agnieszkę 
Spyrkę. Pracowała dla Znaku, Wydawnictwa Literackiego, 
a jej największym osiągnięciem wydaje się projekt okładek 
do dzieł Murakamiego (Muza). Zastosowała surrealistyczne 
kolaże w śmiałych zestawieniach kolorystycznych i okrasiła 
to odważną typografią z charakterystycznym pionowym 
układem nazwiska autora. Znakiem rozpoznawczym pro-
jektantki był jeden krój pisma, do którego świadomie się 
ograniczała – Helvetika [poz. 1, s. 32].

Nie sposób przytoczyć w tym tekście wszystkich nazwisk 
zdolnych projektantów książek, którzy tworzą piękne, cha-
rakterystyczne, ważne, znaczące okładki. Wyróżnia się asce-
tyczny, symboliczny styl Edgara Bąka z mocną kolorystyką 
i grubą kreską. Paweł Jońca, architekt z wykształcenia, jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorów w Polsce, 
przygotował m.in. okładki do dzieł Chucka Palahniuka, które 
ukazały się nakładem wydawnictwa Niebieska Studnia. Uży-
wając prostych środków wyrazu, trafia w samo sedno, co jest 
jego artystycznym celem. Śmiałe wykorzystanie typografii 
i spójność okładki z treścią to cechy rozpoznawcze Błażeja 
Pindora, fotografa i projektanta graficznego. Dużą wagę 

przykłada do poznania materiału nad którym pracuje, nie 
ma w jego dorobku prac przypadkowych, a projektuje głównie 
dla instytucji związanych ze sztuką. 

Wymieniać nazwiska można by długo, co jest zresztą bardzo 
pozytywne. Niemniej jednak najbardziej inspirujące są własne 
poszukiwania takich projektów, środków wyrazu, kolorów 
i faktur, które poruszają, zachwycają, wprawiają w zdumienie, 
zmuszają do zatrzymania się i refleksji. Kolejnym krokiem 
jest zaglądanie na kartę redakcyjną i wyszukiwanie nazwisk 
osób odpowiedzialnych za projekt graficzny książki, okładkę, 
a potem śledzenie prac ulubionego twórcy. Na koniec pragnę 
przytoczyć słowa Ellen Lupton, amerykańskiej projektantki, 
kuratorki i autorki książek o projektowaniu – okładka książki 
jest „malutkim plakatem zaprojektowanym do oglądania 
z bliskiej odległości” [poz. 1, s. 17]. Wbrew popularnemu 
powiedzeniu i wewnętrznemu przekonaniu, że zewnętrzna 
brzydota może skrywać prawdziwe piękno, oceniam książki 
po okładkach. To taka moja osobista kampania o wysoką 
jakość edytorską i estetykę projektowania książek. Lubię 
otaczać się pięknymi rzeczami.
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Bibliotekarze już nie obkładają książek w szary papier, raczej 
dbają o eksponowanie najwartościowszych i najpiękniejszych 
pozycji. Organizują wystawy tematyczne, lub prezentują w ten 
sposób nowo zakupione książki do biblioteki. Pokazywanie 
okładek przeniosło się również do Internetu, katalogi bi-
blioteczne to już nie tylko spisy zasobów, ale pojemne bazy 
danych z zaawansowanymi wyszukiwarkami i dodatkowymi 
opcjami typu sprawdzanie dostępności szukanej książki, za-
mówienia online, czytanie i dodawanie recenzji, sprawdzanie 
możliwości zakupu książki. Przy takich możliwościach oczywi-
stością wydaje się prezentowanie w katalogu okładek książek, 
zwłaszcza gdy system biblioteczny to umożliwia. Jednak 
wokół tej sprawy narosło wiele pytań, nieporozumień i mitów. 
Czy wolno publikować okładki, które są przecież utworem 
chronionym prawem autorskim, w Internecie – w katalogach 
bibliotecznych, na blogach recenzenckich (które nierzadko 
prowadzą biblioteki) bez zgody właściciela praw? Kto jest 
właścicielem autorskich praw majątkowych do okładki – jej 
autor, czy wydawnictwo? Kogo pytać o zgodę, czy podpisywać 
stosowne umowy, czy wystarczy mailowa korespondencja 
w tej sprawie? Niestety wiele interpretacji zapisów prawnych 
prowadzi do sprzecznych wniosków i podaje różne rozwiąza-

Przychodzi mi do głowy zbiór opowiadań Huberta Klimko-Do-
brzanieckiego „Pornogarmażerka”, W.A.B. 2013. Zupełnie nie 
wiem, jaki cel przyświecał tej koszmarnej okładce. Bo ciało 
można sprzedawać, ale nie sygnować nim tego zbioru! Jest 
tam siedemnaście opowiadań, w których autor rozlicza się 
z kolejnego etapu swojej emigracji, tym razem w Austrii. Mamy  
w tej książce garść soczystych opowieści, ironicznych, złośli-
wych czasami, niejednokrotnie absurdalnych, ale w klimacie 
tego absurdu nielekkiego. Nad współczesną Austrią zadumał 
się wagabunda, którego kolejnym domem – między innymi 
po Islandii – stał się Wiedeń. Skreślił kilkanaście świetnych 
obrazków, wplatając w nie emigracyjne bolączki i dużą dozę 
specyficznego humoru. Ale śmiesznie nie jest. Na okładce 
natomiast jest dramatycznie. 
Jarosław Czechowicz, Krytycznym okiem

Caitlin Moran „Jak być kobietą”. Książka z okładką przywodzą-
cą na myśl pospolite romansidła, czy też opowieści o „zwario-
wanych 30-latkach”. Kiedy ostatnio czytaliście książkę, przy 
której przynajmniej raz wybuchnęliście głośnym śmiechem? 
Przy tej rżałam nieustannie. A jest to książka... o feminizmie! 
No kto by się spodziewał, patrząc na okładkę. Moran od jede-
nastu lat pisze felietony dla „The Times”, za które w ostatnich 

nia*. Jedno jest pewne: wolno publikować grafiki pozostające 
w domenie publicznej, bądź te, rozpowszechnione na licencji 
Creative Commons, co drastycznie zawęża pole działania. Ka-
talogi biblioteczne poprzez prezentowanie okładek i pozostałe 
funkcje uatrakcyjniające korzystanie z niego i aktywizujące 
społeczność użytkowników, mają szanse stać się prawdziwymi 
portalami promującymi nie tylko biblioteki ale i ogólniej 
czytelnictwo. Przy wynikach stanu czytelnictwa w Polsce 
ułatwianie bibliotekom upowszechniania literatury i swojej 
działalności powinno być dla prawodawców ważne. 

 » Publikowanie okładek w katalogach, a prawo autorskie
 » Publikowanie okładek książek w katalogu elektronicz-

nym biblioteki
 » Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczą-

cych bibliotek. Zdiagnozowane problemy i propozycje 
rozwiązań (Streszczenie) / Krzysztof Siewicz, Barbara 
Szczepańska

latach zgarnęła kilka nagród. „Jak być kobietą” napisała 
po to by przywrócić słowu feminizm  właściwą definicję 
i uświadomić wielu kobietom, że są feministkami, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy. Nie jest to książka dla purystów 
językowych, ludzi bez poczucia humoru, osób bardzo prude-
ryjnych i nie tolerujących przekleństw/wulgaryzmów. Jest to 
równocześnie jedna z lepszych książek jakie w ostatnich latach 
przeczytałam i dam do czytania mojej córce, gdy dorośnie. 
Nawet jeśli do tego czasu patriarchat padnie ;)
Elżbieta Zdanowska, Czytam, bo muszę 

Tutaj można wybierać do woli, koszmarnych okładek ci u nas 
dostatek. Mam dwa typy, ale one akurat miały szczęście, są 
na tyle popularne, że wydano je kolejny raz. Pierwsza książka 
to Nocny patrol Lukjanienki w wersji z wydawnictwa KiW, 
czarna okładka z błyszczącym niebieskim ludkiem odstrasza 
znakomicie. Druga książka to jedno z pierwszych wydań Diuny 
Franka Herberta które ukazało się nakładem Iskier, gdybym 
wieki temu w maleńkiej księgarni w Tolkmicku znudzony nie 
otworzył książki, pewnie jeszcze długo nie poznałbym jednej 
z najlepszych książek SF na świecie, okładkę zdobi bowiem 
coś, za boga nie wiem co, ale jest obrzydliwa.
Jan Mądrzywołek, Tramwaj nr 4 

Biblioteki a okładki

Książka, której nie należy sądzić po okładce
WYPOWIEDZI POCHODZĄ Z BLOGA PAULINY SURNIAK MIASTO KSIĄŻEK
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http://krytycznymokiem.blogspot.com/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2612&prev=114
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/szkoly-biblioteki/934,publikowanie-okladek-ksiazek-w-katalogu-elektronicznym-biblioteki
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/szkoly-biblioteki/934,publikowanie-okladek-ksiazek-w-katalogu-elektronicznym-biblioteki
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/08/Centrum-Cyfrowe_Prawo-autorskie-i-biblioteki.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/08/Centrum-Cyfrowe_Prawo-autorskie-i-biblioteki.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/08/Centrum-Cyfrowe_Prawo-autorskie-i-biblioteki.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/08/Centrum-Cyfrowe_Prawo-autorskie-i-biblioteki.pdf
http://czytambomusze.pl/
http://www.tramwajnr4.pl/
http://miastoksiazek.blox.pl/html
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Zdobywca

Twórca

PODSTAWOWA JEDNOSTKA OPERACYJNA: volumen

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA:  teksty

DZIAŁANIA: systematycznie rozpoznaje rynek książki i sprawnie 
się po nim porusza, gromadzi i rejestruje zbiory

KWALIFIKACJE: umiejętność planowania, zdobywania funduszy, 
zarządzania

CECHY OSOBOWOŚCI: osoba rzutka, energiczna, pełna 
inicjatywy, skuteczna

PODSTAWOWA JEDNOSTKA OPERACYJNA: rekord 

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA:  teksty, bez bezpośredniego 
kontaktu z użytkownikiem

DZIAŁANIA: na podstawie dokumentów oryginalnych tworzy 
identyfikujące je opisy (rekordy służące do budowy narzędzi wy-
szukiwawczych (katalogów, bibliografii itp.), opisuje, klasyfikuje, 
indeksuje

KWALIFIKACJE: orientacja w światowych tendencjach 
opracowania zbiorów, znajomość obowiązujących norm 
i przepisów katalogowania

CECHY OSOBOWOŚCI:  dokładny,  skrupulatny, wytrwały, 
cierpliwy, umiejący współpracować

Kiedyś strażnik ksiąg i wiedzy, a dziś? 
Jesteś ŁOWCĄ czy TWÓRCĄ?*  

INFOGRAFIKA

* Kwalifikacje i predyspozycje bibliotekarzy naukowych na podstawie 
referatu H. Hollendra „W kierunku charakterystyki kwalifikacyjnej biblio-
tekarza naukowego” wygłoszonego na konferencji w Poznaniu w 1994 r.
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Łowca
DostarczycielPODSTAWOWA JEDNOSTKA OPERACYJNA: rekord

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA:  ludzie, bezpośredni kontakt z czy-
telnikiem

DZIAŁANIA: poszukuje i udziela informacji, posługując się apara-
tem wyszukiwawczym biblioteki wyławia z zbiorów teksty i infor-
macje odpowiadające złożonym przez użytkowników kwerendom 
i zapytaniom

KWALIFIKACJE: doskonała znajomość wszelkiego rodzaju narzę-
dzi wyszukiwawczych (katalogi, bibliografie, bazy danych, kar-
toteki), praktyczne umiejętności krytycznej selekcji informacji, 
streszczania jej i grupowania

CECHY OSOBOWOŚCI: cierpliwy, posiadający zdolność koncen-
tracji uwagi, spostrzegawczy

PODSTAWOWA JEDNOSTKA OPERACYJNA:  volumen

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA:  ludzie, bezpośredni kontakt z czy-
telnikiem 

DZIAŁANIA: udostępnia zbiory – dostarcza zbiory czytelnikom, 
zgodnie ze złożonymi zamówieniami, na bieżąco odpowiada na 
zapytania czytelników

KWALIFIKACJE: doskonała znajomość zasobów biblioteki, sze-
roka wiedza ogólna

CECHY OSOBOWOŚCI: otwartość, życzliwość, uprzejmość, cier-
pliwość, empatia, umiejętność zachowania się we wszystkich 
relacjach z czytelnikami, podzielność uwagi, poczucie humoru
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Prawo autorskie 
a biblioteki TEKST: AGNIESZKA WRÓBEL

Prawo autorskie jest częścią (dyscypli-
ną) prawa cywilnego. Wraz z prawem 
własności przemysłowej stanowi zespół 
norm regulujących prawa własności 
intelektualnej, czyli prawa na dobrach 
niematerialnych. W takim przypadku 
monopol prawny (własność, wyłącz-
ność) nie dotyczy posiadania upraw-
nień do przedmiotu materialnego, 
ale obejmuje on określone sposoby 
korzystania z wytworu intelektu, np. 
utworu. Zadaniem prawa autorskiego 
jest ochrona praw twórcy utworu, bądź 
osoby posiadającej majątkowe prawa 
autorskie do utworu. Dzięki uprawnie-
niom płynącym z ochrony prawa au-

torskiego, twórca decyduje o sposobie 
użytkowania jego dzieła, i tylko on ma 
prawo do czerpania korzyści finanso-
wych z wykorzystania jego dzieła: Jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, twórcy 
przysługuje wyłączne prawo do ko-
rzystania z utworu i rozporządzania 
nim na wszystkich polach eksploatacji 
oraz do wynagrodzenia za korzystanie 
z utworu [art. 17 PrA1]. Oznacza to, że 
jeżeli chcemy wykorzystać np. czyjeś 
zdjęcie, powinniśmy zapłacić autorowi, 
jednocześnie uzyskując jego zgodę na 
użycie jego zdjęcia, np. na plakacie 
reklamowym. 

Prawo autorskie tworzy jednocześnie 
wyłom w monopolu autorskim, sta-
nowiąc wyjątki na rzecz społeczeństwa, 
pozwalając by w pewnych sytuacjach 
osoby prywatne lub instytucje mogły 
nieodpłatnie korzystać z utworów roz-
powszechnionych bez konieczności uzy-
skania zgody twórców. W ten sposób 
ustawodawca, zachowując równowa-
gę między potrzebą dostępu do dóbr 
kultury i osiągnięć nauki a prawami 
majątkowymi uprawnionych, wprowa-
dził do porządku prawnego ustawowe 
wyjątki, zwane inaczej dozwolonym 

użytkiem utworów chronionych bądź 
„licencją ustawową”. Wyjątki poczynione 
na rzecz osób prywatnych (pozosta-
jących w relacjach towarzyskich czy 
rodzinnych) nazwane są dozwolonym 
użytkiem prywatnym lub osobistym, 
natomiast wyjątki na rzecz wybranych 
instytucji – dozwolonym użytkiem pu-
blicznym, np.: dozwolony użytek biblio-
teczny, dozwolony użytek edukacyjny.
W 2015 roku doszło do dużej zmiany 
w prawie autorskim dzięki nowelizacji 
Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Nowelizacja została po-
dzielona na dwa osobno procedowane 
projekty. „Mała nowelizacja”, dotyczą-
ca w głównej mierze okresu (czasu) 
ochrony praw producentów i artystów 
wykonawców, została przyjęta przez 
Sejm 15 maja 2015 roku2. „Duża no-
welizacja” – Ustawa o zmianie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz ustawy o grach hazardowych, 
została przyjęta przez Sejm 11 września 
2015 roku. W jej rezultacie wdrożono 
dyrektywę Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2012/28/UE z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie niektórych 
dozwolonych sposobów korzystania 
z utworów osieroconych, dyrektywę 

W 2015 roku doszło do dużej 
zmiany w prawie autorskim 
dzięki nowelizacji Ustawy 
o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Nowelizacja 
została podzielona na dwa 
osobno procedowane projekty.

HORYZONTY

2001/29/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. 
w  sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrew-
nych w społeczeństwie informacyjnym, 
dyrektywę 2006/115/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie prawa najmu i użycze-
nia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w zakresie własno-
ści intelektualnej. Poza tym dokonano 
wdrożenia Porozumienia z 20 września 
2011 roku „Kluczowe zasady digitalizacji 
i publicznego udostępniania utworów 
niedostępnych w handlu”. 

Z perspektywy bibliotek najważniejsze 
zmiany, które zostały wprowadzone 
w efekcie nowelizacji, dotyczą dozwo-
lonego użytku publicznego, w ramach 
którego np. wprowadzone zostają wyna-
grodzenia za wypożyczenia bibliotecz-
ne (Public Lending Right = LPR), oraz 
zmiany w dozwolonym użytku bibliotek 
czy dozwolonym użytku edukacyjnym.

Dozwolony użytek edukacyjny daje 
możliwość korzystania (prezentacja, 
odtwarzanie, itd.) z treści utworów pod-
legających ochronie prawnoautorskiej 

w celach dydaktycznych. Uprawnienia 
płynące z dozwolonego użytku eduka-
cyjnego wynikają z art. 27 PrA. 

Przed nowelizacją artykuł ten brzmiał: 
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, 
w celach dydaktycznych lub prowadze-
nia własnych badań, korzystać z rozpo-
wszechnionych utworów w oryginale 
i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym 
celu egzemplarze fragmentów rozpo-
wszechnionego utworu.

W wyniku nowelizacji artykułu zastą-
piono „instytucje naukowe i  oświa-
towe” – zbiorczą kategorię instytucji 
uprawnionych – doprecyzowanymi 
kategoriami instytucji: [art. 27. 1 PrA] 
Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jed-
nostki naukowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) 
mogą na potrzeby zilustrowania treści 
przekazywanych w celach dydaktycz-
nych lub w celu prowadzenia badań 
naukowych, korzystać z rozpowszech-
nionych utworów w oryginale i w tłu-
maczeniu oraz zwielokrotniać w tym 
celu rozpowszechnione drobne utwory 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) [tekst 

ujednolicony] http://isap.sejm.gov.pl/

Download;jsessionid=E6D3CCE10D-

F73FBAE27129319E8B9A50?id=W-

DU19940240083&type=3

2. W ten sposób dokonano implemen-

tacji do polskiego porządku praw-

nego dyrektywy w sprawie czasu 

ochrony prawa autorskiego i praw 

pokrewnych (http://eur-lex.europa.

eu/legal-content/PL/TXT/HTM-

L/?uri=CELEX:32011L0077&from=PL). 

Czas ochrony utrwaleń wykonań 

artystycznych i fonogramów został 

przedłużony do 70 lat.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1639/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1639/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1639/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1639/1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0028&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0028&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l26053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l26053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l26053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0115&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0115&from=PL
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
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lub fragmenty większych utworów. I tak, wśród uprawnio-
nych znalazły się dwie duże grupy: 
• instytucje oświatowe (art. 6 ust. 1 p. 13 Ustawa o sys-

temie oświaty): przedszkola, szkoły, placówki oświa-
towo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawo-
dawczego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki 
zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 
placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedago-
giczne, kolegia pracowników służb społecznych, szkoły 
podoficerskie, ośrodki szkolenia tworzone na podstawie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(poza zakresem art. 2 UoS).

• jednostki naukowe, prowadzące w  sposób ciągły 
badania naukowe lub prace rozwojowe (art. 2 p. 9 
Ustawy o zasadach finansowania nauki (http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100960615): 
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w ro-
zumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, między-
narodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, 
inne niewymienione jednostki organizacyjne, posia-
dające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorstwa 
posiadające status centrum badawczo – rozwojowe-
go, nadawany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej. 

Nie trudno zauważyć, że w tak szerokiej i precyzyjnej liście 
uprawnionych zabrakło jednak kliku ważnych podmiotów: 
bibliotek publicznych, muzeów, jak i organizacji pozarzą-
dowych, które również w zakresie swojej działalności, mimo 
że nie jest to główny cel, prowadzą zajęcia dydaktyczne. 
Oznacza to, że biblioteki publiczne nie mają już możliwości 
powoływać się na dozwolony użytek edukacyjny, choćby 
w sporach np. o wykorzystanie zdjęć w zaproszeniu na 
wykład o twórczości poety bądź przy wyświetlaniu filmów 
bez wniesienia opłat licencyjnych.

W zakresie przedmiotowym natomiast doprecyzowano ak-
tywności, które są przyjęte w ramach dozwolonego użytku 
edukacyjnego: wyjaśnienie, pogłębienie, zilustrowanie pre-
zentowanych treści. 

W raporcie z konsultacji projektu zmiany Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 26 lutego 2016 
roku czytamy, iż na podstawie art. 27 instytucje uprawnione 
nie są zobowiązane do uiszczania rekompensaty na rzecz 

twórców, ponieważ ich działalność edukacyjna i naukowa 
w ramach nauczania lub prowadzenia badań naukowych 
nie ma charakteru handlowego i nie jest ich podstawowym 
celem uzyskanie korzyści majątkowych.

Trzeba pamiętać, że prawo stanowi [art. 35 PrA]: dozwo-
lony użytek nie może naruszać normalnego korzystania 
z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. I tak, by 
twórcy nie byli stratni z powodu wykorzystywania wyników 
ich pracy w ramach dozwolonego użytku, przez np. poży-
czenie książki znajomemu, wprowadzono w nasz porządek 
prawny tzw. opłaty reprograficzne3. Istotą tych opłat jest 
rekompensata twórcom strat, jakie ponieśli z faktu, iż np. 
użytkownik zamiast dokonać zakupu książki wykonał w bi-
bliotece jej kserokopię. Dzięki opłatom reprograficznym 
twórcy otrzymują wynagrodzenie, choć nie bezpośrednio 
od osoby czy instytucji, która korzystała z utworów. Opłaty 
reprograficzne odprowadzane są do organizacji zbiorowego 
zarządzania przez producentów czystych nośników, a także 
przez producentów i dystrybutorów urządzeń kopiujących 
[art. 20 PrA]. Do wniesienia opłat zobowiązane są również 
instytucje, które odnoszą korzyści finansowe z tytułu świad-
czenia usług reprograficznych. Rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszcza-
nych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych określa 
wysokość, sposób pobierania i podziału opłat od posiada-
czy urządzeń reprograficznych. Czy biblioteki posiadające 
na swoim terenie urządzenia reprograficzne zobowiązane 
są do uiszczania tych opłat? Zdaniem Golata4 i Howorki5 
usługa wykonywania przez biblioteki kopii utworów obję-
tych ochroną prawnoautorską na zlecenie użytkownika nie 
stanowi przedmiotu działalności gospodarczej biblioteki. 
Usługi reprograficzne powinny jednak być świadczone po 
kosztach ich wykonania, czyli mówiąc najprościej biblioteka 
nie może zarabia na wykonywaniu ksero, a koszt jaki ponosi 
użytkownik to koszty własne instytucji (koszt materiałów, 
konserwacja i amortyzacja sprzętu, itd.). Dodatkowo należy 
pamiętać, iż biblioteki jako instytucje kultury nie mogą być 
traktowane jako przedsiębiorstwa. Na taki wniosek pozwala 
analiza składu rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, który nie uwzględnia instytucji kultury prowa-
dzących działalnoś gospodarczą instytucje tego rodzaju, 
podobnie jak instytucje kultury działalności gospodarczej 
nie prowadzące, ewidencjonuje się wyłącznie poprzez ich 
wpis do prowadzonego przez właściwego organizatora 
rejestru instytucji kultury6. 

Nowelizacja Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych wniosła w polski porządek prawny, kontrowersyjne 
w środowisku polskich bibliotek, prawo twórców do otrzy-
mania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego użyczania 
(wypożyczenia) egzemplarzy utworów przez publicznie 
dostępne instytucje. Prawo to bywa inaczej zwane opłatą 
wypożyczeniową bądź Public Lending Right (PLR). 
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Art. 28 p. 4 PrA mówi: Z tytułu użyczania egzemplarzy 
utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opubli-
kowanych w języku polskim w formie drukowanej, przez 
biblioteki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz 
2013 r. poz. 829), zwanej dalej „bibliotekami publicznymi” 
przysługuje wynagrodzenie określane i wypłacane na zasa-
dach określonych w oddziale 4. W ten sposób Ustawodawca 
zdecydował, że prawo do wynagrodzenia nie będzie przysłu-
giwało z tytułu wypożyczeń m.in. w bibliotekach szkolnych, 
naukowych czy bibliotekach uczelni wyższych. Obejmie ono 
wyłącznie wypożyczenia w bibliotekach publicznych. Listę 
60 bibliotek, które zobligowano do przekazywania danych, 
znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie proce-
dury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz 
wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego 
zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wyna-
grodzenia. Dane, czyli m.in. liczba użyczeń utworów danego 
twórcy za okres poprzedniego roku, mają być pobierane 
automatycznie z systemów bibliotecznych (MAK+, Aleph) 
bibliotek wskazanych w Rozporządzeniu. W art. 28 p. 7 PrA 
czytamy: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 nie przy-
sługuje za użyczenie egzemplarza utworu w celu korzystania 
z niego wyłącznie na terenie biblioteki. Oznacza to, że nie 
będą zbierane dane dotyczące użyczeń prezencyjnych na 
miejscu w czytelniach wskazanych bibliotek. Również nie 
będą zbierane dane o użyczeniach prezencyjnych czasopism. 
Należy dodać, że zakres przekazywanych danych dotyczących 
użyczeń zewnętrznych nie będzie obejmował ani egzemplarzy 
fonogramów i wideogramów, ani e-booków i audiobooków 
wypożyczanych przez biblioteki.

Osoby uprawnione z tytułu Public Lending Right do otrzy-
mywania wynagrodzenia to przede wszystkim [art. 28 p. 
5 PrA]: twórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych 

i opublikowanych w języku polskim; tłumacze na język 
polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku 
obcym; twórcy utworów plastycznych lub fotograficznych 
stanowiących wkład do utworu wyrażonego słowem, po-
wstałego i opublikowanego w języku polskim (chodzi tu 
np. o współtwórców bajek dla dzieci); wydawcy utworów 
wyrażonych słowem i opublikowanych w języku polskim. 

Wynagrodzenie wypłacane będzie za pośrednictwem organi-
zacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wyłonio-
nej w drodze konkursu na podstawie procedury określonej 
we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu. Co najistotniejsze, 
a co wywoływało wiele dyskusji ani same biblioteki ani 
użytkownicy nie będą musieli ponosić bezpośrednio kosztów 
opłat na rzecz twórców. Środki finansowe pochodzić mają 
z dofinansowania przekazywanego przez Ministra Kultury 
ze środków publicznych gromadzonych w ramach Fundu-
szu Promocji Kultury w wysokości 5% wartości zakupów 
zbiorów, dokonanych przez biblioteki publiczne w poprzed-
nim roku kalendarzowym. Przychody Funduszu pochodzić 
będą z dopłat pobieranych przez podmioty organizujące 
gry objęte monopolem państwa, tj. gry liczbowe, loterie 
pieniężne i gry telebingo. 

3. W polskim systemie prawa autorskiego pojawiły się od 

1  stycznia 2003  r. wprowadzone na mocy noweli do Ustawy 

z 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

opublikowanej w Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662.

4. Golat, R. : Uwarunkowania prawne działalności reprogra-

ficznej, prowadzonej przez biblioteki, „Bibliotekarz”, nr 3 

2003, s. 4–8.

5. Howorka. B.: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza, SBP, 

Warszawa, 2012, s. 143–149.

6. Golat R.: Uwarunkowania…
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Lata 90. minionego wieku były okresem intensywnych 
zmian w świecie bibliotekarskim. Niektóre z nich, jak np. 
rozwój Internetu, coraz powszechniejsze wykorzystywa-
nie komputerów w codziennej pracy lub rozwój bibliotek 
cyfrowych, przyjmowane były entuzjastycznie. Zarazem 
jednak z niepokojem obserwowano znaczący przyrost 
zasobów, które biblioteki zobowiązane były opracować, 
przy jednoczesnym kurczeniu się personelu, mającym 
wykonać to zadanie. Przemiany te nie mogły pozostać 
bez wpływu na sposób funkcjonowania bibliotek, na 
wykorzystywane przez nie narzędzia oraz standardy 
opracowania zbiorów. Jednym z przejawów przystoso-
wywania się do nowych warunków było opublikowanie 
przez IFLA w 1998 roku modelu FRBR.

Raport Functional Requirements for Bibliographic 
Records, opisujący zasady funkcjonowania tego modelu, 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wiązano 
z nim nadzieje na lepsze przystosowanie danych biblio-
graficznych do funkcjonowania w środowisku sieciowym 
oraz na precyzyjne określenie minimalnych wymagań, 
jakie musi spełnić poprawnie sporządzony rekord. FRBR 
zaproponował zupełnie nowe spojrzenie na bibliograficz-
ne uniwersum, wyodrębniając z opisów bibliograficznych 
poszczególne jednostki i określając zachodzące między 
nimi relacje. Miało to sprzyjać lepszemu przystosowaniu 
danych bibliotecznych do funkcjonowania w nowocze-
snych systemach bazodanowych. Podjęto również próbę 
opisania funkcji użytkownika i przeanalizowania w jaki 
sposób wykorzystanie konkretnych elementów rekordów 
wpływa na ich realizację, czyli które informacje wpro-
wadzane przez katalogerów do opisów w największym 
stopniu umożliwiają czytelnikom sprawne dotarcie do 

poszukiwanych zasobów. Jednak początkowy entuzjazm 
bardzo powoli przekładał się na wprowadzanie konkret-
nych rozwiązań w praktyce. „Eferberyzacja” katalogów, 
która miała przyczynić się do prezentowania informacji 
o zasobach bibliotecznych w formie przystępniejszej dla 
użytkownika, pozostawała bardziej tematem naukowych 
eksperymentów niż praktycznych wdrożeń w bazach 
bibliograficznych. Nawet wprowadzenie RDA, w którym 
FRBR został uznany za jeden z głównych filarów nowych 
zasad katalogowania, nie przełożyło się na pełne wy-
korzystanie potencjału tkwiącego w FRBR przez biblio-
teki wdrażające ten standard katalogowania. Sytuacja 
skomplikowała się dodatkowo wraz z pojawieniem się 
w latach 2009–2011 analogicznych modeli dla rekordów 
wzorcowych formalnych i przedmiotowych (Functional 
Requirements for Authority Data – FRAD oraz Functio-
nal Requirements for Subject Authority Data – FRSAD). 
Modele te miały stanowić uzupełnienie dla modelu opi-
sującego dane bibliograficzne, w rzeczywistości jednak 
powstały dokumenty, które nie są w pełni kompatybilne 
z pierwowzorem. Przykładowo FRAD wprowadza odrębną 
jednostkę dla nazw, które w modelu FRBR występują 
jedynie jako atrybuty innych jednostek. FRSAD natomiast 
całkowicie zrezygnował z występującej w FRBR trzeciej 
grupy jednostek (pojęcie, obiekt, wydarzenie, miejsce) 
zastępując je jedną jednostką „Thema”.

Konieczność usunięcia tych wszystkich rozbieżności 
była oczywista i FRBR Review Group rozpoczęła pracę 
nad modelem skonsolidowanym już w 2010 roku, czyli 
jeszcze przed ostateczną publikacją FRSAD. W 2013 
roku została powołana do życia grupa konsolidacyjna 
(Consolidation Editorial Group). Efektem działania obu 

Tekst: Leszek Śnieżko
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grup jest powstanie dokumentu FRBR–Library Reference 
Model. Oficjalna prezentacja nowego modelu odbyła się 
w ubiegłym roku podczas konferencji IFLA w Kapsztadzie, 
natomiast w tym roku projekt modelu został rozesłany 
do konsultacji. Niestety ostateczny termin nadsyłania 
uwag wyznaczony został na 1 maja, czyli w momencie 
publikacji tego artykułu będzie już zbyt późno na prze-
syłanie własnych komentarzy. Nie zmienia to faktu, że 
ze wspomnianym projektem warto się zapoznać. Jest on 
dostępny pod adresem http://www.ifla.org/files/assets/
cataloguing/frbr-lrm/frbr-lrm_20160225.pdf . Nie jest 
to łatwa lektura. Zrozumienie tego tekstu wymaga cią-
głego odwoływania się do wcześniejszych modeli. W celu 
ułatwienia tego zadania autorzy FRBR-LRM przygoto-
wali pomocniczy dokument „Transition mapping” http://
www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/tran-
sitionmapping_20160225.pdf . Zawiera on zarówno krótkie 

omówienie najważniejszych różnic między modelem 
skonsolidowanym a  jego poprzednikami, jak również 
szczegółowe tablice informujące o  tym, jakie miejsce 
znalazły w nowym modelu opisane w FRBR, FRAD oraz 
FRSAD, funkcje użytkownika, jednostki, atrybuty i relacje .
W świetle powyżej przedstawionych faktów można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa założyć, że FRBR, który 
w obecnej postaci na dobre jeszcze nie zaistniał w świa-
domości bibliotekarzy, zostanie wkrótce poddany daleko 
idącym przeobrażeniom. W kolejnym numerze „Tytułu 
Ujednoliconego” postaram się przedstawić zarówno 
główne założenia FRBR-LRM, jak również uwagi wysu-
wane pod jego adresem, a tych, którzy są zbyt niecierpliwi 
aby czekać kilka miesięcy na kolejną porcję informacji, 
zachęcam do lektury wspomnianych powyżej dokumentów, 
jak również do śledzenia dyskusji toczących się na ten 
temat na różnych forach bibliotecznych. 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/frbr-lrm_20160225.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/frbr-lrm_20160225.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/transitionmapping_20160225.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/transitionmapping_20160225.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/transitionmapping_20160225.pdf
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Mówili o niej „Czarownica” — bo gadała ze zwierzętami 
oraz miała kruka terrorystę, który kradł złoto i atakował 
rowerzystów. Ponad trzydzieści lat żyła w drewnianej 
leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody 
i prądu. Spała w łóżku z rysiem i mieszkała pod jednym 
dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, eko-
logiem, autorką nagradzanych filmów i słuchowisk ra-
diowych. Aktywnie działała na rzecz najstarszego lasu 
w Europie. Uważała, że należy żyć prosto i blisko przyrody. 
Wśród zwierząt znalazła to, czego nigdy nie doświadczyła 
od ludzi.

Ostatnia Kossakówna. Córka Jerzego, wnuczka Wojciecha, 
prawnuczka Juliusza — trzech malarzy rozmiłowanych 
w polskim krajobrazie i historii. Bratanica Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Miała być 
synem i czwartym Kossakiem. Tak jak przodkowie, dźwig           
ać sztalugi i znane nazwisko. Wybrała własną drogę…
Co takiego spotkało ją w Krakowie, że zdecydowała się 
na ucieczkę? Dlaczego została wydziedziczona? Wreszcie 

— czy w „dziczy” odnalazła szczęście?

WYDAWNICTWO LITERACKIE

SIMONA

Simona autorstwa Anny Kamińskiej to fascynujący portret 
buntowniczej pasjonatki i silnej, nietuzinkowej kobiety. 
Opowieść o bezkompromisowym szukaniu swojego 
miejsca w świecie i o zrzucaniu ciężaru wielkiego nazwiska.  
Historia upadku starej, artystycznej rodziny oraz tego, 
jak szara rzeczywistość PRL-u wymazywała barwny świat 
krakowskiej arystokracji.

Źródło: www.wydawnictwoliterackie.pl
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Anna Kamińska

SIMONA. OPOWIEŚĆ O NIEZWYCZAJNYM ŻYCIU 
SIMONY KOSSAK – Anna Kamińska

Artystyczna rodzina Kossaków od lat jest obiektem badań, za-
chwytów, krytyki – skrajnych emocji. Protoplasta rodu, wybitny 
malarz koni Juliusz Kossak, następnie jego syn Wojciech oraz wnuk 
Jerzy trwale wpisali się w kanon polskiego malarstwa. Artystyczną 
rodzinę tworzyły także córki Wojciecha (a siostry Jerzego): poetka 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pisarka Magdalena używająca 
pseudonimu Samozwaniec. Klan dopełnia inna wnuczka Juliusza 
(córka Tadeusza) pisarka Zofia Kossak-Szczucka.

Jednak ta książka nie jest o artystce ani o poetce. Bowiem Simona 
Kossak (córka Jerzego) jako jedyna w rodzinie nie miała artystycz-
nego talentu. Nawet jej siostra Gloria chwytała za pędzel. To swoiste 
piętno braku talentu artystycznego Simona Kossak nosiła całe życie, 
mimo że została uznanym profesorem biologii. Miała być „czwartym 
Kossakiem”. Jako że Jerzy nie posiadał męskiego potomka,  narodziny 
trzeciej córki (w 1943 r.) nikogo nie ucieszyły (matka Glorii i Simony 
była drugą żoną Jerzego, z pierwszą też miał córkę – Marię). Co więcej, 
młodsza Simona porównywana do Glorii, była uważana za brzydką 
i mało utalentowaną. Zawikłane relacje rodzinne, ciężkie życie dzieci, 
odrzucenie przez matkę, nieco nawiedzona już Kossakówka i krakowski 
światek towarzysko-artystyczny po II wojnie światowej – wszystko to 
stanowi pierwszą cześć opowieści o Simonie.

I ta część, zatytułowana „Kraków”, jest niezbędna, aby pokazać jak 
kształtował się charakter Simony. Autorka musiała sięgnąć do ro-
dzinnych traum, charakteru matki, która nie okazywała dzieciom 
miłości, ciężkiego do zniesienia wychowania oraz ciągłej walki o byt 
w powojennym świecie. Bowiem wtedy blask Kossaków nieco przy-
bladł, a wystawne życie doprowadziło do bankructwa. W takich 
warunkach wzrastała Simona, z jednej strony zakompleksiona, 
z drugiej z mocnym charakterem. Długo szukała swojego miejsca, 
zaczynała studia z polonistyki, teatru… w końcu odważyła się na 
biologię, bo zawsze przecież kochała zwierzęta. Od najmłodszych lat 
to one ratowały jej psychikę przed złym światem ludzi. Może dlatego 
w przyszłości wyspecjalizuje się w psychologii zwierząt.

Druga część książki, „Białowieża”, ukazuje pełny świat Kossakówny, 
w którym spędziła ponad 30 lat. Ujawnia się jej niezwykle ciekawa, 
niezłomna i uparta osobowość. Pracując najpierw w białowieskim 
Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, następnie w In-
stytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych, 
mogła realizować się zawodowo. Życie w Białowieży, na skraju puszczy, 
w ukochanej leśniczówce Dziedzince było trudne, ale Simona wraz 
z jej parterem Lechem stworzyli unikalne miejsce symbiozy świata 
ludzi ze światem zwierząt. Chałupka bez prądu, gdzie zwierzęta miały 
zawsze pierwszeństwo, a obok niemal rajski ogród, umożliwiły także 
prowadzenie badań naukowych.

Wspaniale opisany świat zwierząt i niezwykłej walki o ich prawa 
oraz o zachowanie puszczy pokazują charakter Simony. Jeszcze 
przed całym ekologicznym szumem zasłynęła jako obrońca 
puszczy, bezkompromisowa rzeczniczka zwierząt, samotny rycerz 
w pojedynku z ludźmi nie rozumiejącymi przyrody. Konsekwentna, 
ale z trudnym charakterem, można ją było kochać albo niena-
widzić. Znalazła wspólny język ze zwierzętami, leczyła ziołami  
– w swojej pustelni była niczym czarownica. Opisy czy wspo-
mnienia relacji Simony ze zwierzętami są niemal metafizyczne. 
Troska saren o bezpieczeństwo ich człowieczej matki czy wataha 
wilków wyjąca niemal pod domem w podziękowaniu za ratowanie 
ich gatunku – inny świat, który nie tak dawno był obok nas i tak 
nieprawdopodobny w tych czasach. I Białowieża lat 70./80., coś 
niebywałego, dzika puszcza, dzika wioska, a obok – dzika Simona. 
Ten świat był dla niej. Teraz w Białowieży kwitnie turystyka, jest 
nowoczesne muzeum, szlaki rowerowe. Za czasów simonowej 
Dziedzinki to był dziki raj, który jednak stopniowo się zmieniał. 
Simona do końca walczyła (choć niektórzy uczeni twierdzą, że 
czasem niesłusznie) o zachowanie naturalnego ekosystemu 
Puszczy Białowieskiej. Była popularyzatorką przyrody, pisała, 
nagrywała audycje radiowe, kręciła filmy.

Niewątpliwym walorem książki są wyjątkowe zdjęcia Simony, 
zwłaszcza te z Puszczy Białowieskiej. Dopełniają i urealniają 
niesamowitą historię życia Kossakówny. Widzimy jak karmi 
sarny z butelki, jak bawi się z krukiem (nazywanym terrorystą, 
bo podobno kradł ludziom złoto), jeździ swoim komarem czy prze-
dziera się przez puszczańskie zasypane drogi. Wymowna fotografia, 
która oddaje charakter miejsca to ta, na której widzimy śpiącą na 
podłodze Simonę, gdy na łóżku obok śpi wielki dzik. Można rzec: 
cała Simona. Na książkę składają się relacje rodziny, znajomych 
i wieloletniego partnera Lecha Wilczka. I ten związek też dziwny 
i ciekawy, do końca niejasny, ale trwały, bo ponad trzydziestoletni, 
dwóch mocnych, niezależnych osobowości, stanowi ważny, choć 
tajemniczy wątek biografii bohaterki. Autorka bardzo rzetelnie 
zebrała materiały dotyczące Simony Kossak, i to nie tylko te po-
zytywne. I mimo, że ujawniały się konflikty i upór naszej bohaterki, 
ona i tak fascynuje i wzbudza podziw. A nawet zazdrość, że miała 
odwagę żyć takim życiem, rzeczywiście niezwyczajnym.

Bardzo polecam biografię tej interesującej, twardej i bezkompro-
misowej kobiety, profesora nauk leśnych nie tylko z tytułu, ale 
przede wszystkim z powołania.

Tekst z portalu MoznaPrzeczytac.pl 
moznaprzeczytac.pl/simona-opowiesc-o-niezwyczajnym-zyciu-
-simony-kossak-anna-kaminska/

http://moznaprzeczytac.pl/simona-opowiesc-o-niezwyczajnym-zyciu-simony-kossak-anna-kaminska/
http://moznaprzeczytac.pl/simona-opowiesc-o-niezwyczajnym-zyciu-simony-kossak-anna-kaminska/
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Maria Wilczek-Krupa
WYDAWNICTWO ZNAK

Żył poza schematami, z naturą pełną sprzeczności. Wojciech Kilar Mówił o sobie: jestem jak Dr Jekyll i Mr Hyde. 
Zawsze wzbudzał emocje. Rozdarty między ojczyzną, którą kochał, a Hollywood – gdzie spełnił swój American dream. 
Potrafił pędzić jednym ze swoich mercedesów z szaleńczą prędkością, a potem, w domowym zaciszu, odmawiał 

żarliwie różaniec. Serce oddał swojej żonie Basi. Na-
zywano ich najpiękniejszą parą w polskim świecie ar-
tystycznym. Człowiek z krwi i kości. Uwielbiał drogie 
perfumy, eleganckie krawaty i podróże po świecie. Kochał 
książki i koty. Był jednym z największych twórców epoki.  
W muzyce pozostał wierny przede wszystkim sobie. Pisał 
dla kina i szczerze przyznawał, dlaczego to robi. Owoce 
jego współpracy z Andrzejem Wajdą, Romanem Polańskim 
czy Francisem Fordem Coppolą na trwale zapisały się  
w historii światowego kina. Ta pełna anegdot biografia 
nie mogłaby powstać, gdyby nie wielogodzinne rozmowy, 
które autorka odbyła z Mistrzem przed jego śmiercią. Jest 
świadectwem prawdy – może nie zawsze wygodnej, ale 
zawsze szczerej.

KILAR GENIUSZ O DWÓCH 
TWARZACH

„Barwna, mocno wciągająca opowieść”

– Leszek Możdżer, pianista i kompozytor.
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Barbara Gruszka-Zych

Znana i nagradzana poetka, autorka znakomitych repor-
taży, wielokrotnie odwiedzała dom Kilarów, także za życia 
żony kompozytora. Łączyła ich niezwykła więź, której 
efektem jest znajomość domu, inspiracji i najgłębszych 
motywów działalności autora nie tylko muzyki filmowej. 
Sam bohater książki mówił, że to ona znalazła do niego 
klucze…Szczególnie przejmująca jest opowieść o umie-
raniu pana Wojciecha – nieznane dotąd fakty z ostatnich 
chwil przed śmiercią to prawdziwa lekcja pokory wobec 
tajemnicy życia. Mocna, poruszająca literatura faktu.

TAKIE PIĘKNE ŻYCIE
NAJBARDZIEJ OSOBISTA KSIĄŻKA 
O WOJCIECHU KILARZE

„Kilar widziany z nieoczekiwanej perspektywy. Pry-

watny, bliski, a jednocześnie opisany przez pryzmat 

swojej duchowości. Aż dziw bierze, że tak odmienne 

perspektywy widzenia tego człowieka mogły się 

zawrzeć w jednym utworze. To wielka przysługa 

dla pamięci o Wojtku. Nikt niczego podobnego nie 

mógłby napisać”. 

– Krzysztof Zanussi – reżyser, scenarzysta
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M
aria Wilczek-Krupa zatytułowała swoją 
książkę „Kilar. Geniusz o dwóch twarzach”. 
We wstępie do książki napisała tak: „Od po-
czątku chciałam się przekonać, co drzemie 

pod powłoką jego świętości. Bo coś drzemie, to było 
widać od razu. W pełnym elegancji geście, kiedy podawał 
płaszcz. W szarmanckim ukłonie, gdy całował w rękę. 
W błysku oka i ożywieniu, kiedy spoglądał na samochód. 
Wreszcie w chichocie, gdy opowiadał o dawnych, zaba-
wowych czasach albo o kotach, które wzbudzały w nim 
skrajne uczucia, od bezwarunkowej miłości do rozpaczy 
i pasji”. Bez wątpienia Wojciech Kilar był fascynującym 
człowiekiem, który, jak wyraziła w tytule autorka, miał 
dwie twarze. 

Biografia została podzielona na trzy części: Przestrzeń, 
Wiek męski oraz Twarze. Pierwsza to opis najmłodszych 
lat życia kompozytora, jego dzieciństwa, złączonego 
z wojną i historią miast: Lwowa, Rzeszowa, Krakowa 
i Katowic. To opowieść o pierwszych lekcjach gry na forte-
pianie, okupacji Lwowa, nauce w rzeszowskim gimnazjum 
i w szkole muzycznej, pracy aktorskiej matki w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej. To także czas pierwszych prób 
kompozytorskich. Jednak to nie Lwów i Rzeszów, ale Ka-
towice były miastem kompozytora, to tam uczęszczał do 
Liceum Muzycznego, studiował u Bolesława Woytowicza, 
tam się zakochał, ożenił i zmarł. Wiek męski to tytuł 
drugiej części książki, chyba najbardziej rozbudowanej, 
dotyczącej jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu 
artysty – poznania przyszłej żony Barbary Pomianowskiej. 
To historia niezwykłej miłości, która przetrwała wiele 

DWA SPOTKANIA 
Z WOJCIECHEM KILAREM...

Pod koniec ubiegłego roku, tuż przed drugą rocznicą śmierci Wojciecha Kilara, ukazały się dwie 
niezwykłe książki – biografie, rozmowy, swego rodzaju portrety kompozytora, artysty i przede 
wszystkim wyjątkowego człowieka. Obie książki napisały kobiety i dziennikarki, obie powstały  
z wielogodzinnych rozmów z kompozytorem. Jednak, jak można się spodziewać, są to 
dwie różne próby opisu życia, twórczości i osobowości Wojciecha Kilara.

prób i pokonała wiele przeciwności. To także opowieść 
o studiach u Nadii Boulanger, o zachwycie Paryżem 
i początkach pisania muzyki do filmów. Część trzecia 
stanowi najwyraźniejszy opis charakteru i osobowości 
Wojciecha Kilara, jego dwóch twarzy – tej spokojnej, 
pogodnej i dobrej oraz drugiej, jakby bardziej ciemnej, 
niecierpliwej i porywczej. Jak opisuje autorka, sam 
kompozytor o pewnych sprzecznościach swojego cha-
rakteru opowiadał mówiąc, że jest „ jak doktor Jekyll 
i Mister Hyde” (s. 275). W tej części autorka opisuje także 
spotkanie kompozytora z reżyserem Francisem Fordem 
Coppolą, przyjaźń z ks. Budniakiem, miłość do kotów, 
chorobę żony i samotność, jaką odczuwał po jej odejściu.

Nie sposób wymienić wszystkich wątków i tematów 
poruszonych przez autorkę tej niezwykłej biografii. Nie 
brakuje w niej humorystycznych anegdot, opisów za-
granicznych podróży państwa Kilarów, zmagań kom-
pozytorskich i rozterek związanych z pisaniem muzyki 
filmowej. To opowieść o niezwykłej atmosferze i ciszy, 
która dominowała podczas pisania muzyki klasycznej, 
a także o sile modlitwy, którą kompozytor odczuwał 
szczególnie na Jasnej Górze, gdzie jeździł przynajmniej 
raz w roku. Książka zawiera także kalendarium życia 
kompozytora oraz wiele cennych zdjęć pochodzących 
z archiwum rodziny i przyjaciół twórcy. Czytając książkę 
Marii Wilczek-Krupy, podróżujemy razem z nią przez 
życie kompozytora, uczestniczymy w spotkaniach z jego 
przyjaciółmi, w chwilach zadumy, nostalgii oraz radości 
i szczęścia.

Geniusz o dwóch twarzach
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Takie piękne życie

Drugą próbą zmierzenia się z opisem życia kompozytora 
jest „Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara” - zbiór 
rozmów przeprowadzonych przez dziennikarkę i poetkę 
Barbarę Gruszkę-Zych. Jak twierdzi autorka, książka 
pisana była „pod presją”, za namową wielu osób, które 
przekonywały, że jest to swego rodzaju jej powinność 
i obowiązek. A każde spotkanie i każda rozmowa miały 
niesamowitą siłę. Kiedy sięga się po tę książkę, ma się 
wrażenie, że razem z autorką wchodzi się do domu Wojcie-
cha Kilara, zajmuje wygodne miejsce i godzinami słucha 
jego opowieści. Być może dzieje się tak dlatego, że jest to 
zapis bardzo intymnych rozmów, prowadzonych w przy-
jacielskim gronie, a nie jedynie opis życia kompozytora. 
Byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób autorka ukaże 
portret muzyka. Nie wiedziałam czego mogę się spodzie-
wać, tym bardziej, że byłam już po lekturze książki Marii 
Wilczek-Krupy. Wydawało mi się, że w pierwszej przeczy-
tanej przez mnie biografii zawarte zostało już wszystko, 
jednak bardzo się myliłam…    Portret Kilara nakreślony 
przez Barbarę Gruszkę-Zych, jest bardzo barwny i wyra-
zisty. Czytając poszczególne rozdziały książki, wchodzi się 
do kolejnych „pokoi” życia kompozytora, których drzwi 
są zawsze otwarte, co pozwala na powrót do dowolnie 
wybranego pomieszczenia. Kilar opowiada o swojej pracy, 
o szczególnej relacji z żoną, o wierze i religijnych kom-
pozycjach, które powstały z inspiracji i natchnienia. To 
także opowieść i wspomnienia przyjaciół Wojciecha Kilara, 
między innymi Krzysztofa Zanussiego i jego żony Wandy 
czy Joanny Wnuk-Nazarowej.

„Nostalgiczny utwór Wojciecha Kilara Ricordanza (Wspo-
mnienie), dedykowany Markowi Mosiowi i jego orkie-
strze, pełny reminiscencji z muzyki góralskiej, dla mnie 
brzmi jak memento mori. Ale nierozpaczliwie, niedra-
matycznie, tylko zaśpiewane tak ot, jakby od niechcenia, 
bo komu chce się mówić o śmierci, kiedy wokół bujne 
życie. Ilustruje muzycznie służące za inspirację motto 
z ludowej piosenki: ”Byli chłopcy, byli, ale się minęli, i my 
się miniemy po maluśkiej chwili”. My wszyscy - wieczni 
chłopcy i dziewczęta jeszcze nie zdążyliśmy dorosnąć, 
a już przychodzi nam umierać. Nawet długie, 82-letnie 
życie pana Wojciecha wydaje się chwilką” - pisze autorka.

Obie dziennikarki opisały w niezwykły sposób życie, oso-
bowość i twórczość Wojciecha Kilara, opowiedziały nam, 
jakim był człowiekiem, mężem i artystą. Ale jak to zwykle 
bywa w takich opowieściach, zostawiły nas z pewnym nie-
dosytem, inspirującym do ponownego wejrzenia w życie 
muzyka i spotkania z jego dziełami.

Zdj. Cezary Piwowarski (Praca własna) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
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Czy gdzieś na świecie istnieje idealna 
biblioteka? 

Rzecz jasna możemy powiedzieć – tak, w Rumii. Bo Stacja 
Kultury, która powstała w poczekalni dawnego dworca, 
zdobyła nagrodę dla najpiękniejszego projektu jednoprze-
strzennego w konkursie organizowanym przez Amery-
kańskie Stowarzyszenie Bibliotek oraz Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Projektowania Wnętrz. Warto dodać, że 
jest to jedyna nagrodzona biblioteka z Europy. Mamy się 
czym chwalić! Jeśli zaś mowa o idealnych bibliotekach 
to przewrotnie może zacznijmy od lektury świetnego 
eseju Umberto Eco „O bibliotece”. Wystarczy odwrócić 
zaprezentowany przez niego fikcyjny wzorzec złej biblio-
teki, by zobaczyć jak powinna wyglądać ta idealna. Jak 
sam pisze: Dobra biblioteka w znaczeniu złej biblioteki 
(a więc dobry przykład negatywnego wzorca, jaki staram 
się zbudować) musi być przede wszystkim ogromnym 
koszmarem, musi być totalną zmorą […]. Eco wymienia 
dziewiętnaście punktów, z których przywołam moje trzy 
ulubione:

 » Bibliotekarz winien uważać czytelnika za wroga, 
nieroba (w przeciwnym razie byłby przecież w pracy), 
za potencjalnego złodzieja.

 » Należy zniechęcać do wypożyczania.
 » Jeśli tylko się uda – żadnych ubikacji.

Eco oczywiście przerysowuje, choć trzeba mu przyznać, 
że niektóre jego spostrzeżenia są dość trafne – myślę, że 
każdy z nas natknął się czasem na bibliotekarza/biblio-
tekarkę zniechęcających do korzystania z bibliotecznych 
zasobów. Biblioteka bibliotece nierówna. Inne oczekiwania 
mamy względem biblioteki uniwersyteckiej, pedagogicz-
nej, szkolnej, czy też miejskiej/powiatowej/gminnej. Inne 

Tekst: Paulina Matysiak 
zaginamrogi.pl

O bibliotekach i bibliotekarzach
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są ich zadania i cele, choć wspólny trzon można znaleźć. 
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele się zmieniło.

Idealna biblioteka to czasem ta, która po prostu jest 

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat w Polsce za-
mknięto ponad dwa tysiące bibliotek. Do tego zlikwido-
wano ponad szesnaście tysięcy punktów bibliotecznych. 
W kraju gdzie dostęp do bibliotek jest coraz trudniej-
szy, a czasem nawet niemożliwy, trudno się dziwić 
spadającym statystykom poziomu czytelnictwa. Tym 
bardziej powinny cieszyć takie inicjatywy jak Bibliote-
ka Społeczna Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” 
w Gdańsku, czy krakowska biblioteka dla bezdomnych. 

Najważniejszy jest czytelnik
 
Idealna biblioteka to ta, w której najważniejszy jest czy-
telnik i jego potrzeby. Jakość obsługi czasami pozostawia 
wiele do życzenia – byłoby świetnie, gdyby bibliotekarz 
umiał stanąć w roli przewodnika, potrafił polecić czy 
zasugerować dobrą lekturę. Nikt nie chce mieć do czy-
nienia tylko z wydawaczem książek. Pokazanie, że dla 
biblioteki ważny jest czytelnik i jego zdanie, wcale nie jest 
takie trudne. W moim przekonaniu wciąż trudno prze-
stawić się na myślenie, że to czytelnik jest najważniej-
szy w bibliotece. Bez niego zwyczajnie bibliotek by nie 
było. I piszę to bardzo serio – jako była bibliotekarka. 

Atmosfera 

To akurat wszystko to, co najtrudniej opisać – zaczyna się 
od tych wszystkich kawiarni, których oczekujemy w biblio-
tece czy jej pobliżu (od biedy może być automat z kawą) 
i oczywiście od bibliotekarzy, którzy nie będą załamywać 
rąk widząc nas z kubkiem przy czytelnianym stoliku. Warto 
wspomnieć o sprzyjającej czytaniu atmosferze – wygodnych 
sofach czy fotelach oraz dobrym oświetleniu (duże okna 
i naturalne źródło światła oraz lampki przy stolikach).  

Biblioteki i bibliotekarze 

Mam wrażenie, że zbyt częstą wymówką są pieniądze. Bo 
gdyby były to byśmy zrobili remont, kupili więcej książek, 
wymienili regały… Wszystko prawda, tylko że na pienią-
dzach świat się nie kończy. Liczy się przede wszystkim 
podejście do czytelnika i relacja między nim a biblioteką 
i bibliotekarzami. Bardzo wiele można bowiem zdziałać bez 
pieniędzy, wystarczy chcieć! Zmienić podejście i otworzyć 

się na czytelników. Realizować ich pomysły, słuchać ich 
uwag, liczyć się z ich zdaniem.
 

Marzenia 

Czego życzyć i czytelnikom, i bibliotekarzom? Przede wszyst-
kim pogody ducha i wzajemnej życzliwości. I determinacji 
w realizacji celów – zwłaszcza w obniżeniu progu 63% Polaków, 
którzy według badań Biblioteki Narodowej zadeklarowali 
w ubiegłym roku brak jakiejkolwiek lektury. To jest wyzwanie!  
 
I oczywiście nie zapominajmy, że tak naprawdę chodzi prze-
cież o przyjemność płynącą z lektury – pięknie o niej pisał 
Amos Oz: […] nos Gogola i pomarańczowa barwa Yizhara, 
i krowa na balkonie, i wujowie Yaakova Shabtaia, a nawet 
diaboliczne konie Kafki – wszystko to, oprócz ofiarowania 
czytelnikowi dobrze znanych przysmaków edukacyjnych, 
informacyjnych i innych, wciąga w świat przyjemności 
i radosnej gry. W każdej z tych opowieści znajdujemy coś 
nieosiągalnego inną drogą: nie tylko odbicie znanego 
nam świata i nie tylko podróż w nieznane, ale prawdziwe 
olśnienie, wywołane dotykiem „niewyobrażalnego”. Które 
za sprawą tego utworu staje się wyobrażalne, dostęp-
ne naszym zmysłom i naszym lękom, naszej wyobraźni 
i naszym uczuciom. 

Wszystko zaczyna się od biblio-
tekarzy, którzy nie będą załamy-
wać rąk widząc nas z kubkiem 
przy czytelnianym stoliku.

FELIETON

http://zaginamrogi.pl
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Absolwent archeologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz pody-
plomowych studiów zarządzania 
informacją. W Centrum NUKAT roz-
poczynał pracę dwa razy, najpierw 
w styczniu 2002 roku i ponownie  
w maju 2015 roku po ponad 8-letniej 
przerwie na pracę w Bibliotece 
Narodowej (nie, nie jest naszym 
agentem!). Od zawsze zajmuje się 
opracowaniem przedmiotowym, 
obecnie jako główny metodyk jhp 
KABA. Zadaniem, które wziął na 
swoje barki jest doprowadzenie do 
tego, żeby język KABA mógł być 
bez problemów stosowany w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości bi-
bliotecznej. Sympatyczny i lubiany, 
gdziekolwiek się nie znajdzie jest 
duszą towarzystwa. Jego doświad-
czenie, merytoryczne kompetencje 
oraz otwarty umysł pozwalają sądzić, 
że cele jakie sobie stawia są osiągal-
ne. KABA jest w dobrych rękach!

PRZEŚWIETLENIE

W Centrum NUKAT zajmuję się: 
językiem haseł przedmiotowych KABA

W NUKAT chciałabym zmienić:
powiększyć liczbę pracowników i zwiększyć ich uposażenia

W swojej pracy najbardziej lubię:
rozwiązywanie problemów

Za 10 lat NUKAT:
będzie miał się dobrze

W wolnym czasie najchętniej:
odpoczywam biernie lub czynnie  
(w zależności od pory roku, nastroju i możliwości)

Lubię:
piwo i komiksy

Nie lubię:
wina

Słowa, których nadużywam to:
mówię zazwyczaj dużo, trudno samemu  
wyłapać jakieś natręctwa językowe

Ulubione:
Książka – jeśli muszę się zdecydować, to „Amerykańscy bogowie” 
Neila Gaimana; komiksy Enkiego Bilala i Andreasa. 
Płyta – ostatnio wszystko Esbjörn Svensson Trio. 
Film – „Dzień świra” Marka Koterskiego
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