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Internet jest naszą codziennością, trudno sobie wyobrazić dzień bez 

otwierania przeglądarki, sprawdzenia poczty w telefonie, zlecenia 

szybkiego przelewu, zakupów internetowych, sprawdzania i porówny-

wania ofert, kontaktu z rodziną i znajomymi. Chyba, że na wakacjach, 

ale niestety kalendarz jasno wskazuje, że sezon urlopowy zmierza 

ku końcowi. Praca przy komputerze bardzo rzadko jest pracą offline. 

Jesteśmy w sieci, i czy potrafimy to sobie wyobrazić czy nie, w sieci są 

również rzeczy, przedmioty, które nas otaczają, z których codziennie 

korzystamy. Telefon – jasna sprawa, ale samochód i dom? O interne-

cie rzeczy, pojęciu nie tak już nowym, bo po raz pierwszy termin ten 

został użyty w 1999 roku, pisze dla nas Agnieszka Kasprzyk. Rozważa 

o korzyściach, zagrożeniach i naszej gotowości technologicznej na taką 

perspektywę. Warto zauważyć, że kompetencje cyfrowe polskiego 

społeczeństwa oceniane są wysoko, więc  może jesteśmy gotowi zrobić 

kolejny krok?

Drugie życie, dzięki nowoczesny technologiom, otrzymują wiekowe 

i cenne dzieła ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. I, co ciekawsze, służyć 

będą nie tylko nauce i poważnym badaniom, lecz również rozrywce. O poszukiwaniu nowych sposobów na 

wykorzystanie zdigitalizowanych tomów i projekcie Pracownia Nowych Mediów Instytutu Kultury Miejskiej 

w Gdańsku opowiadają Marta Pawlik-Flisikowska z Biblioteki Gdańskiej i Karina Rojek, koordynatorka projektu. 

Leszek Śnieżko powraca ze swoimi rozważaniami do przyszłości skonsolidowanego modelu FRBR-LRM, a Anna 

Zawadzka w praktycznej instrukcji przeprowadza bibliotekarza przez proces opracowania bardzo ciekawych do-

kumentów życia społecznego, jakimi są telegramy patriotyczne. Warto zajrzeć. A zainteresowanym, co w Nukacie 

piszczy, polecam tekst Iwony Wiśniewskiej.

Radzimy też co przeczytać na podtrzymanie ulatniającego się już wakacyjnego klimatu. Oto lektury przyjemne 

i wciągające, prawdziwie urlopowe: czeski kryminał i norweska powieść obyczajowa naszpikowana tajemnicami 

i zagadkami.

Życzymy przyjemniej lektury i do zobaczenia zimą!
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Co słychać w 
Centrum NUKAT?
TEKST: IWONA WIŚNIEWSKA

Gdzie jesteśmy? w.bibliotece.pl

Katalog NUKAT jest katalogiem bibliotek naukowych, ale 
jest także otwarty na potrzeby czytelników innych bibliotek. 
Głównie z myślą o nich dodaliśmy w katalogu przy po-
szczególnych opisach dokumentów (zakładka Szukaj w in-
nych bibliotekach) możliwość przeszukiwania katalogów 
bibliotek współtworzących portal w.bibliotece.pl.

Sednem projektu w.bibliotece.pl jest katalog centralny, 
w którym agregowane są opisy katalogowe zbiorów pol-
skich bibliotek publicznych i  naukowych. Bibliotekarze 
zyskują funkcjonalne narzędzie do katalogowania z  do-
datkową możliwością udostępniania zbiorów i sprawnymi 
narzędziami obsługi kont czytelniczych. Czytelnicy na-
tomiast mają możliwość zbudowania katalogu własnych 
zbiorów oraz ich uporządkowania. Wystarczy w tym celu 
wykorzystać sporządzone wcześniej przez bibliotekarzy 
opisy, które można dowolnie uzupełniać swoimi recenzja-
mi, tagami, streszczeniami oraz materiałami ilustracyjny-
mi. Ponadto w.bibliotece.pl jest miejscem, gdzie można 
gromadzić ciekawe informacje, opinie i komentarze. Osoby 
lubiące dzielić się swoimi poglądami mają forum dyskusyj-
ne, ci z zacięciem literackim mogą prowadzić blogi, a za-
interesowani wspólnymi tematami tworzą grupy i pracują 
zespołowo. To także miejsce, gdzie wydawcy i księgarze 
mogą informować o nowo wydawanych publikacjach, pro-
mocjach, spotkaniach autorskich itp. Za całość odpowia-
da poznańska firma Sokrates IT. Dzięki naszej współpracy 
z portalem w.bibliotece.pl użytkownicy katalogu NUKAT 
zyskują dodatkową możliwość przeszukania katalogów 
blisko 2 tysięcy bibliotek, co w połączeniu z bibliotekami 
nukatowymi daje naprawdę imponującą liczbę bibliotek 
o różnych księgozbiorach, w najróżniejszych miejscach Pol-
ski. Również użytkownicy portalu mogą w łatwy sposób 
zajrzeć do zasobów katalogu NUKAT. Wystarczy kliknąć na 
tytuł dokumentu, nazwisko autora czy na przykład numer 
ISBN, aby wyświetliło się okienko Szukaj…, w którym znaj-
duje się przekierowanie m.in. do katalogu NUKAT.

Mamy w Centrum NUKAT satysfakcję, że na różne sposoby 
udaje się poszerzać zasięg katalogu centralnego. Chcemy 
dbać o czytelników i ich wygodę!

Rękopisy w katalogu NUKAT? Bardzo chętnie!

Zasoby rękopiśmienne bibliotek, jako te jedne 
z najcenniejszych bibliotecznych zbiorów specjalnych, od 
lat opisywane są w wydawanych drukiem katalogach. Każ-
demu, kto choć raz do nich zajrzał, pozostaną w pamięci 
obszerne opisy katalogowe z bogatymi informacjami hi-
storycznymi, pełne szczegółowych informacji o  prowe-
niencjach i cechach zewnętrznych tych unikatowych zbio-
rów. Są to niewątpliwie publikacje dla specjalistów, osób 
wtajemniczonych. Czy obecnie, w erze zbiorów dostępnych 
online, nie należy rozważyć istnienia w katalogach kom-
puterowych informacji o przechowywanych w bibliotece 
rękopisach? Rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat spoty-
kając się z Kolegami z Gabinetu Zbiorów Muzycznych Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (kwiecień), a potem 
odwiedzając w Krakowie Kolegów z Biblioteki Jagiellońskiej 
(czerwiec). Oba spotkania były bardzo interesujące, a Ko-
ledzy, na co dzień pracujący z dokumentami, wskazywali 
na problemy związane z opracowywaniem rękopisów, także 
tych muzycznych, wchodzących w skład spuścizn kompo-
zytorów. Najczęściej podnoszoną kwestią była unikalność 
zbiorów rękopiśmiennych i  trudności w  jednoznacznym 
określeniu, jakie informacje są niezbędne do identyfika-
cji poszczególnych dokumentów. Jak bardzo szczegółowy 
powinien być opis w katalogu komputerowym? Do tej pory 
informacje o  zasobach rękopiśmiennych bibliotek pozo-
stawały w  komputerowych katalogach lokalnych albo, 
nierzadko, w katalogach kartkowych, a każda z bibliotek 
sama formułowała zasady opisu katalogowego na podsta-
wie Wytycznych opracowania rękopisów w bibliotekach 
polskich z 1955 r. Katalogowanie rękopisów we wspólnej 
bazie ujednolici praktykę opracowania, a użytkownicy do-
staną bardziej kompletną informację o zbiorach polskich 
bibliotek, również o tych unikatowych, udostępnianych na 
wyjątkowych zasadach. 

Instrukcję opracowania rękopisów w  formacie MARC 21 
przygotowuje Pani Dyrektor Krystyna Sanetra z Biblioteki 
Jagiellońskiej. Podczas spotkania w Krakowie ustalono, że 
materiał ten zostanie przed publikacją przekazany biblio-
tekom z największymi historycznymi kolekcjami rękopisów 
z prośbą o uwagi i próbę zastosowania spisanych zasad 
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w praktyce, bo to niewątpliwie najlepszy sposób spraw-
dzenia przyjętych rozwiązań. Kolejnym etapem wdrażania 
do stosowania instrukcji w katalogu NUKAT będzie spotka-
nie przedstawicieli tych bibliotek i wymiana spostrzeżeń. 
Połączenie doświadczenia bibliotekarzy zajmujących się 
rękopisami z wiedzą specjalistów od formatu MARC 21 po-
winno przynieść efekty w postaci wspólnie wypracowanych 
ogólnych zasad opisu, które pozwolą czytelnikowi odnaleźć 
podstawowe informacje i zachęcą do dalszych poszukiwań 
w opracowaniach naukowych. Zgodnie z planem w 2017 r. 
w katalogu NUKAT mogą pojawić się pierwsze opisy do-
kumentów rękopiśmiennych. Szczegółowe i  rozbudowa-
ne opisy katalogowe pozostaną domeną pracy naukowej, 
a katalogi poszczególnych kolekcji rękopiśmiennych w for-
mie drukowanej lub elektronicznej z pewnością nadal będą 
publikowane.

MeSH w katalogu NUKAT

W  katalogu NUKAT można wyszukiwać dokumenty we-
dług jednego z trzech języków haseł przedmiotowych – jhp 
KABA, języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 
(wkrótce DBN) oraz języka MeSH (Medical Subject Headin-
gs). Ten ostatni specjalistyczny język wykorzystuje w opra-
cowaniu zbiorów jedenaście bibliotek współpracujących 
z katalogiem NUKAT. Na ich potrzeby w Centrum NUKAT 
utrzymywana i  aktualizowana była do niedawna kopia 
kartoteki MeSH w polskiej wersji MeSH-PL, prowadzonej 
przez firmę Pk Com Piotr Krzyżaniak. Firma prowadziła 

obsługę bazy danych, której zawartość prezentowana była 
w postaci Słownika MeSH, wykorzystywanego przez biblio-
tekarzy i czytelników. Jednak w wyniku różnych zawirowań 
od maja 2016 r. biblioteki medyczne zostały bez swojego 
narzędzia pracy. Kopia kartoteki MeSH-PL prowadzona 
przez Centrum NUKAT także przestała być uzupełniana. 
Trzeba było poszukać rozwiązania, które pozwoliłoby na 
dalsze korzystanie z tego języka przez zainteresowanych 
bibliotekarzy. Ze strony Centrum NUKAT padła propozycja 
spotkania z przedstawicielami bibliotek stosujących język 
MeSH i oferta utrzymywania całej kartoteki na serwerze 
Centrum. Spotkanie odbyło się 21 czerwca 2016 r. w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uczestniczyły w nim 
także osoby z bibliotek korzystających dotychczas z kar-
toteki MeSH-PL, ale jeszcze nie współpracujących z kata-
logiem centralnym. Według propozycji zaprezentowanej 
bibliotekom odpowiedzialność za merytoryczną stronę 
przedsięwzięcia nadal spoczywałaby na barkach specja-
listów z bibliotek medycznych. Centrum NUKAT pełniłoby 
natomiast rolę administratora przechowywanych danych, 
gwarantując dostęp do oprogramowania, przygotowując 
procedury i narzędzia obsługi bazy. Obsługa kartoteki od-
bywająca się bezpośrednio w kliencie Virtua jest rozwiąza-
niem najbardziej uniwersalnym. Hasła słownikowe MeSH 
i hasła rozwinięte pobierane ze strony National Library 
of Medicine mogą być ładowane do Centralnej Kartoteki 
Haseł Wzorcowych, tak aby po przetłumaczeniu, udostęp-
niać je bibliotekarzom. Rozmowy o szczegółach i aspektach 
technicznych zostały przełożone na okres powakacyjny. 

NUKAT
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Pracownia Nowych 
Mediów w PAN 
Bibliotece Gdańskiej, 
czyli jak ożywiają 
zacne zasoby 
wiekowej biblioteki 
i do czego można je 
wykorzystać

W  PAN Bibliotece Gdańskiej czas się nie zatrzymał. 
Wręcz przeciwnie, okazuje się, że najciekawsze zasoby 
otrzymują drugie życie i  ożywiają za sprawą nowocze-
snych technologii i  ludzi zaangażowanych w  szerzenie 
idei otwartych zasobów w  nauce, edukacji i  rozrywce. 
Przepastne magazyny biblioteki skrywają prawdziwe 
skarby i perełki, które od zawsze służą nauce, są przed-
miotem wnikliwych badań, analiz i  studiów. Biblioteka 
popularyzuje swoje zasoby różnymi drogami, a do tych 
najszerzej dostępnych można zaliczyć ich publikację 
w  Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Każdy, niezależnie 
od miejsca przebywania, wieku, wiedzy i potrzeb może 

myszkować po półkach ze zbiorami cennymi, unikato-
wymi, o niezaprzeczalnej wartości poznawczej. Pracow-
nicy Biblioteki Gdańskiej wraz z  zespołem Medialabu 
Gdańsk przy Instytucie Kultury Miejskiej postanowili 
jednak pójść dalej i jeszcze bardziej wykorzystać poten-
cjał drzemiący w bogatych zasobach bibliotecznych. 

O  medialaby, Pracownię Nowych Mediów w  Bibliotece 
Gdańskiej i pomysły na wykorzystanie domeny publicz-
nej i  upowszechnianie zasobów bibliotecznych zapyta-
łam Martę Pawlik-Flisikowską z  Biblioteki Gdańskiej 
i Karinę Rojek, koordynatorkę projektu. 

TEKST: KAMILA GRZĘDZIŃSKA

HORYZONTY

Tytuł Ujednolicony: MediaLab, czyli w największym 
skrócie media i laboratorium. Próbuję zdefiniować po-
jęcie medialabu jako swego rodzaju instytucji, czy też 
miejsca, gdzie realizowane są projekty wykorzystujące 
nowe media i technologie przez osoby o bardzo różnej 
wiedzy i kompetencjach. Działania są oparte na wza-
jemnej edukacji, wymianie doświadczeń i współpracy. 
Czym zajmuje się Medialab Gdańsk?

Karina Rojek: Medialab Gdańsk to długofalowy projekt 
Instytutu Kultury Miejskiej (IKM), w  którym łączymy 
kulturę, aktywizm społeczny, edukację i  technologię. 
To miejsce na eksperymenty i współpracę. Dzielimy się 
wiedzą, szukamy rozwiązań. Działamy na rzecz odpo-
wiedzialnego wykorzystania nowych mediów i  techno-
logii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego. Intere-
suje nas w szczególności wspieranie domeny publicznej 
i  idea otwartości w  instytucjach kultury. Dodajemy do 
tego szeroko pojętą edukację medialną i  informacyjną. 

Jedną z inicjatyw realizowanych przez zespół Medialabu 
Gdańsk (http://medialabgdansk.pl) jest projekt Pracow-
nia Nowych Mediów (PNM). 

TU: Opowiedz proszę szerzej o Pracowni Nowych 
Mediów. 

KR: Pracownia Nowych Mediów to kompleksowy projekt, 
którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywne-
go wyszukiwania informacji, krytycznego korzystania 
z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem 
autorskim i zasadami etycznymi, wykorzystywania ma-
teriałów pozyskanych z  Internetu. Ideą jest stworzenie 
pakietu niezbędnych instrukcji w  formie otwartych za-
sobów edukacyjnych, takich jak szkolenia online, publi-
kacje poradnikowe, interaktywne infografiki. Interesują 
nas między innymi, aktywizm obywatelski, współpra-
ca środowisk i pokoleń, stymulacja aktywnych działań 
w  Internecie, prawo autorskie. Szczególnie zależy nam 
na wsparciu osób tworzących własne treści w sieci, pro-
mowaniu idei współpracy oraz upowszechnianiu dome-
ny publicznej. Jednym z  wątków Pracowni jest współ-
praca z Biblioteką Gdańską przy kreowaniu inspiracji do 
wykorzystywania zbiorów cyfrowych tej instytucji przez 
użytkowników Internetu.

TU: Skąd pomysł aby otworzyć PNM w Bibliotece 
Gdańskiej? 

KR: Zależało nam, aby rozpocząć współpracę z  jedną 
instytucją i  uzyskać konkretny efekt. Marta Pawlik-
Flisikowska z biblioteki była wielokrotnie uczestniczką 
szkoleń organizowanych w  IKM, dotyczących nowych 
technologii w  instytucjach kultury, prawa autorskiego, 
kolekcji online – i  tak się poznałyśmy. Bardzo chciała 
w swojej pracy w bibliotece wdrażać nowe media, nowo-
czesne narzędzia komunikacji. W instytucji, która skądi-
nąd kojarzy się jako tradycyjna i konserwatywna. Z dru-
giej strony, oprócz Marty pracuje tam wiele osób, które 
przychylnie odnoszą się do wprowadzania innowacji. 
Ten kontrast bardzo nam się spodobał i postanowiliśmy 
zaproponować współpracę właśnie bibliotece. Wyobra-

Andreas Vesalius De humani corporis fabrica libri septem, 1543. 
Ze zbiorów PAN BG.

http://medialabgdansk.pl/
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żaliśmy sobie ją jako przeniesienie działań Medialabu 
Gdańsk do biblioteki, skupienie się na jej zbiorach i na 
jej czytelnikach, tak aby właśnie to konkretne miejsce 
zyskało na naszej pracy. 

TU: Czego Biblioteka Gdańska oczekuje od współpracy 
z PNM?

Marta Pawlik-Flisikowska: Biblioteka umieszcza na 
platformie cyfrowej swoje zbiory od 2010 roku, więc 
mimo swojego pozornego konserwatyzmu i  naukowe-
go profilu stara się dotrzeć do szerokiego grona użyt-
kowników. Zbiory biblioteki, głównie rękopisy, grafiki, 
fotografie, mapy, atlasy itp., są bardzo atrakcyjne pod 
każdym względem, jednak zastanawiamy się, czy prze-
ciętny użytkownik bibliotek widzi dla siebie korzyść 
z  korzystania z  takich zasobów. One niewątpliwie są 
bezcenne dla badaczy, ale czy dla zwykłych czytelni-
ków? Karina Rojek i środowisko PNM ma zupełnie inne, 
dla nas twórcze, spojrzenie na zasoby bibliotek cyfro-
wych. Liczymy na to, ze nasza współpraca pomoże nam 
dostosować się do oczekiwań użytkownika, a  zatem 
przyciągnąć go do naszych zbiorów online. Chcemy 
stworzyć przyjazne miejsce w  internecie, które zachę-
ci ludzi do korzystania z  naszych zasobów cyfrowych 
i jednocześnie nadal będzie ważnym narzędziem dla ba-
daczy. Na razie w projekt zaangażowana jest niewielka 
cześć pracowników, od początku pracująca przy platfor-
mie cyfrowej, ale wierzę, że nasze działania przekonają 
też cały zespół do sensu pracy nad zasobami cyfrowymi 
i w przyszłości rozszerzymy naszą działalność.

TU: Nad czym więc pracujecie? 

KR: Aktualnie pracujemy nad realizacją pomysłu „Oży-
wiacza”. To nowe narzędzie internetowe, które bazując 
na cyfrowych zbiorach biblioteki będzie zachęcało do 
twórczego ich wykorzystania. Pośrednim celem jest też 
pokazanie potencjału zbiorów cyfrowych należących 
do domeny publicznej, tego, że można z  nich swobod-
nie korzystać. Sama koncepcja dynamicznie się zmienia. 
Nie możemy zatem zdradzić zbyt wielu szczegółów. Na 
pewno jednak do końca roku powstanie przynajmniej 
prototyp. Wiadomo też, dla kogo będzie przeznaczony. 
Skupiamy się na osobach w  wieku 15W35 lat, lubią-
cych nowe technologie i gadżety, chętnych do dzielenia 
się w  mediach społecznościowych swoimi odkryciami. 
Przyświeca nam powiedzenie „idealne w swej prostocie” 
i  liczymy, że nasze rozwiązanie okaże się innowacyjne. 
Wszystko po to, aby, po pierwsze, wypromować biblio-
tekę i jej zbiory, które są jednymi z najwartościowszych 
w Polsce, a po drugie, by spopularyzować domenę pu-
bliczną i jej potencjał. Warto przy okazji wspomnieć, że 
biblioteka posiada rękopis wpisany na listę UNESCO. 

TU: Co to za rękopis? Chcecie go wykorzystać?

MPF: Rękopis ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej Mis-
sale secundumnotulam dominorum Teutonicorum zo-
stał zakwalifikowany na Listę Krajową UNESCO Pamięć 
Świata. Jest to prestiżowa lista, na której znajdują się 
najważniejsze dla historii Polski obiekty dziedzictwa. 
Uroczystość inauguracji II edycji Listy Krajowej od-
będzie się 4 listopada 2016 r. w Pałacu Prezydenckim. 
Rękopis ten należał do Biblioteki Mariackiej, która ist-
niała w Gdańsku w czasach średniowiecza. Była dostęp-
na dla ogółu duchowieństwa i uczniów szkół przypara-
fialnych w całym mieście. Biblioteka Gdańska przejęła 
księgozbiór Biblioteki Mariackiej w 1912 r. na zasadach 
wieczystego depozytu. Manuskrypt wpisany na Listę 
UNESCO posiada proweniencję krzyżacką. W  okresie 
późnego średniowiecza użytkowano go do celów litur-
gicznych w  Kościele Mariackim. Rękopis zapisany jest 
w języku łacińskim na pergaminie. Zawiera jedną minia-
turę przedstawiającą Chrystusa na krzyżu, po bokach 
krzyża anioły zbierają krew Zbawiciela do kielichów. 
Miniatura została wykonana przez anonimowego ar-
tystę przybyłego z Hamburga na zlecenie cechu szew-
ców gdańskich. W tym obecnym projekcie nie będziemy 
wykorzystywać tego rękopisu, ale nie wykluczamy, że 
w przyszłości może nadarzyć się taka okazja.

TU: Wróćmy do „Ożywiacza”, o którym jeszcze nie za 
dużo wiemy (ale już brzmi obiecująco). To narzędzie 
dedykowane jest nie tylko czytelnikom Waszej biblio-
teki, ale do znacznie szerszej publiczności. Widzę tu 
jakby próbę zachęcenia, zwłaszcza młodszych odbior-
ców, do odkrywania przeciekawych zbiorów biblioteki 
do celów niekoniecznie naukowych. A w dłuższej per-
spektywie zaszczepienie w ich świadomości faktu ist-
nienia PAN Biblioteki Gdańskiej – otwartej, z łatwym 
dostępem do unikalnych zbiorów. Słusznie? W przy-
padku tak szacownej, naukowej biblioteki, podejście 
wydaje się być innowatorskie.

MP: Dla nas „Ożywiacz” to taki smaczek. Wiadomo, że 
nie jest głównym celem naszej działalności. Mam jed-
nak nadzieję, że będzie atrakcją, która zwróci uwagę na 
nasze zasoby. Ma być dla użytkownika przede wszystkim 
zabawką, która dostarczy mu rozrywki, drugim jego za-
daniem będzie doprowadzenie użytkownika do zasobów 
cyfrowych PAN BG. Gify to narastający trend w Interne-
cie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, staramy 
się go wykorzystać.

TU: Jak pracujecie nad tym projektem? 

KR: Naszą pracę podzieliłyśmy na dwa etapy. Pierw-
szy był spotkaniem interdyscyplinarnej grupy roboczej, 
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która pracowała nad możliwościami wykorzystania 
zbiorów cyfrowych biblioteki. Postanowiliśmy skupić 
się na tych użytkownikach Internetu, którzy chcieliby 
korzystać ze zbiorów biblioteki z czysto rozrywkowych 
pobudek, a  my przy okazji podamy im porcję wiedzy 
w  postaci ciekawostek, tak aby mogli dowiedzieć się 
czegoś więcej. Jednocześnie całość powinna być no-
woczesna, intuicyjna, użyteczna, dostępna na urządze-
niach mobilnych itp. Zadanie nie było łatwe. Dyskusje 
były burzliwe. Różne doświadczenia i punkty widzenia 
sprawiały, że mogliśmy pracować efektywnie. Taka róż-
norodność to istota działań medialabu – współpraca 
osób z różnych dyscyplin pozwala wypracowywać inno-
wacyjne pomysły i na takie właśnie liczymy, jeśli chodzi 
o nasze zadanie. 

TU: Na stronie PNM można przeczytać, że grupa ro-
bocza pracuje metodą design thinking. Na czym ona 
polega?

KR: Metoda design thinking wydawała się nam najod-
powiedniejsza do tego rodzaju pracy. Chodziło prze-
cież o zaprojektowanie usługi dla konkretnego klienta. 

Usługa i klient to pojęcia, które kojarzą się w pierwszej 
kolejności z  biznesem, jednak w  pracy nad projektem 
związanym z kulturą też są bardzo na miejscu. Nie ma 
co się oszukiwać, że również liczymy na zysk, którym 
w  naszym przypadku będzie wzrost rozpoznawalności 
marki biblioteki oraz liczba unikalnych użytkowników 
jej zbiorów cyfrowych. Pierwszy etap zakończyliśmy 
zdefiniowaniem użytkownika, pomysłami na rozpo-
częcie współpracy z  Wikipedią i  wstępnymi założenia-
mi nowego, autorskiego narzędzia pod roboczą nazwą 

„Ożywiacz”. Drugi etap to współpraca ze społecznością 
Koduj dla Polski/Trójmiasto. To grupa ludzi w szczegól-
ności programistów, informatyków, którzy angażują się 
w projekty społeczne, kulturalne i oferują swoje umie-
jętności przy przygotowywaniu właśnie narzędzi inter-
netowych, aplikacji itp. Mamy za sobą pierwsze spo-
tkanie z nimi. Przedstawiłyśmy nasz projekt. Wzbudził 
zainteresowanie, ale też otrzymałyśmy wiele konstruk-
tywnych uwag i nowych pomysłów. Mamy nadzieję pra-
cować z nimi dalej i wspólnie zrealizować nasz pomysł. 
Kolejne spotkania odbywają się w  dwutygodniowych 
cyklach. Do końca roku z pewnością przygotujemy pro-
totyp „Ożywiacza”. 

HORYZONTY
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MPF: Dla mnie osobiście bardzo cennym doświadcze-
niem jest praca metodą design thinking, czyli mówiąc 
w  skrócie tworzeniu innowacji w  interdyscyplinarnym 
zespole, gdzie w centrum problemu stawia się użytkow-
nika. Bywa tak, że my, bibliotekarze, zwłaszcza w takiej 
specyficznej bibliotece jak PAN BG, jesteśmy tak moc-
no skupieni na zbiorach, ich opracowaniu i wszystkim 
tym, co wiąże się z  zapewnieniem zbiorom jak najlep-
szej ochrony, że zapominamy o  użytkownikach. Tutaj 
sytuacja jest odwrócona. Myślenie i  projektowanie 
biznesowe w  instytucjach kultury też jest jak najbar-

dziej pożądane. Dla nas kapitałem są zbiory, a zyskiem 
użytkownicy. Misją takiej biblioteki jak nasza powinno 
być doprowadzenie do spotkania zbiorów z użytkowni-
kami, przy stworzeniu maksymalnego bezpieczeństwa 
dla zbiorów i jak największej korzyści dla użytkownika. 

TU: Świetne podsumowanie naszej rozmowy, za którą 
bardzo dziękuję. Będziemy śledzić efekty współpracy 
Biblioteki Gdańskiej z Pracownią Nowych Mediów. 
Powodzenia!
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Karina Rojek 

Współpracuje przy realizacji Medialabowych projektów Instytutu Kultury Miejskiej, związanych 
z edukacją medialną oraz otwartością instytucji kultury. Redaktorka serwisu popularyzującego 
domenę publiczną oraz biblioteki cyfrowe – www.szukamy.org. Angażuje się w upowszechnianie 
korzystania z otwartych zasobów w edukacji oraz w propagowanie idei openGLAM. Współtwór-
czyni projektu „wyszukane” – pamiątki z Gdańska oparte na motywach zaczerpniętych z domeny 
publicznej. Koordynatorka projektu  Akademia Nowych Mediów (http://www.akademia.media-
labgdansk.pl/), realizowany również w  Instytucie Kultury Miejskiej (http://www.ikm.gda.pl/). 
Zainteresowana głównie architekturą początku XX wieku i polskim designem lat 60 i  70-tych. 
Koordynuje projekt Pracownia Nowych Mediów (http://pracownia.medialabgdansk.pl/).

Marta Pawlik-Flisikowska

Kustosz i historyk. W PAN Bibliotece Gdańskiej 
prowadzi Pracownię Fotografii, tzn. gromadzi, 
opracowuje i udostępnia (również na platfor-
mie cyfrowej) dawne zdjęcia Trójmiasta. Po-
nadto zajmuje się promocją Biblioteki. Jej za-
interesowania i działania promocyjne skupiają 
się głównie wokół social media.

HORYZONTY
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Dwa jubileusze w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Toruniu
TEKST: EDYTA KRUŻYŃSKA, TERESA LANGIEWICZ

W  roku ubiegłym Biblioteka Uniwersytecka w  Toruniu, 
podobnie jak wiele innych polskich bibliotek, obchodziła 
jubileusz 70-lecia. Z tej okazji przygotowano kilka wyda-
rzeń, które zostały wpisane w kalendarz obchodów jubi-
leuszowych całego Uniwersytetu. Składały się na nie trzy 
ogólnouniwersyteckie wystawy oraz wszystkie wydarze-
nia Tygodnia Bibliotek. 

Pierwsza ekspozycja nosiła tytuł Mocne karty UMK. Wie-
dza, która odkrywa przyszłość i była prezentowana od 
maja do października na ogrodzeniu przed budynkiem 
Collegium Maximum UMK. Zaprezentowane w plenerze 
osiemnaście plansz o wymiarach ok. 180 x 119,5 cm, sty-
lizowanych na karty do gry, obrazowały różnorodność 
oferty UMK i specyfikę poszczególnych wydziałów. Niemal 
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wszystkie wykorzystane na wystawie fotografie wykonano 
specjalnie na potrzeby tej ekspozycji. W kilku przypadkach 
zdjęcia pochodziły ze zbiorów pracowników UMK. Kura-
torami wystawy byli dr Krzysztof Nierzwicki – dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz pracownicy BU: 
Hana Sierdzińska i Sławomir Majoch. 

Niecodziennym wydarzeniem było uroczyste posiedzenie 
Senatu UMK na Rynku Starego Miasta pod pomnikiem Mi-
kołaja Kopernika w niedzielę, 14 czerwca 2015 r. Poprze-
dziło je otwarcie wystawy Nad złoto cenniejsze... Skarby 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Ratuszu Staromiej-
skim, na której po raz pierwszy zaprezentowano wszystkie 
15 ocalałych z 20 opraw, wchodzących w skład Srebrnej 
Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej 
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żony Anny Marii, które powstały w latach 1545–1562. Pre-
zentowane w Sali Królewskiej Ratusza 12 opraw stanowi 
najcenniejszą część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu, a kolejne 3 sprowadzono specjalnie na tę wy-
stawę z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur 
w  Olsztynie. O  unikatowości kolekcji srebrnych opraw 
świadczy jej wielkość oraz mistrzowskie wykonanie. Wśród 
motywów dominują sceny z Pisma Świętego, a także wi-
zerunki księcia Albrechta, dla podkreślenia rangi i pozycji 
władcy. W dekoracjach opraw widoczne są liczne zapo-
życzenia z grafiki niderlandzkiej, niemieckiej i włoskiej. 
Kolekcja oprawionych w srebro ksiąg służyła parze ksią-
żęcej do celów reprezentacyjnych. Dodatkowym atutem 
ekspozycji była prezentacja rękopiśmiennych kodeksów, 
iluminowanych inkunabułów i  XVI-wiecznych druków 
oraz gotyckich i  renesansowych opraw, pochodzących 
z prywatnej oraz zamkowej biblioteki księcia. Zaprezento-
wane zbiory do końca II wojny światowej były własnością 
Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu i do 
uniwersyteckiej książnicy w Toruniu trafiły w 1946 r. w ra-
mach przejmowania tzw. księgozbiorów zabezpieczonych 
ze zbiornicy książek w Pasłęku. Aktualnie stanowią część 
polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego i będą suk-
cesywnie publikowane w Kujawsko–Pomorskiej Bibliotece 
Cyfrowej http://kpbc.umk.pl/dlibra. Wystawę zorgani-
zowały Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz toruń-
skie Muzeum Okręgowe, a jej kuratorami byli dyrektorzy 
wspomnianych instytucji: dr Krzysztof Nierzwicki oraz dr 
Marek Rubnikowicz. Ekspozycja była prezentowana do 12 
lipca ubiegłego roku1.

Ostatnią wystawę pt. UMK świętuje można było podzi-
wiać od października do grudnia ubiegłego roku w hallu 
głównym BU. Złożyły się na nią fotografie, filmy, plakaty 
i pamiątki pochodzące ze zbiorów UMK, z także Archiwum 
Państwowego w Toruniu. Pokaz filmowej składanki objął 
m.in. produkcje: Amatorskiego Klub Filmowego „Pętla”, 
działającego na toruńskiej uczelni od roku 1956 do koń-
ca lat 80-tych, Polskiej Kroniki Filmowej, TV Toruń, czy 
TV UMK. Opowiedzianą z humorem historię obchodzenia 
uroczystości i  jubileuszy zaprezentowano w sześciu od-
cinkach: Patrona Docenianie, Rocznic Pamiętanie, Gości 
Przyjmowanie, Balów Rautów Wydawanie, Żaków Świę-
towanie, Czaru Chwil Wspominanie. 

Nie zabrakło również innych wydarzeń Tygodnia Bibliotek, 
któremu w roku ubiegłym przyświecało hasło Wybieram 
bibliotekę! Wybrać było warto, gdyż Biblioteka Uniwer-
sytecka w Toruniu, wspólnie z działającym przy niej Ko-
łem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przygotowały 
wiele atrakcji. Tydzień zainaugurowało spotkanie autor-
skie z Mikołajem Grynbergiem – fotografem portrecistą, 
uczestnikiem wielu wystaw w  różnych krajach świata, 

a  jednocześnie pisarzem zajmującym się problematyką 
Żydów w XX w. Tematem spotkania była najnowsza książ-
ka Grynberga pt. Oskarżam Auschwitz stanowiąca wybór 
ponad dwudziestu rozmów przeprowadzonych przez au-
tora z dziećmi ocalałych z Holokaustu, ukazujących bo-
lesne historie rodzinne naznaczone cierpieniem rodziców, 
poczuciem utraty najbliższych i stale obecnej w ich życiu 
pamięci o zagładzie2. Moderatorem spotkania był dr hab. 
Mirosław Adam Supruniuk z Archiwum Emigracji BU.

Bardzo interesująca była promocja książki prof. dr hab. 
Janusza Tondela z Instytutu Informacji Naukowej i Biblio-
logii UMK pt. Między książką a sztuką Eugeniusza Przyby-
ła: toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania, 
które poprowadziła Anna Kroplewska-Gajewska – kierow-
nik Działu Malarstwa Nowoczesnego i Współczesnego Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu. Eugeniusz Przybył to jedna 
z najważniejszych postaci przedwojennego środowiska ar-
tystycznego i bibliofilskiego Torunia. Ten malarz i bibliofil 
zgromadził jeden z największych księgozbiorów w mieście 
(ponad 10 tys. tomów), z których 7 tys. tomów u schyłku 
życia przekazał Bibliotece UMK w darze. Absolwent Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie i we Florencji, a także 
Akademii Juliana w Paryżu, pracował m.in. jako nauczy-
ciel rysunku i prac ręcznych w Seminarium Nauczyciel-
skim Męskim, a po wojnie zatrudnił się na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Jego ponad 10. tys. księgozbiór należał do 
największych w mieście. Eugeniusz Przybył współtworzył 
kilka towarzystw: Konfraternię Artystów (1920), w której 
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cji Cyfrowej, w wyniku którego zintegrowanych zostało 
125 701 rekordów opisów bibliograficznych znajdujących 
się w katalogu komputerowym Biblioteki UMK z opisa-
mi z bazy NUKAT. W roku 2015, dzięki pomocy ze strony 
Centrum NUKAT, udało się zrealizować grant dotyczący 
retrokonwersji druków zwartych, ukazujących się w la-
tach 1801–1995, z katalogu kartkowego Biblioteki Głównej 
UMK, w oparciu o opisy bibliograficzne skopiowane z bazy 
NUKAT. Dzięki tej współpracy baza BU powiększyła się 
o 300 tys. sygnatur.

Z perspektywy wielu lat współpracy, najpierw z CKHW, 
potem z Centrum NUKAT, doceniamy korzyści jakie z niej 
wynikają. Są to przede wszystkim: przyspieszenie opra-
cowania księgozbioru, nadzór merytoryczny nad jakością 
rekordów opisów bibliograficznych i haseł wzorcowych, 

koordynowanie współpracy między bibliotekami w zakre-
sie współkatalogowania, a także nadzór nad instrukcjami 
formatu MARC 21 dla różnych typów dokumentów.

1 Rubnikowicz M., Nierzwicki K, Mycio A., Nad złoto cenniejsze... 

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Forum 

Bibliotek Medycznych, nr 1 (15) 2015, s. 132–133.

2 Grynberg M., Oskarżam Auschwitz: opowieści rodzinne, 

Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014, s. 7–15.

3 Tondel J., Między książką a sztuką Eugeniusza Przybyła: 

toruńskiego bibliofila i malarza pasje i rozczarowania; Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014, s. 11–13, 160–165, 288–294, 
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pełnił najwyższą funkcję majstra, Towarzystwo Przyja-
ciół Sztuk Pięknych (1921), Towarzystwo Bibliofilów im. J. 
Lelewela w Toruniu (1926), a także Związek Polskich Ar-
tystów Plastyków (1945)3. 

Pelpliński Graduał L.13 był bohaterem sesji naukowej, 
połączonej z prezentacją tego średniowiecznego kodeksu 
rękopiśmiennego w trakcie prac konserwatorskich oraz 
trzech inkunabułów po pracach konserwatorskich, re-
stauratorskich i  digitalizacji. Manuskrypt i  inkunabuły 
pochodzą ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. 
Zaprezentowano także postery z realizacji  projektu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sesja i wy-
stawa zostały przygotowane we współpracy z Instytutem 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK.

Malarsko-poetycką rozmowę z  wątkami sportowymi 
przeprowadziła toruńska malarka i  poetka p. Małgo-
rzata Iwanowska-Ludwińska ze swym synem Danielem 

– dziennikarzem sportowym i autorem biografii: Asy żuż-
lowych torów: Jan Ząbik (2010) oraz Droga do Justyny 
Kowalczyk: historia biegów narciarskich (2014). Spotka-
nie zatytułowane Kalejdoskop rodzinny matki i syna po-
łączone było z wernisażem wystawy prac p. Małgorzaty. 
Małgorzata Iwanowska-Ludwińska – absolwentka Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK, przez lata związana była m. 
in. z Galerią Współczesną w Warszawie, a w latach 70-tych 
XX w. prowadziła z mężem Jerzym Ludwińskim Galerię 
Punkt w Toruniu. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się trzeci już To-
ruński Kiermasz Książki Regionalnej, przygotowany we 
współpracy z Toruńskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, podczas którego można było nabyć 
wydawnictwa dotyczące terenu Pomorza Wschodniego 
i Zachodniego, Powiśla, Warmii, Mazur oraz wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. W ramach kiermaszu odby-
ła się Debata Pomorska Toruń – czy to jeszcze Pomorze? 
z udziałem ówczesnego Wicemarszałka Senatu RP Jana 
Wyrowińskiego i profesora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w  Bydgoszczy Janusza Kutty, a  także spotka-
nie z prof. Teresą Borawską i drem Henrykiem Rietzem 

– autorami najnowszej publikacji Mikołaj Kopernik i jego 
świat: środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia. 
Na zakończenie kiermaszu prof. Jarosław Dumanowski 
z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK wygłosił wykład 
z  pokazem kulinarnym i  degustacją pt. Ciastko, piwo 
i musztarda. Tajemnice historii piernika.

Dodatkowo w  ramach Tygodnia Bibliotek można było 
obejrzeć wystawy: Oni też byli bibliotekarzami przedsta-
wiającą sylwetki znanych osobistości ze świata kultury, 
nauki i polityki, które związane były z bibliotekarstwem, 
a  także ekspozycję starych ksiąg kucharskich ze zbio-

rów BU. Nie zabrakło akcentu muzycznego w wykonaniu 
Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szyma-
nowskiego w Toruniu pod batutą p. Piotra Dołęgowskiego. 
Młodzi artyści pięknie wykonali znane arie operetkowe. 
Na zakończenie miłośnicy książki i czytelnictwa wystar-
towali w rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz, prze-
jeżdżając ulicami Torunia z przystankami przy wybranych 
toruńskich bibliotekach i księgarniach, z metą przy Wy-
mienialni książek. 

Drugi z jubileuszy to 20-lecie współpracy Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Toruniu z NUKAT. Tak, tak, w tym roku mi-
nęło 20 lat... To właśnie w październiku 1996 r. Biblioteka 
Główna UMK dołączyła do współpracy z Centrum Forma-
tów i Kartotek Haseł Wzorcowych. Byliśmy pierwszą i do 
2000 r. jedyną spośród bibliotek pracujących w systemie 
Horizon. Współpraca z Centralną Kartoteką Haseł Wzor-
cowych (CKHW) wymagała zakupienia klienta systemu 
VTLS i przesyłania rekordów khw za jego pośrednictwem. 
Przedstawiciele naszej biblioteki od początku brali udział 
w spotkaniach i pracach stałych grup roboczych: ds. for-
matów i kartotek haseł wzorcowych – nieżyjąca już nieste-
ty p. Maria Major, ds. opracowania rzeczowego – p. Jolanta 
Szewczak, zespół koordynacyjny – p. Wojciech Sachwa-
nowicz, a w 2000 r. do współpracy z Centralnym Kata-
logiem Wydawnictw Ciągłych przystąpiła p. Magdalena 
Gołota-Majewska. Wspólnie ustalano zasady tworzenia 
kartotek, a także zasady współpracy w zakresie prac sys-
temowych i związanych z formatem USMARC. W systemie 
Horizon umiejscowiono na bieżąco aktualizowaną kopię 
bazy CKHW. Z kopii tej korzystały inne biblioteki pracujące 
w tymże systemie.

Po rozpoczęciu współpracy z CFiKHW Biblioteka Uniwersy-
tecka w Toruniu organizowała szkolenia dla bibliotekarzy 
z  innych bibliotek systemu Horizon, a także dla pracow-
ników bibliotek sieci UMK. Dzięki zdobytemu doświadcze-
niu w tworzeniu khw łatwiej było w 2002 r. przystąpić do 
wysyłania rekordów bibliograficznych do katalogu NUKAT.

Biblioteka UMK jest jednym z aktywniejszych ośrodków 
współpracujących z NUKAT. Od 2002 r. do katalogu NU-
KAT wprowadzono 184 735 rekordów bibliograficznych 
(skopiowano 1 026 738) oraz 3 598 rekordów dla wydaw-
nictw ciągłych (skopiowano 25 711). Do CHKW od 1996 r. 
wprowadzono 130 761 rekordów khw oraz 53 047 rekordów 
haseł przedmiotowych. Z tej statystyki jednoznacznie wy-
nika, jakie korzyści przynosi współkatalogowanie. Biblio-
tekarze nie tylko wprowadzają rekordy, ale też je kopiują 
do bazy lokalnej.

Pracownicy BU w  Toruniu biorą również udział w  pro-
jektach realizowanych przez Centrum NUKAT. W 2012 r. 
uczestniczyli w projekcie NUKAT – Autostrada Informa-
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w 2002 r. powstał katalog centralny NUKAT, 
co było możliwe dzięki budowanej od 6 lat 
CKHW

1716

20

Zadaniem nowej jednostki była 

koordynacja prac nad budową 

centralnej kartoteki haseł 

wzorcowych (CKHW)

Centrum Formatów i Kartotek Haseł 

Wzorcowych zostało przekształcone 

na Centrum NUKAT

2002

rok

4 3 7   9 4 7

rekordy haseł osobowych 
i korporatywnych

4 9 6   6 1 3

5 7 0   9 2 9

6 5 8   4 1 8

7 5 9   6 7 8

8 6 4   4 4 6

9 7 0   3 1 5

1  0 8 2   9 5 5

1  1 74   8 9 8

1  3 3 2   2 9 5

1  4 6 1   7 5 2

1  5 8 8   8 5 7

1  7 0 6   5 4 2

1  8 3 0  9 9 7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celem – zbudowanie katalogu centralnego 

współtworzonego przez biblioteki naukowe,  

głównie akademickie

Do końca 1996 roku w kartotece 

zgromadzono:

30 000

3 475

5740

HASEŁ OSOBOWYCH I KORPORATYWNYCH

HASEŁ DLA TYTUŁÓW SERII

REKORDÓW HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH 

Wygenerowano kopie kartoteki dla Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu i Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

1 czerwca 1996 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  powstało  
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych (CFiKHW)

Jak rośnie kartoteka na przykładzie 
haseł osobowych i korporatywnych 
(każdorazowo stan podany jest 
na grudzień danego roku):

10 czerwca 2002 r. ponad

rekordów khw zgromadzonych w CKHW staje się 

podzbiorem bazy NUKAT

700 tys.
20 lat budowania centralnej kartoteki 
haseł wzorcowych 

20
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Tak uważano jeszcze do niedawna, dopóki ktoś nie wpadł na 
pomysł, by zaopatrzyć przedmioty w czujniki i sygnalizatory, 
podpiąć je do Internetu i objąć systemami przetwarzającymi 
dane.

I nagle okazało się, że lodówka może przeanalizować swo-
ją bieżącą zawartość i utworzyć dla nas listę najpotrzeb-
niejszych zakupów lub wysłać ją do naszego ulubionego 
sklepu online z prośbą o dostawę po godzinie 20.00 (lo-
dówek otwierających drzwi dostawcy i  rozpakowujących 
zakupy jeszcze nie wynaleziono, ale to na pewno wyłącznie 
kwestia czasu). Nagle okazało się wysoce prawdopodobne, 
że pojazd, który właśnie uległ awarii lub wypadkowi, lub 

„zaobserwował” podobne zdarzenie w pobliżu siebie, może 
wysłać ostrzeżenie innym pojazdom o konieczności omi-
nięcia feralnego miejsca. Nagle okazało się, że nasz skra-
dziony wczoraj rower oraz chip naszego psa, który zniknął 
w czeluściach lasu w pogoni za zającem, mogą przesłać 
nam precyzyjne informacje o swojej lokalizacji, ponieważ 
odkryły, że znajdują się stanowczo za daleko od właściciela, 
jak na swój gust.

I nagle Internet stał się nie tylko siecią łączącą Ludzi, ale 
także inne Istoty oraz Rzeczy.

„Koncepcję „Internet of Things” (IoT) stworzył brytyjski 
przedsiębiorca i twórca start-upów – Kevin Ashton. Ideę tę 
sformułował w 1999 roku w celu opisania systemu, w któ-
rym świat materialny komunikuje się z komputerami (wy-
mienia dane) za pomocą wszechobecnych sensorów. Prawie 
dekadę później, na przełomie 2008 i 2009 roku, liczba urzą-
dzeń podłączonych do sieci przekroczyła liczbę mieszkań-
ców naszego globu. Moment ten, według Cisco, to prawdzi-
we narodziny „Internetu Rzeczy”, określanego coraz częściej 
jako „Internet Wszechrzeczy” (Internet of Everything). W ta-
kim ujęciu system tworzą nie tylko przedmioty, ale także 
procesy, dane, ludzie, a nawet zwierzęta czy zjawiska at-
mosferyczne – wszystko, co może zostać potraktowane jako 
zmienna.” (Z raportu „Internet Rzeczy w Polsce”, dostęp-
nego online iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/
Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf) 

„Skala zastosowania rozwiązań IoT jest ogromna: od minia-
turowych dodatków do odzieży, poprzez inteligentne sprzęty 
domowe, automatykę budynkową i inteligentne miasta, po 
gospodarkę wodną czy systemy obronne.” (Tamże)

Olbrzymie ułatwienia dla użytkowników, czyli odbiorców 
końcowych. Olbrzymia szansa dla rozwoju gospodarki. 
Inteligentne środowisko. Inteligentna gospodarka wodna. 
Inteligentny przemysł. Inteligentna produkcja. Inteligentny 
transport. Inteligentna energia. Inteligentne miasta. Inte-
ligentne budynki. Inteligentne mieszkanie. Inteligentne 
zdrowie. Inteligentne życie… 

Świetnie.

Nie zapominajmy jednak, że wszystko, co wymyśla człowiek, 
ma zawsze – niczym przysłowiowy kij – dwa końce.

Słabym punktem Internetu Rzeczy są bariery w jego rozwo-
ju. Problemy z ciągłością zasilania sensorów (jakoś nikt do-
tąd nie opatentował atomowych baterii „paluszków”). Ogra-
niczona liczba urządzeń i przedmiotów mogących posiadać 
adres w  sieci i  w  związku z  tym konieczność wdrażania 
nowych standardów identyfikacji (protokół IPv6). I wresz-
cie największe z ograniczeń – bezpieczeństwo danych oraz 
zachowanie prywatności.

Hm…

Jeśli Twoja własność komunikuje się z otaczającym ją świa-
tem, to świat może zechcieć skomunikować się z nią. Twoje 
dane i dane Twoich rzeczy mogą trafić w niepowołane ręce. 
Dane określonych grup społecznych i powiązanych z nimi 
przedmiotów mogą trafić w niepowołane ręce. A niepowo-
łane ręce mogą zrobić wszystko: okraść, zafałszować, za-
szantażować, a przede wszystkim zabić.

A więc Internet Rzeczy to nie tylko korzyści, ale także zagro-
żenia, choć z pewnością większość z nich można wyelimino-
wać lub ograniczyć, to jednak nie stanie się to natychmiast 
ani bezkosztowo.

Brrr…

To może jednak zrobię listę zakupów i pójdę do sklepu, cho-
ciaż pewnie zapłacę kartą, bo to przecież takie wygodne…

No właśnie. Podobne obawy towarzyszyły nam przy wdra-
żaniu bankowości elektronicznej. A jednak nie było przed 
nią ucieczki. Są wprawdzie nadal ludzie, którzy unikają ko-
rzystania z kart kredytowych czy kontroli konta przez Inter-
net, jednak pozostają w znaczącej mniejszości w stosunku 
do tych, którzy pomimo strachu wybrali wygodę wiążącą się 
z sieciowymi usługami bankowymi.

Czy jesteśmy gotowi technologicznie na te zmiany? W du-
żym stopniu zależy to od miejsca naszego zamieszkania. 
Ponad połowa ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do 
Internetu, z drugiej strony są jednak kraje takie jak Korea 
Południowa czy Hongkong, gdzie średnia maksymalna 
prędkość łącza to ok. 50 Mb/s, a dostęp do Internetu ma 
ponad 98% mieszkańców. W Europie liderami w tym zakre-
sie jest Skandynawia i Kraje Beneluxu.

W Polsce sytuacja rysuje się bardzo obiecująco, choć jak 
zawsze, pozostają białe plamy. A to łącze jakieś słabe, nie 
wspiera najnowszych technologii i standardów, a to zasięg 
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Gdyby lodówka 
mogła myśleć

Lubicie robić zakupy? 
Ja uwielbiam. 
No może nie zawsze. 
Uwielbiam, gdy w grę wchodzi coś nowego, ale na ogół 
masło, kefir i jajka kupuję takie same. 
Byłoby świetnie, gdyby w robieniu zakupów, przynajmniej 
tych powtarzalnych, mógł mnie ktoś wyręczyć. 
Ktoś, a może coś.

Lubicie tkwić w korku? 
Niezbyt, prawda? 
Byłoby świetnie, gdyby ktoś mógł przewidywać, gdzie 
powstanie korek i wskazywać mi alternatywną trasę. 
Ktoś, a może coś.

Lubicie tracić swoje ukochane przedmioty? 
Ten pamiątkowy zegarek po dziadku? Unikatową branso-
letę, którą dostałeś w prezencie od żony?  Tydzień temu 
nabyty po wielu wyrzeczeniach i długim oszczędzaniu 
motocykl? 
Byłoby świetnie, gdyby nasza własność dbała o to, żeby 
się od nas nie oddalać i powiadamiać o ewentualnym 
przypadkowym lub nieprzypadkowym rozstaniu.

Lubicie…

Rzeczy nie potrafią myśleć ani rozmawiać z nami lub po-
między sobą.

TEKST: AGNIESZKA KASPRZYK

O internecie rzeczy słów kilka

http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
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telefonii komórkowej, mówiąc delikatnie, taki sobie. Mia-
sta, jak zwykle, dysponują tu znacznie szerszymi możliwo-
ściami niż tereny wiejskie i słabo zaludnione. Natomiast 
badania wskazują na całkiem niezły poziom kompetencji 
cyfrowych u polskich użytkowników (szczególnie intere-
sująca jest dynamicznie rosnąca liczba użytkowników In-
ternetu wśród dzieci i osób w wieku powyżej 55 lat) oraz 
równie satysfakcjonujące zaopatrzenie tych osób w sprzęt 
pozwalający łączyć się z siecią (obecnie w przeważającej 
części w sposób mobilny). Można przyjąć zatem, że jeste-
śmy gotowi i istotnie, coraz częściej zdarza nam się, świa-
domie lub nieświadomie, mieć do czynienia z Internetem 
Rzeczy (choć przyznaję, że jeśli chodzi o mnie, to jak dotąd 
jedynym w miarę świadomym kontaktem z IoT było reje-
strowanie tras moich wypraw rowerowych i przebieżek za 
pomocą aplikacji Endomondo, z której po pewnym czasie 
bez większego żalu zrezygnowałam).

Jak więc wyglądają Wasze relacje z IoT, Szanowni Czytelnicy 
– czy Wasza lodówka sama robi zakupy, Wasz pies spaceruje 

w obroży z gpsem, a Wasz samochód analizuje styl jazdy 
kierowcy, proponując wygodniejszą trasę lub termin naj-
bliższego przeglądu technicznego?

A, i jeszcze jedno…

Zatrzymajcie się na chwilę. Wyobraźcie sobie ten cały In-
ternet Rzeczy. Miliardy, biliony urządzeń wymieniających 
dane przez Sieć. Systemy analizujące i przetwarzające te 
dane. Kolejne urządzenia, przedmioty i usługi powstające 
w odpowiedzi na przetworzone dane. W każdej minucie, 
sekundzie… dzień po dniu, aż któregoś poranka Internet… 
zacznie myśleć i otworzy oczy.

Jak myślicie, czy spodoba nam się pierwszy krzyk tego no-
worodka?

TYTUŁ UJEDNOLICONY 3(20)/2016
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  02.

Ogólne zasady katalogowania

Telegramy patriotyczne kataloguje się zgodnie z instrukcją 
„Format MARC 21 dla dokumentu ikonograficznego”.  Jed-
nak ze względu na ich specyficzną formę powstała również 
szczegółowa „Instrukcja opracowania telegramów patrio-
tycznych w katalogu NUKAT”, która jest dostępna w Bazie 
ustaleń na stronie Centrum NUKAT.

Dane zamieszczone na telegramach ze względu na ich po-
chodzenie można podzielić na dwie części. Pierwszą z nich 
stanowią cechy wydawnicze: przedstawienie ikonograficz-
ne, towarzyszące mu napisy umieszczone przez wydawcę 
oraz informacja o  wydawcy/nakładcy, miejscu druku czy 
drukarzu. Informacje te stanowią podstawę opracowania 
rekordu bibliograficznego w katalogu NUKAT.

Drugą stanowi część rękopiśmienna – umieszczona przez 
nadawcę telegramu: informacja o nadawcy, odbiorcy, treść 
życzeń oraz wszelkie inne odręczne adnotacje na blankie-

cie. Informacje te umieszcza się w rekordzie egzemplarza 
w katalogu lokalnym biblioteki. Oczywiście te informacje 
mogą nie występować, gdy kataloger ma przed sobą czy-
sty, niezapisany blankiet telegramu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu blankiet z tym samym przed-
stawieniem ikonograficznym będzie miał jeden opis bi-
bliograficzny w katalogu NUKAT, niezależnie od tego czy 
biblioteka posiada pusty blankiet, czy też zawierający ży-
czenia z okazji imienin, ślubu, jubileuszu, czy jeszcze innej 
okoliczności.

Tytuł telegramu

Jednym z  problemów, jakie napotyka się przy katalogo-
waniu telegramów patriotycznych, jest określenie tytułu. 
Przed powstaniem instrukcji telegramy patriotyczne były 
katalogowane w  bibliotekach w  niejednolity sposób. Po-
sługując się dosłownie instrukcją dla dokumentów ikono-
graficznych, za tytuł powinien zostać uznany umieszczony 

23

TYTUŁ UJEDNOLICONY 3(20)/2016

Telegramy patriotyczne to wydawane od 1895 roku blankiety do przekazywania życzeń, zawiera-
jące motywy narodowe, patriotyczne, ludowe oraz sceny rodzajowe. Spotyka się również nazwę 
telegramy narodowe albo telegramy kościuszkowskie, gdyż pierwszy blankiet wydrukowany 
w 1895 roku zawierał wizerunek tego wielkiego Polaka (il. 1). 
 
Do pierwszej wojny światowej telegramy patriotyczne były wydawane przede wszystkim w zaborze 
pruskim. Tradycja wydawania telegramów patriotycznych zachowała się po odzyskaniu niepod-
ległości i przetrwała do wybuchu II wojny światowej. 

Jak katalogować 
telegramy 
patriotyczne?

TEKST:ANNA ZAWADZKA

  01.
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napis, np.: „Szczęść Boże Młodej Parze” – nie oddawało by 
to jednak charakteru tego druku. Biblioteki rozwiązywały 
ten problem w różny sposób, w zależności od posiadanych 
zbiorów oraz potrzeb czytelników. Generalnie jednak próby 
opracowania szły w kierunku uznania określenia formy do-
kumentu za tytuł lub przynajmniej jego pierwszą część. Po-
niżej przykład z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (il. 2).

Zgodnie z  ustaleniami z  nowo opracowanej instrukcji, 
w  podpolu $a  pola 245 umieszcza się sformalizowane 
określenie typu „Telegram patriotyczny” albo „Telegram ży-
czeniowy”, zaś w polu 500 umieszcza się uwagę „Tyt. nada-
ny przez katalogującego”. Daje to możliwość szybkiego wy-
szukania przez czytelnika od razu całej grupy telegramów.

Towarzyszące ilustracji napisy na szarfach, winietach, me-
dalionach umieszcza się w polu 246 – o ile nie są nazwą 
wydawcy ani autora. W podpolu $i pola 246 umieszcza się 
również informacje o położeniu napisu, np.: napis na szar-
fie (il. 3, 4, 5). 

Data wydania telegramu

Niektóre przedstawienia ikonograficzne na telegramach 
były związane z rocznicami z historii Polski albo z roczni-
cami urodzin, śmierci bohaterów narodowych. Często wte-
dy wydawca umieszczał datę wydarzenia i  datę wydania 
telegramu (il. 6, 7, 8). 

   05.

  04.

  03.
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Bibliografia:

 » Zawadzka A., Cel narodowy i dobroczynny, czyli o telegramach pa-

triotycznych, [online, dostęp 3.07.2016], http://buwlog.uw.edu.pl/

cel-narodowy-i-dobroczynny-czyli-o-telegramach-patriotycznych

 » Telegramy kościuszkowskie [online, dostęp 3.07.2016], http://www.

ompio.pl/pl-PL/zbiory/88-telegramy-kosciuszkowskie 

 » Instrukcja opracowania telegramów patriotycznych w katalogu NUKAT, 

[online, dostęp 3.07.2016], http://centrum.nukat.edu.pl/images/baza_

ustalen/85/telegramy_patriot_2016.pdf

 » Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikono-

graficznego [online, dostęp 3.07.2016], http://centrum.nukat.edu.

pl/images/files/instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_ikonogra-

fia_110607.pdf

Najczęściej jednak data wydania telegramu nie jest znana. 
Blankiety z tym samym przedstawieniem ikonograficznym 
mogły być wykorzystywane przy różnych okazjach, dlatego 
data wypisana odręcznie na poszczególnych telegramach 
może się różnić o kilka lat. W takim wypadku, by uniknąć 
modyfikacji opisu bibliograficznego, w  polu 260 podaje 
się szeroko określone ramy czasowe wydawania telegra-
mów patriotycznych z dopiskiem circa [ca 1895–1939/45], 
a  datę wypisania telegramu patriotycznego podaje się 
w rekordzie egzemplarza.

Inne uwagi

Przy katalogowaniu telegramów patriotycznych istotne 
jest dokładne opisanie szczegółów ilustracji razem z  ko-
lorystyką, tak aby rekord bibliograficzny jednoznacznie 
identyfikował dokument. Te same motywy były wykorzy-
stywane wielokrotnie, tak więc często dwa różne blankiety 
różnią się tylko kolorystyką i/lub detalami. Przykładem 
mogą być dwa telegramy z hasłem „Nasz Bałtyk Polskim 
Na Wieki” różniące się nieznacznie kolorem i  sposobem 
ułożenia skrzydeł orła (na pierwszym orzeł ma skrzydła 

podniesione, na drugim opuszczone). Cała reszta szczegó-
łów (stojący marynarz, morze, zachodzące słońce, statek, 
szarfa) pozostają bez zmian (il. 9, 10).
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Wszystkie ilustracje po-
chodzą ze zbiorów Gabi-
netu Dokumentów Życia 
Społecznego Biblioteki 
Uniwersyteckiej w War-
szawie i są dostępne w bi-
bliotece cyfrowej e-bUW 
(http://ebuw.uw.edu.pl/)

  10.

  09.

  08.
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Zastosowanie takiej struktury pozwala na uproszcze-
nie modelu, co wynika z faktu, że elementy podrzędne 
dziedziczą atrybuty i relacje przypisane elementom nad-
rzędnym. Nie ma więc potrzeby wielokrotnego przypisy-
wania tych samych cech poszczególnym elementom. Na 
samym szczycie tej hierarchii znajduje się element res, 
będący zgeneralizowaną (pozbawioną ścisłego związku 
z opracowaniem przedmiotowym) formą elementu the-
ma pochodzącego z FRSAD. Pozostałe elementy są jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi podklasami. Nowością 
w tym modelu jest pojawienie się jednostki agent, stano-
wiącej klasę nadrzędną dla jednostek reprezentujących 
twórców, oraz jednostki okres czasu. Spośród elementów 
grupy trzeciej FRBR (pojęcie, obiekt, wydarzenie, miejsce) 
ocalał jedynie element miejsce. Za zbędne zostały uzna-
ne również te elementy modelu FRAD, które wprowa-
dzono z myślą o opisywaniu zadań realizowanych przez 
twórców danych (przepisy, agencja).

Następnym krokiem było zdefiniowanie relacji. Ich zna-
czenie w modelu polega na opisaniu powiązań występu-
jących między instancjami poszczególnych elementów 
i umieszczeniu ich w określonym kontekście. Kluczowe 
znaczenie zachowały relacje między dziełem, realizacją, 
materializacją i egzemplarzem, określane w FRBR jako 
podstawowe (primary). Wykorzystywanie innych relacji 
nie jest traktowane jako obowiązkowe, ale zaleca się sto-
sowanie ich w możliwie szerokim zakresie ze względu na 
wspieranie w ten sposób zadania odkrywanie. Warto też 

dodać, że w związku z wprowadzeniem jednostek miej-
sce i okres czasu pewne atrybuty (np. miejsce publikacji, 
miejsce urodzenia, data urodzenia) zostały przekształ-
cone w relacjeAtrybuty, czyli cechy charakteryzujące po-
szczególne elementy, są ostatnim składnikiem modelu. 
FRBR-LRM zawiera 37 atrybutów przypisanych dziesięciu 
jednostkom. Jeśli ktoś odniósł wrażenie, że jest ich podej-
rzanie mało, to nie będzie to całkiem bezzasadne. Twórcy 
modelu, wychodząc z założenia, że nie jest możliwe stwo-
rzenie wyczerpującej listy cech, świadomie ograniczyli 
się do uwzględnienia tylko najbardziej charakterystycz-
nych atrybutów, pozostawiając możliwość dowolnego do-
dawania kolejnych, w zależności od potrzeb konkretnej 
implementacji modelu.

Tak w ogólnych zarysach przedstawia się model FRBR-
-LRM. Nie jest to model zamknięty i w najbliższym czasie 
będzie pewnie podlegał pewnym modyfikacjom. W ra-
mach toczonej publicznie dyskusji zostały zgłoszone 
liczne uwagi krytyczne, które przynajmniej częściowo po-
winny zostać uwzględnione w ostatecznej wersji. Bardzo 
istotne znaczenie będzie miało również to, w jaki sposób 
konsolidacja rodziny FR wpłynie na RDA. Pewne sugestie 
mogą pojawić się już podczas zbliżającej się konferencji 
IFLA. Problem ten ma być tematem jednego z wystąpień 
podczas konferencji satelickiej „RDA in the Wider World”. 
Bardzo żałuję, że nie będę miał możliwości wysłuchać 
tego referatu, mam jednak nadzieję, że materiały z tego 
spotkania zostaną opublikowane.

MYŚLI (NIE)UJEDNOLICONE

Poziom pierwszy Poziom drugi Poziom trzeci

LRM-E1 rzecz (res) x x

x LRM-E2 dzieło (work) x

x LRM-E3 realizacja(expression) x

x LRM-E4 materializacja (manifestation) x

x LRM-E5 egzemplarz (item) x

x LRM-E6 agent (agent) x

x x LRM-E7 osoba (person)

x x LRM-E8 grupa (collective agent)

x LRM-E9 nazwa (nomen) x

x LRM-E10 miejsce (place) x

x LRM-E11 okres czasu (time span) x
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Model FRBR-LRM, 
czyli o integracji 
rodziny FR

W  poprzednim numerze Tytułu Ujednoliconego poda-
łem garść informacji dotyczących pojawienia się mode-
lu FRBR-LRM, będącego skonsolidowaną wersją trzech 
modeli stanowiących rodzinę FR (FRBR, FRAD, FRSAD). 
Poniższy artykuł będzie kontynuacją tego tematu i po-
staram się w nim zaprezentować główne założenia tego 
nowego tworu. Jak już pisałem wcześniej, powstanie 
skonsolidowanego modelu było konieczne ze względu na 
brak logicznej spójności między tymi odzwierciedleniami 
trzech fragmentów bibliograficznego uniwersum. Każda 
próba stworzenia systemu informacyjnego uwzględnia-
jącego wszystkie modele wiązałaby się z koniecznością 
rozwiązywania złożonych problemów, wynikających z od-
miennego podejścia do pewnych zagadnień, zastosowa-
nego przez autorów poszczególnych modeli. Pogodze-
nie tych sprzeczności nie mogło dokonać się na drodze 
mechanicznego scalenia poszczególnych części w jedną 
całość, lecz wymagało przemyślenia na nowo podstawo-
wych założeń dotyczących zakresu stosowania modelu 
i sposobu opisu bibliograficznej rzeczywistości. Na wstę-
pie należało więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma być 
adresatem nowego modelu i  jakie potrzeby potencjal-
nych użytkowników mają być realizowane. Zapropono-
wane przez FRBR rozwiązanie, zgodnie z którym należało 
koncentrować się na potrzebach użytkownika końcowego, 
zostało znacznie zmodyfikowane przez FRAD. W obsza-
rze zainteresowań autorów tego modelu znalazły się 
również zadania realizowane przez bibliotekarzy i two-
rzone przez nich dane o charakterze administracyjnym. 
Autorzy FRBR-LRM zdecydowali się na powrót do korze-

ni i ponownie w centrum uwagi postawili użytkownika 
końcowego. Pewne zmiany zostały jednak wprowadzone 
i ostatecznie proces realizacji potrzeb informacyjnych 
został podzielony na pięć następujących zadań: 1) zna-
lezienie (find), 2) identyfikacja (identify), 3) wybór (select), 
4) uzyskanie (obtain), 5) odkrywanie (explore). Pierwsze 
cztery zadania zostały przejęte z FRBR. Ich definicje zo-
stały jednak nieco przekształcone, tak aby uwzględnić 
pewne aspekty zawarte w definicjach tych samych zadań 
podanych w pozostałych modelach. Ostatnie zadanie zo-
stało przejęte z FRSAD, jego definicja uwzględnia jednak 
również pewne elementy zadania kontekstualizacja (con-
textualize) z modelu FRAD.

Kolejny etap to wytypowanie podstawowych elementów 
(mówiąc językiem fachowym: encji), które będą tworzyć 
szkielet modelu. Spuścizna po trzech poprzednikach to 
10 elementów wywodzących się z FRBR, 16 z FRAD i tyl-
ko 3 z FRSAD. Wszystkie te elementy zostały poddane 
wnikliwej analizie w celu określenia, czy można je po-
zostawić w nowym modelu. Przede wszystkim należało 
ustalić, czy dana jednostka mieści się w przewidzianym 
zakresie, czy też należy uznać ją za zbyteczną. Drugim 
problemem było sprawdzenie tego, czy elementy o tej 
samej lub podobnej nazwie rzeczywiście odnoszą się do 
tego samego bytu i mogą zostać scalone, czy też z przy-
pisanych im definicji wynika, że są to dwa różne obiekty. 
Ostatecznie przez sito eliminacyjne przeszło 11 elemen-
tów, które w odróżnieniu od pierwowzorów utworzyły 
strukturę hierarchiczną. 

Tekst: Leszek Śnieżko

TYTUŁ UJEDNOLICONY 3(20)/2016



30 3130

TYTUŁ UJEDNOLICONY 3(20)/2016

Na dnie jeziora zostaje znalezione ciało policjanta. Kto 
stoi za jego śmiercią? I czy zbrodnia może mieć związek 
ze znakiem zodiaku?

Podinspektor Marián Holina ma słabość do rogalików, 
którym wystawia noty w skali od 1–5; bardziej niż nowo-
czesnym metodom śledczym ufa własnej intuicji, obja-
wiającej się łaskotaniem w okolicach pępka; w chwilach 
słabości zwraca się do Najwyższej Instancji (po słowac-
ku), a gdy się denerwuje, rzuca mięsem (po węgiersku). 
Niemniej specyficzni są jego partnerzy, niedoświadczony 
i ciągle wyrywający się przed szereg aspirant Diviš oraz 
hiperaktywna kapitan Šotolová. Jakby tego było mało, 
w praskim Wydziale Zabójstw robotę omawia się raczej 
w stołówce niż przy biurku.

Sympatyczny, bezpretensjonalny i pozbawiony supermocy 
zespół Holiny, wciągająca intryga oraz nieodzowny czeski 
humor sprawiają, że Iva Prochazková wprowadza nową 
jakość do literatury kryminalnej.

WYDAWNICTWO AFERA

MĘŻCZYZNA NA DNIE

Procházková jest autorką scenariusza do popularnego 
serialu telewizyjnego Zabójstwa w kręgu (Vraždy v kruhu), 
w którym Marián Holina (w tej roli dobrze znany także 
polskim widzom Ivan Trojan) i jego zespół badają zbrodnie 
z wykorzystaniem nieoczywistych metod śledczych, w tym 
astrologii. W serii książkowej, którą otwiera Mężczyzna 
na dnie, autorka nawiązuje do serialu, lecz prezentuje 
zupełnie nowe historie.

Książka otwiera w wydawnictwie Afera serię Czeskie Krymi 
prezentującą najciekawsze współczesne powieści krymi-
nalne zza południowej granicy.

www.wydawnictwoafera.pl

Iva Procházková

KĄCIK LITERACKI

Szukacie kryminału na letnie upały z wartką, krwistą historią? Z sen-
sacyjnymi zwrotami akcji co kilka stron? Z mrożącą krew w żyłach 
zbrodnią? Najlepiej w liczbie mnogiej. Z nietuzinkowym śledczym, 
takim w stylu Harry’ego Hole? Jeśli na większość pytań odpowie-
dzieliście pozytywnie – nie sięgajcie po „Mężczyznę na dnie”, bo tego 
w tej książce nie znajdziecie. Ale jeśli cenicie dobre kryminały, w prze-
myślany sposób skonstruowane i poprowadzone, w których krew nie 
musi przelewać się hektolitrami, seryjny zabójca dokonywać zbrodni 
w najbardziej wyszukany i szokujący sposób, a akcja nie musi pędzić do 
przodu z zawrotną prędkością, by wciągać – sięgnijcie po „Mężczyznę 
na dnie” Ivy Procházkovej. Ja z tą lekturą zaczęłam sezon wakacyjny 
i było to trafione otwarcie sezonu.

Zaczyna się jak u Hitchcocka – trzęsieniem ziemi, tylko takim emocjo-
nalnym. Nie będę zdradzać, co jest przedmiotem tego emocjonalnego 
wstrząsu – nadmienię tylko, że dawno nie czytałam w kryminale tak 
dobrego (i mocnego) otwarcia historii. To otwarcie dotyczy wydarzenia 
sprzed dziesięciu lat, które, jak można się domyślać, będzie miało 
jakiś mniejszy lub większy związek ze śledztwem. Właściwa historia 
zaczyna się jednak 10 lat po tym fatalnym zdarzeniu – w momencie, 
gdy dwóch nastolatków zamiast iść grzecznie do szkoły wybiera się do 
nieczynnego kamieniołomu nad jezioro. Na dnie odnajdują samochód, 
a w nim trupa – jak się okazuje,  ciało należy do tamtejszego poli-
cjanta – Osvalda Zapletala. Do sprawy zostaje oddelegowany praski 
zespół – podinspektor Marián Holina (amator rogalików), wyrywny 
żółtodziób – aspirant Diviš, i wulkan energii – kapitan Šotolová. Śledczy 
szybko przekonują się, że z mężczyzny na dnie za życia był niezły 
gnojek – gliniarz uzależniony nie tylko od trawki, ale i od przemocy, 
zabawiający  się kosztem młodych kobiet, wykorzystujący do tego 
swoją pozycję i wpływy, niestroniący od szantażu i wymuszeń. Kawał 
gnoja. Po śmierci –  dosłownie na dnie, za życia – na dnie moralnym. 
Grono osób, które Zapletalowi mogłoby życzyć źle i które z Zapletalem 
miało na pieńku – jest więc odpowiednio szerokie. 

Dość szybko autorka odsłania przed nami krąg osób, wśród których 
może znajdować się morderca (ewentualnie mordercy), a potem stop-
niowo odsłania powiązania tych osób z ofiarą (choć za życia – katem), 
by doprowadzić za  sprawą trójki śledczych do rozwiązania zagadki. 
Autorka zgrabnie zaplatać będzie przed nami sieć wzajemnych po-
wiązań między postaciami i motywami, komplikując tym samym 
akcję. I choć podinspektor Holina stosuje dość nietuzinkowe metody 
śledcze, najbardziej ufając swojej intuicji i astrologii (!), wspomagając się 
w tworzeniu profilu i ofiary, i mordercy układem planet i horoskopem, 
to jednak na plan pierwszy wysuwają się motywacje psychologiczne 
(cóż, ponoć to też można wyczytać z gwiazd). Procházková dba o to, 
by psychologiczne motywacje postaci i ich portrety psychologiczne 
były wiarygodne. 

Nie do końca dałam wiarę takiemu rozwiązaniu zagadki, jakie za-
proponowała autorka, choć z drugiej strony sama typowałam tego 
sprawcę (lub sprawców, żeby nie sugerować). Albo jak u podinspektora 
Holiny – intuicyjnie przeczuwałam, kto stoi za zbrodnią. Dlatego mimo 
że otrzymałam naprawdę dobrze napisany kryminał (z wbijającym 
w fotel otwarciem), który zapewnił mi niezłą rozrywkę na dwa długie 
wieczory i od którego trudno było się oderwać, to zakończenie mnie 
nie zaskoczyło. A kiedy w kryminale zakończenie mnie nie zaskakuje, 
czuję się zawsze trochę zawiedziona. 

Ponieważ jednak polubiłam praskich policjantów i ich sposób pracy, 
nie trzeba mnie będzie namawiać, by sięgnąć po kolejny kryminał 
z serii. Jak tylko pokaże się na polskim rynku.

Marlena Borowska
www.panibookowska.blogspot.com
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Edvard dorastał w domu dziadków, pośród pól i pastwisk, 
w sielskim pejzażu Norwegii. Jego rodzice zginęli we 
Francji, kiedy był jeszcze dzieckiem. Dlaczego właśnie 
tam? To jedna z wielu rodzinnych tajemnic skrywanych 
za zasłoną milczenia.

W poszukiwaniu rozwiązania zagadki Edvard trafia na 
Szetlandy, gdzie krajobraz urzeka romantycznym pięknem, 
a zarazem nieustannie wróży katastrofę. Znajduje tam 
kolejne ślady minionych zdarzeń i  tajemniczą kobietę, 
której nie potrafi zrozumieć. W końcu kiedy jedzie do 
Francji, nad Sommę, której brzegi pokryte są grobami po-
ległych żołnierzy – i wszystko powoli zaczyna się układać 
w spójną całość, mimo że korzenie tej historii sięgają 
najbardziej tragicznych wydarzeń XX wieku, a Edvard musi 
rozstrzygać dylematy podobne tym, z jakimi zmagali się 
antyczni bohaterowie.

Poszukiwanie własnej tożsamości w zamęcie dziejów, 
porywy namiętności, chciwość i śmierć, a  także miłość 
do cennego drewna, która niczym mitologiczna klątwa 
zawisła nad losami dwóch rodzin – o tym wszystkim jest 
ta książka.

www.smakslowa.pl
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PŁYŃ Z TONĄCYMI
Lars Mytting
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KĄCIK LITERACKI

Po raz pierwszy o Larsie Myttingu, współczesnym nor-
weskim dziennikarzu i  pisarzu, dowiedziałem się przy 
okazji niezwykle sympatycznego poradnika o  życiu 
Porąb i  spal. Wszystko co mężczyzna powinien wie-
dzieć o  drewnie,  który urzekł mnie pięknymi zdjęcia-
mi i  filozofią prostego podejścia do życia. Tym razem 
przeczytałem pełnowymiarową powieść Myttinga Płyń 
z tonącymi, która najpierw zachwyciła mnie sugestyw-
ną okładką,  a zaraz potem interesującą fabułą. Warto 
wspomnieć, że książkę docenili krajanie pisarza, przy-
znając jej Nagrodę Norweskich Księgarzy za rok 2014. 
 
Edvard Hirifjell, główny bohater książki i  jednocześnie 
jej narrator, ma dwadzieścia trzy lata i  od małego był 
wychowywany przez dziadka. Rodzice chłopca zginęli 
podczas wycieczki do Francji, a Edvard, który im towa-
rzyszył, wtedy trzylatek, na kilka dni zniknął. Wkrótce 
odnalazł się cały i zdrowy – powrócił do rodzinnej Nor-
wegii i został zaadoptowany przez wspomnianego dziad-
ka. Chłopiec dorastał na prowincji, otoczony miłością. 
Kiedy dziadek zmarł, Edvard postanowił przeprowadzić 
małe śledztwo, bowiem zaczęły docierać do  niego róż-
ne informacje na temat jego rodziny, dawnych zaszłości 
i niewyjaśnionych sporów. Chłopakowi nie dawała także 
spokoju tajemnicza śmierć rodziców i własne kilkudnio-
we zniknięcie, którego nie pamiętał. Nieświadomie otwo-
rzył puszkę Pandory, a wspomnienia o członkach rodziny 
zawiodły go ponownie do Francji oraz na Szetlandy, gdzie 
wszystkie elementy rodzinnej układanki zaczęły układać 
się w całość. Obraz, jaki wyłonił się z tych poszukiwań 
pokazał, jak wielki wpływ na ludzi miała historia Euro-
py, w tym przypadku sięgająca czasów I wojny światowej.  
 
Dzieje dziadka Sverrego i  jego brata Einara stanowią 
trzon opowieści Myttinga. Skomplikowane losy rodziny 
Hirifjell wyraźnie pokazują, jaki wpływ na losy jednost-
ki ma historia, również ta współczesna. Pisarz zahacza 
o  niechętnie przypominany wątek współpracy Norwe-
gów z  nazistami, antagonizując biografie obu braci. 
Stanęli oni po dwóch stronach wojennej barykady, a raz 
podjęta decyzja zaważyła na całym ich dorosłym życiu. 
Edvard przebija się mozolnie przez mur niechęci wobec 
przeszłości, poplątane wspomnienia, zamazane fakty. 
Przez jego ręce przechodzą dziesiątki fotografii, doku-
mentów, listów. Początkowo w głowie chłopaka panuje 
chaos, ale Edvard nie odpuszcza, dzięki czemu dociera 
do prawdy, która wprawdzie bolesna, przynosi mu długo 
oczekiwany spokój i uwalnia od poczucia niewypełnienia 
zobowiązań wobec najbliższych mu ludzi. Równolegle 
poznaje prawdę o swoich rodzicach i ich śmierci, a także 
porządkuje historię dziadka, jego brata i innych członków 
rodziny. Tym samym buduje własną tożsamość, która 
przez wiele lat wydawała mu się niepełna i niestabilna. 
 

Płyń z  tonącymi to wielowątkowa powieść z  pograni-
cza kryminału i sagi rodzinnej. Umiejscowienie akcji we 
współczesności jest punktem wyjścia do opowiedzenia 
historii rodziny, a szerzej Norwegii i Europy. Jak tradycja 
literacka nakazuje, saga ma w tle wydarzenia historycz-
ne, czyli I i II wojnę światową. Te dwa momenty przeło-
mowe w dziejach kontynentu stanowią punkt odniesie-
nia dla biografii fikcyjnych bohaterów powieści. Mytting 
napisał swoją powieść z iście epickim rozmachem, wpro-
wadził wiele postaci i wątków, które na początku utrud-
niają odbiór powieści, ale po pewnym czasie stają się jej 
znakiem rozpoznawczym. Język sagi – opisowy, bogaty 
w szczegóły, przywołuje na myśl dokonania XIX-wiecz-
nych tuzów literatury. Pisarz skupia się na szczegółach, 
czasem nieistotnych dla rozwoju fabuły, ale nadających 
jej sporo uroku. Jest też w  książce to wszystko, za co 
czytelnicy uwielbiają powieści: wielka miłość i namięt-
ności, chciwość, wyraziste postaci bohaterów, wątki oby-
czajowe i historyczne. Postaci Myttinga muszą dokonać 
wyboru, ale zawsze ze świadomością, że każdy taki gest 
niesie ze sobą konsekwencje, czasem na całe życie. I co 
istotne, w obliczu podejmowania różnych decyzji, czło-
wiek zawsze zostaje sam, co boleśnie odczuli również  
bohaterowie Płyń z tonącymi.

Płyń z  tonącymi Larsa Myttinga to gęsta od wątków, 
bardzo sprawnie napisana saga rodzinna, w  której 
ogromną rolę odgrywa tajemnica. Wpływa ona dosyć 
niespodziewanie na losy poszczególnych bohaterów. 
Język opowieści jest wysmakowany, bohaterowie wy-
raziści, a  problematyka ma charakter uniwersalny, 
bowiem dotyczy człowieka i  konsekwencji podejmo-
wanych decyzji. Edvard na oczach czytelnika dojrze-
wa, stawiając czoła niewygodnej prawdzie o  ludziach, 
których kochał. Poznaje również siebie, co przyniesie 
mu wewnętrzne oczyszczenie i  zdefiniuje jego miej-
sce w  świecie. Warto zauważyć, że obok historii jesz-
cze jednym (choć również niemym) bohaterem po-
wieści jest przyroda, a  dokładniej jeden jej składnik, 
czyli drzewa. Pozyskiwane drewno, szczególnie cenne, 
które staje się kością niezgody między bohaterami. 
 
Nie sposób (i  nie miejsce) przywołać tutaj wszystkie 
wątki i motywy z powieści. Z pewnością Płyń z tonący-
mi to pozycja na długie jesienne wieczory, które uła-
twiają skupienie się podczas lektury. Warto zagłębić się 
w skomplikowane losy rodziny Edvarda, aby dotrzeć do 
najprostszych, ale i najważniejszych prawd o człowieku, 
bez względu na to, gdzie są jego korzenie.

Tomasz Radochoński
www.nowalijki.blogspot.com
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Przygodę z bibliotekarstwem rozpoczęła 
w 1995 r. podejmując pracę w Bibliotece 
Głównej UMCS w Lublinie. Tam w Sekcji 
Opracowania Rzeczowego w  Oddziale 
Opracowania Zbiorów tworzyła hasła wzor-
cowe jhp KABA, głównie z zakresu nauk 
biologicznych i  medycznych, oraz zaj-
mowała się opracowywaniem rzeczowym 
zbiorów. Była redaktorem dziedzinowym 
jhp KABA i członkiem zespołu konsultacyj-
nego. Z czasem do jej obowiązków doszło 
też opracowanie formalne. W 2006 rozpo-
częła pracę w Dziale Opracowania Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 
w  Lublinie. Biblioteki, która wówczas 
nie współtworzyła katalogu centralnego. 
Szybko to się jednak zmieniło i biblioteka 
przystąpiła do współpracy. We wrześniu 
2013 r. podjęła pracę w Centrum NUKAT, 
najpierw jako administrator w Ośrodku 
Kontroli Rekordów Bibliograficznych a na-
stępnie w Ośrodku Koordynacji poznawała 
tajniki pracy bibliotekarza systemowego. 
W marcu 2015 roku objęła stanowisko 
kierownika w Ośrodku Kontroli Rekordów 
Bibliograficznych. Pracowita i kompetent-
na, nie zamiata problemów pod dywan 
tylko konsekwentnie je rozwiązuje. Dba 
o  dobre relacje w  swoim zespole, jest 
wymagająca ale sprawiedliwa. Życzliwa 
i uśmiechnięta. Po pracy relaksuje się 
przemierzając truchtem lub sprintem 
długie kilometry.

PRZEŚWIETLENIE

W Centrum NUKAT zajmuję się: 
tym co związane jest z rekordami bibliograficznymi , czyli weryfi-
kacją poprawności rekordów i szkoleniem z zasad ich tworzenia 

W swojej pracy najbardziej lubię:
elastyczność w organizacji pracy i pracę z ludźmi

Za 10 lat NUKAT:
będzie mocną, dobrą marką

W wolnym czasie najchętniej:
leniuchuję sobie, czytam, biegam

Lubię:
ciszę i spokój

Nie lubię:
fałszu, głupoty, bylejakości

Słowa, których nadużywam to:
nawet jeżeli nadużywam, to nic o tym nie wiem 

Ulubione:
było ich tak wiele, że nie potrafię wskazać tej jedynej. Jeśli chodzi 
o muzykę to są to okolice jazzu i Sting w różnych konfiguracjach

Iwona Leonowicz
Geografia krain zmyślonych
Redaktorzy: Weronika Kostecka, Maciej Skowera

Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo 
i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym po-
rządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze teoretycznym (np. literacka 
mapa miejsc nieistniejących przedstawiona w kontekście przestrzeni domu 
i dzieciństwa), rozważań o charakterze historycznym z wpisaną w tekst swoistą 
„polityką historyczną” wyimaginowanej krainy dzieciństwa – krainy wymyślo-
nej i szczęśliwej lecz podszytej ideologią (np. kraina Szwambranii Lwa Kassila), 
poprzez teksty podejmujące zagadnienia topografii konkretnych miejsc istnieją-
cych realnie aczkolwiek poddanych „mini-transformacji” i przekształconych „nie-
co” w rzeczywistość fantastyczną i magiczną (np. geografia literacka Torunia czy 
obraz Londynu widziany oczami Piotrusia Pana, Mary Popins i Harrego Pottera), 
rozważania o ilustracjach książkowych i ikonotekście „wpisanym” w zmyślone 
krainy książek obrazkowych, po studia przypadków – interpretacji konkretnych 
utworów - rozpatrywanych w szerszym kontekście metodologicznym [np. w uję-
ciu gender studies  (tu: kobieta w przestrzeni baśni czy uwięzienie bohaterek po-
wieści dystopijnych w światach idealnych), w perspektywie postkolonializmu (…). 
Nowatorskość przesłań, świeżość interpretacji i przekonujące próby opisu jakże 
różnorodnych zjawisk kulturowych widać m.in. w wypowiedziach nakreślonych 
w perspektywie animal studies czy w kontekście teorii ekokrytyki.

Z recenzji dr hab. Doroty Michułki
(Uniwersytet Wrocławski)

45 zł

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

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej 
i fantastycznej
Redaktorzy: Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera

Tendencje nowej humanistyki uczą „czytać” Innego/obcego/zwierzę w poszerzo-
nej perspektywie, nieantropocentrycznej, i może przez to prawdziwszej. Czytanie 
menażerii zostało umieszczone na takim styku animal studies z baśnią, poezją, 
wyobraźnią dziecka i horyzontem „metaforyki etycznej”. […] To bardzo kompe-
tentnie napisany, zestawiony i zredagowany przegląd wątków „zwierzęcych” 
w fantastyce oraz literaturze dla dzieci i młodzieży. Taki przegląd, przez który 
prześwietla się cała panorama najnowszych zwrotów w badaniach humanistycz-
nych, zwłaszcza w badaniach pragnących poddać krytycznej analizie fundamen-
talny antropocentryzm naszego myślenia o relacjach ludzi, zwierząt, środowisk, 
instytucji, a także – jak czytamy w tomie – całego mrowia „niemych” Innych „na 
niższych szczeblach drabiny istnienia”.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zieniewicza
(Uniwersytet Warszawski)

35 zł



Dialog międzypokoleniowy:

– Wiesz, wnusiu, w moich czasach 
nie było internetu.
– Taaak? A ile godzin?

Tekst: Iwona Ruść

Paradoks internetu 
i nie tylko…
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Pusta rozrywka, marnotrawstwo czasu, bierne przyswaja-
nie bezmyślnych treści, zobojętnienie na przemoc i agresję, 
uzależnienie, nieprzystosowanie i  brak zainteresowania 
prawdziwym życiem, zatracenie tożsamości…  Jak sądzicie, 
czego to skutek? Oczywiście czytania książek. Tak pod koniec 
XIX wieku, w publikacji pt. „Popularne zabawy”, w rozdziale 
poświęconym książkom, czyli złym zabawom  amerykański 
pastor i abolicjonista, Jonathan Townley Crane, przestrze-
gał ludzi przed czytaniem powieści,  nazywając tę czynność 
jednym z największych występków naszego życia. 

Dzisiaj to samo moglibyśmy napisać o  internecie. Na-
ukowcy biją na alarm – internet zmienia funkcjonowanie 
naszego mózgu! Sprawia, że osłabia się nasza pamięć, my-
ślenie staje się coraz bardziej powierzchowne i pojawiają 
się trudności z koncentracją. Podobno w przeciągu ostat-
nich 15 lat umiejętność koncentracji u ludzi na skutek kon-
taktu z rewolucją mobilną spadła prawie o 33%. Jeszcze 
w 2000 roku potrafiliśmy skupić uwagę przeciętnie na 12 
sekund, a dziś już tylko na ok. 8 sekund. Czyli mniej nawet 
niż akwariowa złota rybka, która potrafi skoncentrować się 
na 9 sekund. Skutkuje to tym, że zaczynamy domagać się 
coraz krótszych tekstów, stajemy się niecierpliwi i żądamy 
natychmiastowego dostępu do informacji. Ponadto, często 
zamiast czytać całe artykuły tylko je przeglądamy, szukając 
najważniejszych informacji lub ograniczając się wyłącznie 
do nagłówków. Codziennie bowiem stykamy się z taką ilo-
ścią informacji, jaką nasi przodkowie sprzed 300 laty otrzy-
mywali w ciągu całego swojego życia. Niestety, znaczna 
część tych informacji to po prostu śmieci. Na tym polega 
paradoks internetu, który choć w znacznym stopniu ułatwił 
nam dostęp do informacji, to jednocześnie utrudnił ich se-
lekcję. Zwłaszcza, że jak często podkreśla prof. Tadeusz Ga-
dacz, rozwój techniki nie wspiera naszej odpowiedzialności, 
a wręcz z niej zwalnia. Kiedy w średniowieczu całymi latami 
przepisywano księgi na kosztownym pergaminie, to ogra-
niczano się jedynie do przepisywania arcydzieł. A dziś, gdy 
standardem przy pisaniu stała się metoda „wytnij – wklej”, 
poziom naszego myślenia obniżył się tak drastycznie, że 
internet coraz bardziej zalewany jest chłamem, wraz z new-
sami dnia typu „dziś rano wypiłam kawę”. 

Co ciekawsze, jak wynika z artykułu Jamesa Evansa, socjo-
loga z University of Chicago, opublikowanego w Science, 
nawet uczeni, którzy mają dostęp do fachowych periodyków 
online, w dobie internetu cytują znacznie mniej artykułów 
innych autorów niż w czasach, kiedy musieli szukać ma-
teriałów w bibliotekach. Może to oznaczać, że choć inter-
net daje nieograniczony dostęp do publikacji naukowych, 
uczeni – paradoksalnie – nie docierają do nich i mogą nie 
wiedzieć o istotnych pracach z danych dziedzin nauki, jeżeli 
nie zostały one wcześniej odpowiednio nagłośnione przez 
media. Winne temu są również inteligentne wyszukiwarki, 
które za każdym wpisanym zapytaniem uczą się przewi-
dywać jakiego typu wiadomości poszukuje użytkownik, by 
później móc podsunąć gotowy, zawężony wynik, oferując 
tym samym ograniczony dostęp do internetowych zasobów. 

Reasumując można powiedzieć, że choć w dobie internetu 
dysponujemy dużo większym zasobem wiedzy z  najróż-
niejszych dziedzin w porównaniu do naszych przodków, to 
często są to informacje tak fragmentaryczne i chaotyczne, 
że bardzo często nie potrafimy z nich wyciągnąć konstruk-
tywnych wniosków. Co więcej, ceną jaką płacimy za spraw-
ność szybkiego przełączania uwagi między różnymi ekra-
nami jest spadek zdolności do głębszej refleksji. Czy jest 
na to jakieś remedium? Tak. Naukowcy zalecają czytanie 
książek. Zwłaszcza tych prawdziwych, czyli papierowych. 
Dzięki nim uczymy się bardziej skupiać uwagę, rozbudzamy 
wyobraźnię oraz rozwijamy głębszą refleksję i kreatywne 
myślenie. Ciekawe, co na to by powiedział wspominany 
przeze mnie na początku pastor Jonathan Townley Crane, 
który wyrażał ogromne zaniepokojenie rolą książek w ży-
ciu młodych ludzi? Swoją drogą, podobne obawy zgłaszał 
Platon krytykując wynalazek pisma oraz francuski filozof 
Michel de Montaigne ganiący rozpowszechnienie druku. 
Jak wiemy, okazały się one nieuzasadnione. Dlatego za-
miast demonizować internet skoncentrujmy się lepiej na 
wyzwaniu jak mądrze nauczyć się z niego korzystać. A dla 
higieny umysłowej nie zapominajmy  o czytaniu książek.

FELIETON
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