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Zauważyłam ostatnio, że choć retrokonwersja w bibliotekach nie postępuje tak szybko, jakbyśmy chcieli i w katalogach elektronicznych jeszcze nie wszystko jest, prawie zupełnie przestaliśmy korzystać z katalogów kartkowych. Nie przeglądamy kart wystukanych na maszynie do pisania lub wykaligrafowanych starannym pismem bibliotekarza, którego już pewnie nie ma na tym
świecie. Pamiętam, jak koleżanka z mojej pierwszej pracy w bibliotece opowiadała mi, o swojej rozmowie rekrutacyjnej sprzed
wielu lat. Otóż kierownik działu opracowania chciał zobaczyć jej charakter pisma i poprosił, by przepisała ręcznie krótki fragment
z książki. Owszem koleżanka była nieco starsza ode mnie i to ona wprowadzała mnie w arkana zawodu, ale dziś oddycham z ulgą,
że ja takiego sprawdzianu przy przyjmowaniu do pracy nie musiałam przechodzić. Z pewnością bym jej nie dostała. Lata stukania
w klawiaturę zrobiły swoje, piszę odręcznie coraz rzadziej i w związku z tym coraz gorzej. Codzienna praca przy komputerze, maile,
sms-y, PIT wypełniany elektronicznie, a nawet lista zakupów w telefonie nie pomagają odzyskać ręce sprawności. Przyznaję, bazgrzę
jak kura pazurem. Ale przynajmniej, gdy tylko jest ku temu okazja, robię to piórem. Wtedy czynność pisania wydaje mi się bardziej
odświętna i ważna. Choć nie mam tylu notesów, co Ola Świerk, autorka felietonu, to na różnego rodzaju wykłady i kursy wciąż
zabieram zeszyt i pióro. Jest coś magicznego w literach kreślonych odręcznie. Fascynujące jest to, że adepci typografii, ucząc się
o krojach pism i próbując projektować litery, rysują je także własnoręcznie na papierze.
Wiosenno-letni numer „Tytułu Ujednoliconego” poświęcony jest właśnie typografii – estetyce i funkcjonalności wizualnej
warstwy tekstu oraz szerzej – pismu i czynności pisania. Gorąco polecam wywiad z Robertem Olesiem, znanym typografem,
projektantem książek i wydawcą. Spod jego rąk wychodzą książki, które czyta się z przyjemnością. Infografika przypomina historię
maszyny do pisania – przedmiotu prawie już zapomnianego, który jednak przesądził o obliczu XX w. Obecnie jest postrzegana
jako przedmiot kultowy lub kolekcjonerski, zdarza się też, że stoi zapomniana w mrocznych zakątkach biur, bibliotek, archiwów.
Zachęcam do zapoznania się z tekstem o zasadach działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ważnego organu w życiu bibliotek i z portretem Biblioteki Uczelni Łazarskiego. Oprócz tego w Kąciku literackim dwie książki nominowane do Nike
i Leszek Śnieżko w cenionym, autorskim cyklu – Myśli (nie)ujednolicone.
Życzę wielu przyjemności w trakcie lektury!
Kamila Grzędzińska
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Kiedy pada nazwisko Bach, najczęściej myślimy o Janie Sebastianie Bachu, zapominając o tym, że
w znacznym stopniu dla muzyki zasłużyli się również inni członkowie tej rodziny. Szczególnie dotkliwie
los obszedł się z najmłodszym synem wielkiego kompozytora P. D. Q. Bachem, który popadłby
zapewne w całkowite zapomnienie, gdyby nie zainteresował się nim amerykański muzykolog
Peter Schickele. Efekt mrówczej pracy tego badacza to „Definitive biography of P. D. Q. Bach” oraz
odnalezienie wielu utworów, które, ku wielkiej radości koneserów muzyki, ponownie rozbrzmiewają
w salach koncertowych.

T

ak naprawdę jednak dokonania Petera
Schickele w większym stopniu doceniane są przez miłośników satyry niż znawców
muzyki. P. D. Q. Bach jest oczywiście postacią fikcyjną, a przypisywane mu utwory to
parodie znanych dzieł muzyki klasycznej.
Fikcyjny jest nawet uniwersytet (University of Southern North Dakota w Hoople),
w którym Peter Schickele miał rzekomo
być profesorem muzykologii. Tego typu
mistyfikacje nie należą do rzadkości. Często, jak w tym przypadku, jest to po prostu
element artystycznej kreacji i intelektualnej
zabawy z odbiorcą. Czasem mamy jednak
też do czynienia z ewidentnym fałszerstwem, czego przykładem mogą być „Pieśni
Osjana”, opublikowane w 1760 roku przez
szkockiego poetę Jamesa Macphersona.
Utwory, zaprezentowane jako tłumaczenie

oryginalnych średniowiecznych tekstów celtyckich, w rzeczywistości były adaptacjami
ludowych podań.
Niestety nie będę kontynuował tego
wątku. Celem mojego artykułu nie jest
opisanie najciekawszych mistyfikacji artystycznych. Przywołane powyżej przypadki
skłoniły mnie do zastanowienia się nad problemem autorstwa w zasadach katalogowania. Postawmy sobie pytanie, w jaki sposób
traktować nazwy autorów (lub innych osób
odpowiedzialnych za powstanie jakiegoś
dzieła), pojawiające się na dokumencie, które
w rzeczywistości są nawami osób fikcyjnych?
W wielu przypadkach rozwiązanie tego
problemu będzie oczywiste. Wróćmy do
wspomnianego już P. D. Q. Bacha. Nikt nie
ma wątpliwości, że autorem przypisywanych
temu wymyślonemu kompozytorowi dzieł

jest Peter Schickele. Czy w takim razie w opisach bibliograficznych powinniśmy posłużyć
się nazwą właściwą autora? Niekoniecznie.
Zasady katalogowania dopuszczają tworzenie kilku haseł dla jednej osoby, jeśli używane przez tę osobę formy nazwy związane są
z odrębnymi obszarami działalności. Moim
zdaniem w tym przypadku warunek ten jest
spełniony i zasadne jest utworzenie odrębnego rekordu dla nazwy P. D. Q. Bach. Tak
więc biografia kompozytora powinna zostać
skatalogowana pod hasłem „Schickele, Peter”,
natomiast utwory muzyczne pod hasłem
„Bach, P. D. Q.”
Nie zawsze jednak nazwę fikcyjnego
autora da się w tak oczywisty sposób
skojarzyć z rzeczywistym twórcą. Spójrzmy
na dwa przykłady. Pierwszy z nich dotyczy
popularnego serialu kryminalnego „Castle”.
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Głównym bohaterem serialu jest Richard Castle, autor powieści
kryminalnych, który zostaje zaangażowany do współpracy przez
nowojorską policję. Emisji serialu towarzyszyła publikacja serii
książek, których autorem miał być nie kto inny jak tylko Richard
Castle. Rzeczywisty autor tych powieści, mimo że zdobyły one
znaczną popularność, nie jest znany. Mamy więc fikcyjnego autora,
bez jakiegokolwiek powiązania z postacią realną. Drugi przykład jest
jeszcze ciekawszy. Czy autorami książek mogą być postaci znane
nam z programu „The Muppet Show”? Okazuje się, że tak. Udało
mi się trafić na dwie takie książki: „Before You Leap: a Frog’s-eye
View of Life’s Greatest Lessons” by Kermit the Frog
oraz „Miss Piggy’s Guide to Life” by Miss Piggy as
told to Henry Beard. Na próżno będziemy jednak
szukać tych autorów w indeksie autorskim katalogu
NUKAT. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
zasadami postaci fikcyjne nie otrzymują hasła
głównego. Czy jest to słuszny tryb postępowania
i czy jest on w zgodzie z założeniem, że w swojej
pracy bibliotekarze powinni kierować się przede
wszystkim wygodą użytkownika? Autorzy RDA
uznali najwyraźniej, że tak nie jest. W rozdziale 9.0
zasad postaci fikcyjne zostały zrównane w swych
prawach z postaciami rzeczywistymi, co oznacza,
że Kermit żaba i Miss Piggy w tym samym stopniu
zasługują na hasło osobowe, co Jan Kochanowski lub
Adam Mickiewicz.
Czasem jednak sytuacja komplikuje się jeszcze
bardziej. Po śmierci brytyjskiego króla Edwarda VII
ukazała się książeczka zatytułowana „Where’s master”, autorem której, jeśli wierzyć stronie tytułowej,
był pogrążony w rozpaczy, ukochany pies króla –
Caesar. Czy i w tym przypadku możemy zastosować
wprowadzone w RDA rozszerzenie definicji osoby?
Zgodnie z zastosowaną przez Bibliotekę Kongresu wykładnią nowych zasad katalogowania jest to
możliwe. W opracowanych przez tę bibliotekę wytycznych dla katalogerów posługujących się RDA
określono, że reguły postępowania odnoszące się
do postaci fikcyjnych powinny być stosowane także
wobec niebędących ludźmi istot rzeczywistych. Rozstrzygnięcie to najprawdopodobniej w największym stopniu wpłynie
na tworzenie opisów bibliograficznych dla filmów, w których zwierzęta często odgrywają znaczącą rolę. Dość popularną dziedziną artystycznej ekspresji wśród zwierzą jest także malarstwo.
Natrafiłem na jeszcze jeden ciekawy przykład wykorzystania haseł
osobowych dla zwierząt. W 1998 roku Hillary Clinton opublikowała

myśli (nie)ujednolicone

zbiór listów kierowanych do dwójki pupilów prezydenckiej pary, kota
o imieniu Socks i psa Buddy. W katalogu WorldCat znajdziemy rekordy, w których owi czworonożni lokatorzy Białego Domu występują
jako adresaci korespondencji.
Jakie wnioski można wyciągnąć z tych zmian? Przede wszystkim
widać, że coraz większe znaczenie przywiązuje się do identyfikowania
i opisywania wszelkich punktów dostępu do katalogowanych dokumentów, nawet jeśli nie kryje się za nimi autentyczna odpowiedzialność za ich intelektualną zawartość lub artystyczną postać. Jeśli jakaś
informacja może być wykorzystana przez użytkownika katalogu,

należy uwzględnić ją w opisie bibliograficznym. Można również
zauważyć, że zmiany w podejściu do zasad katalogowania uwzględniają fakt, iż ludzie przestają być jedynymi twórcami zasobów trafiających do bibliotek, archiwów lub muzeów. Musimy zaakceptować
więc fakt, że w naszej bibliotecznej rzeczywistości pojęcie osoba nie
będzie ograniczać się wyłącznie do istot ludzkich.
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Biblioteka
Uczelni Łazarskiego
– ośrodek kształcenia międzynarodowego
tekst: Pracownicy Biblioteki Uczelni Łazarskiego

Jesteśmy jedną z najstarszych prywatnych uczelni w Polsce, a z rozmaitych rankingów wynika także,
że znajdujemy się w gronie tych najbardziej renomowanych. Mamy stosunkowo długą historię.

W
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rekrutacji, powinniśmy także dowartościować języki: białoruski i ukraiński. Często oznacza to wprowadzanie do zbiorów
książek drukowanych cyrylicą, także tych
nieobecnych w katalogach centralnych. Katalogować je wnikliwie i z sercem oznacza –
z uwzględnieniem oryginalnego alfabetu. Tak
rozumiemy swoją rolę i tak, od niedawna, katalogujemy. Chcemy jednak robić to w sposób akceptowalny dla bibliotek współkatalogujących i zatwierdzony w NUKAT. Postulat
takich zmian zgłosimy niebawem.

Jak pracujemy
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1993 r. do rejestru szkół niepaństwowych wpisano Prywatną
Wyższą Szkołę Handlową, oferującą licencjat
z ekonomii. Jej twórcą był dr Ryszard Łazarski
(1926–2000), były żołnierz Pułku „Baszta”
Armii Krajowej, wcześniej (1957) założyciel
Państwowego Studium Stenotypii i Języków
Obcych w Warszawie. Dziś, po wielu przekształceniach, jesteśmy Uczelnią Łazarskiego,
zlokalizowaną w atrakcyjnym budynku na
pograniczu Ksawerowa i Służewa (stacja metra Wilanowska).
Uczymy prawie 4 tys. studentów – prawa, administracji, ekonomii, zarządzania,
stosunków międzynarodowych. Językami
wykładowymi są tu polski i angielski. Nadajemy licencjaty, magisteria oraz bakalaureaty i magisteria brytyjskie, a z prawa także
doktoryzujemy. Wydajemy dwa kwartalniki
naukowe, punktowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ubiegamy
się o prawo do doktoryzowania z ekonomii.
Jako bibliotekarze jesteśmy od tego, żeby
studenci uczyli się dużo i skutecznie, ale także
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od tego, by pracownicy uczelni zdobywali
kolejne stopnie oraz publikowali w najlepszych periodykach oraz żeby Biblioteka była
stale dostępnym miejscem spotkań, rekreacji, wymiany myśli. Publiczna część naszej
biblioteki to stumiejscowa okrągła czytelnia
z drzewem pośrodku i rozległą strefą wolnego dostępu. Jej okna to pierwsza rzecz, jaką
widzimy, zbliżając się do gmachu, powstałego w 2000 r. Bibliotekę stworzyła i prowadziła
mgr Alicja Czajkowska; od 1 września 2008 r.
jej dyrektorem jest dr Henryk Hollender.

Wieża Babel
Biblioteka jest czynna codziennie od
godz. 8 do 19, ale czasami ograniczamy godziny z powodów kadrowych lub przedłużamy je bezpośrednio przed sesją (w dn. 13–29
maja br. – do godz. 22, choć w weekendy
jak zwykle do 19). Miewamy wówczas na
sali w ciągu dnia nawet do 400 osób, niezbyt
skłonnych przyjąć do wiadomości, że

uczelnia nie ma kabin pracy indywidualnej
ani grupowej, podejmujących mniej lub bardziej hałaśliwe dyskusje w jednym z języków
uczelnianej społeczności, wśród których najczęściej słychać rosyjski.
Polityka językowa to życie Łazarskiego.
Staramy się wejść w rolę ośrodka kształcenia
międzynarodowego i nie tylko komunikować użytkownikom jak najwięcej – zgodnie
z zasadami „bibliotekarstwa uczestniczącego” oraz edukacji informacyjnej – ale także
zwracać się do nich w każdej sprawie w obu
językach wykładowych. Widać to na naszej
zakładce www i tablicach ogłoszeń. szkolenia też prowadzimy w dwóch językach, ale
rosyjskiego wśród nich nie ma, podobnie jak
języków naszych licznych erasmusowców:
tureckiego, hiszpańskiego i wielu innych. Ci
bowiem spośród naszych studentów zagranicznych, którzy nie studiują po angielsku,
studiują z powodzeniem po polsku. Natomiast ze względu na program badawczy
naszego Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej
i Polityki Społecznej oraz tradycyjne kierunki

W Bibliotece pracuje obecnie 8 osób
na etatach – od młodszego bibliotekarza do starszego kustosza dyplomowanego. Pomagają nam studenci (dwie osoby)
w zamian za zniżkę w czesnym. Wszyscy
pracownicy, z wyjątkiem jednej osoby z wykształceniem średnim, mają ukończone studia bibliotekoznawcze. Dwoje pracowników
nauczyło się edytora CMS, aby samodzielnie
zasilać zakładkę Biblioteki na stronach www
uczelni. Kilka osób szlifuje angielski, dzięki
zdalnemu kursowi toruńskiemu (Biblioteka Pedagogiczna). Trzy osoby – dyrektor,
zastępca i bibliotekarz systemowy (równocześnie główny katalogujący) zajmują się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, planowaniem, sprawozdawczością, szkoleniami,
wsparciem dla wydawnictwa oraz rektora
(ocena parametryczna) i nie mają „swoich”
godzin w wypożyczalni ani czytelni. Dwie
osoby posiadają uprawnienia do współkatalogowania w NUKAT. Zakres obowiązków wszystkich pracowników jest szeroki,
a pracownicy dyżurujący „na sali” muszą być
przygotowani na to, żeby natychmiast stawić
czoła każdemu problemowi, także w wypadku samotnego dyżuru. Oznacza to między
innymi, że są gotowi do świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych, zwłaszcza
w zakresie nauk ekonomicznych i prawnych.
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W cotygodniowych (na ogół) zebraniach, gdzie omawiane są bieżące czynności
oraz podejmowane decyzje, uczestniczy cały
zespół. Nie mamy oddziałów, odpowiedzialność za indywidualne zakresy obowiązków
i zadania przydzielone ad hoc jest na ogół
jednoznaczna. Pracujemy równo, wiemy, co
robimy, wymienimy się opiniami, zawczasu
gasimy złe emocje. Uczymy się od innych,
bywamy na konferencjach, działamy w SBP,
korzystamy z programu Erasmus (Litwa,
Szwecja, Hiszpania). W ramach Erasmusa
gościliśmy też trzy koleżanki z Uniwersytetu
Janiny (Grecja).
Jesteśmy
współczesną
biblioteką
akademicką i mamy wszystko to, co inne
większe książnice, a przede wszystkim –
komputerowy katalog, który obejmuje 100%
zbiorów, obecnie w systemie Patron 4. System
ten już lada chwila powinien być wyposażony
w skuteczny moduł do współpracy
z katalogiem NUKAT poprzez kartotekę
haseł wzorcowych. Mieliśmy wpływ na jego
rozwój. Rocznie wprowadzamy do katalogu
prawie 2 tys. zapisów bibliograficznych. Jako
produkt uboczny tego procesu stworzyliśmy
bazy cząstkowe, stanowiące dodatkowe
zestawienia: nowości, dorobku naukowego
pracowników uczelni, książek dostępnych
w ibuk.pl, książek zamówionych, książek
w opracowaniu, serii „Oficyna Poetów
i Malarzy” (dar Biblioteki Brytyjskiej), filmów
z festiwalu Watch Docs oraz pakietów
dydaktycznych (fotokopie lektur) do
poszczególnych przedmiotów.
Uważamy, że katalog online to narzędzie o wielu możliwościach, które na ogół
nie są w pełni wykorzystywane. Katalogujemy prace dyplomowe. Nie rozglądamy się
natomiast za multiwyszukiwarką, nie mamy
nawet listy A-Z, ponieważ arkusz ze spisem
czasopism bieżących Biblioteka ma dla
użytkowników w Internecie oraz w postaci
afisza, zaś spis baz danych można ogarnąć
wzrokiem na stronie www i na plakacie, który eksponowany jest w różnych miejscach
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zdjęcie: Piotr Ostrowski

zdjęcie: Nicolas Villegas

na uczelni. Nie zakładamy repozytorium, bo do małego nikt nie trafi;
mniejszym uczelniom powinny wystarczać serwisy zbiorcze, konsorcjalne. Ale nie widać chętnych do takiego konsorcjum. Może zatem
wystarczy repozytorium ogólnokrajowe?
Katalogujemy wykorzystywane książki elektroniczne – wszystkie
z ibuka, wszystkie skanowane kopie podręczników, które umieszczamy jako własną kolekcję w ebrary (doszliśmy do wniosku, że mieści się
to w zasadach dozwolonego użytku), wszystkie wybrane ongiś przez
nas z dawnej NetLibrary (OCLC), która weszła w skład EBSCOhost,
a także książki pozyskane z otwartego Internetu.
Od zawsze stosujemy własne słowa kluczowe. Intuicyjnie stosowana leksyka niekontrolowana khw daje nam możliwość zwrócenia uwagi na treść książki zgodnie ze specjalistycznymi potrzebami
naszego użytkownika, profilem uczelni, programem studiów. Jest to
zupełnie inna filozofia niż w uniwersalnych językach typu KABA, ale
dzięki przyjmowaniu z NUKAT haseł KABA mamy pewność, że nasz
„dynamiczny” indeks nie pozostawi jakieś zasadniczej luki. Co więcej
– przenieśliśmy jego zasady na książki opublikowane w językach obcych, nadając im analogicznie dobierane słowa kluczowe po angielsku, czasem dość szczegółowe, jakich nie ma w LCSH, np. black sea

doctrine czy ordinal responses. Ponadto przygotowujemy się do rozmieszczenia naszych zbiorów w wolnym dostępie, zgodnie z sygnaturami Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Staramy się rozwijać sprawności
heurystyczne naszych użytkowników i uświadamiać im konieczność
budowania wiarygodnego aparatu naukowego we własnych pracach,
dlatego m.in. opracowaliśmy i upowszechniamy Poradnik Bibliograficzny Uczelni Łazarskiego.

Tylko u nas
Biblioteka Uczelniana zdaje sobie sprawę, że dla dużej części
użytkowników dobrowolna lektura i zamiłowanie do studiowania to
stany obce. Ale rozmawiamy ze wszystkimi. I o wszystkim. Od niedawna, dzięki współpracy z firmą Granna, udostępniamy gry planszowe.
Staramy się też rozglądać wokół siebie. Zrobiliśmy zbiórkę pieniędzy i ofiarowaliśmy trzy czytniki bibliotece dziecięcej w Centrum
Zdrowia Dziecka. Nie kupując książek beletrystycznych ani popularnonaukowych, mamy je, dzięki dzielnicowej Bibliotece Publicznej
Mokotowa, która prowadzi wypożyczalnię kompletów i pozwoliła

nam być swoim punktem bibliotecznym numer 27. Tych książek nie
znajdziemy w naszym katalogu, ale widać je na specjalnie zamówionej
półce. Obok niej zaś stanął piękny oszklony regał ufundowany przez
prof. Stanisława Gebethnera jako dodatek do zasadniczego daru –
prawie 1,5 tys. książek wydawnictwa Gebethner i Wolff, które profesor zebrał, rekonstruując dorobek oficyny prowadzonej przez swoich
przodków. To będzie nasza kolekcja specjalna, zapraszamy miłośników dawnej książki.
Ale oczywiście głównym nurtem naszej działalności jest świadczenie podstawowych usług bibliotecznych. Mamy kopiarki i stację
wydruków – obie na karty od zewnętrznej firmy, ale użytkownikom
udostępniamy także własny skaner książkowy – tani, sprawny, prosty w obsłudze. Nasi studenci zapisują na nim fragmenty czytanych
tekstów, my zaś – przede wszystkim – kopiujemy okładki książek. I te
okładki też idą do NUKAT. Nie potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy ważniejsze są dla nas nasze zadania lokalne czy centralne i nie
widzimy sprzeczności pomiędzy nimi. Wiemy, że Biblioteka została
wysoko oceniona w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Uczelni
przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 2010 r. Liczymy, że PTS powtórzy jeszcze kiedyś swoje badania.
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O typografii słów kilka,
czyli o książkach, które
same się czytają albo
o sztuce nic nierobienia*
tekst: Kamila Grzędzińska

*„[…] w typografii pierwszą rzeczą, którą ma ona zrobić, jest nierobienie nic. Jeżeli ktoś zerknie, powinien
zacząć po prostu czytać.” – Łukasz Dziedzic „Nie musimy być tacy strasznie mądrzy” [w:] „Miliard rzeczy
dookoła. Agata Szydłowska rozmawia z polskimi projektantami graficznymi” Kraków 2013.

O co chodzi?
Wystarczy wyjść na ulicę, żeby nas zaatakowały. Krzyczą w reklamie, wielkie i wyboldowane, w kolorze i we wszystkich odcieniach
czerni. Informują, gdzie się znajdujemy na miejskich drogowskazach,
planach i tablicach. Tam chcą być jak najbardziej czytelne, wszystko,
co mają do powiedzenia, muszą zmieścić na małej przestrzeni. Wdzięczą się do nas z witryn sklepowych, machają z przejeżdżających autobusów, wciskają się do rąk wraz z ulotkami o promocjach i kredytach
konsolidacyjnych. Kierują naszymi krokami w urzędzie i zajmują czas
w poczekalni u lekarza. Kioski, stoiska z prasą, księgarnie i wszelkie
empiki to ich królestwo. W domach też nie jesteśmy od nich wolni.
Panoszą się w kuchennych szafkach, marzną w lodówce, rozpychają
na łazienkowych półkach z kosmetykami. Regały domowych biblioteczek aż się od nich uginają.
Mowa o literach, słowach, zdaniach, tekstach, które niosą konkretną treść. Ale żeby treść trafiła do odbiorcy – wszystko jedno, czy
jest to długa, wielozdaniowa opowieść zawarta w książce czy krótkie hasło na ulotce reklamowej – tekst musi odpowiednio wyglądać
i tym wyglądem oddziaływać na czytającego. To zadanie typografii.
Marian Misiak, „Jak najbardziej litery” [w:] „Miliard rzeczy dookoła. Agnieszka Szydłowska rozmawia z polskimi projektantami graficznymi”, Kraków 2013, s. 123.

1

Marian Misiak, który zajmuje się tworzeniem krojów pisma
i projektowaniem graficznym, wierzy w magię typografii.1 Mówi, że
typografia rozpoczyna proces komunikacji z czytelnikiem, jeszcze
zanim on zacznie czytać. Często spotykane ćwiczenie typograficzne,
stosowane przez znawców tematu na różnych wykładach i prelekcjach, polega na pokazywaniu słuchaczom fragmentów tekstu Lorem ipsum,2 każdy złożony w inny sposób (różne kroje pism, układ
kolumny, zastosowane wyróżniki), a następnie pytaniu słuchaczy, jakim rodzajem tekstu może być prezentowany przykład – poezją, wyimkiem z powieści, artykułem naukowym, słownikiem czy instrukcją?
Pytani trafiają bez pudła. Tak głęboko zakorzenione są w nas pewne
schematy, utrwalone przez tradycję typograficzną, które wiążą się
z odbiorem oraz rozumieniem czytanego tekstu, nie tylko na poziomie jego treści, lecz także poprzez warstwę wizualną. Typografia zazwyczaj przemawia do czytelnika, zanim zrobi to treść. Marian Misiak
przywołuje jako przykład ilustrujący tę tezę szwabachę – oficjalny
krój III Rzeszy, który do dzisiaj kojarzy się z krzywdą, agresją i wojną 3.
Po II wojnie światowej nikt nie chciał czytać tekstów złożonych tym
krojem. Z kolei teksty złożone Antykwą Półtawskiego przywodzą na
myśl, szczególnie starszemu pokoleniu, czasy komuny – był to bowiem krój narodowy używany w PRL-u
Lorem ipsum – tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, stosowany
do demonstracji projektu, pozwala na skoncentrowanie się czytelnika na aspekcie wizualnym tekstu, a nie na jego treści.
3
Marian Misiak, „Jak najbardziej...”, s. 124
2
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Potrzebna definicja?
Chyba każdy mniej więcej wie, czym jest typografia, i co więcej, jest jej mniej lub bardziej świadomym użytkownikiem. O typografii napisano wiele i zdefiniowano ją na tysiąc sposobów. Robert
Bringhurst, autor bestselerowego „Elementarza stylu w typografii”4,
uznanego za biblię typografów, twierdzi, że jest ona zaproszeniem
czytelnika do tekstu. Typografia ujawnia wymowę i znaczenie tekstu,
wyjaśnia jego strukturę i porządek, łączy tekst z innymi elementami
publikacji oraz wprawia czytelnika w błogi stan relaksu, który idealnie
sprzyja czynności czytania. Czyż nie kojarzymy najlepiej tych książek,
przy których, oprócz przyjemności zagłębienia się w ciekawą treść,
mieliśmy też okazję obcować z ładnym, estetycznym przedmiotem
– książką jako rzeczą. Sprawny projektant zadbał o to, żeby czytanie sprawiało nam niekłamaną radość. W typografii chodzi głównie
o ułatwienie przekazywania informacji zawartej w tekście, znalezienie
odpowiedniej formy dla treści. Aby osiągnąć ten cel, typograf posługuje się nie tylko pismem – krojem i wielkością, ale również niezadrukowaną przestrzenią, barwą nadruku i tła, elementami graficznymi,
ilustracją, a nawet fakturą papieru i odpowiednią techniką druku.
Ktoś powiedział, że dawniej typografia była domeną specjalistów,
natomiast w dobie, gdy komputery i edytory tekstu są w powszechnym użyciu, praktycznie każdy projektuje i składa teksty – podania
o pracę, zaproszenia ślubne, ogłoszenia, gazetki szkolne, wpisy na internetowych blogach. Typografia, rozumiana jako graficzne ukształtowanie tekstu za pomocą m.in. krojów pisma, jest naszą codziennością, ale czy zdajemy sobie sprawę, dlaczego niektórych książek nie da
się czytać, trudno skupić uwagę, a wzrok męczy się mimo dobrego
oświetlenia i zastosowania pisma o wystarczającej wielkości? Błędy
typograficzne to nie tylko brak estetyki i irytacja czytelnika, to przede
wszystkim zmniejszenie czytelności tekstu i, co za tym idzie, zakłócenie komunikacji. Ważna informacja, ostrzeżenie, zakaz muszą być
czytelne, inaczej nie spełnią swojego zadania, a nawet mogą spowodować zagrożenie.

Jak czytamy
Wprawny czytelnik nie ogląda podczas lektury każdej litery i każdego znaku. Jego wzrok wędruje po wierszach, zatrzymując się tylko
na ułamki sekund – wykonuje skoki zwane sakkadami, z kolei przerwy pomiędzy nimi to fiksacje. Im wprawniejszy czytelnik, tym sakkady dłuższe, a przerwy krótsze. Przeciętnie jeden „skok” obejmuje
w języku polskim dwa słowa, od 5 do 10 liter. Podczas fiksacji, gdy oko
widzi zaledwie parę liter, a kolejne postrzegane są niewyraźnie i w po4
5

Robert Bringhurst, „Elementarz stylu w typografii”, Kraków 2008
Jost Hochuli, „Detal w typografii” Kraków 2009
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wiązaniu z innymi, następuje proces przyswajania informacji, dostrzegania sensu przeczytanego tekstu. Im szybciej czytelnik przesuwa
wzrok po wierszach oraz im krótsze przerwy robi, tym więcej treści
„odgaduje”. Najszybciej rozpoznawane są obrazy słów, które zapisane
zostały w pamięci czytelnika. Zrozumienie ułatwia też redundancja
języka, to dzięki niej odczytujemy częściowo nieczytelne teksty. Jeśli
sens tekstu nie jest jasny, oko cofa się i ponownie „czyta” tekst – jest
to sakkada regresywna. 5
Na ruchy oka wpływa wiele czynników. Z pewnością zawieszamy
wzrok na początku i końcu wiersza, ale również na wielkich literach,
znakach specjalnych, białych plamach. Okazuje się, że ten sam tekst
może być czytany z różną szybkością w zależności od szerokości łamu,
użytego kroju pisma czy jego wielkości, zastosowanej interlinii, a nawet kontrastu między czernią liter a tłem. Ocena czytelności danego
tekstu bywa bardzo subiektywna, mają jednak na nią wpływ wymienione wcześniej czynniki, które można określić i zmierzyć w procesie
czytania. Od zarania zasady typografii miały za zadanie wpływać na
czytelność tekstu i pozwalać na jak najlepsze przyswajanie treści.

Tajniki pracy typografa
Robert Oleś, znany i ceniony typograf, projektant książek, wykładowca, wydawca świetnego przewodnika po zasadach projektowania i składu 6, mówi, że typografia jest sztuką oszukiwania. Co
prawda pracą typografa rządzi cała masa zasad i reguł, ale ostatecznie
decyduje oko – jako najdoskonalszy i najbardziej czuły narząd, który
odbiera oraz ocenia wykonaną pracę. Warto czasem nagiąć twarde
zasady i złamać prawidła, żeby uzyskać efekt, który będzie harmonijny i maksymalnie czytelny dla ludzkiego oka.
Dziś często projektant książki, typograf, redaktor techniczny, zecer, fotoedytor, a czasem nawet specjalista od czcionek drukarskich
to jedna osoba. Zanim rozpocznie pracę nad konkretnym tytułem,
powinien wyobrazić sobie książkę jako skończony obiekt 7 i sformułować parę pytań. Kto i jak będzie czytał tekst, który ma do złożenia?
Przykładowo tę samą instrukcję obsługi kosiarki inaczej czyta inżynier,
a inaczej nieobyta z terminologią techniczną gospodyni domowa.
Ważne, czy tekst przeglądany jest pobieżnie, w pośpiechu, czy też
zgłębiany uważnie i w skupieniu. Od tych czynników zależy dobór
środków typograficznych oraz ich prawidłowe użycie, czyli mające
na celu maksymalne ułatwienie odbioru treści. Dobry skład to wybór
odpowiedniego do treści kroju pisma oraz umiejętne łączenie krojów,
jeżeli w obrębie tej same publikacji używa się więcej niż jednego. Nie
wszystkie się lubią, nie wszystkie znoszą swoje sąsiedztwo. Dla czytelności tekstu ważne są także odpowiednie odstępy międzywyrazowe i międzywierszowe (interlinia) oraz stosunek wielkości pisma do
6
7

Michael Mitchell, Susan Wightman, „Typografia książki”, Kraków 2012.
Błażej Pindor, „Próbować różnych dróg.”[w]: „Miliard rzeczy dookoła...”, s. 101
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wania wyglądu publikacji, przeceniając w ten sposób stronę estetyczną projektu. Tymczasem atrakcyjność wizualna nie jest ważniejsza od
treści, nadawcy i odbiorcy komunikatu 10. Jego forma graficzna musi
być zawsze dostosowana do celów i zadań. Jeżeli, przykładowo, są to
tablice używane w ruchu drogowym, litery i cyfry użyte do nadania
komunikatu nie muszą być ładne. One mają być bardzo czytelne i widoczne z daleka. Andrzej Tomaszewski, znany typograf, redaktor i poligraf, we wstępie do „Architektury książki” 11 napisał: Funkcja przed
estetyką. Użyteczność przed efekciarstwem. Logika przed pięknem.
Nie sposób się z mistrzem nie zgodzić.
I na zakończenie jeszcze jeden cytat. Tym razem będą to słowa
Łukasza Dziedzica, typografa i projektanta liter. Często mylimy typografię z grafiką. Ta pierwsza jest jak stara baba z zasadami, która
ma mieć wszystko posprzątane, jest pedantyczna i lekko pierdolnięta na punkcie tego, co gdzie leży i dlaczego. Ale nie jest to głupia
baba. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jest bardzo twórcza i otwarta
w tym swoim porządku. […] Typografia to w dużej części rzemiosło, które ze sztuką ma 1% wspólnego. Oczywiście ten procent jest
bardzo istotny – to taka komórka jajowa, na bazie której rośnie pozostałe 99%. 12

interlinii i długości wiersza. Im dłuższe wiersze, czyli szersza kolumna,
tym bardziej trzeba uważać na odstępy międzywierszowe – to one
prowadzą oko do następnego wiersza. Od wyglądu kolumny, jej układu blokowego (wyrównanie do prawej i lewej strony) lub chorągiewkowego (tylko do prawej lub tylko do lewej) zależy szerokość wiersza,
a co za tym idzie – wielkość odstępów międzywyrazowych. Dobry
typograf nie dopuści do tego, aby w tekście powstały „dziury” – białe
plamy, które zniszczą optyczną szarość kolumny. W taką dziurę wpada oko czytelnika i niepotrzebnie się na niej zatrzymuje.

Makro i mikro
12

Kiedy bierzemy książkę do ręki i oceniamy wydanie, zwracamy
uwagę na format, okładkę, zapis tytułów oraz nazwisk na okładce
i kartach tytułowych, jak również układ łamów tekstu, rozmieszczenie
i dobór ilustracji oraz innych elementów graficznych. O te wszystkie
komponenty układu typograficznego książki dba makrotypografia.
Gdy rozpoczynamy lekturę, pierwsze skrzypce zaczynają odgrywać
elementy mikrotypografii, inaczej typografii detalu: litery, odstępy
międzyliterowe, wiersze i odstępy międzywyrazowe, interlinie, łamy,
kolumny. Te detale, mające dbać o efektywne obcowanie czytelnika
z tekstem, mogą zdecydowanie zwiększać przyjemność lektury lub ją
niechybnie niweczyć.
Czy „zwykły” czytelnik dostrzeże różnicę pomiędzy tekstem
złożonym poprawnie a tym, w którym typograf nie przyłożył się do
swojej pracy? Być może nie, ale z pewnością szybciej go zmęczy obcowanie z tym niedbale złożonym, a w konsekwencji może nawet
odłożyć książkę.

Wiele twarzy typografii
Najczęściej myśląc o typografii, widzimy tekst wydrukowany na
papierze, ale przecież coraz częściej i więcej czytamy z ekranu komputera, tabletu, e-czytnika. Osobnym rozdziałem w teorii tej dziedziny staje się więc typografia internetowa, czy też ekranowa. Sednem
problemu jest w tym przypadku pewna nietrwałość uzyskanego
efektu – pismo na ekranie może podlegać zmianom, wiersze rozszerzają się lub skracają, tło jest różne w zależności od urządzenia. Wobec
tego nie dziwi fakt, że ta gałąź typografii rządzi się odrębnymi prawidłami. Ich poznanie i stosowanie przybliża typografa do sukcesu. Mimo
że rynek e-książek w Polsce dynamicznie się rozwija, nadal e-booki
wiodących wydawnictw nie spełniają podstawowych norm typograficznych. Jak długo czytelnicy będą czekać, zanim dostaną perfekcyjnie przygotowane e-publikacje? Niestety da się zauważyć, że nie

temat numeru

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

wszyscy wydawcy wiedzą, iż zwykła konwersja PDF-a przygotowanego dla drukarni na formaty „czytnikowe” nie wystarcza. Należałoby
projektować i przygotowywać książki elektroniczne od podstaw, od
początku z przeznaczeniem na urządzenia mobilne.
Jeszcze innym zagadnieniem jest typografia poszczególnych typów publikacji. Można powiedzieć, że ogólne zasady i prawidła są
niezmienne. Trzeba jednak przyznać, że praca nad przygotowaniem
książki dla dzieci, traktatu naukowego czy bestsellerowego kryminału
różni się. Szczególnie ciekawe wydaje mi się zagadnienie typografii
książek dla dzieci. Trudno czasem nie odnieść wrażenia, że ilustracja
przysłania tekst i zostaje on potraktowany po macoszemu. Czyż to
nie w książce dla młodego odbiorcy ilustracja oraz tekst powinny ze
sobą współdziałać, nie tylko w warstwie znaczeniowej, lecz także wizualnej? Szczególnie wnikliwego przemyślenia zastosowanych środków wymaga skład podręczników, przede wszystkim tych dla młodszych uczniów, uczących się samodzielnie czytać.

Sztuka czy rzemiosło? Funkcjonalność!
Rozważania o tym, czy typografia jest „tylko” rzemiosłem
czy „już” sztuką najprawdopodobniej nie mają większego sensu.
Niemniej jednak, gdy bierze się do ręki świetnie zaprojektowany

i pięknie wydany katalog wystawy, chciałoby się uhonorować tych,
którzy nad nim pracowali, przekazując nie tylko swoją wiedzę, ale też
talent, i postawić to „dzieło” wśród innych eksponatów prezentowanych na wystawie.
Zdania na ten temat wśród samych projektantów są podzielone.
Najwięksi, pewnie posiadający najwięcej pokory wobec tworzywa,
z którym pracują, nazywają typografię rzemiosłem. Wspomniany
już Robert Bringhurst napisał, że typografia to rzemiosło, które nadaje ludzkiemu językowi trwałą wizualną formę, a co za tym idzie
– niezależną egzystencję. Jej pniem jest kaligrafia – taniec żywej
dłoni, przekazującej treść na maleńkiej scenie – a korzenie sięgają
życiodajnej gleby. Gałęzie natomiast mogą być co rok obwieszane
nowymi urządzeniami. Dopóki żyje korzeń, typografia będzie nas
prawdziwie zachwycać, dostarczać prawdziwej wiedzy i naprawdę
zaskakiwać 8. Moim zdaniem Bringhurst dotknął tu sedna pytania,
czy typografię można nazwać sztuką – na pewno może ona zachwycać, zupełnie jak dzieło sztuki.
Rozmyślania nad ewentualnym umieszczeniem typografii wśród
dziedzin sztuk pięknych przerywa wywód Tomasza Bierkowskiego 9,
który przypomina, że nie funkcje artystyczne są w typografii najważniejsze, ale jej funkcja komunikacyjna. Wykładowca na katowickiej
(nomen omen) Akademii Sztuk Pięknych, projektant grafiki użytkowej, uważa, że zbyt wiele definicji typografii sprowadza ją do kształtoRobert Bringhurst, „Elementarz...”, s. 11.
Tomasz Bierkowski, „O typografii”, Gdańsk 2008.
10
Tamże, s. 19.

•
•

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, d2d.pl, Kraków 2008
Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki: podręcznik projektanta,
d2d.pl, Kraków 2012

•
•
•
•
•

Tomasz Bierkowski, O typografii, Czysty Warsztat, Gdańsk 2008
Jost Hochuli, Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009
Andrzej Tomaszewski, Architektura książki, COBRPP, Warszawa 2011
Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2008
Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii,
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

•

Miliard rzeczy dookoła. Agata Szydłowska rozmawia z polskimi projektantami graficznymi, Karakter, Kraków 2013

Zagadnienia typografii często porusza na swoich łamach kwartalnik
2+3D grafika plus produkt – www.2plus3d.pl/
wybrane strony www:

•
•
•
•

www.typografia.ogme.pl
rafal.towarzysze.com
edytorzy.wordpress.com
liternictwo.asp.krakow.pl

Andrzej Tomaszewski, „Architektura książki”, Warszawa 2011.
„Krój pisma to maszyna do pisania. Z Łukaszem Dziedzicem rozmawia
Magda Roszkowska” [w:] ”Notes” nr 68, 06-07.2011, s. 140-141. http://www.issuu.com/
beczmiana/docs/notes68

8

11

9

12

13

Z życia NUKAT-u

tytuł ujednolicony [10/2013]

relacja z konferencji

„NUKAT – Autostrada
Informacji Cyfrowej”
18 marca 2013, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Agnieszka Kasprzyk po raz kolejny zapytała o przyszłość katalogu centralnego.

Najwięcej pytań wśród słuchaczy wywołał referat z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

tekst: Kamila Grzędzińska
zdjęcia: Jadwiga Antoniak (BUW)
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18 kwietnia b.r. na konferencji naukowej podsumowaliśmy kończący się właśnie projekt „NUKAT –
Autostrada Informacji Cyfrowej”. Projekt trwał 3 lata i miał na celu rozbudowę i unowocześnienie
czterech narzędzi informacyjnych: katalogów NUKAT i KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu
Warszawskiego (UW) i biblioteki cyfrowej e-bUW.

W

yniki prac dotyczących rozbudowy katalogu NUKAT posumowaliśmy w infografice w poprzednim numerze
kwartalnika („Tytuł Ujednolicony” nr 9/2013
s. 22–23), ale przypomnijmy: scaliliśmy
1 263 981 rekordów, o prawie 600 tys. opisów dla wydawnictw zwartych wzbogacił się
katalog NUKAT. Porównanie danych z katalogiem NUKAT przeprowadziliśmy dla katalogów 31 bibliotek (24 bazy katalogowe).
W prace te zaangażowanych było ponad 180

Zainteresowanie konferencją zaskoczyło organizatorów
– sala była wypełniona po ostatnie rzędy. Na szczęście
nie zabrakło dostępu do Wi-Fi , a humory dopisywały!

bibliotekarzy z bibliotek współpracujących
i 25 pracowników Centrum NUKAT.
Konferencja, obok oczywistego przedstawiania wyników prac wykonanych przy
realizacji projektu, zawierała kilka referatów,
w których padło wiele ważnych pytań o dostęp do informacji bibliograficznej w Polsce,
wpływ nowych technologii i możliwości na
funkcjonowanie bibliotek, rolę norm i standardów we wspólnym budowaniu i szerokim
wykorzystywaniu źródeł wiedzy, perspek-

tywy rozwoju dla katalogów centralnych,
bibliotek cyfrowych, repozytoriów wiedzy
oraz innych baz danych. Już w czerwcu
2013 r. pełne teksty wystąpień będą dostępne w formie elektronicznej. Publikacja zostanie opublikowana na stronie konferencji: autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja oraz
w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW ebuw.uw.edu.pl/dlibra.

O wielkich zmianach w świecie katalogowania mówił
Leszek Śnieżko. Czy RDA i BIBFRAME pukają już do
drzwi naszych bibliotek?

Twórca doskonale znanej bibliotekarzom wyszukiwarki
KaRo przedstawił jej nowe funkcje, które zostały wprowadzone w wersji 3.

O tym, w jaki sposób typowano czasopisma z XIX wieku
do procesu digitalizacji, opowiedział Zbigniew Olczak.

Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego – Henryk Hollender wyjaśniał, co ma polityka do katalogu centralnego.

Anna Wołodko, główny koordynator projektu, przedstawiła w swoim referacie
doświadczenia beneficjenta unijnych środków. Te pozytywne i te negatywne.

Małgorzata Wielek-Konopka przekonywała, że normy
i standardy są potrzebne, zwłaszcza przy tworzeniu
wspólnych baz danych.

Konferencję otworzyła oraz pierwszą sesję poprowadziła Pani Dyrektor Ewa Kobierska-Maciuszko, która wraz
z końcem kwietnia zakończyła 10-letni okres kierowania
Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

W teczce konferencyjnej uczestnicy znaleźli m.in. drewniany ekologiczny ołówek. Plotka głosi, że można nim
smarować po książkach, pod warunkiem późniejszego
skorzystania z gumki.

warsztat katalogera

Polskie Normy –
jak to działa?

tytuł ujednolicony [10/2013]

których jest członkiem. Wspomniane organizacje są stowarzyszeniami prywatnymi i działają na podstawie własnych statutów. Obecnie
90% Polskich Norm jest implementacją Norm Europejskich i Międzynarodowych. Upublicznienie treści norm jest w sprzeczności z zasadami funkcjonowania europejskich i międzynarodowych organizacji
normalizacyjnych, które zakładają, że dochody ze sprzedaży norm
mają pokrywać koszty ich działalności.

Kto więc
opracowuje
Polskie Normy?

tekst: Joanna Skalska, na podstawie publikacji PKN „Polska normalizacja – mój biznes?”
http://www.pkn.pl/sites/default/files/konkurs_materialy_pomocnicze.pdf
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Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) nie opracowuje Polskich Norm – jego zadaniem jest organizacja
prac normalizacyjnych w kraju, współpraca z międzynarodowymi i europejskimi organizacjami
normalizacyjnymi, publikacja i dystrybucja norm oraz innych produktów normalizacyjnych.
Na początek kilka faktów
Od 1994 r. funkcjonuje w Polsce system
normalizacji dobrowolnej, charakterystyczny dla krajów o rozwiniętej gospodarce
rynkowej, w których inwencja firm nie jest
krępowana obowiązkowymi normami.
Wprowadzenie dobrowolnego systemu normalizacyjnego było jednym z ważniejszych
warunków akcesji do UE, przy czym warunek
ten nie podlegał negocjacjom. Z tym wiązało
się przekształcenie roli PKN i pozbawienie go
funkcji organu administracji rządowej.

Jakie są zadania PKN?
PKN jest jedyną organizacją w Polsce
uznaną przez władze krajowe, z mocy ustawy, jako krajowa jednostka normalizacyjna.
Uprawnia to nie tylko do organizowania
normalizacji krajowej, zgodnie z zasadami
normalizacji dobrowolnej, lecz również do

członkostwa w europejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych
– Europejskim Komitecie Normalizacyjnym
(CEN), Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki (CENELEC), Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO),
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).
Członkostwo w tych organizacjach
oznacza nie tylko możliwość uczestniczenia
w pracach normalizacyjnych na szczeblu europejskim i międzynarodowym oraz wpływania na zapisy w normach, lecz wiąże się
także z obowiązkami. Obowiązkiem każdego
z członków europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, a więc i PKN, jest
terminowe wprowadzanie przyjętych Norm
Europejskich do zbioru Polskich Norm, co
stanowi fundament Jednolitego Rynku Europejskiego. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że znakomita większość Polskich
Norm powstaje dzisiaj „w Brukseli”, a nie
„w Warszawie”. Niezbędny jest więc udział
polskich ekspertów w gremiach opracowu-

jących Normy Europejskie (jest to możliwe
za pośrednictwem PKN).
Brak zainteresowania ze strony uczestników normalizacji w Polsce skutkuje przyjmowaniem rozwiązań opracowanych przez
innych. Warto też podkreślić, że zgodnie
z zasadami normalizacji europejskiej, krajowa
jednostka normalizacyjna powinna być bezstronna oraz niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów. PKN zatem nie może uczestniczyć w pracach normalizacyjnych ani ich
finansować.

Polskie Normy nie są informacją publiczną
PKN jest właścicielem praw autorskich
zarówno do Polskich Norm opracowanych
na potrzeby krajowe, jak i do Norm Międzynarodowych i Europejskich, opracowywanych przez komitety międzynarodowych
i europejskich organizacji normalizacyjnych,

Za opracowywanie Polskich Norm odpowiedzialne są
komitety techniczne działające
przy PKN. Nie są one organami
PKN – są autonomiczne w zakresie podejmowania tematyki
i realizacji przyjętych tematów.
Działalność KT wynika z podstawowej zasady normalizacji
dobrowolnej – normy tworzą
zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków.
Ich członkami są podmioty
zainteresowane
aktywnym
uczestniczeniem w normalizacji, czyli m.in. przedstawiciele
przemysłu, jednostki administracji rządowej, instytucje, stowarzyszenia itp.

Polska Norma
Od 1994 roku w Polsce
istnieje tylko jeden dokument
o randze normy krajowej –
Polska Norma (PN). Wyłączne
prawo do nadawania dokumentom statusu Polskiej Normy przysługuje PKN. Nadanie
dokumentowi statusu Polskiej

warsztat katalogera

Normy (zatwierdzenie) świadczy o tym, że został on opracowany
zgodnie z zasadami normalizacji dobrowolnej.

Dlaczego Polskie Normy są zatwierdzane
w języku oryginału?

Jedną z najnowszych norm z zakresu informacji
naukowej, czyli tego najbardziej interesującego
biblioteki, jest norma PN-ISO 690:2012 „Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania
przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby
informacji”. Zawarto w niej wskazówki opracowywania przypisów bibliograficznych i powołań
z wydawnictw zwartych, ciągłych, dokumentów niesamoistnych, elektronicznych (również
programów komputerowych i baz danych) i in.
Dokument nie dotyczy powołań prawniczych
oraz tych przetwarzanych automatycznie. Norma zawiera wiele definicji pojęć oraz konkretne
wskazówki, jak postępować w poszczególnych
przypadkach: gdy mamy do czynienia z autorem
zbiorowym, pseudonimami, niejednoznacznymi
tytułami czy też tytułami kluczowymi. Norma
zawiera załączniki z przykładami przypisów. Pomocna jest dla osób zarządzających dokumentami, a przede wszystkim dla autorów dzieł naukowych, archiwistów, bibliotekarzy, kustoszy.
źródło: Normalizacyjne zasady opracowywania przypisów i powołań / B.Z. W: Wiadomości
PKN nr 3/2013, s. 13 (http://pkn.pl/sites/default/
files/w3_2013.pdf)

Zgodnie ze statutem europejskich organizacji normalizacyjnych PKN jest obowiązany
wprowadzić do zbioru Polskich
Norm wszystkie opracowane
Normy Europejskie w ściśle
określonym terminie (na ogół
nieprzekraczającym pół roku
od chwili udostępnienia Normy Europejskiej) oraz wycofać normy krajowe sprzeczne
z wprowadzanymi. Pomijając
fakt, że część Norm Europejskich nie jest przedmiotem zainteresowania polskiej gospodarki i ich transpozycja krajowa
ma charakter czysto formalny,
to pół roku nie wystarczy na
opracowanie normy w języku
polskim. Należy pamiętać, że
opracowanie Polskiej Normy,
będącej transpozycją Normy
Europejskiej, nie jest zadaniem
PKN, ale zadaniem komitetu
technicznego i obejmuje nie
tylko tłumaczenie tekstu normy, ale i inne działania, takie jak
uzgadnianie terminologii, ustalenie listy istniejących norm
krajowych pod kątem konfliktu z normą wprowadzaną
itp. W większości przypadków
komitety techniczne nie mają
możliwości transpozycji Normy Europejskiej w języku polskim w krótkim terminie albo
wręcz nie są zainteresowane
opracowaniem takiej normy.
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W tej sytuacji PKN jest zmuszony przyjmować normy w języku oryginału, a następnie czekać na działanie komitetów.
Obciążanie PKN winą za opóźnienia w opracowywaniu przyjętych Norm Europejskich w języku polskim jest nieporozumieniem.
PKN nie stosuje Polskich Norm do wykonywania swoich zadań statutowych. Jeśli nie ma zainteresowania ze strony tych, którzy wykorzystują normy w swojej pracy, to znaczy, że tak naprawdę nie są one
im potrzebne.

Kto decyduje o opracowaniu nowej normy?

18

Każda osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej może zgłosić propozycję opracowania Polskiej Normy własnej lub zmiany do niej, jeżeli dany temat nie został poruszony w istniejącej EN lub nie jest w trakcie opracowywania na szczeblu europejskim. Każdy nowy temat normalizacyjny podlega notyfikacji w CEN
lub CENELEC. W przypadku pozytywnego wyniku notyfikacji, prace
nad PN są kontynuowane przez KT, a temat włączony do programu
prac normalizacyjnych (PPN). Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie www.pkn.pl

Kto decyduje o wycofaniu normy?
Przegląd aktualności dokumentów normalizacyjnych jest dokonywany corocznie, na początku danego roku, i obejmuje PN, dla
których w roku ogłoszenia przeglądu upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od
daty publikacji. Przegląd jest realizowany przez komitety techniczne.
Sprawdzają one aktualność postanowień PN i podejmują decyzje
o dalszym postępowaniu, czyli:
• norma pozostaje aktualna,
• norma zostaje wycofana,
• norma zostaje znowelizowana,
• do normy zostanie opracowana poprawka.

Czy Polska Norma jest droga?
W społeczeństwie ugruntowało się przyzwyczajenie, wyniesione z poprzedniego systemu norm państwowych, że Polskie Normy
są sprzedawane po cenach kompensujących koszty druku, a pozostałe koszty, większości społeczeństwu nieznane, pokrywa budżet
państwa. Po zmianie systemu normalizacji zmieniło się także podejście do ceny norm. Na koszty powstania normy składają się przede

wszystkim koszty merytorycznego przygotowania projektu normy,
koszty udziału bezpośrednio zainteresowanych w pracach normalizacyjnych oraz koszty poniesione przez jednostkę normalizacyjną na
organizację prac normalizacyjnych, proces wydawniczy i dystrybucyjny. Na całym świecie przyjmuje się, że dochody ze sprzedaży norm
powinny zrekompensować koszty funkcjonowania jednostki normalizacyjnej, przy czym wszystkie jednostki działające w systemach
normalizacji dobrowolnej są organizacjami nie nastawionymi na osiąganie zysku. Nabywca normy za niewielką cenę otrzymuje dostęp
do najnowszego stanu wiedzy w danej dziedzinie, bez ponoszenia

Normy, które tematycznie mieszczą się
w szerokim zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej opracowywane są w Komitecie Technicznym
nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji,
w którym działają przedstawiciele najważniejszych polskich uniwersytetów
(m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski) oraz reprezentanci
Biblioteki Narodowej i Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Na stronie internetowej PKN można wyszukać normy
opracowane przez ten Komitet, wpisując w wyszukiwarkę (wyszukiwanie zaawansowane) jego numer – 242.

kosztów badań naukowych i kosztów udziału w pracach normalizacyjnych. Istnieje pogląd, że nabywca, który jest jednocześnie uczestnikiem prac normalizacyjnych i który ponosił ich koszty, powinien
otrzymać normę za darmo, ale nie bierze się pod uwagę tego, że do
wyrównania pozostały jeszcze koszty działalności jednostki normalizacyjnej, bez której nie byłoby samego procesu normalizacji, ani
normy. Pogląd, że normy powinny być udostępniane nieodpłatnie,
bo koszty działalności PKN są finansowane z budżetu, jest także
błędny. W ten sposób finansowanie jednostki byłoby rozkładane na
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wszystkich obywateli, a powinno dotyczyć tylko bezpośrednio zainteresowanych, którzy ze stosowania konkretnych norm czerpią wymierne korzyści. Zakup normy jest więc rodzajem inwestycji podobnej do wymiany narzędzi wraz z rozwojem technologii. Czy komuś
przyszło by do głowy zażądać nowych narzędzi za darmo? Należy
także podkreślić, że koszt nabycia normy jest znikomy w porównaniu
z kosztami jej wdrożenia w firmie, stanowiącymi jeden ze składników
inwestycji firmy. Jest też niewspółmiernie niższy od kosztów oceny
zgodności (certyfikacja, badania), których nikt nie kwestionuje. Od
marca 2012 roku w PKN realizowana jest Polityka Edukacyjna, dzięki
której uczelnie wyższe mogą otrzymywać Polskie Normy z rabatem,
więcej szczegółów tutaj: http://pkn.pl/sites/default/files/polityka_
edukacyjna_2012.pdf

Jak zdobyć Polską Normę?
Polskie Normy można kupić w sklepie PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie lub zamówić on-line na stronie:
//sklep.pkn.pl/. Są one dostępne jako pliki do pobrania, na płycie CD i w papierowej wersji. Można też bezpłatnie zapoznać się
z ich treścią w czytelni PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie. Niedługo zostanie również otwarta czytelnia on-line.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.pkn.pl.

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

Skaczcie z nami!

Podsumowanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych
środków.
Udział w normalizacji kosztuje, ale brak udziału jest jeszcze droższy.
Każdy ma prawo uczestniczyć w procesie opracowywania norm.
Norma jest dokumentem technicznym do dobrowolnego
stosowania.
Norma powstaje w wyniku zbiorowego wysiłku.
Wszystkie różnice zdań w procesie opracowywania norm rozstrzygane są na drodze konsensu.
Obecnie Polskie Normy w większości powstają w europejskich organizacjach normalizacyjnych.
Tylko członkostwo w KT daje możliwość delegowania do prac na
szczeblu europejskim.
Dobra norma to norma stosowana – taka, której chce rynek.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na www.pkn.pl.
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wywiad

„Całe życie
uczymy się patrzeć” –

Robert Oleś o warsztacie typografa
20

rozmawiają: Aleksandra Świerk, Kamila Grzędzińska

Tytuł Ujednolicony: Wybitny szwajcarski grafik Max
Caflisch mawiał o typografii, że jest to „sztuka szorstka, jeżeli
w ogóle sztuka”. Z kolei Robert Bringhurst, autor cenionego
Elementarza stylu w typografii, pisał we wstępie do niego:
„Typografia to rzemiosło polegające na nadawaniu ludzkiemu
językowi trwałej wizualnej formy, a co za tym idzie, niezależnej
egzystencji”. Typografia dla Pana to rzemiosło czy sztuka?
Robert Oleś: Typografia to dziedzina projektowania graficznego, nie ma potrzeby rozstrzygać, czy jest to sztuka czy rzemiosło.
Bardziej istotne jest określenie i wyliczenie jej zadań we współczesnym projektowaniu graficznym. Moim zdaniem najważniejsze to: konsekwentne i logiczne uporządkowanie struktury
tekstu, nadanie właściwej hierarchii i proporcji wszystkim elementom, zachowanie rytmu i powtarzalności tych elementów,
stworzenie odpowiednich relacji między ilustracją a tekstem,
nadanie spójnej i transparentnej formy przekazowi informacji,
stworzenie wrażenia harmonii formy i treści, a przede wszystkim
ułatwienie czytelnikowi zrozumienia treści. W końcu typografia
służy do zapisu (utrwalenia) myśli, przekazania konkretnego, jasnego i czytelnego komunikatu, i to jest jej najistotniejsza funkcja.
Elementarz stylu w typografii, którego jest Pan polskim wydawcą, to niewątpliwie lektura obowiązkowa dla wszystkich
profesjonalistów z tej dziedziny. Jak Pan myśli – czy osoba będąca laikiem, który pragnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat
sztuki tworzenia pięknych książek, znajdzie w nim także coś dla
siebie?
Ta książka to nie tylko moja zasługa, gdyby nie moja wspólniczka Elżbieta Totoń tej i kolejnych książek w ogóle by nie
było. Elementarz stylu… Roberta Bringhursta to bardzo istotna książka,

która ma nas nauczyć rozumieć i świadomie odbierać typografię. Autor zmusza nas do sporego wysiłku intelektualnego i uzupełnienia
wiedzy z wielu dziedzin, jak choćby muzyki, historii, matematyki itp.,
bez tego nie jesteśmy w stanie świadomie przyswoić tego wykładu.
Elementarz stylu… jest już na rynku światowym od dwudziestu lat
i do tej pory nikt nie napisał czegoś lepszego. Kolejno pojawiały się
tłumaczenia – najpierw greckie, potem włoskie, następnie rosyjskie,
polskie, portugalskie i hiszpańskie, niebawem ukaże się tłumaczenie
niemieckie. Zwróćmy uwagę, że jako jedne z pierwszych dokonano
przekładów na język grecki i rosyjski, a więc alfabety odmienne od łacinki. Już sam ten fakt wyraźnie uzmysławia nam, jak uniwersalny jest
to przekaz, nie tylko w zakresie kulturowym, ale też typograficznym.
Bringhurst wykorzystuje swoją erudycję i zmusza nas do studiowania
tej wiedzy powoli. Myślę, że jest to książka dla osób wrażliwych, i odpowiednio przygotowanych. Często spotykam się ze stwierdzeniem
moich studentów, czy to edytorstwa, czy też absolwentów naszych
kursów typografii, że musieli do tej książki dorosnąć, aby ją w końcu
w całości przeczytać i zrozumieć.
Robert Chwałowski powiedział, iż typografię danego kraju dzieli się na
dwa okresy: ten do momentu ukazania się tłumaczenia książki Roberta
Bringhursta i ten po nim. Dlaczego to aż tak przełomowa publikacja?
Bringhurst otwiera nam oczy na ten ogrom problemów, które dopiero są przed nami, a o których nam się wcześniej nie śniło. Uczy nas
rzeczy najważniejszej – dobrego stylu. Uczy nas rozumieć te problemy i świadomie dokonywać właściwych wyborów. Nie znaczy to, że
po przeczytaniu tej książki każdy stanie się wybitnym typografem, ale
z pewnością bardziej świadomie będzie wyciągał wnioski. Podobnie
jest z rozumieniem muzyki czy sztuki abstrakcyjnej, bez odpowiedniego przygotowania można jedynie bazować na intuicji. A ona nie
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wywiad

zawsze idzie w parze z dobrym smakiem.
innego podejścia. Największym problemem są ramy czasowe, w któNajwiększe przestępstwo typograficzne według Pana?
rych trzeba się zmieścić, by ukończyć dany projekt. Często mamy
Pycha. To ona daje nam przekonanie,
za mało czasu, by właściwie rozwiąże jesteśmy ważniejsi od autora tekstu.
zać wszystkie problemy. Dlatego tak
Najważniejsza zasada w typografii?
istotny jest dobry warsztat: umiewspółczesne zadania
Konsekwencja w projektowaniu i pojętność redagowania, znajomość
kora względem treści.
ortografii, składni języka, umiejętprojektowania graficznego
Typografia to ustalone zasady i reność nanoszenia korekty, znajomość
guły, których twardo trzymają się
oprogramowania, technik druku,
(1) konsekwentne i logiczne
głównie początkujący. Wraz z dorodzajów oprawy, gatunków papieru,
uporządkowanie struktury tekstu,
świadczeniem, ale też talentem i coraz
zdolność zarządzania kolorem, wie(2)
nadanie
właściwej
hierarchii
bardziej wprawnym okiem, rośnie oddza o fotografii, projektowaniu pism
waga, żeby reguły łamać lub naginać,
drukarskich i… odpowiednia metoi proporcji wszystkim elementom,
by uzyskać zamierzone efekty. Często
dyka pracy. To dzięki niej projektant
(3) zachowanie rytmu i powtarzalności
łamie Pan reguły?
zyskuje więcej czasu na dopracowatych
elementów,
W projektowaniu typograficznym
nie projektu.
istotna jest dobra znajomość wszelJest Pan projektantem, typografem,
(4) stworzenie odpowiednich relacji
kich reguł zdefiniowanych przez
wydawcą
– czyta Pan jeszcze książki
między ilustracją a tekstem,
wcześniejsze pokolenia. Musimy jeddla przyjemności? Jakie?
(5) nadanie spójnej i transparentnej
nak mieć świadomość, że reguły te,
Zawsze czytam dla przyjemności,
formy przekazowi informacji,
choć dają nam gwarancję stworzechoć w zasadzie nie czytam już belenia projektu względnie poprawnego
trystki, trochę szkoda mi na nią cza(6) stworzenie wrażenia harmonii
typograficznie, również bardzo nas
su, czytam dużo literatury fachowej,
formy i treści,
ograniczają. Istotne jest, aby znać tradotyczącej tematów, które mnie in(7) ułatwienie czytelnikowi
dycję typograficzną okresu renesansu,
teresują. Zwykle te książki wygrywają
zrozumienia treści.
modernizmu czy choćby współczesne
z beletrystyką. Jedno jest pewne – nie
projekty nowofalowe. Ale trzymanie
da się nie czytać. Wiedza jest w książsię reguł to cofanie się, dopiero ich
kach. A typografia to dziedzina, która
Typografia służy do zapisu (utrwalenia)
świadome łamanie daje nam wolność
wymaga ciągłego samokształcenia.
myśli, przekazania konkretnego, jasnego
tworzenia, buduje nową jakość, nowe
Całe życie uczymy się po prostu pazasady, umożliwia postawienie kolejtrzeć. Bez umiejętności patrzenia nie
i czytelnego komunikatu, i to jest jej
nego kroku naprzód.
ma szans na projektowanie dobrej
najistotniejsza funkcja.
Nad jakimi książkami, publikacjami
typografii. Ale żeby widzieć, najpierw
pracuje Pan najchętniej?
trzeba poznać i zrozumieć.
W zasadzie każda kolejna książka
to nowe wyzwanie i każda wymaga

Robert Oleś – projektant książek i typograf, wydawca polskiej wersji Elementarza stylu w typografii
Roberta Bringhursta (Design Plus 2007, d2d.pl 2008, 2013).
Od 2005 roku wykłada typografię książki na Akademickim Kursie Typografii, prowadzi autorskie
szkolenia z zakresu typografii oraz zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Prowadzi także wykłady oraz warsztaty z projektowania publikacji dla słuchaczy Podyplomowych
Studiów Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od 2008 roku – współwłaściciel pracowni i wydawnictwa d2d.pl (www.d2d.pl).
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infografika

MASZYNA

DO PISANIA

1714

przyznanie
Henry’emu Millowi praw do
wynalazku zwanego „sztuczą
maszyną, czyli metodą
wybijania, czyli pisania liter lub
słów pojedynczo…”

1775

pierwsza maszyna
dla niewidomych, konstruktor:
Wolfgang von Kempelen

1821pierwsza maszyna

klawiszowa, konstruktor:
Karl Dreis

1833

pierwsza
maszyna oparta na zasadzie
sprzężenia dźwigni z czcionką,
konstruktor: Xavier Progin

1837

pierwsze maszyny,
w których odbijanie znaku
pisarskiego odbywało się przez
kalkę barwiącą, konstruktor:
Giuseppe Ravizza
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RODZAJE MASZYN

1961

1873

pierwsza
maszyna dźwigniowoczcionkowa produkowana
masowo, z taśmą barwiącą
i klawiaturą w układzie
QWERTY, uznawana za
PIERWSZĄ MASZYNĘ DO
PISANIA NA ŚWIECIE

pierwsza maszyna
elektroniczna – posiadająca
układ elektronicznego
sterowania z klawiatury
i pamięć elektroniczną,
pozwalającą zachować tekst
oraz dokonać korekty przed
wydrukiem

1902 pierwsza maszy-

na elektryczna, konstruktor:
Thaddeus Cahilla

1868

pierwsza maszyna
z alfabetycznym układem
klawiatury, twórcy patentu:
Christopher Sholes, Carlos
Glidden i Samuel Soulé,
producent: Charles Densmore

infografika

TECHNIKI DZIAŁANIA

1970

pierwsze
przypadki zamykania produkcji
maszyn dźwigniowoczcionkowych

lata 90. XX w
wypieranie maszyn do pisania
przez komputery

MASZYNY RĘCZNE
(mechaniczne), to człowiek jest
źródłem energii

1865

pierwsza
maszyna produkowana
seryjnie – maszyna tłokowa,
konstruktorzy: Hans Rasmusi
Johann Malling-Hansen

MASZYNY ELEKTRONICZNE
(elektroniczno-mechaniczne), klawiatura
steruje pracą układu elektronicznego

MASZYNY ELEKTRYCZNE
(elektromechaniczne), mechanizmy odbijania
znaków, obrotu wałka, przesuwu taśmy
posiadają napęd elektryczny

niestandardowe funkcje

PIERWSI UŻYTKOWNICY

MASZYN DO PISANIA

Fryderyk Nietzsche

Lew Tołstoj (lata 80. XIX w.)

„Writer's Block” – instalacja autorstwa
Sheryl Oring, składająca się z ponad 600
maszyn do pisania, pochodzących z lat 20.
i 30., zamkniętych w klatkach zrobionych
z zardzewiałego drutu

pierwszą produkowaną w Polsce
maszyną był „Orzeł”– kopia niemieckiego
Adlera, wytwarzana z początkiem lat 20.
XX w. w Poznaniu przez firmę Stanisław
Skóra i S-ka

MASZYNY DO
KSIĘGOWANIA
maszyna do pisania +
maszyna do liczenia
z czcionkami na końcu
dźwigni

MASZYNY SZYFRUJĄCE
kodują przekazywaną
w kanale telekomunikacyjnym
wiadomość, najczęściej
tekstową

maszyny do
pisania ze znakami
specjalnymi
stenograficzne, alfabet
Braille’a, do zapisu
nutowego

maszyny
wielkoformatowe
do opisywania planów,
rysunków technicznych

maszyny do
pisania ogłoszeń
wybijają litery
o dużych wymiarach lub
zróżnicowanej wielkości

sposoby wyboru znaków

Mark Twain (1874)

Bolesław Prus (1897)
za pierwszą napisaną na maszynie powieść
uznaje się jedną z dwóch książek Marka
Twaina: „Przygody Tomka Sawyera” (187476) lub „Życie na Missisipi”(1882), nie ma co
do tego zgodności

Ian Fleming – właściciel najdroższej maszyny
do pisania, nazywała się Royal Quiet de Luxe
i była pozłacana

KLAWISZOWE
znak pisarski jest przyporządkowany do
konkretnego klawisza lub przycisku

INDEKSOWE
wybór znaku na wykazie dostępnych znaków pisarskich następuje
poprzez użycie rysika lub obrót kołem z literami a następnie
naciśnięcie odpowiedniego klawisza, ewentualnie dźwigni, która
dosuwa czcionkę z wybraną literą do powierzchni papieru

kącik literacki

Ciemno, prawie noc
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Wymagająca prowincja

Joanna Bator
Wydawnictwo W.A.B.
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Reporterka Alicja Tabor wraca do
Wałbrzycha, miasta swojego dzieciństwa.
Osiada
w
pustym
poniemieckim
domu, z którego przed laty wyruszyła
w świat. Dowiaduje się, że od kilku
miesięcy w Wałbrzychu znikają dzieci,
a mieszkańcy zachowują się dziwnie.
Rośnie niezadowolenie, częstsze są akty
przemocy wobec zwierząt, w końcu
pojawia się prorok, Jan Kołek, do którego
w biedaszybie przemówiła wałbrzyska
Matka Boska Bolesna. Po jego śmierci grupa
zbuntowanych obywateli gromadzi się wokół
samozwańczego „syna", Jerzego Łabędzia.

Alicja ma zrobić reportaż o zaginionej trójce
dzieci, ale jej powrót do Wałbrzycha jest
także powrotem do dramatów własnej
rodziny: śmierci rodziców, samobójstwa
pięknej starszej siostry, zafascynowanej
wałbrzyską legendą księżnej Daisy i zamku
Książ. Wyjaśnianiu tajemnicy Andżeliki,
Patryka i Kalinki towarzyszy więc odkrywanie
tajemnic z przeszłości Alicji. W swojej
najnowszej książce Joanna Bator nawiązuje
do konwencji powieści gotyckiej. Nie po
to jednak, by bawić czytelnika: w tym co
niesamowite często ukryta jest prawda o nas,
o której na co dzień nie chcemy pamiętać.

Z recenzji poprzednich książek
Zmysł obserwacji, doskonałe wyczucie języka, a przede wszystkim
warsztat pisarski Joanny Bator nadają mikrokosmosowi śląskiego
osiedla z wielkiej płyty wymiar uniwersalny.
Marta Kijowska, „NeueZürcher Zeitung" (o „Piaskowej Górze”)
Od pierwszych stron Chmurdalii czujemy powieściowy oddech,
spokojny rytm i tok narracji, który dziś jest rzadkością w polskiej
literaturze.
Justyna Sobolewska, „Gazeta Wyborcza"
Najważniejszy tekst literacki przełożony z polskiego od czasu Wojny
polsko-ruskiej Doroty Masłowskiej i Gnoja Wojciecha Kuczoka.
Richard Kämmerlings, „Die Welt" (o „PiaskowejGórze”)
Opowieść dygresyjna, ironiczna, empatyczna, sarkastyczna i – gdy
mówi o mężczyznach – często satyryczna. Przywodzi na myśl
prozę Elfriede Jelinek.
Jörg Plath, Deutschlandradio Kultur (o „Piaskowej Górze”)

Gdyby nie pewna rozmowa książka Joanny Bator czekałaby
jeszcze na swoją kolejkę na półce. Przeczuwałam, czym się skończy
lektura „Ciemno, prawie noc” i nieco się przed nią wzdrygałam.
Gdy jednak zaczęłam czytać – nie mogłam przerwać.
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To książka o świecie, który nie jest ładny i przyjemny. Świat, do którego po piętnastu latach nieobecności wraca Alicja,
jest inny niż ten, jakim go zostawiała i jakim
go pamięta. Upływ czasu pozwolił na coś
jeszcze – kobieta dostrzega więcej i więcej
się dowiaduje. O swojej rodzinie, przyjacielu ojca, mieszkańcach rodzinnego miasta
i przede wszystkim – o sobie. Teraźniejszość
wydaje się być zbrukana wydarzeniami
przeszłości, a piętno spoczywające na niektórych rozprzestrzenia się niczym zaraza.
„Ciemno, prawie noc” to książka, która zwraca uwagę nie tylko fabułą. Istotne
znaczenie odgrywa język, jakim historia
Wałbrzycha i niesamowitych losów jego
mieszkańców jest opowiedziana. Język czasami poetycki, a czasami porażający swoją
„ulicznością”, gwarowością, czy może lepiej
– tym, jak udanie wpasowuje się w stereotypowe postrzeganie pewnych społeczności i ich sposobów prowadzenia rozmów.
Rzadko spotykam na swojej drodze czytelniczej książki napisane tak jak „Ciemno
...”. Może łatwiej jest trafić do ludzi, pisząc
historie nie tak wymagające jak ta? Pewnie
przyjemniej jest czytać coś, co zabiera nas

w miły, lekko wyidealizowany świat, który
pozwala na ucieczkę od codziennej szarości.
W miarę pokonywania kolejnych strony powieści „Ciemno, prawie noc” przekonywałam się, że zagubione dzieci były
tylko pretekstem, impulsem, który zmusił
Alicję do przekroczenia progu własnego,
dawno opuszczonego domu. Po to, by
mogła zmierzyć się z własnymi upiorami.
„Ciemno, prawie noc" to kolejna polska
powieść, gdzie do głosu dochodzą zwolennicy kotów. Niepostrzeżenie, po cichutku
do literatury wkrada się temat bliski mojemu sercu. I za to też Autorce dziękuję.
Lektura najnowszej powieści Joanny Bator obudziła we mnie wiele emocji.
Tak wiele, że pisząc o książce mam wrażenie, iż nie umiem ubrać myśli w słowa, że
chcę Wam powiedzieć za dużo. A przecież tu nie ma do powiedzenia nic innego
poza tym, abyście czytali Bator. Po prostu.
P.S. Trudno w to uwierzyć, ale to moje
pierwsze spotkanie z Joanną Bator.
Monika Badowska
prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com
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Morfina

Przypadki Konstantego W.

Wydawnictwo Literackie

Szczepanowi Twardochowi udało się mnie zachwycić, chociaż zabierałam się do tej książki z dużą
dozą nieufności. Autor stworzył antybohatera, którego niezmiernie polubiłam, któremu kibicowałam
przez całą lekturę.

Szczepan Twardoch
26

Bóg?
Honor?
Ojczyzna?

Morfina!
Konstanty Willemann, warszawiak, lecz syn niemieckiego
arystokraty i spolszczonej Ślązaczki, niewiele robi sobie z patriotycznych haseł i tradycji uświęconej krwią bohaterskich
żołnierzy. Jest cynikiem, łajdakiem i bon-vivantem. Niewiernym mężem i złym ojcem.
Konstanty niechętnie bierze udział w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce również wbrew sobie zostaje członkiem
tajnej organizacji. Nie chce być Polakiem, nie chce być Niemcem. Pragnie jedynie zdobyć kolejną buteleczkę morfiny i żyć
swoim dawnym życiem bywalca i kobieciarza.
Przed historią jednak uciec się nie da.
Szczepan Twardoch w „Morfinie” osiągnął rzecz rzadką
w polskiej prozie – wykreował antybohatera, którego nie
sposób nie lubić. Młody pisarz tak jak najwięksi – Witkacy,
Gombrowicz, Littell – potrafi ukazać słabego, rozdartego
człowieka wplątanego w wielką historię.
Szalona, transowa i odważna powieść.
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Akcja rozpoczyna się na samym początku II wojny światowej, a ów antybohater to
Konstanty Willemann, syn Niemca i spolszczonej Ślązaczki. Mimo posiadania wysokiego stopnia oficerskiego, Konstanty ma
w nosie wojnę, ojczyznę (obojętnie, którą
by wziąć pod uwagę, i tak ma ją w nosie)
i robi wszystko, ale to dosłownie wszystko,
żeby uniknąć powołania do wojska i przetrwać we względnym spokoju okupację. Ale
to ma być jego, Kostkowy, spokój. Spokój
ten ma polegać na tym, żeby nikt mu przysłowiowych czterech liter nie zawracał, do
walki za ojczyznę nie zmuszał i niewierności
nie wmawiał. Bo Kostek ma, kochani, żonę
i dziecko. Jednak czas, zamiast z rodziną,
woli spędzać z paniami lekkich obyczajów,
upijając się i narkotyzując oraz pilnując, żeby
go do wojska nikt nie wcielił. Taaak, trzeba
mieć jakieś priorytety w życiu. Konstanty ma
więc plan wojenny – przetrwać w spokoju.
Plany planami, a życie czasami lubi płatać
figle. Pewnego dnia Kostek poznaje przywódcę jednej z organizacji podziemnych
i zaczyna się... ale co? Tego już nie zdradzę.
Nie mam pojęcia, dlaczego „Morfina” aż
tak mi się spodobała i polubiłam głównego

bohatera. Obiektywnie muszę przyznać,
że to mężczyzna z wyjątkowo paskudnym
charakterem, uosabia wszystko to, czego we własnym mężu nigdy nie chciałoby
się znaleźć. Jednak mimo mnóstwa niezaprzeczalnych wad, Kostka da się lubić.
Plus „Morfiny” to narracja w pierwszej
osobie, która jest doskonałym zabiegiem,
sprawia, że mamy odczucie uczestniczenia
w pokręconym życiu Willemanna. Dodatkowo – niezwykle szybkie zwroty akcji, sprawiające, że od lektury trudno się oderwać. Nie
należy jednak w „Morfinie” szukać wielkich
scen batalistycznych, konspiracyjnych akcji,
poświęceń dla ojczyzny. Nic z tych rzeczy,
„Morfina” to nie „Czas honoru”. Ale może
dzięki temu jest to książka niezwykle prawdziwa. Ilekroć czytam o walecznych partyzantach i siłach zbrojnych w czasie II wojny
światowej, wszyscy są dzielni, gotowi ginąć
za ojczyznę. Zawsze miałam wątpliwości, czy
faktycznie każdy w tym okresie był gotów
zginąć za Polskę. Jakoś nie chciało mi się w to
wierzyć. Nie neguję i nie umniejszam bohaterstwa walczących o nasz kraj, ale nie wierzę,
że wszyscy tacy byli. Na pewno znalazła się
grupa osób, które, nie ważne jak, ale chciały

tylko przeżyć i Szczepan Twardoch ich właśnie pokazuje. Udało mu się przy tym narysować sylwetki pełnokrwistych ludzi, z wszystkimi wadami i zaletami (tych ostatnich jest
zdecydowanie mniej). Mimo wszystko warto ich poznać.
Jednak co najważniejsze, „Morfina” to
580 stron doskonałej polskiej literatury. Zachęcam do lektury, w trakcie której będziecie się śmiać, pomstować, otwierać oczy
z niedowierzania, a i brzydkie słowo czasami
wam się wymsknie (no bo jak tu nie używać
niecenzuralnego słownictwa w stosunku do
Kostka? Nie da się!).
Miłej lektury i pobytu w oportunistycznym świecie Konstantego Willemanna!
Katarzyna Maciejewska
www.pasje-fascynacje-mola-ksiazkowego.blogspot.com

e-wariacje
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Do czego może się
przydać RefWorks?
tekst: Jakub Burchard
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RefWorks to działające w sieci komercyjne oprogramowanie, które zostało stworzone w 2002 r.
przez Cambridge Scientific Abstracts – od 2008 r. część ProQuest, jednej z największych na świecie
internetowych platform, gromadzących i udostępniających różnorodne publikacje elektroniczne.

G

łównym zamiarem jego twórców było stworzenie narzędzia, które ułatwiałoby użytkownikom gromadzenie i przechowywanie wszelkiego typu informacji naukowych
oraz zarządzanie nimi i udostępnianie ich. Ponadto RefWorks może służyć do tworzenia cytowań oraz bibliografii. Jest to więc bardzo przydatne narzędzie dla każdego, kto pisze pracę
naukową.

Jako produkt komercyjny RefWorks jest udostępniany licencyjnie
instytucjom oraz użytkownikom indywidualnym. Instytucje, np.
biblioteki, zapewniają swoim zarejestrowanym użytkownikom
bezpłatny dostęp do niego.
Korzystanie z RefWorks wymaga wcześniejszego założenia indywidualnego konta użytkownika, na którym znajdują się zbierane dane bibliograficzne. Konto jest przechowywane
w sieci, a więc dostępne z każdego komputera, który ma połączenie z internetem.
Podstawowym celem korzystania z RefWorks jest gromadzenie danych z różnych źródeł
online. Użytkownik ma do dyspozycji kilka różnych sposobów dodawania danych do konta:
• bezpośredni import danych,
• konwersja bibliografii stworzonej przy użyciu innego oprogramowania,
• import danych z baz i katalogów online,
• import danych z podłączonych kanałów RSS,
• ręcznie wprowadzanie danych na konto RefWorks.

Dodawaniem danych do konta
RefWorks będzie także dodawanie załączników do poszczególnych opisów bibliograficznych.
W wielu bazach, w których gromadzone
są dane bibliograficzne, zostały wprowadzone możliwości eksportowania danych bezpośrednio do RefWorks.
Obok gromadzenia danych ważnymi
aspektami korzystania z RefWorks jest także
zarzadzanie nimi oraz udostępnianie ich innym użytkownikom.
Zarządzanie danymi zgromadzonymi
na koncie RefWorks obejmuje szereg czynności – od tworzenia folderów i zapełniania
ich, przez sortowanie i ogólną edycję danych,
aż po różnorodne sposoby wyszukiwania
informacji.
RefWorks umożliwia udostępnianie zebranych przez siebie danych innym użytkownikom. Interfejs konta pozwala na różne formy udostępniania danych bibliograficznych,
m.in. udostępnianie danych jednemu lub kilku użytkownikom, udostępnianie całości lub

części bazy. Możliwe jest także dzielenie się
danymi z konta RefWorks z użytkownikami
niezarejestrowanymi w RefWorks, nieposiadającymi własnego konta użytkownika.
Dodawanie danych, zarządzanie nimi
i udostępnianie własnej bazy można określić
jako podstawy korzystania z RefWorks. Zagadnienia takie jak formatowanie bibliografii
na podstawie listy pozycji, edycja lub tworzenie nowego stylu bibliografii oraz podgląd
wiersza/cytatu w bibliografii lub w publikacji to czynności związane z tworzeniem bibliografii i cytowań, które czynią z RefWorks
bardzo wszechstronne narzędzie do pracy
z danymi bibliograficznymi.
Ostatni aspekt korzystania z RefWorks
obejmuje aplikacje Write-N-Cite, RefGrab-It
oraz Backup & Restore.
Write-N-Cite i RefGrab-It są aplikacjami działającymi poza obszarem roboczym
RefWorks, ale związanymi dość ściśle z samym programem. Wymagają osobnego
zainstalowania na komputerze, na którym
będą używane.
Write-N-Cite, przy użyciu danych z konta RefWorks, umożliwia wprowadzanie i edycję bibliografii oraz cytowań w dokumencie
MS Word.

RefGrab-It jest aplikacją, która ma za zadanie przejmowanie danych bibliograficznych ze
stron internetowych. W 2009 r. narzędzie to zostało zoptymalizowane do współpracy ze źródłami elektronicznymi pochodzącymi z takich stron jak: Amazon, Google Scholar, PubMed,
Wikipedia, BBC, USA TODAY, The New York Times oraz The Los Angeles Times.

Backup & Restore jest integralnym narzędziem RefWorks – nie wymaga instalacji i działa „wewnątrz” programu. Jest bardzo przydatne dla użytkownika, ponieważ umożliwia stworzenie kopii bezpieczeństwa całej bazy RefWorks (Backup), a w razie potrzeby także
odzyskanie bazy (Restore).
Firma ProQuest, która jest właścicielem RefWorks, dokłada wszelkich starań, aby był on
w jak największym stopniu dostosowany do wymagań rynku. Aktualnie, od 2010 r., używany
jest interfejs RefWorks 2.0. W przypadku Write-N-Cite można wybierać wersje dostosowane do systemów operacyjnych Windows lub Mac-OS. Użytkownik RefGrab-It ma do dyspozycji wersje aplikacji zoptymalizowane do pracy w przeglądarkach Internet Explorer lub
Mozilla Firefox.

W 2009 r. ProQuest wyszedł naprzeciw użytkownikom i uruchomił interfejs RefMobile, który umożliwia korzystanie z RefWorks na
telefonach komórkowych i innych mobilnych urządzeniach.

e-wariacje

Ekran startowy RefWorks. W górnej części okna logowania
widnieje link rozpoczynający procedurę założenia konta;
poniżej są dwa okna, w których wcześniej zarejestrowany
użytkownik wpisuje swój login oraz hasło.
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Przed zainstalowaniem Write-N-Cite na komputerze warto zwrócić uwagę na prawą stronę okna instalacyjnego.
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„Czyste” konto RefWorks.

• Menu poniżej niebieskiego paska (główne) grupuje
wykonywanie najistotniejszych czynności na koncie
RefWorks.
• Trzy przyciski szybkiego dostępu (Tworzenie nowego
folderu, Tworzenie bibliografii, Otwarcie szablonu nowego opisu bibliograficznego).
• Pasek informujący, która część konta jest obecnie
aktywna.
• Zakładki – „References” (czynności związane z edycją
i zarządzaniem poszczególnymi opisami) oraz „Organize & Share Folders” (czynności związane z udostępnianiem całości lub części konta). Po prawej stronie
ekranu znajduje się pomocniczy panel, który umożliwia dostęp do informacji źródłowych nt. RefWorks
(Resources); pokazuje strukturę i zawartość poszczególnych folderów (Folders); ułatwia dostęp do ważnych czynności wykonywanych na koncie RefWorks
(Quick Access); prezentuje statystyki liczbowe konta
ReWorks (Statistics).

Write-N-Cite działa poza obszarem roboczym RefWorks i
nie wymaga jednoczesnego otwierania RefWorks do pracy
w edytorze tekstu. Poprawnie zainstalowany Write-N-Cite
jest widoczny jako jedna z zakładek (skrajna prawa) na
ekranie MS Word. Kliknięcie na zakładkę „RefWorks” otworzy menu Write-N-Cite.

Ekran instalacyjny RefGrab-It jest również bogaty w informacje, które ułatwią użytkownikowi wybór najdogodniejszej do stosowania formy RefGrab-It.

W przypadku zainstalowania RefGrab-It w przeglądarce
Internet Explorer, przycisk uruchamiający RefGrab-It nie
zawsze jest widoczny na głównym ekranie.

W przypadku zainstalowanie RefGrab-It w przeglądarce
Mozilla Firefox, przycisk aktywujący program będzie widoczny w prawym dolnym rogu ekranu.

Magdalena Rowińska
Bibliotekarz systemowy w Centrum NUKAT. Przed podjęciem pracy w powstającym
właśnie zespole administratorów katalogu centralnego zdobywała doświadczenie w katalogowaniu w jednej z bibliotek wydziałowych UW. Karierę w Centrum NUKAT rozpoczęła
w 2001 r. od pracy w Ośrodku Kontroli Rekordów Bibliograficznych, gdzie specjalizowała się głównie w weryfikacji poprawności rekordów dla wydawnictw ciągłych i
zwartych. W 2007 r. została kierownikiem tego Ośrodka, a od 2008 r. pracuje jako
bibliotekarz systemowy. Była jedną z koordynatorek w projekcie „NUKAT –
Autostrada Informacji Cyfrowej” i współautorką założeń scalania katalogów.
Cieszy się sympatią i uznaniem kolegów z pracy i bibliotekarzy współpracujących z katalogiem centralnym. Kompetentna, rzetelna i sumienna w
swojej pracy, nie pozostawia problemów nie rozwiązanych. Lubi ludzi,
umie słuchać i rozmawiać, co sprawia, że służbowe telefony do niej
urywają się. Prywatnie – szczęśliwa mama dwóch uroczych dziewczynek.

NO
WO
ŚĆ

prześwietlenie

BIBLIOTEKI
TOŻSAMOŚĆ
KULTURA

Kolejny, ósmy tom Prac Zakładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony jest kulturowej tożsamości bibliotek,
a przede wszystkim zmianom funkcjonalnym zachodzącym w obszarze ich oddziaływania i struktury. Autorzy
podejmują wybrane aspekty tożsamościowotwórczej roli
bibliotek we współczesnym społeczeństwie, wskazując jednocześnie na ewolucyjną, niekiedy rewolucyjną,
przemianę różnego typu książnic wobec wyzwań historycznych i cywilizacyjnych XXI w. Omawiając wynikające
z tego szanse i zagrożenia dla stabilnej przyszłości omawianych instytucji, proponują interesujące rozwiązania wynikające z rodzimych doświadczeń, bądź też zapożyczone
z innych kręgów wiedzy i kultury.
Książka stanowi inspirację do rozmyślań na temat zmieniającego się paradygmatu funkcjonowania współczesnej
biblioteki, a także podsuwa propozycje zmierzające do
uatrakcyjnienia jej działalności i wizerunku nie lekceważąc
przy tym ważności tradycyjnie postrzeganej tożsamości
kulturowej współczesnej biblioteki.

38 zł

Pod redakcją: Iwony Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert

W Centrum NUKAT zajmuję się:

szeroko pojętymi obowiązkami bibliotekarza systemowego

W NUKAT chciałabym zmienić:

chciałabym prostszych i bardziej klarownych zasad katalogowania (ale w drodze ewolucji, nie rewolucji), procedur przyjaźniejszych bibliotekarzowi i jeszcze wyższej jakości danych. A do tego
– więcej użytkowników spoza środowiska bibliotecznego

W swojej pracy najbardziej lubię:

ludzi. Tych z Centrum i tych z licznych współpracujących bibliotek!

Za 10 lat NUKAT:

będzie tworzony wspólnie z Biblioteką Narodową

W wolnym czasie najchętniej:

czytam, oglądam filmy i wygrzewam się na słońcu. A słońca
ostatnio tyle, co wolnych chwil

Lubię:

pracować i leniuchować, życie rodzinne i zawodowe,
zapach wiosny i szum morza…

Nie lubię:

głupoty i bylejakości

Słowa, których nadużywam to:

dwa najpiękniejsze: Helenka i Adelka

Ulubiona książka/płyta/film to:

nie wiem! Ostatnio zakochałam się w Kindle’u! Mam za sobą lekturę pierwszego e-booka – „Bezsenność w Tokio” (polecam!) i co
prawda tradycyjnej książki nie porzucę, ale moimi ulubionymi
zapewne będą e-booki dostępne w promocyjnych cenach

www.sbp.pl/tozsamosckultura

Ogólnopolski portal bibliotekarski
•
•
•
•
•
•

Archiwum Cyfrowe,
Katalog staży i praktyk,
księgarnia specjalistyczna,
porady prawne,
scenariusze zajęć dla bibliotek,
baza bibliotek.

Zapraszamy do współpracy
i kontaktu z redakcją:
/SBP_pl

22 608-28-25

redakcja.portal@sbp.pl
/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich

www.sbp.pl

felieton

Notowanie nie
na ekranie
tekst: Aleksandra Świerk
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Piszę piórem, notatki sporządzam na kartkach licznych zeszytów,
notesów i kalendarzy. Radość z powrotu do odręcznego
pisania odkryłam kilka lat temu, na przekór ekspansji coraz
nowocześniejszych urządzeń, przystosowanych do przeglądania
oraz edytowania dokumentów.

K

ażdy notes z opasłej kolekcji, którą
posiadam, służy do innego rodzaju
zapisków. Gdzie indziej sięgam, chcąc znaleźć listę rzeczy do zrobienia, gdzie indziej
szukam pomysłów na teksty, gdzie indziej
notatek z warsztatów. O dziwo, nigdy się nie
gubię, jestem wzrokowcem: czarna okładka
– zasłyszane cytaty i fragmenty artykułów;
błękitna – ważne adresy, nazwiska; popielata
– bazgroły, będące wynikiem nagłego przypływu kreatywność lub nudnego spotkania,
itd. To nie koniec, każdy większy projekt ma
swój własny notatnik. Lubię je czasami kartkować, wracając do początkowych stron,
podziwiając materialne dowody na to, jak
ewaluują myśli i rozwijają się pomysły. Rodzaj zapisków to nie jedyne kryterium podziału. Kwestie pragmatyczno-użytkowe
każą mi dobierać notesy także według rozmiaru: te zupełnie malutkie, mieszczące się
w eleganckiej torebce, nieco większe – tak
zwane codzienne oraz największe – A4 do

użytku wyłącznie domowego. Wszystkich,
którzy łapią się za głowę, spieszę poinformować, że to jedynie wierzchołek papierniczej góry lodowej. Pod powierzchnią wody
dryfują setki notatników oraz zeszytów
przywiezionych z najróżniejszych szkoleń, festiwali, otrzymanych w hotelach, na
konferencjach, dołączonych do przesyłek
pocztowych, wykonanych własnoręcznie,
sprezentowanych przez przyjaciół, itd. A cały
ten ogrom celulozy po to, aby nigdy nie zabrakło mi miejsca na odręczne notowanie.
Większość z nas doskonale zna akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”, ale zapewne
mało kto słyszał o kampanii „Cała Polska
pisze piórem”. Ja również dowiedziałam się
o niej niedawno i mogę śmiało powiedzieć,
że podpisuję się pod nią obiema rękami
i piórem. Ogólnopolski Dzień Pisania piórem przypada na 12 lutego, wtedy właśnie
w 1884 roku opatentowane zostało pierw-

sze pióro wieczne. Twórcy happeningu „Cała
Polska pisze piórem”, organizowanego od
2011 roku dla uczczenia tej właśnie rocznicy, dokładają wszelkich starań, aby nietuzinkowym programem skusić do udziału
w imprezie jak największą ilość osób. Wśród
proponowanych atrakcji są między innymi:
możliwość odbycia spotkania z grafologiem,
który na podstawie próbki pisma przeniknie
tajniki naszej osobowości, zabawa polegająca na wymyślaniu kwestii do gotowego
komiksu i wpisywaniu ich, rzecz jasna, piórem, pokaz klasycznej kaligrafii oraz wystawa wiecznych piór. Imprezę w przyszłym
roku z chęcią odwiedzę, choć martwi mnie
odrobinę dyskryminacja innych narzędzi piśmienniczych takich jak ołówek czy kolorowe
cienkopisy, których sama równie chętnie
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używam. Przestaje ona jednak dziwić, gdy
odkrywamy, kto sponsoruje imprezę.*
Dlaczego warto pisać ręcznie? W raporcie „Odręczne pisanie w społeczeństwie”
z 2006 roku znajdziemy informację o badaniach poświęconych zależności pomiędzy
kaligrafią a osobowością, czy nawet zdrowiem człowieka. „Kaligrafia ma wpływ na
postawę, oddychanie i koncentrację. Dzięki
niej kształtujemy (…) cierpliwość. Stan spokoju sprzyja kreatywności. Łącząc w sobie
zapanowanie nad ciałem i umysłem, kaligrafowanie działa na rytm i energię naszego
organizmu.” Brzmi jak cudowne lekarstwo
na wszystko lub wyższa forma jogi. Oczywiście naszym codziennym bazgrołom daleko
do tego szlachetnego rytuału w jego czystej
formie, jest jednak w odręcznym pisaniu
pewien rodzaj skupienia, który każe nam
zastanowić się głębiej nad przelewaną na
papier treścią, a także sprawia, iż informacje
ze sporządzonych w ten sposób notatek lepiej zapamiętujemy. Większe zaangażowanie
fizyczne w proces notowania – ruch dłoni,
nacisk na kartkę, kreślenie liter – aktywuje
w mózgu dodatkowe obszary, odpowiedzialne za motorykę. Ręczne pisane pobudza
także naszą kreatywność, pomaga utrzymać
umysł w dobrej formie oraz wycisza. Co więcej, charakter oraz wygląd pisma mogą zdradzić stan ducha autora, jak również emocje,
które towarzyszą powstawaniu tekstu. Nakreślone na kartce litery to nic innego jak rysunki, ilustracje przemawiające nie tylko poprzez treść, lecz także swoją formę. Nie bez
powodu w muzeach oraz na ekspozycjach
wystawia się brudnopisy, tak zwane autografy, dzieł słynnych twórców, dając w ten sposób zwiedzającym niewielki wgląd w proces
powstawania dzieła oraz w charakter i temperament autora. Na rękopisach autorstwa
Marcela Prousta, prezentowanych z początkiem tego roku w The Morgan Library &Museum, można podziwiać, prócz linijek tekstu,
także ekspresyjne rysunki, przedstawiające

*Mowa tutaj o znanej firmie produkującej wieczne pióra.

twarze postaci, które w książce nigdy,
rzecz jasna, nie zostały opublikowane. Pisząc o oryginałach prac, nie
mam na myśli jedynie pisarzy,
lecz także rzeźbiarzy, grafików czy kompozytorów.
W jednej ze scen filmu Miloša Formana
„Amadeusz”
Antonio Salieri
z rosnącym
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Większe zaangażowanie fizyczne w proces notowania – ruch
dłoni, nacisk na kartkę, kreślenie liter – aktywuje w mózgu
dodatkowe obszary, odpowiedzialne za motorykę. Ręczne
pisane pobudza także naszą kreatywność, pomaga utrzymać
umysł w dobrej formie oraz wycisza.
zdumieniem odkrywa, iż dostarczone mu
przez żonę Mozarta arkusze to jedyne istniejące kopie jego partytur – zapis procesu
twórczego pozbawiony najmniejszego chociażby skreślenia, zawahania czy poprawki, przepisana na papier symfonia, którą
kompozytor wcześniej usłyszał w swojej
głowie. To wystarcza Salieriemu, by utwierdzić się w przekonaniu o geniuszu Mozarta.
Czy nowoczesne technologie zupełnie
wyprą magiczny proces odręcznego pisania? Twórcy urządzeń mobilnych, dostrzegając rosnącą modę na vintage, czyli kartkę
i papier, starają się wychodzić jej naprzeciw.
W efekcie powstają dość dziwaczne hybry-

dy. Kiedy rok temu odebrałam mój nowy
telefon, niemałym zaskoczeniem było dla
mnie odkrycie, iż posiada on funkcję, która pozwala tworzyć wiadomości tekstowe,
„pisząc” palcem po ekranie dotykowym. Jeżeli odpowiednio starannie nakreślimy literę,
specjalna aplikacja zamieni ją we właściwy
znak. Nie jest to jednak łatwe i o błąd nietrudno. Zniechęcona szybko zrezygnowałam. Nic nie zastąpi ulubionego pióra oraz
obszernej kolekcji szeleszczących notesów.
W końcu któż z piszących chciałby, aby jedyną materialną pamiątką, jaka zostanie po
setkach godzinach spędzonych przez niego na pisaniu, była maleńka, elektroniczna
karta pamięci?
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