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Wiosna podrywa nas na nogi i zachęca do większej aktywności. Człowiek, który większość dnia spędza w pozycji siedzącej narażony jest na wiele dolegliwości i gorsze samopoczucie. Na szczęście już za nami długie zimowe
miesiące, kiedy to aura nie zachęcała do pieszych wędrówek i rowerowych wypraw, a krótkie dni i brak słońca
usprawiedliwiały polegiwanie na kanapie po pracy. Maria Nasiłowska rozprawia się z Panem Komputerusem, czyli
przygarbionym, wpatrzonym w monitor i ściskającym kurczowo myszkę osobnikiem – punkt po punkcie wymienia co, gdzie i dlaczego go boli. A okazem zdrowia Pan Komputerus nie jest, czemu trudno się dziwić, wiedząc, że
całe dnie spędza przed komputerem. Na szczęście jest na to remedium – zestaw prostych ćwiczeń, które można
wykonać, nie odchodząc od biurka. Działają cuda, wystarczy chwila, żeby poprawić swoje samopoczucie i zrobić
coś dobrego dla ciała. Polecam!
Z wiosną i większą aktywnością fizyczną idą w parze audiobooki, można by rzec – książki dla zabieganych.
Sprawdzają się świetnie w samochodzie i tramwaju. Można pedałować na rowerze do pracy, stać w kolejce na
poczcie, myć okna i czytać jednocześnie. Pani Anna Kotlonek-Kowalik z Biblioteki Akustycznej specjalnie dla
„Tytułu Ujednoliconego” opowiedziała o audiobookach z perspektywy wydawcy książek czytanych.
W tym numerze zabieramy Państwa do dwóch bibliotek. W cyklu „Biblioteki NUKAT-u” prezentuje się Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, a do Mińska, do niezwykłej Biblioteki Narodowej Białorusi, zabiera nas Leszek Śnieżko.
Ponadto: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” – już za chwilę ruszy jej piąta
edycja i z pewnością, jak co roku, statystyki znacznie się podniosą oraz wiosenny felieton, literackie inspiracje w Kąciku
literackim i garść praktycznych informacji, jak wykorzystywać narzędzia ułatwiające wspólne katalogowanie, które
udostępniane są na stronach NUKAT.
Polecam Państwa uwadze wiosenny numer naszego pisma, który po raz pierwszy w całości udostępniony jest na
zasadach wolnej licencji Creative Commons.

3
8
10
16
20
24
26
29
30

Białoruski diament
Leszek Śnieżko
Pan Komputerus – na drodze zgubnej ewolucji
Maria Nasiłowska
Dawanie i branie…
czyli współkatalogowanie w NUKAT (cz. 1)
Iwona Wiśniewska
Hasła wzorcowe dla imprez
Małgorzata Serafin
Infografika
Poczytaj mi, proszę
Kamila Grzędzińska, współpraca: Aleksandra Świerk
Wspomnienie o Annie Paluszkiewicz
Maria Burchard

32
33
34
35
36
37
38

Beksińscy. Portret podwójny
Portret poczwórny
Natalia Wróblewska
To ona napisała Mary Poppins
Opowieść o autorce
Izabela Mikrut
Prześwietlenie
Małgorzata Zarudzka
IBUK Libra: rekordy bibliograficzne zgodne z normami
NUKAT-u
Izabela Milczarczyk
Niezwykłe okoliczności lektury
Aleksandra Świerk

Warto otworzyć się (na zmiany)
Kuba Danecki
Teksty w kwartalniku „Tytuł Ujednolicony" udostępniane są na licencji CC BY–SA uznanie autorstwa –
na tych samych warunkach Creative Commons 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.

biblioteki nukat-u

Biblioteka Uniwersytecka
we Wrocławiu
tekst: Elżbieta Mirowska, Monika Jóźwiak
zdjęcia: Jerzy Katarzyński
3

Historia Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (BUWr) jest częścią dziejów
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Śląska.

W

Kamila Grzędzińska

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Elżbieta Mirowska, Monika Jóźwiak
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rocław, który wyrósł na skrzyżowaniu szlaków handlowych, wpływów
politycznych i różnorodnych kultur, pieczołowicie pielęgnuje dziś swoje tradycje. Przeszłość ziemi śląskiej zasługuje na specjalne
traktowanie, a jednym z ośrodków, który dba
o piśmiennicze dziedzictwo tego regionu
jest Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Historyczne zbiory obecnej Biblioteki
opierają się na zasobach dwóch niemieckich
książnic: dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej
i dawnej Biblioteki Miejskiej. Te zbiory tworzą podstawę dzisiejszej Biblioteki Uniwersyteckiej. W ich skład wchodziły nie tylko
mniejsze księgozbiory miasta Wrocławia, ale
i całego Dolnego Śląska.
Dawna Biblioteka Uniwersytecka powstała z połączenia w 1811 r. zbiorów bibliotecznych uniwersytetów wrocławskiego tzw.
Leopoldiny i frankfurckiego tzw. Viadriny. Jej
siedzibą były budynki byłego zakonu św. Augustyna, znajdujące się na Wyspie Piaskowej.
Natomiast dawna Biblioteka Miejska powstała w 1866 r. z połączenia trzech bibliotek

kościelnych, działających przy wrocławskich
świątyniach i mieściła się w budynku przy
obecnej ul. K. Szajnochy. Wszystkie trzy księgozbiory, wchodzące w skład Biblioteki, zachowały swe odrębne znaki własnościowe,
pieczątki oraz inwentarze.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
w swojej powojennej historii przechodziła
różne koleje losów. Jednym z trudnych momentów w jej istnieniu była powódź, która
w 1997 roku nawiedziła Wrocław. Mimo
szybkiej akcji ewakuacyjnej zbiorów, w którą
ofiarnie zaangażowali się pracownicy, została zalana prawie połowa (z ponad 200 tys.)
woluminów znajdujących się w piwnicach.
Obecnie Biblioteka mieści się w kilku
lokalizacjach. Najważniejsza, z punktu widzenia użytkowników, znajduje się przy ul.
Karola Szajnochy 7/9. Jest to pseudogotycki budynek dawnej Biblioteki Miejskiej
z czerwonej cegły. Oprócz magazynu głównego, w którym zgromadzone są zbiory
nowe, znajduje się tam Czytelnia Główna,
Wypożyczalnia, Informacja Naukowa oraz

katalogi. W sąsiadującej z nim kamienicy, przy ul. K. Szajnochy 10, do 2013 roku
mieściła się większość pracowni: gromadzenie, opracowanie, dyrekcja, administracja.
W sierpniu 2013 r. agendy z tego budynku
doczekały się przeprowadzki do nowego
gmachu Biblioteki zlokalizowanego przy
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. W ten sposób
zrealizowany został pierwszy etap przeprowadzki do nowej siedziby.Wszystkie zbiory specjalne znajdują się natomiast przy
ul. św. Jadwigi 3/4, w budynku dawnego
klasztoru augustianów na Wyspie Piaskowej.
W odbudowanym w 1958 r. gmachu zgromadzono: stare druki, rękopisy, zbiory graficzne, kartograficzne, muzyczne oraz zbiory
śląsko-łużyckie. Tutaj swoją siedzibę znalazła
też Czytelnia Zbiorów Specjalnych oraz Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych
i Pracownia Reprografii i Digitalizacji. Do
najcenniejszych zbiorów specjalnych zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej
należą stare druki (ponad 300 tys. wol.) i rękopisy z kolekcją 3 tys. bogato ilustrowanych
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niania. Zaczęto tworzyć bazy czytelników
i z czasem pracami komputerowymi objęto
także Magazyn Główny i Wypożyczalnię.
Przełomowym momentem w automatyzacji procesów bibliotecznych BUWr stało
się utworzenie katalogu centralnego NUKAT
oraz migracja do nowego zintegrowanego
systemu bibliotecznego VIRTUA (2002). Po
udanej migracji i prawidłowym ustawieniu
parametrów bazy, uruchomiono automatyczne połączenie z katalogiem centralnym
NUKAT. Ustalono statusy ładowania rekordów do katalogu lokalnego i rozpoczęto
współkatalogowanie. Doświadczenia zespołu pracowników z Oddziału Opracowania
Wydawnictw Zwartych oraz Opracowania
Wydawnictw Ciągłych przy tworzeniu Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych oraz
Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism
pozwoliły na w miarę bezstresowe włączenie się w czynne współkatalogowanie w katalogu centralnym.
Procesowi komputeryzacji działań bibliotecznych towarzyszyły w Bibliotece inne
przedsięwzięcia związane z opracowywa-
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kodeksów średniowiecznych. Biblioteka posiada też cenne zbiory
muzyczne, kartograficzne, a także liczącą ok. 90 tys. wol. kolekcję
druków śląskich, wśród których warte wspomnienia są różnojęzyczne tytuły czasopism.
Ta wielość i różnorodność zgromadzonego księgozbioru stawia
wrocławską Bibliotekę Uniwersytecką w rzędzie liczących się, bogatych w unikatowe zbiory książnic i stanowi podstawę do jej naukowej współpracy z całym światem. Współpraca ta podejmowana jest
zwłaszcza ze środowiskiem naukowym z Niemiec, na co zapewne
wpływ mają posiadane przez Bibliotekę zbiory niemieckojęzyczne.
Wspólne działania polsko-niemieckie dotyczą konserwacji, ochrony
i opracowywania historycznego dziedzictwa kultury, znajdującego się
w zbiorach Biblioteki.
W latach 90 ubiegłego stulecia, po przemianach społeczno-politycznych w naszym kraju, przed Biblioteką Uniwersytecką
pojawiło się ważne wyzwanie związane z automatyzacją procesów bibliotecznych. Pierwszym krokiem, zmierzającym do
zdobycia funduszy na unowocześnienie podstawowych prac
bibliotecznych było złożenie wniosku aplikacyjnego do amerykańskiej Fundacji A. Mellona, dzięki któremu otrzymano grant na
realizację tego zamierzenia. Spośród proponowanych wówczas

systemów bibliotecznych wybrano i zakupiono VTLS (Virginia
Tech Library System) – pierwszy na polskim rynku system obsługujący kartoteki haseł wzorcowych. Wdrożenie tego systemu
stwarzało możliwość zainicjowania budowy jednolitej bazy haseł
wzorcowych, obsługującej lokalne katalogi biblioteczne. W początkowym okresie wdrożenia pracownicy Biblioteki, w pierwszej kolejności kierownicy oddziałów, brali udział w systematycznych szkoleniach i warsztatach, które realizowane były w dwóch
grupach tematycznych: format USMARC opisu bibliograficznego dla książek i formalnych haseł wzorcowych oraz język haseł
przedmiotowych KABA.
Przygotowaniami do komputeryzacji objęte zostały oddziały zbiorów nowych. Pomieszczenia Biblioteki zaopatrzono
w urządzenia umożliwiające współpracę poprzez sieć komputerową, budynki połączono światłowodami z węzłami sieci WASK,
co dało dostęp do Internetu.
Proces opracowywania księgozbioru przebiegał dwutorowo.
Książki wydawane od 1995 roku i nowe tytuły czasopism katalogowano komputerowo, starsze zaś wydawnictwa opracowywano metodami tradycyjnymi. W tym początkowym okresie nowy
(a w wielu przypadkach także dodatkowy) sposób opracowania

zmienił diametralnie pracę bibliotekarzy, nie
ułatwiając jej jednakże, a także nie skracając
czasu opracowania zbiorów oraz dostarczenia ich do rąk czytelnika.
W okresie tym biblioteki specjalistyczne
uczelni mogły korzystać z zainstalowanego
w Bibliotece systemu VTLS na zasadach
analogicznych jak dla użytkowników. Tworzona baza katalogowa była wspólna dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kolejny etap zmian obejmował przygotowanie się do zautomatyzowania obsługi
czytelnika. Równolegle z rekordami bibliograficznymi zaczęto oklejać książki kodami
paskowymi i wprowadzać do bazy komputerowej rekordy egzemplarza, które zawierały informację o sygnaturze, akcesji, lokalizacji.
Koniec 1996 roku przyniósł pełne wdrożenie modułu katalogowania, a dwa lata później udało się zainstalować moduł udostęp-

niem elektronicznym zbiorów specjalnych,
wyprzedzające wprowadzenie formatów
MARC dla poszczególnych typów dokumentów. Od 1993 r. przy współpracy
z Uniwersytetem w Marburgu tworzono,
w niemieckim programie ALLEGRO, bazę
komputerową starych druków i inkunabułów. W 1997 roku w Oddziale Starych
Druków przystąpiono do opracowywania
starych druków i gazet śląskich w programie
MAK współpracując z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacją Boscha.
W tym samym roku w Oddziale Zbiorów
Muzycznych zaczął powstawać katalog rękopisów muzycznych w komputerowym
programie PICADO. W ramach realizowanych grantów podjęto również intensywne
prace nad opracowaniem zbiorów kartograficznych, w szczególności map sekcyjnych
z terenu Śląska. Opierając się na projekcie
formatu MARC 21 dla dokumentów kartograficznych, skatalogowano ponad 2000
map śląskich w katalogu lokalnym.
Wszystkie te działania oraz podejmowane próby elektronicznego skatalogowania

5

biblioteki nukat-u

tytuł ujednolicony [13/2014]

biblioteki nukat-u

6

7

kolekcji specjalnych (jeszcze przed wprowadzeniem formatów MARC) pozwoliły, w późniejszym czasie, na szybkie
i systematyczne włączanie się BUWr w proces współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT z zasobem innych typów dokumentów niż książki i czasopisma.
Ważnymi momentami w rozwoju Biblioteki były również: utworzenie
nowej witryny internetowej BUWr, która
w 2004 r. zajęła pierwsze miejsce w kraju
w kategorii stron internetowych bibliotek
szkół wyższych, zbudowanie internetowej
bazy dorobku naukowego pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz utworzenie wydawnictwa publikacji elektronicznych
(e-Wydawnictwo BUWr). Na bazie oprogramowania dLibra w 2005 r. powstała Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Inicjatywa utworzenia Biblioteki Cyfrowej

zmierzała do zabezpieczenia i popularyzacji
bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego zachowanych w zbiorach BUWr. Ponadto w celu udostępnienia użytkownikom
pełnej informacji o zbiorach, zwłaszcza specjalnych, rozpoczęto digitalizację katalogów
kartkowych. W ten sposób, do chwili obecnej, Biblioteka stworzyła użytkownikom
dostęp online do ok. 90% swoich katalogów kartkowych, które często zaopatrzone
są w dodatkowe funkcjonalności jak np.
elektroniczne rewersy.
Pracownicy Biblioteki, odczuwając potrzebę poszerzenia jakości swych usług,
podejmują się różnorodnych prac związanych z rozszerzeniem oferty dla użytkownika, a także działań ułatwiających pracę
bibliotekarzom. W ten sposób, przy wykorzystaniu specyfiki zbiorów kartograficznych, powstała georeferencyjna aplikacja

inwentarzowo-katalogowa zbiorów kartograficznych BUWr (GAIKK). Zaś na potrzeby Oddziału Gromadzenia zespół informatyków utworzył tzw. Bazę Gromadzenia,
w której rejestrowane są wszystkie nabytki
wpływające do Biblioteki. Powstał również
Centralny Dziennik Korespondencji, który
służy elektronicznej rejestracji kwerend realizowanych w Bibliotece i umożliwia kontrolę
stanu ich realizacji.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
to nie tylko Biblioteka Główna, to także sieć
bibliotek specjalistycznych, z których każda
funkcjonuje na poziomie Wydziału czy Instytutu. W chwili obecnej w procesie współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT
samodzielnie bierze udział sześć bibliotek
specjalistycznych. Jest to niewielka grupa,
którą staramy się sukcesywnie poszerzać,
zachęcając nowe do współpracy. Pozostałe

biblioteki specjalistyczne korzystają z pomocy BUWr przy opracowaniu komputerowym swoich zbiorów, w ramach tzw. opracowania
centralnego. Sprawując opiekę merytoryczną nad bibliotekami sieci,
organizujemy szkolenia, warsztaty, wspomagamy i wspieramy ich
wysiłki podejmowane na gruncie katalogowania komputerowego
i elektronicznego udostępniania. Jest to niezwykle trudne z tego m.in.
powodu, że są to zazwyczaj biblioteki z małą ilością pracowników
etatowych, którym większą część czasu zajmuje obsługa czytelników.
Obecnie niemal wszystkie oddziały Biblioteki biorą czynny
udział w tworzeniu katalogu centralnego NUKAT, katalogując:
zbiory nowe, dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonografię,
stare druki. Jako jedna z większych Bibliotek współkatalogujących
w Polsce staramy się nie tylko reagować na potrzeby naszych użytkowników, ale także realizować zadania i wymagania stawiane nam
przez Centrum NUKAT. Bierzemy udział w inicjatywach i projektach
realizowanych przez Centrum, takich jak np. scalanie katalogów lokalnych oraz implementujemy i wdrażamy automatyczne narzędzia
wspomagające proces katalogowy w naszej Bibliotece. Po 10 latach
współpracy z katalogiem NUKAT z całą stanowczością można
stwierdzić, że obecnie proces katalogowy przebiega zdecydowa-

nie szybciej i lepiej, informacja jest pełniejsza, często aktualizowana. Pracownicy Centrum NUKAT nie pozostają bierni w stosunku
do naszych zapytań, wątpliwości, sugestii. My, ze swej strony, również staramy się wspomagać ich swoją wiedzą i umiejętnościami.
Niezależnie od korzyści płynących ze współpracy są także i problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać.
Najnowsze wyzwanie, które staje przed Biblioteką Uniwersytecką
we Wrocławiu to przeprowadzka całości zbiorów Biblioteki Głównej
i Biblioteki na Piasku do nowego gmachu. W związku z planowaną
przeprowadzką zbiorów trwają intensywne prace służące opracowaniu książek przeznaczonych do tzw. wolnego dostępu. Mamy nadzieję, że po latach działania w rozproszeniu, gdy już wszystkie zbiory
zostaną zlokalizowane w jednym miejscu, staną przed nami nowe
wyzwania, którym będziemy mogli sprostać, by lepiej służyć naszym
użytkownikom. W nowej siedzibie wrocławska Biblioteka Uniwersytecka pragnie rozwijać się jako centrum edukacji, informacji i kultury.
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Białoruski diament
Praktycznie cały ubiegłoroczny wrzesień spędziłem w podróżach, przemierzając Europę z jednego
końca na drugi. W poprzednim numerze „Tytułu Ujednoliconego” podzieliłem się swoimi
wrażeniami z pobytu we Francji, tym razem chciałbym zabrać Państwa na Białoruś.
tekst i zdjęcia: Leszek Śnieżko
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Wyjechałem tam czysto prywatnie, czy
jednak jako bibliotekarz mogłem oprzeć się
pokusie odwiedzenia Białoruskiej Biblioteki
Narodowej? Zdecydowanie nie. Skąd taka
zdecydowana odpowiedź? Zazwyczaj nie
jest tak, że każdy bibliotekarz odwiedzając obcy kraj, swoje pierwsze kroki kieruje
do tamtejszych bibliotek. Zgoda, też tak
nie robię, tym razem jednak nie miałem

wątpliwości, że wizyta w tej instytucji powinna być jednym z głównych punktów
programu, chociaż, jak już wspomniałem,
pobyt na Białorusi nie miał charakteru służbowego. Powód podjęcia takiej decyzji był
bardzo prosty: gmach biblioteki narodowej
jest jedną z największych atrakcji turystycznych Mińska. Przekonać się o tym można
już podczas przejazdu z lotniska do centrum

miasta. Charakterystyczna bryła tego budynku wyróżnia się na tle raczej przeciętnej
mińskiej architektury i skutecznie przyciąga
uwagę przybyszów. Poprosiłem więc moich
gospodarzy o pomoc w nawiązaniu kontaktu z pracownikami biblioteki i, ku mojemu
zadowoleniu, udało mi się uzyskać zgodę na
złożenie wizyty.
Projekt budynku, autorstwa dwóch
białoruskich architektów M. Winogradowa
i W. Kramarenki, powstał już w 1998 roku,
jednak dopiero 7 marca 2002 roku Aleksandr
Łukaszenka podpisał dekret nr 153 o budowie nowego gmachu Biblioteki Narodowej.
Nie wiem, co skłoniło go do podjęcia tej
decyzji, ale jeśli nawet była to typowa dla samowładców skłonność do otaczania się monumentalnymi budowlami, to na plus trzeba
zapisać fakt, iż monumentalizm przybrał
w tym przypadku bardzo estetyczną formę
i nie służy jedynie zaspokajaniu ambicji przywódcy narodu, chociaż o czystym altruizmie
prezydenta Białorusi też mówić nie można.
Budynek został przewidziany nie tylko do
pełnienia bibliotecznych funkcji, lecz również
jako centrum życia politycznego. Znajdują
się tam pomieszczenia biura prezydenckiego
oraz sale przeznaczone na uroczystości państwowe najwyższego szczebla.
Jakby jednak na to nie patrzeć, gmach
biblioteki, którego otwarcie odbyło się
16 czerwca 2006 roku, musi budzić uznanie
zarówno ze względu na swoją formę, jak
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i funkcjonalność. Główna bryła budynku
ma kształt diamentu o wysokości ponad
73 metrów. Bardzo żałuję, że nie widziałem
jej w nocy. Musi robić niezwykłe wrażenie,
ponieważ cała powierzchnia „diamentu”
pokryta jest panelami LED, dzięki czemu biblioteka może funkcjonować jako ogromny
ekran, na którym wyświetlane są zmieniające się obrazy. Przed budynkiem ustawiony
został pomnik Franciszka Skaryny, urodzonego w Połocku (ok. 1490 roku) humanisty,
tłumacza Biblii na język ruski i prekursora
drukarstwa wschodniosłowiańskiego. Wejście do biblioteki przypomina otwartą księgę, na kartach której zapisane są fragmenty
przedmowy Skaryny do wielojęzycznego
wydania Pisma Świętego oraz wypowiedzi
sławnych ludzi na temat języka białoruskiego.
Wnętrze biblioteki przedstawia się równie
imponująco co bryła zewnętrzna. Pierwsze
trzy piętra przeznaczone są dla czytelników.

wykorzystywane w całości, górne poziomy
przestrzeni magazynowej zostały udostępnione archiwum państwowemu. Wielką
atrakcją biblioteki jest panoramiczna winda,
którą można wjechać na najwyższe piętra.
Rozpościera się stamtąd piękny widok na
okolice biblioteki oraz na Mińsk. Podczas
mojej wizyty w bezpośrednim sąsiedztwie
biblioteki, trwały prace budowlane, więc nie
z każdej strony widok był równie zachwycający. Aby dopełnić obrazu tego, co oferuje
biblioteka, należy jeszcze wspomnieć o galerii (w czasie mojej wizyty prezentowane były
prace pracowników biblioteki), sali gimnastycznej i kilku kawiarniach. Podsumowując
muszę stwierdzić, że jest to bez wątpienia
jedno z najciekawszych miejsc w Mińsku
i każdy, kto odwiedzi to miasto, powinien się
tutaj udać. Myślę jednak, że dobrze jest to
zostawić na sam koniec pobytu w Mińsku.
Zetknięcie się z tym diamentem, a właściwe

się, że tworzenie katalogu centralnego prowadzone jest przez trzy biblioteki, w tym
Bibliotekę Narodową oraz Centralną Naukową Bibliotekę im. J. Kolasa Narodowej
Akademii Nauk Białorusi i Republikańską
Naukowo-Techniczną Bibliotekę. Inne biblioteki mogą pobierać rekordy z tego katalogu,
nie mogą jednak współpracować czynnie,
ponieważ nie korzystają z kartotek haseł
wzorcowych. Oznacza to, że katalogowanie
zgodne z międzynarodowymi standardami
nie jest obce białoruskim bibliotekarzom
i jest promowane przez Bibliotekę Narodową, jednak znaczenie tych standardów, jak
na razie, doceniają tylko nieliczni. Przed naszym wschodnim sąsiadem jeszcze sporo
pracy w zakresie rozwoju centralnego katalogu. Miejmy nadzieję, że świadomość pożytków płynących ze stosowania khw będzie się
upowszechniać i liczba współpracujących bibliotek systematycznie rosnąć. A tymczasem

Znajduje się tutaj ponad 20 różnych czytelni, które mogą pomieścić około 2 tys. użytkowników. Mają oni do dyspozycji liczne
stanowiska komputerowe, a nowoczesny
system transportowy zapewnia dostarczenie zamówionych książek w ciągu 20 minut.
Centralna część „diamentu” przeznaczona
jest na magazyny. Ponieważ obecnie nie są

perłą, bibliotecznej architektury z całą pewnością będzie odświeżającym przeżyciem po
kontemplacji socrealistycznych tworów.
Jako przedstawiciel NUKAT-u nie mogłem jednak poprzestać na podziwianiu
zewnętrznej formy biblioteki i nie zadać
kilku pytań na temat perspektyw rozwoju
współkatalogowania na Białorusi. Okazało

warto podkreślić fakt, że Białoruś ma katalog
centralny i własną kartotekę haseł wzorcowych dostępną w Internecie. Polskie biblioteki mają z kolei całkiem pokaźną ilość literatury białoruskiej w swoich zasobach, dostęp
do tych źródeł może okazać się pożyteczny
w codziennej pracy.
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Pan Komputerus –
na drodze zgubnej ewolucji

zostaje zaciśnięty i uwięziony. Pojawiające
się objawy to drętwienie dłoni, ból, obrzęk,
a w konsekwencji niemożność dalszej pracy.
4. oczy
Jak często odrywamy wzrok od migającego ekranu komputera? Zdecydowanie
za rzadko! Patrzenie na ekran komputera

tekst: Maria Nasiłowska
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wymaga jedynie niewielkich ruchów gałki
ocznej – jest to głównie tzw. patrzenie centralne. W związku z tym mięśnie zewnętrzne
gałki ocznej pozostają w jednej pozycji, nie
wykonując pracy wydłużania, skracania i relaksacji, co powoduje, iż stają się nadmiernie
napięte. Taki stan wpływa także na inne obszary – mięśnie łączące tylną i dolną część

1

Pan Komputerus to karykaturalny obraz osoby spędzającej większość czasu w pozycji
siedzącej przed ekranem komputera, czy to w godzinach pracy, czy też w domu –
odpoczywając po pracy. Znamy to?

2

4

5

P

onieważ każdy z nas pracować musi,
musi też jakoś odpoczywać, sytuacji nie
da się zmienić na tyle, aby zupełnie uniknąć
siedzącego trybu życia. Można jednak, przestrzegając kilku podstawowych zasad higieny
pracy, uniknąć powstania zilustrowanych na
przykładzie Pana Komputerusa dolegliwości.
A jeśli się już pojawiły, zmniejszyć ich intensywność. Zabaczmy więc, co nam grozi i nie
panikujmy – kilka prostych ćwiczeń może
uratować naszą zasiedzianą rasę.

I TAK OD GÓRY …
1. głowa
Wiadomo, najbardziej aktywna podczas
pracy jest głowa, jednak nie tylko ze względu na wytężony proces myślowy. Ustawienie
jej zazwyczaj w tzw. protrakcji – z twarzą
zbliżoną do ekranu komputera – powoduje
przesunięcie całej głowy do przodu w stosunku do naturalnego położenia. Godziny
spędzone przy komputerze utrwalają taką
pozycję, ponieważ mięśnie trzymające głowę
na karku przyzwyczajone są do długotrwałej
pracy w stałym napięciu. Ponadto reakcją

obronną na stres jest zazwyczaj chowanie
głowy w ramiona oraz odruchowe skracanie szyi, co skutkuje twardością i bolesnością
obszaru karku.

3
6

2. barki
Barki to kolejny zagrożony obszar – brak
aktywności tej okolicy może prowadzić
do znacznego ograniczenia zakresu ruchów we wszystkich stawach obręczy
barkowej. Obręcz barkowa określana jest
jako „strefa pod napięciem” – bardzo łatwo
„gromadzi” stresy w postaci napięcia powięzi,
ścięgien i mięśni. Dla zdrowia tego obszaru
niezbędne są krótkie przerwy w pracy w celu
wykonania kilku prostych ćwiczeń rozciągających obręcz barkową.
3. dłoń
Praca przy komputerze to nieustanne „klik,
klik, klik”. Ten pozornie prosty ruch wymusza
specyficzne ułożenie dłoni, która dostosowuje się do kształtu myszy komputerowej.
Unieruchomienie nadgarstka i napięcie dłoni sprzyja powstaniu dolegliwości zwanej
zespołem cieśni nadgarstka – nerw pośrodkowy, przechodzący przez kanał nadgarstka,

7

głowy z szyją oraz mięśnie przykręgosłupowe
– i staje się przyczyną napięciowych bólów
głowy, drętwienia karku, ogólnej sztywności pleców oraz całego ciała. Drugą konsekwencją zbyt długie patrzenia centralnego
jest zaniedbywanie patrzenia peryferyjnego – niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Pozwala
ono między innymi na orientację w przestrzeni, umożliwia reakcję w przypadku
zbliżającego się zagrożenia, zapewnia
poczucie bezpieczeństwa.
Śpieszmy zatem naszym oczom na pomoc. Aby mogły one odpocząć, dobrze
jest od czasu do czasu oderwać wzrok od
monitora i spojrzeć w dal, na przykład przez
okno. Pamiętajmy też, że monitor komputera to źródło światła, jeżeli pomieszczenie
w którym pracujemy nie zostało prawidłowo oświetlone, komórki siatkówki oka będą
przeciążane. Oświetlenie powinno być zrównoważone z jasnością monitora. Sprawdźmy,
czy tak jest. Więcej rad? Nie zaszkodzi, jeśli
czasem…puścimy oko naszemu komputerowi! Badania dowodzą, że praca przed monitorem powoduje zmniejszenie częstotliwości
mrugania. Mrugnięcie stanowi mikrorelaks
dla komórek siatkówki, które przez chwilę
nie odbierają bodźców świetlnych. Mruganie
sprzyja też pobudzaniu pracy aparatu łzowego i nawilża oczy. Jest zatem bardzo istotne,
zwłaszcza w czasie pracy w pomieszczeniach
klimatyzowanych.

IDĄC DALEJ …

8

5. klatka piersiowa
Pozycja siedząca z unieruchomioną obręczą
barkową sprzyja zapadaniu się klatki piersiowej i zmniejszeniu pojemności oddechowej.
Przepona, główny mięsień oddechowy, nie
pracuje wtedy w pełni swoich możliwości.
Zbyt małe jego napięcie powoduje płytki
oddech, czego efektem może być niedotlenienie, obniżenie koncentracji, chroniczne
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zmęczenie, zaburzenia snu. Z kolei zbyt duże napięcie prowadzi do zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, uczucia ciężkości nóg oraz
zastojów żylno-limfatycznych. Śmiało więc bierzmy głębszy oddech.

12

6. brzuch
Patrząc na brzuch pana Komputerusa, łatwo zauważyć, iż nie jest on
regularnie poddawany odpowiednim ćwiczeniom. Nieprawidłowa
pozycja siedząca oraz brak ruchu powodują zwiotczenie jego mięśni,
co może stać się przyczyną braku stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i powodować nie tylko powszechnie znane bóle krzyża, ale także zaburzenia struktur dna miednicy. Dolną część tułowia
stabilizuje tzw. cylinder wewnętrzny, którego zbyt małą aktywność
dostrzegamy u Pana Komputerusa. Cylinder tworzy wewnętrzne
„opakowanie” dla dolnej części tułowia, pewnego rodzaju puszkę,
której górną cześć stanowi przepona, tylną – mięśnie wielodzielne,
przednią – mięśnie poprzeczne brzucha, natomiast dolną – mięśnie
dna miednicy. Jeżeli jeden z komponentów tego cylindra niedomaga,
inne automatycznie podlegają przeciążeniu.

A PONIŻEJ …
7. nogi
Pan Komputerus oszczędza swoje nogi – cały dzień w pracy siedzi,
mało spaceruje, gdyż do pracy jeździ autobusem, samochodem lub
metrem. Nogi słabną, mięśnie się skracają i wiotczeją, nie chroniąc już
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stawów kolanowych, biodrowych i krzyżowo-biodrowych. Z czasem chodzenie coraz bardziej męczy, powoduje ból w stawach, aby
więc uniknąć bólu, Pan Komputers… przestaje chodzić. A stan mięśni pogarsza się. Brak ruchu upośledza krążenie w kończynach dolnych – łydki puchną, pojawiają się żylaki, a w skrajnych przypadkach
– zakrzepica żył głębokich.

Rozpleć ramiona i rozluźnij je, spokojnie oddychając, powtórz ćwiczenie zmieniając splot ramion.
Nie wykonuj tego ćwiczenia częściej i dłużej niż poprzedniego
– zamyka ono klatkę piersiową, chociaż jednocześnie rozciąga plecy
na wysokości łopatek.
Opuść ręce na uda, rozluźniając całkowicie barki.

8. stopy
Być może trudno w to uwierzyć, ale długo utrzymywana pozycja
siedząca wpływa również niekorzystnie na fizjologię stóp. Łuki stopy,
wykształcone między innymi na skutek ruchu, mają tendencje do zapadania się, jeśli nie są stale podtrzymywane przez pracę mięśni łydek.
Brak ruchu dla stopy oznacza stopniowe gaszenie bardzo licznych
receptorów zlokalizowanych na podeszwie. Prawidłowe funkcjonowanie stóp, często przez nas niedocenianych, wpływa na pracę kręgosłupa oraz całego organizmu.

ĆWICZENIE 4.
Na koniec tej serii oprzyj ręce na bokach oparcia krzesła (fachowo –
podłokietnikach), delikatnie naciskając rękami, na wdechu wyciągnij
tułów do góry.
Na wydechu zacznij w małym zakresie skręcać się na prawą stronę.
Zerknij w tę stronę, ale unikaj napięcia w szyi.
Po chwili przenieś lewą rękę tam, gdzie jest prawa, a prawą na tył
oparcia krzesła. Pewnie łokieć będzie się musiał mocno zgiąć – nie
chcemy, aby twoja szyja bardzo się skróciła z tej strony, więc oprzyj
przedramię na oparciu.
Cykl powtórz trzy razy – wdech to wyciągnięcie tułowia w stronę
sufitu przy jednoczesnym odpychaniu się rękami, wydech to skręt
tułowia.
Powtórz serię skrętów na lewą stronę.
Pamiętaj, aby w skręcie siedzieć stabilnie na kościach pośladków z lekko (lekko!) wciągniętym brzuchem.

CO DALEJ…?
Pan Komputerus to kolejny szczebel w ewolucji człowieka – HOMO
SENDENTARIUS, czyli człowiek przewlekle siedzący i cierpiący z tego
powodu na całą listę różnych dolegliwości. Może warto zatem zadziałać wbrew ewolucji – wstać, zacząć więcej się ruszać, a w przerwach od pracy przy komputerze poćwiczyć? Przedstawiamy zestaw
prostych ćwiczeń dla wszystkich Komputerusów, którzy pragną zatroszczyć się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

ĆWICZENIA DLA PANA
KOMPUTERUSA
W pozycji siedzącej przy biurku usiądź prosto, postaw stopy stabilnie na podłodze w odległości równiej szerokości twoich bioder (nie
przesadzaj szacując tę szerokość), cofnij głowę nieco do tyłu.
W czasie wykonywania poniższych ćwiczeń pilnuj, aby plecy były
proste, a także aby brzuch nie wysuwał się za bardzo do przodu. Siedź
na kościach pośladów (to te twarde części pośladów, które wystają,
kiedy usiądziesz poprawnie i które właśnie do siedzenia służą, nie zaś
kość krzyżowa, często przez nas obciążana).
ĆWICZENIE 1.
Spleć ręce na potylicy (tylna, dolna część głowy), łokcie trzymaj szeroko. Zrób kilka głębokich oddechów.
Splecione ręce przenieś nad głowę, odwracając wewnętrzną część
dłoni do sufitu, wyprostuj łokcie, przeciągnij się, przy każdym wdechu

wyciągaj się jeszcze wyżej do góry, rozciągając mięśnie pleców i kręgosłup. Następnie przepleć palce i powtórz ćwiczenie.
Na koniec opuść ręce na uda, rozluźniając całkowicie barki.
ĆWICZENIE 2.
Przenieś grzbiet lewej ręki na plecy, sięgnij wzdłuż kręgosłupa jak najwyżej. Prawą rękę wyciągnij do góry, odwróć wnętrze dłoni za plecy,
zegnij łokieć i złap za lewą rękę – palce jednej dłoni chwytają za palce
drugiej.
Jeśli masz trudności ze złapaniem się za ręce, przynieś sobie do pracy
niepotrzebny w domu pasek z materiału. Trzymając pasek w górnej
ręce, złap za niego drugą ręką jak najwyżej możesz. Codziennie staraj
się zmniejszać dystans pomiędzy dłońmi, aż będziesz w stanie złapać
się za ręce.
Pamiętaj, żeby zawsze wykonywać to ćwiczenie na obie strony. Staraj się
zauważyć, która strona jest trudniejsza i tę stronę ćwicz jako pierwszą.
Na koniec opuść ręce na uda, rozluźniając całkowicie barki.
ĆWICZENIE 3.
Przenieś proste ramiona do przodu, zegnij je w łokciach tak, aby ręce
celowały w sufit, a w łokciach był kąt prosty.
Zbliż łokcie do siebie i włóż lewy na prawy, a przedramiona przysuń
do siebie na tyle, aby je skrzyżować i połączyć wnętrza dłoni – uwaga,
nigdy nie uda się ich całkowicie połączyć, wystarczy że je zahaczysz!
Mając tak zaplecione ramiona, podnieś łokcie do góry, jednocześnie
jednak obniżając barki i odsuwając ręce od twarzy. Tak, tak!
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Konferencja

W POZYCJI STOJĄCEJ PRZY BIURKU

14

Wstań.
Odsuń się nieco od biurka, odstaw krzesło na tyle, aby widzieć swoje
stopy. Ustaw je na szerokość bioder (mniej więcej, ale raczej mniej niż
więcej!), tak, aby ich zewnętrzne krawędzie były do siebie równoległe – czyli taki anty-Chaplin (swoją droga ciekawe, jak bardzo cierpiał
z powodu bólu krzyża poczciwy Charlie Chaplin…).
Spróbuj podwinąć pod siebie kość ogonową. Jeśli nie wiesz, gdzie jest
kość ogonowa, zrób tak, jak robi wystraszony pies, gdy podwija ogon.
Ale nie ściskaj pośladków! W efekcie podwinięcia wyimaginowanego
ogona uzyskasz odruchowe ściągnięcie dolnej części brzucha, a przynajmniej tak to odczujesz, bo wizualny efekt nie jest zbyt spektakularny – nie martw się więc, jeśli twój brzuch nie zniknie zupełnie.
W ten sposób uzyskasz ustabilizowaną miednicę i część lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa, działają tu mięśnie dna miednicy i mięsień poprzeczy brzucha, zabezpieczając tę partię ciała.
Powtórz wszystkie ćwiczenia, które robiłeś siedząc, pamiętając jednak, aby zachować staranne ustawienie dolnej części tułowia.
Do wykonania skrętu możesz wykorzystać blat biurka i oparcie krzesła.
Po wykonaniu tej serii ćwiczeń, dobrze byłoby chwilę pochodzić.

ĆWICZENIA DLA OCZU
Konieczny odpoczynek i relaks dla oczu przyniosą następujące ćwiczenia wykonywane kilka razy w ciągu dnia pracy:
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Biblioteka XXI wieku
nowoczesna architektura,
pomysłowe aranżacje,
funkcjonalne wyposażenie.
ĆWICZENIE 1.
Oderwij wzrok od monitora, spójrz w dal, najlepiej za okno. Chwilę
tam popatrz. Patrzenie w dal relaksuje mięśnie rzęskowe odpowiedzialne za akomodację oka. Długotrwałe patrzenie bliskie jest męczące dla oczu…
ĆWICZENIE 2.
Oprzyj łokcie na blacie biurka. Jeśli nosisz okulary, zdejmij je. Zakryj
oczy wewnętrzną częścią obu dłoni, oprzyj głowę na rękach. Twoje
palce zatopią się we włosach, jeśli masz je wystarczająco bujne.
Oczy pozostają zamknięte. Poczuj ciepło płynące z dłoni. Zobacz
pod zamkniętymi powiekami czarny, a przynajmniej ciemny, kolor.
Zostań chwilę w tej pozycji, spokojnie oddychając.
Ćwiczenie to jednocześnie relaksuje mięśnie poruszające gałką oczną
i siatkówkę oka, która nie pracuje, gdy nie otrzymuje bodźców w postaci impulsów świetlnych.
ĆWICZENIE 3.
Porozglądaj się po pokoju. Poszukaj ładnych elementów wystroju,
kolorów, które lubisz. Oczy odpoczywają, kiedy patrzą na to, na co
lubią patrzeć.

Tekst został zainspirowany pewnym obrazkiem, krążącym po internecie. Jeśli jesteś ciekaw, jak wygląda Pan Komputerus, wpisz w Google
HOMO COMPUTERUS lub kliknij TUTAJ.

Nowe realizacje w latach 2011-2014
11-12 czerwca 2014 r., Poznań

zarejestruj się na
www.sbp.pl/architektura
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Dawanie i branie…
czyli współkatalogowanie
w NUKAT (cz. 1)
tekst: Iwona Wiśniewska
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Katalog NUKAT, po niemal czternastu latach funkcjonowania, to dzisiaj bardzo skomplikowana
machina, która z każdym rokiem coraz bardziej obrasta nowymi narzędziami informatycznymi
i udostępnia swoje dane coraz większej liczbie bibliotek partnerskich1. Codzienna praca niemal
tysiąca pięciuset bibliotekarzy przynosi widoczne efekty – każdego dnia do bazy wpływa około
siedmiuset rekordów khw oraz często ponad tysiąc nowych rekordów bibliograficznych.

D

o rekordów już funkcjonujących w bazie dodawane są symbole poszczególnych bibliotek, które stają się linkami łączącymi katalog centralny z katalogami lokalnymi.
Linki te stanowią element centralnej informacji o zbiorach bibliotek. Jak każda dobrze
działająca maszyna katalog NUKAT musi
mieć dobry „wkład”, czyli poprawne i wartościowe merytorycznie rekordy bibliograficzne
i khw, które gwarantują jakość i użyteczności
bazy. Bez dbałości o informacje zawarte w rekordach nawet największy na świecie katalog
nie spełni właściwie swojej roli, bo czynione
w nim poszukiwania będą dawały błędne lub
nieadekwatne do zapytania rezultaty.

Aby ułatwić bibliotekarzom codzienną
pracę, w Centrum NUKAT systematycznie
przygotowywane są i wdrażane udogodnienia wspomagające proces współkatalogowania oraz pobierania danych do baz
lokalnych i rozbudowywania centralnej
informacji o zbiorach. Pełne wykorzystanie
oferowanych bibliotekarzom ułatwień warunkuje stosowanie się do ustalonych i wypracowanych procedur, których celem jest
usprawnienie współpracy w ramach katalogu centralnego.
Narzędzia informatyczne przygotowane
z myślą o katalogerach są dostępne na stronie Centrum NUKAT w zakładce „Warsztat

W marcu 2014 br. liczba rekordów bibliograficznych zatwierdzonych wynosiła 2 806 556, zaś liczba rekordów skopiowanych do baz lokalnych przekroczyła 10 mln. Oznacza to, że każdy rekord został skopiowany ponad trzykrotnie.
Liczba rekordów khw dla różnych typów haseł osiągnęła w tym czasie poziom trzech i pół miliona rekordów.
1

katalogera”, gdzie obok instrukcji, procedur
i ustaleń znajdują się „Narzędzia”. Ponieważ
nie wszystkie z nich są w pełni wykorzystywane, chciałabym tu nieco przybliżyć funkcje
i możliwości udostępnionych tu rozwiązań.

Przeglądanie obszaru
roboczego
Z uwagi na liczbę bibliotek i zaangażowanych w codziennie katalogowanie bibliotekarzy udostępniono, aktualizowaną
o każdej pełnej godzinie między 6.00 a 22.00,
możliwość przeglądania obszaru roboczego
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(bufora) bazy NUKAT. Zalecane jest, aby
każdy przygotowywany rekord, czy to khw
czy to bibliograficzny, nie był zapisywany
lokalnie na dysku, ale otrzymywał jeden ze
statusów roboczych np. Czekaj dla rekordów khw, a Nowy1 dla rekordów bibliograficznych. W ten sposób inni bibliotekarze
mogą sprawdzić, czy ktoś nie rozpoczął już
pracy z posiadanym przez nich dokumentem lub czy nie przygotował już brakujących
rekordów khw. Dzięki temu rozwiązaniu na
bieżąco można śledzić, na jakim etapie jest
opracowanie dokumentu, który pozyskało
jednocześnie kilka ośrodków w kraju. Nie ma
potrzeby marnować sił i energii na tworzenie
kolejnych rekordów opisujących ten sam
dokument.

Przeglądanie bazy NUKAT
Rekordy nowe lub modyfikowane, zatwierdzone przez administratorów, zaczynają w bazie swoje właściwe „życie”. Mogą być
kopiowane do katalogów lokalnych albo
mogą być ponownie modyfikowane, np.
poprzez dodawanie haseł przedmiotowych
lub formalnych, a jeśli to zasadne, mogą być
również przebudowywane od strony merytorycznej. W zakładce Przeglądanie bazy
NUKAT znajduje się uproszczony dostęp do
całości słownictwa jhp KABA – aktualizowanego co dwa tygodnie słownika oraz indeksu określników jhp KABA. Każdy termin
słownictwa jest linkiem do rekordu khw,
prezentowanego w formacie MARC 21.
W ten sposób nawet bibliotekarze, których
instytucje nie współpracują z Centrum, ale
korzystają z jhp KABA, mogą dotrzeć do
podstawowych elementów tego języka
informacyjno-wyszukiwawczego.
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Drugim elementem w tej zakładce jest
aktualizowany co tydzień wykaz ujednoliconych tytułów dzieł muzycznych. Wyodrębnienie tego zbioru z olbrzymiej liczby wszystkich haseł tytułowych daje łatwiejszy dostęp
do nich specjalistom i wszystkim zainteresowanym tą tematyką. Pozycje tego wykazu
również są linkami do rekordów khw. Prezentacja wybranych informacji w ten sposób

stanowi niewątpliwie ułatwienie w dostępie
do specjalistycznych danych zgromadzonych w bazie NUKAT.

Nazwy wydawców
Wraz z wprowadzeniem w katalogu centralnym obowiązku dodawania do rekordów
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bibliograficznych haseł z ujednoliconą nazwą wydawcy, możliwe stało się śledzenie
postępów w stosowaniu tej funkcjonalności.
Wyniki pracy bibliotekarzy w zakresie stosowania ujednoliconych nazw dla wydawców
prezentowane są w zakładce Hasła KHW,
jako zestawienie aktualizowane w cyklu
tygodniowym. Na koniec marca br. pola
z hasłami dla wydawców dodano do ponad
610 tysięcy rekordów (ok. 22% wszystkich
rekordów bibliograficznych w bazie). Wykorzystano do tego już ponad 18 tysięcy haseł
ujednoliconych dla instytucji wydawniczych.
W Centrum NUKAT przygotowano narzędzia do automatycznego uzupełniania istniejących już rekordów bazowych właściwymi hasłami dla nazw wydawców. Rezultaty
tego działania są prezentowane w zakładce
Nazwy i kody wydawców. Do 31 marca br.
w ramach tego działania zmodyfikowano blisko 320 tysięcy rekordów, tj. 11% rekordów
bazowych. Podstawowe kryterium w procesie automatycznego uzupełniania stanowią numery ISBN występujące w rekordach,
a dokładniej ich drugi element – kod wydawcy. Kolejnym, dodatkowym, wyznacznikiem branym pod uwagę przy ustalaniu for-

my hasła ujednoliconego dla wydawcy jest
nazwa występująca w podpolu $b pola 260.
W ostatnim czasie pojawił się tu Ranking
bibliotek, które aktywnie uczestniczą w procesie rozbudowy wartości informacyjnej rekordów bibliograficznych poprzez dodawanie haseł dla nazw wydawców.

Rekordy Zatrzymany0
Dane wprowadzane do obszaru roboczego katalogu NUKAT już na wstępie
sprawdzane są pod względem poprawności formalnej. Wynikiem takiej kontroli jest
nadawany rekordom status Zatrzymany02.
Narzędzie obsługujące tę kontrolę zostało
przygotowywane w Ośrodku Obsługi Informatycznej Centrum NUKAT. Ten status
otrzymują rekordy niespełniające kryteriów
poprawności formalnej. Główną uwagę
zwraca się tu na znaki umowne opisu bibliograficznego oraz na zawartość poszczególnych stref opisu bibliograficznego. Błędy,
z powodu których rekordom nadano status
Zatrzymany0, prezentowane są w podziale na rekordy bibliograficzne i khw. W celu

łatwiejszego określenia rodzaju usterki, poszczególne kategorie błędów zostały pogrupowane. Obecnie rozpoczęto przebudowę
strony, w rezultacie uszczegółowiono bardzo
pojemne lub zbyt ogólnie nazwane kategorie. Wprowadzono również dodatkowe
wyjaśnienia precyzujące charakter błędu. Być
może w przyszłości niektóre z kategorii będą
jeszcze dodatkowo dzielone.

Rekordy usunięte z bazy
NUKAT
Codziennie do bibliotek rozsyłane są wykazy rekordów usuniętych z bazy, ale niezależnie od tego na stronie Centrum NUKAT
gromadzone są informacje o rekordach
bibliograficznych, formalnych, jhp KABA,
JHP BN, MeSH, które z różnych powodów
zostały usunięte z bazy. W tym miejscu możliwy jest wgląd w to, jak wyglądały w momencie i usuwania, wraz ze wszystkimi uwagami i wyjaśnieniami. Przydatność tej bazy
zyskuje na znaczeniu, kiedy po upływie czasu
ktoś nie zgadza się z podjętą przez administratorów decyzją. Zachowane w rekordach
pola 009 z pełną korespondencją pozwalają
odtworzyć „drogę” usuniętego rekordu. Baza
stanowi świetną ściągę także dlatego, że informuje o rekordach usuniętych od 23 maja
2008 roku.

Inne narzędzia
Status Zatrzymany1
Poza informacją o rekordach usuniętych
z bazy do bibliotek rozsyłane są wykazy z rekordami khw i bibliograficznymi, którym
nadano status Zatrzymany1. Status ten
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otrzymują rekordy, co do których administratorzy lub bibliotekarze
z innych ośrodków mają wątpliwości. Przesyłane wykazy mają ułatwić
osobom odpowiedzialnym w bibliotekach za współpracę z Centrum
NUKAT panowanie nad bieżącą pracą katalogerów.
Na wykazach rekordów bibliograficznych, którym nadany został
status Zatrzymany1, znajdują się również rekordy, w których hasła
główne lub dodatkowe mają brzmienie odmienne od przyjętych
w CKHW lub takie, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez administratorów Ośrodka Kontroli Haseł Wzorcowych, a już zostały
wpisane/wklejone do rekordu bibliograficznego, a sam rekord został
przesłany do zatwierdzenia. W takich przypadkach w rekordach bibliograficznych pojawia się w polu 009, przeznaczonym na korespondencję, sformalizowana uwaga: Rekord automatycznie zatrzymany
z powodu braku lub niezgodnosci khw3.

Kontrola stanu bufora
Czasami na odpowiedź autora zatrzymanego rekordu przychodzi czekać całe tygodnie, a ponieważ w interesie wszystkich bibliotek
jest jak najszybsze zatwierdzanie rekordów, wprowadzone zostało
sprawdzanie zaległości bufora, czyli rekordów przetrzymanych w statusach Czekaj, Zatrzymany1, Nowy1 i Nowykaba1. Rezultaty tej

3
4

Rekordy w statusie Zatrzymany0 mogą przebywać tylko tydzień. Po tym czasie rekordom bazowym przywracana
jest postać bazowa, a rekordy niezatwierdzone są usuwane z obszaru roboczego.

kontroli również są rozsyłane do bibliotek. Aby katalogerom dać czas
na zajęcie stanowiska w odpowiedzi na przesłany wykaz, przyjęto, że
pierwszy list jest tylko przypomnieniem o zaległościach w buforze.
Dopiero drugi, wysłany w kolejnym miesiącu, skutkuje nadaniem
rekordom statusu Usuń z bufora, o ile w rekordach nie pojawią się
stosowne wyjaśnienia lub nie zostaną wprowadzone konieczne modyfikacje rekordów. Niestety długotrwały brak reakcji na zapytania
powoduje, że ponownie trzeba rozpocząć uzgadnianie wątpliwości
związanych z problematycznymi rekordami.
W okresie wakacyjnym te remanenty w bazie są wstrzymywane,
aby przez porządki w bazie w czasie urlopowym nie utracić ważnych
informacji z rekordów.
W Centrum NUKAT przygotowanych jest wiele rozwiązań,
które usprawniają pracę bibliotekarzy i zachęcamy do pełnego ich
wykorzystywania, co z pewnością przyczyni się do unikania nieporozumień związanych z rekordami oraz do mniejszej ilości dubletów
i niepotrzebnie traconego czasu. Właściwe oznaczanie rekordów
pobranych do katalogu lokalnego lub korzystanie z przygotowywanych w Centrum NUKAT plików z danymi może w znaczący sposób
przyspieszyć tworzenie lokalnych baz katalogowych.
O informatycznych narzędziach przygotowanych do
usprawnienia współpracy przeczytają Państwo już w kolejnym
numerze kwartalnika.

Oryginalne brzmienie uwagi.
Rekordy przetrzymane to takie, które przebywają w określonym statusie dłużej niż to dopuszczalne.
Dla większości statusów ten czas określono na 1 miesiąc.

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!
2
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Hasła wzorcowe
dla imprez
tekst: Małgorzata Serafin
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Biblioteka Główna
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W bibliotekach naukowych, zwłaszcza uczelnianych, znajduje się wiele publikacji, które powstały
w celu udokumentowania różnego typu zjazdów, sesji, konferencji, aukcji i kongresów. Są często
poszukiwane przez czytelników, dlatego ich właściwe opracowanie jest bardzo ważne. Dodatkowym
punktem dostępu do opisów takich dokumentów są hasła korporatywne dla imprezy.
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Jeżeli impreza nie ma ustalonej nazwy polskiej, to do hasła przejmujemy nazwy imprezy w następującej kolejności języków: angielski,
francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.

Czy tworzy się hasła dla imprez
odbywających się w ramach działalności
organizacyjnej i statutowej?
Nie tworzymy haseł korporatywnych dla aukcji: antykwarycznych, dzieł sztuki, fotografii, książek, grafiki, rękopisów, malarstwa itp.,
które nie mają nazw wyróżniających.
W takich przypadkach musimy utworzyć jednak hasło dla tytułu
formalnego: katalog aukcyjny. Tytuł formułujemy w języku polskim,
w pierwszym przypadku liczby pojedynczej. Stosujemy go w polu
730 opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne dla organizatora
aukcji podajemy w polu 110 (w przypadku zbiorów danej instytucji)
lub 710 rekordu bibliograficznego.
Przykłady aukcji posiadających nazwę wyróżniającą.:
111 2@ $a Aukcja Książek Rzadkich i Poszukiwanych $n (10 ; $d 1976 ;
$c Poznań).
111 2@ $a Aukcja Młodej Sztuki $n (1 ; $d 2008 ; $c Warszawa).

Przykład aukcji o nazwie niewyróżniającej, dla której powinniśmy
utworzyć hasło dla tytułu formalnego, to:
Kraków ; 2006)

Kiedy możemy utworzyć hasło dla imprezy?
Hasła wzorcowe tworzymy tylko dla imprez posiadających
własną wyróżniającą nazwę. Impreza nie posiada nazwy własnej, jeśli
w dokumencie określono tylko typ imprezy, podano nazwę miejscowości, w której się odbyła oraz nazwy ciał zbiorowych, będących organizatorami imprezy.
Wyjątkiem od tej zasady są imprezy, które odbywają się w małych miejscowościach, przez co ich nazwy stają się wyróżniające, np.:
111 2@ $a Srebrnogórska Konferencja Historyczna $n (2 ; $d 2007).

Hasła korporatywne sporządzamy także dla imprez o znaczeniu
historycznym i międzynarodowym, np.:
111 2@ $a Konferencja Kairska $d (1943).
111 2@ $a Konferencja Helsińska $d (1920).

Nie tworzymy hasła korporatywnego dla imprezy, jeśli informacje z dokumentu (określenie typu imprezy, jej temat i nazwy organizatorów) nie łączy związek gramatyczny.
Formułując hasło, musimy opierać się na podstawowych preliminariach: stronie tytułowej i przytytułowej, redakcyjnej, okładce, żywej

Co zrobić, jeśli impreza jest międzynarodowa
i ma nazwy w wielu językach?
Jeżeli międzynarodowa impreza cykliczna ma ustaloną polską nazwę, wtedy w haśle przyjmujemy ją jako główną. Dla nazw w innych
językach tworzymy tropy „zob.” (pole 411), np.:
111 2@ $a Międzynarodowa Konferencja Chemii i Technologii Cukrownictwa
$d (1962 ; $c Łódź).
411 2@ $a International Conference on the Chemistry and Technology
of Sugar.
411 2@ $a Meždunarodnaâ konferenciâ himii i tehnologii sahara.
411 2@ $a Conference internationale de chimie et de technologie sucrière.
411 2@ $a Internationale Konferenz für Chemie und Technologie des Zuckers.
111 2@ $a Międzynarodowa Wystawa Grafiki $d (2000 ; Opole).
411 2@ $a International Print Exhibition.
411 2@ $a Internationale Ausstellung der Grafik.

410 2@ $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). $b Pracownia Języka
i Kultury Arabskiej. $b Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
410 2@ $a Dunaj Instytut Dialogu. $b Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
411 2@ $a Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dialog

130 @0 $a Katalog aukcyjny (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki ;

paginie. Nie możemy przejmować hasła głównego nazwy imprezy
z innych źródeł (np. wstęp dokumentu), czy też źródeł zewnętrznych.
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W hasłach dla imprez, które nie posiadają wyróżniającej nazwy,
ale mają związek z działalnością statutową ciała zbiorowego na pierwszym miejscu podajemy nazwę ciała zbiorowego, np.:
110 2@ $a "Lamus" Antykwariaty Warszawskie. $b Aukcja Książek i Grafiki
$n (2009, 29 ; $c Warszawa).
411 2@ $a Aukcja Książek i Grafiki.
670 @@ $a XXIX Aukcja Książek i Grafiki, Warszawa 28 listopada 2009 /
[oprac. A. Jabłoński et al. ; grafika, mapy: M. Sobańska, A. Osełko].
- Warszawa, 2009.

Co zrobić, jeśli nazwa własna nie łączy się
gramatycznie z nazwą imprezy?
Dla imprez, mających w swojej nazwie nazwę własną, która
z określeniem typu imprezy nie jest powiązana składniowo wyrażeniami typu: na temat, pod nazwą, z okazji itd., hasło tworzymy tylko
wtedy, gdy impreza jest cykliczna i numerowana, np.:
111 2@ $a Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dialog
chrześcijańsko-muzułmański" $n (2 ; $d 2011 ; $c Toruń).

chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości".

Czy to ważne, że ta sama impreza cykliczna
ma różne nazwy w jednym języku?
Jeśli nazwa jednej imprezy cyklicznej występuje w kolejnych dokumentach w różnych formach, to hasła dla tej imprezy będą istnieć
w indeksie w różnych miejscach. Należy ustalić, która nazwa występuje najczęściej i przejąć ją do hasła jako główną (nawet jeśli nie ma
jej w katalogowanym dokumencie), a dla pozostałych form nazwy
utworzyć tropy „zob.”, np.:
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nazwy. W katalogu NUKAT stosuje się wskaźnik 2, co oznacza, że hasło zaczyna się od nazwy imprezy podanej w naturalnej kolejności jej
składników, np.: Sympozjum Aerodynamiki Lotniczej, Zjazd Fizyków
Polskich, Konferencja Sadownicza. Drugi wskaźnik jest nieużywany.
Pole 111 hasła korporatywnego może zawierać następujące podpola (kolejność występowania w polu 111) : $a, $n, $d, $c, $e. W podpolu $a podajemy nazwę imprezy. Podpole $n zawiera kolejny numer
imprezy, który podaje się cyframi arabskimi, niezależnie od formy zapisu w katalogowanym dokumencie. W podpolu $d umieszczamy
rok lub lata, w których odbyła się impreza.
Podpole $c zawiera informację o miejscu imprezy (o ile nie
stanowiła ona integralnej części nazwy imprezy). Nazwę miejscowości, w której odbyła się impreza podajemy w formie spolszczonej, o ile
taka istnieje. Jeżeli impreza odbywała się w dwóch miejscach, musimy
w dopowiedzeniu podać ich nazwy oddzielone kreską ukośną z odstępami po obu jej stronach. Przy większej liczbie miejscowości podajemy nazwę pierwszej i skrót „etc.”, np.:
111 2@ $a Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich
$n (1 ; $d 1930 ; $c Kraków / Katowice).
111 2@ $a Polsko-Czeski Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego
$n (4 ; $d 2011 ; $c Szklarska Poręba etc.).

W podpolu $e podajemy nazwę imprezy towarzyszącej, nieposiadającej własnej wyróżniającej nazwy, np.:
111 2@ $a International Congress of Physiological Sciences
$n (26 ; $d 1974 ; $c Nowe Delhi). $e Satellite Symposium (Bombaj).

111 2@ $a Conférences Saint-Serge-Semaine d'études liturgiques $n (25 ; $d
1978; $c Paryż).
411 2@ $a Semaine d'études liturgique.
670 @@ $a BNF NA $b (Conférences Saint-Serge-Semaine d'études liturgiques).
670 @@ $a LOCIS online $b (Semaine d'etudes liturgiques).

W polu 670 w podpolu $b trzeba zacytować formę nazwy imprezy, która występuje w katalogowanej pozycji i określić miejsce
w dokumencie, skąd pochodzi cytat, np.:
670 @@ $a L'Assemblée liturgique et les différents rôles dans l'assemblée.
- Roma, 1977. $bS. tyt.: (Conférences Saint-Serge, XXIIIe Semaine
d'études liturgiques, Paris, 28 juin-1er juillet 1976).

Jaka jest struktura hasła korporatywnego dla
imprezy w formacie MARC 21?
W formacie MARC 21 hasło, którego pierwszym lub jedynym
elementem jest nazwa imprezy, wpisujemy do pola 111. Pierwszy wskaźnik tego pola wskazuje na rodzaj pierwszego elementu

Dopowiedzenia w polu 111 podajemy w następującej kolejności:
numer imprezy ($n), data ($d) i miejsce, gdzie się odbyła ($c). Jeśli impreza numerowana odbyła się co najmniej dwa razy w ciągu jednego
roku, to dopowiedzenia do jej nazwy będziemy podawać w innej
kolejności: w podpolu $n umieszczamy datę odbycia imprezy oraz
(po przecinku) numer imprezy, a następnie w podpolu $c miejsce
imprezy. Pomijamy wtedy podpole $d.

tytuł ujednolicony [13/2014]

110 2@ $a Związek Harcerstwa Polskiego (1956- ). $b Chorągiew Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki. $b Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza $n

Nazwę imprezy podajemy w polu 111 rekordu bibliograficznego,
gdy katalogujemy dokument, który zawiera materiały dotyczące tej
imprezy (program, abstrakty, sprawozdanie, wygłaszane referaty itp.)
oraz nazwa stanowi tytuł właściwy, wchodzi w jego skład albo występuje na stronie tytułowej, redakcyjnej lub okładce.
W przypadku występowania w nazwie imprezy nazwy ciała zbiorowego, która jest powiązana składniowo z określeniem wskazującym na to, że jest to impreza związana z działalnością organizacyjną
danego ciała, stosujemy pole 110, np.:

sympozjów, zjazdów, aukcji itp. można łatwo odszukać w konkretnym miejscu w katalogu.

(10 ; $d 1989 ; $c Kraków).
411 2@ $a Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Opracowano na podstawie:
110 2@ $a Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
Polskiej. $b Zwyczajny Zjazd Delegatów $n (30 ; $d 2010 ;
$c Rzeszów / Solina).
411 2@ $a Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

W polu 111 podajemy nazwę imprezy wymienionej na pierwszym miejscu, jeżeli w dokumencie ich liczba nie przekracza trzech
i żadnej nie uznamy za główną. Nazwy pozostałych imprez umieszczamy w polach 711.
Hasło wzorcowe dla imprezy dajemy w polu 711 rekordu bibliograficznego także wtedy, kiedy nazwę imprezy wymieniamy w polach 5XX, np.:
245 10 $a Wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji / $c pod red. Zenona
Waszczyszyna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej.
500 @@ $a S. red.: "[...] zawiera prace [...] przygotowane na konferencję
szkoleniową nt. Współczesne problemy stateczności konstrukcji,
Janowice koło Zakliczyna, 9-14 września 1985".
711 2@ $a Konferencja Szkoleniowa na temat: Współczesne Problemy
Stateczności Konstrukcji $d (1985 ; $c Janowice).

Zdarzają się również dokumenty opisujące imprezy. Mogą to być
prace o ważnych wydarzeniach historycznych, politycznych, artystycznych czy naukowych. Wtedy stosujemy hasło wzorcowe z nazwą imprezy w polu 611, np.:
100 1@ $a Reginia-Zacharski, Jacek $d (1968- ).
245 10 $a Zatrzymać bestię w klatce : $b brytyjska taktyka na Konferencji
Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933) / $c Jacek Reginia-Zacharski ;
[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku].

Jak stosować hasła dla nazw imprez
w dokumentach?
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611 2@ $a Konferencja Rozbrojeniowa $d (1932 ; $c Genewa).

Jeśli istnieje potrzeba uściślenia informacji o treści dokumentu,
używamy określników swobodnych. Posługujemy się wtedy rozwiniętymi hasłami przedmiotowymi, np.:
245 10 $a Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej
- etnocentryzm czy globalizacja? : $b sprawozdanie z V
Międzynarodowej Konferencji Sieci Krajów Grupy Wyszechradzkiej
611 2@ $a Conférence internationale du Réseau PGV $n (5 ; $d 1999 ; $c
Katowice) $v sprawozdania z obrad.

Hasła korporatywne dla imprez są często wykorzystywane
w katalogach bibliotecznych. Pomagają porządkować dokumenty, stanowiąc kolejny, ważny element wyszukiwawczy dla czytelników. Dzięki tym hasłom materiały z konferencji, kongresów,

Zmiany w zasadach tworzenia rekordów dla haseł korporatywnych w katalogu NUKAT
• http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/ustalenia/formalne/009_hasla_korporat_2009.pdf

Rekord hasła korporatywnego dla imprezy - uzupełnienie do zasad sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych
• http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/ustalenia/formalne/005_pole111_uzup_2009.pdf

Pole 670 w rekordzie khw
• http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/ustalenia/formalne/007_670_khw_2009.pdf

Format MARC 21rekordu bibliograficznego dla książki
• http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/instrukcje_procedury/MARC_21/marc21ksiazka_www.pdf
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Bibliotekarze na rowery!
tekst: Magdalena Kokosińska
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Odjazdowy Bibliotekarz to akcja z łódzkim rodowodem. Sam
pomysł narodził się kilka lat temu, by zaowocować pierwszą
edycją w maju 2010 roku. Pomysłodawczyni – Paulina Milewska
– jako wielka fanka rowerów, a zarazem aktywna bibliotekarka,
postanowiła połączyć swoje dwie pasje i wciągnąć w akcję jak
największe grono osób.

M

iałam szczęście znaleźć się wśród
nich – razem z koleżankami z branży zorganizowałyśmy przejazd rowerowy,
adresowany do czytelników, rowerzystów,
osób lubiących aktywny wypoczynek, ale
także książki, biblioteki czy po prostu – miłe
spędzanie wolnego czasu. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu w pierwszej edycji wzięło
udział około 100 osób! Kolorem rozpoznawczym akcji został pomarańczowy – radosny
i dobrze widoczny. Przejazd był sposobem
uczczenia Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
a także – jak się okazało – szansą na nawiązanie nowych znajomości. Przejechaliśmy
przez miasto, budząc niemałe zainteresowanie przechodniów, na mecie zaś odbyła
się wymiana książek zebranych wcześniej na
starcie – bookcrossing, który na stałe wpisał
się już w tradycję Odjazdowego Bibliotekarza. Początkowa data wydarzenia (8 maja
i towarzyszący jej Tydzień Bibliotek) została
rozszerzona tak, by umożliwić jego organizację większej liczbie bibliotek w dogodnym
dla nich czasie. Obecnie akcję można organizować od początku maja do końca czerwca.
Kolejne edycje pokazały, jak świetnie
zgrane potrafi być środowisko bibliotekarskie. Decydując się na rozpowszechnienie Odjazdowego Bibliotekarza i proponując innym bibliotekom w Polsce jego

zorganizowanie, nie sądziliśmy, że odzew
będzie aż tak duży. W kolejnych latach coraz więcej bibliotek włączało się do zabawy,
by w zeszłym roku ustanowić niesamowity
wynik prawie 200 lokalnych edycji i ponad
8300 uczestników! Informacja o akcji rozeszła
się także po świecie, dzięki czemu możemy
już mówić o międzynarodowej kampanii –
odbyły się edycje w Nepalu, Stanach Zjednoczonych, Rumunii i na Ukrainie. Bardzo możliwe, że w tym roku dołączą kolejne kraje,
w których działają odjazdowi bibliotekarze.
Sama organizacja akcji nie jest sprawą
trudną, choć na pewno ważne są konsekwencja, odrobina odwagi i współdziałanie.
Na te aspekty zwracają uwagę autorzy Poradnika Odjazdowego Organizatora, który
zredagowaliśmy na potrzeby wszystkich

Odjazdowy B ekarz
charakterystyka: rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników, miłośników książek
narodziny: rok: 2009, Łódź
rodzina: Stowarzyszenie Bibliosfera

tytuł ujednolicony [13/2014]

tych, którzy chcieliby przeprowadzić akcję
w swojej miejscowości. Poradnik jest ogólnodostępny i każdy może z niego czerpać
pomysły, tak by jego akcja była wyjątkowa
i interesująca. Wiele osób ma obawy związane z finansami, jednak nasi przyjaciele
z innych bibliotek, zwłaszcza tych niedużych,
udowadniają, że w prosty sposób można
zdobyć sponsorów, dzięki którym znajdą
się fundusze na drobne nagrody dla uczestników czy wydruk plakatów. Wspomniałam
także o współdziałaniu – to jest niezwykle
istotny aspekt organizacji Odjazdowego.
Wystarczy nawiązać współpracę z lokalnym
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ośrodkiem kultury, teatrem, przedszkolem
i okazuje się, że powstaje całkiem spora
grupa energicznych, mądrych ludzi. Ma to
swoje przełożenie na dalszą współpracę tych
instytucji, która może wykraczać poza majową kampanię i przynieść wszystkim wiele
korzyści. O partnerstwie i współpracy dużo
piszemy w Poradniku, ponieważ wierzymy,
że wspólnie można zrobić więcej. Zwracamy
także uwagę na prawne aspekty organizacji
przejazdu, o których w bardzo przystępny
sposób pisze kilku autorów.
Promocja wydarzenia jest elementem
niezbędnym i nie można go pominąć. Zależy

kolor rozpoznawczy: pomarańczowy
znaki szczególne: niezwykle dynamiczny

Liczba miejscowości:

przyrost liczby miejsc i uczestników

2010 – 1

biorących udział w akcji

2011 – 19
2012 – 97 + Ukraina: Tarnopol
2013 – 205 + USA: San Antonio, Mt. Juliet, Columbus, Łotwa:
Koknese, Rumunia: Satu Mare, Nepal: Handigaun – Kathman-du Kathmandu, Jhapa, Lalitpur, Ukraina: Kirowohrad
Nietypowi uczestnicy:
maskotki,
zwierzęta,

Liczba bibliotekarzy:

niemowlęta

2010 - 30
2011 - 238
2012 - 626
2013 – 1225

Dodatkowe atrakcje:
bookcrossing – wymiana książek
nagrody – upominki od sponsorów
ogólnopolskich oraz lokalych
coś na ząb – grill, piknik, przysmaki
z ogniska

Liczba przejechanych kilometrów:
2010 - 10
2011 - 294
2012 - 1729
2013 - 4057

oprócz tego – zawody, zabawy
integracyjne, gry miejskie, pokazy

nam przecież na tym, by w przejeździe wzięło udział jak najwięcej mieszkańców miasta,
niezależnie od tego, jak często wsiadają na
rower, czy korzystają z bibliotek. Pamiętajmy
o tym, by działania promocyjne odpowiednio wcześnie zaplanować, by stworzyć listy
mailingowe, plakaty i ulotki, by zamówić
gadżety, jeśli dysponujemy jakimś budżetem
(najczęściej właśnie dzięki sponsorom), by
utworzyć wydarzenie na Facebooku i promować się w innych mediach społecznościowych, np. Twitterze. Przypominajmy się
mediom – i tym lokalnym, i ogólnopolskim.
Może się zdarzyć, że zostaniemy zaproszeni
do radia bądź dziennikarz zechce przeprowadzić z nami wywiad, który ukaże się w gazecie. Nie odmawiajmy. Kilka minut stresu da
się przeżyć, a korzyści mogą być ogromne.
Jako koordynatorzy edycji ogólnopolskiej
i organizatorzy łódzkiej edycji wiele razy gościliśmy w łódzkich radiostacjach, a na mecie
pojawiali się przedstawiciele lokalnej telewizji
i prasy. To świetna reklama dla całej akcji, ale
także dla środowiska bibliotekarzy.
Trzonem Odjazdowego Bibliotekarza
jest przejazd rowerowy, ale zachęcamy do
urozmaicenia go o dodatkowe elementy.
Zarówno w Poradniku, jak i na stronie akcji
znajduje się wiele gotowych pomysłów do
wykorzystania podczas imprezy. Naturalnie można je dowolnie modyfikować czy
ubogacać, dostosowując indywidualnie do
charakteru każdej edycji. Odjazdowy ma być
przede wszystkich radosną, pozytywną imprezą, scalającą różne środowiska. Wierzymy,
że bibliotekarze mają w sobie ogromny potencjał i moc pomysłów – korzystajcie z nich
do woli, ogranicza Was tylko wyobraźnia!

ratownictwa medycznego
Edycje zagraniczne:
Nepal
USA
Rumunia
Ukraina
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Poczytaj mi, proszę
tekst: Kamila Grzędzińska, współpraca: Aleksandra Świerk
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Znam osobę, która bardzo dużo czasu spędza w samochodzie
– codzienne długie dojazdy do pracy, nierzadko wymuszone
postoje w korkach ulicznych, liczne wyjazdy służbowe i prywatne.
Gdyby zliczyć godziny spędzane „za kółkiem” w ciągu roku,
zdaniem wielu zmarnotrawione, można by stracić dobry humor.
Ale moja znajoma go nie traci. Często nawet, gdy dojeżdża do
celu, parkuje samochód i spędza w nim jeszcze kilkanaście minut.
Nie, to wcale nie dlatego, że tak bardzo lubi swojego fiata, ona po
prostu chce się koniecznie dowiedzieć, kto zabił. Moja znajoma
namiętnie czyta podczas jazdy kryminały. A raczej słucha. Nie
narzeka na odległość, która dzieli jej dom od siedziby firmy, od
kiedy odkryła audiobooki.

P

rzykładów miejsc i sytuacji, w których
można słuchać książki czytane jest bardzo dużo. Można je „czytać” przy okazji nieabsorbujących zajęć albo specjalnie poświęcać czas na słuchanie w wygodnym fotelu
z filiżanką ulubionej herbaty. Jak kto woli. Audiobooki są dla wszystkich, którzy kochają
książki i je czytają. Zdaje się, że w większości
sięgają po nie ci, którzy nie stronią od książki
papierowej, więc raczej obecność na rynku
świetnych interpretacji dzieł literackich i interesujących słuchowisk nie sprawi, że wskaźniki poziomu czytelnictwa w Polsce poszybują
w górę. Trzeba jednak przyznać, że w porównaniu z książką papierową i elektroniczną,
audiobooki mają małą przewagę – mogą służyć tym, którzy z racji wieku lub kłopotów

ze wzrokiem czytać w tradycyjny sposób
nie mogą lub jest to dla nich trudne. Mam
tu na myśli oczywiście dzieci, osoby starsze,
słabowidzące i niewidome.
I jeszcze jeden aspekt, jak dla mnie niezmiernie ważny. Szybko nauczyłam się czytać i wieczory spędzałam sama z książką do
poduszki (zdarzało się też, że po zgaszeniu
światła chowałam się z książką i latarką pod
kołdrą, ale to inna historia). Wciąż jednak
pamiętam, jak przyjemnie było, gdy do snu
czytali mi rodzice. Słuchanie audiobooka
to jak przeniesienie się do tamtych czasów.
Dobry lektor, a na naszym polskim poletku bardzo często świetny aktor, to więcej
niż połowa sukcesu. Wręcz mówi się, że
dobry głos uratuje słaby tekst i ja się z tym
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stwierdzeniem zgadzam. A w przypadku
znakomitej literatury interpretacja aktorska może tylko wzbogacić i uprzyjemnić jej
odbiór. Krystyna Janda czytająca „Awanturę
o Basię” czy Bartłomiej Topa „Przygody Olivera Twista” tworzą nową, lepszą jakość –
nadają lekturze jeszcze głębszego wymiaru.
Dobre wykonanie pracy lektora wydobywa
na wierzch wiele aspektów, „smaczków”
tekstu, na które często nie zwrócilibyśmy
uwagi, czytając tradycyjnie. Tak działa barwa głosu, intonacja, dźwięk i cisza, wszystko
to, co składa się na interpretację tekstu. Ona
rozbudza wyobraźnię, wciąga w czytaną
historię i sprawia, że nie sposób o niej zapomnieć po odsłuchaniu audiobooka.
Książki czytane to nie nowość na rynku
wydawniczym, ale mam wrażenie, że w ciągu
ostatnich lat znacznie podniósł się poziom
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oferty i jej dostępność. To ostatnie z pewnością za sprawą internetu. Rynek książki
audio w Polsce systematycznie się rozwija,
choć znawcy tematu zauważają niewielki
spadek tempa tego rozwoju. Z roku na rok
przybywa wydawców, którzy oferują swoim
czytelnikom taką formę książki, jak i wzrasta
liczba dostępnych tytułów do słuchania.
W 2007 roku raport przygotowany na zlecenie Instytutu Książki notuje 23 wydawców audiobooków i 400 tytułów, w 2010
– 55 wydawców i 1680 tytułów, a w 2012 –
analogicznie 90 i 2350. W pierwszej połowie
2013 roku zanotowano już 2600 pozycji, nie
licząc materiałów do nauki języków i wersji
obcojęzycznych. Wspomniany już raport
Biblioteki Analiz o kondycji polskiego rynku książki w 2013 r. informuje, że wyraźnie
rośnie sprzedaż książek audio w plikach do

pobrania (mp3), rozprowadzanych za pośrednictwem e-księgarni, takich jak Empik.
pl, Merlin.pl, księgarni oferujących literaturę
wyłącznie w plikach do pobrania: Nexto.pl,
Publio.pl, Virtualo.pl oraz serwisów specjalistycznych, jak Audioteka.pl. W tej sytuacji
problemem staje się wysoki podatek VAT
na audiobooki w plikach mp3, który, podobnie jak w przypadku ebooków, wynosi 23%.
Natomiast te sprzedawane na płytach CD
(o ile mają nadany ISBN) podlegają opodatkowaniu stawką 5%. Jednak według serwisu
Biblioteka Akustyczna sprzedaż audiobooków na CD nadal jest wyższa od 30 do 70%
od książek w formacie mp3. Specjalnie dla
Czytelników „Tytułu Ujednoliconego” pani
Anna Kotlonek-Kowalik z Biblioteki Akustycznej zgodziła się odpowiedzieć na kilka
pytań i odsłonić tajniki swojej pracy.

Najsłodszym chlebem jest ten chleb, którym można
nakarmić głodnego; trucizną i twardym kamieniem, przez
przekleństwo w kamień zamienionym, jest ten chytrze
ukryty, zachłannie gromadzony, pleśniejący bez użytku.
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TU: Dla kogo audiobooki?
Anna Kotlonek-Kowalik: Audiobooki,
tak samo jak książki, są dla wszystkich. Są
oczywiście grupy odbiorców, którym z racji
prowadzonego trybu życia bardziej po drodze z audiobookami, niż z książką papierową,
np. kierowcy, osoby starsze i niedowidzące,
a ostatnio – biegacze i bywalcy siłowni. Nie
są to jednak zjawiska definiujące rynek. Od
zawsze natomiast najwierniejszym słuchaczem książek są dzieci.
Jak wygląda produkcja audiobooka?
Ile godzin trwa nagranie przeciętnej książki?
Do pewnego momentu przygotowanie
książki audio wygląda tak, jak przygotowanie
tej papierowej. Produkcja samego nagrania
zaczyna się wtedy, kiedy tekst jest już właściwie gotowy do druku – po redakcji i korektach, aby wersja czytana była dokładnie taka
jak pisana. Następnie tekst jest opracowywany do czytania. Trzeba m.in. przygotować wymowę obcych słów i nazw własnych. Ustalić,
jak będą sygnalizowane kolejne części tekstu.
Nieraz autor, numerując części, wstawia tylko
kolejne cyfry, a w ich ramach rozdziały i podrozdziały. Trzeba to zrobić tak, by dla słuchacza było „czytelne”, w którym miejscu książki
się znajduje i co jest ciągiem dalszym czego.
Do tego dochodzi kwestia, czy jest to tekst
dla jednego aktora, czy wymaga kilku głosów
– i nie mówimy jeszcze o słuchowisku. Jeśli
dla wielu – tekst musimy pokroić. Z tak przygotowanym materiałem lektor wchodzi do
studia. Samo nagrywanie trwa tyle, ile trzeba.
Każdy aktor ma swoje tempo czytania. Są
lektorzy tak sprawni, że czytają pół godziny
bez zająknięcia. Są tacy, którzy potrzebują
się rozpędzić z tekstem. Inni z kolei lubią dopieszczać tekst i powtarzają fragmenty. Do
tego dochodzi kwestia wytrzymałości głosu – nie każdy może mówić do mikrofonu
kilka godzin bez uszczerbku na brzmieniu.
Z aktorem pracują realizatorzy, którzy śledzą
tekst na bieżąco, wyłapują pomyłki, nieścisłości interpretacyjne czy inne techniczne niuanse, np. połykane końcówki wyrazów.

W jaki sposób wybiera się osobę, która
przeczyta daną książkę?
Mam swoje kryteria. Biorę pod uwagę
charakter narracji, wiek narratora (jeśli jest
osobowy), wiek bohaterów i ich usposobienie. Głos – oddzielony od właściciela – ma
swoje cechy. Nimi głównie się kieruję. Ale
dbam też zawsze o to, by lektor polubił się
z książką. By mógł potem do mnie zadzwonić i powiedzieć: „Pani Aniu, świetna książka!
Jak Pani będzie miała coś tego autora, to proszę o mnie pamiętać.” Potem przekłada się to
na przyjemność słuchania.

Nie byłoby radości bez smutku.

Czy każdy aktor może przeczytać każdą
książkę? Czy zdarza się, że aktorzy odmawiają
z pewnych względów przeczytania danego
tekstu?
Teoretycznie tak, ale nie powinni. Tak
samo jak każdy aktor zagra Hamleta – ale
nie każdy tak samo dobrze. Wiem, że czasem
zdarza się, że aktor odmawia czytania. Mnie
zdarzyło się to raz – aktorka o dziewczęcym
głosie odmówiła przeczytania klasycznej,
ale bardzo frywolnej książki o nastoletnim
dziewczęciu w krynolinach, wchodzącym
w dorosły świat mniej lub bardziej wysublimowanych zabaw erotycznych. Jej nazwisko
i głos kojarzą się z kreskówkami dla dzieci
i chciała, by tak pozostało.
Czy są takie teksty, które nie sprawdzą się
w formie audiobooka? Jeden z serwisów ma
nawet czytaną prasę, czy to oznacza, że przeczytać i sprzedać można wszystko?
Teoretycznie można, tylko po co? Przede wszystkim czyta się prozę. Poezja jest do

tego doskonała. Dramat z didaskaliami – wydawałoby się – mniej. Komiks – absolutnie…
A właśnie na polskim rynku (śladem amerykańskiego) zaczęły się ukazywać świetne
adaptacje audio komiksów! Prasa nie jest
czytana w całości – z newsami, horoskopem
i krzyżówką. Wybierane są teksty, które się do
tego nadają, a które budują np. krąg tematyczny danego numeru. Trzeba to po prostu
zrobić mądrze. Wrócę jednak na chwilę do
samej prozy, żeby dodać coś, co nie jest takie
oczywiste. Owszem, niemal każda powieść
nadaje się do czytania, ale trzeba pamiętać,
że to po czym prześliźnie się wzrok, słuch wyłapie. Mam tu namyśli melodię i rytm tekstu.
Nawet najlepsza fabuła będzie kuleć przy
niechlujnej składni i niestarannej redakcji.
Czy autor jest dobrym lektorem dla swojego tekstu?
Zazwyczaj nie. Głównie z przyczyn
technicznych. Studia aktorskie to nie zabawa w szkolny teatrzyk. Emisja głosu i sztuka interpretacji to wyższe umiejętności.
A wielogodzinne czytanie to ciężka fizyczna
praca. Rzadko który autor potrafi sprostać
wyzwaniu. Zdarzają się jednak takie perełki.
Z drugiej strony wszelkie drobne niedostatki
techniczne można darować, jeśli książka ma
znamiona autobiograficznej. Wtedy ma to
sens, bo pozwala słuchaczowi pełniej obcować z osobą, o której i której słucha.
Dziękujemy za przybliżenie Czytelnikom
„Tytułu…” kulisów pracy nad przygotowaniem
audiobooków. Mamy nadzieję, że ci, którzy
jeszcze nie mieli okazji się zasłuchać, sięgną po
słuchawki i audio książki. Zwłaszcza, że wiosenne słońce wyciąga z domu największych
moli książkowych, a książki w formacie mp3
mogą im towarzyszyć w pieszych wędrówkach i rowerowych wyprawach.
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Z życia NUKAT-u

Wspomnienie
o Annie Paluszkiewicz
tekst: Maria Burchard

28 stycznia 2014 r. minęła 10. rocznica śmierci Anny Paluszkiewicz, starszego kustosza
dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). Była ona główną autorką
koncepcji budowania katalogu centralnego NUKAT, kierowała jego wdrażaniem obejmującym
dostosowanie oprogramowania bibliotecznego, przygotowanie do wspołkatalogowania bibliotek
partnerskich oraz administratorów Centrum NUKAT do koordynacji i kontroli wspólkatalogownia.
Uruchomienie 5 lipca 2002 r. katalogu
centralnego NUKAT było dla polskich bibliotek startem w nową jakość współpracy,
niemającą dotychczas w Polsce precedensu. Przyniosło bibliotekom przyspieszone
i oszczędne katalogowanie oraz możliwość
kopiowania do swojego katalogu lokalnego
gotowych opisów poprzez uczestniczenie
w budowaniu tej wspólnej bazy, a użytkownikom centralną informację o zbiorach
bibliotek – partnerów NUKAT-u. Katalog
centralny budowany od zera, po prawie 12
latach współkatalogowania zawiera 2 795
529 opisów bibliograficznych oraz ponad
10 000 000 zapisów centralnej informacji
o zbiorach bibliotek wspólkatalogujących,
co równa się liczbie opisów skopiowanych
do katalogów lokalnych .
Anna Paluszkiewicz, informatyczka z wykształcenia, już w latach 70. ubiegłego stulecia,
pracując w Instytucie Maszyn Matematycznych UW, uczestniczyła w przygotowaniach
BUW do komputeryzacji, co w 1976 r. przyniosło opracowanie Analizy systemowej
BUW, a w 1978 r., we współpracy z Jadwigą
Krajewską i przy udziale Anny Romańskiej,
opracowanie wstępnej koncepcji komputeryzacji BUW. Prace te, już bez udziału Anny
Paluszkiewicz, w kolejnych latach poszły

w nieco innym kierunku. Jednakże w 1990 r.,
w związku z powrotem biblioteki do projektowania komputerowego katalogu centralnego bibliotek UW, została ona zatrudniona
w Bibliotece Uniwersyteckiej przez ówczesną
dyrektor – dr Jadwigę Krajewską jako koordynator działań informatycznych związanych z komputeryzacją. Anna Paluszkiewicz
zapoczątkowała wówczas i prowadziła przez
kolejne lata prace nad materiałami metodycznymi niezbędnymi do komputeryzacji
katalogów bibliotecznych, w tym pionierskie
prace nad zasadami tworzenia kartotek haseł wzorcowych, wprowadzając to pojęcie
do świadomości bibliotekarzy. W ten sposób zbudowała fundamenty profesjonalnej
komputeryzacji katalogów bibliotecznych
w Polsce oparte na międzynarodowych
standardach i najlepszych wzorcach wypracowanych w czołowych bibliotekach świata.
Zburzyła złudzenie bibliotekarzy, że komputeryzację katalogu można prowadzić według
własnego pomysłu i uchroniła BUW oraz
inne biblioteki przed brnięciem w nieprofesjonalne rozwiązania. Z jej inicjatywy biblioteki użytkujące oprogramowanie biblioteczne VTLS rozpoczęły w 1993 r. budowanie
i wykorzystywanie wspólnej kartoteki haseł
wzorcowych (CKHW) , a w 1995 r. central-

nej kartoteki tytułów czasopism (CKTCz),
w istocie pierwszego w Polsce katalogu
centralnego budowanego online metodą
współatalogowania. Obie te bazy jako jedyne zostały w całości włączone do katalogu
centralnego NUKAT w 2002 r.
Od przedwczesnej i niespodziewanej
śmierci Anny minęło 10 lat. Przez lata zmieniły się technologie i udoskonalono narzędzia obsługi wspólkatalogowania, a przez to
komfort współpracy z katalogiem. Jednakże
dynamicznie rozwijający się katalog centralny NUKAT ciągle opiera się na wzniesionych
przez nią fundamentach i w ogólnych ramach stosuje zaprojektowane przez nią procedury współpracy.
Anna Paluszkiewicz powtarzała nam
zawsze – w procesie komputeryzacji katalogu najważniejsze i najbardziej kosztowne są
dane. Trzeba je tak budować, aby były odporne na zmiany technologiczne, zmiany zasad
katalogowania, zmiany systemów i formatów.
O tym stale pamiętamy, szczególnie teraz, gdy
bibliotekarstwo stanęło wobec konieczności
istotnych zmian w zasadach katalogowania,
schematach ich zapisu i prezentacji. Ponad
10 milionowy system spójnych danych utworzony wokół NUKAT-u ma szanse przejść
przez tę zmianę spokojnie i bezpiecznie.
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open access

Warto otworzyć się
(na zmiany)
tekst: Kuba Danecki
30

Otwarty Dostęp (Open Access) do publikacji naukowych ma
szansę stać się podstawowym narzędziem rozprzestrzeniania
naukowych odkryć i wiedzy.

C

zynniki technologiczne, społeczne i polityczne składają się na ewolucję ruchu
Open Access, którą możemy obserwować
od lat. Jego początki sięgają do grupy naukowców-entuzjastów nowych technologii
(przede wszystkim fizyków), którzy chcieli
szybciej i wygodniej dzielić się swoimi badaniami. Obecnie jesteśmy świadkami otwierania się największych uniwersytetów świata
(np. Harvardu czy MIT) oraz wprowadzania
unijnego programu Horizon 2020, który

zakłada przeznaczenie 80 miliardów Euro
na badania, które zostaną opublikowane
w Otwartym Dostępie.
Dlaczego Otwarty Dostęp zyskuje taką
popularność? Po prostu – lepiej odpowiada
na potrzeby naukowców i społeczeństwa
niż dotychczasowe modele rozprzestrzeniania nauki.
Zakłada swobodę dostępu do publikacji
i wyników badań oraz pozwala innym korzystać z nich we własnej pracy. Dostęp ten ma
miejsce przez internet, a w wyszukiwaniu odpowiednich źródeł pomagają otwarte repozytoria, które katalogują zgromadzone prace.
Oczywiście istnieją różnice i podziały
w obrębie otwartego dostępu, w zależności
od procesów, jakie prowadzą do udostępnienia treści czy praw, które ostatecznie
otrzymują użytkownicy. Zachęcam do zagłębienia się w zagadnienie np. na stronach
Biblioteki Otwartej Nauki. Istnieje jednak
wspólny mianownik – to darmowa dostępność w internecie oraz swoboda wykorzystania przez użytkowników.

I to te dwie kwestie budzą najwięcej
kontrowersji, co nie powinno być niespodzianką – Otwarty Dostęp kształtuje
nowy krajobraz życia naukowego, opartego
o nowe, cyfrowe technologie.
Problemy rodzi już sama dostępność
w sieci – wiele osób obawia się, że doprowadzi to do zwiększenia ilości plagiatów,
ułatwi kopiowanie prac. Ale skuteczne splagiatowanie powszechnie dostępnych treści
jest praktycznie niemożliwe, w ich wypadku
lawinowo rośnie ilość wykrytych naruszeń.
Pośrednio wiąże się to z inną obawą –
jeśli coś będzie dostępne w sieci, ludzie rzeczywiście mogą to przeczytać, a przez to
ocenić jakość prac. Dotyczy to wszystkich
uczestników życia naukowego – od studentów po profesorów. Jest to zresztą ważny
punkt, na który zwracają uwagę np. przedstawiciele pierwszego Open Accesowego
koła naukowego Inicjatywy „Otwieracz”,
działającego przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W powszechnej dostępności prac licencjackich
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i magisterskich widzą oni szansę na zwiększenie ich jakości. Dostępność w sieci wpłynie również na poprawę jakości matriałów dydaktycznych tworzonych przez wykładowców.
Otwarty Dostęp zmienia rolę wydawnictw naukowych – obecnie są to komercyjne podmioty zajmujące się sprzedawaniem naukowych treści. Rodzi to szereg kontrowersji, w końcu to społeczeństwo
ponosi koszty badań naukowych, uniwersytety i ośrodki badawcze
utrzymywane są z funduszy publicznych. W związku z tym spotykamy się z sytuacją, w której musimy płacić za dostęp do wyników
badań, które sami sfinansowaliśmy. Nie oznacza to, że wydawnictwa
przestały być potrzebne – mają bezcenną wiedzę o redakcji, recenzji,
promocji. Po prostu powinny znaleźć dla siebie nowe miejsce w świecie cyfrowego obiegu treści, a nie stawać przeciw zmianom tak, aby
odpowiedzieć na potrzeby najważniejszych uczestników życia akademickiego – naukowców i studentów.
Zwłaszcza, że to oni są głównymi beneficjentami zmian – Otwarty
Dostęp zwiększa ilość cytowań, zwiększa zasięg prac, pozwala tworzyć lepsze materiały edukacyjne, otwiera drogę nowym metodom
badawczym opartym o masową analizę istniejących wyników.
Właśnie w kontekście prezentowania korzyści płynących z nowych rozwiązań ważna jest Akcja Biblioteki Otwartej Nauki „Open
Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik”. Daje ona narzędzia do
dyskusji, ułatwia świadomą debatę, pomaga w publikacji. I oddaje
głos tym, którzy tworzą życie akademickie.

??????

open
access
możesz to
zrobić lepiej
niż chomik

Kuba Danecki – współpracuje z Centrum Cyfrowym, prowadzi bloga o prawie autorskim www.conasuwiera.pl. Działa na rzecz otwartej
nauki i kultury, prowadzi projekt szkoleniowy w Małopolskim Instytucie Kultury. W wolnych chwilach próbuje przeczytać cały internet.

Wiele prac naukowych
dostępnych jest w sieci bez
zgody autorów. Można to
naprawić. Namów ulubionego
naukowca, by publikował
w otwartym dostępie.

www.bon.edu.pl
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kącik literacki

Beksińscy.
Portret
podwójny
Magdalena
Grzebałkowska
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Wydawnictwo Znak
To nie jest książka o znanym i modnym
malarzu, który malował dziwne i straszne obrazy. To nie jest książka o jego
mrocznym synu, który fascynował się
śmiercią i tak długo próbował popełnić samobójstwo, aż mu się udało. Ani
też książka o obsesjach, natręctwach,
fobiach i artystycznych szałach. Ani
też o karierze, pieniądzach, wystawach
i krytykach. To nie jest książka o dziwnych uczuciowych związkach, fascynacji muzyką i filmem oraz nowymi
technologiami. To nawet nie jest książka o ludziach, którzy pisali dużo listów.
To książka o miłości – o jej poszukiwaniu i nieumiejętności wyrażenia.
I o samotności – tak wielkiej, że staje
się murem, przez który nikt nie może
się przebić. O tym, że czasem bardzo
chcemy, ale nie wychodzi. O tym, że
życie czasami przypomina śmierć,
a śmierć – życie.

Zdzisław Beksiński nigdy
nie uderzy swojego syna.
Zdzisław Beksiński nigdy
nie przytuli swojego syna.
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Portret poczwórny
Balansując na krawędzi życia i śmierci, fikcji i rzeczywistości, czułości i dystansu Beksińscy namalowali
swój portret podwójny. Magdalena Grzebałkowska go wydobyła, wnikliwie obejrzała i fachowo
opisała. Co z obrazem zrobią czytelnicy?
Zdublowaną biografię Beksińskich otwiera
śmierć jednego z nich. Zdzisław Beksiński
zawiadamia o samobójczej śmierci syna
rzeczowo, ze zrozumieniem i ulgą, że ,,chyba
dobrze się stało, jak się stało”. Na tę śmierć
gotów był już od dwudziestu lat, kiedy
Tomek po raz pierwszy próbował odejść
z ,,fikcyjnego świata”.
Zanim jednak poznamy i pożegnamy
syna, z uwagą przyjrzymy się ojcu, który już
od najmłodszych lat czuł się obserwowany.
Nie dziwią go postacie Smoka, Kucharza ani
Matki Boskiej kręcące się za jego plecami.
Przed brakiem samoakceptacji ucieka w rysowanie i książki. Jego ulubionym motywem
jest wojna, choć jak twierdzi, ,,widział za mało
trupów i za mało ruin”, kiedy Niemcy wkroczyli do Sanoka.
Jako student architektury poznaje swoją
przyszłą żonę – Zosię, miłość go oszałamia.
Równie żarliwie zakochiwać się będzie ich
syn, choć ten nigdy nie odnajdzie ,,tej jedynej”, która tak jak Zosia usunęłaby się w cień,
by trwać przy mistrzu bez poczucia straty
samej siebie.
Tomasz jest trudnym kompanem do
życia. Mamie i babci robi awantury o wszystko, przeklina. Skupiony na sobie, godzinami
potrafi odgrywać sceny z ukochanych we-

sternów. Z czasem traci głowę dla horrorów,
wampirów i muzyki. Kłębią się w nim rozmaite emocje powstałe na fundamencie egocentryzmu i ekscentryzmu, których upust
daje w audycjach radiowej Trójki. Nienawidzi
papierosów i komputerów.
Natura Beksińskich jest dwoista, dlatego
mamy wrażenie, że jest to portret poczwórny, a nie podwójny, jak widnieje w tytule. Pod
maską skrępowanego, pełnego mrocznych
myśli malarza kryje się serdeczny i dowcipny
mężczyzna. Nieustanna chęć Tomka do bycia w centrum uwagi chowa jego kompleksy
i niechęć do świata.
Magdalena Grzebałkowska szczegółowo relacjonuje życie Beksińskich, dotykając wszystkich jego aspektów. Nie omija
tematów trudnych, jak próby samobójcze
Tomka, ani krępujących, jak notoryczna
biegunka Zdzisława. Niestrudzenie dąży
do ukazania czytelnikom pełnego obrazu
rodziny Beksińskich, a wizja ta jest wielowymiarowa dzięki relacjom ich przyjaciół
i współpracowników, transkrypcjom dziennika fonicznego, cytatom z listów i sprawozdawczemu stylowi narracji.
Lustrując relacje między członkami rodziny, autorka dociera do źródeł ich fobii
i dogłębnie odtwarza spectrum widzenia

Beksińskich. Robi to fachowo, z dystansem,
jakiego brak czytelnikowi, który, od pierwszych stron zaintrygowany, w całości akceptuje wyjątkowość Beksińskich i daje się
wchłonąć wrażeniu, zatracając obiektywizm.
Urzeczony tym, że ojca i syna łączy skrajne umiłowanie coca-coli, filmów i muzyki,
zdumiony ich poczuciem humoru i zafascynowany potęgą dziwactw nie ma szans na
oparcie się kwitnącemu uczuciu. Po lekturze
już zawsze będzie miłośnikiem obrazów
Zdzisława Beksińskiego, ale nie odważy się
ich interpretować, bo mistrz nie uznawał
symbolicznego przekładu. Dotrze do audycji Tomka Beksińskiego, które kryją w sobie
minuty przesłań i sygnały przywołujące historie z biografii. W końcu pojedzie do Sanoka, przejdzie ulicą, gdzie stał ,,mieszający
w głowach” dom Beksińskich i zajrzy do muzeum, gdzie znajduje się spora część sztuki
mistrza. Pozostanie pod ich wpływem na
zawsze, wieszając ich portret podwójny na
ścianie świadomości.

Natalia Wróblewska
czytaniewwannie.blogspot.com
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Opowieść o autorce

To ona napisała
Mary Poppins
Valerie Lawson

Mary Poppins w Polsce nie osiągnęła chyba nigdy takiej popularności, jak w krajach anglojęzycznych,
jednak teraz wraca do łask wraz z modą na klasykę literatury czwartej. Tymczasem wydawnictwo
Marginesy kontynuuje swoją serię imponujących biografii przywołaniem sylwetki P. L. Travers, Pameli
Lyndon Goff, autorki, która powołała do istnienia Mary Poppins i… zniknęła z powszechnej świadomości.

Wydawnictwo Marginesy

34
Magiczne
triki Mary Poppins przypominają zmiany, jakie
dokonywały się w życiu autorki. Z Australii wywędrowała do
Londynu i wymarzonej Irlandii, a nawet Ameryki; z aktoreczki
i dziennikarki zmieniła się w namaszczoną przez największe
umysły Wielkiej Brytanii poetkę i pisarkę, nieustannie poszukującą swojej duchowej drogi. Surowy ton, niemodny
strój i wątpliwą urodę odziedziczyła Mary Poppins po
stryjecznej babce autorki, która wychowała ją, a wcześniej
jej matkę. Tajemniczość, oschłość i próżność to cechy
przejęte w genach od samej Travers. Figurę zawdzięcza zaś
rysunkom Mary Shepard, córki słynnego ilustratora książek
o Kubusiu Puchatku. Popularność to zasługa Walta Disneya,
który upupił Mary Poppins i przyprawił jej słodką buzię Julie
Andrews. Historia obrony angielskiej niani przed amerykanizacją to w książce tylko jeden rozdział, Disney nakręcił o tym
cały film. W „Ratując pana Banksa” Emma Thompson sugestywnie odegrała czarującą, a zarazem irytującą pisarkę.
Travers nie życzyła sobie, by powstała o niej biografia,
a jednak zgromadziła tyle pamiątek i dokumentów, że trudno
uwierzyć w szczerość jej deklaracji. Valerie Lawson dostała jak
na tacy mnóstwo rękopisów, notesów, listów. Utkała z nich
rzetelną, a przy tym niezwykle fascynującą, historię życia Helen Lyndon Goff, która niczym pod wpływem magii zmieniła
się w P.L. Travers.
Rok 1964 przyniósł w filmowym świecie słynną nianię.
Film wyprodukowany przez Walta Disney`a był prawdziwym
wydarzeniem. Mary Poppins otrzymała twarz Julie Andrews.
Naprawdę wyglądała jak ciotka małej Margaret, bo takie imię
nosiła w rzeczywistości Pamela Lyndon.
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Przed lekturą biografii Pameli Travers zadawałam sobie pytanie, czy jej
znajomość nie odbierze mi bezinteresownej miłości do Mary Poppins.
Bohaterowie żyją w innej przestrzeni. Realna ma swoje prawa. Jestem
zdania, że nie powinny się te przestrzenie przecinać. Przeczytałam.
I zrozumiałam, że dla Valerie Lawson obie, Pamela i Mary, były równie
ważne. W tym tkwi tajemnica doskonałości tej opowieści.
Ewa Karwan-Jastrzębska, pisarka

P.L. Travers zaskoczyła mnie absolutnie. Tym, jaka była, ile przeszła,
za czym tęskniła, od czego uciekała do magicznego, a jednak poukładanego, świata Mary Poppins. „Ratując Pana Banksa” to słodki cukiereczek w porównaniu z wykwintnym daniem przyrządzonym przez
Valerie Lawson.
Dorota Koman, poetka, krytyk literacki

Travers nie chciała, by tworzono jej biografię i sprzeciwiała się takiemu pomysłowi,
jednak pozostawiła po sobie doskonale
uporządkowane archiwum, co przez Valerie
Lawson zostało potraktowane jako rzeczywista zgoda na opowieść o życiu. Lawson
podeszła do zadania rzetelnie – prowadzi
czytelników przez historię bogatą w detale. Nad wszystkim unosi się wspomnienie
o Mary Poppins, prawdziwym celu biograficznych poszukiwań – bez Mary Poppins
nie byłoby P. L. Travers.
„To ona napisała Mary Poppins” jest biografią, w której opowieści o życiu pisarki nie
zakłócają rozbudowane interpretacje. Dla
Valerie Lawson ważne stają się nawet anegdotki rodzinne i odtwarzane codzienne
dialogi – wszystko po to, by opowieść ukazywała osobę z krwi i kości, a nie zamieniała
się w schematyczną notkę. Zwłaszcza że autorka przyjmuje naturalny porządek relacji
i posługuje się już sprawdzoną formą. Często
sięga do pozostawionych przez Travers dokumentów, by ozdobić wywód oryginalnym
cytatem. Stara się przybliżać także wydarzenia z dzieciństwa i szczegóły, które mogły
wpłynąć na literacką wyobraźnię Lyndon.

To wszystko pomoże w literackich analizach
– ale poza tym składa się też na całkiem barwny i nadspodziewanie ciekawy portret.
Valerie Lawson dba o to, by nie zmęczyć
swoich odbiorców refleksjami metatekstowymi. Wszelkie uwagi i poglądy Travers
na temat pisania zgrabnie ukrywa w swojej opowieści, stara się ich nie powtarzać
i zbytnio nie eksponować. Podobnie ma się
rzecz z krótkimi streszczeniami pomysłów
na kolejne książki – takie opisy funkcjonują tylko przy informacjach o publikacji i nie
zabierają zbyt dużo miejsca. Za to Lawson
wybiera nieco dłuższe wyjaśnienia, gdy w grę
wchodzi okołoksiążkowa współpraca – na
przykład z ilustratorką, córką Ernesta H. Sheparda. Zawsze ludzie są dla niej ważniejsi niż
literatura.
Do tego stopnia, iż kilka razy znika jej
z oczu na chwilę bohaterka tomu.
Kiedy Valerie Lawson przygląda się kolejnym etapom kariery Travers, poznaje jej
mentorów i artystów, którzy mieli wpływ na
kształt życiowej drogi pisarki, przerzuca się
na ich charakterystyki, dzięki czemu może
łatwiej wyjaśnić niektóre decyzje. Stara się
też zachować równowagę między życiem

prywatnym i zawodowym – zajmuje się
między innymi perypetiami adoptowanego
syna Travers oraz umowami z wytwórnią
Walta Disneya, która nadała filmowy kształt
książkom o Mary Poppins, niezupełnie zresztą zgodny z intencjami pisarskimi.
Nie ma tu mowy o zmianach stylu w obrębie książki, Lawson od początku do końca
pisze w ten sam sposób, jakby obserwowała
swoją bohaterkę i towarzyszyła jej dzień po
dniu, notując ciekawostki, ważne fakty, emocje i przemyślenia. Przez całą książkę narracja
jest gęsta, mocno zakorzeniona w faktografii, a do tego poprowadzona jak w powieści.
Valerie Lawson potrafi zgromadzonym materiałom nadać atrakcyjną formę – pisze tak,
by zaspokoić ciekawość fanów, zresztą do
tych, którzy pokochali Mary Poppins swój
tom przede wszystkim kieruje. „To ona napisała Mary Poppins” jest typową klasyczną
biografią, fascynującą dzięki historii życia P. L.
Travers – a i dzięki dobremu stylowi prowadzenia opowieści.

Izabela Mikrut
tu-czytam.blogspot.com
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Po blisko dwudziestu latach pracy w wyuczonym zawodzie (technik elektronik) w jej życiu nadeszły zmiany.
Narodziny córki Justyny wywróciły podporządkowany pracy świat do góry nogami i wiele przewartościowały.
Małgosia zmieniła zawód i w maju 1995 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Początkowo pracowała w Oddziale Bibliotek Wydziałowych, a od jesieni 1998 r. w Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, które później zostało przemianowane na Centrum NUKAT. Pracowała w prawie wszystkich
ośrodkach Centrum, jako administrator bazy zajmowała się kontrolą haseł jhp KABA, haseł formalnych i rekordów bibliograficznych. Rekordy khw i bibliograficzne nie mają przed nią tajemnic, czego dowodzi powierzenie
jej swego czasu zadania melioracji bazy. Skrupulatna, dociekliwa i pracowita. Niezwykle otwarta na ludzi, życzliwa i pomocna. Młodsi pracownicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc i dobrą radę. Żywiołowa, uśmiechnięta,
ciągle w ruchu. W pięćdziesiąte urodziny nauczyła się jeździć na nartach, a w pięćdziesiąte piąte zaczęła żeglować. Niby jedną nogą na emeryturze, ale wciąż ma nadzieję, że jeszcze kilka wyzwań przed nią.

W Centrum NUKAT zajmuję się:

opisami bibliograficznymi i szkoleniami z ich tworzenia

W NUKAT chciałabym zmienić:

tym zajmą się młodsi koledzy…

W swojej pracy najbardziej lubię:

ludzi, z którymi mam przyjemność pracować

Za 10 lat NUKAT:

będzie multibazą

W wolnym czasie:

a co to jest czas wolny?

Lubię:

góry zimą, jeziora latem, koty i psy, podróże

Nie lubię:

przemocy i notorycznego braku czasu

Słowa, których nadużywam to:

chyba nie mam takich słów

Ulubiona książka/płyta/film to:

Znaczy kapitan / Carlos Santana / Pożegnanie z Afryką

ibuk libra

IBUK Libra:
rekordy bibliograficzne
zgodne z normami NUKAT-u
tekst: Izabela Milczarczyk
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W ubiegłym roku rozpoczęła się współpraca NUKAT-u z wirtualną
czytelnią IBUK Libra w zakresie dostosowania rekordów
bibliograficznych do wymagań katalogu centralnego. Po
zakończeniu standaryzacji opisów w formacie MARC 21, NUKAT
przedstawi wszystkim zainteresowanym bibliotekom wytyczne
dotyczące importu danych. Dzięki temu przedsięwzięciu klienci
IBUK Libra będą mogli w prostszy sposób pobrać informacje
o publikacjach, a czytelnicy szybciej dotrzeć do zasobów platformy.
Prace powinny zakończyć się w drugim kwartale bieżącego roku.

S

erwis IBUK Libra, udostępniający publikacje w wersji elektronicznej bibliotekom
akademickim i publicznym, powstał 6 lat
temu z inicjatywy Wydawnictwa Naukowego PWN. Za pośrednictwem platformy
biblioteka może stworzyć własną kolekcję
książek online, wybierając z ponad dziesięciu tysięcy tytułów specjalistycznych,
naukowych, popularnonaukowych i beletrystycznych. Oznacza to, że elektroniczny
księgozbiór można dostosować do aktualnych potrzeb instytucji oraz oczekiwań
czytelników. Co istotne, wiele publikacji jest
niedostępnych w innych bazach, co sprawia,
że zawartość IBUK Libra jest unikatowa.
Czytelnicy mogą korzystać z wirtualnej
biblioteki przez całą dobę z dowolnego miejsca za pomocą komputera, laptopa czy tab-

letu. Serwis umożliwia szybki podgląd treści,
wyszukiwanie dowolnych słów i fraz, swobodne poruszanie się pomiędzy rozdziałami
oraz automatyczne generowanie bibliografii
w pięciu formatach. Czytelnik może również
utworzyć własną półkę z książkami, dostępną w chmurze, która pozwala na zaawansowane prace z tekstem, m.in. robienie notatek, zaznaczanie wybranych fragmentów,
tagowanie. W trakcie czytania można także
w szybki i łatwy sposób sprawdzić definicje
wyrazów w słownikach i encyklopedii PWN.
Z usług platformy korzysta obecnie ponad 350 klientów, w tym największe biblioteki akademickie i publiczne, uczelnie, instytucje państwowe oraz firmy prywatne w całej
Polsce. W skali roku setki tysięcy ludzi czyta
w IBUK Libra kilka milionów książek.

PWN zapewnia szkolenia dla bibliotekarzy i czytelników, podgląd statystyk oraz
współpracę w zakresie działań promocyjnych skierowanych do klienta wewnętrznego instytucji.
Uruchomienie dostępu do wykupionego zasobu jest bardzo proste i nie wymaga
specjalnego zaangażowania informatycznego. System dostosowany jest do różnych
modeli autoryzacji (IP, PROXY, VPN i in.). Dla
bibliotek, które nie korzystają z tego typu
rozwiązań PWN oferuje autorski system logowania, umożliwiający dostęp do księgozbioru spoza siedziby instytucji, np. z domu.
Więcej informacji: www.libra.ibuk.pl

felieton

Niezwykłe
okoliczności lektury
tekst: Aleksandra Świerk
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Biblioteka w domku na drzewie – ten nagłówek przyciągnął mój wzrok
natychmiast, szczególnie że wiosna, szczególnie że coraz cieplej. Książka plus
koc oraz kanapa nie kuszą już tak bardzo jak jeszcze dwa miesiące temu.

D

omek na drzewie przerobiony na miniaturową bibliotekę to
inwencja naszych czeskich sąsiadów, o której wyczytałam na
portalu bookriot.com. Miejsce do spania, kącik do czytania i oczywiście książki – to podstawowe wyposażenie tego skromnego
„apartamentu”, żadnych luksusów, na piętro trzeba wspinać się po
drabinie. W zamian dostajemy ciszę oraz piękny widok. Idea na tyle
przypadła mi do gustu, że natychmiast zaczęłam sprawdzać, czy trzeba jechać do Czech, żeby zaznać takiego relaksu. I tutaj miłe zaskoczenie – otóż nie. Po szybkim rozeznaniu w internecie okazało się, że
wynajęcie przytulnego domku w/na drzewach to już nie marzenie
z czasów dzieciństwa, lecz regularna usługa turystyczna. Domki czekają w Nałęczowie, ich wnętrza dorównują standardem najlepszym
kwaterom, a nawet przewyższają je dodatkowym wyposażeniem –
„półką z bogatym księgozbiorem” w dwóch językach – polskim i angielskim. Takie okoliczności lektury to ja rozumiem! Kto powiedział, że
czytać trzeba w domowym zaciszu?
Na wiosnę czytajmy gdzie indziej! Kreatywność w wyborze
miejsca lektury propaguje warszawska akcja organizowana przez
instytuty kultury zrzeszone w EUNIC Warsaw Cluster oraz Studio
Teatralne Koło. „Czytamy gdzie indziej” przybiera formułę miejskiego spaceru i ma za zadanie promować nowości wydawnicze z całej
Europy, czytelnictwo oraz malownicze zakątki Warszawy. Jednym
słowem – książka wychodzi w miasto, zwiedza kolejne dzielnice,
docierając do najdziwniejszych i najbardziej nieznanych zakątków –

skwerów, podwórek, kwiaciarni, do starego magla czy zakładu kapelusznika. W miasto wychodzą też czytelnicy i aktorzy, aby czytać na
głos wybrane tytuły młodej europejskiej literatury. Nie ma co siedzieć
w domu na wiosnę. Organizatorzy twierdzą, że zainspirowali ich najwięksi świata literatury: „Henry Miller czytał w kuchni, Simone de
Beauvoir w Café de Flore, a Umberto Eco wyznał ostatnio, że najciekawsze książki czyta w toalecie. Znajdź z nami swoje miejsce na lekturę!”. Im bardziej niezwykłe, tym lepiej. Domek na drzewie świetnie by
się wpisał w tę akcję.
Jakie inne niezwykłe miejsca i okoliczności lektury przychodzą
Wam do głowy? Wanna? Standard. Samochód? Też nic nadzwyczajnego, pod warunkiem, że nie mówimy o kierowcy. A i ten może
wspomóc się audiobookiem. W poszukiwaniu inspiracji odwiedzam
Google i co się okazuje? Umberto Eco nie jest odosobniony! Toaleta to jedno z najpopularniejszych zwykłych-niezwyczajnych miejsc
do czytania, popularniejsze nawet od łóżka. Na polskich stronach
nie znajduję zbyt wiele w tym temacie, ale anglojęzyczny internet
pęka w szwach od zestawień w stylu: „what are your favourite/most
unusual places/positions to read?” Trzeba przyznać, że czytelnikom
fantazji nie brakuje – rowerek treningowy, bieżnia na siłowni, kolejka
do sklepu, gałąź drzewa, dach, huśtawka, namiot… zakład tatuażu. Jak
się okazuje – nie ma nieodpowiednich miejsc do lektury. Ani pozycji.
Wielu ankietowanych wspomina o czytaniu… do góry nogami, z głową zwisającą z fotela, nogami opartymi na ścianie. Takie ułożenie ciała
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z pewnością przyspiesza krążenie, zaopatruje mózg w odpowiednią ilość tlenu, chroni
nogi przed powstawaniem żylaków. Ponoć
może także… odmładzać. Zwiększony dopływ krwi do twarzy oczyszcza skórę z toksyn, pobudza komórki do regeneracji – same
korzyści! Warto wywrócić swój świat do góry
nogami, choćby na chwilę.
Gdy już odmłodniejemy i wypiękniejemy, kusi, by zaszaleć – wyruszyć w teren i rozsiąść się w ciekawej lokalizacji, spotkać innych
czytających… poczytać im przez ramię. Bo
wiosna to także czas wzmożonej aktywności
społecznej, zawierania nowych znajomości.
Niejedną zapewne znajomość, dzięki swojej
odwadze i pomysłowości, zawarła autorka
projektu Warsaw Trambook – miłośniczka
zaglądania ludziom w metrze przez ramię
i uwieczniania na zdjęciach ich lektur. O sobie pisze tak: „Spędzam w tramwaju prawie
godzinę dziennie. Czasem czytam, czasem
wyglądam przez okno, a ostatnio pstrykam.
Jedno zdjęcie, jedna osoba, jedna książka.”
W efekcie na stronie warsawtrambook.pl
podziwiamy galerię zaczytanych warszawiaków w środkach komunikacji miejskiej.
Pod każdą osobą znajdziemy linki do miejsca, w których można pożyczyć lub zakupić
czytaną przez nich książkę. Pomysłowo. Nie
pozwólmy jednak, by autorka strony odbębniła za nas całą robotę – warto pytać, co kto
czyta, warto zawierać znajomości, warto rozmawiać o książkach.
Wraz z wiosną ostatecznie umiera mit
mola książkowego odizolowanego od reszty
świata, tkwiącego z nosem w opasłym tomie.
A może już dawno umarł? Czytanie było
akcją społeczną, było sposobem na podryw, lansem, formą samorozwoju, zabawą,
wszystkim, tylko nie nudą. Z pojawianiem się
na naszym rynku e-booków mobilność czytelników wzrosła jeszcze bardziej. Sama, jako
szczęśliwa posiadaczka Kindla, zauważyłam,
jak zwiększyło się spektrum możliwych do
zajęcia podczas lektury pozycji. Mały, leciutki
czytnik jestem w stanie utrzymać w jednej

dłoni, kciukiem przewracając strony. Mogłabym czytać w zasadzie wszędzie – podczas
lekcji jogi, jadąc na rowerze, gotując obiad,
siedząc na fotelu dentystycznym lub fryzjerskim, w teatrze i kinie.
Mogłabym, ale po co? Cieszmy się na
wiosnę lekturą w niezwykłych okolicznościach przyrody, ale poświęcając jej 100% uwagi. Jak ostatnio wyczytałam – multi-tasking
jest mocno przereklamowany.

www.nukat.edu.pl
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