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ŻEGOTA PAULI – DZIEWIĘTNASTOWIECZNY EDYTOR, BIBLIOTEKARZ.
S TAN BADAŃ I PERSPEKTYWY BADAWCZE
ABSTRAKT:
W artykule zaprezentowano sylwetkę Żegoty Paulego − dziewiętnastowiecznego edytora, pisarza i tłumacza. Przedstawiono zarys
biograficzny uczonego wraz z najważniejszymi pozycjami w jego dorobku literacko-wydawniczym. Scharakteryzowano polskie piśmiennictwo
naukowe poświęcone osobie Paulego. Omówiono treść poszczególnych
publikacji ukazujących się od końca XIX w. po czasy współczesne.
Wskazano również postulaty badawcze możliwe do zrealizowania
w przyszłości.
S ŁOWA KLUCZOWE :
XIX w. Edytorstwo. Folklorystyka. Galicja. Literatura polska. Pauli
Żegota (1814-1895). Stan badań.
Studia nad dziejami polskiego piśmiennictwa ujawniają istnienie
wielu postaci, które mimo swoich zasług w dziedzinie literatury czy
edytorstwa pozostają nieznane szerszej grupie odbiorców. Odkrywane po
latach wzbudzają chwilowe zainteresowanie badaczy, by ponownie znaleźć się na marginesie rozważań naukowych. Jedną z takich osób jest
Żegota (właściwie: Ignacy) Pauli (1814-1895) − z wykształcenia humani-
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sta i lekarz, z zamiłowania historyk, etnograf, literat, wydawca, bibliograf
oraz bibliotekarz. Pełen zakres jego badawczych poszukiwań przedstawia
pozostawiona spuścizna rękopiśmienna, w której obok tekstów o tematyce krajoznawczej, genealogicznej, lingwistycznej i medycznej znajdują
się prace z zakresu wojskowości, botaniki, historii sztuki, matematyki czy
prawa [57].
Dorobek literacko-wydawniczy Paulego obejmuje szereg ważnych dla polskiego piśmiennictwa pozycji. Od urodzenia związany
z terenami Galicji, poświęca jej wiele uwagi w swojej działalności.
To tutaj, podczas młodzieńczych wędrówek, zbiera materiały do pierwszych publikacji, którymi są: Pieśni ludu polskiego w Galicji (Lwów
1838), Pieśni ludu ruskiego w Galicji (Lwów 1839-1840, t. 1-2) oraz
Starożytności galicyjskie (Lwów 1840, z. 1). Przebywając we Lwowie,
a następnie w Krakowie, głównych ośrodkach życia naukowego i literackiego zaboru austriackiego, Żegota Pauli podejmuje zabiegi zmierzające
do udostępnienia polskiemu czytelnikowi nieznanych dzieł dawnych
pisarzy. Według słów Alfreda Brandowskiego „z młodzieńczym zapałem
czerpie z każdego źródła i z ukrycia wydobywa skarby w manuskryptach
utajone” [cyt. za 55, s. 4]. Takimi wydanymi na podstawie rękopisów
tekstami były m.in. Poezje Jana Gawińskiego (Lwów 1843), Żywoty
hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Samuela Brodowskiego (Lwów 1844, wyd. 2 Lwów 1850) czy Pamiętniki
o wyprawie chocimskiej r. 1621 (Kraków 1853). Kolejne lata działalności
przyniosły autorowi Starożytności galicyjskich zaszczytny tytuł
historiografa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto, jako nieocenione
źródło wiedzy dla innych uczonych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, zasłużył sobie na miano „chodzącej encyklopedii”.
Postać Żegoty Paulego nie budziła do tej pory większego zainteresowania badaczy literatury. Już trzydzieści osiem lat po śmierci
krakowskiego bibliotekarza przypomina się o jego mało znanej twórczości [66], a kreowanie wizerunku dziewiętnastowiecznego wydawcy na
zapomnianego uczonego występuje również w późniejszym piśmiennictwie naukowym [47]. Krótki przegląd najważniejszych publikacji
dotyczących Paulego pozwoli wskazać nieopracowane obszary jego
działalności, a tym samym umożliwi sformułowanie postulatów, które
można zrealizować w przyszłości. Dla potrzeb niniejszego stanu badań
kilkakrotnie zrezygnowano z ujęcia chronologicznego na rzecz prezentacji tematycznej, co zdaniem autorki lepiej oddaje charakter zgromadzonego materiału.
Pod koniec XIX w. ukazuje się szereg wzmianek prasowych
poświęconych historiografowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mają one
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jednak formę krótkich wspomnień jubileuszowych lub pośmiertnych
[np. 70, 25, 72] i z wyjątkiem pracy Leonarda Lepszego [29, 30] nie
posiadają dużej wartości naukowej. Dopiero w latach sześćdziesiątych
oraz siedemdziesiątych kolejnego stulecia można mówić o ponownym
odkryciu Żegoty Paulego. Powstaje wtedy kilka artykułów dotyczących
wyłącznie jego osoby. Przedstawia się również sylwetkę galicyjskiego
uczonego w publikacjach z zakresu ludoznawstwa czy folklorystyki.
Szczególnie aktywne badania nad działalnością Paulego prowadzą
środowiska warszawskie, łódzkie, wrocławskie i oczywiście krakowskie,
co zaowocowało biogramem zamieszczonym w Polskim słowniku biograficznym [4]. Ważną pracą pochodzącą z omawianego okresu jest rozprawa doktorska Jadwigi Przygockiej, stanowiąca zarys monograficzny
dziewiętnastowiecznego edytora [46]. Jedyna tego typu publikacja mogła
okazać się przełomową w badaniach nad Żegotą Paulim, nie została
jednak ogłoszona drukiem. Od początku lat osiemdziesiątych zainteresowanie wydawcą Poezji Gawińskiego wyraźnie słabnie. Ukazujące się
sporadycznie prace są jedynie krótkim przypomnieniem sylwetki Paulego
[27], a podsumowania dotychczasowych ustaleń badawczych dokonał na
początku XXI w. Jerzy Starnawski [52].
Zarysowana sytuacja naukowa wymaga dokładniejszego omówienia. Badacze prezentowali przede wszystkim biografię Żegoty Paulego, uwzględniając wielokierunkową działalność, niezwykłą pamięć,
„benedyktyńską” wręcz pracowitość, rozległe zainteresowania, wszechstronną wiedzę (często bywał określany mianem polihistora) oraz trudny
charakter, który zjednywał mu przyjaciół dopiero przy bliższym poznaniu. Doceniono także zgromadzony przez krakowskiego uczonego
księgozbiór [54] i pozostawioną bogatą spuściznę rękopiśmienną. Permanentne kłopoty finansowe Paulego sprawiły, że wiele z tych tekstów,
przygotowanych już do druku, nigdy nie ujrzało światła dziennego. Część
natomiast została opublikowana przez badaczy po śmierci historiografa
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ten sposób Stanisław Zdziarski wydał
jego Przyczynki do etnografii tatrzańskich Górali, Henryk Barycz sztambuch Żegoty Paulego, zawierający wiersze literatów lwowskich, a Karol
Lewicki wspomnienia z wędrówek po Galicji [68, 2, 31].
Udostępnienie cennego materiału rękopiśmiennego zgromadzonego przez dziewiętnastowiecznego edytora badacze literatury zawdzięczają długoletniemu przyjacielowi polihistora − Władysławowi
Wisłockiemu. Otrzymał on tę część spuścizny w spadku po Paulim,
uporządkował, dzieląc na trzy kategorie (prace pisane własnoręcznie,
teksty autorstwa innych osób, dokumenty osobiste) i przekazał następnie
Bibliotece Jagiellońskiej [57]. Redaktor „Przewodnika Bibliograficzne-
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go” wielokrotnie wyrażał swoją sympatię dla twórcy Starożytności galicyjskich, nazywając go „Nestorem archeologów i bibliografów polskich”
[56]. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy ukazania się Pieśni ludu polskiego
w Galicji opublikował artykuł [58], wydany także jako osobna odbitka
[55], w którym po raz pierwszy podał dokładną datę przyjścia na świat
„znakomitego uczonego”. Jubileusz pracy naukowej Paulego uczcili,
poza Wisłockim, Marian Dubiecki [12] oraz Jan Karłowicz [23]. Ostatni
z wymienionych badaczy przytoczył ponadto dzieje polemiki dotyczącej
rzekomego plagiatu popełnionego przez krakowskiego polihistora podczas publikowania zbioru pieśni ludu ruskiego. W tym czasie powstał
również najbardziej znany, często reprodukowany portret uczonego,
sporządzony według rysunku Józefa Kruszewskiego.
Artykuły jubileuszowe przyniosły zarys biograficzny dziewiętnastowiecznego wydawcy wraz z pozytywną oceną jego dorobku naukowego i mimo drobnych nieścisłości (niechęć Paulego do opowiadania
o sobie była powszechnie znana [20]) wyznaczyły sposób pisania na
temat historiografa Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnych latach.
Jako przykład warto zacytować kilka charakterystyk galicyjskiego uczonego pochodzących ze wspomnień pośmiertnych:
Stał się […] dębem prawdziwym, którego piękne zaiste konary
pozostaną przez wieki i podziwiane będą przez wszystkich w lesie nauki polskiej szukających nowych zarodków kultury [Adam
Bełcikowski: Nad grobem ś. p. Żegoty Paulego przemówienie.
Kraków 1895. Cyt. za 52, s. 220].
Była to postać niesłychanie oryginalna i zupełnie odrębne stanowisko w naszym świecie uczonym zajmująca. Schodzi z nim do
grobu zadziwiającej wiedzy erudyt, ostatni może polihistor nie
obcy niczemu, co się do przeszłości kraju i do znajomości narodu
naszego odnosiło [71, por. także 8, s. 101].
Niepokaźnego wzrostu, zaniedbany w stroju, skromny i małomówny, zagłębiony wciąż w starych księgach, urastał dopiero
w oczach, kiedy się go zagadnęło o jaki szczegół dziejowy lub
o jakiego białego kruka w drukarstwie. Czego inni nie wiedzieli,
Żegota Pauli z pewnością wiedział. Podążali też do niego wszyscy po rady i książki i nie doznawali zawodu [26, s. 874].
[…] pamięć miał tak fenomenalną, że nie tylko natychmiast mógł
zacytować każdą książkę, odnoszącą się do jakiejkolwiek gałęzi

11
Żegota Pauli – dziewiętnastowieczny edytor, bibliotekarz

historii, ale bardzo często nawet i stronicę, na której się ten lub
ów szczegół znajduje [53, s. 196].
Przywołane fragmenty dłuższych wypowiedzi mają wyraźne
zabarwienie emocjonalne, typowe dla tekstów okolicznościowych.
Szczególnie ciekawie przedstawiono postać dziewiętnastowiecznego
polihistora w „Biesiadzie Literackiej” − ze względu na jego nieprzystępną osobowość, ascetyczny styl życia i zamiłowanie dla literatury został
Pauli przyrównany do bohatera powieści pt. Boża opieka Józefa
Kraszewskiego (1812-1887) − księdza Nereusza Hodowskiego [73,
s. 310].
Pierwszą wartościową naukowo biografię galicyjskiego uczonego
skreślił historyk sztuki Leonard Lepszy [29, 30]. Wiedzę swoją oparł na
dokumentach znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej, weryfikując
powtarzane do tej pory błędy i ujawniając nowe fakty z życia Paulego,
jak jego pobyt na Spiszu (1854), znajomość z Wacławem Hanką (17911861) czy z lwowskim malarzem Teofilem Żychowiczem. Autor wspomnianego artykułu rozpatrywał przyczyny niepowodzeń polihistora
podczas ubiegania się o różne stanowiska pracy, włączając prawie
dwudziestoletnie, zwieńczone sukcesem, starania dotyczące otrzymania
posady w krakowskiej książnicy. Według Lepszego potencjalnych pracodawców zrażały charakteryzujące Paulego „niepowściągliwość języka”,
„bezwzględna prawdomówność”, „pochmurne usposobienie” i „wyniosłość” [30, szp. 251-252]. Historyk sztuki wykreował przesycony realizmem, a zarazem wciąż romantyczny wizerunek wydawcy Poezji
Gawińskiego:
Któż […] nie znał w Krakowie tej postaci drobnej i przygarbionej? z głową wielką, pokrytą resztkami kosmyków siwych
włosów i narosłymi guzami, o nieregularnych rysach twarzy.
Małomówny, zamknięty w sobie, z zaniedbaną powierzchownością nie pociągał, ale zwracał uwagę oryginalnością wyglądu,
a pełne ognia i bystrości oczy do ostatniej chwili zdradzały pełnego wiedzy i myślącego człowieka [29, szp. 176].
Rozprawa Lepszego stała się podstawą studiów nad Żegotą
Paulim dla innych badaczy. Czterdzieści lat później korzystała z niej
Helena Lipska, która w szkicu biograficznym [33] położyła największy
nacisk na działalność autora Starożytności galicyjskich jako pracownika
Biblioteki Jagiellońskiej. Poza codziennymi obowiązkami Pauli zajmował się m.in. oprowadzaniem gości oraz udzielaniem porad i wskazówek
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bibliograficznych. Badaczka przedstawiła szerzej spuściznę rękopiśmienną, którą uczony pozostawił po śmierci, zamieściła jego portret wykonany przez Izydora Jabłońskiego, a w latach siedemdziesiątych przybliżyła
sylwetkę krakowskiego polihistora czytelnikom Słownika pracowników
książki polskiej [32].
Zaskakująca podczas pierwszego oglądu zgromadzonego materiału jest stała obecność haseł poświęconych Żegocie Paulemu w wydawnictwach typu słownikowego i encyklopedycznego. Wobec niewielkiego
zainteresowania badaczy dziewiętnastowiecznym edytorem wzmianki na
łamach powszechnie dostępnych opracowań, nie tylko polskich [np. 41,
38, 19, 40, por. także 42], ale również zagranicznych [63, 3], wydają się
szczególnie cenne. Mają one postać krótszych lub dłuższych notek
biograficznych, uwzględniających wybrane dzieła i najważniejsze etapy
z życia Paulego: pobyt we Lwowie, pracę dla rodziny Potockich, zatrudnienie w Bibliotece Jagiellońskiej. Natomiast publikacje zawężone do
określonej dziedziny podkreślają jego zasługi w tym ograniczonym
zakresie [np. 28, 32, 48]. Co ciekawe, Żegota Pauli trafił do encyklopedii
jeszcze przed śmiercią, dzięki wydawnictwu Samuela Orgelbranda
(1810-1868) [51, por. także 39]. Warszawski drukarz proponował nawet
uczonemu bibliotekarzowi współpracę, ten jednak nie zdecydował się na
udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu [43, s. 39-40]. Wśród
omawianych publikacji warto również wyróżnić wspomniane już hasła
autorstwa Wiesława Bieńkowskiego (Polski słownik biograficzny)
i Jerzego Starnawskiego (Słownik badaczy literatury polskiej) [4, 52].
Wyczerpująco przedstawiona biografia oraz działalność literackowydawnicza Paulego została tu wzbogacona o literaturę naukową
poświęconą jego osobie. Obaj badacze sygnalizowali także intrygujący
fakt zmiany imienia przez galicyjskiego polihistora z właściwego –
Ignacy na staropolską formę – Żegota.
Jak zaznaczono na wstępie, historiograf Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki swojej wczesnej twórczości, trafił do opracowań z zakresu
folklorystyki obejmujących okres przedkolbergowski [np. 5, 18]. Występuje tam w kręgu osób działających pod wpływem kształtującej się myśli
ludoznawczej oraz idei słowianofilstwa. Badacze pozytywnie ocenili jego
zbiory pieśni ludu polskiego i ruskiego, będące owocem wędrówek etnograficznych zapoczątkowanych przez Zoriana Dołęgę Chodakowskiego
(1784-1825, właściwie: Adam Czarnocki). Obok wcześniejszych prac
Wacława z Oleska (1799-1849, właściwie: Wacław Zaleski) czy Kazimierza Władysława Wójcickiego (1807-1879) publikacje Żegoty Paulego
miały charakter prekursorski i odpowiadały romantycznym tendencjom
panującym w piśmiennictwie Galicji tamtych lat, związanym z poszuki-
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waniem „nowego modelu literatury” opartego na ludowym przekazie
[35, s. 5-22; 64, s. 57-66, por. także 65, s. 82-90].
Według Ryszarda Górskiego o wartości zbiorów dziewiętnastowiecznego edytora świadczy fakt, że „oprócz wiernego i poprawnego
zapisu tekstu podawały opis obrzędów przy pieśniach obrzędowych
i zawierały dużo materiału słowiańskiego dla celów porównawczych”
[17, s. 30]. Główną wadą natomiast był brak melodii, które pojawiły się
na przykład u Wacława z Oleska. Górski przedstawił ponadto podział
pieśni zastosowany przez Paulego oraz dzieje wydawnicze obu zbiorów
[18, s. 351-354].
Na podobne aspekty zwrócił wcześniej uwagę Bieńkowski. Nie
zarzucał wprawdzie polihistorowi pominięcia zapisu nutowego, docenił
jednak przyjętą metodę komparatystyczną i poczynił inną ciekawą
obserwację. Zdaniem badacza Pauli miał świadomość zmienności kultury
ludowej w jej historycznym rozwoju, co jak na owe czasy było ewenementem. Dla większości słowianofilów bowiem twórczość gminna
zachowała swój pierwotny, pogański charakter [5, s. 68-70, 89].
Poza zbiorami pieśni ludu przywoływano również działalność
przekładową uczonego bibliotekarza (m.in. tłumaczenia z języka serbskiego), wspomnienia z wędrówek po Galicji ogłaszane w „Rozmaitościach” oraz wydanie Starożytności galicyjskich [18, s. 336, 342, 354].
Podkreślono lingwistyczne zainteresowania Paulego, wpływ, jaki wywarł
na środowisko krakowskich folklorystów [6, s. 50], a także rolę pozostawionej przez niego spuścizny rękopiśmiennej w badaniach kultury ludowej Podhala [67, s. według indeksu].
Znaczenie dziewiętnastowiecznego polihistora dla rozwoju polskiej etnografii zostało powszechnie zaakceptowane. Już Michał
Wiszniewski docenił trud Paulego, stwierdzając: „jeżeli za gramatykę, za
słownik bito medale, zbieranie tej [ludowej − przyp. A. G.] literatury
godne jest podobnego uczczenia” [59, s. 192]. O galicyjskim uczonym
wspominali również inni autorzy zajmujący się historią literatury −
Wójcicki [61, s. 73-74; 62, s. 849] oraz Dubiecki [10, s. 30; 11, s. 412413]. Oskar Kolberg (1814-1890) wymienił go w dedykacji swojego
pierwszego ogłoszonego drukiem dzieła wśród innych zbieraczy gminnej
poezji [60, s. 161]. Badacze kolejnego stulecia przyznali natomiast
Żegocie Paulemu „wybitną pozycję w ruchu folklorystycznym lat 18301848” [18, s. 345], a jego zbiór pieśni ludu ruskiego potraktowano jako
„trwały wkład polski do kultury ukraińskiej” [35, s. 88].
Autorzy omawianych publikacji ukazywali sylwetkę pracownika
krakowskiej książnicy na tle rodzącego się ruchu ludoznawczego. W tym
samym okresie eksploatowano jednak i inne obszary jego działalności.

14
Agnieszka Gorczyńska

Mirosława Kocięcka wydobyła z rękopisów nieogłaszane wcześniej
polskie tłumaczenia kilku wierszy pióra Wiktora Hugo (1802-1885).
Liryki przełożone przez Paulego otrzymały tytuły: Do mego przyjaciela,
On oraz Mazepa. Badaczka opublikowała fragmenty utworów, datując je
na rok 1834. Mimo niewielkiej wartości artystycznej tych tłumaczeń,
okazały się one jednymi z pierwszych przekładów francuskiego poety
w Polsce [24, s. 125-127, 131]. Kocięcka zasugerowała również, że
wybór utworów mógł być podyktowany treścią, przepełnia je bowiem
„duch bohaterstwa i wiary we własne siły” [24, s. 131].
Na marginesie obecnych rozważań należy wyrazić wątpliwość,
czy wydrukowane fragmenty przekładów wierszy Hugo są rzeczywiście
dziełem Żegoty Paulego. Chociaż znajomość języka francuskiego przez
galicyjskiego polihistora nie podlega dyskusji1, to trzeba podkreślić, iż
Wisłocki zakwalifikował wykorzystany rękopis do działu tekstów autorstwa innych osób [57, s. 123].
Po niedrukowaną spuściznę wydawcy Poezji Gawińskiego jako
pierwsi sięgnęli m.in. Lepszy oraz Lipska, o czym była już mowa wcześniej. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. badacze
korzystali z pozostawionych przez Paulego rękopisów dla pełniejszego
przedstawienia jego biografii i wielokierunkowej działalności. Dzięki
temu zaczęły powstawać prace podejmujące nowe zagadnienia, jak artykuły Teresy Smolarczykowej, Urszuli Perkowskiej czy cenne studia
Przygockiej.
Smolarczykowa podjęła próbę oceny dorobku wydawniczego autora Starożytności galicyjskich w zakresie literatury pięknej. Swoimi
rozważaniami objęła edycje zbiorów pieśni ludu polskiego i ruskiego,
tomików poezji Gawińskiego oraz Stanisława Grochowskiego (Kraków
1859, „Biblioteka Polska” Kazimierza Józefa Turowskiego (1813-1874)),
Sielanek krakowskich Wincentego Reklewskiego (Kraków 1850), a także
Psalmów pokutnych w przekładzie Wacława Rzewuskiego (Berlin 1860).
Część wymienionych pozycji została przygotowana do druku dzięki
osobiście zgromadzonym materiałom, inne opierały się na zachowanych
kopiach rękopiśmiennych lub na tekście wcześniejszych wydań [50].
Co ciekawe, badaczka nie uwzględniła ogłoszonych przez Paulego
wspomnień Jana Potockiego (1761-1815) z podróży do Turcji i Egiptu
(Kraków 1849), które również mają charakter literacki. Omówiła nato1

Wspomina o tym sam Pauli w podaniu o pracę do Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie [43, s. 8-9], a potwierdzonymi tłumaczeniami uczonego z języka francuskiego są rozprawki zamieszczone na łamach „Dziennika
Mód Paryskich” [46, s. 7-9].
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miast edytorskie losy poszczególnych dzieł. Przedstawiła też udział krakowskiego uczonego w pracach nad wydawniczą serią „Biblioteka Polska” Turowskiego [50, s. 19-21]. Porównanie wskazanych edycji z ich
poprzednimi wersjami pozwoliło na zaobserwowanie wprowadzonych
zmian. Pauli uaktualniał język, pisownię oraz interpunkcję, modyfikując
czasem pierwotny sens wznawianego tekstu. Jednak mimo pewnych
niedociągnięć pod względem dzisiejszej praktyki redakcyjnej Smolarczykowa przyznała mu wysokie miejsce wśród innych wydawców początku
XIX w. Szczególnie, że jako jeden z pierwszych zamieszczał w swoich
edycjach rzetelny wstęp, zawierający informacje o życiu i twórczości
autora ogłaszanego dzieła [50, s. 23-24].
Podobne wnioski wysunęła Przygocka, której rozprawa doktorska
poświęcona wyłącznie osobie Żegoty Paulego zasługuje na bliższe rozpoznanie [46]2. Autorka zaznaczyła w przedmowie, że jej praca nie aspiruje do miana pełnej monografii, ale raczej monografii literackowydawniczego dorobku polihistora. Wyzyskała materiały rękopiśmienne
przechowywane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, krakowskich
archiwów oraz udostępniane przez inne polskie książnice. Tak szerokie
zaplecze badawcze umożliwiło zebranie rozproszonych dotąd informacji,
weryfikację pojawiających się nieścisłości i ponowne rozważenie
niektórych faktów z życia historiografa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(np. sprawa utraty pracy u rodziny Potockich). W rysie biograficznym
Przygocka podjęła sygnalizowaną jedynie przez badaczy kwestię działalności patriotycznej oraz spiskowej młodego Żegoty, którą starał się ukryć
przed rodziną [46, s. 4-7]. Zwróciła również uwagę na zainteresowanie
galicyjskiego uczonego aktualnymi prądami literackimi, m.in. twórczością znanych romantyków: Johanna Wolfganga Goethego (1749-1832),
Georga Byrona (1788-1824), Adama Mickiewicza (1798-1855) [46, s. 9].
Zresztą całe życie Paulego było odzwierciedleniem ideałów przenikających wówczas ducha epoki. Jak pisała badaczka:
Niespokojny, wszechstronny jego umysł ogarniał zbyt wiele i nie
mógł się skierować ku jednej dziedzinie, by ją pogłębić i ogarnąć
całkowicie. Był to dziwny przykład umysłowości romantyka
połączonej z uniwersalizmem encyklopedysty [46, s. 206-207].

2

Podsumowania i rozwinięcia niektórych tez swojej pracy doktorskiej dokonała
autorka w artykule opublikowanym na łamach „Roczników Bibliotecznych”
[47].
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Przygocka ustaliła kolejne zajęcia zarobkowe wydawcy Sielanek
krakowskich Reklewskiego. W czasie gdy zatrudnienie w Bibliotece
Jagiellońskiej było „jego wielkim i wciąż niezrealizowanym marzeniem”
[46, s. 25] autor Starożytności galicyjskich udzielał prywatnych korepetycji, przeprowadzał korekty drukarskie oraz redakcyjne i pracował dorywczo dla różnych instytucji naukowych. Po otrzymaniu upragnionej posady
stał się jako amanuent prowizoryczny nieocenioną pomocą dyrektora
krakowskiej książnicy − Karola Estreichera (1827-1903). „Ojciec bibliografii polskiej” przedsięwziął reorganizację placówki i uporządkowanie
jej zbiorów, a Pauli ze wszystkich powierzonych mu czynności wywiązywał się znakomicie [46, s. 23-25, 43-63]. O jego zainteresowaniach
bibliotekoznawczych czy bibliograficznych świadczy ujawniona spuścizna rękopiśmienna oraz wiadomości na temat posiadanego przezeń księgozbioru. Podobnie autorka rozprawy udokumentowała fascynację
dziewiętnastowiecznego uczonego naukami historycznymi, w tym
archeologią, sfragistyką, numizmatyką, heraldyką i sztuką [46, s. 64-97,
196-236].
Przygocka jako pierwsza podjęła się statystycznego określenia
dorobku literacko-wydawniczego galicyjskiego polihistora. Wskazała
czterdzieści cztery prace Żegoty Paulego (dziewiętnaście publikacji
oryginalnych, dwadzieścia jeden edytorskich i redakcyjnych, cztery
tłumaczenia) [47, s. 726], co pokrywa się z rezultatami przeprowadzonej
przez autorkę [A. G. − przyp. red.] kwerendy. Badaczka bardzo dokładnie
omówiła każde dzieło, uwzględniając szersze tło historyczne, a także
oddźwięk wywołany przez daną publikację w środowisku naukowym.
Ostatecznie rozprawiła się z posądzaniem uczonego o plagiat zbioru
pieśni ludu ruskiego [46, s. 275-287]. Opublikowała również korespondencję Józefa Łepkowskiego (1826-1894), która określa charakter współpracy Paulego przy redagowaniu Opera omnia Jana Długosza (Kraków
1863-1887) [45].
Ocena wydawniczej działalności autora Starożytności galicyjskich brzmiała podobnie jak przywoływana wcześniej opinia Smolarczykowej. Zdaniem Przygockiej edycje krakowskiego bibliotekarza
w zakresie literatury pięknej oraz ogłaszania źródeł historycznych noszą
znamię pierwszych opracowań krytycznych [46, s. 297-298]. Autorka
porównała je z inicjatywą znanej dziewiętnastowiecznej firmy Turowskiego:
Porównanie wydawnictw „Biblioteki Polskiej” z edycjami Paulego wypada raczej na korzyść tego ostatniego. Erudycja, znajomość piśmiennictwa pozwoliła mu sprawniej i gruntowniej
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opracowywać tekst od Turowskiego, który zdany był na współpracę. Sam rozporządzał skromnym zasobem wiadomości [46,
s. 120].
Szczególne znaczenie analizowanej rozprawy doktorskiej polegało na dotarciu do oryginalnej twórczości uczonego polihistora. Wczesne
artykuły Żegoty Paulego publikowane w „Mnemosyne”, „Rozmaitościach”, „Dzienniku Mód Paryskich”, „Lwowianinie”, „Wiadomościach
Numizmatyczno-Archeologicznych” oraz „Przyjacielu Ludu” przez długi
czas były nieznane lub pozostawały poza centrum zainteresowania badaczy literatury. Prawdopodobnie wpłynął na to sam autor, który „traktował
[je − przyp. A. G.] […] w wieku dojrzałym jako niepoważne i mimo
skrupulatności w notowaniu swych publikacji nigdy się do nich nie
przyznawał, jak świadczą zachowane jego papiery osobiste” [46, s. 248].
Pracą zamykającą okres wzmożonych badań nad historiografem
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest rozprawa Perkowskiej dotycząca życia
i działalności Żegoty Paulego w latach 1814-1860 [43]. Ten obszerny
szkic biograficzny został podparty dogłębnymi studiami zapisów rękopiśmiennych (przede wszystkim zachowanej korespondencji) oraz znajomością ówczesnych stosunków społecznych, politycznych czy
kulturalnych. Omawiając niektóre artykuły pióra Paulego badaczka
stwierdziła, że „miał [on − przyp. A. G.] zacięcie literackie i umiał pisać
barwnie i ciekawie” [43, s. 27]. Natomiast nadrzędnym celem wydawniczym uczonego było, według autorki, „ocalenie jak największej ilości
pamiątek przeszłości narodowej” [43, s. 50]. Perkowska przedstawiła
kolejno ogłaszane dzieła, historię ich powstania, kompozycję i układ
tekstu oraz elementy literackiej ramy wydawniczej. Sprostowała również
błędne przypisanie przez Paulego autorstwa Pamiętników Łosia Władysławowi Łosiowi (zm. 1694), a Ziemianina Stanisławowi Orzechowskiemu (1513-1566) [34, 37]. Badaczka wymieniła ponadto prace
zaplanowane i przygotowane do druku przed 1860 r., ale nieopublikowane głównie ze względów finansowych. Wobec szerokich znajomości,
jakie dziewiętnastowieczny edytor utrzymywał w świecie literackim,
księgarskim i naukowym dziwiły jego trudne relacje rodzinne, a właściwie zupełny brak kontaktu z bliskimi. Autorka szkicu starała się
przynajmniej częściowo wytłumaczyć postawę krakowskiego bibliotekarza: „Był […] człowiekiem nieco zdziwaczałym. Praca naukowa pochłaniała go całkowicie, tak że nie był w stanie, a może nie potrafił
zainteresować się czymś innym” [43, s. 39].
Rozprawy Przygockiej i Perkowskiej, a później biogramy autorstwa Bieńkowskiego oraz Starnawskiego, można uznać za podsumowa-
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nie stanu wiedzy na temat galicyjskiego polihistora. Warto jednak
przywołać jeszcze kilka prac badawczych, w których sylwetka Żegoty
Paulego wystąpiła obok głównych rozważań autorów. Zabieg ten pozwoli na dopełnienie obrazu amanuenta Biblioteki Jagiellońskiej w polskim
piśmiennictwie.
Wydawca Poezji Gawińskiego był postacią niezwykle barwną,
intrygującą i pobudzającą wyobraźnię. Wypowiedzi Wincentego Pola
(1807-1872), Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) oraz Ernesta
Łunińskiego (1868-1931) charakteryzują różne okresy życia Paulego.
Pierwszy spośród wymienionych literatów w jednym z listów do żony
wspominał pobyt przyjaciela we Lwowie:
Byłem także i u Paulego, z trudnością przyszło mi go odszukać,
gdyż nie żyje z nikim i stroni nawet od literatów. […] Literatura
nie daje chleba, często musi się tedy odrywać od prac swoich,
a gdy co zarobi, siedzi znowu po całych dniach w bibliotece, albo
odbywa pieszo podróże po kraju. […]
Rozkosz jest prawdziwa mówić z nim, bo zna całą naszą prowincję pod względem miejscowych pamiątek tak dokładnie, jak nikt
[44, s. 246-247].
Z kolei Chłędowski opisał najcięższe chwile w życiu uczonego.
Brak środków materialnych po wypowiedzeniu pracy przez rodzinę
Potockich i trudności ze znalezieniem nowej posady sprawiły, że jawił
się on młodemu pamiętnikarzowi, a późniejszemu ministrowi, jako bohater tragiczny:
Naprzeciw mego saloniku na Szpitalnej ulicy była mała kamieniczka z trzema oknami na pierwszym piętrze, które się nigdy nie
otwierały, a pokryte kilkunastoletnim kurzem i pajęczyną nie
musiały dużo przepuszczać światła. Z mieszkania tego wychodził
od czasu do czasu niskawy mężczyzna, w czarnym wytartym
stroju i nie widziałem go nigdy w towarzystwie. Pustelnik ten
bardzo mnie zaintrygował i później mi powiedziano, że to uczony, archeolog i lokalny badacz dziejów krakowskich, p. Żegota
Pauli. Później ten Pauli został urzędnikiem biblioteki uniwersyteckiej, a Bibliografia Estreichera musi wyliczać dużo jego cennych dzieł, których nikt nie czyta. Moją imaginację zajmował
p. Żegota przez długi czas; nie mogłem sobie wystawić tych niemytych okien i tego zaniedbania bez jakichciś tragicznych losów.
Gdybym miał więcej dramatycznego talentu, z pewnością
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byłbym zrobił pana Żegotę bohaterem zawikłanego dramatu
[7, s. 265].
Natomiast nieco przerysowany, humorystyczny portret Paulego −
pracownika krakowskiej książnicy – ukazał polski historyk i publicysta
Łuniński:
Nie wychylała się wprawdzie teraz postać Nideckiego czy
Kromera, ale […] sterczała często na krużganku inna z ogromną
kulisto ukształtowaną głową obsianą guzami rozmiarów włoskiego orzecha. To erudyta nad erudyty, Żegota Pauli, ze stanowiska
amanuensis biblioteczny, niski, krępy − pozornie siłacz wypuszczony w zapasy. Wiecznie ubrany w ten sam tużurek czarny wyświechtany z rozwianymi połami muskającymi kraciaste doły,
przypominał bożka leśnego zwolnionego z chaszczy, aby się
naigrywał, chichotał i pląsał. Ale on uśmiechał się dobrotliwie,
dawał każdemu szczyptę osłody. Autor Starożytności galicyjskich, mól co się zowie, był najpyszniejszą encyklopedią chodzącą. Staruch wykarmiony powietrzem krakowskim, znał każdy
kamyk polskich Aten, każdą gaśnicę u bramy domów dawnych
patrycjuszów. Dla urozmaicenia urzędowania wybiegał często
przed wejście do Biblioteki i witał młodych jowialnie: „Jak się
masz karmazynie” [cyt. za 46, s. 59].
Wzmianki na temat działalności Żegoty Paulego pojawiły się
również w publikacjach poświęconych Turowskiemu i funkcjonowaniu
założonej przez niego „Biblioteki Polskiej”, jednej z najważniejszych
dziewiętnastowiecznych inicjatyw wydawniczych na terenie dawnej
Rzeczypospolitej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zabytków piśmiennictwa polskiego,
a udział w nim galicyjskiego polihistora polegał na dostarczaniu
niezbędnych tekstów i pomocy przy edytorskim ukształtowaniu dzieł
przeznaczonych do druku. Współpraca Paulego z Turowskim stała się
przedmiotem polemiki wśród badaczy literatury. Wiadomo, że pomiędzy
uczonymi występowały nieporozumienia. Henryk Barycz przypisywał
winę wydawcy „Biblioteki Polskiej”, który z powodu problemów finansowych unikał płacenia honorariów swoim współpracownikom, także
Żegocie Paulemu [1, s. 276-277]3. Natomiast Roman Jaskuła stwierdził,
3

Na tezie Barycza oparły się również Przygocka [46, s. 118-119] oraz Perkowska [43, s. 41].
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że pogląd ten nie został udokumentowany żadnym źródłem, a przyczynę
konfliktów widział raczej w charakterze historiografa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Określił go jako „dziwaka” i „maniaka książkowego”.
Zdaniem badacza, Pauli nie wywiązywał się należycie z obowiązków
względem pracodawcy, powodując m.in. opóźnienia w wydawaniu dzieł.
Autor artykułu przyznał jednak, że pomoc krakowskiego uczonego była
dużym wsparciem dla „Biblioteki Polskiej” i jej właściciela [21, s. 146147].
O trudnej współpracy z twórcą Starożytności galicyjskich pisał
również Karol Estreicher młodszy (1906-1984) we wstępie do drugiej
edycji Bibliografii polskiej XIX stulecia. Pauli przeprowadzał korektę
pierwszego wydania tego dzieła, o czym Karol Estreicher starszy kilkakrotnie wspominał [13, s. XIII; 14, s. II; 15, s. V], wyrażając wdzięczność. Wnuk znanego bibliografa inaczej jednak ocenił wkład polihistora
w pracę swojego wielkiego poprzednika:
Ten niezwykły erudyta […] lubił […] zaglądać do kieliszka i stąd
miewał chimeryczne nastroje. Dziadek przyjął do Biblioteki
Żegotę Paulego, mimo, że „była to bestia nie do ugłaskania”, ale
wydawało mu się, że bez niego Biblioteka będzie czymś niekompletnym.
Jakoś pod koniec druku pierwszego tomu obraził się Pauli na
dziadka […] przestał też prowadzić korekty. Odtąd nie interesował się już Bibliografią [16, s. XXXI-XXXII].
Mimo wielu nieporozumień udział krakowskiego uczonego w tak
zaszczytnych przedsięwzięciach, jak wydawnictwa Turowskiego czy
Estreichera, świadczył o jego wysokiej pozycji w środowisku naukowym
Galicji. Potwierdza to również opublikowana korespondencja literatów
lwowskich: Stanisława Jaszowskiego (1803-1847) oraz Lucjana Siemieńskiego (1807-1877). Pierwszy przesłał Paulemu niedawno wydany
almanach i prosił o jego poparcie [22, s. 132], drugi natomiast dziękował
za dostarczone informacje biograficzne, oczekując kolejnych wskazówek
[49, s. 186-187].
Zgromadzony materiał badawczy pod względem ilościowym nie
przedstawia się imponująco. Szczególnie ostatnimi laty poświęcono
Żegocie Paulemu bardzo mało miejsca w piśmiennictwie naukowym.
Co ciekawe, uznanie galicyjskiego wydawcy za zapomnianego polihistora nie skłaniało piszących o nim autorów do sformułowania jakichkolwiek postulatów badawczych. Trudno wskazać przyczynę tak znikomego
zainteresowania uczonych historiografem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Wydaje się bowiem, że jego ciekawa osobowość, a także pozostawiona
spuścizna rękopiśmienna stwarzają historykom literatury szereg potencjalnych możliwości warsztatowych.
Warto zatem podjąć próbę uzupełnienia stwierdzonych luk
badawczych. W centrum zainteresowania winno stanąć zagadnienie
edytorskiego ukształtowania [36] wydawanych przez Żegotę Paulego
dzieł i problem zamieszczanych w nich dedykacji [9]. Należałoby także
wskazać motywy, które kierowały uczonym przy wyborze tekstów, przeznaczonych do druku 4. Interesujące rezultaty dałoby również zbadanie −
sygnalizowanych dotąd jedynie w literaturze przedmiotu − zainteresowań
pioniera etnografii historią sztuki oraz ukazanie wpływu Paulego
na pracę innych dziewiętnastowiecznych uczonych, literatów i artystów,
co, jak sugerowała Anna Żbikowska-Migoń [69], jest jednym z wyznaczników badania zjawiska popularności danego twórcy.
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„PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA O KSIĄŻCE” JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH ORAZ PUBLICZNYCH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY (1955-1968)

ABSTRAKT:
Przedstawiono „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako jedno ze
źródeł informacji o bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach publicznych
dla dzieci i młodzieży (1955-1968). Skupiono się na ukazaniu zmian,
jakie nastąpiły w metodyce pracy pedagogicznej. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. nastąpiła ewolucja zadań bibliotek, które
coraz częściej stawały się szkolnymi centrami informacji. W grupie
wyselekcjonowanych na podstawie kwerendy źródłowej artykułów wydzielono następujące grupy tematyczne: funkcjonowanie bibliotek szkolnych, rola bibliotek szkolnych, podstawy prawne bibliotekarstwa
szkolnego, zawód bibliotekarza szkolnego, współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi, organizacja bibliotek publicznych dla
dzieci i młodzieży.
SŁOWA KLUCZOWE:
Bibliografia. Biblioteka publiczna dla dzieci i młodzieży. Biblioteka
szkolna. „Przegląd Piśmiennictwa o Książce”.
„Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jest jednym z najstarszych
źródeł informacji na temat zagranicznych publikacji poświęconych
informacji naukowej i bibliotekoznawstwu, w tym bibliotekarstwu
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szkolnemu i dziecięco-młodzieżowemu, opracowywanych w Polsce.
W latach 1951-1954 publikacja ta, od 1969 r. znana pod tytułem
„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Piśmiennictwo zagraniczne”, ukazywała się jako wydawnictwo powielane (dziesięć numerów rocznie) i rozprowadzane w niewielkim kręgu
odbiorców. Od 1955 r. stanowi natomiast bezpłatną wkładkę kwartalną
do „Przeglądu Bibliotecznego”. Według początkowych planów redakcji
bibliografia, przygotowywana zespołowo w Bibliotece Narodowej, miała
przynosić bogato adnotowane opisy bibliograficzne artykułów z prasy,
które dotyczyły „najnowszego piśmiennictwa zagranicznego w zakresie
teorii i praktyki bibliotekarstwa i bibliografii oraz nauki o książce i dokumentacji, [a analizy dokumentacyjne – przyp. A. B.] będą miały –
w zależności od charakteru omawianych prac i ich znaczenia metodycznego lub informacyjnego – postać sprawozdań bibliograficznych lub
streszczeń dokumentacyjnych” [39]. Rozpisywano treść czasopism
amerykańskich, australijskich, austriackich, belgijskich, bułgarskich,
brytyjskich, czechosłowackich, duńskich, francuskich, niemieckich,
radzieckich, rumuńskich, szwajcarskich, węgierskich, włoskich,
by ukazać rozwój bibliologii poza granicami naszego kraju. Na podstawie
analizy zgromadzonego tam piśmiennictwa można prześledzić ewolucję
funkcji bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., czyli tuż przed okresem,
w którym nastąpiły rewolucyjne zmiany w światowej pedagogice.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
w Stanach Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii, wprowadzono
radykalne zmiany metod pracy pedagogicznej. Podjęto wówczas na
szeroką skalę reformy oświatowe, które miały doprowadzić do przeobrażenia funkcji tradycyjnej szkoły. Pamięciowe metody opanowywania
materiału zastąpiono metodami „bazującymi na odkrywaniu, badaniu,
rozwiązywaniu problemów, na stosowaniu i wykorzystywaniu zdobytej
wiedzy” [41, s. 191]. Zaczęto bowiem propagować nauczanie nie faktograficzne, ale praktyczne, czyli nauczano nie „co”, ale „jak”. Szkoła
miała przygotować młodzież do uczestnictwa w życiu politycznym,
społecznym i kulturalnym kraju. Miała być także ważnym elementem
systemu kształcenia i wychowania ustawicznego, w którym zwracano
uwagę na procesy samokształceniowe, indywidualizację nauczania,
stosowanie nowoczesnych technik kształcenia z wykorzystaniem nowatorskich środków dydaktycznych. Wdrażano ideę społeczeństwa
edukacyjnego, w którym wykształcenie miało, i ma do tej pory, olbrzymie znaczenie. Te zmiany oczywiście wpłynęły na jakość pracy w bibliotekach szkolnych. Bibliotekarze szkolni zostali włączeni do realizacji
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programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. By właściwie spełniać
te funkcje, potrzebne były nowocześnie urządzone i kierowane biblioteki,
które powoli stawały się szkolnymi pracowniami, laboratoriami, centrami
edukacyjnymi, a wreszcie media centre, w których uczniowie samodzielnie zdobywali wiedzę oraz rozwiązywali problemy.
Organizacja i funkcjonowanie bibliotek szkolnych
Piśmiennictwo poświęcone zagadnieniom bibliotekarstwa szkolnego oraz publicznego dla dzieci i młodzieży stanowi jeden z elementów
treści „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce”, który nie został zresztą
wyszczególniony w jakimś stałym dziale. Duża grupa opracowań dotyczy
funkcjonowania bibliotek szkolnych [30]. W pracach zwracano uwagę
na rozmaite zadania pełnione przez te biblioteki, znane np. ze współczesnej literatury fachowej: kształcąco-wychowawcze, opiekuńczowychowawcze, diagnostyczno-prognostyczne i kulturalno-rekreacyjne.
Dzięki funkcji informacyjnej uczniowie i nauczyciele zdobywali ponadto
wiarygodne materiały na interesujące ich tematy. Biblioteka szkolna
zapewniała szybki dostęp do swoich zbiorów, a dziś, w dobie globalizacji
informacji i wiedzy, do światowych zbiorów danych. Podstawowym
zadaniem bibliotek szkolnych było, i jest w dalszym ciągu, dostarczanie
„informacji i pomysłów – podstawowych dla zadowalającego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, w którym coraz większe
znaczenie ma informacja i wiedza. Biblioteka szkolna wyposaża uczniów
w umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwija ich wyobraźnię,
przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli” [3, s. 13]. Ten typ
książnic wspomagał również młodych czytelników w przygotowaniu do
korzystania z różnorodnych materiałów informacyjnych, nie tylko
książek i czasopism, ale także mikroform czy nagrań dźwiękowych.
Wielokrotnie wspominano o roli bibliotek wobec nauczycieli. Pedagodzy
zdobywali w bibliotekach szkolnych potrzebne im materiały dydaktyczno
-wychowawcze. Biblioteki służyły pomocą w procesie dokształcania
i doskonalenia zawodowego, zdobywania umiejętności w zakresie nowoczesnej metodyki i form pracy z uczniem.
W latach sześćdziesiątych XX w. bibliotek szkolnych nie postrzegano już jako książnic przygotowanych jedynie do udostępniania
książek na zasadzie „odpowiednia książka dla każdego dziecka w odpowiednim czasie”, ale stały się one miejscem, w którym można było
realizować program wychowawczy szkoły [32]. W amerykańskich szkołach średnich zwracano wówczas uwagę na nowatorskie metody nauczania, np. popularyzowano pracę w małych grupach uczniowskich i samo-
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dzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów w ramach przydzielonych im
zadań. Te zadania przyczyniły się w bibliotekach szkolnych do rozbudowy zbiorów książkowych oraz zbiorów pomocy naukowych [13]. Bibliotekarze opracowywali katalogi nowości książkowych, katalogi z kartami
bibliotecznymi uzupełnionymi adnotacjami, a także bibliografie zagadnień. Nauczyciele z kolei kierowali lekturą uczniów, a pomoc w tym
zakresie otrzymywali od bibliotekarzy, dostarczających pedagogom
zarówno materiałów, jak i informacji. Problem odpowiedniego doboru
literatury, współpracy z nauczycielami oraz grupowych zajęć z uczniami
był podnoszony szczególnie wymownie w odniesieniu do pracy pedagogicznej szkół podstawowych. Lektura, a również inne
pomoce dydaktyczne, pomagały nauczycielom rozwijać u dzieci zainteresowania oraz
uzupełniać zdobyte podczas lekcji wiadomości [17].
Ciekawie prezentują się teksty, w których podkreślano rolę
dobrze zorganizowanych księgozbiorów bibliotecznych. Oldřich Kapsa
na posiedzeniu Centralnej Rady Bibliotecznej omówił księgozbiory
czechosłowackich bibliotek szkolnych, które często nie odpowiadały
wychowawczym i naukowym potrzebom szkół [7], a organizację słowackich bibliotek szkolnych w tym samym okresie przedstawiła Irena
Blühová [4]. Biblioteki szkolne w założeniach powinny były zapewniać
uczniom i nauczycielom dostęp do różnorodnych pod względem tematyki
oraz poziomu trudności podręczników, książek, czasopism i gazet oraz
innych materiałów bibliotecznych, takich jak przeźrocza, filmy, nagrania
dźwiękowe (zarówno z tekstem słownym jak i z muzyką), reprodukcje
malarskie i plansze. Dobór materiałów do bibliotek musiał być dodatkowo starannie zaplanowany, odzwierciedlający potrzeby i zainteresowania
uczniów, dostosowany do zawartości już istniejącego księgozbioru oraz
możliwy do zrealizowania w ramach przyznanego bibliotece budżetu.
Na łamach „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” omówiono
również podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych, i tak
zaprezentowano czechosłowacki projekt ustawy o organizacji tego typu
bibliotek w skali ogólnokrajowej [9]. W projekcie przewidywano
konieczność tworzenia w każdej szkole dwóch oddziałów biblioteki – dla
uczniów i nauczycieli – oraz powiatowych i wojewódzkich bibliotek
nauczycielskich, których zadaniem byłoby pełnienie roli nadrzędnej
w stosunku do bibliotek szkolnych w danym rejonie. Celem naukowych
bibliotek pedagogicznych miało być z kolei organizowanie różnorodnych
szkoleń, dostarczanie potrzebnych materiałów oraz ogólna opieka nad
rozwojem bibliotek. Barbara Buick podniosła natomiast kwestię powołania
w Australii centralnego urzędu dla bibliotek szkolnych w miejsce istniejących urzędów w poszczególnych stanach [24].
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Bibliotekarze szkolni i bibliotekarze bibliotek publicznych
Odrębnie zaprezentowano problemy zawodu bibliotekarza szkolnego. Obecnie bibliotekarze realizują programy szkolne oraz plany pracy
bibliotek szkolnych, często działających jako szkolne centra informacyjne. Wykonanie tych zadań jest możliwe wtedy, gdy bibliotekarz posiada
nie tylko odpowiednie wykształcenie w dziedzinie bibliotekoznawstwa,
ale także przygotowanie pedagogiczne, umiejętności w zakresie zdobywania i dostarczania informacji pochodzących ze źródeł tradycyjnych
i elektronicznych. Bibliotekarz szkolny powinien ponadto dysponować
umiejętnościami związanymi z zarządzaniem prowadzonej przez siebie
placówki, czyli prawidłowo opracowywać budżet biblioteki oraz przygotowywać plan pracy na cały rok szkolny [33, s. 14-15]. Zadaniem bibliotekarza jest także permanentne propagowanie kultury książki
i czytelnictwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej, mediów i kultury.
Dziś zwraca się uwagę nie tylko na wymienione cechy bibliotekarza
szkolnego, ale także na jego zdolność do samodoskonalenia czy ulepszenia własnego warsztatu pracy. Bibliotekarze powinni też dbać o aktualizację zbiorów bibliotecznych, które służą funkcji wychowawczej
i kształceniowej szkoły. Oczekuje się od nich umiejętności współpracy
z gronem nauczycielskim, otwartości na wciąż zachodzące w szkolnictwie zmiany i kreatywności [59, s. 54].
Wymienione zadania, pochodzące ze współczesnej polskiej literatury, stały również przed bibliotekarzami lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Czytelnicy „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” mogli np.
poznać poglądy Frances Henne, która zwróciła uwagę na istotne zagadnienia prawidłowego rozwoju bibliotek szkolnych i zaliczyła tu: zatrudnianie tylko wykwalifikowanych kadr, w liczbie zalecanej przez
odpowiednie normy, co nie było wówczas sprawą oczywistą 1; zmianę

1

Biblioteki jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. borykały się z problemem
zatrudnienia bibliotekarza. Ciekawe badania dotyczące użyteczności bibliotek
szkół powszechnych przeprowadzono w Rutgers University. Z analizy pracy
sześciu bibliotek szkolnych ze stanów New Jersey i Pennsylvania, posiadających zbiory klasowe lub zbiory centralne, zatrudniające lub nie zatrudniające
bibliotekarza, wynika, że najlepiej funkcjonowały biblioteki, w których stale
pracował wykwalifikowany bibliotekarz [28]. Trzeba też podkreślić, że niejednokrotnie biblioteki klasowe były krytykowane z powodu niewielkich korzyści
jakich dostarczały. Najczęściej były źle prowadzone, nie posiadały dostatecznego wyboru książek, a ich księgozbiór w głównej mierze zależał od zainteresowań prowadzącego nauczyciela.
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programu kształcenia bibliotekarzy szkolnych w kierunku specjalizacji2;
rozszerzenie programów kształcenia nauczycieli o zagadnienia metodyki
bibliotecznej [15]. Bibliotekarze szkolni byli także zobowiązani
do nawiązywania współpracy z nauczycielami, władzami oświatowymi
i innymi zainteresowanymi organizacjami, by wspólnie dążyć do zalecanych w normach postanowień dotyczących pracy szkolnej służby bibliotecznej.
Obowiązki na rzecz rozwoju dydaktyki szkoły bibliotekarz mógł
pełnić przede wszystkim gromadząc odpowiednie dokumenty – książki,
czasopisma i materiały oglądowo-słuchowe [27]. Bibliotekarz szkolny
koordynował ponadto lekturę szkolną, znał poziom umysłowy wszystkich
uczniów – ich problemy i osiągnięcia oraz zainteresowania. Jego celem
było współdziałanie z rodzicami, zwłaszcza młodszych uczniów.
Tak szerokie potraktowanie zadań bibliotekarza wywoływało
konieczność zmiany w przygotowaniu do tego zawodu. Czytelnicy „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” mogli więc poznać metody nauczania
pedagogiki w katedrze bibliotekoznawstwa w Univerzita Karlova w Pradze.
Studenci zdobywali informacje dotyczące historii wychowania i oświaty,
zgłębiali zagadnienia współczesnej pedagogiki bibliotecznej, czyli zapoznawali się z zadaniami bibliotek w procesie wychowania, metodami pracy
z czytelnikiem, pracą oświatową oraz współpracą bibliotek ze szkołami
i organizacjami społecznymi [10]. Równie ważne, jak w przypadku
pracowników bibliotek szkolnych, było kształcenie kadr na potrzeby publicznych bibliotek dziecięcych. Przedstawiono np. program sześciotygodniowego kursu dla bibliotekarzy bibliotek dziecięcych [43]. Od bibliotekarzy pracujących w bibliotekach dziecięcych należało wymagać przede
wszystkim krytycznej znajomości bieżącej literatury dziecięcej oraz znajomości psychologii rozwojowej dziecka. Niestety, tak krótki kurs nie pozwalał na odpowiednie przygotowanie bibliotekarzy. Z kolei w programie
czteroletniego szkolenia bibliotekarzy we wschodnich Niemczech na czwartym roku prowadzone było korespondencyjne studium specjalizacyjne
bibliotekarzy bibliotek dziecięcych [50]. Uczestnicy kursu poznawali narzędzia pracy w bibliotece dziecięcej, czyli literaturę dla dzieci oraz zasady
kompletowania i opracowania księgozbioru. Istotne, jak można wnioskować, było przyswojenie metod pozyskiwania czytelników oraz przygotowanie do indywidualnej lub grupowej pracy. Cel kursu był pełniejszy jednak
wtedy, gdy absolwenci samodzielnie aktualizowali zdobyte wiadomości na
podstawie literatury dziecięcej, popularnonaukowej i pedagogicznej.
2

Autorka zaproponowała również, by bibliotekarze pracujący w szkołach z większą uwagą zainteresowali się pomocami naukowymi typu nieksiążkowego.
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Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży
Nowy program nauczania w szkołach amerykańskich, zakładający, że 40% obowiązkowego czasu nauki ucznia zajmuje samodzielna
praca, wywołał zmiany nie tylko w pracy bibliotek szkolnych, ale także
publicznych [14]. Z uwagi na ograniczony dostęp do bibliotek szkolnych
(położonych często na obrzeżach miasta), należało w bibliotekach
publicznych umożliwić uczniom korzystanie z niektórych materiałów
naukowych, przeprowadzić badania potrzeb uczniów, a następnie na tej
podstawie rozszerzyć zakres świadczonych usług bibliotecznych.
Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży3 przede wszystkim
wspomagały proces zdobywania wiedzy w szkołach poprzez zapewnienie
wartościowego i aktualnego księgozbioru – lektur szkolnych, literatury
popularnonaukowej i pięknej – oraz stworzenie miejsc pracy indywidualnej. Biblioteki te przygotowywały swych odbiorców do pracy samokształceniowej. Zadaniem bibliotek dziecięcych była również promocja
książki4. W Stanach Zjednoczonych już w połowie lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku kładziono duży nacisk na powszechną dostępność
bibliotek dla dzieci i młodzieży, którzy stanowili 1/3 ogółu czytelników
[35]. Biblioteki publiczne nie były jednak w pełni przystosowane na
przyjęcie młodych czytelników – brakowało odrębnych pomieszczeń,
bibliotekarze nie posiadali odpowiedniego przygotowania do pracy
z dziećmi, nie było także adekwatnie dobranego księgozbioru itp.
Na łamach prasy podejmowano jednak starania o zmianę organizacji bibliotek. Ważnym głosem w dyskusji na temat roli bibliotek
dziecięcych i młodzieżowych była z pewnością odnotowana na łamach
„Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” wypowiedź Wernera Jahrmanna,
który podkreślił, że pracę z dziećmi i młodzieżą należy traktować jako
3

Historię organizowania pierwszych bibliotek dziecięcych na początku XX w.
w Anglii omówił Berwick W. C. Sayers [19]. Teksty poświęcone bibliotekom
publicznym przygotowano także w opracowaniach: [16], [23], [29], [34], [49].
W tej ostatniej pozycji opisano jedynie architekturę budynku, zwracając uwagę na nowoczesne rozwiązanie szklanej ściany oddzielającej czytelnię od
ogrodu. Ogród mógł być wykorzystany jako miejsce swobodnej lektury
podczas pogodnych dni.
4
Na uwagę zasługuje także tekst poświęcony działalności Internationale Jugendbibliothek w München, założonej z inicjatywy UNESCO w 1948 r. Celem
biblioteki było gromadzenie wartościowego piśmiennictwa przeznaczonego
dla młodzieży z poszczególnych krajów świata, które tworzyły narodowe kolekcje. Funkcjonujący w bibliotece ośrodek informacji służył z kolei wydawcom informacjami o zamierzeniach wydawniczych, gustach czytelniczych
i najwartościowszych publikacjach godnych tłumaczeń [1].
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odrębną dziedzinę bibliotekarstwa, która wymaga od bibliotekarzy
odpowiedniego przygotowania i uzdolnień [48]. Dzieci były pełnoprawnymi użytkownikami bibliotek, i dla nich należało przystosować księgozbiory oraz odrębne metody ich udostępniania. Od bibliotekarzy
wymagano także większej świadomości ich misji w pracy z młodym
czytelnikiem.
Organizację bibliotek dziecięcych w Czechosłowacji zaprezentował Rudolf Málek, przypominając, że biblioteki dla dzieci i młodzieży
mieszczą się w szkołach, domach pionierskich czy ośrodkach młodzieżowych oraz stanowią oddziały bibliotek związkowych i powszechnych
[8]. W bibliotekach tego ostatniego typu prowadzono oddziały dla
młodzieży oraz starszych i młodszych dzieci, dla których urządzano
wieczory bajek, gry, imprezy towarzyskie, prowadzono pracę z czytelnikiem indywidualnym oraz kółka czytelnicze. W innym tekście ten sam
autor omówił historię i stan obecny dziecięcych i młodzieżowych
bibliotek w Pradze, ich organizację, strukturę czytelników oraz formy
pracy, np. współpracę ze szkołami technicznymi [40]. Pracę z dziećmi
prowadzono też np. w bibliotece typu wojewódzkiego w Ĉeských
Budějovicích [6]. Tu wyodrębniono czytelniany księgozbiór dziecięcy,
założono interesujące typy katalogów i tematycznych kartotek. Dla młodego czytelnika organizowano wystawy, konkursy czytelnicze itp.
Formy pracy w okręgowych bibliotekach dla dzieci w ZSRR
przedstawiła z kolei A. Chrenkova [2], Marcelle Bouyssi omówiła
dziecięcych czytelników we Francji [5] 5, a Sigurd Möhlenbroch zaprezentował zajęcia przeprowadzane z młodzieżą starszą (16-20 lat)
w bibliotekach szwedzkich [53]. Zasady organizacji filii biblioteki dziecięcej w szkole, prowadzącej kształcenie całodzienne, opisała Irmgard
Dressler [46]. Zwróciła uwagę na pomieszczenie biblioteczne, kontakty
bibliotekarza z centralną biblioteką powszechną, zawartość księgozbioru,
jego opracowanie, formy katalogów oraz udostępnianie zbiorów. Franz
Maier scharakteryzował funkcjonowanie biblioteki młodzieżowej
w szwajcarskim Biel, gdzie zastosowano wolny dostęp do półek [51, 52].
Ta nowa organizacja księgozbioru spowodowała znaczny wzrost wypożyczeń bibliotecznych. Pewne trudności związane z organizacją tego
rodzaju udostępniania zbiorów spostrzegła natomiast Ursula Gessinger
[47]. Były to problemy: personalne, finansowe (jest to bowiem droższa
forma wypożyczeń) i pedagogiczne (np. niewielki wpływ bibliotekarza
5

Autorka zwróciła uwagę nie tylko na zagadnienia organizacji pracy w bibliotekach młodzieżowych (na podstawie ankiety), ale też na formy pracy,
np. wystawy, godziny bajek, konkursy czytelnicze.
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na wybór lektury do czytania). Zdaniem autorki nie było jednak właściwe
powracanie w niektórych bibliotekach ze wschodnich Niemiec oraz
Czechosłowacji do tradycyjnych form udostępniania.
W latach pięćdziesiątych podjęto także próby omówienia celów
sporządzania katalogów bibliotek dziecięcych, które opracowywano
stosownie do wieku czytelników, np. dla klas 1-2 w formie albumu,
wiatraczka, harmonijki, czy też tak, by przypominały książkę z obrazkami [21]. Każdy z katalogów powinien być poświęcony odrębnemu
tematowi, autorowi, rodzajowi lub gatunkowi literackiemu. Opis bibliograficzny mógł być ograniczony do najważniejszych elementów, czyli
nazwiska autora książki oraz jej tytułu. Dla dzieci z klas 3-4 zakładano
katalogi w formie kartotek, a opis bibliograficzny wzbogacano informacjami o podtytule, roku wydania oraz liczbie stron. Uczniowie klas 5-7
mogli już posługiwać się katalogiem przedmiotowym i systematycznym,
pełniącym istotne funkcje propagandowe w czytelnictwie dzieci i młodzieży [20, 25]. Ważne były również pomoce naukowe dla dzieci, które
przybliżały młodym użytkownikom katalogu systematycznego możliwości korzystania z aparatu informacyjnego (np. krótkie informatory opisujące katalog). Ucząc korzystania z tego rodzaju narzędzi zapoznawano
dzieci z klasyfikacją biblioteczną (na podstawie podziału na przedmioty
nauczania), systemem ustawiania książek na półkach, z budową katalogów i kartotek, opisem bibliograficznym, zasadami szeregowania kart
katalogowych i indeksem przedmiotowym przygotowanym do katalogu
systematycznego. Uczniom starszym polecano także kartoteki zagadnieniowe, obejmujące pozycje, które nie znajdowały się w bibliotece.
Współpraca bibliotek szkolnych i publicznych
W „Przeglądzie Piśmiennictwa o Książce” zamieszczono też
kilka tekstów poświęconych współpracy bibliotek szkolnych i powszechnych oraz ich wzajemnym wpływom [18]. Współpraca między publicznymi bibliotekami dziecięcymi a szkołami w Polsce rozwijała się dopiero
od połowy lat siedemdziesiątych XX w. Dotyczyła ona przede wszystkim: organizacji imprez bibliotecznych, wypożyczeń książek uczniom
i nauczycielom oraz prowadzenia przez biblioteki publiczne przysposobienia czytelniczego [37, s. 100-101]. Poza granicami kraju w latach
pięćdziesiątych bibliotekarze szkolni wskazywali uczniom możliwości
korzystania z bibliotek powszechnych, jako „bibliotek uzupełniających”,
w których można odnaleźć dodatkowe, bardziej zróżnicowane zbiory
[56]. W Zaleceniach Niemieckiego Dnia Miast znalazł się zapis dotyczący powoływania bibliotek szkolnych przez zespoły nauczycielskie przy
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współpracy bibliotekarzy bibliotek powszechnych [58]. Biblioteki powszechne były także miejscem wycieczek szkolnych, co najmniej kilka
razy w ciągu roku. Bibliotekarze pomagali szkołom przygotowując wiadomości o nowościach książkowych, opracowując odpowiednie wykazy,
uzupełniając depozytami zasoby bibliotek szkolnych oraz prowadząc
wspólną politykę zakupów. We wspomnianych Zaleceniach polecano
także zacieśnianie współpracy szkoły i biblioteki powszechnej z komitetami rodzicielskimi i przedstawicielami firm księgarskich. Za realizację
tych postanowień można uznać omówienie współdziałania biblioteki
powszechnej w Dortmundzie ze szkołami powszechnymi [57]. Biblioteka
ta stała się miejscem regularnych wycieczek szkolnych, tu także przeprowadzano lekcje na temat bibliotekarstwa czy też opracowywano zestawienia literatury dla nauczycieli. Z kolei w szkole przygotowywano
materiały propagandowe, przekazywane później bibliotece publicznej.
Ważnym zadaniem nauczycieli i pracowników bibliotek szkolnych była ich ścisła kooperacja z bibliotekami powszechnymi w dziedzinie gromadzenia zbiorów, np. w bibliotece dla młodzieży w Bremer
Berufsbildungszentrum (Bremeńskim Ośrodku Szkolenia Zawodowego)
prowadzono wykłady i pokazy księgozbiorów oraz prezentowano możliwości korzystania z nich [54]. Biblioteki publiczne mogły ponadto
np. wyposażać biblioteki szkolne w sprzęt biblioteczny oraz opracowany
księgozbiór. Tak działo się np. w zachodnioniemieckim Hilden [44].
Współpraca bibliotek publicznych ze szkolnymi pomagała rozwijać
czytelnictwo zarówno w bibliotekach szkolnych, jak i w publicznych.
Porównanie księgozbiorów bibliotek szkolnych i publicznych w podmiejskich miejscowościach Chicago wykazało braki w bibliotekach szkolnych
niektórych materiałów bibliotecznych, zwłaszcza starszych kompletów
czasopism, dokumentów życia społecznego oraz współczesnej literatury
pięknej [12]. Materiałów tego typu uczniowie byli zmuszeni poszukiwać
w bibliotekach publicznych, często nie w swoich miejscowościach.
Te argumenty przemawiały za tym, by między bibliotekami szkolnymi
i publicznymi podjąć współpracę w zakresie planowania zakupu zbiorów
i podziału odpowiedzialności. Przykładem współdziałania bibliotek obu
typów jest „model” połączonych księgozbiorów klasowych z bibliotekami miejskimi w Oberhausen, w zachodnich Niemczech, gdzie utworzono „Ośrodek dla Bibliotek Szkolnych”, pełniący rolę centrali dla
wszystkich spraw bibliotek tego typu [55]. Odgórnie przygotowywano
materiały biblioteczne, opracowywano zbiory oraz tworzono katalogi dla
poszczególnych bibliotek, a wreszcie wszelkie aktualne problemy omawiano z nauczycielami. Podobne zadania pełniła nowojorska Centrala
dla Bibliotek Szkolnych, udzielająca fachowych rad z zakresu metodyki
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pracy bibliotecznej, pomocy bibliotekarzom szkolnym przy uzupełnianiu
oraz centralnym opracowaniu zbiorów [45].
Współpraca między bibliotekami szkolnymi a powszechnymi
wynikała najczęściej z inicjatywy poszczególnych jednostek. Odmiennie
działo się w Evanston, gdzie biblioteki szkolne oraz dziecięce biblioteki
publiczne tworzyły jedną sieć biblioteczną, podlegającą kierownictwu
bibliotekarza z centralnej biblioteki powszechnej, odpowiedzialnego za
wszelkie wykonywane prace biblioteczne.
Przykładem współdziałania bibliotek szkolnych i publicznych
jest także opis szkolnego bibliobusu w Tours, który obsługiwał dzieci
szkolne do lat czternastu z ramienia biblioteki miejskiej [22]. W bibliobusie znajdowały się książki z miejskiej i szkolnych bibliotek oraz
kupowane ze specjalnego kredytu miejskiego. Bibliobus zastępował małe
biblioteki szkolne księgozbiorem o wiele większym niż ich własne
zbiory. Przybywał do szkół co trzy tygodnie i podczas jednego kursu
wypożyczano dzieciom około 6 000 książek, co zdaniem autora publikacji dowodziło sensowności tego rodzaju inicjatywy.
Jednym z wielu zadań bibliotek szkolnych i publicznych dla
dzieci i młodzieży było też popieranie kultury czytelniczej [26, 31].
Na łamach „Przeglądu Piśmiennictwa o Książce” można znaleźć kilka
tekstów poświęconych tej problematyce, i tak np. opisano badania czytelnictwa, jakie przeprowadzono wśród studentów angielskich bibliotekarskich kursów uniwersyteckich w 1954 i 1956 r. [42]. Okazało się, że
ówcześni studenci późno zaczęli korzystać z bibliotek publicznych oraz
szkolnych ze względu na ich niedostateczne wyposażenie. Zamiłowanie
do klasyki literatury młodzi ludzie wynieśli z domów. W wyborach
czytelniczych kierowali się także radą rodzeństwa, kolegów i nauczycieli.
Badania czytelnictwa młodzieży w wieku 10-20 lat przeprowadzono
z kolei w powiatowej bibliotece w Pisku, by poznać tytuły ulubionych
lektur młodzieży (w przedziałach wiekowych 10-14 i 15-20 lat) [11].
We Francji podstawą badań ankietowych wśród uczniów średnich szkół
ogólnokształcących i zawodowych stał się zmodyfikowany tzw. „test
katalogowy”, ułożony w latach trzydziestych XX w. [36]. Pytani przez
ankietera młodzi ludzie mieli zaznaczyć wśród sugerowanych odpowiedzi po dziesięć tytułów: powieści, które chcieliby przeczytać, ponieważ
wydają się interesujące ze względu na tytuł; dzieł niebeletrystycznych
o ciekawym tytule; oraz książek już przeczytanych i ocenionych pozytywnie. W podsumowaniu ankiety potwierdzono skuteczność tej metody
badawczej jako środka pozwalającego na nawiązanie kontaktu między
bibliotekarzami a młodzieżą oraz umożliwiającego rozbudzenie zaintere-
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sowań czytelniczych, ponieważ ankieta ujawniła zainteresowania typowe
dla danego wieku, płci oraz środowisk badanej młodzieży.
Zakończenie
W omawianym okresie – od połowy lat pięćdziesiątych do niemal
końca lat sześćdziesiątych XX w. – można wyraźnie zauważyć zmianę
roli i zadań pełnionych przez biblioteki szkolne i publiczne dla dzieci
i młodzieży. Biblioteki stały się szkolnymi centrami informacyjnymi
z bogatymi i różnorodnymi zbiorami bibliotecznymi, służącymi rozwojowi nauczycieli i uczniów. W znacznym stopniu od prawidłowo
prowadzonej biblioteki zależała jakość kształcenia i wychowania w szkole. Biblioteki szkolne wspierały proces samokształcenia; współpracowały
z bibliotekami publicznymi, dyrekcją szkoły, nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz rodzicami uczniów; przygotowywały młodzież
do pełnienia określonych ról w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym; pomagały w sprawnym wykorzystywaniu zgromadzonych przez
uczniów informacji – zarówno w procesie szkolnym, jak i poza nim.
Bibliotekarze zdobywali i podnosili swoje kwalifikacje zawodowe,
zarówno bibliotekarskie, jak i pedagogiczne. Dostrzeżono bowiem
konieczność zatrudniania wykwalifikowanych bibliotekarzy szkolnych
i bibliotekarzy dziecięco-młodzieżowych bibliotek szkolnych, odpowiedzialnych za prowadzenie i kierowanie książnicami, znających programy
kształcenia i wychowania, mających doskonałą znajomość zainteresowań
czytelniczych oraz rynku wydawniczego książki dziecięcej i młodzieżowej – zarówno literatury pięknej, jak i popularnonaukowej. Od bibliotekarzy szkolnych oraz pracujących w bibliotekach publicznych wymagano
także zaangażowania w pracę pedagogiczną z młodzieżą, polegającą
m.in. na organizowaniu imprez bibliotecznych, wolontariatów, kół pomocy bibliotece, kierowaniu i rozwijaniu czytelnictwa [38, s. 16]. Dzięki
temu biblioteki szkolne i publiczne umożliwiały wszechstronny rozwój
osobowości dzieci i młodzieży. Kształcenie młodzieży zaczęto więc
realizować poprzez biblioteki, które pozwalały uczniom swobodnie, ale
z dużą pomocą bibliotekarzy, poznawać świat książek.
Ten właśnie okres rozwoju dziecięco-młodzieżowego i szkolnego
bibliotekarstwa przyczynił się do współczesnego rozumienia roli bibliotek służących młodym odbiorcom. W tym czasie, trzeba to podkreślić,
krystalizowała się nowoczesna koncepcja biblioteki szkolnej, dziś realizowana w powstałych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. media centre.
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PROBLEMATYKA KSIĄŻKI NA ŁAMACH „ŻYCIA PRZEMYSKIEGO”
I „ŻYCIA PODKARPACKIEGO” W LATACH 1981-2009

ABSTRAKT:
Praca przedstawia analizę problematyki książki na podstawie
artykułów prasowych opublikowanych na łamach przemyskiego tygodnika „Życie Przemyskie” i „Życie Podkarpackie” w latach 1981-2009.
Materiał badawczy liczy sto sześćdziesiąt pięć artykułów. Uwarunkowania teoretyczne problematyki książki obejmują zagadnienia: wydawnicze
i edytorskie, księgarskie, biblioteczne oraz czytelnicze.
SŁOWA KLUCZOWE:
Bibliotekarstwo. Czytelnictwo. Edytorstwo. Introligator. Książka. Księgarstwo. Prasa. Problematyka wydawnicza. Tygodnik. „Życie Podkarpackie”. „Życie Przemyskie”
Wstęp
Celem artykułu jest próba ujęcia i ukazania problematyki książki
na łamach tygodnika „Życie Przemyskie” i „Życie Podkarpackie”
w latach 1981-2009. W tytule pracy występują dwie nazwy tej samej
gazety. Nazwa „Życie Przemyskie” obowiązywała od powstania czasopisma 8 listopada 1967 r. do numeru 1 (1634) z 1999 r., kiedy to po reformie administracyjnej zmieniono ją na „Życie Podkarpackie”. Przedział
chronologiczny niniejszego artykułu został ograniczony do lat 19812009. Ustalone ramy czasowe obejmują swoim zakresem zarówno okres
ukazywania się tygodnika pod szyldem „Życie Przemyskie”, jak i jego
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kontynuację pod obowiązującą do dziś nazwą „Życie Podkarpackie”.
Uznano, że przyjęta cezura umożliwia dokonanie analizy problematyki
książki na łamach przemyskiej gazety, co więcej, stwarza okazję do
refleksji nad zmianami obyczajowymi i kulturowymi zachodzącymi
w społeczności lokalnej, w czasie stanu wojennego, w dobie przemian
ustrojowych oraz reform administracyjnych. W wyniku analizy zawartości treściowej tygodnika starano się wyodrębnić materiały, które miały
charakter artykułów prasowych, prezentujących pewne stanowisko autora
lub zawierających wypowiedzi osób związanych z książką. Koncentrowano się na tekstach, które w głębszy i bardziej analityczny sposób odnosiły się do problematyki książki. Z pola badawczego wyłączono drobne
komunikaty, krótkie notki i wzmianki oraz ogólnikowe informacje
o imprezach, wydarzeniach lub nowościach wydawniczych.
1. „Życie Przemyskie” i „Życie Podkarpackie”
Tradycje prasy przemyskiej sięgają XVIII w., a jej rozwój przypadł na okres autonomii galicyjskiej. Pierwsze czasopismo pt. „Zabawa
Literatów w Kompanii Pożytecznie Bawiących się Utworzona a dla
Rozrywki Kochających Nauki Wydrukowana” ukazało się około 1790 r.
Jak podają niektóre źródła do 1939 r. w Przemyślu wychodziło przeszło
sto tytułów prasowych – polskich, ukraińskich, niemieckich i żydowskich. Prasa była istotnym elementem rozwoju kulturalnego, spełniała
swoją misję w zakresie szerzenia oświaty, promowania określonych
poglądów i programów politycznych oraz propagowania rozwoju badań
regionalnych [7, s. 173]. Po II wojnie światowej stopniowo wprowadzono
centralizację systemu prasowego. Podobne procesy obejmowały właściwie wszystkie obszary życia społecznego. Oficjalna prasa stała się w
dużej mierze narzędziem propagandy politycznej, wykorzystywanym
przez władze państwowe do kontroli przepływu informacji, kształtowania
opinii społecznej oraz decydowania o tym, jakie treści docierały do oficjalnego obiegu. Wśród ważniejszych gazet przemyskich wydawanych
w okresie Polski Ludowej, można wymienić m.in. „Nowe Horyzonty”,
„Życie Ziemi Przemyskiej” [127]. Na tym tle „Życie Przemyskie”, już od
ponad czterdziestu lat, znajduje się wśród najbardziej liczących się przemyskich gazet. Okazało się, że formuła lokalnego tygodnika pozostała
aktualna również w nowym ładzie ustrojowym. „Życie Podkarpackie”,
mimo zmiany nazwy, pozostaje tytułem prasowym, który śledzi i opisuje
aktualne wydarzenia i procesy zachodzące w lokalnym środowisku,
dzięki czemu wciąż stanowi istotny składnik kultury „małej ojczyzny”.
Początkowo gazeta miała charakter lokalny i koncentrowała się
wokół tematyki związanej z Przemyślem i najbliższą okolicą. Od 1975 r.
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swoim zasięgiem obejmowała obszar województwa przemyskiego.
Relacjonowała wszelkie najważniejsze wydarzenia społeczne, polityczne,
samorządowe, kulturalne i sportowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że w
okresie Polski Ludowej pismo miało upolityczniony charakter, a na jego
łamach nie brakowało tekstów przedstawionych językiem ówczesnej
propagandy. Dość dodać, że pierwszy jego numer, wydany w nakładzie
5 000 egzemplarzy, w dużej części poświęcony był pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej. Co więcej, w 1979 r. „Życie Przemyskie”
ukazywało się jako oficjalny tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej [128].
Lata osiemdziesiąte były dla czasopisma okresem kryzysowym.
Tygodnik stopniowo zmniejszał swój nakład, stawał się deficytowy
i tracił swoich czytelników. Na spadek zaufania społecznego mógł wpłynąć fakt, że w czasie stanu wojennego redakcja oficjalnie opowiedziała
się po stronie władz wojskowych. W kolejnej dekadzie działalność czasopisma nabrała rozpędu. Wyraźnie odmłodzony zespół dziennikarzy
mógł w pełni cieszyć się wolnością słowa, a redakcja tygodnika uzyskiwała profity z reklam i ogłoszeń. Od 1997 r. „Życie Przemyskie” ukazywało się w edycjach dla poszczególnych miast ówczesnego województwa
przemyskiego: Przeworska, Jarosławia i Lubaczowa. W styczniu 1999 r.
kolejna reforma administracyjna, w wyniku której Przemyśl utracił rangę
miasta wojewódzkiego, wymusiła zmianę tytułu gazety na „Życie Podkarpackie”. Jednak charakter i profil periodyku właściwie nie uległ większym przekształceniom, a „Życie Podkarpackie” pozostaje dziś jednym
z najważniejszych tygodników województwa podkarpackiego [33].
2. Problematyka książki – uwarunkowania teoretyczne
W niniejszej pracy posłużono się definicją problematyki książki
autorstwa Krzysztofa Migonia. Uzupełniono ją o rozważania teoretyczne
Jacka Wojciechowskiego na temat istoty czytelnictwa. Migoń wyodrębnił
kilka pól badawczych i obszarów działalności praktycznej związanych
z książką. Znalazły się wśród nich m.in. zagadnienia wydawnicze i edytorskie, księgarskie, biblioteczne oraz czytelnicze. Edytorstwo pojmował
jako procesy tworzenia i produkcji oraz zespół działań praktycznych
opartych na podstawach naukowych. W kręgu problematyki wydawniczej
umieścił: planowanie tematyczne, ustalanie charakteru wydań (typologię
książki), nakłady, ceny, wywoływanie i kształtowanie nowych zainteresowań korzystnych dla naukowego i kulturalnego rozwoju społeczeństwa. Z kolei księgarstwo rozumiał jako optymalizację zadań w zakresie
rozpowszechniania książki, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych
i kulturalno-społecznych, jak i relacji zachodzących pomiędzy księgarnią,
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a odbiorcą książki. Bibliotekarstwo definiował jako naukę o bibliotece,
zajmującą się jej funkcjami, takimi jak: gromadzenie i ochrona piśmienniczych dóbr kulturalnych oraz udostępnianie lub informacja o nich.
Do jej podstawowych zadań zaliczał sprawne organizowanie i zarządzanie tymi procesami [64, s. 17-63]. Zgodnie z definicją J. Wojciechowskiego czytelnictwo jest zjawiskiem społecznym, uporządkowanym
i otwartym systemem wiedzy, w specjalny sposób scalającym i klasyfikującym materiały wybrane z różnych dziedzin nauki. Posiada własny
przedmiot badań, wyspecjalizowane techniki analizy i określony dorobek.
Przedmiotem zainteresowania czytelnictwa jest proces czytania występujący w zbiorowości, albo inaczej, obserwowany z perspektywy zachowań
całych grup (a nie poszczególnych jednostek) [125, s. 18].
3. Zagadnienia wydawnicze i edytorskie
W latach 1981-2009 na łamach tygodnika opublikowano trzydzieści pięć artykułów z kręgu problematyki wydawniczej i edytorskiej.
Wyodrębnione teksty przeważnie opisywały inicjatywy wydawnicze
lokalnych archiwów, bibliotek, muzeów, towarzystw, uczelni i instytutów
naukowych. Odrębną grupę stanowiły artykuły i wywiady prasowe dotyczące zawodów: drukarza, introligatora i edytora. Przybliżały warunki ich
pracy, problemy i oczekiwania. Nie brano pod uwagę krótkich recenzji
i informacji o nowościach wydawniczych, głównie przewodnikach
i folderach, tomikach poezji oraz regionalnych wydawnictwach naukowych.
W 1981 r. Zdzisław Konieczny, dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, scharakteryzował działalność miejscowych wydawców.
W jego opinii Przemyśl wyróżniał się skalą i różnorodnością działalności
wydawniczej. Ośrodek ten specjalizował się głównie w publikowaniu
literatury specjalistycznej, w tym szczególnie z zakresu historii i dyscyplin pokrewnych. Wachlarz wydawniczy obejmował zarówno prace
popularnonaukowe, jak i rozprawy oraz czasopisma naukowe, adresowane do węższej grupy osób zainteresowanych przeszłością miasta i regionu. Środowisko pozbawione było przy tym tradycyjnego oparcia
o uczelnie, instytuty naukowe czy zawodowe firmy edytorskie. Inicjatywy wydawnicze podejmowane były zatem przez towarzystwa naukowe,
w tym przede wszystkim przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej, Stację Naukową Polskiego Towarzystwa Historycznego, a sporadycznie też instytucje wyznaniowe [34].
W 1982 r. o działalności wydawniczej Muzeum Okręgowego
w Przemyślu wypowiadał się na łamach tygodnika Antoni Kunysz,
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dyrektor tej instytucji. Obejmowała ona głównie publikowanie katalogów
i folderów. Wyniki badań naukowych, prowadzonych przez działy:
archeologiczny i etnograficzny ogłaszane były na łamach periodyku
„Materiały i Studia Muzealne” oraz ukazywały się w ramach serii
wydawniczej „Biblioteka muzealna”. Pozostałe inicjatywy wydawnicze
muzeum to monografie mniejszości narodowych w regionie, a także serie
biogramów osób związanych z ziemią przemyską [66].
W 1983 r. Zdzisław Szeliga, dziennikarz tygodnika, zauważył, że
działalność wydawnicza w Przemyślu, nie posiadającym w owym czasie
wyższej uczelni i będącym na jednym z ostatnich miejsc w kraju, jeśli
chodzi o liczbę pracowników naukowych, była imponująca. Wymienił
kilka tytułów periodyków naukowych, w tym m.in. ukazujący się od
1912 r. „Rocznik Przemyski” [99].
Innym razem relacjonowano rozmowę z Zygmuntem Klatką,
redaktorem naczelnym rzeszowskiego Oddziału Krajowej Agencji
Wydawniczej. Rzeszowski KAW został powołany w 1974 r. Według
relacji redaktora oficyna prowadziła politykę wydawniczą zbliżoną do
innych oddziałów w kraju. Do 1982 r. wydano sto dwadzieścia pozycji w
wielomilionowym nakładzie. Wydawnictwo specjalizowało się w pozycjach naukowych i lekturach szkolnych. Prowadziło współpracę z grafikami z Przemyśla oraz drukowało na zlecenie publikacje regionalne [84].
W 1984 r. na łamach „Życia Przemyskiego” kilkakrotnie przypominano o
działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) w Przemyślu. Głównym pretekstem była rocznica siedemdziesięciopięciolecia tej instytucji.
Zauważono, że w ciągu ostatnich pięciu lat Towarzystwo prowadziło
ożywioną działalność odczytową i wydawniczą. Pomimo że było wydawcą szeregu publikacji przeznaczonych dla dość wąskiego grona odbiorców, jego niskonakładowe pozycje wydawnicze znajdowały nabywców
nie tylko w Przemyślu [101].
W innym artykule zamieszczono wywiad z Julianem Olszakiem,
redaktorem naukowym wydawnictwa TPN. Przypomniał on, że pierwszą
pozycją, która ukazała się w ramach serii „Biblioteka Przemyska” była
praca Antoniego Kunysza i Franciszka Persowskiego pt.: Przemyśl
w starożytności i średniowieczu (1966) [94].
W 1988 r. nawiązano do jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności wydawniczej Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Przemyślu. Organizacja swoje pierwsze przedsięwzięcia edytorskie
realizowała w latach trzydziestych w ramach serii „Regionalna biblioteka
historyczna dla młodzieży. Wydawnictwo Sekcji Dydaktycznej Oddziału
Przemyskiego PTH”. Wydarzenia wojenne, a także czasy późniejszych
przemian społecznych i politycznych, nie sprzyjały wznowieniu inicjatyw
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wydawniczych. Oddział został reaktywowany w 1947 r., ale do działalności edytorskiej powrócono dopiero w 1974 r. Dzięki dotacji Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu rozpoczął wówczas wydawanie
„Przemyskich Zapisków Historycznych” – periodyku naukowego poświęconego historii regionu przemyskiego. Od 1976 r. do końca 1987 r.
Oddział PTH wydał dwadzieścia cztery pozycje [8].
W 1990 r. na łamach „Życia Przemyskiego” nawiązano do problematyki druków bezdebitowych, ukazujących się nielegalnie, poza
cenzurą i oficjalnymi instytucjami. Najgłośniejszą tego typu inicjatywą
było powołanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej, która wydawała
dzieła zakazanych wówczas autorów, m.in.: Czesława Miłosza, Tadeusza
Konwickiego oraz teksty publicystyczne, historyczne i materiały źródłowe. Okres rozkwitu nielegalnych wydawnictw przypadł na lata 19801981. Artykuł ukazał się w kontekście „Wystawy druków bezdebitowych
i fotografii. Sierpień 1980 – kwiecień 1989” otwartej w styczniu 1990 r.
w Sali Herbowej Archiwum Państwowego w Przemyślu. Zaprezentowano na niej książki, plakaty, ulotki, znaczki, kalendarze i fotografie sygnalizujące zjawisko niezależnego ruchu wydawniczego [98].
W 1994 r. opublikowano krótki artykuł przybliżający aktywność
edytorską Archiwum Państwowego w Przemyślu. Instytucja specjalizowała się zwłaszcza w edycji materiałów źródłowych oraz informatorów.
Przy okazji zwrócono uwagę na jej bogate zbiory, w tym najstarsze
dokumenty pochodzące z XIII w. [77].
W kręgu tematyki dotyczącej zawodów drukarza, introligatora
i edytora znalazł się tekst opisujący działalność Spółdzielni Inwalidów
„Praca” w Przemyślu, w którym mieścił się również zakład poligraficzny
i krawiecki. Równocześnie przybliżono sytuację drukarstwa w Przemyślu
w 1981 r. i wcześniej. W świetle zamieszczanych wspomnień pracowników drukarni okazało się, że: „Przed laty działały w Przemyślu
trzy drukarnie lub raczej małe manufaktury, gdzie ręcznie jak w czasach
Gutenberga, składano czcionki nie tylko na ślubne zaproszenia i klepsydry, afisze i drobne druki, ale powstawały tam również książki i czasopisma np. «Głos Demokraty», «Nowe Horyzonty», «Życie Ziemi
Przemyskiej»”. W 1981 r. w drukarni „Praca” kontynuowano wydawanie
pozycji książkowych oraz „Życia Przemyskiego” [65].
Inny artykuł opisywał działalność drukarni z Przeworska przy
ul. Krakowskiej. Drukarnia ta szczyciła się w owym czasie pięćdziesięcioletnią historią. W okresie międzywojennym i w trakcie okupacji
kierował nią Zygmunt Kiszelewski. Po wojnie kolejno zmieniali się jej
właściciele. W połowie lat siedemdziesiątych opiekę nad drukarnią przejęły Rzeszowskie Zakłady Graficzne. Specjalizowała się ona w drukach
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akcydensowych, drukach manipulacyjnych dla przemysłu, handlu i jednostek administracji państwowej, broszurach i katalogach. Z artykułu
wynikało, że w 1984 r. instytucja borykała się z wieloma problemami,
takimi jak: małe pomieszczenia, przestarzałe maszyny, brak chętnych do
kontynuowania tradycji zawodowych, niskie płace oraz szkodliwe warunki pracy [100].
Pretekstem do powstania kolejnego artykułu stał się przypadający
na ostatnią niedzielę maja 1985 r. „Dzień Drukarza”. Była to zarazem sto
piętnasta rocznica powstania pierwszej w Polsce zawodowej organizacji
drukarzy, której tradycje kontynuował (jak wynika z tekstu) Związek
Zawodowy Poligrafii PRL. Okolicznościowy artykuł wzbogaciła fotografia drukarzy z Rzeszowskich Zakładów Graficznych [70].
W 1988 r., ponownie z okazji „Dnia Drukarza”, przypomniano
działalność Rzeszowskich Zakładów Graficznych. W tym czasie posiadały one jedenaście filii lokalnych. Produkcja wydawnicza w 1987 r. obejmowała 11 200 000 egzemplarzy książek. Zakład współpracował z
dwudziestoma dwoma wydawnictwami centralnymi, m.in. Ossolineum,
Wiedzą Powszechną, Iskrami. Ponadto drukował lokalną prasę, w tym
„Życie Przemyskie”. Miał poważne trudności z dostawami papieru, przestarzałą technologią i maszynami [83].
Odmienny charakter posiadał artykuł z 1982 r. przypominający
sylwetkę Jana Szeligi, polskiego drukarza. Dokładna data i miejsce urodzenia Jana Szeligi nie są znane. Wiadomo, że kształcił się w Krakowie.
Założył tam swoją pierwszą, własną drukarnię, gdzie tłoczył druki okolicznościowe, kalendarze i panegiryki. Z powodu konkurencji opuścił
Kraków i w 1610 r. przeniósł się do Dobromila, gdzie zorganizował
prężny ośrodek wydawniczy wspólnie z Janem Szczęsnym Herburtem.
Rozgraniczając rolę drukarza i nakładcy dobierał teksty i dbał o ich przygotowanie edytorskie. Prace poligraficzne wykonywał samodzielnie.
Wydał m.in.: Annales Stanisława Orzechowskiego (1611), Historia
Polonica Jana Długosza (1615). W 1618 r. Szeliga przeniósł się do Lwowa, gdzie w ciągu roku wydrukował kilka pism dla dominikanina Gabriela Leopolity. W latach 1618-1619 działał w Jaworowie na Rusi Halickiej,
a w 1620 r. powrócił do Lwowa. W 1621 r. przeniósł się do Jarosławia,
gdzie przez pięć lat prowadził własną drukarnię. Wydał jej nakładem
około dwudziestu pięciu druków, głównie religijnych. W ostatnim etapie
swojej wędrówki Szeliga powrócił do Lwowa, gdzie w 1626 r. otrzymał
tytuł „Typografa arcybiskupiego” i pozostał na usługach arcybiskupa
Stanisława Grochowskiego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat życia Jan
Szeliga wydał około pięćdziesięciu druków, przeważnie o tematyce reli-
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gijnej. Ogółem w jego dorobku wydawniczym znalazło się około stu
dwudziestu pozycji. Zmarł we Lwowie w 1637 r. [82].
Bohaterem kolejnego artykułu był mistrz introligatorski Stanisław Kaszycki uprawiający tę profesję przeszło czterdzieści lat. Początki
kariery zawodowej S. Kaszyckiego były przypadkowe. Ukończył kurs
introligatorski w Otwocku, a podstaw papiernictwa i technologii introligatorskich uczył się jeszcze przed wojną w Warszawie. U progu swojej
działalności zawodowej związał się ze Spółdzielnią Inwalidów „Praca”
w Przemyślu. Cenił sobie sprawdzone metody pracy, pozwalające na
własną inicjatywę. Przyzwyczajony był do tradycyjnych nożyc do cięcia
tektury oraz starych maszyn do sztancowania, pamiętających jeszcze
czasy austriackie [67].
W innym artykule przypomniano pierwszego znanego introligatora, żyjącego w VI w., irlandzkiego mnicha Dageusa, a także nawiązano
do działalności średniowiecznych organizacji zawodowych, cechów
zrzeszających mistrzów książkowych opraw. Na tym tle odniesiono się
do współczesnej sytuacji introligatorstwa w Polsce. Dawne chlubne
tradycje tej profesji były jeszcze kontynuowane, ale pod koniec lat
osiemdziesiątych XX w. wyraźnie zmniejszyła się liczba rzemieślników
zajmujących się ręczną oprawą książek. W konsekwencji introligatorstwo
powoli stawało się ginącym zawodem. Popyt na piękne i oryginalne
oprawy zauważany był głównie w kręgach bibliofilskich. W województwie przemyskim w 1987 r. działały jedynie dwie introligatornie –
w Przemyślu i Jarosławiu. Dla porównania warto podać, że Skorowidz
przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi z 1906 r. wymienia sześć
zakładów introligatorskich w Jarosławiu i siedem w Przemyślu. Większość z nich przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Ponadto
w artykule umieszczono wypowiedź kierownika introligatorni usługowej
Spółdzielni Inwalidów „Praca” w Przemyślu. Wynikało z niej, że introligatornia zatrudniała w 1987 r. osiem osób – trzech mistrzów i pięciu
czeladników. Nie ograniczała się do oprawy książek, czasopism czy prac
dyplomowych. Wykonywała także pracochłonne etui (do przechowywania medali, odznak itp.), specjalistyczne teczki i inne akcesoria. Na temat
działalności spółdzielni wypowiedzieli się również jej pracownicy: „Kilkanaście lat temu biblioteki zlecały nam do oprawy przede
wszystkim książki stare i zniszczone, a naszym zadaniem było przedłużyć okres ich używalności. Teraz trafiają do nas pozycje zupełnie nowe,
prawie prosto z księgarni. Bibliotekarze wiedzą, że niemal każda książka,
która nie jest zszywana arkuszami a jedynie klejona u grzbietu rozsypuje
się po pierwszym przeczytaniu. Zalew tandetnie wykonywanych książek
jest zjawiskiem wprost zatrważającym” [113].
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W 1983 r. jeden z pracowników redakcji literaturoznawstwa
wydawnictwa Ossolineum odsłonił kulisy pracy edytorskiej: „Edytor to
zawód wymagający odpowiednich, ściśle określonych kwalifikacji. Choć
muszę przyznać, że pewien margines zawodowej improwizacji oraz
intuicji istnieje i jest potrzebny. Bardzo przydaje się w pracy zwykłe
życiowe doświadczenie, pozwala to zachować niezbędny dystans i jakość
spojrzenia. Sukces następuje kiedy autor, który nieśmiało przyniósł do
wydawnictwa swoją pierwszą książkę zaczyna robić karierę w literaturze” [102].
W okresie 1999-2009 ukazało się jedenaście artykułów dotyczących problematyki wydawniczej i edytorskiej. Były wśród nich teksty
surowo oceniające kondycję lokalnego rynku wydawniczego, szczególnie
wytykające niski poziom merytoryczny przemyskich przewodników
turystycznych oraz niektórych publikacji naukowych [36, 37, 75, 120,
121, 126]. Zastanawiano się również czy komiks, którego bohaterem jest
Dobry Wojak Szwejk, okaże się udanym pomysłem na promocję miasta
[45]. W 2005 r. bohaterem jednego z artykułów był Bohdan Butenko,
ceniony ilustrator książek dla dzieci i młodzieży [63]. W 2008 r. promowano inicjatywę Szkoły Podstawowej w Wiązownicy, która była wydawcą tomiku poezji poświęconego papieżowi Janowi Pawłowi II [53].
Z kolei w 2009 r. przybliżono sylwetkę Józefa Styfiego – drukarza
i wydawcy przemyskiego działającego na przełomie XIX i XX w. [42].
Ponadto na łamach tygodnika można było odnaleźć informacje o pochodzącym z przemytu drogocennym średniowiecznym manuskrypcie, odnalezionym przez policję w jednym z jarosławskich mieszkań [32].
4. Zagadnienia księgarskie
W latach 1981-2009 na łamach tygodnika „Życie Przemyskie”
i „Życie Podkarpackie” ukazało się szesnaście artykułów poruszających
problematykę księgarską. Na początku lat osiemdziesiątych opublikowano kilka tekstów opisujących trudną sytuację regionalnego księgarstwa.
Brak atrakcyjnych dla czytelnika tytułów, mały nakład, oderwanie księgarni od czytelnika, kulejący rynek księgarski, to najważniejsze problemy, które wymieniała Alicja Homkało, pełniąca obowiązki zastępcy
kierownika księgarni nr 108 w Jarosławiu oraz Józef Połonkiewicz,
zarządzający jedną z przeworskich księgarni. W swoich księgarniach
zajmowali się skupowaniem książek używanych. W ich opinii była to
sytuacja nienormalna i paradoksalna, gdyż funkcją księgarń jest sprzedaż,
a nie kupno książek [89].
Warto nadmienić, że tygodnik „Życie Przemyskie” wspierał
akcję skupowania używanych książek przez księgarnie m.in. publikując
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w dziale „Reklama i ogłoszenia” artykuły popularyzujące to przedsięwzięcie. W jednym z nich odnajdziemy informację, że w 1981 r. również
w księgarniach w Jarosławiu, Lubaczowie oraz Przeworsku otwierano
punkty antykwaryczne skupujące używane książki. Akcja największym
powodzeniem cieszyła się w tym ostatnim mieście. Redakcja czasopisma
zachęcała swoich czytelników do poparcia i uczestniczenia w tym przedsięwzięciu następującymi słowami: „Całym sercem jesteśmy za. Dlatego
zachęcamy naszych czytelników do poparcia tego cennego pomysłu.
Może w ten sposób złagodzimy nieco sytuację, jaka panuje na rynku
wydawniczym” [114].
Na temat złej kondycji rynku księgarskiego w regionie
przemyskim wypowiadali się w 1982 r. na łamach tygodnika lokalni
księgarze, m.in. Mieczysław Strzępek, kierownik placówki Dom
Książki w Jarosławiu: „Sytuacja z książką jest ogólnie znana. Jest źle
i pomimo iż na szczeblu rządowym podjęto stosowne decyzje, zapowiadające rychłe zwiększenie produkcji, to apetyty klientów zaspokajane
są w niewielkim stopniu. Niektóre publikacje awansowały już do symbolu niespełnionych marzeń Polaków. Tradycyjną formą popularyzacji
książki stały się coroczne, majowe Dni Oświaty Książki i Prasy. Obecnie
obchodzone są w sposób raczej symboliczny. Deficytu książek nie
rekompensują żadne doraźne imprezy”. Kolejnym rozmówcą był Józef
Połonkiewicz, kierownik księgarni w Przeworsku, który w gąszczu problemów rynku księgarskiego, dostrzegł jednak pozytywne zmiany w polityce wydawniczej, widoczne w estetyce ukazujących się pozycji.
Co ciekawe, Maria Kuc, zatrudniona w księgarni w Lubaczowie, odsyłała
swoich klientów do bibliotek, do których księgarnie wysyłały pokaźną
część książek. Wśród komentatorów sytuacji lokalnego rynku książki
znalazł się również Kazimierz Szewczyk, antykwariusz z Przemyśla:
„Trudno podsumować zaprezentowane tu wypowiedzi, gdyż sprowadziło
by się to do sporządzenia rejestru trudności i narzekań. Cóż z tego, że
książka awansowała u nas do roli towaru pierwszej potrzeby skoro samo
życie sprawiło, iż towar ten jest dziś wielkim luksusem. Mamy się z tego
cieszyć, czy smucić? A może po prostu lepiej ten luksus szanować”.
Ostatnim rozmówcą w tym artykule była Krystyna Gerowicz, pracownik
księgarni przy ul. Franciszkańskiej w Przemyślu. Zwróciła uwagę na
problemy przeplatające się we wcześniejszych rozmowach, tzn. mały
napływ książek, niskie nakłady, brak informacji o książkach, opóźnienie
zapowiedzi wydawniczych [88].
W 1983 r. pojawiały się sugestie, że za kryzys na regionalnym
rynku księgarskim odpowiada Dyrektor Domu Książki w Rzeszowie,
a także autorzy ustawy z 29 listopada 1982 r. „w sprawie preferencji
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w sprzedaży wydawnictw”, w świetle której w pierwszej kolejności
honorowane były: Biblioteka Narodowa, biblioteki publiczne, biblioteki
uniwersyteckie, biblioteki szkolne, instytuty naukowe i ludzie nauki.
W konsekwencji księgarnie otrzymywały do sprzedaży zbyt małą liczbę
egzemplarzy książek [107].
Od 1988 r. odnotowywano poprawę sytuacji na regionalnym rynku księgarskim. Oferta księgarń stopniowo stawała się bardziej zróżnicowana, odbiorców książek cechowały dojrzalsze, bardziej ambitne
i indywidualne zainteresowania czytelnicze [95].
Z drugiej strony, coraz więcej tytułów nie znajdowało nabywców, magazyny przepełniały się, a niektóre pozycje były przeceniane.
Bezkrytyczny, „owczy pęd” kupowania książek odchodził powoli w przeszłość, co wpłynęło na ugruntowanie postawy świadomego klienta. Podstawowym czynnikiem hamującym sprzedaż stała się jednak wysoka
cena książek. Region przemyski nie był wówczas zasobny w księgarnie,
działało siedemnaście placówek Domu Książki. Istniały jednakże inne
formy popularyzacji książki, takie jak: kiermasze, sprzedaż ratalna oraz
szkolne spółdzielnie uczniowskie, które mogły pobierać z określonych
placówek Domu Książki towar z odpowiednią bonifikatą, rozprowadzany
potem w szkołach po atrakcyjnych cenach [112].
Dziennikarze przemyskiego tygodnika przybliżyli swoim czytelnikom sytuację rynku księgarskiego w Jarosławiu. W czerwcu 1991 r.
otwarto w tym mieście Dom Książki „Atlas”. Jego kierownikiem został
Mieczysław Strzępek – doświadczony jarosławski księgarz. Obok księgarni „Atlas” w mieście istniała jeszcze placówka w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki oraz prywatna księgarnia przy ul. Grunwaldzkiej
[106].
Analiza informacji prasowych, które ukazywały się w połowie lat
dziewięćdziesiątych może prowadzić do wniosku, że ówczesny rynek
księgarski nadal borykał się z wieloma problemami. Najczęściej dotyczyły one zbyt wysokich cen książek, marż hurtowych i detalicznych. Krytykowano również tendencję zgodnie z którą dążono do tego, by nie
umieszczać nadrukowanych cen na książkach [78].
Sporadycznie interesowano się działalnością antykwariatów.
W 1991 r. w Przemyślu funkcjonowały dwie placówki zajmujące się
skupem i sprzedażą używanych książek. Mieściły się w obrębie przemyskiej starówki, przy ul. Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej. W tym
czasie nie skupowały podręczników szkolnych oraz nie oferowały książek wychodzących poza ramy literatury popularnej i rozrywkowej.
Wobec czego kwestionowano działalność tych placówek pod szyldem
antykwariatu [38].
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Na łamach tygodnika pojawiały się również informacje o imprezach związanych ze sprzedażą książek. Przykładem takiej imprezy były
majowe kiermasze towarzyszące obchodom Dni Kultury Oświaty
i Książki. Stanowiły rzadką okazję do zakupu bardziej atrakcyjnych
pozycji oraz spotkań z autorami. W 1981 r. dziennikarz „Życia Przemyskiego” relacjonujący przebieg takiej imprezy, podzielił się następującą
refleksją: „Święto jak wiadomo trwa krótko – a w życiu dominuje
codzienność. To ona stanowi o obrazie naszego życia kulturalnego, a jest
ono takie jakie jest. W produkcji książek jesteśmy obecnie w samym
ogonie Europy (mając jednak za plecami Albanię, co z dumą niektórzy
podkreślają)”.
W okresie funkcjonowania tygodnika pod nazwą „Życie Podkarpackie” w latach 1999-2009 ukazało się jedynie pięć artykułów dotyczących zagadnień księgarskich. W dwóch przypadkach opisywały
inicjatywy jednej z przemyskich księgarń – spotkanie z aktorem i poetą
Krzysztofem Piesiewiczem [46] oraz promocję książki Jacka Błońskiego,
przemyskiego muzealnika, autora Legend z przemyskiego grodu [43].
Popierano również pomysł utworzenia kawiarni w lokalu zajmowanym
przez inną przemyską księgarnię [17]. Dwukrotnie odwoływano się do
problemów związanych z zakupem podręczników szkolnych. Narzekano
na ich wysokie ceny, również w antykwariatach. Sami księgarze zauważali, że rodziców często nie stać na zakup kompletów podręczników,
których cena oscylowała w okolicach kilkuset złotych [55].
5. Zagadnienia biblioteczne
W latach 1981-2009 opublikowano osiemdziesiąt dwa artykuły
poświęcone działalności poszczególnych bibliotek, jak i sieci bibliotecznych na terenie regionu przemyskiego, kondycji tych placówek oraz
podejmowanych przez nie inicjatyw. W tej grupie znalazły się również
teksty nawiązujące do aktywności osób związanych z biblioteką i książką: bibliotekarzy, bibliofilów, popularyzatorów książki. Na marginesie
warto dodać, że odnotowano także około dwustu krótkich informacji
i notatek dotyczących spotkań autorskich, wystaw, konkursów i innych
cyklicznych imprez organizowanych przez biblioteki.
Część tekstów stanowiła próbę analizy funkcjonowania regionalnej sieci bibliotek. Zazwyczaj prezentowano negatywny i problematyczny obraz tego środowiska. W 1981 r. ukazały się artykuły opisujące
kłopoty użytkowników bibliotek z dostępem do interesujących i ciekawych książek. Odwołano się w nich do prawa pierwokupu zagwarantowanego bibliotekom, które było mocno ograniczone i zależne od
państwowej sieci księgarskiej. Wyrażano pewne obawy co do tej formy
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zakupów książek przez biblioteki, która mogła być konkurencyjna
w stosunku do działalności antykwarycznej [90, 111].
Z innego tekstu opublikowanego w 1985 r. wynikało, że w regionie przemyskim ograniczono działalność lub likwidowano wiele
zakładowych domów kultury, klubów, świetlic oraz bibliotek. Autor
artykułu uznał, że było to związane z coraz większą popularnością
telewizji oraz brakiem pieniędzy na działalność placówek kulturalnych.
W 1985 r. głównym źródłem finansowania Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej był Wojewódzki Fundusz Rozwoju Kultury, który przeznaczył
24 000 000 (starych złotych) na potrzeby tej biblioteki, co było kwotą
niewystarczającą [93].
Ogólna zła sytuacja krajowego środowiska bibliotecznego, jak
zauważyli w 1985 r. dziennikarze „Życia Przemyskiego”, dotyczyła
również bibliotek szkolnych. Zapaść tego rodzaju placówek, wynikała
z deficytu środków finansowych na podstawowe potrzeby, w tym na
aktualne wydawnictwa metodyczne dla nauczycieli. Krytykowano nieudolny system pozyskiwania pieniędzy na działalność bibliotek od dyrekcji i komitetów rodzicielskich [123].
W 1988 r. przedstawiono dane dotyczące sieci bibliotek publicznych w województwie przemyskim. Tworzyły ją wówczas: biblioteka
wojewódzka, trzy biblioteki miejskie, pięć bibliotek miejsko-gminnych,
trzydzieści gminnych, piętnaście filii miejskich i sto sześć wiejskich oraz
sto dwadzieścia dziewięć punktów bibliotecznych (szesnaście w mieście
i sto trzynaście na wsi). Łącznie biblioteki publiczne w województwie
zgromadziły księgozbiór liczący 1 500 000 woluminów. Na statystycznego mieszkańca przypadało średnio 3,7 książki, a na użytkownika bibliotek 23,5 książki. Na stu mieszkańców województwa przypadało szesnastu
czytelników. Z relacji pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu wynikało, że rozlokowanie bibliotek w województwie było na ogół wystarczające. Negatywnie oceniono jednak sytuację
bibliotek wiejskich. Złożyło się na to kilka czynników, m.in. zły stan
lokali zajmowanych przez biblioteki (ciasne pomieszczenia), niekompletne księgozbiory, brak nowych wydawnictw. Narzekano również na wygórowane ceny książek w księgarniach, co z kolei zwiększało zadania
bibliotek. Wytworzyła się paradoksalna sytuacja, w której pewne kryzysowe aspekty polskiej rzeczywistości stanowiły dla bibliotek dodatkową
szansę rozwoju [80].
W 1991 r. ogłoszono dane, z których wynikało, że zanotowano
9% spadek w stosunku do roku poprzedniego osób korzystających
z księgozbiorów polskich bibliotek, a liczba wypożyczeń spadła o 13%.
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Ponadto niepokojąco zmalała o 12% liczba czytelników na wsi w wieku
do piętnastu lat [79].
Przypadający na połowę lat dziewięćdziesiątych rozwój szkolnictwa wyższego w Przemyślu wywołał dyskusję o potrzebie rozbudowy
lokalnego zaplecza bibliotecznego. W 1996 r. swoją działalność rozpoczęła w Przemyślu Wyższa Szkoła Administracji. Wykładowcom i studentom tej uczelni doskwierał jednak brak biblioteki uczelnianej [122].
Koncentrowano się również na problemach poszczególnych
bibliotek. Modelowym przykładem regionalnej placówki bibliotecznej,
która przez długie lata borykała się z trudnościami lokalowymi, finansowymi i kadrowymi była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu. Dziennikarze przemyskiego tygodnika od 1981 r. kilkakrotnie
opisywali trudną sytuację tej instytucji. Monitorując jej kolejne remonty,
przeprowadzki do wynajmowanych, często ciasnych i prowizorycznych
lokali oraz kłopoty z uporządkowaniem księgozbioru, nazywali ją ironicznie „wędrującą biblioteką” [86, 96, 110]. O tym, że sytuacja tej instytucji z czasem uległa poprawie, dowiadujemy się z artykułu
relacjonującego w 2008 r. uroczystość nadania Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Przemyślu imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego.
Należy dodać, że biblioteka mieściła się już w nowym lokalu przy
ul. Śnigurskiego w Przemyślu [60].
Z podobnymi problemami spotykała się również dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu. W latach osiemdziesiątych
większość spośród funkcjonujących w mieście filii tej biblioteki nie
dysponowała odpowiednim zapleczem lokalowym. Zajmowały doraźnie
zaadaptowane miejsca, stare i zniszczone pomieszczenia o małej powierzchni użytkowej [85].
W 1988 r. opisano fatalną sytuację biblioteki Towarzystwa
Muzycznego w Przemyślu. O początkach jego działalności może świadczyć udokumentowane posiedzenie Tymczasowego Wydziału z listopada
1865 r. pod przewodnictwem Aleksandra Dworskiego. Towarzystwo
organizowało koncerty, angażowało się w obchody patriotyczne, a także
prowadziło szkołę muzyczną. W swoich strukturach zrzeszało przedstawicieli miejscowej inteligencji: lekarzy, nauczycieli, adwokatów, urzędników itp. W okresie I i II wojny światowej stopniowo traciło swój
majątek. Pod koniec lat osiemdziesiątych siedziba biblioteki tej szacownej instytucji popadła w ruinę: „Dziurawe podłogi, popękany sufit,
wyłamane drzwi do budynku. Wśród powyłamywanych szaf, zupełnie
zdewastowanych, dwa zniszczone fortepiany i sterta porozrzucanych nut
i książek. Stare ozdobne wydania. Beethoven, Mozart, Chopin, Moniuszko w ubiegłowiecznych lipskich i wiedeńskich edycjach. Wiele jest
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rękopisów...”. Owa dramatyczna relacja pojawiła się na łamach tygodnika tylko jeden raz. W przyszłości nie podjęto już próby opisania dalszego
losu księgozbioru Towarzystwa Muzycznego. Bulwersującym jest fakt,
że władze miasta i osoby odpowiedzialne za bibliotekę doprowadziły ją
do takiego stanu tłumacząc się brakiem lokalu i pieniędzy na utrzymywanie placówki [76].
Na łamach tygodnika dominowały informacje o bibliotekach
przemyskich. Znacznie rzadziej publikowano teksty poświęcone bibliotekom z Dynowa, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska i innych miejscowości z terenu dzisiejszego województwa podkarpackiego, m.in. na
łamach „Życia Przemyskiego” dwukrotnie (1983 i 1987 r.) przybliżono
działalność utworzonego w 1962 r. Oddziału Dziecięcego Biblioteki
Publicznej w Przeworsku [105, 115]. O tej przeworskiej książnicy pisano
również w kontekście kolejnych jubileuszy, inicjatyw wydawniczych
i popularyzatorskich oraz nominacji dyrektorskich [49, 50, 103, 116, 117,
118].
Sporadycznie informowano również o projektach Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która w 1987 r. realizowała m.in.
koncepcję utworzenia specjalistycznej biblioteki harcerskiej. Przedstawiono wówczas plan działania, w którym założono, że biblioteka będzie
gromadzić książki, czasopisma, druki ulotne o tematyce związanej
z harcerstwem. Jej zbiory były jeszcze skromne, dlatego organizatorzy
liczyli na społeczną zbiórkę książek i czasopism. Potencjalnych ofiarodawców poinformowano o możliwości wpisania ich nazwisk do honorowej księgi współtwórców biblioteki [91].
Obok zagadnień dotyczących pojedynczych bibliotek lub sieci
bibliotecznych w regionie przemyskim w kolejnych numerach „Życia
Przemyskiego” z lat 1981-1999, można odnaleźć także materiały poświęcone osobom związanym z biblioteką i książką. W tym gronie znalazła
się m.in. Halina Zahel, długoletnia bibliotekarka Przemyskiej Biblioteki
Publicznej [71], Władysław Opaliński, popularyzator książki polskiej
w Ameryce [104], Jadwiga Gamska-Łempicka, poetka i bibliotekarka
[104] oraz Franciszek Siarczyński, dyrektor Ossolineum, proboszcz,
historyk i literat [92].
Na tym tle wyróżniał się jeden z artykułów, w dość osobliwy
sposób charakteryzujący specyfikę profesji bibliotekarskiej. Przy czym
można odnieść wrażenie, że jego autora nie cechowała szczególna
sympatia do tego zawodu. Świadczyć o tym może fragment tej wypowiedzi: „Instytut Nauki i Techniki przy Uniwersytecie w Manchesterze
przeprowadził badania dotyczące stresów jakich doznają w ciągu dnia
pracy przedstawiciele różnych zawodów. Stwierdzono, że największym
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napięciom ulegają górnicy, budowlani, dziennikarze i stomatolodzy.
Stresy powodują wysokie ciśnienie, prowadzą do depresji, chorób mózgowych i sercowo-naczyniowych. Na ostatnim miejscu tej listy znalazł
się zawód bibliotekarza, jako najbardziej spokojny. U nas w Polsce zbyt
wielu jest «bibliotekarzy» na różnych stanowiskach, którzy niezależnie
od rangi i rozmiaru obowiązków starają się być od nich jak najdalej, nie
przejmować się pracą i maksymalnie jej unikać. Równocześnie sporo
energii wkładają w narzekanie na niskie pobory i kiepską stopę życiową”.
Dalej autor artykułu w nie pozbawionym ironii tonie, posiłkował się
przykładem zawodu bibliotekarza w celu napiętnowania lenistwa i nieróbstwa reprezentantów innych profesji. Określił również bibliotekarzy
jako ludzi uprawiających zawód nudny i bezstresowy. Swój wywód
zakończył słowami: „Nie stać mnie na luksus bycia «bibliotekarzem»
w redakcji, chociaż dla zdrowia byłoby to korzystne” [69].
W latach 1999-2009, a więc już w okresie kiedy tygodnik funkcjonował pod nazwą „Życie Podkarpackie”, problematykę biblioteczną
przywoływano zwykle w momencie gdy dana placówka otrzymywała
znaczące wsparcie finansowe lub materialne [3, 12, 15, 35, 39, 40, 44, 47,
54, 59]. Warto wspomnieć choćby o darowiźnie Jadwigi i Jana Carów
z Warszawy, którzy w 2003 r. przekazali bibliotece Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Przemyślu 12 800 książek pochodzących z ich
prywatnej kolekcji. Tym bardziej, że poszczególne dzieła wchodzące
w skład tego zbioru opatrzone były autografami autorskimi [58].
O bibliotekach pisano też przy okazji problemów lokalowych,
remontów lub przeprowadzek do nowej siedziby [13, 14, 16, 21, 26, 27,
30, 31, 41, 52, 57]. Ponadto publikowano wywiady przeprowadzane
z dyrekcją i personelem bibliotecznym, a także informowano o zmianach
na stanowiskach kierowniczych [19, 22, 24, 48, 50, 56]. W sporadycznych przypadkach wspominano o starych drukach, tzw. „białych
krukach” oraz odsłaniano tajniki metod konserwacji książek [1, 6, 20,
51], umieszczano relacje z uroczystości jubileuszowych [49], a także
zagranicznych delegacji studentów i doktorantów [23].
6. Problematyka czytelnicza
W wyniku analizy zawartości archiwalnych numerów przemyskiego tygodnika z lat 1981-2009 wyodrębniono trzydzieści dwa artykuły
związane tematycznie z problematyką czytelnictwa. Z czego na łamach
„Życia Przemyskiego” (1981-1999) opublikowano dziewiętnaście
tekstów, a po zmianie nazwy gazety na „Życie Podkarpackie” (19992009) ukazało się pozostałych trzynaście artykułów.
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W 1987 r. na łamach tygodnika zastanawiano się nad poziomem
czytelnictwa w Polsce. Opinie, które przytoczono na ogół nie były
optymistyczne. Posiłkowano się danymi statystycznymi (nie odsyłając
jednak do źródeł), z których wynikało, że 60% Polaków w ogóle nie
czytało książek. Przytoczone dane starano się skonfrontować ze skalą
zjawiska czytelnictwa w krajach zachodnich, gdzie miernikiem czytelniczych zainteresowań były rankingi najlepiej sprzedających się książek,
tzw. bestsellerów. Odwrotna sytuacja istniała w Polsce, gdzie bestsellerem była książka nieosiągalna w sprzedaży. Jeśli nawet udało się ją
kupić, to nie zawsze była czytana. Zwrócono uwagę, że duże możliwości
w zakresie propagowania czytelnictwa mają radio, kino i teatr [9].
W następnym tekście, opublikowanym u schyłku lat osiemdziesiątych XX w., zastanawiano się nad zjawiskiem komercjalizacji czytelnictwa, którego przejawem była moda na czytanie, czy choćby posiadanie
książki. Posłużono się przykładem powieści Jerzego Kosińskiego
Malowany ptak, która opatrzona przed laty etykietą „antypolskiej” stała
się hitem sezonu. W tym czasie popularnością wśród czytelników, cieszyły się także pozycje: Początek Andrzeja Szczypiorskiego oraz dzieła
pisarzy emigracyjnych, w tym szczególnie Witolda Gombrowicza
i Czesława Miłosza [108].
Pod koniec kolejnej dekady ukazał się artykuł prezentujący dane
statystyczne dotyczące ówczesnego poziomu czytelnictwa. Wynikało
z nich, że w 1999 r. 36% ankietowanych Polaków przyznało się, że
w ciągu dwunastu miesięcy nie przeczytało ani jednej książki, a 58%
przeznaczało na książki rocznie 200 złotych. Pozytywnie odniesiono się
również do stosunkowo nowego wówczas zjawiska propagowania czytelnictwa w Internecie [74].
Odrębną grupę stanowiły teksty przybliżające różnorodne formy
popularyzacji czytelnictwa w miejskich bibliotekach, m.in. na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu [97], Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku [109], Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lubaczowie [61], a także w zakładach pracy w regionie przemyskim
[87], w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych [62] oraz w klubach zrzeszających miłośników literatury [81]. Niezmiennie popularnymi
formami propagowania czytelnictwa były wystawy, konkursy literackie,
spotkania autorskie, lekcje przysposobienia bibliotecznego, odczyty
i prelekcje.
W 1998 r. ukazał się artykuł poświęcony problematyce zaburzeń
w procesie czytania. W tekście zwrócono uwagę na niski poziom wiedzy
o tym problemie w Polsce oraz podkreślono potrzebę wcześnie zapoczątkowanych ćwiczeń korekcyjnych, które zwiększają szansę na całkowite
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wyleczenie. Zauważono, że rodzice dzieci dotkniętych dysleksją mogą
być bardzo pomocni w ćwiczeniach przyczyniających się do leczenia tej
przypadłości, m.in. w rozwijaniu pamięci słuchowej, wzrokowej, rozwiązywaniu szarad, rebusów, zabawach w tworzenie wyrazów [68].
Spośród trzynastu tekstów, które ukazały się na łamach „Życia
Podkarpackiego” w okresie 1999-2009, najliczniejszą grupę stanowiły
artykuły popularyzujące czytanie ze zrozumieniem [4, 5, 72, 73, 124],
a także komunikaty wspierające ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta
dzieciom” [11, 29, 119]. Ponadto dwukrotnie odniesiono się do problemu
czytelnictwa osób niewidomych [2, 25]. Uskarżano się również na wysokie ceny książek i podręczników szkolnych [28] oraz poddawano krytyce
decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wykreślenia
z kanonu lektur szkolnych dzieł Witolda Gombrowicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Franza Kafki [10].
6. Podsumowanie
Zasadniczy problem pracy sprowadzał się do pytania czy problematyka książki była obecna na łamach „Życia Przemyskiego” i „Życia
Podkarpackiego” w latach 1981-2009. Zakładając, że gazeta lokalna
powinna zachować kryterium aktualności i uniwersalności treści, a także
informować o wydarzeniach interesujących daną społeczność, w tym
również istotnych faktach kulturalnych, zastanawiano się w jakim stopniu
i z jaką częstotliwością dziennikarze tego tygodnika odnosili się do zagadnień wydawniczych, bibliotecznych, księgarskich oraz czytelniczych.
Łącznie doszukano się stu sześćdziesięciu pięciu artykułów
poświęconych problematyce książki. Przeważały teksty dotyczące
tematyki bibliotecznej (osiemdziesiąt dwa). Najczęściej odnosiły się do
działalności bibliotek w Przemyślu i regionie. Przede wszystkim opisywały inicjatywy Przemyskiej Biblioteki Publicznej, która będąc organizatorem wielu imprez, sesji, wystaw i odczytów, stanowiła ośrodek
integrujący miejscowe środowisko kulturalne i naukowe.
Uzyskano znacznie skromniejszy ilościowo materiał nawiązujący
do problematyki wydawniczej i edytorskiej (trzydzieści pięć). Pozwala on
jednak stwierdzić, że działalność wydawnicza i edytorska regionu przemyskiego była rezultatem aktywności lokalnych archiwów, muzeów,
towarzystw i instytucji naukowych. Ponadto udało się dotrzeć również do
informacji ukazujących sytuację zawodową drukarzy, introligatorów
i wydawców, a także prezentujących ogólny obraz regionalnego rynku
wydawniczego w okresie transformacji systemowej i u schyłku XX w.
Analiza tekstów poświęconych problematyce czytelnictwa
(trzydziestu dwóch) pozwoliła zauważyć, że obaliły one następujący
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wniosek: im lepsza jest kondycja bibliotek i rynku księgarskiego, tym
większy jest poziom czytelnictwa. Rzeczywistość zweryfikowała to
stwierdzenie, co potwierdziły zamieszczane dane statystyczne, z których
wynikało, że chociaż zwiększyło się zainteresowanie kupnem książki
w księgarniach, to wskaźnik czytelnictwa nadal pozostawał na niskim
poziomie. Niestety brak wskazówek źródłowych w odniesieniu do danych statystycznych, przeważnie utrudniał weryfikację przytaczanych
liczb.
Najmniej artykułów poświęcono problematyce księgarskiej
(szesnaście). Jednak i w tym przypadku dość wyraźnie uwypuklają one
główne problemy regionalnego księgarstwa lat osiemdziesiątych,
dziewięćdziesiątych XX w., zarówno z punktu widzenia kierownictwa
i pracowników księgarń (trudne warunki pracy, braki w zaopatrzeniu,
konieczność skupowania używanych książek, niskie nakłady wydawnictw, niezadowolenie klientów), jak również z perspektywy klientów
(mała dostępność i różnorodność oferty wydawniczej, brak informacji
o nowościach wydawniczych). Współcześnie ukazuje się coraz więcej
interesujących tytułów, oferta księgarń stała się bardziej zróżnicowana,
a książka jest towarem ogólnodostępnym. Tym razem jednak główną
barierą, która ogranicza liczbę potencjalnych nabywców książek jest ich
wysoka cena.
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DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA NATIONAL GEOGRAPHIC W POLSCE

ABSTRAKT:
W artykule przedstawiono działalność Towarzystwa National
Geographic, które powstało w Stanach Zjednoczonych. Jego zasięg,
obejmujący liczne kraje świata, dotyczy także Polski. Seria „Na Krańce
Świata” jest jednym z przedsięwzięć podjętych przez wydawnictwo G+J
RBA, jako licencjobiorcy National Geographic. Liczne tytuły wydane
w cyklu obejmują zarówno pisarzy zagranicznych, jak i polskich. Publikacje z serii dostrzeżone zostają w konkursach literackich, którego przykładem jest omówienie Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego
Fiedlera.
SŁOWA KLUCZOWE:
Budrewicz Olgierd. Fiedler Arkady. G+J RBA. Literatura podróżnicza.
Nagroda Bursztynowego Motyla. Nagroda literacka. Pawlikowska Beata.
Seria „Na Krańce Świata”. Towarzystwo National Geographic.
Rosnąca za Oceanem popularność Towarzystwa National Geographic zatacza coraz szersze kręgi odbiorców, docierając do różnych
państw na całym świecie. „Członkami naszego Towarzystwa będą nie
tylko zawodowi geografowie, lecz również ci, którzy, podobnie jak ja,
pragną wspierać specjalistyczne badania innych i upowszechniać zdobytą
wiedzę… tak, by wszyscy mogli poznać świat, w którym żyjemy”
[15, s. 7] – autorem tych słów jest Gardiner Greene Hubbard – pierwszy
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prezydent Towarzystwa National Geographic założonego 13 stycznia
1888 r. [2]. Trzydziestu trzech przedstawicieli różnych zawodów (m.in.
geolodzy, lekarze, prawnicy, geografowie, bankierzy) zebrało się
w waszyngtońskim Cosmos Club z intencją powołania organizacji, której
celem miało być poszerzenie i propagowanie wiedzy o świecie [1].
Ochotnikom przyświecała idea poznania nieznanych miejsc, odkrywania
zapomnianych miast oraz ekspedycje na krańce Ziemi. Rezultaty odkryć
ogłaszane były na łamach utworzonego czasopisma – „National Geographic Magazine”, którego pierwszy numer w postaci kilkudziesięciostronicowej broszury, pozbawionej ilustracji, ukazał się w październiku
1888 r. [3]. Zawierał przede wszystkim artykuły dotyczące prac przedstawianych na zebraniach, a na pierwszych dwóch stronach zamieszczono
główne cele i zadania Towarzystwa oraz magazynu. W przedmowie do
książki Wielkie wyprawy National Geographic Peter H. Raven – Prezes
Komitetu Badań Towarzystwa, sklasyfikował szerokie pole badawcze
National Geographic:
„poznawanie Ziemi – eksploracja gór, lodowców, wulkanów
i jaskiń;
na krańce Ziemi – ekspedycje polarne, do stratosfery – ekspedycje
lotnicze i kosmiczne;
za horyzont – ekspedycje do miejsc odległych lub egzotycznych;
w głębiny – eksploracje podmorskie;
w poszukiwaniu przeszłości – ekspedycje archeologiczne;
nasi najbliżsi krewni – antropologia i badania nad naczelnymi”
[16, s. 18].
Przedstawione kierunki pokazują, że National Geographic
aktywnie angażuje się w działalność odkrywczą, poszukując nowości
geograficznych w różnych strefach naszej planety.
W połowie XX w. otwarto Dział Książek – Book Service jako
kolejny, obok magazynu, sposób upowszechniania wiedzy [15]. Pojawiły
się reportaże, atlasy, albumy, a jeden z pierwszych przewodników napisany na życzenie „pierwszej damy”, Jacqueline Kennedy, dotyczył Białego Domu. Oferta National Geographic nieustannie się poszerza.
Charakterystyczne logo żółtej ramki odnajdziemy m.in. na okładkach
magazynów, na książkach, mapach, płytach DVD, ubraniach.
Pismo „National Geographic” pierwotnie ukazywało się tylko
w wersji angielskojęzycznej. Zmianę przyniósł rok 1995, kiedy zaczęto
wydawać periodyk w języku japońskim i hiszpańskim [15]. Obecnie
drukowany jest na licencji Towarzystwa w ponad dwudziestu językach.
W październiku 1999 r. polskojęzyczne czasopismo pojawiło się na
rynku prasowym. Wyłącznym licencjobiorcą stała się spółka komandy-
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towa G+J RBA działająca w Polsce od 1999 r. [4] jako połączenie niemieckiego wydawnictwa Grüner und Jahr oraz hiszpańskiego wydawnictwa RBA Publicaciones. W 2006 r. udziałowcem wydawnictwa G+J
RBA, w miejsce spółki RBA Lexa Ventury, została spółka G+J
[5, s. 458].
Wydawnictwo rozwija swoją działalność poprzez urozmaicanie
i poszerzanie oferty. W roku 2004 rozpoczęto publikowanie dwumiesięcznika „Traveler”. Do numeru „National Geographic” w 2008 r. dołączono jako dodatek – „National Geographic Kids” z myślą
o najmłodszych czytelnikach. Oprócz praw do miesięcznika „National
Geographic” spółka G+J RBA otrzymała zezwolenie na wydawanie
książek i filmów na różnych nośnikach. Pierwszy wolumin ukazał się
w kwietniu 1999 r. i był to album Oczami fotografów. Kolejne lata zaowocowały pojawieniem się na półkach księgarń coraz większej liczby
tytułów sygnowanych charakterystycznym logo.
W roku 2009 świętowano dziesięciolecie istnienia National Geographic na polskim rynku wydawniczym. Z tej okazji redakcja przygotowała cykl dodatkowych reportaży, wybór najciekawszych historycznych
artykułów, które ukazały się na łamach magazynu. We wstępie do jubileuszowego numeru czasopisma „National Geographic” z października
2009 r., obecna redaktor naczelna Martyna Wojciechowska, dokonała
podsumowania działalności Towarzystwa w Polsce [17, s. 1]. Dzięki
National Geographic miniona dekada przyniosła wiele odkryć na terenie
naszej ojczyzny, m.in. odnalezienie pierwszego polskiego dinozaura,
wydobycie wraku Steubena. Na przestrzeni dziesięciu lat zainicjowano
nowe projekty i przedsięwzięcia, czego przykładem jest organizacja
Wielkiego Konkursu Fotograficznego, przyznawanie nagród „Travelery”
[17, s. 1].
Początkowo wydawano angielskojęzyczne przekłady książek
podróżniczych, albumów, poradników, przewodników. Dopiero w maju
2003 r. pojawiła się pierwsza książka polskiego autora wydana przez
National Geographic – Blondynka śpiewa w Ukajali autorstwa Beaty
Pawlikowskiej. Jak pisze podróżniczka w jednej ze swych publikacji,
z nieśmiałością zaniosła swoje dzieło do „legendarnego pałacu” [10,
s. 91], jakim jest National Geographic. Dariusz Raczko, ówczesny redaktor naczelny polskiego oddziału, doprowadził do publikacji Blondynki
w serii „Na Krańce Świata”. Ten cykl książek ukazuje się na polskim
rynku wydawniczym od 2001 r. i do końca 2009 r. pojawiło się dziewiętnaście tytułów. Serię „Na Krańce Świata” łączy wspólny temat – podróż;
nieważne czy to lot nad Chinami, spływ kajakiem po tybetańskiej rzece,
czy ekspedycja na rowerze wokół Australii. Liczy się odszukanie
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własnego końca świata oraz odtworzenie wyprawy, poprzez spisanie
wspomnień, a następnie wydanie ich w postaci książki. Opowieści pisane
są m.in. przez dziennikarzy (Roff Smith, Michaele Slung), fotografów
(Karin Muller, Beverly Joubert), sportowca (Wickliffe W. Walker).
Wszystkich autorów łączy pasja podróżowania, przeżywania przygód,
zdobywanie nowych doświadczeń. Książki podróżnicze sygnowane są
znakiem wydawnictwa – żółtą ramką – oraz znakiem graficznym serii.
Prymat wśród publikacji w serii „Na Krańce Świata” (Tabela 1)
wiodą autorzy niepolskojęzyczni. Do końca 2009 r. National Geographic
zdecydowało się opublikować prace czterech pisarzy polskich: B. Pawlikowskiej, Olgierda Budrewicza oraz Ediego i Asi Pyrków. Z obliczeń
statystycznych liczby wydanych tytułów otrzymamy rezultat: 42% –
liczba tytułów książek autorów zagranicznych i 58% – tytuły pisarzy
polskich. Zauważa się mniejszą liczbę autorów polskiego pochodzenia,
w stosunku do autorów zagranicznych. Polskie wydania w serii zdominowała twórczość B. Pawlikowskiej, na liście znajduje się dziewięć
publikacji tej pisarki. Warto zauważyć, że niektóre jej książki miały dwa
lub trzy wydania. Powodem tej sytuacji jest publikacja dzieła w dwóch
wersjach: albumowej – z twardą oprawą oraz kieszonkowej – w miękkiej
oprawie. Dwa tytuły: Blondynka śpiewa w Ukajali oraz Blondynka
u szamana doczekały się kolejnego wydania: poprawionego, uzupełnionego, wydanego w nowej szacie graficznej.
Tabela 1. Zestaw publikacji z serii „Na Krańce Świata” wydanych w latach
2001-2009.
Tytuł
Dotknięcie węża

Autor
Autorzy zagraniczni
Jeremy Seal

Rok wydania
w Polsce
2002

Dzienniki afrykańskie

Dereck Joubert;
zdjęcia Beverly Joubert

2001

Lot nad Chinami

Gilles Santantonio,
Frédérique Loew

2002

Nil Błękitny

Virginia Morell

2002

Tybetańskie piekło

Wickliffe W. Walker

2001

W imperium Słońca

Karin Muller

2001

Wśród kanibali

Michele Slung

2001

Zimne piwo i krokodyle

Roff Smith

2001
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Tytuł

Autor

Rok wydania
w Polsce

Autorzy polscy
Blondynka na Czarnym
Lądzie

2009

Blondynka na Kubie

2006, 2007

Blondynka śpiewa
w Ukajali

2003, 2005, 2009

Blondynka Tao

2005, 2006

Blondynka u szamana
Blondynka w dżungli

Beata Pawlikowska

2004, 2005, 2009
2007, 2008

Blondynka wśród
łowców tęczy

2008

Poradnik globtrotera

2008

Poradnik globtrotera
czyli Blondynka
w podróży

2007

Druga strona księżyca

Olgierd Budrewicz

2004

Wszyscy jesteśmy
Indianami

Edi Pyrek;
zdjęcia: Asia Pyrek

2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Przewodnika Bibliograficznego”.

Publikacja tekstów w wydawnictwie National Geographic stała
się zaszczytem, a dodatkowym wyróżnieniem jest otrzymanie nagrody
literackiej. Niejednokrotnie książki wydane przez wydawnictwo konkurowały o laur zwycięzcy w konkursie o Nagrodę Bursztynowego Motyla
im. Arkadego Fiedlera. Historia konkursu sięga 1994 r. Wówczas,
w trakcie obchodów setnej rocznicy urodzin pisarza i obieżyświata
A. Fiedlera, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu zrodziła się idea
stworzenia cyklicznego nagradzania dzieł literackich o tematyce podróżniczej i krajoznawczej [6]. Jak mówi regulamin „do nagrody kandydować
mogą tylko pierwsze wydania powieści, opowiadań, reportaży, książek
popularno-naukowych i albumów […]. Przyznaje się ją co roku, spośród
książek opublikowanych w roku poprzednim” [7]. Zgłaszane publikacje
walczą o zdobycie statuetki Bursztynowego Motyla autorstwa Firmy
Jubilerskiej Wojciecha Kruka (Ilustracja 1). Podczas wyboru książki roku
jury kieruje się następującymi kryteriami: aspekt treściowy, ikonogra-
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ficzny i wydawniczy dzieła. Przewodniczącym jury jest Wojciech Spaleniak – dyrektor Biblioteki Raczyńskich.
Ilustracja 1. Statuetka Bursztynowego Motyla.

Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Lista nominowanych książek w danym roku tworzona jest na
podstawie tekstów nadsyłanych przez wydawców, pisarzy oraz propozycji zgłaszanych przez jury konkursu. Piętnastokrotnie wręczano statuetkę
Bursztynowego Motyla w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Wśród laureatów odnajdziemy m.in.: Stanisława Szwarc-Bronikowskiego, Jacka Pałkiewicza, Marka Kamińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Wojciecha Cejrowskiego, Andrzeja Stasiuka, Kingę Choszcz czy
ostatniego laureata z 2010 r. Jacka Hugo-Badera [6]. Zwycięstwo jest
uhonorowaniem zarówno pisarza jak i wydawnictwa, które zdecydowało
się na publikację. Dwukrotnie zwyciężyły tytuły z oficyn: Twój Styl,
Bernardinum, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Arkady, Wydawnictwo Bellona, Wydawnictwo AT, Oficyna Wydawnicza Multico.
W 2005 r. swoje miejsce wśród finalistów znalazło również G+J RBA
promujące produkty National Geographic.
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O miano książki roku 2004 konkurowało aż pięćdziesiąt pięć pozycji, w tym m.in.: Groch i kapusta Elżbiety Dzikowskiej, Podróże
z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego, Irak piekło w raju Pawła Smoleńskiego, Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka [11]. Wśród nominowanych znalazło się pięć książek wydanych przez National Geographic.
Były to następujące tytuły:
Blondynka u szamana;
Druga strona Księżyca;
Między niebem a piekłem;
Świat na talerzu;
Wyprawy na koniec świata.
Autorem Blondynki u szamana jest B. Pawlikowska, a Drugiej
strony Księżyca – O. Budrewicz. Trzy pozostałe pozycje należą do serii
„Za Horyzontem”, której koncept przedstawiła i opracowała B. Pawlikowska.
Finalistą 2005 r. został O. Budrewicz. Słowa jury tłumaczą
wybór laureata: „Po uzasadnieniu typowań i ich kolejności, postanowiono
przyznać główną nagrodę książce Olgierda Budrewicza: Druga strona
Księżyca. Przygody na wyspach Pacyfiku, wydanej przez Wydawnictwo
G+J RBA, za pasjonującą opowieść o zagubionych w bezmiarze oceanu
wyspach, gdzie świat sprzed wieków zderza się z naszą cywilizacją” [12].
Praca Budrewicza nad spisaniem wspomnień z dalekiej podróży na
wyspy Oceanu została doceniona przez jury i nagrodzona, co było literackim ukoronowaniem talentu pisarskiego i fotograficznego autora.
W wywiadzie udzielonym dla „Winiety”, pisma Biblioteki Raczyńskich,
na zadane pytanie o to, czy „warto organizować konkursy na Podróżnika
Roku czy na książkę o tematyce podróżniczej” [13, s. 2], O. Budrewicz
odpowiedział: „Oczywiście, że warto. Uważam te konkursy za bardzo
pożyteczne” [13, s. 2]. Dalej pisarz uzasadniał: „W pierwszym przypadku
okazuje się, że nieprofesjonalni potrafią docierać do najdziwniejszych
miejsc kuli ziemskiej i dostrzegać rzeczy pasjonujące. Natomiast
w drugim – to wielka satysfakcja dla autorów i zachęta, aby iść tropem
Arkadego Fiedlera” [13, s. 2].
Opublikowana przez National Geographic pozycja O. Budrewicza nie doczekała się przekładu na inne języki. Podtytuł widniejący na
pierwszej karcie Drugiej strony Księżyca brzmi: Przygody na wyspach
Pacyfiku. Oto w jaki sposób został on skomentowany przez jednego
z recenzentów: „Druga strona Księżyca to doskonały tytuł dla książki
odsłaniającej nam wprawdzie nie księżycowe, ale również «mało widoczne» z Polski, pacyficzne wypukłości kuli ziemskiej” [8, s. 7]. Opisa-
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ne wyspy dzieli od naszego kraju i wiele południków i równoleżników.
Metaforycznie, są dla nas tak samo odległe jak Księżyc. Wydanie, które
pojawiło się na rynku księgarskim można zaliczyć do albumowego.
Wzbogacone zostało licznymi fotografiami, które jako wklejki wkomponowano w tekst główny. W 2009 r. woluminy Drugiej strony Księżyca
były już niedostępne w księgarniach. Pomimo wyczerpania nakładu, nie
wznowiono edycji. Nie powstały także wersje kieszonkowe, tak jak
w przypadku książek B. Pawlikowskiej.
Osiągane sukcesy literackie świadczą o dynamicznym rozwoju
wydawnictwa. Dzięki G+J RBA swoją aktywność rozwija także polski
dział National Geographic. Na naszym rynku wydawniczym coraz częściej pojawiają się czasopisma oraz publikacje z żółtą ramką na okładce.
Poprzez odkrycia archeologiczne, organizowane wyprawy na krańce
świata realizowane są w Polsce główne założenia i cele działalności
Towarzystwa National Geographic.
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ABSTRAKT:
Paul Otlet jest znany, przede wszystkim, jako współtwórca
Międzynarodowego Instytutu Bibliograficznego oraz Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, systemu powszechnie stosowanego w bibliotekach
całego świata. Dorobek tego belgijskiego prawnika i zapalonego internacjonalisty jest jednak znacznie obszerniejszy, o czym współcześnie pamiętają chyba tylko bibliotekarze i informatolodzy. Około stu lat temu
Otlet antycypował wiele idei, które są filarami współczesnego Internetu
(takich jak hipertekst czy przestrzeń społeczna dokumentu). W swoim
dziele Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique
(1934), będącym pierwszym nowoczesnym głosem w dyskusji nad
problemami porządkowania informacji, sformułował on m.in. koncepcję
dyscypliny naukowej o nazwie dokumentacja (dziś znanej jako informacja naukowa) oraz przedstawił niezwykle interesującą, a zarazem utopijną koncepcję zbudowania repozytorium całej ludzkiej wiedzy.
SŁOWA KLUCZOWE:
Biografia. Cité Mundiale. Dokument. Dokumentacja. Internet.
Mundaneum. Otlet Paul. Répertoire Bibliographique Universel. Traktat
o dokumentacji. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.
Paul Marie Ghislain Otlet (1868-1944) był, bez wątpienia,
Leonardem da Vinci przełomu XIX i XX w. Parał się jednocześnie
bibliografią, prawem i biznesem, działał na rzecz międzynarodowego
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pokoju, wysnuwał śmiałe wizje dotyczące przyszłości ludzkiej komunikacji oraz tworzył niezrozumiałe dla większości współczesnych mu osób
urządzenia. Jego całe życie napędzała dziwna obsesja klasyfikowania
i opracowywania wszelkich typów dokumentów jakie tylko zostały opublikowane na świecie. A owe dokumenty odnajdywał wszędzie, również
poza biblioteką czy domowym księgozbiorem – w fotografiach, mikroformach, filmie, radiu, telewizji a nawet w zdjęciach rentgenowskich.
To prekursorskie spojrzenie na dokument, rozumiany jako każdy utrwalony na dowolnym nośniku zapis myśli ludzkiej, przetrwało do dziś oraz
na stałe wpisało się w teorię informacji naukowej.
Nie zmienia to faktu, że Paul Otlet jest współcześnie postacią zapomnianą. Jego nazwisko zwykle pojawia się w bibliotekoznawczych
rozważaniach z zakresu historii informacji naukowej (kiedyś nazywanej
dokumentacją), zwłaszcza wśród zagadnień związanych z początkami
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej lub Międzynarodowego Instytutu
Bibliograficznego (Institute Internationale de Bibliographie). Czy ktoś
poza bibliotekoznawcami mógłby się zainteresować pomysłami Paula
Otleta? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Na wiele lat przed
pojawieniem się koncepcji słynnych „ojców” Internetu – Vannevara
Busha, Douga Engelbarta i Teda Nelsona – wysnuł on wizję systemu,
sieci komputerowej, która łączyłaby zgromadzone zasoby dokumentalne
z korzystającymi z nich użytkownikami w taki sposób, że mogliby oni
aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu, przetwarzaniu, wyszukiwaniu
i udostępnianiu.
Dorobek Otleta padł ofiarą serii historycznych nieszczęść,
w czym mieli główny udział Niemcy maszerujący na Belgię. Upokorzony
zniszczeniem dzieła swojego życia przez nazistów zmarł w 1944 r. Faktu
tego prawie nikt nie zauważył.
Pierwsze poważne spotkanie Paula Otleta z dokumentem
Matka Paula – Maria (z domu Van Mons) zmarła, gdy był on
trzyletnim chłopcem. Jego ojciec Édouard zajmował się sprzedażą tramwajów na całym świecie, dzięki czemu rodzina Otlet mogła cieszyć się
dostatnim życiem. Co ciekawe, Édouard Otlet trzymał syna z dala od
szkoły przez dość długi czas, gdyż uważał, że system oświaty zabija
naturalne zdolności dzieci, przez co Paul nie postawił stopy na szkolnej
ziemi przed dwunastym rokiem życia. Do tego czasu uczył się w domu
w otoczeniu prywatnych nauczycieli i wyrastał... na mola książkowego.
Gdy wreszcie poszedł do szkoły, pierwszym miejscem, do którego się
udał, była biblioteka. Pisał później: „mógłbym zamknąć się w bibliotece
i przeglądać katalog, który dla mnie był jak cud” [16]. Pasję tę musiał
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dostrzec dyrektor szkoły, skoro w niedługim czasie Paul zaczął pełnić
funkcję bibliotekarza szkolnego. Sielanka jednak nie trwała zbyt długo,
gdyż Otlet-senior dołożył wszelkich starań, aby syn kontynuował swoją
edukację w zakresie prawa. Po uzyskaniu dyplomu, zamiast podjąć pracę
w kancelarii, junior powrócił do swojej pierwszej miłości jaką była
książka – „narzędzie uniwersalizmu, wszechobecności i wieczności”
[8, s. 431] – jak pisał wiele lat później w swoim monumentalnym dziele
o dokumentacji. Należy jednak podkreślić, że nie chodzi tu o książkę
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Otlet utożsamiał książkę z każdym
„bytem udokumentowanym”, czyli dokumentem.
Nowa ekonomiczna książka
Paul Otlet przyczynił się również do rozwoju mikroform.
Co prawda fotografia nie była szczególną jego pasją, jednak nie przeszkodziło mu to we współorganizowaniu w sierpniu 1910 r. 5. Międzynarodowego Brukselskiego Kongresu Fotograficznego. Co zainteresowało
rzecznika promowania sprawnej organizacji oraz rozpowszechniania
wiedzy w tym wydarzeniu? Oczywiście była to wizja wykorzystania
fotografii do mikrofilmowania dokumentów. Papier, jako nośnik pamięci,
wydawał mu się zbyt nieporęczny (należy pamiętać, że wykonywanie
kopii w tamtym czasie było kosztowne i kłopotliwe), a mikrofilmy
cechowały się niezwykłymi możliwościami zapisu informacji, można je
było łatwo powielać i transportować. Już w 1906 r. Paul Otlet wraz
z chemikiem Robertem Goldschmidtem, zaproponowali „mikrofilm” jako
wzorcową formę nowej ekonomicznej książki. Siedemdziesiąt dwie
strony dokumentu mogły zostać zapisane w sześciu kolumnach i w dwunastu wierszach na arkuszu filmu o wymiarach 75 x 125 mm, czyli wielkości klasycznej karty katalogowej, dzięki czemu można je było
przechowywać w typowych szafach, zawierających katalog biblioteczny
między zwykłymi kartami katalogowymi albo zamiast nich. W górnym
rogu każdej mikrofiszy znajdowały się informacje czytelne gołym okiem:
autor, tytuł, data, sygnatura i inne [2, s. 63].
Ogólnoświatowy rejestr bibliograficzny – Répertoire Bibliographique
Universel (RBU)
Zachwyt Otleta nad dokumentem znalazł swoją najpełniejszą
realizację w postaci przedsięwzięcia, które nie byłoby możliwe bez
udziału przyszłego laureata pokojowej Nagrody Nobla i prawnika –
Henriego La Fontaine’a (1854-1943). Zaplanowali oni wspólnie stworzenie wielkiej ogólnoświatowej bibliografii, obejmującej zakresem tema-
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tycznym całą światową wiedzę. Określili ogólne zasady dotyczące tworzenia bibliografii uniwersalnej, która ich zdaniem powinna:
– dążyć do kompletności, aby zapewnić dostęp do całej ludzkiej
wiedzy;
– istnieć w wielu kopiach;
– umożliwiać łatwą poprawę błędów i omyłek;
– być udostępniana badaczom bez względu na to czy jest ukończona czy nie;
– być powiązana z katalogami bibliotek, które udostępniają opisywane dokumenty;
– dostarczać informacje do badań ilościowych dokumentów, ich
autorów, tematyki;
– pomagać chronić własność intelektualną;
– umożliwiać wyszukiwanie co najmniej według dwóch indeksów:
tematycznego i autorskiego [6, s. 25-26].
Wiele osób zastanawiało się na przełomie XIX i XX w., w jaki
sposób dwie osoby zdołają zgromadzić dane na temat każdego, kiedykolwiek opublikowanego dokumentu – od książek, przez rozległe zbiory
czasopism i artykułów prasowych aż po różne efemeryczne dokumenty,
fotografie, plakaty czy pamflety, które wówczas nie były przedmiotem
zainteresowania bibliotek. W owym czasie projekt ten był uznawany
za akt wielkiej intelektualnej pychy albo przejaw szaleństwa. Niedowierzanie i brak zrozumienia nie przeszkodziły jednak w rozpoczęciu prac
nad ogromną papierową bazą danych, zawierającą informacje bibliograficzne zapisane na ujednoliconych kartach katalogowych o wymiarach
3 na 5 cali.
Przyrost kart prezentował się w poszczególnych latach następująco
[6]:
1885
400.000
1903
3.000.000
1914
11.000.000
1934 (kwiecień) 15.646.346
Katalog był tworzony według nowoczesnych zasad katalogowania, umożliwiających zarządzanie wielkimi zbiorami dokumentów.
Zgodnie z tymi zasadami układ hierarchiczny słów kluczowych może
zostać wykorzystany nie tylko do tworzenia kolekcji kart katalogowych,
ale również do ustanawiania połączeń między katalogami, ich zawartością oraz powiązanymi dokumentami. Pomysł ten wywołuje skojarzenia
z literacką wizją biblioteki przedstawioną przez Jorge Luisa Borgesa
w opowiadaniu Biblioteka Babel. Borgesowska biblioteka miała zawierać
wszystko: „drobiazgową historię przeszłości, autobiografie archaniołów,
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wierny katalog Biblioteki, całe tysiące fałszywych katalogów, wykazanie
fałszywości katalogu prawdziwego, gnostyczną ewangelię Bazylidesa,
komentarz do tej ewangelii, prawdziwą relację twojej śmierci, przekłady
wszystkich książek na wszystkie języki, interpolacje z każdej książki we
wszystkich książkach” [1, s. 65]. Dla argentyńskiego pisarza (który sam
był zresztą bibliotekarzem) biblioteka uniwersalna była przejawem literackiej fantazji, dla Otleta zdawała się ona być osiągalnym marzeniem,
a dla współczesnego człowieka jest rzeczywistością.
Warto wspomnieć, że w ramach projektu RBU w 1986 r. zainicjowano płatną1 usługę informacyjną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na nadsyłane pocztą lub przy pomocy telegrafu zapytania
użytkowników dotyczące dokumentów. Odpowiedź była wyszukiwana
przez specjalistów i wysyłana w postaci kopii kart katalogowych.
Użytkownicy byli również powiadamiani, gdy system zwracał wyjątkowo dużo wyników wyszukiwania (więcej niż pięćdziesiąt). Boyd Rayward opisał poszczególne etapy postępowania w udzielaniu informacji:
– tłumaczenie zapytania użytkownika na symbol UKD;
– ręczne wyszukiwanie relewantnych wpisów w systemie;
– wyciąganie wpisu z systemu;
– kopiowanie wpisu – przepisywanie odręczne lub na maszynie
do pisania;
– ponowne umieszczenie wpisu w systemie;
– wysłanie kopii wyników wyszukiwania do wnioskodawcy
[10, s. 136-137].
Jako ciekawostkę można dodać, że Otlet zasugerował, aby kopie
RBU były ulokowane w różnych miastach świata (w Brukseli miał pozostać oryginał). W okresie pomiędzy 1900 a 1914 r. podjęto nawet próby
powielania zasobów RBU dla takich miast jak Paryż, Waszyngton, Rio
de Janeiro. Trudności w kopiowaniu oraz problemy z transportem sprawiły, że żadne miasto nie otrzymało więcej niż kilkaset tysięcy kart.
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
Sukces śmiałego przedsięwzięcia jakim było utworzenie nieograniczonego zbioru dokumentów i informacji o nich zależał w dużej mierze
od zastosowanego systemu klasyfikacji. Przed Otletem wiele osób
próbowało zorganizować w formie przejrzystej i jednoznacznej klasyfikacji całej ludzkiej wiedzy. Problem ten nasilił się zwłaszcza w połowie
XIX w., kiedy nastąpił znaczny wzrost liczby drukowanych dokumentów,
co miało związek z industrializacją branży drukarskiej. Po dokonaniu
1

Cena usługi informacyjnej wynosiła 27 franków za 1 000 kart [15].
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oceny różnych systemów klasyfikacji, takich jak system dziesiętny
Melvila Deweya czy system stosowany przez British Museum, Otlet
doszedł do wniosku, że posiadają one jedną zasadniczą wadę – są zaprojektowane tak, aby użytkownika doprowadzić tylko i wyłącznie do jednej
książki. Wizjoner zapragnął, aby jego system nie tylko opisywał treść
dokumentów, ale również aby gromadził informacje na temat przestrzeni,
w jakiej funkcjonuje każdy dokument. Biorąc za punkt wyjścia wspomnianą Klasyfikację Dziesiętną Deweya, zaczął na jej podstawie rozwijać swój własny, znany bibliotekoznawcom i użytkownikom bibliotek
jako Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD). Rozbudowano m.in.
poddziały pomocnicze oraz wprowadzono możliwość tworzenia symboli
złożonych, dzięki czemu UKD umożliwiało nie tylko precyzyjne wyrażenie zawartości tematycznej dokumentów, ale również wszechstronne
ukazanie relacji między nimi.
Mundaneum – serce Miasta Intelektu
Rok 1910 to data zainstalowania ogólnoświatowej bibliografii
w Palais du Cinquantenaire (Pałacu Pięćdziesięciolecia) i powstania
Mundaneum, pełnego rozmachu centrum informacyjnego, które miało
skupiać w jednym miejscu ważne dla dziedzictwa światowego dokumenty i informacje na ich temat. Miały temu służyć: musée international
(muzeum międzynarodowe), bibliothèque internationale (międzynarodowa biblioteka), archives documentaires universelles (uniwersalne archiwum dokumentów) oraz catalogue bibliographique international
(międzynarodowy katalog bibliograficzny) [11]. Wymienione zbiory,
stanowiące olbrzymi, uporządkowany i sklasyfikowany magazyn przedmiotów o znaczeniu dla nauki, były traktowane jako główna część
uniwersalnego korpusu dokumentów, podstawy do utworzenia encyklopedycznego rejestru wiedzy całej ludzkości. Co więcej, zbiory Mundaneum miały być wzbogacane o duplikaty wszelkich prac naukowych
wydawanych na świecie co, zdaniem Otleta, przyczyniłoby się do
ustanowienia kompletnego i stałego repozytorium będącego reprezentacją
dokonań całej ludzkości.
W 1919 r. Belgia chciała wzmocnić swoje szanse w staraniach
o przewodnictwo w Lidze Narodów w związku z czym pomysłodawcy
Mundaneum zdołali przekonać króla Alberta i belgijski parlament, aby
przeznaczyli oni dodatkowe fundusze na doposażenie ich centrum
informacyjnego w meble. W efekcie Mundaneum otrzymało wsparcie
i dodatkowe sto pięćdziesiąt pokoi do zagospodarowania w brukselskim
Cinquantenaire.
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Niestety w 1924 r. pojawiły się oznaki kryzysu. Wybór Genewy
na siedzibę Ligi Narodów sprawił, iż rząd belgijski przestał dotować
projekt Otleta. Uczony wraz ze swoimi współpracownikami musieli
opuścić użyczone im pomieszczenia i wrócić do starej siedziby. Problemy finansowe były tak dotkliwe, że w pewnym okresie swojego istnienia
projekt znalazł się dosłownie w garażu. W roku 1934 Mundaneum
zostało definitywnie zamknięte2.
Po śmierci Otleta w 1944 r. to co pozostało po oryginalnym projekcie pozostawiono samemu sobie w budynku Vrije Universiteit Brussel
(Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego). Przez okres pięćdziesięciu lat,
więcej niż siedemdziesiąt ton wyposażenia uległo zniszczeniu. Dopiero
pod koniec XX w. pojawiła się grupa wolontariuszy, która zaczęła
„wskrzeszać” idee Otleta oraz opisywać jego dorobek3.
Cité Mondiale – Miasto Światowe
Interesującym pomysłem Paula Otleta była utopijna wizja stworzenia miasta, które skupiałoby wszystkie najważniejsze instytucje świata. Miało ono generować wiedzę i emitować ją dla reszty świata w imię
powszechnej współpracy i pokoju. Do zaprojektowania Cité Mundiale
Otlet współpracował z kilkoma architektami4, przez co do dziś przetrwało
wiele ciekawych projektów architektonicznych. Ostatecznie jednak
w 1928 r. zwrócił się on do francuskiego architekta i urbanisty Le Corbusiera z prośbą o sporządzanie planów Miasta Światowego. Po wstrzymaniu dotacji belgijskiego rządu, koncepcja ta miała się urzeczywistnić
w Genewie. Projekt Corbusiera zakładał, że znajdą się tam, poza siedzibą
Mundaneum, m.in.: Uniwersytet Światowy (z salą wykładową na 3 000
osób), ZOO, siedziba komitetu olimpijskiego, lotnisko, stadion, radiosta-

2

W 1996 r. odświeżono pomysły Otleta i otwarto nowe Mundaneum w Mons
w Belgii. Dzisiejsze Mundaneum jest muzeum i centrum szkoleniowym, a jego
celem jest ochrona dziedzictwa Otleta, a nie wcielanie jego idei w życie.
3
Wśród najbardziej znanych biografów Otleta należy wymienić Boyda Raywarda, bibliotekoznawcę i historyka oraz Françoise’a Leviego, autora filmu biograficznego The Man Who Wanted to Classify the World. Warto wskazać
również interesującą produkcję filmową Ijsbranda van Veelena, dostępną
w ramach kolekcji Open Source Movies: Alle Kennis Van de Werld: Het papieren internet również dokumentującą dorobek i życie belgijskiego prawnika.
4
Byli to m.in.: Victor Bourgeois, Maurice Heymans, Stanislas Jassinski, Raphaël
Delville.
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cja. Chociaż projekt nigdy nie doszedł do skutku, wywołał on teoretyczny
spór Corbusiera z czeskim krytykiem Karelem Teige 5.
Traktat o dokumentacji (1934)
Paradoksalnie, zamknięcie Mundaneum w 1934 r. zbiegło się
w czasie z wydaniem najważniejszego dzieła Otleta – Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique (Traktatu o dokumentacji)
[8]. Był to manifest porządkujący czterdzieści lat badań w dziedzinie
możliwości łączenia różnych struktur informacji. Jeden z najbardziej
znanych biografów Otleta B. Reyward opisuje go jako „prawdopodobnie
pierwszy systematyzujący, nowoczesny głos w dyskusji nad ogólnymi
problemami organizowania informacji”. Otlet wyartykułował uniwersalne prawa organizacji, które mówiły, że żaden dokument nie może być
właściwie zrozumiany sam przez się. Jego sens może być właściwie
odczytany dopiero wtedy, kiedy dostrzeże się jego wpływ na inne dokumenty i odwrotnie. Otlet wierzył, że dokumenty mogą być najlepiej
zrozumiane w trzech wymiarach. Trzecim wymiarem jest wymiar społeczny, czyli kontekst. Składają się na niego takie właściwości jak miejsce, czas, język, odbiorcy (czytelnicy), nadawcy (autorzy) oraz
przedmiot. Otlet pisał również o możliwości empirycznego sprawdzenia
istnienia dokumentów. Była to według niego wartość, która pojawia się,
gdy dochodzi do współdziałania między nadawcą a odbiorcą dokumentu.
W takim ujęciu każdy użytkownik może pozostawić po sobie jakiś ślad,
komentarz, łączyć ze sobą dokumenty, potwierdzając jednocześnie
w praktyce ich istnienie [15].
W 1934 r., zanim V. Bush zaczął marzyć o maszynie MEMEX,
dekady przed użyciem przez T. Nelsona terminu hipertekst, Paul Otlet –
choć o tym nie wiedział – nakreślił plany dotyczące globalnej sieci komputerów („elektrycznych teleskopów” – jak je nazywał), które umożliwiałyby wyszukiwanie i przeglądanie milionów powiązanych ze sobą
dokumentów, zdjęć, plików audio i wideo. Uczony opisał w jaki sposób
ludzie będą korzystać z tych urządzeń, jak będą wysyłać do siebie
wiadomości, udostępniać dokumenty (pliki), a nawet przewidział istnienie serwisów społecznościowych. Wyobrażał sobie, że użytkownicy
„elektrycznych teleskopów” będą przeglądać zasoby i współtworzyć
ogromne repozytorium informacji, a każdy użytkownik z własnego fotela
będzie mógł uczestniczyć w jego tworzeniu. Pisał w swoim Traktacie:
5

W 1929 r. Teige skrytykował projekt Mundaneum autorstwa Corbusiera, uzasadniając, że odszedł on od racjonalnego funkcjonalizmu i zarzucił mu, że ten
był na drodze do stania się zwykłym stylistą. Zob. [4].
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„Cinema, phonograph, radio, television – these instruments considered to
be substitutes for the book have become in fact the new book, the most
powerful of means for the diffusion of human thought. By radio not only
will one be everywhere able to hear one will everywhere be able to speak.
By means of television not only will one be able to see what is happening
everywhere, but everyone will be able to view what he would like to see
from his own vantage point. From his armchair, everyone will hear, see,
participate, will even be able to applaud, give ovations, sing in the chorus, add his cries of participation to those of all the others” [8, s. 431].
Wymyślił również coś na kształt komputera wyposażonego w dostęp do sieci. Wyobrażał go sobie jako ruchome biurko, zasilane siecią
zawieszonych na zawiasach szprych pod serią poruszających się
powierzchni. Maszyna pozwalałaby użytkownikom szukać, czytać
i zapisywać informacje w ogromnej bazie danych, której zasoby tworzyłyby miliony kart katalogowych. Umożliwiłoby to nie tylko odczytywanie (pobieranie) dokumentów, ale również ich tworzenie i edytowanie
bez ingerencji w oryginalny tekst dokumentu. Tak zorganizowane stanowisko pracy miało być także wyposażone w dodatkowe narzędzia wspomagające pracę intelektualną (na przykład skanery), a specjalny telewizor
miał służyć do wyświetlania tekstów. „Pre-komputer” miałby być
połączony z centrum wiedzy za pomocą bezprzewodowej telegrafii,
telefonu, telewizji i teleksu.
Podsumowanie
Paul Otlet jest mało znany nawet w swojej rodzinnej Belgii.
Na początku XX w. starał się uporządkować ludzką wiedzę w taki
sposób, aby była ona powszechnie dostępna dla każdego. Niektóre ze
swoich pomysłów próbował urzeczywistnić na tyle, na ile pozwalały
ówczesne czasy. Wskazał kolejnym pokoleniom kierunki działań na polu
organizowania i udostępniania wiedzy. Już w 1934 r. przewidział, że
pewnego dnia będzie możliwy dostęp do danych z dużej odległości
za pomocą „elektrycznego teleskopu” połączonego z bazą danych za
pomocą łącza telefonicznego, które będzie pobierać kopię dokumentu
i wyświetlać go na płaskim ekranie. Pomimo, że „pre-sieć” Otleta opierała się na kolażu analogowych technologii, takich jak karty indeksowe czy
też maszyny telegraficzne, to jednak przypominała hipertekstową strukturę dzisiejszych sieci. Jego wizja globalnej sieci pojęciami niepodobnymi
do dzisiejszych opisuje nic innego jak World Wide Web z mechanizmami
hipertekstu, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, encyklopedie internetowe na kształt Wikipedii, tagowanie, czyli Web 2.0 [5].
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Przesadą byłoby stwierdzenie, że Otlet miał bezpośredni wpływ
na późniejszy rozwój Internetu. Prawdą jest, że antycypował on wiele
problemów, z którymi boryka się XXI w. Przewidział m.in. ogromny
wzrost liczby dokumentów; ograniczenia dostępu do dokumentów oraz
problemy z przechowywaniem ich; potrzebę opracowania zasad klasyfikacji dokumentów, która mogłaby pomóc przechowywać dokumenty,
zarządzać nimi i interpretować je; ograniczenia systemów samoorganizujących się.
Chociaż Paul Otlet spędził całe swoje życie w czasie kiedy nie
było komputerów, posiadł on niezwykłą umiejętność prognozowania
możliwości mediów. Paradoksalnie, jego wizja wirtualnej przyszłości
wynika z życiowej fascynacji książkami drukowanymi.
Kalendarium
1868
1876
1879
1883
1890

1891

1892

1895

23 sierpnia Paul Otlet przychodzi na świat jako syn przedsiębiorcy Édouarda Otleta i Marii z domu Van Mons.
Melvil Dewey tworzy własną klasyfikację dziesiętną, znaną jako
Dewey Decimal Classification (DDC).
Paul idzie do szkoły jezuickiej w Paryżu.
Kolejnym etapem kształcenia jest prestiżowa Collège SaintMichel w Brukseli.
Otlet po studiach na Université Catholique de Louvain oraz
Université Libre de Bruxelles uzyskuje dyplom z zakresu nauk
prawniczych.
Jest to również rok jego ślubu z przybraną kuzynką Fernande
Gloner.
Otlet spotyka bratnią duszę – Henriego La Fontaine’a – prawnika, z którym dzieli swoje zainteresowania bibliograficzne i polityczne.
Na łamach czasopisma „Palais”, wydawanego przez Koło Młodych Adwokatów Brukseli, publikuje swój pierwszy prekursorski
artykuł Un peu de bibliographie (Coś o bibliografii), w którym
przedstawia projekt utworzenia kartoteki dokumentacyjnej, rejestrującej światowe piśmiennictwo nauk społecznych. Kartoteka
ta ma być uporządkowana systematycznie według podziału rzeczowego, a opis dokumentów ma zawierać ich streszczenia, eksponujące przede wszystkim to, co stanowi oryginalny wkład
danej pracy do wiedzy na określony temat.
Otlet i La Fontaine zakładają Institut International de Bibliographie (Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny) w Brukseli
i postanawiają stworzyć bibliografię światową – Repertoire
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1896
1905
1906
1908
1910
1912
1913

1914
1919
1928
1931

1934

1939

1944
1996

Bibliographique Universel (RBU). Zainspirowany klasyfikacją
Deweya Otlet tworzy Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną.
Stworzenie odpłatnych usług informacyjnych (bibliograficznych)
w ramach RBU.
Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny w Brukseli wydaje
tablice Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej po raz pierwszy.
Otlet wraz ze swoim bratem zakładają firmę Otlet Frères
(„Bracia Otlet”) związaną z przemysłem górniczym i kolejowym.
Rozwód z Fernande Gloner. Ma z nią dwóch synów.
Otlet i La Fontaine instalują bibliografię światową w Palais
du Cinquantenaire w Palais Mundial.
Ślub Otleta z Cato Van Nederhesselt.
Henri La Fontaine otrzymuje Nagrodę Nobla, a uzyskane z tego
tytułu przychody inwestuje w przedsięwzięcia bibliograficzne realizowane wraz z Otletem.
Otlet publikuje pacyfistyczny traktat La Fin de la Guerre (Koniec
wojny) oparty w dużej mierze na postanowieniach Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela.
Król Albert i belgijski parlament przyznają na użytek
Mundaneum dodatkowe sto pięćdziesiąt pokoi w brukselskim
Cinquantenaire.
Otlet zwraca się do francuskiego architekta i urbanisty Le Corbusiera z prośbą o sporządzanie planów Cité Mondiale (Miasta
Światowego).
Zmiana nazwy Institut International de Bibliographie (Międzynarodowy Instytut Bibliograficzny) na Institute International de Documentation (Międzynarodowy Instytut Dokumentacji).
Zamknięcie Mundaneum.
Zostaje wydane najważniejsze dzieło Paula Otleta Traité de
documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique znane jako Traktat o dokumentacji.
Zmiana nazwy Institute International de Documentation
(Międzynarodowy Instytut Dokumentacji) na Federation
Internationale de Documentation (Międzynarodowa Federacja
Dokumentacji).
10 grudnia Paul Otlet odchodzi w zapomnieniu kilka miesięcy
przed zakończeniem wojny.
Otwarto nowe Mundaneum w Mons w Belgii.
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BRAVE IDEAS OF PAUL OTLET – BELGIAN SCIENTIST
AND INFORMATION SCIENCE ORIGINATOR

ABSTRACT:
Paul Otlet is especially known as a co-founder of the International Bibliographic Institute and Universal Decimal Classification – the
system that is in widespread use in libraries around the world. This Belgian lawyer, who was also a zealous internationalist achieved a great deal
more in his life. However presently, these accomplishments are known
mostly to librarians and information-scientists. One hundred years ago,
Paul Otlet anticipated many ideas, which today are the main pillars of the
Internet (for example: hypertext, social space of document, etc). In his
work called Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et
pratique, which was the first modern voice to discuss the organisation
and classification of human knowledge, he defined the conception of
discipline called documentation – currently known as information sci-
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ence. In Traité... Paul Otlet showed himself as a visionary with his utopian conception of creating a complete repository of human knowledge.
KEYWORDS:
Biography. Cité Mundial. Document. Documentation. Internet. Mundaneum. Otlet Paul. Répertoire Bibliographique Universel. Treaty of
documentation. Universal Decimal Classification.

Nowa Biblioteka
nr 2 (7), 2010
Anna Matysek
Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
e-mail: anna.matysek@us.edu.pl

INTERNET BEZ E-MAIL, WWW I PRZEGLĄDARKI?
DZIAŁALNOŚĆ PIONIERÓW INTERNETU
ABSTRAKT:
Artykuł ma na celu krótkie zaprezentowanie działalności osób, które znacząco wpłynęły na dzisiejszy kształt sieci Internet, projektując
jedne z najpowszechniej używanych w sieci usług i narzędzi, czyli
e-mail, WWW oraz przeglądarkę internetową. Przedstawiono sylwetki
Raya Tomlinsona, twórcy poczty e-mail, występującego z propozycją
stosowania znaku „@” w adresie e-mailowym, Tima Bernersa-Lee,
brytyjskiego informatyka, twórcy World Wide Web i języka HTML oraz
Marca Andreessena, współtwórcy przeglądarek Mosaic i Netscape.
SŁOWA KLUCZOWE:
Andreessen Marc. ARPANet. Berners-Lee Tim. E-mail. Historia Internetu. Mosaic. Przeglądarka internetowa. Tomlinson Ray. World Wide Web.
Internet, ogólnoświatowa sieć komputerowa, jest najpotężniejszym narzędziem komunikacyjnym dzisiejszych czasów. Ignorując
odległości dzielące użytkowników, umożliwia ich bezpośredni kontakt
i wymianę danych. Internet otacza nas nie tylko, gdy bezpośrednio korzystamy z jego usług, ale także w trakcie innych, codziennych czynności.
Czytamy o nim w prasie, słyszymy w radiu i w telewizji, rozmawiamy
o nim z innymi ludźmi. Rozszerzanie usług dostępnych w sieci powoduje
wykorzystanie Internetu nie tylko do wyszukiwania informacji, komuni-
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kowania się na globalną skalę, ale umożliwia także załatwienie wielu
spraw bez wychodzenia z domu, dostarcza rozrywki, a nawet potrafi
zastąpić realne życie społeczne na rzecz wirtualnej rzeczywistości. Mimo
iż dla znacznej grupy ludzi Internet jest stosunkowo młodym zjawiskiem, a większość jego usług rozwinęła się w ciągu ostatnich piętnastu
lat, to przecież początki ogólnoświatowej sieci komputerowej sięgają pół
wieku wstecz.
W latach sześćdziesiątych, kiedy komputery były ogromnymi,
bardzo drogimi i skomplikowanymi w obsłudze urządzeniami, wykorzystywanymi przede wszystkim przez wojsko i w badaniach naukowych,
nikt nawet nie myślał, by użyć ich do komunikacji, o rozrywce nie
wspominając. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych nastąpiła
ogromna zmiana w możliwościach zastosowania komputerów. Z urządzeń zaprojektowanych do skomplikowanych matematycznych obliczeń
stały się narzędziami do wymiany multimedialnych informacji. Internet,
od jednej eksperymentalnej sieci składającej się z czterech komputerów,
stał się siecią łączącą ich miliony. W 1971 r. została wysłana pierwsza
wiadomość e-mail. Pod koniec lat osiemdziesiątych powstał World Wide
Web i język HTML do tworzenia stron internetowych, a pierwsza
graficzna przeglądarka stron WWW została opracowana w 1992 r.
Bardzo prawdopodobne, że bez poczty elektronicznej, multimedialnych
stron WWW i aplikacji służących do łatwego ich przeglądania Internet
nie rozpowszechniłby się na taką skalę i możliwe, że nadal byłby
wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych i wojskowych.
Początki Internetu – sieć ARPANet
Wszystko zaczęło się w 1958 r., kiedy amerykański Departament
Obrony powołał Advanced Research Project Agency (ARPA), w celu
wykorzystania wiedzy środowiska akademickiego do opracowania
zaawansowanych metod komunikacji. Związane było to z wystrzeleniem
przez Związek Radziecki w 1957 r. pierwszego sztucznego satelity Ziemi
Sputnik i obawą przed wybuchem wojny nuklearnej [13, s. 54]. ARPA
utworzyła w 1969 r. sieć komputerową ARPANet, która miała umożliwiać zdalny dostęp do komputerów grup badawczych Agencji w celu
dzielenia się ich mocą obliczeniową [5, s. 20]. W sieci wykorzystano
rewolucyjną pakietową technikę przesyłania danych, opracowaną przez
Paula Barana i Donalda Davisa [4, s. 8]. Powstały wtedy cztery pierwsze
węzły sieci na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i w Santa
Barbara, Uniwersytecie w Utah oraz w Instytucie Badawczym Stanforda
[5, s. 20]. W roku 1971 sieć składała się z piętnastu węzłów, które zloka-
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lizowane były na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych 1.
W latach siedemdziesiątych łączono kolejne sieci, w 1974 r. Vint Cerf
i Bob Kahn opracowali protokół komunikacyjny TCP/IP [5, s. 21], umożliwiający przesyłanie danych w Internecie, niezależnie od rodzaju
posiadanego sprzętu i używanego oprogramowania. W lutym 1990 r.
ARPANet został zamknięty, a pięć lat później administracją Internetu
zajęły się komercyjne firmy i stał się on dostępny dla wszystkich
[5, s. 22].
Ray Tomlinson i pierwszy e-mail
Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń dla rozwoju Internetu
oraz komunikacji międzyludzkiej było wysłanie w 1971 r. pierwszej
wiadomości e-mail. Dokonał tego amerykański inżynier Ray Tomlinson.
Tomlinson urodził się w 1941 r. w Nowym Jorku. W 1963 r.
został absolwentem Rensselaer Polytechnic Institute i rozpoczął studia
magisterskie w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cztery lata
później został zatrudniony w firmie Bolt, Beranek and Newman (BBN
Technologies), gdzie współuczestniczył w projekcie systemu operacyjnego TENEX [11]. Istniał już wtedy program pocztowy, ale umożliwiał on
przesyłanie wiadomości do innych użytkowników wyłącznie w obrębie
tego samego komputera. Skrzynka pocztowa była wtedy plikiem nazwanym imieniem danego użytkownika. Znając program do transferu danych
CPYNET i mając za zadanie wprowadzić poprawki do programu
pocztowego SNDMSG, Tomlinson potajemnie opracował aplikację do
wysyłania wiadomości e-mail między komputerami połączonymi w sieć.
Aby wiadomości mogły trafić do użytkownika określonego komputera
programista musiał oddzielić te dwa elementy i w tym celu wybrał symbol @, który po angielsku wymawia się jako „at”. Od tamtej pory adres
e-mail ma postać login@nazwa_komuptera, co można przetłumaczyć
jako: użytkownik przy (@) komputer. Pierwszy e-mail wysłany został
pomiędzy dwoma komputerami ustawionymi obok siebie. Jaki tekst był
wpisany w pierwszej wysłanej wiadomości, autor nie pamięta – najprawdopodobniej był to ciąg nic nie znaczących znaków. Kiedy Tomlinson
przekonał się, że jego program działa, wysłał pierwszy e-mail, który miał

1

Były to: Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Instytut Badawczy
Stanforda, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara, Uniwersytet Utah, BBN
Technologies, MIT Massachusetts Institute of Technology, RAND, SDC,
Harvard, Carnegie Melon University, Case Western Reserve University,
Stanford University, Illions, Lincoln, Burroughs.

100
Anna Matysek

już znaczenie – rozesłał swoim współpracownikom instrukcję, która
wyjaśniała, jak wysyłać e-maile w sieci [15].
Światowa pajęczyna danych – wizja Tima Bernersa-Lee
E-mail otworzył przed użytkownikami Internetu nową formę
komunikacji między ludźmi, ale wykorzystanie sieci do innych celów nie
byłoby możliwe bez kolejnego wynalazku, jakim było World Wide Web.
WWW to „ogólnoświatowa, multimedialna sieć komputerowa, działająca
w oparciu o protokół http, tworząca wzajemnie powiązany, rozproszony
system informacji” [6, s. 712]. Początki tego projektu sięgają lat osiemdziesiątych i są związane z Europejską Organizacją Badań Jądrowych
CERN (akronim nawiązuje do Conseil européen pour la Recherche
nucléaire) i Timem Bernersem-Lee, brytyjskim inżynierem.
Tim Berners-Lee urodził się w 1955 r. w Londynie. W 1976 r.
ukończył Queen College na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 1980 r.
pełnił funkcję niezależnego konsultanta w CERN-ie. W tym czasie opracował na własny użytek swój pierwszy program do przechowywania
powiązanych ze sobą informacji, który nazwał „Enquire”. Program nigdy
nie został opublikowany, ale dał podstawy do późniejszego opracowania
World Wide Web. Kolejne trzy lata Berners-Lee pracował w John Poole's
Image Computer Systems Ltd w Wielkiej Brytanii, ale w 1984 r. wrócił
do CERN, gdzie zajął się rozproszonymi systemami czasu rzeczywistego
do wymiany danych naukowych. W 1989 r. przedstawił projekt globalnego hipertekstu, który umożliwił naukowcom wymianę wiedzy w sieci
hipertekstowych dokumentów [10].
Trzeba jednak pamiętać, że Tim Berners-Lee nie był pierwszą
osobą, która pomyślała o utworzeniu sieci hipertekstowych dokumentów
[17], mianowicie w 1945 r. Vannevar Bush napisał artykuł zatytułowany
As We May Think2, w którym opisał system powiązanych ze sobą informacji i nazwał go MEMEX. Z kolei w 1965 r. Teodor Nelson przedstawił
koncepcję hipertekstu – projekt XANADU, zawierający powiązane ze
sobą dokumenty [5, s. 25]. Jednak to Berners-Lee był człowiekiem, który
znalazł się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Technologie
i sieci komputerowe były na tyle rozwinięte, że ideę hipertekstu można
było zacząć realizować praktycznie.
Berners-Lee przedstawiając koncepcję połączenia zasobów
CERN-u hipertekstem podkreślił, że tymi zasobami może być nie tylko
tekst, ale także grafika, pliki wideo. Dodał także, że sieć może się w przy2

Artykuł dostępny jest w Internecie pod adresem: http://www.theatlantic.com
/doc/194507/bush/4 [Data dostępu: 29.03.2010].
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szłości rozwinąć nawet globalnie. Szef pomysłodawcy Mike Sendall
zgodził się na to przedsięwzięcie i Tim Berners-Lee razem z Robertem
Cailliau zabrali się do pracy [2]. Swój system wyobrazili sobie jako
„pajęczynę” danych, skąd wzięła się właśnie nazwa World Wide Web,
czyli światowa rozległa pajęczyna. Pierwszym serwerem WWW był
osobisty komputer programisty [10]. Prace nad World Wide Web objęły
także zaprojektowanie pierwszego klienta dla działającego serwera –
prostej przeglądarki. Przeglądarką internetową nazywamy „program
służący do pobierania dokumentów HTML wraz z towarzyszącymi im
plikami z serwerów WWW, wyświetlania ich na monitorze w postaci
stron WWW oraz dostarczający wygodne narzędzia do pracy w sieci”
[6, s. 497]. Prace nad pierwszą przeglądarką World Wide Web ukończone
zostały w grudniu 1990 r. Pracowała ona w sieci CERN na platformie
NextStep. Jej użytkownikami byli pracownicy Europejskiej Organizacji
Badań Jądrowych, a jedynymi zasobami WWW była wtedy książka
telefoniczna tego instytutu [6, s. 948]. Berners-Lee razem ze współpracownikami opracował także trzy techniczne podstawy World Wide Web
– hipertekstowy język znaczników HTML do tworzenia stron internetowych, protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych HTTP oraz
ujednolicony format adresowania zasobów dostępnych w Internecie URL
[17].
Latem 1991 r. przeglądarka internetowa została udostępniona
w sieci Internet. Entuzjaści komputerów z całego świata zaczęli zakładać
własne serwery i tak World Wide Web stał się globalną multimedialną
siecią. Informacje publikowali nie tylko naukowcy, także agencje
rządowe zaczęły myśleć nad zamieszczaniem danych w WWW. Z zasobów sieci korzystało coraz więcej osób, ale barierą techniczną była opracowana przez Bernersa-Lee przeglądarka, która pracowała na platformie
NextStep. Pojawiła się potrzeba stworzenia przeglądarki niezależnej
od systemu operacyjnego. Pierwszą próbą była zaprojektowana przez
studenta matematyki i pracownika CERN-u Nicola Pellow przeglądarka
Line-Mode Browser działająca w systemach UNIX i DOS [6, s. 498].
Z kolei pierwszą graficzną przeglądarką była zaprezentowana w kwietniu
1992 r. przeglądarka „Erwise” [3]. Opracowała ją grupa studentów
z Uniwersytetu Technicznego w Helsinkach. Przeglądarką, która odegrała
znaczącą rolę w World Wide Web była zaprojektowana w 1992 r. aplikacja Mosaic. Zaawansowana graficznie, prostsza w obsłudze zachęciła
jeszcze więcej osób do korzystania z WWW.

102
Anna Matysek

Marc Andreessen i pierwsza przeglądarka Mosaic
Marc Andreessen urodził się 9 lipca 1971 r. w Stanach Zjednoczonych, w niewielkim miasteczku Cedar Falls w stanie Iowa.
Programowania nauczył się już w wieku dziewięciu lat z książek z lokalnej biblioteki. Pierwszy komputer otrzymał od rodziców dwa lata później
[14, s. 15-16]. Okres studiów, które odbywał na Uniwersytecie w Illinois
przypadł na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy
World Wide Web zaczynał się rozwijać. Andreessen postanowił zaprojektować przeglądarkę łatwiejszą w użyciu i bardziej zaawansowaną
graficznie. W tym samym czasie był asystentem w National Center for
Supercomputing Applications (NCSA) Uniwersytetu Illinois w UrbanaChampaign. W opracowywaniu nowej przeglądarki pomógł mu współpracownik Eric Bina. Wyniki sześciotygodniowych prac przedstawione
zostały w 1992 r., a na początku kolejnego roku zamieszczona została na
serwerze NCSA. Była to pierwsza przeglądarka, która potrafiła wyświetlać obok siebie tekst i grafikę. Oferowała także możliwość zamieszczania na stronach WWW formularzy, które użytkownicy mogli wypełniać
i hiperłącza, na które wystarczyło kliknąć, aby połączyć się z danym
zasobem. Mosaic zyskała taką popularność, że w ciągu pierwszego roku
odnotowała 2 000 000 pobrań, a do połowy 1995 r. zainstalowana była na
80% komputerów podłączonych do Internetu [7, s. 38]. Początkowo
przeglądarka była programem darmowym, ale w sierpniu 1994 r. NCSA
przekazało prawa do aplikacji firmie Spyglass. Jednym z klientów, który
zakupił technologie zawarte w programie był Microsoft. W ten sposób
Mosaic stała się pierwowzorem Internet Explorer [6, s. 498].
Projektowanie przeglądarek przez Andreessena nie skończyło się
na Mosaic. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Doliny Krzemowej.
Krótko po tym poznał Jima Clarka, właściciela Silicon Graphics Inc.,
z którym wspólnie założył firmę Netscape. Razem z zespołem uzdolnionych programistów rozpoczął prace nad projektem nowej przeglądarki,
która miała odebrać miejsce lidera przeglądarce Mosaic. Nowa przeglądarka udostępniona została 13 października 1994 r. i szybko zdominowała rynek. Jej główną przewagą było zastosowanie nowych znaczników
HTML. Projektanci nowych stron WWW podawali informacje, że ich
stronę najlepiej oglądać w przeglądarce Netscape i zamieszczali odsyłacz
do miejsca pobierania tej przeglądarki. Nowością w tym dziele Andreessena była obsługa „ciasteczek”, przechowujących krótkie informacje
o odwiedzonej stronie internetowej i języka JavaScript, który umożliwił
obsługę zdarzeń. W 1996 r. z Netscape korzystało już 75% internautów.
Niedługo później rynek zdominowała firma Microsoft. Użytkowników
zdobyła poprzez system Windows i wbudowaną w nim przeglądarkę
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Internet Explorer, która dogoniła możliwościami Netscape. Internauci nie
czuli potrzeby pobierania dodatkowej przeglądarki, skoro te same możliwości oferowała im już zainstalowana w systemie. Próbą ratowania
Netscape było stworzenie w 2000 r. nowego silnika przeglądarki Gecko
[7, s. 39-42]. Na tym programie oparta została ciesząca się obecnie dużą
popularnością przeglądarka Firefox.
Przeglądarka Netscape została sprzedana w 1999 r. firmie AOL
[1]. Od tamtego czasu Andreessen podjął się wielu innych projektów.
W tym samym roku założył firmę LoudCloud, która rozpowszechniała
zastosowania Internetu w biznesie [6, s. 33]. W październiku 2004 r.
razem z Giną Bianchini założył portal społecznościowy Ning, a obecnie
pracuje nad zupełnie nową przeglądarką RockMelt [12].
Dalszy rozwój World Wide Web pod czujnym okiem jego twórcy
Wzrastająca ilość informacji w sieci i użytkowników zasobów
World Wide Web spowodowały, że Berners-Lee zaczął obawiać się czy
dalszy rozwój sieci utrzyma jej otwartość i dostępność dla wszystkich.
Zastanawiał się, jaka instytucja mogłaby obserwować, czy WWW nadal
rozwija się swobodnie. Idea organizacji pilnującej ogólnej dostępności
sieci zaczęła nabierać kształtu po dyskusjach z przyjaciółmi z MIT.
W 1994 r. utworzono Konsorcjum World Wide Web (W3C), którego
oddział amerykański znalazł siedzibę w MIT, a europejski w CERN-ie.
Tim Berners-Lee został jego dyrektorem i organizacją kieruje do dziś.
Konsorcjum powstało, by rozwijać możliwości sieci, wspomagać jak
najlepsze jej wykorzystanie, promować standardy ułatwiające dostęp do
jej zasobów. Obecnie organizacja zajmuje się głównie opracowywaniem
specyfikacji technicznych zapewniających spójny rozwój World Wide
Web. Opracowywane przez nią rekomendacje nie są obowiązkowe, ale
W3C zachęca do ich stosowania.
Berners-Lee pracuje nieprzerwanie nad realizacją drugiego, obok
World Wide Web, pomysłu – Semantycznego Webu. Projekt ma na celu
utworzenie globalnej bazy danych o dynamicznie tworzonych powiązaniach między informacjami. Dodawanie tagów do informacji zamieszczonych na stronach internetowych umożliwiałoby komputerom
efektywniejsze odnajdywanie informacji i tworzenie nowych powiązań
między stronami WWW. Autor projektu przewiduje, że Semantyczny
Web będzie doskonałym miejscem do rozwijania sztucznej inteligencji
[8, s. 41-42].
Od powstania World Wide Web minęło już dwadzieścia lat,
a autor projektu nadal pracuje nad jego dalszym rozwojem. Za swoje
dokonania otrzymał wiele prestiżowych nagród i honorowych tytułów.
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Dwa najważniejsze odznaczenia otrzymał w 2004 r. Pierwszą nagrodę,
uznawaną za najważniejszą w dziedzinie technologii – Millennium Technology Prize, otrzymał w czerwcu w Finlandii. Nagrodę przyznano mu za
zaprojektowanie World Wide Web, przy jednoczesnym podkreśleniu, że
projekt nie został opatentowany ani skomercjalizowany. Drugie
z odznaczeń – tytuł Rycerza Orderu Imperium Brytyjskiego – otrzymał
16 lipca 2004 r. od Królowej Elżbiety za wkład w ogólnoświatowy
rozwój Internetu [16].
Najnowszy projekt, w jakim uczestniczy Berners-Lee – Power of
Information Task Force, powstaje przy współpracy z rządem Wielkiej
Brytanii. W czerwcu 2009 r. brytyjski premier Gordon Brown ogłosił, że
twórca WWW będzie doradcą w projekcie dostarczania informacji
publicznych i pomoże uczynić internetowe dane bardziej otwartymi
i dostępnymi [10].
Co jeszcze może przynieść Internet?
Historia wielokrotnie pokazała nam, że nowe, rewolucyjne formy
komunikacji w znaczący sposób wpływają na życie społeczne. Każde
kolejne narzędzie do komunikowania się jest bardziej efektywne, oferuje
więcej możliwości, ale jednocześnie jest znacznie bardziej technologicznie skomplikowane od poprzedniego. Internet, oprócz zaawansowanych
form komunikacji, oferuje bogatą ofertę innych usług. W przyszłości,
a może nawet i w tej chwili projektowane są nowe usługi, których nie
potrafimy sobie wyobrazić. Gdyby nie pomysłowość Tomlinsona, Bernersa-Lee, Andreessena i wielu innych ludzi, Internet mógłby być dziś
wykorzystywany przez niewielką grupę naukowców. A może byłby
rozpowszechniony, ale korzystalibyśmy z niego w całkiem odmienny
sposób. Najistotniejszy jest fakt, że tak jak było to zamierzone, sieć służy
wymianie danych między naukowcami i pozostaje otwarta dla wszystkich
ludzi.
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THE INTERNET WITHOUT E-MAIL, WWW AND BROWSER?
THE ACTIVITY OF INTERNET PIONEERS

ABSTRACT:
The aim of the article is to present the influence of certain people
on the current shape of the Internet by their creation of the most popular
services and tools – e-mail, WWW and web browsers. Ray Tomlinson,
who invented e-mail and suggested the use of the sign ,,@” in e-mail
addresses, is presented. The second pioneer described is Tim BernersLee, a British programmer and creator of the World Wide Web and
HTML language. The final person discussed is Marc Andreessen, who
made significant contributions toward developing the web browsers
Mosaic and Netscape.
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HISTORYCZNY PAPIER DRUKOWY I JEGO WŁAŚCIWOŚCI
FIZYKOCHEMICZNE

ABSTRAKT:
W czasie magazynowania i użytkowania papieru zachodzą zmiany jego właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych, które
określa się mianem procesu starzenia się, czyli skracania okresu trwałości. W procesie starzenia się papieru należy wyszczególnić dwa etapy:
– etap wytwarzania papieru (surowce użyte w produkcji);
– etap jego użytkowania (czynniki zewnętrzne).
Spośród czynników zewnętrznych, które oddziaływują na proces
naturalnego starzenia się papieru należy wymienić: tlen, ozon, wilgoć,
smog i inne zanieczyszczenia atmosferyczne oraz światło i ciepło. Proces
starzenia się papieru dotyczy reakcji, jakie zachodzą w samym materiale;
efekty tych zmian można prześledzić poprzez oznaczenie właściwości
fizycznych czy chemicznych.
SŁOWA KLUCZOWE:
Budowa celulozy. Klej naturalny. Kwasowość papieru. Ozon. Papier.
Smog. Starzenie się papieru. Techniki analityczne. Tlen. Wilgoć.
Wstęp
Umiejętność wytworzenia papieru, która tak dalece wpłynęła na
intelektualny i kulturowy obraz Europy nie jest wynalazkiem Europejczyków. Papier trafił do nas przez pośredników arabskich, a miejscem
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jego pochodzenia są Chiny. Za jego wynalazcę od lat uchodzi Cai Lun
(62-121 r.), chiński minister, który w 105 r. przedłożył cesarzowi raport
o wytwarzaniu nowego materiału pisarskiego z łyka drzewnego, odpadów
konopnych i sieci rybackich, który nazwano papierem. Wynalazek papieru zainspirowała prawdopodobnie czynność ucierania i mieszania
w wodzie waty jedwabnej – przypadkowe umiejscowienie włókien na
macie po odsączeniu wody sugeruje pomysł wytworzenia arkusza
papieru. Jego przeznaczeniem nie było bezpośrednio pisanie. W Chinach
wykorzystywano go w sztuce, dekoracjach, do ubrań, mebli i higieny
[1, s. 215].
Chińczycy bardzo chronili swoich handlowych sekretów i gdyby
nie fakt pokonania ich armii przez Arabów w VIII w. być może długo
jeszcze nie wytworzono by w Europie papieru. Informacje na temat
papierniczego rękodzieła pochodzące od chińskich jeńców stopniowo
wprowadzano na terenie arabskiego imperium [2, s. 170; 9, s. 3].
Różne czynniki wpływały na to jak szybko i w jakim stopniu
papier przyjął się w Europie. W miejscu swego wynalezienia papier był
tańszym i doskonalszym materiałem piśmiennym niż drogi jedwab, bezkształtny bambus lub drewno. W Europie natomiast długo nie miał przewagi nad papirusem czy pergaminem. Papirus był łatwo dostępny, prosty
w obróbce, niedrogi i może nawet wygodniejszy niż papier.
Miejscem rozkwitu papiernictwa europejskiego stały się północne i środkowe Włochy. Tam w XIII w. rozwijały się prężnie państwa
– miasta, w których kwitł handel, kultura i nauka, co dawało nowe impulsy dla rozwoju techniki. Pochodzący z 1235 r. z Genui dokument,
wymienia trzy młyny papiernicze w jej okolicy, a ważny młyn w Fabriano powstał w 1263 r. [3, s. 12].
Papier stał się podstawowym materiałem piśmienniczym, którego
jak dotąd nie zdołały wyprzeć kolejne wynalazki techniczne i technologiczne. W ciągu kilkuset lat w wytwarzaniu papieru zachodziły systematyczne zmiany, które w zamyśle inicjatorów miały na celu poprawę
jego jakości, obniżenie ceny i zwiększenie wielkości produkcji. Obecnie
proces produkcyjny w niewielkim stopniu przypomina historyczną
technologię wytwarzania papieru czerpanego sprzed kilkuset lat.
Niestety, jak się okazuje, również jakość papieru współczesnego
w niczym nie przypomina bardzo trwałych wyrobów dawnych mistrzów
– papierników.
Podstawowym surowcem włóknistym dla papiernictwa jest
drewno. Do uzyskania z tego surowca masy włóknistej stosowana
jest metoda mechaniczna i chemiczna. W pierwszym przypadku kloce
drewna ściera się na kamieniu ścieraka, obracającym się równolegle do
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osi klocków. W metodzie chemicznej drewno w postaci drobnych
zrębków poddaje się działaniu chemikaliów w podwyższonej temperaturze, powodującemu rozpad drewna na pojedyncze włókna w wyniku
usunięcia przeważającej części ligniny. Do roztwarzania zrębków drewna
stosuje się wodny roztwór wodorotlenku sodowego i siarczku sodowego
o pH około 13.
Lignina jest naturalnym polimerem o nie do końca poznanej
budowie (Rysunek 1), w której licznie występujące pochodne fenylopropanowe sprawiają, że jest to polimer hydrofobowy.
Masy celulozowe otrzymywane sposobem chemicznym bezpośrednio po roztworzeniu posiadają niską białość, wynikającą z obecności
pozostałości ligniny. Ponieważ lignina łatwo się utlenia, to zazwyczaj jej
zawartość w masie oznacza się w reakcji redukcyjno-oksydacyjnej
z wodnym roztworem nadmanganianu potasu, przy czym operuje się tutaj
wskaźnikiem zwanym liczbą Kappa. Przykładowo liczba Kappa około 40
to 6% ligniny w wyrobie papierniczym. Tak więc wskaźnik ten służy do
oceny zawartości substancji łatwo utleniających się, zawartych w masie
włóknistej lub papierze.
W procesie bielenia usuwa się z masy celulozowej pozostałości
ligniny, otrzymując masy o wysokiej białości rzędu 80%. Masy te charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie, pomimo tego, że stopień
polimeryzacji zawartej w nich celulozy jest niższy niż w masach długowłóknistych, charakteryzujących historyczny papier czerpany.
Podstawowym procesem w produkcji współczesnego papieru
drukowego jest mielenie włókien celulozowych w zawiesinie wodnej.
W wyniku tego zawiesina zmielonych włókien wolniej sedymentuje,
tworząc jednorodną strukturę włóknistą, która po odprasowaniu i wysuszeniu tworzy mocny papier. Mimo tak wyraźnego wpływu procesu
mielenia włókien na strukturę papieru i jego właściwości, pozostaje on
jednak bez wpływu na stopień polimeryzacji celulozy oraz jej krystaliczność.
Postęp mielenia włókien można rejestrować poprzez pomiar
zmian właściwości wytrzymałościowych papieru. Zalicza się do nich
samorozerwalność, przepuklenie, zginanie i przedarcie. Samorozerwalność i przepuklenie to właściwości wytrzymałościowe statyczne, w których czynnik niszczący próbkę narasta stopniowo. Zginanie i opór
przedarcia to właściwości dynamiczne, w których bodziec atakuje próbkę
w sposób uderzeniowy.
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Rysunek 1. Jednostka strukturalna ligniny drewna świerkowego według K. Forssa.

Źródło: [8, s. 144].
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Rysunek 2. Zmiany właściwości wytrzymałościowych papieru od czasu mielenia
masy celulozowej użytej do jego formowania.

Źródło: [8, s. 143].

Przedstawione na Rysunku 2 zależności właściwości mechanicznych papieru od czasu mielenia sugerują, że właściwości wytrzymałościowe statyczne podwyższają swą wartość w miarę postępu mielenia.
Właściwości dynamiczne natomiast są bardziej wrażliwe na skracanie
włókien celulozowych podczas mielenia. Ujawnia się to szczególnie
w przypadku oporu przedarcia oraz odporności na zginanie, oznaczanej
w postaci tzw. liczby podwójnych zgięć.
Papier otrzymany z mas długowłóknistych wykazuje wyższy
poziom wartości wskaźników wytrzymałości, zwłaszcza dynamicznej,
w stosunku do papieru z mas celulozowych iglastych i liściastych.
Wskaźniki wytrzymałości dynamicznej papieru są czułymi indykatorami
zmian zachodzących w wyniku jego starzenia.
W drugiej połowie XIX w. ograniczenia surowcowe w produkcji
papieru przełamano dzięki wprowadzeniu mas włóknistych produkowanych z drewna. Upowszechnił się również zwyczaj wprowadzania
białych pigmentów jako wypełniaczy do zawiesiny, przed formowaniem
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z niej papieru. Zatrzymując się w strukturze papieru skutecznie poprawiały jego nieprzezroczystość, stateczność wymiarową i gładkość. Niewielki
dodatek wypełniacza rzędu 4% pozostaje bez wpływu na wytrzymałość
papieru, większe ilości taki wpływ już ujawniają. Jako wypełniacz
stosowany bywa kaolin, wprowadzenie mineralnych wypełniaczy
zasadowych w rodzaju zmielonej kredy, wapienia i marmuru wymaga
formowania papieru w środowisku bezkwasowym. W przeciwnym
wypadku następuje rozkład tych pigmentów z wydzieleniem dwutlenku
węgla.
Wypełniacze poprawiają białość oraz nieprzezroczystość papieru
poprzez zmniejszenie powierzchni wiązań między włóknami i automatyczny wzrost udziału powierzchni nie związanej, decydującej o rozpraszaniu światła. Białość papieru determinują dwa czynniki: obecność
substancji barwnych pochłaniających światło oraz zdolność struktury
papieru do rozpraszania światła. W przypadku papierów białych,
w których zawartość substancji barwnych jest znikomo mała, o ich białości decyduje ten drugi czynnik. Białość jest tym mniejsza, im bardziej
zwarta jest struktura papieru.
Z początkiem XX w. rozwinięto produkcję papierów drukowych
powlekanych mieszankami pigmentowo-klejowymi. Charakteryzują się
one znacznie lepszą drukowalnością. W historycznym rękodziele papierniczym nie stosowano wypełniania ani powlekania papieru. W dodatku
papier formowano na sicie w środowisku zasadowym, dzięki obecności
we włóknach jonów wapniowych, reagujących z dwutlenkiem węgla
z powietrza. Fakt wytrącania się węglanu wapnia w strukturze papieru
był fundamentalnym czynnikiem, wpływającym na trwałość wyrabianego
wówczas papieru [5, s. 25].
Współczesne papiery drukowe w zdecydowanej większości
produkowane są w środowisku kwasowym. Wynika to z technologii
zaklejania papieru w masie klejem kalafoniowym i jego modyfikacjami.
Stopień zaklejenia papieru jest miarą jego wodoodporności.
Z tych względów nadal stosowane jest zaklejanie w masie klejem
żywicznym, szczególnie w produkcji papierów drukowych i do pisania.
Decyduje o tym taniość i skuteczność tej technologii. Każdy proces
zaklejenia w masie wpływa na pogorszenie wytrzymałości papieru.
Nie jest ono tak zdecydowane w przypadku zaklejania papieru w środowisku zasadowym.
Sprzyja ono pęcznieniu włókien celulozowych, co niweluje
niekorzystny wpływ na wytrzymałość mechaniczną papieru, która determinowana jest przede wszystkim przez jakość masy włóknistej oraz
stopień jej zmielenia.
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Uogólnienia dotyczące zabytkowego papieru czerpanego, a wykazujące zależność między jego odczynem i wytrzymałością po długim
czasie starzenia, nie mają związku z wyrobem papieru, prowadzonym
rękodzielniczo czy maszynowo.
W odniesieniu do tego papieru nie pozwalają one na porównawcze wnioskowanie o początkowych właściwościach papierów, ocenianych po setkach lat, które upłynęły od chwili ich wyrobu. Właściwości
tego papieru, jego odczyn i wytrzymałość, charakteryzujące go bezpośrednio po wyprodukowaniu mają jednak decydujący wpływ na dalsze
jego zachowanie w czasie. W żadnym wypadku nie można dokonywać
jakichkolwiek porównań o charakterze fizykochemicznym czy mechanicznym pomiędzy historycznym i współczesnym papierem drukowym.
Technologicznie i materiałowo są to dwa różne wytwory, których łączy
tylko wspólna nazwa – papier.
Naturalne procesy starzenia się papieru zabytkowego
Papier zabytkowy jest wytworem formowanym na sicie z wodnej
zawiesiny włókien roślinnych, których dominującym składnikiem jest
celuloza. Powstała na sicie z formy czerpanej lub maszyny papierniczej
struktura włóknista, po odprasowaniu i wysuszeniu przekształca się
w papier, który charakteryzuje się budową warstwową. Włókno roślinne
jest zbudowane z warstw, w których rozmieszczone są miniwłókna
zwane makrofibrylami, złożone z jeszcze drobniejszych elementów
włóknistych, zwanych mikrofibrylami. W efekcie dochodzimy do łańcuchów celulozy, które w pewnych obszarach posiadają charakter bezpostaciowy i ułożone są nieregularnie, a w innych równolegle do siebie,
tworząc micelle kryształów, powodujących charakterystyczne dla struktur
krystalicznych ugięcie promieniowania rentgenowskiego. Dla wody
dostępne są jedynie obszary bezpostaciowe. Jeśli we włóknie występuje
niemal sama celuloza, co ma miejsce w przypadku zabytkowych papierów czerpanych, to stopień jej krystaliczności koreluje z zawartością
wilgoci, oznaczoną w stanie równowagi z powietrzem o określonych
parametrach temperatury i wilgotności względnej [8, s. 143-158].
Pojedyncze ogniwa w łańcuchu celulozy (Rysunek 3) są połączone
wiązaniami beta glikozydowymi. Ich przeciętna liczba w łańcuchu
celulozy stanowi średni stopień polimeryzacji celulozy, który można
dokładnie oznaczać na drodze pomiaru lepkości celulozy w odpowiednich rozpuszczalnikach. Dla materiałoznawstwa konserwatorskiego
istotne znaczenie posiada fakt, że celuloza tworzy struktury włókniste
i posiada liczne grupy wodorotlenowe. Ich obecność nadaje celulozie
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właściwości hydrofilowe, które sprawiają, że w wodzie ulega ona pęcznieniu.
Nie rozpuszcza się w tym środowisku tylko dlatego, gdyż obszary
o dużym stopniu uporządkowania krystalicznego są dla niej niedostępne.
Krystality celulozy nadają włóknu celulozowemu dużą sztywność, ale są
podzielone obszarami bezpostaciowymi, powodującymi pewną jego
elastyczność, zwłaszcza w obecności wilgoci. Ta unikalna kombinacja
budowy włókna celulozowego i jego hydrofilowość, której oddziaływanie na włókno jest jednak ograniczone sprawia, że stanowi podstawę
dla działalności współczesnych papierników, tworzących struktury,
w których włókna roślinne są ściśle ze sobą związane bez obecności
spoiwa na takiej zasadzie, na jakiej fibryle są wzajemnie powiązane we
włóknie.
Rysunek 3. Łańcuch celulozy o stopniu polimeryzacji 2 + 2n.

Źródło: opracowanie własne.

Dla złożonej struktury chemicznej papieru czułym indykatorem
zmian, zachodzących w wyniku jego starzenia się, są wskaźniki
wytrzymałości dynamicznej. Zaliczają się do nich: gramatura, grubość,
ciężar objętościowy, samorozerwalność i podwójne zginanie w kierunku
podłużnym i poprzecznym. Na właściwości strukturalne, wymiarowe,
optyczne i mechaniczne papieru wywierają wpływ zachodzące w tym materiale naturalne procesy fizykochemiczne, związane z jego starzeniem się.
W przypadku zabytkowego papieru czerpanego na te parametry wpływają
również czynniki o charakterze mikrobiologicznym.
Fizykochemiczne pomiary papieru zwyczajowo ograniczają się
do oznaczania jego kwasowości. Powinny one jednak objąć także identyfikację składu chemicznego papieru, różnych czynników środowiskowych oraz reakcji, które zachodzą w procesie jego naturalnego starzenia
się. Przy rozpatrywaniu roli składu chemicznego papieru trzeba uwzględnić zmiany w poziomie koncentracji aldehydów, ketonów, grup karboksylowych, ilości hemicelulozy i stopnia jej polimeryzacji, krystaliczności
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celulozy, kwasów wprowadzonych do papieru w toku jego produkcji,
a także różnych środków pomocniczych.
Analiza rengenograficzna celulozy wykazała, że zbudowana jest
ona z łańcuchów złożonych z jednostek celobiozowych, w których atomy
tlenu z pierścieni ułożone są na przemian w pozycji z przodu i z tyłu. Te
liniowe cząsteczki, zawierające kilka tysięcy jednostek glikozowych,
tworzą fibryle połączone wiązaniami wodorowymi pomiędzy grupami
hydroksylowymi sąsiednich łańcuchów. Włókna celulozowe składające
się z fibryli owiniętych spiralnie wokół osi centralnej charakteryzuje
znaczna wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność [1, s. 215].
Obecność jonów wodorowych katalizuje hydrolizę celulozy.
W efekcie skraca się średnia długość łańcucha celulozy, co przekłada się
na jego wytrzymałość mechaniczną, ponadto na dwu końcach zerwanego
łańcucha polimeru znajdują się reaktywne ugrupowania, które łatwo
przyłączają się do sąsiedniego łańcucha celulozy, degradując go.
Powoduje to wzrost sztywności papieru, który staje się łamliwy.
Hydroliza jest procesem nieodwracalnym, usieciowienie celulozy natomiast jest częściowo odwracalne. Do czynników środowiskowych,
wpływających na omawiany proces należą: tlen, ozon, wilgoć, smog,
światło i ciepło oraz inne zanieczyszczenia. Z reakcji chemicznych
należy wymienić hydrolizę, utlenianie, zmiany w wiązaniach poprzecznych, zmiany w rzędzie krystaliczności, wynikające z różnic wilgoci
w papierze, fotolizę, fotosensybilizację oraz fotooksydację, czyli utlenianie pod wpływem działania światła [11, s. 37].
Analiza reakcji zachodzących podczas hydrolizy celulozy jest
bardziej złożona, ponieważ cząsteczki celulozy mogą wykazywać
w włóknach zmienny stopień krystaliczności. W procesie utleniania
celulozy wymagana jest obecność środka utleniającego. Tlen z powietrza
może reagować z celulozą jedynie w środowisku silnie zasadowym lub
w wysokiej temperaturze. Rozkład celulozy pod wpływem światła zachodzi
przy oddziaływaniu fal elektromagnetycznych o długości 300-400 nm
[4, s. 5].
Sama celuloza nie adsorbuje tego promieniowania, musi być ono
zaadsorbowane przez inne komponenty papieru – fotosensybilizatory.
Zalicza się do nich zanieczyszczenia występujące w papierze, takie jak
lignina i jony żelazowe oraz niektóre materiały pomocnicze dodawane do
masy papierowej. W historycznym papierze czerpanym będą to zanieczyszczenia pochodzące z substancji klejowych, a dla papierów współczesnych zanieczyszczenia towarzyszące substancjom wybielającym
[2, s. 170; 6, s. 14].
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W dawnym rękodziele papierniczym produkcja włókien celulozowych przebiegała w środowisku zasadowym. Nagromadzone we
włóknach celulozowych jony wapnia reagując z dwutlenkiem węgla
z powietrza wytwarzały w strukturze papieru drobiny węglanu wapnia,
który w miarę skutecznie chronił jego powierzchnię przed współczesnymi kwaśnymi zanieczyszczeniami z otoczenia. Wydaje się, że formowanie papieru w środowisku zasadowym, tak charakterystyczne dla
historycznego europejskiego papiernictwa, jest istotnym czynnikiem
decydującym o trwałości wyrabianego wówczas papieru.
Nieznanym dla konserwatora obszarem wiedzy jest wpływ zawartych w papierze substancji pomocniczych na mechanizm i kinetykę
procesu jego starzenia się. Stąd zainteresowanie substancjami klejącymi,
stosowanymi w technologii wytwarzania historycznego papieru drukowego. Proces naturalnego starzenia się papieru jest generalnie związany
z degradacją łańcucha celulozowego, czemu sprzyja kwaśne środowisko.
Degradacja substancji klejących nie była dotychczas w tym procesie
uwzględniana. Nie jest znana również wiedza na temat synergistycznych
oddziaływań obydwu procesów. Klej do zaklejania papieru był pochodzenia zwierzęcego. Podstawowym składnikiem tej grupy klejów
naturalnych jest substancja białkowa zwana glutyną, będąca produktem
częściowej hydrolizy kolagenu. Sam kolagen natomiast jest białkiem
prostym, należącym do grupy skleroprotein. Badania rentgenowskie
wykazały, że kolagen zbudowany jest z długich spiralnych łańcuchów
peptydowych. Klej ten w zimnej wodzie pęcznieje i już przy 1% jego
zawartości tworzy galaretę, która po ogrzaniu do temperatury powyżej
40 C rozpuszcza się dając lepki roztwór klejący [7, s. 49].
Praca z zabytkowym materiałem bibliotecznym wymaga starannego doboru techniki analitycznej. Powinna ona spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim realizowane badania nie powinny
nawet w najmniejszym stopniu wiązać się z koniecznością zniszczenia
fragmentu materiału. W takim przypadku do analizy winna wystarczyć
mikrogramowa wielkość próbki, co odpowiada mikrometrowej
powierzchni badanego materiału [3, s. 11].
Przykładem takich działań są prace konserwatorskie na materiale
pergaminowym sprzed 3000 lat. Celem wykonanych na tym obiekcie
badań była identyfikacja pigmentów zawartych w atramencie, użytym do
zapisu tekstu i dekoracji. Z uwagi na wielkość przeznaczonej do badań
próbki wykluczona została technika spektroskopii absorpcji atomowej
(AAS). W badaniach w oryginalny sposób zastosowana została technika
EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) sprzężona z mikroskopem elektronowym z możliwością skanowania obrazu SEM (Scanning Electron
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Microscopy). Technika EDS dostarczyła informacji na temat składu
chemicznego próbki, analizowanej na obecność takich pierwiastków, jak:
ołów, miedź, cynk, żelazo, magnez, arsen, krzem, chlor, siarka i innych
metali lekkich. Technika mikroskopii elektronowej natomiast pozwoliła
na precyzyjne wyznaczenie miejsca poboru próbek z powierzchni obiektu
[10, s. 4].
Najstarsze europejskie papiery drukowe były w wysokim stopniu
powierzchniowo przeklejane. Zawartość substancji klejącej w stosunku
do całej masy celulozowej nierzadko dochodziła nawet do 30%. Prymitywne sposoby wytwarzania klejów zwierzęcych nie zapewniały im
jednorodności. Obecność w ich składzie, obok pożądanego kolagenu
także substancji lipidowych, było naturalnym czynnikiem emulgującym,
wpływającym korzystnie na równomierność zaklejania powierzchni
papieru. W historycznej perspektywie czasowej substancje lipidowe
i zachodzące z ich udziałem przemiany chemiczne, są odpowiedzialne za
niekorzystne zmiany we właściwościach papieru. Możliwości wykorzystania technik chromatograficznych do identyfikacji oraz ilościowej
interpretacji tych zmian są bezdyskusyjne.
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ABSTRACT:
During storage and use of paper, it changes physically, chemically and mechanically, which defines the process of aging, or shortening
the length of life. The aging process of paper can be listed in two stages:
– stage of manufacture of paper (raw materials used in production);
– stage of use (external factors).
Among the external factors that act on the natural process of the
aging of paper include: oxygen, ozone, humidity, smog and other atmospheric pollutants, light and heat. The aging of the paper is determined by
the reaction occurring in the material. The effects of these changes can be
traced by determining the physical or chemical properties.
KEYWORDS:
Acidity of the paper. Aging paper. Analytical techniques. Construction of
cellulose. Humidity. Natural glue. Oxygen. Ozone. Paper. Smog.
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Biblioteki uczelniane, zgodnie z przyjętą w Polsce typologią,
należą do grupy bibliotek naukowych. Stanowiąc integralną część struktury szkoły wyższej, służą przede wszystkim rozwojowi nauki i kształceniu na poziomie akademickim. Do ich statutowych funkcji należą zadania
związane z organizacją warsztatu bibliotecznego i informacyjnego dla
celów nauki i kształcenia, zadania dydaktyczne, związane z edukacją
ogólną i zawodową, a także zadania naukowo-badawcze z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej [13, s. 20-21].
Te ostatnie były bardzo mocno akcentowane w dotychczasowym
ustawodawstwie. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) do
podstawowych zadań uczelni zalicza „upowszechnianie i pomnażanie
osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych”. Ustawa
dość lakonicznie odnosi się do systemu biblioteczno-informacyjnego
uczelni i nie porusza kwestii pełnionych przez bibliotekę funkcji. Poprzedzające ją akty prawne niezmiennie określały bibliotekę uczelnianą jako
instytucję „o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych”
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[15, art. 65 ust. 1]. W uregulowaniach z 1992 r. zadania naukowe wymieniane były po usługowych, co tylko potwierdza, że ustawodawcy wysoko
cenili tę formę pracy bibliotek [6, s. 50].
W praktyce władze większości polskich uczelni nie wprowadziły
do struktur organizacyjnych bibliotek sekcji podejmujących prace naukowe lub bodaj stanowisk sekretarzy naukowych. Brak zatem jednostek
bibliotecznych organizujących i koordynujących własne prace badawcze
i wydawnicze [11, s. 294]. Wydaje się, że ten stan rzeczy determinują
oczekiwania samego środowiska akademickiego, w którym biblioteki
funkcjonują. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi, postrzegają
bibliotekę uczelnianą głównie jako miejsce, gdzie można wypożyczyć
dokument czy zdobyć informację, ewentualnie odbyć przeszkolenie
w zakresie korzystania ze zbiorów czy baz danych. Nie towarzyszy temu
świadomość, że prowadzone w niej prace naukowe mogą być ukierunkowane m.in. na rozwiązywanie problemów efektywniejszego zaspokajania potrzeb użytkowników. Rozwój teoretycznej podbudowy
bibliotekarstwa pragmatycznego nie leży w polu widzenia uczelnianych
decydentów.
Nieobecność w strukturach bibliotek uczelnianych jednostek
wytyczających kierunki badań, formalnie koordynujących działania
naukowe i oceniających poziom merytoryczny prac skutkuje tym,
iż działalność badawczo-naukowa bibliotek i bibliotekarzy akademickich
ma w większości wypadków charakter doraźny i indywidualny. Praca
naukowa wykonywana jest poza lub na marginesie obowiązków służbowych podejmujących ją bibliotekarzy1.
Najczęściej powstają opracowania wynikające z tematów przedstawianych przez bibliotekarzy praktyków, np. metod pracy stosowanych
w poszczególnych bibliotekach. Służą one współpracy międzybibliotecznej i na zasadzie wymiany doświadczeń i informacji mogą usprawniać
działalność różnych bibliotek. Często są to referaty i komunikaty konferencyjne. Ponadto do tej grupy prac zalicza się dzieła z dowolnych dziedzin nauki, w których – jako źródła – wykorzystywane są dokumenty
przechowywane w danej bibliotece.
Inną grupę prac stanowią opracowania teoretyczne z zakresu
nauki o książce, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Są one efektem ambicji zaangażowanych naukowo bibliotekarzy, ale nie mają

1

Potrzeba koordynacji działań naukowych bibliotekarzy praktyków była podnoszona w literaturze wielokrotnie na przestrzeni lat, m.in. w: [5], [14], [18];
a także [2], [12] i [17].
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związku z bieżącą działalnością biblioteki, w której są zatrudnieni
podejmujący badania pracownicy [4, s. 20].
W przedstawiony powyżej schemat opracowań wpisuje się wieloletnia działalność naukowo-badawcza bibliotekarzy zatrudnionych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przywołane tu prace naukowobadawcze to publikacje osób zatrudnionych w latach 1968-2003. Cezura
czasowa odnosi się do trzydziestu pięciu lat działalności Biblioteki
Głównej, a następnie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ). Otwiera
ją powołanie uczelni i utworzenie Biblioteki Głównej, a zamyka wieloletnie zarządzanie dyrektora BUŚ, kustosza dyplomowanego, Wandy
Dziadkiewicz.
Zakres tematyczny prac jest związany z Biblioteką Uniwersytetu
Śląskiego, bibliotekarstwem lokalnym, a także szeroko pojętym bibliotekarstwem polskim i światowym. Uwzględniono publikacje pracowników
zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz w bibliotekach
specjalistycznych. Dorobek naukowy powstały przed i po zatrudnieniu
w BUŚ nie został wzięty pod uwagę, chyba że pracownik związany był
jeszcze z Biblioteką poprzez zajęcia zlecone lub kontynuację wspólnych
badań. Nie wszyscy pracownicy wyrazili życzenie opublikowania ich
osiągnięć. Uszanowano taką wolę i zamieszczono tylko te prace i wyniki
badań, które zostały zaakceptowane przez autorów.
Zakres i zasięg prac naukowo-badawczych widoczny jest na
kilku płaszczyznach:
– indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników biblioteki;
– zespołowe prace bibliograficzne;
– informatory i przewodniki po bibliotece [8, 9];
– organizacja własnych konferencji i twórczy udział w wyjazdowych sesjach naukowych.
Podejmowane w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego prace
naukowo-badawcze są elementem procesu komunikowania się bibliotekarzy BUŚ ze swym środowiskiem zawodowym oraz otoczeniem
zewnętrznym Biblioteki. Komunikowanie to ma przede wszystkim
charakter informacyjny i stawia sobie za cel przekazywanie pewnego
zasobu konkretnej wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w BUŚ
i bibliotekach specjalistycznych. Jest to także element filozofii zarządzania wiedzą. Aktywne uczestnictwo w procesie komunikacji pomaga
intelektualnie zaangażować pracowników w proces przemian, dokonujący się we współczesnej bibliotece. Opisywane przez bibliotekarzy
przypadki pozwalają lepiej zobrazować zmiany, będąc jednocześnie
materiałem szkoleniowym. Lektura opracowań praktycznych wspomaga
kształcenie i samokształcenie, uczy analizować i wyciągać wnioski
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z przekazywanych tą drogą informacji, porządkuje posiadaną wiedzę
zawodową. Publikacje bibliotekarzy przyczyniają się również do wypracowania wizerunku biblioteki jako jednostki aktywnej, mającej duże
znaczenie dla społeczności akademickiej, podejmującej nowe inicjatywy
na rzecz środowiska uczelni.
Indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników Biblioteki
Uniwersytetu Śląskiego
Bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego
prawie co roku publikują, jak również oddają do druku pewną liczbę
artykułów, rozpraw, recenzji, komunikatów i sprawozdań naukowych.
W niniejszej pracy chodzi nie tylko o ukazanie aktywności naukowej
poszczególnych pracowników Biblioteki, ile o zaprezentowanie całego
dorobku naukowego Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Opracowane
publikacje znalazły swoje miejsce w ogólnopolskich i lokalnych czasopismach naukowych i popularnonaukowych i należą do nich m.in. „Roczniki Biblioteczne”, „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji
Naukowej”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”,
„Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „FIDES – Biuletyn Bibliotek
Kościelnych”, „Nowa Biblioteka”, „Forum Akademickie”, „Gazeta
Uniwersytecka”, czasopismo elektroniczne „Elektroniczny Biuletyn
Informacyjny Bibliotekarzy”.
WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1968–2003
W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

1972
1. Kałkusińska L., Ratajewski J.: Przysposobienie biblioteczne.
Katowice 1972.
1973
2. Kochmańska W.: Piotr Stasiak – działacz i bibliotekarz. „Biuletyn
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972” 1973, s. 7-12.
3. Poida K: Kształtowanie się księgozbioru Biblioteki Śląskiej
w latach 1922-1939. „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
za rok 1972” 1973, s. 39-53.
4. Puzio A.: Życie umysłowe w województwie śląskim w okresie
międzywojennym (1922-1939). „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego za rok 1972” 1973, s. 13-38.
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5. Puzio A., Ratajewski J.: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (1968-1970). „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972” 1973, s.55-62.
6. Ratajewski J.: O nową organizację bibliotek uniwersyteckich.
„Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972” 1973,
s. 63-76.
1974
7. Puzio A: Kilka uwag o stanie polskich bibliotek publicznych i czytelnictwa na Zaolziu w latach 1927-1937. W: Informator Biblioteki
Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Katowice 1974, s. 17-36.
8. Ratajewski J.: Kształcenie bibliotekoznawców – problem wciąż
otwarty. W: Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok
1973. Katowice 1974, s. 44-53.
1976
9. Dziadkiewicz W.: „Biblioteki dla rozwoju”. „Rocznik Katowicki”
1976, s. 45-49.
10. Kaszper A., Kowolik A.: Przysposobienie biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1976.
11. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 1,
Organizacja biblioteki, gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych. Katowice 1976.
1978
12. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 2,
Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna. Katowice 1978.
1979
13. Dyga R.: Inwentarz kartkowy i możliwości jego zastosowania
w polskich bibliotekach naukowych. W: Z problemów organizacji
pracy bibliotecznej. Pod red. A. Jarosza i Z. Żmigrodzkiego2.
Katowice 1979, s. 104-110.
14. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 1,
Organizacja biblioteki, gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych. (Skrypt dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych
i zaocznych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wyd. 2.
popr. Katowice 1979.
15. Kot H.: Biblioteka Główna i biblioteki zakładowe Uniwersytetu
Śląskiego. Z problemów organizacyjnych. W: Z problemów organi2

W dalszej części Bibliografii wyróżniono podkreśleniem nazwiska osób, które
nie były pracownikami Biblioteki.
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zacji pracy bibliotecznej. Pod red. A. Jarosza i Z. Żmigrodzkiego.
Katowice 1979, s. 133-141.
1980
16. Kowalski P.: Bufor międzyprocesorowy w Centralnym Ośrodku
Informatyki Górniczej. „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”
1980 nr 1 (134), s. 23-25.
1981
17. Pytlos B.: Z dziejów teatru międzywojennego dla dzieci. Sceniczna
twórczość Benedykta Hertza. (Komunikat). W: Szkice z literatury
dla dzieci i młodzieży. Pod red. Z. Adamczykowej przy współpracy
K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 1981, s. 54-58.
18. Pytlos B.: Edukacja serc czyli „Płomyk Śląski”. W: Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. Pod red. Z. Adamczykowej przy współpracy K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 1981, s. 42-52.
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19. Bibliografia prac Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej. Zestawiły
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Katowice 1982, s. 195–202.
1983
20. Dziadkiewicz W.: Czym jest i czym winno być Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich? Artykuł dyskusyjny. „Kwartalnik Metodyczny” R. 8, 1983 nr 1-2, s. 74-79.
21. Jaszczyk A.: Międzynarodowa wymiana wydawnictw – rozwiązania organizacyjne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego.
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A. Jarosza i H. Kota. Katowice 1983, s. 36-54.
22. Woźnicka J.: Organizacja biblioteki zakładowej wyższej uczelni na
podstawie rzeczowego układu księgozbiorów na przykładzie Biblioteki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. W: Z problemów
organizacji pracy bibliotecznej. T. 2. Pod red. A. Jarosza i H. Kota.
Katowice 1983, s. 55-66.
23. Żórawik I.: Chromatograficzna i biologiczna ocena wybranych
substancji stosowanych do ochrony papieru. VII Środowiskowe
Seminarium Naukowe. UŚ. Katowice 1983. (poster)
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1985
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1986
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w Katowicach” 2002 nr 2, s. 13-15.
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w ocenie nauczycieli akademickich a oferta dydaktyczna biblioteki
uczelnianej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002 nr 3/4, s. 38-41.
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Kossak. Zarys problematyki. „Studia Bibliologiczne” T. 14 2002,
s. 115-126.
147. Pytlos B.: Beskidy w przestrzeni krajobrazowej „Nieznanego
kraju” Zofii Kossak. „Śląskie Miscellanea” T. 14 2002, s. 100-110.
148. Pytlos B.: „Córa Sienkiewicza” czy „Alicja w krainie czarów”.
Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak. Dzieje recepcji / Jurgała-Jureczka J., Katowice 2002, s. 218. [Rec.] „Śląsk” 2002 nr 9,
s. 75.
149. Pytlos B.: Propozycja zmian w polskiej ortografii w roku 1935.
Głos Zofii Kossak. W: W kręgu zagadnień dydaktyki i literatury
polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu. Pod red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 241249.
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150. Pytlos B.: „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na
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s. 23.
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s. 46-50.
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162. Dziadkiewicz W., Szulc M.: Doświadczenia w pracy z PROLIBEM
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. „Bibliotekarz” 2003 nr 7/8,
s. 9-15.
163. Grabarska E.: Integracja bibliotekarzy Czytelni Niemieckich.
„EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”
[online] 2003 nr 7. [Data dostępu: 3.11.2010]. Dostępny w World
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/grabarska.php.
164. Kuś B.: Elektroniczne i tradycyjne metody zamawiania i dostarczania dokumentów. „Bibliotekarz” 2003 nr 7/8, s. 20-21.
165. Olszowy E.: Historyk w bibliotece. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2003 nr 7, s. 13.
166. Pytlos B.: Legnickie Pole Zofii Kossak w Niemczech. Przyczynek
do recepcji literatury polskiej w Niemczech w okresie międzywojennym. W: Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech.
Koncepcja badań biograficznych. Pod red. M. Kalczyńskiej. Opole
2003, s. 54-68.
167. Pytlos B.: Śląsk jako problem socjologiczny księdza Emila Szramka i twórczość Zofii Kossak. Komunikat. W: Błogosławiony
ks. Emil Szramek. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Myszora.
Katowice 2003, s. 111-115.
168. Pytlos B.: Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus – pierwsze
pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego / Tałuć K.:
Katowice 2002, s. 123. [Rec.] „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne” 2003 T. 36 z. 1, s.295-298.
169. Pytlos B.: Oswajanie nieznanego kraju. Śląsk w życiu i twórczości
Zofii Kossak. / Jurgała–Jureczka J., Cieszyn 2002, s. 188. [Rec.]
„Ruch Literacki” 2002 nr 4/5, s. 501-504.
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1789-1871. / Gębołyś. Katowice 2002, s. 201. [Rec.] „Śląsk” 2003
nr 4, s. 34.
171. Pytlos B.: Najważniejsza jest zwyczajność. Latawce / Bolecka A.
Warszawa 2002, s. 204 [Rec.] „Guliwer” 2003 nr 4, s.71-73.
172. Pytlos B.: Bajarz polski / Gliński J. Warszawa 2003, s. 229 [Rec.]
„Guliwer” 2003 nr 3, s. 49-51.
173. Pytlos B.: Łapy, pióra i rymów cała fura / Kern L. J. Łódź 2002
[Rec.] „Guliwer” 2003 nr 3, s. 51-53.
174. Pytlos B.: Dziecięcy świat Marzeń. Feniks i dywan / Nesbit E.
Warszawa 2003, s. 207 [Rec.] „Guliwer” 2003 nr 4, s. 69-71.
175. Tomaszewski M., Waga M.: Doświadczenie pracownika Oddziału
Informacji Naukowej w wykorzystywaniu elektronicznych źródeł
informacji w procesie dydaktycznym i naukowym. W: Edukacja na
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odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie.
Kraków 2003, s. 180-184.
Warząchowska B.: Duszpasterstwo Bibliotekarzy. „FIDES
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2003 nr 1-2, s. 200-205.
Warząchowska B.: Pielgrzymowanie – nowa forma integracji
środowiska bibliotekarskiego. „EBIB. Elektroniczny Biuletyn
Informacyjny Bibliotekarzy” [online] 2003 nr 7. [Data dostępu:
3.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl
/2003/47/pielgrzymka.php.
Warząchowska B.: Wystawa naukowej książki zagranicznej
w Bibliotece Teologicznej. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2003 nr 4, s. 9-10.
Wojtasik A.: Świat książki katolickiej. IX Targi Książki Katolickiej.
„Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach” 2003 nr 10, s. 14-15.

Najbardziej pozytywne i godne podkreślenia w dorobku badawczo-naukowym pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego jest
różnorodność spraw nurtujących środowisko bibliotekarzy oraz poruszane problemy i zagadnienia. Mogą być one podstawą lub inspiracją
zarówno do podejmowania działań praktycznych jak i pogłębionych
analiz i prac naukowych.
Wśród publikacji bibliotekarskich, również obok opracowań
naukowych, znalazły się, prace dydaktyczno-instruktażowe, informacyjno-sprawozdawcze, a także komunikaty i doniesienia. Wszystkie te materiały pełnią funkcje społeczne i popularyzatorskie, wspierają pośrednio
usługi i dydaktykę biblioteczną, współtworzą dokumentację do oceny
osiągnięć naukowych uczelni.
Przywołane powyżej w układzie chronologicznym opracowania
najczęściej koncentrują się wokół problemów działalności organizacyjnej
bibliotek akademickich. Wskazują na różne aspekty rzeczywistości bibliotekarstwa lokalnego m.in. gromadzenie dokumentów, selekcję źródeł
informacji, szeroko pojętą komputeryzację bibliotek, współpracę w ramach konsorcjów bibliotecznych oraz całe spektrum zagadnień związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego.
Wiele artykułów powstało w wyniku badań przywarsztatowych.
Właśnie te należy docenić szczególnie, jako że teksty zrodzone w fazie
procedur praktyki tworzą nowe teorie zmian bibliotekoznawczych.
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Zespołowe prace bibliograficzne
Tradycja wykonywania prac bibliograficznych sięga początków
powołania Uniwersytetu Śląskiego i utworzenia Biblioteki Głównej.
Na prośbę władz rektorskich zaczęto wówczas dokumentować dorobek
pracowników naukowych Uniwersytetu. Wieloletni trud i skrupulatność
pracowników biblioteki zaowocował kilkoma tomami Bibliografii publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Wraz z wkroczeniem do biblioteki technik komputerowych dorobek kadry naukowej UŚ
jest opracowywany wyłącznie w formie elektronicznej, dzięki czemu
zyskuje dużą kompletność i szerszy zasięg oddziaływania [1]. Bibliografia jest dostępna na stronie domowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
(http://www.bg.us.edu.pl).
Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego
rejestruje dokumenty wydawane od utworzenia uczelni, to jest od 1968 r.
do chwili obecnej. W bibliografii znalazły się opisy książek oraz fragmenty książek z prac zbiorowych, publikacje w czasopismach, na które
składają się artykuły, recenzje, polemiki, wywiady, a także dokumentuje
się prace artystyczne, wystawy i koncerty. Rejestracja dorobku odbywa
się w jednostce macierzystej pracownika, a nadzór merytoryczny nad
bibliografią sprawują pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
180. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu
Śląskiego w latach 1968-1972. Oprac. J. Woźnicka ; materiały
Wydziału Prawa i Administracji za lata 1971-1972 ; zebrała
D. Polczyk. Katowice 1974.
181. Bibliographia 1968-1974. Oprac. D. Gburska. „Studia Iuridica
Silesiana” T. 1 1976, s. 268-281.
182. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu
Śląskiego za lata 1973-1974. Oprac. D. Gburska, A. Kaszper,
A. Kowolik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Katowice
1977.
183. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu
Śląskiego za rok 1975. Oprac. D. Gburska, A. Kaszper, A. Kowolik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Katowice 1978.
184. Bibliografia publikacji naukowych pracowników za rok 1976.
Oprac. D. Gburska, J. Dłużyńska, H. Florkowska, A. Kaszper,
A. Kowolik. Katowice 1979.
185. Bibliografia prac Profesora Stanisława Poręby. Oprac. B. Michta.
W: Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Katowice 1999, s. 9-13.
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186. Bibliografia prac Profesora Michała Blicharskiego. Oprac.
B. Michta. W: Języki słowiańskie dziś, nowe fakty, nowe spojrzenia. Katowice 2001, s. 9-14.
187. Bibliografia publikacji literaturoznawczych pracowników Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (19752002). Oprac. B. Michta. W: Idee i poetyki, ze studiów nad literaturą rosyjską: tom upamiętniający 25 lecie istnienia Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej. Katowice 2002, s. 214-244.
W Oddziale Informacji Naukowej BUŚ opracowywane są również zestawienia bibliograficzne i kartoteki podmiotowe, m.in. kartoteka
publikacji na temat Uniwersytetu Śląskiego.
188. Bibliografia druków o Uniwersytecie Śląskim za lata 1968-1972.
Oprac. A. Kaszper, M. Nowakowska-Gut, W: Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Katowice 1974, s. 71-108.
Planuje się, że pozostałe materiały, nadal systematycznie gromadzone, również przeobrażą się w bibliografię wydaną drukiem, bądź
zostaną uwidocznione w postaci elektronicznej na stronie domowej
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
Na przestrzeni wielu lat w Oddziale Informacji Naukowej BUŚ
były opracowywane – w zależności od potrzeb – następujące kartoteki:
1. Karty dokumentacyjne CINTE na temat zagadnień naukoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
2. Karty CINTE o zakończonych pracach naukowo-badawczych
pracowników UŚ;
3. Wycinki prasowe GLOB;
4. Katalog tematów prac doktorskich bronionych na UŚ;
5. Katalog publikacji prasowych i recenzji pracowników UŚ;
6. Kartoteka patentów dotyczących techniki filmowej i pomocy
naukowych;
7. Kartoteka kart przeziernych dla bibliografii, spisów informacyjnych, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych;
8. Bibliographie der Soziologie;
9. Katalog materiałów z konferencji, sympozjów, zjazdów;
10. Kartoteka rzeczowa prac doktorskich gromadzonych w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji;
11. Katalog prac naukowo-badawczych przekazywanych przez Dział
Nauki;
12. Kartoteka zbiorów profesorskich w sieci bibliotek UŚ.
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Ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Oddział Informacji Naukowej BUŚ od roku 1998 jest praca nad bazą cytowań polskiej
literatury humanistycznej „Arton”. Baza ta jest współtworzona przez
siedem uniwersytetów. BUŚ pełni rolę koordynatora konsorcjum i tutaj
wykonywana jest większość prac związanych z tworzeniem bazy [16].
Organizacja konferencji i udział w sesjach naukowych
Nieodłącznym elementem pracy naukowej jest organizowanie
forum wymiany myśli, wyników badań i doświadczeń kadry. Pracownicy
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego dość regularnie uczestniczą oraz biorą
udział z referatami lub komunikatami w bibliotekarskich spotkaniach,
sympozjach i sesjach naukowych. Kilkakrotnie podjęli też trud zorganizowania lub współorganizowania konferencji w Uniwersytecie Śląskim.
Konferencje te miały zasięg krajowy i międzynarodowy.
Konferencja: Elektroniczna biblioteka dzisiaj
W dniu 20 marca 1996 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Śląskiego odbyła się konferencja na temat Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich.
Obrady połączono z uroczystą inauguracją sieciowego systemu rozpowszechniania baz danych na CD-ROM – InfoWare CD/HD. Stanowiło
to uwieńczenie pracy nad wdrożeniem projektu TEMPUS PHARE.
Tematem projektu była Restrukturyzacja oddziałów informacji naukowej
w bibliotekach uniwersyteckich, obejmującego sieciowe rozpowszechnianie baz danych. W projekcie uczestniczyli Uniwersytet Śląski i Akademia
Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Opolski przy wsparciu
ośrodków akademickich z Unii Europejskiej – Uniwersytetu w Trewirze
(Niemcy), Uniwersytetu w Tours (Francja), Wolnego Uniwersytetu
w Brukseli (Belgia) oraz firmy komputerowej Info Technology Supply
Ltd z Londynu [3, s. 8].
Konferencja zapoznała z możliwościami wprowadzania najnowszych technik komputerowych w bibliotekach europejskich na przykładzie sieciowego systemu rozpowszechniania baz CD-ROM. Uczestnicy
mogli na miejscu przyjrzeć się jak działa system InfoWare i zainstalowane bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej (pięć stanowisk
komputerowych) oraz bibliotecznej pracowni komputerowej (sześć
stanowisk komputerowych). Można było obejrzeć nowo zakupione bazy
m.in. Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, EUROCAT,
LISA, Ulrich's Plus oraz bazy demonstracyjne firm ISI, SilverPlatter
i UMI.
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Gośćmi konferencji byli przedstawiciele uczelni partnerskich
oraz reprezentanci krajowego biura TEMPUS, MEN i KBN. W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy z instytutów bibliotekoznawstwa, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, przedstawiciele
środowisk akademickich oraz reprezentanci zagranicznych firm zajmujących się dostarczaniem usług i systemów informacyjnych.
Konferencja: IOIS-Meeting
W dniach 12-15 maja 1996 r. The International Organization
of Information Specialists – IOIS (Międzynarodowa Organizacja Specjalistów Informacji) zorganizowała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach międzynarodową konferencję IOIS Meeting
poświęconą problematyce pozyskiwania i wymiany naukowej informacji
ekologicznej w sieci internet. Biblioteka Uniwersytecka przygotowała
konferencję przy ścisłej współpracy z: Environmental Training Project
for Central and Eastern Europe (Uniwersytet Minnesota), Biurem
Polskim ETP w Katowicach oraz fundacjami amerykańskimi – Fundacją
Mellona, Fundacją Ponieckiego, Fundacją World Wildlife.
Podczas obrad dyskutowano nad międzynarodowym tezaurusem
terminologii ekologicznej, omówiono multimedialny eco-informacyjny
system Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich”, przy okazji prezentując go w siedzibie Parku jako przykład udanej współpracy specjalistów informacji ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska. Ponadto odbyło się szkolenie w pozyskiwaniu
i wymianie informacji w międzynarodowych bazach ekologicznych przez
sieć Internet. Poruszono także problematykę kształcenia bibliotekarzy
i specjalistów informacji w Międzynarodowej Szkole Bibliotekarskiej.
W konferencji udział wzięli naukowcy zajmujący się problematyką ekologii, bibliotekarze – specjaliści informacji oraz przedstawiciele
administracji państwowej, organizacji społecznych pracujących na rzecz
ochrony środowiska z Polski, Anglii, Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii,
Litwy, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Węgier.
Konferencja poświęcona spuściźnie prof. Bogdana Suchodolskiego
W dniu 10 kwietnia 1997 r. odbyła się ogólnopolska sesja
naukowa poświęcona spuściźnie wybitnego pedagoga, filozofa, historyka
wychowania i kultury Profesora Bogdana Suchodolskiego. Organizatorami byli Biblioteka Główna oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego. Okazją do zorganizowania konferencji i przypomnienia sylwetki oraz dorobku naukowego Profesora, doktora honoris
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causa Uniwersytetu, była uroczystość nadania czytelni Biblioteki
Głównej Jego imienia.
Podczas wystąpień przypomniano różne aspekty działalności naukowej Profesora Bogdana Suchodolskiego. Autorzy referatów reprezentowali Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet
Śląski. Oprócz tego w sesji wzięli udział uczeni z wielu ośrodków
akademickich, uczniowie, współpracownicy i rodzina Profesora oraz
liczne grono pracowników i studentów UŚ.
Konferencja zaowocowała referatami wygłoszonymi podczas
sesji oraz pracami nadesłanymi później. Zostały one wydane w zbiorowej
publikacji Bogdan Suchodolski. Pedagog – humanista – uczony, przygotowanej pod redakcją Agnieszki Stopińskiej-Pająk.
Konferencja: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności
naukowej
W dniach 22-23 listopada 2001 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa pt. Statystycznoporównawcze metody oceny działalności naukowej zorganizowana przez
Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i Komitet Naukoznawstwa PAN.
W toku obrad przedstawiono siedemnaście referatów, które
rozmieszczono w pięciu sesjach: Bibliometria i jej zastosowania do nauki
światowej, Ocenianie instytucji naukowych i pracowników nauki, Zagadnienia metodyczne i zastosowania praktyczne, Bibliometria w naukach
społecznych i medycynie, Bibliometria w naukach humanistycznych.
Wygłoszone referaty prezentowały wyniki badań empirycznych, poglądy
na kwestie oceny dorobku naukowego, zagadnienia metodyczne oraz stan
prac nad budową krajowych baz danych z zakresu nauk humanistycznych
[10].
W konferencji wzięło udział trzydziestu sześciu uczestników
z dwunastu uczelni wyższych, sześciu placówek PAN oraz innych instytucji. Większość materiałów została opublikowana w „Zagadnieniach
Naukoznawstwa” [10].
Pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Na zakończenie kilka zdań na temat osób pracujących w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotekach specjalistycznych UŚ.
Należy podkreślić, że jednostki te zatrudniają dobrze przygotowaną kadrę
biblioteczną. Jej cechą charakterystyczną jest stałe podnoszenie lub
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modyfikowanie kwalifikacji, ukierunkowane na ich dostosowanie do
wymagań stanowiska pracy.
Przemiany jakie zachodzą współcześnie w otoczeniu bibliotek
rodzą zapotrzebowanie na nowe usługi oraz zaspokajanie coraz wyższych
wymagań użytkowników. Aby im sprostać, obecnie i w przyszłości,
biblioteka musi być otwarta na dokonujące się zmiany, a bibliotekarze
gotowi do ciągłego rozwoju i uczenia się. Dążenie do zapewnienia jak
najwyższej jakości obsługi użytkowników wywołuje konieczność podejmowania przez bibliotekę i jej pracowników nowych ról i obowiązków.
Taka postawa w rezultacie pozytywnie kształtuje zarówno wizerunek
samej instytucji, jak i status zawodu.
Rozwój pracowników bibliotek to nie tylko szkolenia mające na
celu przygotowanie do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk
o większej odpowiedzialności. Indywidualny rozwój przejawia się
poprzez podejmowanie studiów podyplomowych i doktoranckich,
przystępowanie do egzaminów na bibliotekarza dyplomowanego oraz
zdobywanie kwalifikacji niezbędnych przy awansowaniu na stanowiska
starszego bibliotekarza i kustosza bibliotecznego [7]. Sieć bibliotek
Uniwersytetu Śląskiego zatrudnia doktorów nauk humanistycznych,
bibliotekarzy dyplomowanych oraz kustoszy służby bibliotecznej i starszych bibliotekarzy, którzy angażują się w prace naukowo-badawcze,
wymagające nie tylko wiedzy i doświadczenia, lecz także umiejętności
zbierania i utrwalania dorobku naukowego.
To właśnie te osoby tworzą zespół twórczego myślenia i działania. Im Biblioteka zawdzięcza promocyjną rolę w środowisku uczelnianym – lokalnym i ogólnopolskim. Zaangażowanie i aktywność są
niezwykle ważnymi elementami wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników biblioteki. Podnoszą one prestiż zawodu bibliotekarza, zwiększają
poczucie własnej wartości, sprzyjają lepszej i bardziej aktywnej pracy.
Wynika to z niewątpliwie słusznego założenia, że zdobywanie i wykorzystanie wiedzy przez bibliotekę i jej pracowników jest warunkiem
rozwoju, a nawet przetrwania w ciągle zmieniającym się i często konkurencyjnym otoczeniu.
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA S TUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
B IBLIOTEKA 2.0 − I CO DALEJ ? NOWE TECHNOLOGIE
I ROZWIĄZANIA W BIBLIOTEKACH
(TORUŃ, 16 KWIETNIA 2010 R.)

16 kwietnia 2010 r. miała miejsce Ogólnopolska Konferencja
Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe
Specjalistów Informacji przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbyła się
pod hasłem Biblioteka 2.0 – i co dalej? Nowe technologie i rozwiązania
w bibliotekach. Zebrali się na niej prelegenci i słuchacze z różnych
zakątków Polski. Wysłuchać można było wystąpień studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Po krótkim przywitaniu przez reprezentującą organizatorów Ewę
Głowacką i uczczeniem minutą ciszy ofiar katastrofy samolotu
prezydenckiego w Smoleńsku, Konferencję rozpoczął referat Marty
Tyszkowskiej (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika) pt. Koncepcja Biblioteki 2.0 na przykładzie bibliotek amerykańskich. Wyjaśniono, że Biblioteka 2.0 jest terminem nowym,
rozwijającym się dopiero od 2004 r., nie posiadającym jednej obowiązującej definicji. Przedstawiono założenia koncepcji Biblioteki 2.0, które
przede wszystkim wykorzystują uczestnictwo użytkowników bibliotek
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w tworzeniu i modyfikowaniu treści stron internetowych bibliotek,
na wyrażaniu swoich opinii, komunikowaniu się oraz na organizowaniu
społeczności internetowych. Biblioteka 2.0 to model biblioteki, w którym
realizacja tradycyjnych procesów bibliotecznych, projektowanie i udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz kształtowanie jej zasobu
dokonywane jest w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników.
Zaprezentowano również kilka punktów Manifestu Bibliotekarza 2.0
stworzonego przez Laurę Cohen w 2006 r., który nawołuje m.in. do
zmiany nastawienia bibliotekarzy do użytkowników, zapoznania się
z potrzebami środowiska biblioteki i jego częstego badania, o samokształcenie i zainteresowanie się nowinkami z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz do usunięcia wszelkich barier w dostępie
do zasobów bibliotek. Kolejnym elementem referatu były narzędzia Web
2.0, wśród których wymieniono blogi bibliotekarzy, fora internetowe,
kanały RSS, tagi, encyklopedie oparte na mechanizmie wiki, podcasty,
videocasty oraz obecność bibliotek na portalach społecznościowych.
Jako przykład strony WWW zawierającej spisy blogów bibliotekarzy
z całego świata podano portal Libdex.com. Jako ciekawostkę ukazano
najczęściej cytowany blog bibliotekarski − SuperPatron, którego autorem
jest Edward Vielmetti. Największe forum internetowe poświęcone bibliotekarstwu to BioInfoBank Library. Przykładem bibliotek stosujących
kanały RSS na swoich stronach internetowych są Biblioteka Kongresu
oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie. Poprzez kanały te biblioteka
umożliwia przesyłanie nagłówków nowych informacji z serwisów
internetowych biblioteki wprost do użytkownika.
W referacie pt. Od murów klasztornych do przestrzeni cyfrowej −
biblioteki a zmieniające się potrzeby kulturowe społeczeństwa Aleksandra
Stefańska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) wyjaśniła termin biblioteka rozumiejąc go
jako instytucję mającą służyć ludziom. Podkreślono również zmiany
potrzeb użytkowników na przestrzeni wieków. Zaprezentowano Koncepcję Trzech Fal jako historiozoficzną i socjologiczną koncepcję rozwoju
cywilizacji ludzkiej autorstwa amerykańskiego pisarza-futurologa Alvina
Tofflera. Ukazano obawy społeczeństwa przed nowoczesnością współczesnych bibliotek, na które składają się obawy psychologiczne, finansowe oraz brak dostępu do sieci, określone przez autorkę jako „pustynie
internetowe”.
W wystąpieniu Biblioteka przyjazna − użytkownik niepełnosprawny w nowoczesnej bibliotece autorstwa Marzeny Jędrzejowskiej
i Daniela Bartela (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) przedstawiono definicję osoby niepełnosprawnej
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według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – „Niepełnosprawność
to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób
lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka wynikające
z uszkodzenia lub upośledzenia funkcji organizmu. Osoby niepełnosprawne to osoby, które nie mogą samodzielnie, częściowo lub
całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia osobistego
i społeczno-zawodowego z powodu wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych i/lub psychicznych”. Dokonano podziału
niepełnosprawności w celu ukazania różnorodności potrzeb i wymagań
stawianych wobec bibliotek przez osoby chore. Zgodnie z Narodowym
Spisem Ludności sporządzonym przez Główny Urząd Statystyczny
w 2002 r. w Polsce mieszka 5 000 000 osób niepełnosprawnych. W roku
2008 6,8% osób, które ukończyły studia wyższe stanowili niepełnosprawni. Autorzy zaprezentowali alternatywne rozwiązania dla osób
z dysfunkcją wzroku, na które składały się m.in. książki mówione
(audiobooki), druki brajlowskie, linijki brajlowskie oraz powiększalniki
tekstu. Jako przykład bibliotek dobrze przystosowanych do przyjęcia
osób z różnymi dysfunkcjami przedstawiono Bibliotekę Akademii Podlaskiej w Siedlcach, która jest zarazem biblioteką akademicką oraz
publiczną. Instytucja ta posiada drukarki i notatniki brajlowskie, programy czytające teksty książek, myszki komputerowe sterowane głową oraz
e-czytelnię, w której gromadzone oraz udostępniane są zasoby tej biblioteki. Kolejnym przykładem biblioteki przyjaznej niepełnosprawnym jest
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która posiada windy, specjalne
pokoje sanitarne oraz kabiny do pracy indywidualnej, z których osoby
chore mogą bez przeszkód korzystać. Dla porównania ukazano Bibliotekę
Uniwersytetu w Pensylwanii, która działa tylko i wyłącznie przez sieć
internetową. Posiada ona czterysta pięćdziesiąt komputerów, część z nich
ma specjalne programy brajlowskie. Główną ideą autorów referatu było
ukazanie „pozornej dostępności” polskich bibliotek, które niejednokrotnie nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich ani wind, które
umożliwiłyby dotarcie do wyżej umiejscowionych agend. Zaznaczono,
że najistotniejszymi potrzebami osób niepełnosprawnych są: swobodne
dotarcie do instytucji oraz bezproblemowe skorzystanie z jej usług
a największą przeszkodą jest nieprzystosowanie budynków oraz nieodpowiednie zaprojektowanie wnętrz bibliotek.
Marek Deja (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) również poruszył kwestię
osób niepełnosprawnych w swoim referacie pt. Nowe technologie
w służbie czytelnictwu osób z dysfunkcją narządu wzroku. Skupił się
jednak na osobach niedowidzących oraz niewidomych. Autor ukazał fakt,
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iż największy udział w generowaniu informacji ma właśnie wzrok (82%).
Osoby z dysfunkcją wzroku zostały podzielone na osoby niewidome
w stopniu znacznym oraz w stopniu umiarkowanym. Zaprezentowano
sprzęt optoelektroniczny, który mógłby być stosowany w bibliotekach.
Do sprzętu tego zaliczyć można powiększalniki tekstu, w tym powiększalnik przenośmy oraz stacjonarny, lupy elektroniczne, urządzenia
lektorskie, posiadające moduł mowy i program rozpoznający tekst, monitory brajlowskie, urządzenia GWP (z ang. Graphics Window Professional), notatniki brajlowskie np. Kajetek. Dla potrzeb osób niewidomych
i mających problemy z czytaniem stworzono format DAISY (z ang.
Digital Accessible Information SYstem), który jest standardem zapisu
książek elektronicznych, zawierającym swobodną nawigację między
stronami książki, możliwość umieszczenia zakładek oraz tworzenia notatek na marginesach.
W referacie Internetowe narzędzia interakcji z czytelnikami
w serwisach WWW bibliotek województwa małopolskiego Małgorzata
Jaskólska i Natalia Toczek (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawiły narzędzia interakcji z użytkownikami, wykorzystywanymi na stronach internetowych
bibliotek województwa małopolskiego. Zaakcentowano użytkownika –
internautę – jako twórcę i współtwórcę stron WWW. Autorki zaprezentowały podstawowe formy działalności informacyjnej bibliotek, na które
składają się m.in. pomoc w korzystaniu ze zbiorów oraz pomoc w doborze źródeł, udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników a także
promocja biblioteki w jej środowisku. W badaniach dotyczących
wykorzystywania narzędzi Web 2.0 zanalizowano biblioteki akademickie
i biblioteki publiczne w województwie małopolskim. Ukazano, iż najczęściej stosowanymi narzędziami były Newslettery, czyli nowinki rozsyłane pocztą elektroniczną, kanały RSS, listy FAQ zawierające najczęstsze
pytania użytkowników i odpowiedzi na nie oraz formularze kontaktowe
z bibliotekarzami. Narzędziami służącymi ocenie treści stron WWW
często były księgi gości, ankiety oraz oceny zamieszczanych tam artykułów. Zanalizowane zostały również narzędzia służące zmianie prezentowanych informacji, wśród których znalazły się zmiany języka, wielkości
czcionki oraz formatu. Jako ciekawostkę podano, iż Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jako jedyna w województwie małopolskim
posiada konto na popularnym serwisie Facebook.com. Przedstawiono
ogólne wnioski wynikające ze sporządzonej ankiety, które ukazywały
iż biblioteki akademickie, częściej niż biblioteki powiatowe, wykorzystywały takie narzędzia Web 2.0 jak listy FAQ, kolekcje linków oraz
Sharing Communities.

150
Adrianna Szefer

Drugą część Konferencji rozpoczęło wystąpienie Agnieszki
Posłajko i Agnieszki Grzegorczyk (Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
pt. E-learning i mind mapping jako nowe wyzwania edukacyjne dla
bibliotek. Przedstawiono e-learning jako technikę szkolenia na odległość,
wykorzystującą brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz mind
mapping jako doskonałe narzędzie tworzenia map myśli, którego celem
jest pobudzenie obu półkul mózgu człowieka. Jednym z programów
komputerowych, dzięki któremu możliwe jest tworzenie mapy myśli, jest
MindMapper. Jest to płatna aplikacja do nieliniowego zarządzania informacją, rozwoju kreatywności, prowadzenia prezentacji i nauki. Kolejnym
programem jest FreeMind, w którym mapy myśli tworzy się poprzez
dodawanie kolejnych węzłów i gałęzi myśli. Na końcu wspomniano
o Draw MindMap oraz o Personal Brain 3.0.
Kamil Stępień (Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) w referacie
Folksonomia a systemy biblioteczne zaprezentował różnice pomiędzy
Web 1.0 a Web 2.0, wyjaśnił czym jest tagowanie i dlaczego współcześni
użytkownicy Internetu tagują oraz ukazał zalety oraz wady folksonomii.
Przedstawiono Web 1.0 jako planowaną, zamierzoną i sztywną strukturę
z zamkniętym, hermetycznym środowiskiem, w którym występuje bierny
odbiorca a całą siecią kierują administratorzy. Dla porównania ukazano
cechy Web 2.0 takie jak: struktura oddolna, spontaniczna, nieograniczona
i nieprzewidywalna z otwartym środowiskiem, w którym odbiorcy są
aktywni a cała sieć ma charakter społeczny. Tagowanie określono jako
porządkowanie informacji poprzez etykietowanie i zakładkowanie.
Nadawanie tagów ukazano jako przejaw współuczestnictwa użytkowników w tworzeniu sieci, w której każdy ma swój określony status.
Na pytanie „dlaczego tagujemy?”, odpowiedziano, że jest to dobra
zabawa, ułatwienie życia sobie i innym odbiorcom, szansa ukazania się
z lepszej strony oraz przejaw kreatywności, ambicji a nawet talentu.
Zaprezentowano zalety oraz wady folksonomii. Do zalet zaliczono:
prostotę, zmienność, przejrzystość, masowość, elastyczność oraz łatwą
dostępność. Wśród wad umieszczono często występującą niewiedzę
użytkowników, polisemię, homografię, tak zwaną „omylność tłumu”,
wieloznaczność oraz synonimiczność podanych fraz. W podsumowaniu
zaproponowano tezę, iż najlepszym systemem bibliotecznym byłby
system o modelu hybrydowym, który łączyłby cechy taksonomii oraz
folkosnomii.
W kolejnym referacie pt. Jak wygrać z torrentami? − proponowane kierunki rozwoju dla polskich bibliotek cyfrowych Jacek Włodarski
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(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego) zaprezentował wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów warszawskich gimnazjów i liceów na przełomie
stycznia i lutego 2010 r. Celem badań było zidentyfikowanie źródeł
książek elektronicznych, z których korzystają użytkownicy polskiego
Internetu. Przedstawiono osiem pytań ankietowych, których wyniki
podano w procentach. W pierwszym pytaniu „Czy spotkałeś/aś się
z pojęciem biblioteka cyfrowa?” uczniowie odpowiedzieli twierdząco
w 70%, natomiast 30% badanych nigdy o niej nie słyszało. Na pytanie
drugie: „Czy korzystasz z usług bibliotek cyfrowych?”, „Tak” odpowiedziało 14%, „Nie” odpowiedziało 86% badanych. Na pytanie „Czy
korzystasz z książek elektronicznych?”, odpowiedziano twierdząco
w 53% a przecząco w 47%. Na kolejne pytanie „Z jakich źródeł pozyskujesz książki elektroniczne” osoby badane wymieniły:
– 44% wyszukiwarki internetowe;
– 23% portale tematyczne;
– 11% biblioteki cyfrowe;
– 9% sieci p2p;
– 8% księgarnie internetowe;
– 5% inne: e-mail, znajomi, torrenty, serwis Chomikuj.pl, gazety.
Odpowiedzi na pytanie „Czym kierujesz się wybierając źródło danych
dotyczących książek elektronicznych?” kształtowały się następująco:
– 34% własne doświadczenie;
– 21% opinia użytkowników (np. komentarze na serwisach internetowych);
– 19% wysokie miejsce na liście wynikowej wyszukiwarki;
– 16% popularność serwisów;
– 9% reputacja twórców.
Ostatnie pytanie – „Które serwisy udostępniające książki elektroniczne
poleciłbyś/poleciłabyś znajomym?” dało następujące wyniki: Google
Book Search, WolneLektury.pl, Chomikuj.pl. Odpowiedzi na pytania
poddano analizie, której wyniki ukazują niską popularność bibliotek
cyfrowych, postrzeganie wyszukiwarek jako bezpośrednich źródeł pozyskiwania książek elektronicznych oraz nieodróżnianie wyszukiwarki
Google od Google Book Search. Można też wysnuć wnioski, według
których, biblioteki cyfrowe nie posiadają wysokiej liczby odwiedzin. Nie
są też one promowane wśród użytkowników sieci. Autor referatu zaproponował jednak pewne rozwiązanie, które mogłoby przyczynić się do
wzrostu popularności oraz liczby odwiedzin polskich bibliotek cyfrowych. Wśród propozycji znalazło się: pozycjonowanie witryn bibliotek
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cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych, zorganizowanie „szeptanej
kampanii” na portalach społecznościowych, pełniejsze wykorzystanie
zasobów z domeny publicznej oraz stworzenie systemu pozwalającego
użytkownikom na nawiązywanie więzi emocjonalnej z bibliotekami
cyfrowymi.
W kolejnym wystąpieniu pt. Narracyjne gry fabularne w ofercie
bibliotecznej Tomasz Kubisztal (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) ukazał możliwości zmiany
oferty bibliotecznej wprowadzając do jej usług gry fabularne RPG. Gry
RPG (z ang. Role-Playing Game) to opierające się na słownej narracji
gry, w której gracze wcielają się w wymyślone postacie, egzystujące
w fantastycznym świecie. Grający kolejno zabierają głos tworząc akcję,
która toczy się w ich wyobraźni. Ukazano rolę Mistrza Gry (MG) jako
osoby odpowiedzialnej za organizację i prowadzenie rozgrywki RPG.
Mechaniką gier RPG nazwano zbiór reguł gry fabularnej, która opiera się
na atrybutach, wyrażonych liczbowo w cechach bohaterów oraz rzutach
wielościennymi kośćmi. Przedstawiono kilka przykładów bibliotek zagranicznych, w których ofertach znalazły się organizowane sesje RPG.
Wood County District to amerykańska biblioteka publiczna, która zaczęła
eksperymentować z wprowadzeniem gier RPG do swoich zasobów.
Biblioteka Publiczna Ilsley w Middleburry co tydzień organizuje sesje
RPG, które trwają całą noc. Dzięki Traverse Area District Library użytkownicy z różnych kręgów społecznych i grup wiekowych zaprzyjaźnili
się ze sobą podczas organizowanych tam sesjach RPG. Na podstawie
wypowiedzi pracowników wymienionych bibliotek zaprezentowano
znaczny wzrost liczby użytkowników zapisujących się do bibliotek
i wypożyczających książki fantasy oraz podręczniki, które mogłyby
uatrakcyjnić rozgrywki RPG. Autor referatu zastanawiał się także czy
istniałaby możliwość wprowadzenia tego typu gier w ofertach polskich
bibliotek.
Referat pt. Elektroniczne bazy danych w zasobach Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu: metody udostępniania, promocja i wykorzystanie
autorstwa Eweliny Wojciechowskiej i Anny Wydrzyńskiej (Instytut
Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu) zamykał toruńską Konferencję. W wystąpieniu przedstawiono bazę danych jako uporządkowany zbiór informacji z określonej
dziedziny, przeznaczony do wyszukiwania. Ukazano zalety korzystania
z elektronicznych baz danych, na które składają się bogate materiały
dydaktyczne, szerokie możliwości wyszukiwawcze, możliwość edytowania pozyskanych informacji oraz atrakcyjne formy prezentowania tych
informacji. Zaprezentowano bazy danych, do których dostęp posiada
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Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (WSB). Wśród nich znalazły się
m.in. Pro Quest, angielskojęzyczna baza danych artykułów naukowych
z 4 252 zagranicznych czasopism, głównie z zakresu ekonomii, ISI
Emerging Markets, baza danych dotycząca polskiej gospodarki, oferująca
dostęp do kilkuset źródeł informacji w języku polskim i angielskim,
Indor Lex, w której to znajdują się informacje dotyczące polskiego prawa
gospodarczego, GMID (z ang. Global Market Information Database),
EBSCO Publishing, Science Direct oraz ISI Web Of Knowledge. Ukazano
system promocji baz danych wśród użytkowników biblioteki WSB,
na który składają się ulotki oraz plakaty informacyjne, szkolenia z zakresu korzystania z baz danych, indywidualne spotkania szkoleniowe,
kilkudniowe darmowe dostępy oraz zachęcanie do korzystania z baz
danych przez samych bibliotekarzy.
Po każdym wystąpieniu miała miejsce krótka dyskusja, w której
czynny udział brali zarówno prelegenci jak i słuchacze. Po podsumowaniu wszystkich referatów dokonanym przez E. Głowacką, nastąpiło
wręczenie podziękowań i wspólne zdjęcia pamiątkowe. Tegoroczna
toruńska Konferencja zapewne poszerzyła zasób wiadomości jej uczestników oraz rozwiała wszelkie wątpliwości na temat Biblioteki 2.0 oraz
narzędzi w niej stosowanych. Przybliżyła również sposoby promocji
Biblioteki Drugiej Generacji. Przedstawione wyniki badań wskazały
ponadto w jakim stopniu opiera się wiedza (lub niewiedza) użytkowników Internetu na temat wykorzystywanych technik Biblioteki 2.0 na
stronach internetowych polskich bibliotek.
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POŻYTKI I SZKODY PŁYNĄCE Z LEKTURY .
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
(KATOWICE, 22-23 KWIETNIA 2010 R.)
W dniach 22-23 kwietnia 2010 r. Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Pożytki i szkody płynące
z lektury. Teza, która stała się punktem wyjścia do dyskusji od początku
wzbudzała kontrowersje, bo o ile wszyscy wiedzą, że czytanie jest
dobrodziejstwem, o tyle trudno uwierzyć, że może wyrządzić krzywdę.
Jeszcze trudniej uświadomić sobie jej rozmiar.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele jedenastu ośrodków
naukowych (Biblioteka Narodowa, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu), które prowadzą badania nad książką i procesem
czytania.
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Obrady plenarne uroczyście otworzył Dziekan Wydziału, Marian
Kisiel, akcentując konieczność zajmowania się recepcją książek, a także
badaniami czytelniczymi, które wpisują się w szeroko rozumianą kulturę
literacką. Dyrektor IBiIN Elżbieta Gondek, zwróciła uwagę na fakt, że
książka jest nadal ważnym nośnikiem informacji.
W konferencji wzięło udział czterdziestu ośmiu referentów, których wystąpienia zostały przydzielone w pierwszym dniu obrad do trzech
sekcji w sesji przedpołudniowej (Modele lektury, Sekcja terapeutyczna,
Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe) oraz trzech w sesji popołudniowej (W porządku czasu, W świecie lektur dla dzieci i młodzieży,
Na łamach prasy). W drugim dniu obrad w sesji przedpołudniowej znalazły się dwie sekcje (Przeciw cenzurze i „z polecenia władz”, Działania
wychowawcze i inspirujące), w sesji popołudniowej również dwie
(W świecie współczesnych lektur dla dzieci, Inicjatywy wydawnicze). Już
same nazwy sekcji podkreślały dużą rozpiętość tematyczną, a także
wskazywały na rozległe pole badawcze, będące w kręgu zainteresowań
bibliotekoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów,
a także pedagogów i psychologów.
W trakcie obrad zwrócono uwagę na modną współcześnie
terapeutyczną funkcję książki. Problemem terapii za pomocą słowa
drukowanego zajęła się Wanda Matras-Mastalerz, która porównała książkę do medykamentów przepisywanych chorym w procesie leczenia.
Barbara Mauer-Górska w swoim referacie uwypukliła znaczenie informacji z wiedzy o zdrowiu w procesie biblioterapeutycznym. Piotr Biesiada i Agnieszka Kotwica przybliżyli uczestnikom konferencji tajniki
działalności bibliotek, których docelową grupą są osoby niewidzące
i niedowidzące.
Wielu prelegentów zaprezentowało referaty poświęcone literaturze dla młodego odbiorcy. Wystąpienia Małgorzaty Gwadery, Barbary
Pytlos i Sylwii Gajownik poświęcone były niebezpieczeństwu płynącemu
ze źle dobranej – dla dziecięcego i młodzieżowego czytelnika – książki
oraz czasopisma. Interesujący referat o „szkolnych” edycjach literatury
klasycznej po transformacji ustrojowej przedstawiła Ewa JabłońskaStefanowicz, a Małgorzata Chrobak poruszyła problem obcości w literaturze dla młodego odbiorcy po 1989 r. Alicja Ungeheuer-Gołąb skupiła
się na emocjonalnym, uczuciowym odbiorze literatury pięknej przez
dziecko. Helena Synowiec pokazała, w jaki sposób popularyzowana jest
poprawna polszczyzna i język literacki w poradnikach językowych dla
dzieci oraz młodzieży. Referat Zofii Budrewicz poświęcony był krajoznawczym wyprawom opisanym w literaturze dla młodego odbiorcy
w dwudziestoleciu międzywojennym.
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Rozważania nad różnymi typami lektury stały się kanwą wielu
wystąpień: Alicja Baluch w swoim referacie starała się odpowiedzieć na
nurtujące polonistów pytanie: czy każda lektura (wartościowa i kiczowata) wzbogaca świat czytającego? O odpowiedzialności za osobę czytającą
mówiła Krystyna Koziołek, a Małgorzata Pietrzak potraktowała lekturę
jako wstęp do retoryki praktycznej. Irena Socha przedstawiła wyniki
teoretycznych badań bibliologicznych, dotyczących czytelnictwa na
przestrzeni lat 1946-1960.
Lekturze w ujęciu historycznym oraz odbiorowi piśmiennictwa
polskiego poświęconych było wiele wystąpień. Anna Sitkowa omówiła
listę lektur polecanych przez Andrzeja Trzecieskiego. Kanon „pożytecznych” i „szkodliwych” książek według Jana Amosa Komeńskiego zaprezentowała Mariola Jarczykowa. Pozycje obligatoryjne dla duchowego
rozwoju prezentowane na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”
przedstawiła Bożena Mazurkowa. Grzegorz Nieć wykazał wpływ samodzielnej lektury na edukację Stanisława Tarnowskiego. Z obawami dziewiętnastowiecznych publicystów dotyczących czytania kobiet, zapoznała
Agnieszka Paja, a Anna Zdanowicz ukazała „pożytki i szkody” płynące
z lektury poradników savoir-vivre’u z lat 1815-1939. Lilla Kowkiel
pokazała mody czytelnicze na dziewiętnastowiecznej prowincji litewskobiałoruskiej. Krystyna Kossakowska-Jarosz przedstawiła znaczenie
książki w programie górnośląskich działaczy kultury w XIX w. Proces
lektury i jego znaczenie w życiu chłopów w dwudziestoleciu międzywojennym zaprezentowała Monika Olczak-Kardas biorąc na warsztat ich
pamiętniki. Małgorzata Komza ukazała wartość lektury w edukacji
ziemianek na początku XX w. w oparciu o niepublikowane dotychczas
listy Stanisławy Lewoniewskiej. Adrian Uljasz przybliżył wpływ twórczości Walerego Przyborowskiego na rozwój świadomości historycznej
czytelnika, a Teresa Wilkoń wyjaśniła przyczyny sukcesu poezji
Gałczyńskiego w latach 1949-1953. Lekturą ponadpokoleniową łączącą
czytelników różnych epok zajęli się: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
omawiając powieść The long Walk Sławomira Rawicza oraz Michał
Rogoż, który przedstawił historię recepcji jednej z najpiękniejszych
książek przeznaczonych dla młodego czytelnika (Kubuś Puchatek Alana
Alexsandra Milne’a).
Wpływ cenzury na losy książek, życiorysy pisarzy oraz stan księgozbiorów bibliotek został szeroko omówiony w wielu wystąpieniach.
Wpływ cenzury kościelnej na ofertę wydawniczą Księgarni i Drukarni
Katolickiej scharakteryzowała Agata Muc, a Janusz Kostecki, na podstawie
własnych badań, przedstawił wpływ carskiej cenzury zagranicznej na
import publikacji religijnych wydawanych w języku polskim w latach
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1895-1904. Książki zakazane w literaturze dziecięcej oraz odsłony tej
lektury w pamiętnikach i przykładowych tekstach z literatury pięknej
pokazała Katarzyna Krupka. Zdzisław Gębołyś przedstawił w swoim
referacie losy książek zakazanych w niemieckich bibliotekach szkolnych
i oświatowych w międzywojniu w Polsce. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
starała się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego książki harcerskie były
uważane w Polsce Ludowej za wydawnictwa „groźne”. Marta Nadolna
wyjaśniła, skąd brał się lęk przed publikacjami, których akcja toczyła się
we Lwowie. Katarzyna Tałuć scharakteryzowała nielegalne czasopisma
młodzieżowe działające w PRL-u, a Zbigniew Osiński pokazał, w jaki
sposób pisano o współczesnej historii Polski w publikacjach tzw. „drugiego obiegu” w latach 1980-1981.
Prowadząc rozważania o procesie lekturowym nie można zapomnieć o czytelnictwie prasy oraz o ruchu wydawniczym. Opinie publicystów katolickich na temat czytelnictwa ludowego na przełomie XIX i XX
w. przedstawiła Anna Karczewska. Urszula Kożuch-Lisowska w swoim
wystąpieniu scharakteryzowała recenzje książek zamieszczanych na
łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1949-1956. O wartościach płynących z czytelnictwa prasy technicznej informowała Anna Kamińska,
a Dorota Degen omówiła zawartość zeszytów naukowych szkół wyższych
w latach 1953-1989. Wystąpienie Justyny Lehun miało za zadanie ukazać
czytelnika prasy lokalnej na przykładzie „Strzelca Opolskiego”. Działalność naukową Herberta Ristera dotyczącą Ziem Odzyskanych przedstawiła
Agnieszka Bajor. Analizy porównawczej poszczególnych wydań Krzyżaków 1410 Józefa Ignacego Kraszewskiego dokonała w swoim referacie
Aleksandra Gajowska, a Agnieszka Łakomy pokazała wpływ polskiej
książki na działalność wydawniczą w Niemczech Zachodnich po II wojnie
światowej.
Interesujące dyskusje trwały nie tylko w czasie na nie przeznaczonym, często przenosiły się do kuluarów, a w ich wyniku stawiano nowe
problemy badawcze rozpalające umysły prelegentów i licznie zgromadzonej publiczności, wśród której można było zauważyć wielu pracowników
naukowych Wydziału Filologicznego, a także studentów informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa oraz filologii polskiej. W programie
konferencji znalazła się wycieczka do Nikiszowca i Giszowca, podczas
której referenci mogli zobaczyć historyczne dzielnice Katowic, uwiecznione przez Małgorzatę Szejnert w Czarnym ogrodzie. Chętni mogli także
zwiedzić Bibliotekę Śląską, która urzekła nowoczesnymi rozwiązaniami
systemowymi. Ostatnim akordem tego wyjątkowego spotkania naukowego
będzie tom pokonferencyjny, w którym zostaną zamieszczone wszystkie
wygłoszone referaty.

RECENZJE I OMÓWIENIA
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Publikacja zatytułowana Bestsellery, literatura popularna,
odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa jest pracą
zbiorową wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, które od początku swojego istnienia specjalizuje się
w tematyce naukowej [10, 17]. Oferta wydawnictwa jest bardzo rozległa,
odpowiada bowiem dziedzinom naukowym reprezentowanym przez
pracowników dziesięciu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych
Uniwersytetu.
Praca wydana została pod redakcją Anny Dymmel, adiunkta
w Zakładzie Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu Informacji w Instytucie
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS [11]. A. Dymmel jest
także autorką wstępu. Omawiana publikacja stanowi kolejną pozycję
w jej bogatym dorobku naukowym, o czym świadczy bogata bibliografia
prac jej autorstwa umieszczona m.in. na stronie WWW UMCS [11].
W IBiIN UMCS A. Dymmel prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu:
czytelnictwa, metodyki badań czytelnictwa, komunikacji społecznej,
historii i współczesności ruchu wydawniczego, a także seminaria licencjackie oraz wykłady monograficzne.
We Wstępie nakreślono cele, jakie przyświecały autorkom pracy.
Wśród nich wymienia się: najważniejsze zainteresowania współczesnego
czytelnika, listy bestsellerów, konieczność przeprowadzenia badań odbio-
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ru twórczości autorów bestsellerów, dokonanie przeglądu metod badawczych w kontekście rynku wydawniczego i pozaksiążkowych form istnienia tekstów.
Publikacja zawiera siedem artykułów dotyczących czytelniczych
fascynacji. Stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez młodych
badaczy – absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo UMCS – uczestników seminarium magisterskiego poświęconego
problematyce czytelniczej [2, s. 9]. O wyborze tematyki badawczej zdecydowały rankingi publikowane w czasopismach o charakterze recenzyjnym, tj. na łamach „Notesu Wydawniczego” czy „Nowych Książek”.
Narzędziem badawczym w głównej mierze stała się ankieta przeprowadzana w różnych grupach wiekowych i społecznych.
Pierwszy artykuł autorstwa Magdaleny Kruk porusza zagadnienia
dotyczące sukcesu książek Joanne Kathleen Rowling o młodym czarodzieju – Harrym Potterze. M. Kruk podejmuje analizę zjawiska, jakim
jest tzw. „potteromania”, ukazując je jako fenomen społeczno-kulturowy.
Udowadniając postawioną w tytule swojego artykułu [7] tezę, autorka
skupia się na tekście, jako głównej przyczynie popularności utworu,
wspomina o wszechobecnej komercjalizacji czytelnictwa i rynku wydawniczego, lecz nie podejmuje rozważań nad istotą problemu, jakim jest
tzw. produkt totalny [18, s. 163]. Na podstawie badań empirycznych
przeprowadzonych wśród dwunasto- i trzynastolatków dokonuje wnikliwej analizy cech utworu oraz wpływu tzw. produktów towarzyszących –
gadżetów z wizerunkiem najważniejszych postaci cyklu na odbiór samego tekstu. Wielokrotnie podkreśla, iż książki o Harrym to nie hit jednego
sezonu, ale lektura na całe miesiące lub lata. Dzięki kolejnym tomom
bohater powraca, stawia czoło nowym wyzwaniom i doskonali swoje
magiczne umiejętności, aby w ostatnim tomie pokonać wszechobecne
zło. Postawa bohatera, jak i elementy fantastyczne i baśniowe utworu
sprawiają, jak wielokrotnie udowadnia autorka, że współcześni uczniowie
szkół podstawowych chętnie sięgają po tego typu literaturę.
Autorką następnego szkicu jest Anita Has-Tokarz – adiunkt
w Zakładzie Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu Informacji IBiIN UMCS.
A. Has-Tokarz jest autorką wielu publikacji [12] z zakresu czytelnictwa,
literatury dla dzieci i młodzieży oraz filmoznawstwa i medioznawstwa.
Artykuł zatytułowany W.I.T.C.H.(mania) jako przykład globalnego
produktu medialnego dla dzieci stanowi jeden z wielu przykładów zainteresowań badaczki tematyką fantastyczną i baśniową, jej wpływem na
młodego odbiorcę. W artykule podkreślono udział tego typu publikacji
we współczesnym rynku wydawniczym oraz poruszono problemy związane zarówno z odbiorem tekstu literackiego, jak i marketingiem książki.
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Zjawisko W.I.T.C.H1 postrzegane jest przez autorkę jako tzw. „produkt
totalny” [18, s. 163], na który składają się nie tylko komiks, który stał się
inspiracją do powstania innych produktów takich jak: czasopismo
„Czarodziejki W.I.T.C.H” [4], „Styl W.I.T.C.H” – magazyn poświęcony
modzie, „Sekretnik W.I.T.C.H”, wydania specjalne i okolicznościowe
np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy wakacji, serial animowany,
ubrania, kalendarze, notatniki, lalki, książki, artykuły szkolne [3, s. 3744]. Autorka, jako jedyna w omawianej publikacji, nie posługuje się
ankietą jako narzędziem badawczym, lecz przytacza szereg opinii
„witchmaniaków” o produktach sygnowanych znakiem czarodziejek,
starając się uwidocznić ich wpływ na dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Przeprowadza wnikliwe studium socjologiczno-kulturowe, udowadniając
tym samym, postawioną w tytule tezę, iż globalizacja na rynku książki
dotyczy nawet najmłodszych użytkowników. W tej sytuacji oczywistym
staje się fakt, że potężna machina promocyjna, nastawiona na zysk, stara
się dotrzeć do jak największego grona odbiorców.
Kolejny szkic, autorstwa Magdaleny Misiewicz, analizuje
twórczość Paulo Coelho – brazylijskiego pisarza i poety, nazywanego
zarówno przez swoich zwolenników, jak i przeciwników, „alchemikiem
słowa”. Już sam tytuł artykułu autorstwa M. Misiewicz „Mędrzec czy
grafoman”? – twórczość Paulo Coelho i jej obieg wśród licealistów,
wskazuje na ciągle narastające antagonizmy w postrzeganiu postaci
Coelho [8, s. 47-67]. Autorka koncentruje swe wywody na analizie
zagadnień dotyczących odbioru jego twórczości wśród młodzieży licealnej. Swoją wypowiedź rozpoczyna od prezentacji biografii autora, podkreśla, iż jego trudne dzieciństwo przekładało się na wydarzenia
i postępowanie w dorosłym życiu, a w efekcie na pisarstwo. Przytacza też
kilka poglądów dziennikarzy i krytyków literackich, których opinie
o Coelho również nie są jednoznaczne [8, s. 53-56]. Zestawienie recenzji
pochlebnych i swoistych paszkwili na temat autora oraz jego twórczości
skłania do dyskusji i ponownych przemyśleń i refleksji. Fragmenty
biografii przytoczone przez M. Misiewicz nie charakteryzują w pełni
omawianej postaci. Autorka wyraźnie pomija wątki satanistyczne z życia
Coelho, jego drogę przez sekty i zakony praktykujące okultyzm, kultywujące libertynizm seksualny, siłę fizyczną i idee totalnej anarchii
[13, s. 10-11 i 64-66]. Sam autor natomiast, kreujący swój wizerunek
gorliwego katolika, dla którego duchowym przewodnikiem jest Bóg,
a jego credo życiowym – wolność, miłość i szczęście, co rusz przytacza
1

Nazwa W.I.T.C.H. jest akronimem imion pięciu głównych bohaterek: Will,
Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin.
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fragmenty z Biblii. W licznych wywiadach Coelho podkreśla swoje
związki z Bogiem, zręcznie mieszając elementy duchowości, mistycyzmu
i religii chrześcijańskiej [1, 16]. Mimo iż M. Misiewicz nie formułuje
swoich wniosków przez pryzmat wszechstronnej analizy biografii 2,
to umiejętnie zestawia te dwie płaszczyzny postrzegania tak kontrowersyjnej postaci, jaką jest Coelho i na podstawie samodzielnie przeprowadzonych wśród uczniów lubelskich liceów badań empirycznych,
potwierdza obserwacje badaczy literatury. Wnioski nie zaskakują. Badani
licealiści czytanie książek uważają za zajęcie ważne, sprzyjające zarówno
rozwojowi intelektualnemu, jak i spełniające funkcję relaksacyjną. Ocena
odbioru twórczości P. Coelho uwidacznia różne typy postaw młodzieży
wobec tego typu literatury. Całość badań ma charakter sondażowy, które
jak sama autorka proponuje, powinny być kontynuowane.
Następny artykuł porusza zagadnienia związane ze społecznym
obiegiem prozy Andrzeja Sapkowskiego wśród studentów. Justyna
Hodun – autorka pracy – przytacza wyniki badań nad czytelnictwem
literatury fantastycznej w Polsce i na świecie, starając się nakreślić
jednocześnie tło historyczne tego nurtu piśmiennictwa. Przytacza liczne
definicje, omawia gatunki i podgatunki występujące w obrębie literatury
fantastycznej, jednocześnie przybliżając czytelnikowi charakterystyczne
dla fantasy stworzenia i postaci. Artykuł staje się więc małym kompendium wiedzy z zakresu literatury fantastycznej dla czytelnika nieobytego
z tym gatunkiem. Wiedzę teoretyczną J. Hodun umiejętnie przeplata
z przykładami twórczości A. Sapkowskiego, aby w końcu skupić się na
najpopularniejszym cyklu tego autora – Sadze o Wiedźminie. Przeprowadzone wśród studentów badania ankietowe różnych kierunków, nie tylko
humanistycznych [5, s. 83-95], pozwoliły odkryć przyczyny popularności
tego pisarza.
Piąty artykuł w recenzowanej publikacji dotyka zagadnień czytelniczego odbioru twórczości Joanny Chmielewskiej. Autorką szkicu jest
Monika Żuraw – starszy bibliotekarz w Oddziale Opracowania Zbiorów
Biblioteki Głównej UMCS [15]. M. Żuraw zwraca uwagę na specyfikę
treści oraz budowę tekstów Chmielewskiej, podkreślając zapoczątkowanie przez nią nowej formy literackiej, jaką jest tzw. „kryminał ironiczny”.
Pokazuje twórczość Chmielewskiej jako fenomen potrafiący się obronić
w zmiennych warunkach politycznych i ekonomicznych, a tym samym
prezentuje niezaprzeczalne zalety książek, które przyciągają czytelnika
2

Autorka czerpie wiedzę na temat P. Coelho głównie ze stron promujących jego
książki – tzw. stron autorskich, gdzie pomijane są niewygodne fakty z życia
pisarza.

162
Agnieszka Kotwica

w każdym wieku. Badania empiryczne przeprowadzone przez autorkę
w dwóch grupach respondentów – wśród studentów oraz czytelników
biblioteki miejskiej – odzwierciedlają ogólne zainteresowania i preferencje czytelnicze badanych oraz ich stosunek do twórczości pisarki, jak
i stopień zaawansowania w lekturze.
Kolejny tekst, autorstwa Joanny Niedźwiedź, podejmuje zagadnienia związane ze społecznym obiegiem literatury kobiecej. Autorka
opiera swoje dociekania na przykładach twórczości Marii Nurowskiej
i Krystyny Kofty. Bada zainteresowania oraz motywy czytania odbiorców za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród czytelników lubelskich
bibliotek publicznych, pogłębia swoją wypowiedź o spostrzeżenia na
temat czytelnictwa prasy kobiecej. J. Niedźwiedź rozpoczyna wnikliwą
analizą terminu „literatura kobieca”, pokazuje jak pojęcie to ewoluowało,
aż do uzyskania obecnego kształtu. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że
nie biologiczna płeć autora, a treść stanowi główną przyczynę kwalifikacji utworu do tzw. „pisarstwa kobiecego”. Wyjaśnione zostały także
różnice między tzw. literaturą feministyczną a „menstruacyjną”. Porównując czytelnictwo powieści Kofty i Nurowskiej, stwierdza, że znajomość
publikacji książkowych nie zawsze koresponduje ze znajomością felietonów [9, s. 147]. Wyniki ankiety udowodniły, iż sposób kreowania postaci, jak i odpowiednie przedstawienie problemów bohaterek, wpływa na
recepcję i obieg literatury w społeczeństwie. Autorka wskazuje wyraźną
zależność między popularnością i rozgłosem autora a zainteresowaniem
jego twórczością.
Ostatni, zamykający omawiany tom artykuł, autorstwa Moniki
Jaworskiej, dotyczy funkcjonowania w obiegu czytelniczym cyklu powieściowego, jakim jest Saga o Ludziach Lodu Magrit Sandemo.
M. Jaworska pracuje jako starszy bibliotekarz w Oddziale Gromadzenia
i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Głównej UMCS [14]. W swojej pracy
podejmuje rozważania na temat obecności Sagi i innych tego typu publikacji na współczesnym rynku wydawniczym. Pokrótce omawia strategię
marketingową wydawnictwa „Pol – Nordica” – polskiego wydawcy
utworu oraz biografię autorki tego czterdziestosiedmiotomowego dzieła.
Na podstawie badań ankietowych wskazuje najważniejsze cechy powieści, które sprawiają, że stała się ona tak popularna w niektórych kręgach.
Wyróżnia trzy typy czytelników Sagi, rozpoczynając od niezainteresowanych, poprzez znudzonych, aż do czytelników fascynatów. M. Jaworska kończy swoje rozważania refleksją na temat współczesnego rynku
wydawniczego. Podkreśla, że zarówno rynek, jak i gusta czytelnicze
nieustannie ewoluują, a czytelnik poddawany ciągle nowym bodźcom,
mimowolnie podąża za zmieniającą się modą czytelniczą. Dodaje,
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iż wraz z licznymi transformacjami zachodzącymi w środowisku twórców, jak i osób odpowiedzialnych za promocję słowa pisanego, zmieniają
się zainteresowania i preferencje czytelników. W artykule zaskakuje
dobór materiałów do biografii Magrit Sandemo. Jaworska przedstawia
postać autorki Sagi tylko i wyłącznie na podstawie udzielonych przez nią
samą wywiadów [6, s. 150-151]. Objętość artykułu również odbiega od
reszty, jednak przyjęta przez autorkę forma nie spłyca jakości wniosków.
Bestsellery... [2] to praca ciekawa, inspirująca do dalszych badań
zainteresowań czytelniczych w kontekście przemian społecznokulturowych. Wybór materiału badawczego jest trafny, ocena przedstawionych zjawisk wnikliwa, szeroka, poparta badaniami. W oparciu
o literaturę fachową i własne badania autorki umiejętnie nakreślają
aktualną sytuację czytelnictwa i rynku książki w Polsce. Skupiły się na
zaakcentowaniu zjawiska, jakim jest społeczny obieg literatury. Przywołując definicję Stefana Żółkiewskiego, wielokrotnie podkreślały istotę
problemu, jakim jest kultura czytelnicza na tle zachodzących zmian
[19, s. 412].
Całość pracy posiada spójną kompozycję. Zachowano porządek
chronologiczny podawanych faktów. Publikacja charakteryzuje się przejrzystością, poprawnością logiczną i precyzją formułowanych wniosków,
które ułatwiają zrozumienie i przyswojenie tekstu. Autorki wykazały
kompetencje metodologiczne i warsztatowe. Mimo iż wśród podanej
w przypisach literatury znalazły się pozycje „niefachowe” – cytowano
lub powoływano się na fragmenty z czasopism i gazet codziennych, tj.:
„Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Ekspres Wieczorny”, „Elle”,
„Gazeta Wyborcza”, „Głos Szczeciński”, „Kobieta i Życie”, „Kurier
Poranny”, „Twój Styl”, „Wysokie Obcasy”, „Zwierciadło” itp. – to fakt
ten nie umniejsza wartości naukowej pracy. Bogactwo innych źródeł
potwierdza doskonałą znajomość tematu. Dużym błędem okazał się
jednak brak streszczeń, zarówno w języku polskim, jak i w językach
obcych oraz całkowity brak indeksów i bibliografii załącznikowej.
W pracy naukowej konieczne jest uporządkowanie pojęć i nazw autorów
w indeksach rzeczowych i indeksach nazwisk. Ułatwia to nie tylko dotarcie do pożądanej informacji, ale również pozwala zorientować się
w zakresie tematycznym publikacji.
Zamysłowi powstania niniejszej publikacji przyświecał jeden cel
– ukazać przyczyny popularności najbardziej znanych bestsellerów ostatnich lat. Omawiana praca pokazuje nowe i ciągle aktualne zjawiska
czytelnicze oraz potencjalne możliwości badawcze w tej dziedzinie.
Autorki korzystały z dorobku dotychczasowych badań nad czytelnictwem
i komunikowaniem masowym, co powoduje, że praca nie ma charakteru
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odkrywczego. Postawione w publikacji problemy mogą jednak stać się
przyczynkiem do dalszych, pogłębionych dociekań w tej dziedzinie.
Ze względu na przyjętą formę z całą pewnością lektura Bestsellerów…
adresowana jest do studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
oraz bibliotekarzy zainteresowanych konfrontacją wiedzy teoretycznej
z praktyką. Może ona stanowić wzór do przeprowadzania własnych
badań w tej dziedzinie.
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CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY INSTYTUTU WYDAWNICZEGO
„NASZA KSIĘGARNIA” W LATACH 1945-1989 : STUDIUM HISTORYCZNOPRASOWE / MICHAŁ ROGOŻ. – KRAKÓW : WYDAWNICTWO
NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, COP. 2009. – 264,
[2] S. : WYKR. ; 24 CM. – (PRACE MONOGRAFICZNE UNIWERSYTETU
PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, ISSN 0239-6025 ; NR 530). – ISBN 978-83-7271-543-2.
W serii „Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” ukazała się w 2009 r.,
opatrzona numerem 530., rozprawa Michała Rogoża pt. Czasopisma dla
dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach
1945-1989. Studium historycznoprasowe. W centrum uwagi postawione
zatem zostało zagadnienie, które nie doczekało się dotąd odrębnego
opracowania, zaś przyjęte przez badacza ramy czasowe wydają się
w pełni uzasadnione historycznie.
We wstępie autor przekonywująco uzasadnia wybór tematu,
pisząc, że „Prasa dla dzieci i młodzieży od wielu lat znajduje się w kręgu
zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin” i słusznie stwierdza:
„Niestety, jak dotychczas, brakuje w polskim piśmiennictwie naukowym
obszernych prac o charakterze monograficznym, które obejmowałyby
swym zakresem badawczym periodyki adresowane do tego kręgu odbiorców, ukazujące się na przestrzeni całego okresu, umownie zwanego PRLem” [1, s. 5]. Celem książki – dodajmy – celem osiągniętym, jest zmniejszenie „istniejącej w tym zakresie luki badawczej” [1, s. 5].
W celu napisania rozprawy autor przeprowadził liczne kwerendy
archiwalne, m.in. w zbiorach archiwum zakładowego Wydawnictwa
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„Nasza Księgarnia” Sp. z o. o., w Archiwum Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie czy w Archiwum Akt Nowych.
Niestety, poszukiwania te nie przyniosły zamierzonego rezultatu.
To jednak nie zniechęciło badacza do dalszych dociekań, o czym świadczy wykorzystany bogaty zbiór innych źródeł. Ważnym elementem były
teki dokumentacyjne „Naszej Księgarni” zgromadzone w Bibliotece
Narodowej oraz w Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Potwierdzeniem włożenia w rozprawę ogromu pracy badawczej oraz świadectwem rozpoznania różnorodnych materiałów jest obszerna bibliografia
(autor dzieli ją na dwie części: wykaz źródeł i literaturę przedmiotu oraz
opracowania; w obydwu wyszczególnia dokumenty opublikowane
i nieopublikowane).
Wymienione dotąd źródła nie wyczerpują jeszcze bazy materiałowej zgromadzonej przez Rogoża. Interesujące wspomnienia i relacje,
jak również nieopracowane dotąd dokumenty przechowywane w domowych archiwach, zebrał badacz podczas licznych rozmów i wywiadów
z emerytowanymi pracownikami Instytutu Wydawniczego. Dało to możliwość wyeksponowania pewnych zapomnianych, a jednocześnie niezwykle interesujących epizodów, związanych z pracą nad czasopismami
dla dzieci. Najcenniejszym źródłem były oczywiście same czasopisma.
Zawartość poszczególnych numerów była poddawana szczegółowej
analizie, o czym świadczy bogaty materiał dodatkowy w postaci licznych
załączników.
Podstawą uporządkowania materiału jest podział treściowy charakteryzowanych periodyków. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów.
Pierwszy z nich zatytułowany Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
w latach 1921-1989, liczący zaledwie piętnaście stron, poświęcony jest
historii oficyny. Kolejny rozdział, zdecydowanie obszerniejszy, liczący
sto szesnaście stron pt. Czasopisma dla dzieci i młodzieży o treści
uniwersalnej składa się na zasadniczy trzon monografii. Dokonano tutaj
charakterystyki takich tytułów jak: „Miś”, „Iskierki”, „ŚwierszczykIskierki”, „Świerszczyk”, „Przyjaciel”, „Płomyczek”, „Płomyk” oraz
„Płomień”. W ostatnim, trzecim rozdziale, na czterdziestu ośmiu stronach
scharakteryzowano, zgodnie z tytułem, Czasopisma popularnonaukowe
dla dzieci, czyli takie tytuły jak: „Młody Zawodowiec”, „Młody Technik”, „Młody Technik InforMik”, „Mówią Wieki” a także „Poznaj Swój
Kraj”. To nie do końca równomierne rozłożenie materiału nie może
być traktowane jako zarzut, gdyż wynika z logicznego i przemyślanego
układu.
Wszystkie omawiane czasopisma, opisywane są według bardzo
podobnego schematu. Na wstępie autor informuje kiedy, czasem również
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z czyjej inicjatywy, powstało analizowane pismo a także jaka grupa
wiekowa dzieci, zgodnie z zamierzeniem redakcji, miała być odbiorcą
periodyku. Następnie podaje nazwy tłoczni, które tytuł drukowały oraz
częstotliwość i tryb ukazywania się, a również format czasopisma.
Autor wymienia ponadto osoby związane z omawianym tytułem,
dołącza nazwiska redaktorów naczelnych, grafików i innych osób pracujących w redakcji. Opisuje różne problemy, jakie napotykała redakcja
przez cały okres wydawania czasopisma. Warto zauważyć, że najczęstszym problemem były opóźnienia w ukazywaniu się poszczególnych
numerów spowodowane brakiem lub zdecydowanym ograniczeniem
ilości papieru, a także utrudniony dostęp do odpowiednich maszyn poligraficznych.
Badacz na podstawie szczegółowej analizy czasopism, wymienia
nazwiska osób piszących dla danego tytułu (przy zdecydowanej większości nazwisk pojawiają się cyfry oznaczające liczbę publikacji w badanym
okresie). Autor analizuje także bardzo dokładnie tematykę poruszanych
artykułów. Podaje, jakie były stałe rubryki, jak się zmieniały, co zawierały. Niezwykle interesująca jest analiza tematyki czasopisma „Mówią
Wieki”, która znalazła swe odzwierciedlenie na wykresie. Przedstawiono
udział procentowy frekwencyjności opisywania poszczególnych okresów
historycznych (historia starożytna, historia powszechna-średniowiecze,
historia powszechna-czasy nowożytne i czasy najnowsze itd.).
Wiele uwagi poświęcono szacie graficznej czasopism, szczególnie dla najmłodszego odbiorcy. Rogoż wymienia również wszystkich
ilustratorów czy grafików współpracujących przy tworzeniu charakteryzowanego tytułu. Przy zdecydowanej większości nazwisk pojawiają się
cyfry przedstawiające liczbę zamieszczonych prac. Niestety, w rozprawie
nie zamieścił autor ani jednej ryciny przygotowanej przez opisywanych
ilustratorów. Szkoda też, że w studium nie znalazła się ani jedna kopia
okładki analizowanych periodyków. Jedynie pewne ich fragmenty
i wycinki znajdują się na barwnej i interesująco skomponowanej okładce
książki.
Bardzo wiele miejsca przy opisie każdego czasopisma poświęca
Rogoż na analizę działu korespondencji. Wiele przytoczonych, nigdzie
wcześniej niepublikowanych, a niezwykle ciekawych anegdot związanych z wymianą listów między czytelnikami a redakcją zasłyszał podczas
spotkań z pracownikami Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia”.
Badacz pisze również o konkursach czy innych akcjach jakie organizowały kolegia redakcyjne, których celem była aktywizacja czytelnika.
Tam, gdzie było to możliwe, ukazuje komunikację na linii czasopismotelewizja-radio, a także ich wzajemne oddziaływania.
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Część charakterystyk periodyków wzbogacona jest wykresami
ilustrującymi, jaką liczbę egzemplarzy danego czasopisma można było
nabyć za średnie miesięczne wynagrodzenie w danym roku. Zdecydowana większość opisów jest natomiast uzupełniona wykresami, które przedstawiają roczne nakłady. Takie zobrazowanie danych zdecydowanie
ułatwia ich interpretację czytelnikowi. Autor pisze ponadto o wielkości
sprzedaży oraz o liczbie zwrotów.
Duży wpływ na wartość monografii mają także przypisy, które
stanowią nie tylko typowe odsyłacze do źródeł. W licznych objaśnieniach
znajdziemy również wiadomości biograficzne, odnoszące się do konkretnych osób. Są one zredagowane w sposób zwięzły. Autor wykazał się
w tym wypadku umiejętnością syntetycznego ujęcia materiału biograficznego. Szkoda jednak, że wspominając o różnych osobach, nie zawsze
podaje źródła informacji.
W przypisach znajdziemy także wzmianki o błędnych danych,
które autor znalazł w innych opracowaniach. Prostując niepoprawne dane
Rogoż jednocześnie podaje informacje sprawdzone (zob. np. przypis 358,
619). Niezwykle wzbogaca to wartość opracowania, świadcząc tym
samym o obiektywizmie, krytycznym spojrzeniu i dociekliwości uczonego.
Monografię uzupełniają liczne elementy dodatkowe. Zamieszczono wykaz skrótów i wykaz literatury oraz obszerny aneks. W skład
załączników wchodzą: dwa schematy (pierwszy ilustruje strukturę organizacyjną Państwowego Wydawnictwa Literatury Dziecięcej „Nasza
Księgarnia”, drugi przedstawia układ organizacyjny omawianego Instytutu Wydawniczego), dziewiętnaście tabel (przedstawiają one roczne nakłady i sprzedaż konkretnego czasopisma, a także eksport charakteryzowanych periodyków i procent ich udziału w rynku) oraz jedenaście
spisów osobowych (są to spisy autorów ilustracji i tekstów, przy każdym
nazwisku znajduje się informacja, ile razy praca danej osoby znalazła się
w badanych rocznikach opisywanego czasopisma).
Ostatnim elementem informacyjnym, jednakże niezwykle istotnym, jest dobrze opracowany indeks osobowy. Szkoda jedynie, że
w książce nie znalazło się miejsce na obcojęzyczny abstrakt.
Jak zauważa Jerzy Myśliński, recenzent tej monografii, jest to
rozprawa „nośna naukowo, o bogatych podstawach źródłowych” [1].
Zaspokaja zapewne potrzebę informacyjną wielu znawców i pasjonatów
literatury dla młodego odbiorcy, a co najważniejsze, wszystkie oceny
formułowane są zgodnie z zasadą obiektywizmu. Autor miał niezwykle
trudne zadanie do wykonania. Z jednej strony musiał zmierzyć się
z legendą samych czasopism, a z drugiej tak sformułować postulaty
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badawcze, by oddawały one poziom rozważań nad historią i rolą czasopism w kształtowaniu się czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży,
a także kształtowaniu samych młodych odbiorców.
Publikacja jest cenna i godna uwagi. Książka może być kierowana zarówno do szerokiego grona odbiorców, jak i do znawców tematyki
czy do studentów. Odbiorcami monografii mogą być również prasoznawcy, historycy literatury i czasopiśmiennictwa dla dzieci, bibliolodzy,
a także wszyscy zainteresowani tematyką periodyków dla dzieci.
BIBLIOGRAFIA:
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Nowa Biblioteka
nr 2 (7), 2010
Dominika Paleczna
Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Opiekun: dr Agnieszka Bajor
e-mail: dominikapaleczna@gmail.com

BIBLIOSFERA.NET [ONLINE]. – [DATA DOSTĘPU: 11.07.2010]. –
DOSTĘPNY W WORLD WIDE WEB: HTTP://BIBLIOSFERA.NET/.

Internet stanowi źródło informacji, w którym łatwo można
zaginąć, przeoczając wiadomości subiektywnie istotne lub odwrotnie –
docierając do zasobów, które nie zawierają informacji wartościowych.
Stąd wynika potrzeba ciągłego porządkowania, klasyfikowania i selekcjonowania zasobów dostępnych w Sieci. Serwisem, który może ułatwić
bibliotekarzom i specjalistom informacji odnalezienie się w cyfrowym
świecie związanym z ich branżą, jest uruchomiony 14 lipca 2010 r.
serwis bibliosfera.net [1]. Bibliosferę tworzą użytkownicy, zamieszczając
w nim linki do wartych polecenia, aktualnych artykułów, zdjęć, filmów
itd. związanych z tematyką książki, biblioteki i informacji. Jest to zatem
serwis zarówno przeznaczony dla osób poszukujących wyselekcjonowanych już komunikatów, jak i ludzi, którzy chcą podzielić się znalezionymi w Internecie materiałami.
Pomysłodawcą i twórcą Bibliosfery jest Krzysztof Lityński,
student Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, którego w realizacji projektu wspierał
Jakub Kołakowski, student tego samego Instytutu. Znakiem rozpoznawczym serwisu jest zawarta w logo sowa, którą nazwano Alojzy
(Rysunek 1).
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Rysunek 1. Sowa Alojzy – element loga serwisu bibliosfera.net [1].

Treści dodane do serwisu są dostępne dla każdego, jednak aby
zamieścić znaleziony przez siebie link, należy się w nim zarejestrować.
Rejestracja jest bardzo prosta. Można jej dokonać niemal automatycznie,
poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj przez Facebook”. Jest to opcja
dostępna dla posiadaczy konta w serwisie Facebook [2] i polega na zaimportowaniu niezbędnych informacji z profilu użytkownika z tego serwisu,
dzięki czemu nie trzeba ich samodzielnie wprowadzać. Na tym nie kończy się możliwość integracji Bibliosfery z Facebookiem. Możliwe jest
połączenie kont w obu serwisach, dzięki czemu w profilu użytkownika
w Facebooku mogą pojawiać się informacje o materiałach dodanych
przez niego do Bibliosfery oraz o polecanych linkach.
Treści, które można dodawać do serwisu, powinny mieścić się
w zakresie tzw. bibliosfery1, którą K. Lityński definiuje jako „każdy
przejaw aktywności, związany z biblioteką i tematami z nią pokrewnymi
1

Słowo „bibliosfera” powstało z połączenia słów „biblioteka” i „blogosfera”,
zob. [3].
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– takimi jak informatologia, infobrokering, książka czy nawet pewne
aspekty tzw. Web 2.0” [3].
Każdy dodany odnośnik zostaje zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii (profesjonalne media pozabranżowe, blogi i media amatorskie, fora, wydarzenia, obrazy, wideo oraz inne), typu (zabawne,
poważne, trudno powiedzieć), określony zostaje jego język, a także
przypisuje się do niego tagi, które charakteryzują treść. Pozwala to na
późniejsze filtrowanie materiałów dodanych do Bibliosfery i ułatwia
przeszukiwanie zasobów serwisu. Przydatną funkcją jest również czytnik
RSS, który umożliwia wybór kanałów, z których zasoby automatycznie
będą później wyświetlane w zakładce „Czytnik RSS” i w odpowiednim
polu na stronie głównej. Serwis ułatwia ponadto komunikowanie się
użytkowników poprzez dodawanie komentarzy do zamieszczonych
linków oraz za pośrednictwem forum.
Bibliosfera nie jest jeszcze w pełni ukształtowana i wymaga
dopracowania, np. w zakresie rzeczowego opracowania dodawanych
linków. Wraz z upływem czasu i przyrostem liczby odnośników tagi
mogą przestać spełniać swoje zadanie, a nawet zacząć wprowadzać chaos
i stanowić przyczynę szumu informacyjnego. Wciąż trwają prace nad
ulepszaniem serwisu i rozszerzaniem oferowanych możliwości (część
realizowana jest ze względu na propozycje samych użytkowników).
Warto zatem zarejestrować się w bibliosfera.net, wzbogacać ją o znalezione przez siebie materiały, przeglądać wyniki przeszukiwań innych
osób o podobnych zainteresowaniach, a jednocześnie śledzić rozwój
młodego wortalu dla bibliotekarzy i nie tylko.
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[3] Lityński K.: Czym jest bibliosfera? W: bibliosfera.net [online].
[Data dostępu: 11.07.2010]. Dostępny w World Wide Web:
http://bibliosfera.net/blog/dev/1/czym-jest-bibliosfera/.

WYDARZENIA

Nowa Biblioteka
nr 2 (7), 2010
PIERWSZY POLSKI ZJAZD ARCHITEKTÓW INFORMACJI ,
WARSZAWA 15-16 KWIETNIA 2010 R.
IA Summit to cykliczne wydarzenie, które gromadzi najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie architektury informacji. Tym
razem kilkudziesięciu ciekawych wykładów można było wysłuchać w
czasie konferencji architektów informacji Polish IA Summit, która miała
miejsce w Warszawie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego,
w dniach 15-16 kwietnia 2010 r. Organizatorem Zjazdu był UseLab
Consulting Group – największa firma badawczo-doradcza w Polsce,
zajmująca się badaniami i projektowaniem użytecznych interfejsów oraz
produktów. Podczas serii wykładów i prezentacji eksperci rynku User
Experience (UX) przekonywali jak wielki wpływ na odbiorcę danego
produktu ma przyjazny interfejs, dobrze zaprojektowane menu czy
domyślna i logiczna nawigacja. Dla zainteresowanych, na oficjalnej
stronie spotkania, dostępne są prezentacje.
ŹRÓDŁO :
http://www.polishiasummit.com/,
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/16/zjazd-archi
tektow-informacji-technologia-dla-ludzi.aspx.
INFORUM , PRAGA 25-27 MAJA 2010 R.
W tym roku po raz szesnasty odbyła się międzynarodowa
konferencja Inforum, w czasie której poruszane były zagadnienia profesjonalnych zasobów elektronicznych wykorzystywanych w zakresie
badań, rozwoju, edukacji i biznesu. Odbyła się ona w Pradze w dniach
25-27 maja 2010 r., a jej organizatorami byli Albertina icome Praha oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze).
Polskę reprezentowały cztery osoby. Aneta Ostrowska z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła tekst dotyczący
infometrycznej oceny „Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bi-
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bliotekarzy”. Z kolei Marzena Marcinek (Biblioteka Uniwersytetu
Technologii w Krakowie), Urszula Matoga i Dorota Lipińska (Biblioteka
Politechniki Krakowskiej) wygłosiły referat przedstawiający metody
i narzędzia jakie stosują polskie biblioteki akademickie do promowania
i zwiększania wykorzystania e-zasobów.
ŹRÓDŁO :
http://www.inforum.cz/en/about-the-conference.
S EMINARIUM CYFROWE DZIEDZICTWO – KULTURA
DLA PRZYSZŁOŚCI

W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się
seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości. Objęte
honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
spotkanie zostało otwarte z udziałem wiceministra Witolda Drożdża,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Seminarium było częścią programu obchodów Światowego
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2009.
Swoje dotychczasowe osiągnięcia, realizowane projekty, potrzeby oraz plany na przyszłość w dziedzinie digitalizacji i przechowywania
dziedzictwa w formie cyfrowej omówili przedstawiciele takich instytucji
jak: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Polskiego Radia, Filmoteka Narodowa, Telewizja Polska SA, Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o,
Narodowy Instytut Audiowizualny i Muzeum Narodowe w Warszawie.
W imieniu Biblioteki Narodowej – współorganizatora seminarium – głos
zabrał dyrektor Tomasz Makowski, podkreślając osiągnięcia bibliotek
jako liderów digitalizacji w Polsce, oraz Katarzyna Śląska, zastępca
dyrektora ds. rozwoju, poruszając tematykę ilościowych i jakościowych
celów digitalizacji w perspektywie czterech najbliższych lat, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.
Problematyka seminarium wpisuje się w ramy przyjętej przez
Rząd w grudniu 2008 r. Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Polsce do 2013 r.
ŹRÓDŁO :
http://bn.gov.pl/index.php/aktualnosci/57-seminarium-cyfrowe-dziedzictwo
-%E2%80%93-kultura-dla-przyszlosci.html.
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WIKIMANIA 2010, GDAŃSK 9-11 LIPCA 2010 R.
Wikimania to światowa coroczna konferencja poświęcona
projektom Wikimediów: Wikipedii, największej encyklopedii dostępnej
w Internecie, a także projektom powiązanym: Wikicytatom,
Wikiźródłom, Wikibooks, Wikispecies, Wikiversity oraz zbiornicy
zasobów multimedialnych Wikimedia Commons. Tym razem na miejsce
spotkania czytelników, redaktorów i sympatyków Wikimediów wybrano
Gdańsk. To tu, w Filharmonii Bałtyckiej, przez trzy dni, od 9 do 11 lipca
debatowano nad problemami Wiki. Ścieżki tematyczne prezentacji
i warsztatów, jakie zaproponowano dla członków społeczności to:
ludzie i społeczeństwo, wiedza i współpraca oraz infrastruktura.
Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku w Hajfie, w Izraelu.
ŹRÓDŁO :
http://www.trojmiasto.pl/wikimania.
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JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
„Gazeta Wyborcza” donosi, że 19 lipca 2010 r. została uruchomiona, na razie w pilotażowej wersji, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa –
JBC. JBC tworzy Biblioteka Jagiellońska, korzystając z oprogramowania
Libra 4.0.
Projekt digitalizacji zbiorów, jak można przeczytać w zakładkach
z grupy Informacje, Geneza projektu oraz Cele i korzyści realizacji projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ma na celu rozwój bibliotecznych
zasobów cyfrowych, jak też czynną ochronę unikatowych zbiorów bibliotecznych (m.in. przed zniszczeniem i kradzieżą) oraz udostępnienie ich
na szerszą skalę użytkownikom – nie tylko w celach dydaktycznych, lecz
także upowszechniania dziedzictwa narodowego. Kolejne etapy bezpośredniego powstawania JBC są prezentowane w zakładce Realizacja
projektu.
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Zasoby biblioteczne, które zostaną zdigitalizowane w ramach
projektu, należą do NZB – Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zakładka „Zbiory objęte projektem” podaje nie tylko informacje dotyczące
rodzaju zbiorów posiadanych przez Bibliotekę Jagiellońską należących
do NZB, ale także szczegółowy wykaz zbiorów zakwalifikowanych do
projektu (podaje tytuł, lata wydania oraz liczbę tomów).
W JBC planowo będzie zdigitalizowanych dwanaście tytułów
czasopism (najstarsze z 1811 r.), książki, w tym stare druki i rękopisy
(najstarsze pochodzą z XIII w.), a także zbiory specjalne: muzykalia
(XVI-XX w.), zbiory kartograficzne (XVII-XX w.) oraz grafika (XIVX w.), co daje prawie 3 000 obiektów cyfrowych (dokładnie 2 866).
Prawie połowę zbiorów JBC będą stanowiły czasopisma (planowo 1 222
tomy).
JBC można przeszukiwać za pomocą trzech indeksów – tytułów,
twórców oraz słów kluczowych. Wybierając opcję wyszukiwania zaawansowanego użytkownik może zbudować zapytanie złożone z trzech
elementów, łączonych operatorami and, or oraz and not. Dodatkowo
system może używać synonimów, a czytelnik może wybrać sortowanie
zasobów według daty opublikowania w JBC samodzielnie wpisując datę
bądź wybrać termin tygodnia, dwóch lub miesiąca. Przydatna jest pomoc,
wyjaśniająca początkującym czytelnikom działanie JBC. Zasoby w JBC
zostały zapisane w formatach image/x.djvu (opis zgodny z Dublin Core
wer.1.1). Poza polską wersją językową jest także wersja angielska.
Dodatkowo w JBC istnieje możliwość skorzystania z dodatków:
„Planów wprowadzenia publikacji”, „Statystyk” (można sprawdzić takie
atrybuty zasobów jak typ zasobu, język, prawa i format, generowanych
w postaci wykresów kołowych, wykresy słupkowe dotyczą tylko przyrostu liczby zasobów), do których zaliczane też są „Najlepiej oceniane
publikacje”, „Najczęściej oglądane”. Pozostałymi dodatkami są „Wtyczki
umożliwiające wyszukiwanie” oraz „Biblioteki cyfrowe Libra”, odsyłające na stronę Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Projekt, którego koszt ma wartość przeszło 6 000 000 zł, otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia jest kwiecień
2013 r. Obecnie w JBC jest dostępnych pięćset czterdzieści siedem
publikacji (stan na 4 sierpnia 2010 r.).
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