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 Misja Biblioteki 
 

 
Misją Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach jest 

rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 
i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni oraz innych użytkowni-
ków. Misją Biblioteki jest również zapewnienie profesjonalnego poziomu 
swych usług i ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku 
Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Biblioteka stawia sobie też 
za cel propagowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą kultura 
fizyczna.  

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywa-
nie, przechowywanie, ochrona oraz udostępnianie użytkownikom materia-
łów bibliotecznych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Bibliotekarze 
w swojej pracy kierują się takimi wartościami jak: fachowość, rzetelność, 
kompetencja i odpowiedzialność. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. 
Zobacz najpierw w co wskoczyłeś. 

 
 

Julian Tuwim 
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rzysztof Piaskowski 

 
Zestawienie publikacji i prac dotyczących

Jerzego Kukuczki w zbiorach  
Biblioteki Głównej AWF w Katowicach 
 
 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA 

 Książki 

. KUKUCZKA J.: Mój pionowy świat czyli 14 x 8000 metrów. – Londyn : 
AT Publications, 1995. – (Seria z Trójkątem). Sygn.: Cz.O. 17776 

. KUKUCZKA J.: Na szczytach świata. – Katowice : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990. Sygn.: Cz.O. 15794 

. Artykuły 

. KUKUCZKA J.: K-2 ścianą południową // Taternik. - 1986, nr 2, 
s. 61-63 

. KUKUCZKA J., MAJER J.: Shishapangma // Taternik. - 1987, nr 2, 
s. 60-63 

. KUKUCZKA J.: W górach Nowej Zelandii // Taternik. - 1982, nr 1, 
s. 24-25 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA 

 Książki 

. CZERWIŃSKA A.: Groza wokół K2. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 
1990. Sygn.: Cz.O. 14688 

. MANTOVANI R.: Everest : historia himalajskiego giganta. – Warszawa : 
„Warbud”, 1999. Sygn.: Cz.O. 24876 
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3. Himalaje – Karakorum : dzieło zespołowe / pod red. K. Saysse-Tobiczyka. 
- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1974. Sygn.: Cz.O. 9955/T. 5 

4. JOUTY S., ODIER H.: Leksykon alpinizmu. – Warszawa : „Muza”, 
2007. Sygn.: Cz.O. 36819 

5. KOWALEWSKI Z., KURCZAB J.: Na szczytach Himalajów. – Warszawa : 
„Sport i Turystyka”, 1983. Sygn.: Cz.O. 7894 

6. KOWALEWSKI Z., PACZKOWSKI A.: Himalaje : polskie wyprawy alpini-
styczne. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1989. Sygn.: Cz.O. 14616 

7. KOWALEWSKI Z., PACZKOWSKI A.: Mount Everest : dzieje zdobycia 
i podboju. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1986. Sygn.: Cz.O. 12837 

8. RADWAŃSKA-PARYSKA Z., PARYSKI W. H: Wielka encyklopedia ta-
trzańska. –  Poronin : Wydaw. Górskie, 1995. Sygn.: Cz.O. 17731 

9. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu / pod red. M. i J. Kiełkowskich. 
T. 1-3. – Katowice : „Stapis”, 2003-. – (Literatura Górska na Świecie). 
Sygn.: Cz.O. 31730/T. 1-3 

 
II. Artykuły i publikacje prasowe1

 
1. BIEGA M.: Gaszerbrumy // Sportowiec. - 1983, nr 50, s. 17-18 
2. BIEGA M.: Wyścig na wysokości. [Cz.] 1 // Sportowiec. - 1985, nr 15, 

s. 3, 10-11 
3. BIEGA M.: Wyścig na wysokości. [Cz.] 2 // Sportowiec. - 1985, nr 16, 

s. 12-13 
4. BIEGA M.: Wschodnia grań // Sportowiec. - 1986, nr 51, s. 10-12 
5. BIEGA M.: Słońce nie wzeszło // Sportowiec. - 1986, nr 2, s. 3, 6 
6. BIEGA M.: Annapura // Sportowiec. – 1987, nr 11, s. 14-15, 20 
7. BILCZEWSKI A.: Śląska wyprawa na Lhotse 1979 // Taternik. - 

1980, nr 1, s. 16-19 
8. BILCZEWSKI A.: Dhaulagiri zimą 1984-1985 // Taternik. - 1985, nr 1, 

s. 22-24 
9. Czarny rok polskiego alpinizmu // Wierchy. - R. 57, (1988-1991), 

s. 286-288 
10. Człowiek gór : wspomnienie o Jerzym Kukuczce // Rekord. - 2007, 

nr 2, s. 4-8 
11. HAJZER A.: Manaslu jesienią, Annapura zimą // Taternik. - 1987, nr 1, 

s. 10-13 
12. HALEMBA P.: Jerzy Kukuczka - zdobywca „Korony Himalajów” // 

Zeszyty Metodyczno-Naukowe  AWF Katowice. - 2000, z. 10, s. 41-50 
13. KOWALEWSKI Z.: Góry najwyższe 1982 // Wierchy. - R. 52, (1983), 

s. 260-270 

                                                 
1 Wymienione publikacje znajdują się w Czytelni Czasopism Biblioteki Akademii Wychowa-
nia Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
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14. KOWALEWSKI Z.: Himalaje i Karakorum 1983 // Wierchy. - R. 53, 
(1984), s. 276-285 

15. KOWALEWSKI Z.: Himalaje i Karakorum 1985 // Wierchy. - R. 55, 
(1986), s. 272-279 

16. KOZIOŁ R.: Polacy w drodze do trzeciego bieguna Ziemi // Wierchy. - 
R. 52, (1983), s. 90-112 

17. ŁAUKAJTYS T.: Dolomity - lato 1972 // Taternik. - 1972, nr 4, 
s. 171-173 

18. ŁUKASZEWSKI M.: Petit Dru – voie Petit Jean // Taternik. - 1974, nr 
2, s. 65-66 

19. MACHNIK A.: Zimowe wejście na Kangchendzongę // Taternik. - 
1986, nr 1, s. 12-13 

20. MAJER J.: Nowa droga na Annapurę, 1988 // Taternik. - 1988, nr 2, 
s. 63-65 

21. MAJER J.: Południową ścianą Lhotse // Taternik. - 1986, nr 2, s. 56-57 
22. NYKA J.: Manaslu 1986 // Taternik. - 1986, nr 2, s. 69 
23. NYKA J.: Rok Jerzego Kukuczki // Taternik. - 1987, nr 2, s. 49-54 
24. NYKA J.: Bilans pierwszego półrocza // Taternik. - 1988, nr 1, s. 1-2 
25. PACZKOWSKI A.: Karakorum i Himalaje : wariant polski // Taternik. 

- 2004, nr 1, s. 1 
26. PIETRASZEK A.T., RUDZIŃSKI S.: Wyprawa na Tiricz Mir Wschodni // 

Taternik. - 1978, nr 4, s. 156-159 
27. PONCZEK M.: Jerzy Kukuczka – patronem AWF w Katowicach // 

Bibliotheca Nostra. - 2008, nr 2 (14), s. 7-9 
28. RUTKIEWICZ W.: Alpinista wielkiego formatu // Taternik. - 1987, nr 2, 

s. 63-65 
29. RYN Z.: Alpinizm solowy // Wierchy. - R. 56 (1987), s. 86-98 
30. WACH Z.: Torre Trieste - direttissima polska // Taternik. - 1972, nr 4, 

s. 173-174 
31. WIELICKI K.: Na szczyt // Taternik. - 1986, nr 1, s. 14-15 
32. ZAWADA A.: Trzy rekordy na Cho Oyu // Taternik. - 1985, nr 1, 

s. 25-29 
33. ZWOLIŃSKI B.: Polskie wyprawy w Himalaje i Karakorum // Wier-

chy. - R. 51 (1982), s. 286-288 
 

III. Prace magisterskie napisane w AWF w Katowicach 
 
1. BAJOR G.: Historia zdobycia korony Himalajów przez Jerzego Kukucz-

kę. – Katowice : AWF, 2002. – Promotor: prof. dr hab. J. Szopa. Sygn.: 
M – 8649 

2. BOBER T.: Jerzy Kukuczka – czołowy polski alpinista (1948-1989). – 
Katowice : AWF, 1994. – Promotor: dr  J. Ślusarczyk. Sygn.: M – 5285 
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3. BRATTIG D.: Najważniejsze sukcesy himalaistyczne Jerzego Ku-
kuczki. – Katowice : AWF, 2003. – Promotor: prof. dr hab. S. Socha. 
Sygn.: M - 9328 

4. KARWICKI M.: Jerzy Kukuczka – zdobywca szczytów górskich 
w świetle literatury o tematyce alpinistycznej. – Katowice : AWF, 
2008. – Promotor: prof. dr hab. M. Ponczek. Sygn.: [w opracowaniu] 

 
IV. Inne źródła2

 
1. Oświadczenie i Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Oceny 

Kandydatury na Patrona Uczelni z dnia  5 czerwca 2006 r. 
2. Uchwała nr AR 001-1-VII/2006 Senatu Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Katowicach z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania 
Jerzego Kukuczki na patrona Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. 

3. Wniosek o zmianę nazwy uczelni przez nadanie jej imienia Jerzego 
Kukuczki z dnia 1 grudnia 2006 r. 

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. O nadaniu nowej nazwy Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dz. U. Nr 39, poz. 228. 

5. Pismo J.M. Rektora AWF w Katowicach prof. nadzw. dr hab. Zbi-
gniewa Waśkiewicza z dnia 20 marca 2008 r. 
 

 
Mgr Krzysztof Piaskowski jest pracownikiem Sekcji Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki  
w Katowicach. 

                                                 
2 Wymienione dokumenty znajdują się w Biurze Rektora Akademii Wychowania Fizyczne-
go im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
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Zespoły w bibliotekach 

 
 

 
 
Praca zespołowa w bibliotekach jest czymś oczywistym i niezbędnym1. 

ożna sobie zadać pytanie: jak w takim razie sprawić, by była efektywna? 
W zespołach najważniejsi są ludzie, bo to oni mają osiągać cele. Pracu-

ą razem z różnych powodów, mają też różne temperamenty. Bardzo ważny 
est odpowiedni dobór członków zespołu, wśród których powinny znajdo-
ać się osoby kompetentne. Niestety samo istnienie kompetencji w zespole 
ie daje gwarancji, że zostaną one wykorzystane. Aby tak się stało, powin-
y być spełnione podstawowe warunki: 

 dobra komunikacja i wzajemne wsparcie, 
 sprawna koordynacja, 
 proporcjonalność wkładu pracy wszystkich członków zespołu 

(mniejszość nie może wykonywać większości pracy), 
 zespół powinien mieć tzw. „ikrę” i wykazywać zapał do pracy. 

obra komunikacja 
W czasie nieformalnych rozmów z bibliotekarzami można usłyszeć 

kargi na sytuacje konfliktowe, które występują zarówno w relacjach po-
iędzy pracownikami, jak i w kontaktach z czytelnikami. 

Te pierwsze tłumaczone są mało zróżnicowanym pod względem płci ze-
połami. Wydaje się, że środowisko tak sfeminizowane jest „wylęgarnią 
lotek” i niedopowiedzianych uraz. Innym, bardziej racjonalnym wytłuma-
zeniem, może być kultura organizacyjna danej biblioteki. 

Konflikty, mimo że potem obrastają w ideologiczne dekoracje, rozpo-
zynają się przeważnie od błahostek, zwłaszcza dla kogoś obserwującego je 
 zewnątrz. Poniżej znajduje się lista najczęściej wymienianych skarg na 
enerwujące momenty w środowisku zawodowym, które zakłócają współ-
racę i zniechęcają do siebie ludzi: 

                                                
 Inspiracją do napisania artykułu było wystąpienie dr Stefana Kubowa na konferencji Psy-
hologia w bibliotece II w dniu 4 kwietnia 2008 r. zorganizowanej przez Bibliotekę Wydziału 
amiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 
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• niedokładność w pracy, brak zorganizowania i efektywności działania, 
• późne przychodzenie do pracy, 
• dziwne zwyczaje innych: pogwizdywanie, pogaduszki, podjadanie przy 

biurku,  
• niereagowanie na dźwięk telefonów we wspólnych pomieszczeniach, 
• zbytnia gadatliwość, za głośne mówienie lub przerywanie innym, 
• obłuda, dwulicowość,  
• demonstrowanie zbytniej dziarskości i naiwnego pozytywizmu, 
• zapachy, takie jak: pot, perfumy, tytoń itp.,  
• palenie papierosów, 
• branie na siebie roli ofiary rzekomo poświęcającej się, 
• małe kłótnie i spory, 
• różnice pokoleniowe, różnice w reakcjach mężczyzn i kobiet, 
• różnica zdań, samozadowolenie, pyszałkowatość, 
• różne poglądy na organizację środowiska pracy, np. gdzie ma coś stać, 
• potakiwanie szefowi, 
• trudności z wysłuchiwaniem innych i przyjmowaniem dobrych rad, 
• nieodpowiadanie na powitania innych, 
• obojętność ze strony przełożonych2. 

 
Jak twierdzą twórcy tego katalogu, listę można kontynuować w nie-

skończoność. Zachowania członków zespołu wynikają z kilku przyczyn: 

1. chcą wykonać zadanie i na tym skupiają całą uwagę, często otoczenie 
traktują jako intruza. Wiąże się to z zachowaniami niegrzecznymi 
i agresywnymi. Skutkiem ubocznym może być też dążenie do 
perfekcjonizmu, zwalnianie tempa, zrzędliwość;  

2. chcą zyskać akceptację wszystkich. Tacy ludzie zwykle opierają 
poczucie własnej wartości na tym, jak są postrzegani przez innych. 
Wiąże się to z brakiem szczerości, obawą przed innymi, niechętnym 
podejmowaniem działań; 

3. chcą uznania i wiwatów. Kiedy ta potrzeba przysłoni wszystko inne, 
osoby stają się chełpliwe, zanudzają, zawężają spojrzenie tylko na 
siebie i swoje dokonania3. 

                                                 
2 Zob. T. Walat, Konflikty w pracy – doświadczenia szwedzkie. W: „Serwis HR”. Wolters 
Kluwer Polska. [Publikacja elektroniczna. Data dostępu on-line: 24 lipca 2008]. 
3 Zob. R. Brinkman, R. Kirschner, Nie ma trudnych ludzi. Warszawa 2005; J.R. Katzenbach, 
D.K. Smith, Siła zespołów: wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Kraków, 
2001; R.B. Maddux, Budowanie zespołu. Gliwice 2006; J. M. Heidema, C.A. McKenzie, 
Budowanie zespołu z pasją: od toksycznych zachowań do zaangażowania. Poznań, 2006. 
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Role w zespołach 
Pracownicy w zespołach przybierają różne role, a proporcje występo-

wania każdej z nich zależą od specyfiki zadań i otoczenia, w którym zespół 
działa. Role, w zależności od sytuacji, mogą być negatywne i pozytywne. 
Najjaskrawszym przykładem jest tu Czarnowidz, który albo może blokować 
aktywność innych, albo pokazać słabe strony przedsięwzięcia, mogące 
umknąć optymiście. Słabym stronom we wczesnej fazie przedsięwzięcia 
można jeszcze zaradzić. W dobrym zespole wykorzystuje się różnice w oso-
bowości, talentach czy temperamencie jego członków. Dzięki niejednorod-
nym opiniom może powstać twórczy spór, który kończy się ustaleniem 
wspólnego rozwiązania. 

Z moich obserwacji wynika, że w zespołach bibliotecznych można spo-
tkać m.in.: 

Wizjonerów 
Takie osoby wskazują cel, jaki należy osiągnąć i podają powody, dla 

których warto to zrobić. Są kopalnią pomysłów. Odznaczają się nieprze-
ciętną kreatywnością. Wybiegają w przyszłość i są zorientowane na długo-
terminowe efekty. Czasem ponosi je fantazja, jednak to dzięki nim możliwy 
jest postęp i innowacje. 

Mróweczki 
Pracują dużo i wydajnie. Są bezcenne. Bez nich dział opracowania czy 

tworzenie bibliografii byłoby prawie niemożliwe. Przy pochwałach zaniżają 
wartość swojej pracy. Zatem w zespole negocjacyjnym dotyczącym podwyż-
ki, tacy pracownicy mogą tylko zaszkodzić. Nie zawsze awansowanie Mró-
weczek na kierownicze stanowisko jest dobrym pomysłem. Niektóre Mró-
weczki, w imię źle pojętych obowiązków, biorą prace zespołu na swoje bar-
ki. Rezultat: kierownik – przepracowany, zajmujący się rutynowymi pra-
cami działu, nie delegujący obowiązków, zespół – nie wykorzystujący swych 
umiejętności i mówiąc oględnie, nie przepracowujący się. 

Stare Wygi 
To wyłącznie dzięki nim pomysły Wizjonerów mogą zostać zrealizowa-

ne. To Wyga Biblioteczny ustala, w jaki sposób można osiągnąć dany cel, 
jakie działania należy podjąć, jakie są poszczególne etapy w planowanym 
przedsięwzięciu. Opracowuje plan, narzuca i kontroluje ramy czasowe, 
w których należy się zmieścić. Jest osobą o praktycznym podejściu do za-
dań i realistą. 



 Bibliotheca Nostra 
 

14 

Ubijaczy piany 
To ci bibliotekarze, którzy większość czasu zajęci są omawianiem swo-

ich problemów i doświadczeń. Przy rzeczowej dyskusji mają skłonność do 
skupiania się na sprawach ubocznych i niezwiązanych z tematem. Zawsze 
to oni najwięcej zrobili, a napotkane kłopoty wyolbrzymiają do niebotycz-
nych rozmiarów. Nie potrafią słuchać innych. 

Czarnowidzów  
Przekonani są, że istniejących problemów nie da się rozwiązać. 

W teorii potrafią tak skomplikować sytuację, że ta wydaje się nie mieć roz-
wiązania. Wśród nich zdarzają się frustraci przepełnieni złością. Powstrzy-
mują innych przed działaniem i zmianami. Potknięcia aktywnych członków 
zespołu są dla nich okazją, by utwierdzić się na swoim stanowisku i szansą 
na udowodnienie swoich „proroczych” kompetencji. Ich role można wyko-
rzystać, gdy nadchodzi czas na weryfikacje pomysłu i jego udoskonalenie. 
Ukazują słabe strony przedsięwzięcia, zagrożenia i pułapki, jakie czyhać 
mogą na nas przy jego realizacji. Dzięki Czarnowidzom można uniknąć 
problemów, które mogłyby się pojawić, gdyby nie zdefiniowało się wcześniej 
możliwych zagrożeń. 

Gwiazdy 
Zawsze brylują i muszą być w centrum uwagi. Mają dobre pomysły 

i potrafią skupić uwagę innych. Chcą błyszczeć i czasem bywa to dla nich 
ważniejsze niż sukces grupy. W innych członkach zespołu wzbudzają po-
dziw bądź zazdrość. Warto powierzyć im do realizacji jakieś spektakularne 
zadanie – coś, co zaspokoi ich ego np. organizacje konferencji, wystawy. 
Gwiazdy są zorientowane na wyniki i lubią osiągnięcia oraz ambitne zada-
nia. Motywują je wyzwania i sukcesy.  

Spawaczy  
Dla nich priorytetem jest budowanie życzliwej atmosfery wśród zespo-

łu, dlatego ważniejsze niż wykonanie samego zadania jest to, by ludzie się 
ze sobą dobrze czuli. Mają wysokie umiejętności społeczne i wzbudzają 
zaufanie. Są niezbędni przy scalaniu zespołu. 

Kozły ofiarne 
Tę rolę narzuca zespół najsłabszemu ze swych członków. Na osobę, 

która tę funkcję „przyjęła” zrzucane są winy za wszelkie niepowodzenia 
zespołu. Bywa krytykowana i wyśmiewana. To ona na pewno wstawiła źle 
karty do katalogu, zablokowała niesłusznie konto czytelnikowi itp. Jeżeli 
w zespole pojawi się ta rola, oznacza to, że coś dzieje się nie tak, jak po-
winno.  
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Outsiderów 
Nie czują się zaangażowani w prace zespołu, nie wnoszą żadnej warto-

ści dodanej. W bibliotece są tylko przypadkiem i na chwilę. Pracując 
z czytelnikiem, mogą skutecznie popsuć wizerunek zawodu.  

W wielu bibliotekach spotkać można Outsiderów „na przechowanie”. 
Wszystko dobrze, jeśli taka „przechowywana” osoba jest chętna do pracy 
i ma tzw. „otwartą głowę” – może spojrzeć wtedy świeżym okiem na pro-
blem i zaproponować niekonwencjonalne rozwiązanie. Włączając się 
w prace zespołu, może przyjąć inną rolę i wtedy też przestaje być Outside-
rem. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy jest niekompetentna i leniwa. 
Błędem kadrowym w bibliotekach jest zatrudnianie i utrzymywanie etatów 
z litości („no przecież ona/on sobie nie znajdzie gdzieś indziej pracy, nic nie 
umie i się nie nauczy, a w bibliotece jakoś przesiedzi do emerytury”). 
W konsekwencji tego działania, obie strony przegrywają: biblioteka, bo ma 
nieefektywnego pracownika i pracownik, bo męczy się w pracy, której nie 
lubi i nie szanuje. 

Liderów 
To oni wydobywają z Wizjonerów i Gwiazd dobre pomysły, powierzają 

Wygom opracowanie strategii. Motywują pozostałych pracowników do 
wspólnego działania i wymagają efektów. Starają się skutecznie rozwiązy-
wać konflikty.  

Karykaturą Liderów są osoby, które nie chcą rozwiązywać problemów, 
wolą „rządzić”. Pozwalają na to, aby małe problemy stały się na tyle po-
ważne, a następnie je „poskramiają”. Taka osoba sprawuje władzę, jednak 
zespół nie jest skuteczny w działaniu.  

 
W sprawach kadrowych bibliotekę należy traktować jak firmę. Dobra 

firma szuka i zatrudnia najlepszych pracowników – dobra biblioteka rów-
nież tak powinna robić4. 

Budowanie efektywnych zespołów 
Zarządzanie polega na rozwiązywaniu powstających problemów. Ze-

społy mają sens, jeżeli biblioteka chce uzyskać dobre wyniki i nastawiona 
jest na realizacje zadań. Nie wystarczy jednak podzielić pracowników na 
zespoły, żeby tak się stało. 

Aby wymienieni powyżej członkowie zespołu i wszyscy inni, którzy 
w wypunktowaniu zostali pominięci, mogli efektywnie dążyć do wyznaczo-
nych celów, to w dobrze funkcjonującym zespole powinny być:  

 
4 Zob. J. Fazlagić, Zarządzanie zespołami dla zaawansowanych. W: „Serwis HR”. Wolters 
Kluwer Polska. [Publikacja elektroniczna. Data dostępu on-line: 24 lipca 2008]. 
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• atmosfera, która sprzyja pracy (warunki fizyczne i psychologiczne), 
• zadania, które zostają precyzyjnie sformułowane oraz klarowny cel 

nadrzędny, 
• dobra komunikacja (regularne dyskusje, w których aktywnie 

uczestniczą wszyscy członkowie zespołu; konstruktywna krytyka, która 
odbywa się w formie akceptowanej przez osoby krytykowane), 

• współodpowiedzialność za wyniki, 
• procesy rozwiązywania problemów i konfliktów, 
• dobry Lider, który nie przytłacza innych swoim autorytetem 

i odpowiednio dzieli obowiązki, 
• wspólne świętowanie sukcesów. 

Członkowie zespołu powinni czuć przynależność do niego (łączy ich 
wspólny cel) i powinni mieć poczucie odpowiedzialności za wyniki. Dobrze 
jest, jeśli mają zaufanie do siebie, wtedy nie traci się energii, czasu na nie-
potrzebną kontrolę. Istotne jest, by się wspierali oraz wzajemnie uczyli, 
a także wykazywali się inicjatywą. No i oczywiście, powinni lubić to, co ro-
bią. Ważne jest też, aby cele indywidualne nie przesłaniały celu zespołowe-
go5. 
 

Przeszkodami zaś w wydajnej pracy zespołów mogą być: 

• półprawdy, zatajanie informacji i kłamstwa, 
• konflikty, walka o wpływy, 
• brak odpowiednich narzędzi i warunków pracy, 
• niepotrzebne tłumienie emocji tam, gdzie są one potrzebne do 

rozwiązania problemu, 
• członkowie zespołu, którzy są zbyt podobni charakterologicznie do 

siebie, 
• Liderzy, którzy nie znają potrzeb swoich podwładnych, zatem nie są 

w stanie ich właściwie motywować.  
 

Efekty pracy w zespole zależą od wartości merytorycznych (1) i spo-
łecznych (2), czyli: 

1. zdolności poszczególnych członków (to na ile dana osoba ma to, co 
zespołowi jest konieczne, aby dobrze wykonać zadanie), 

2. relacji pomiędzy członkami zespołu (to na ile członkowie lubią i potrafią 
umiejętnie pracować ze sobą, nad zadaniami i osiągnięciem 
zaplanowanych rezultatów).  

                                                 
5 Tamże. 
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Liczebność zespołów 
Zespoły nie powinny być zbyt liczne. Im bowiem liczniejszy zespół, tym 

istnieje potencjalnie większa ilość problemów komunikacyjnych, 
a kierownik musi poświęcać więcej czasu na koordynację pracy członków 
i udrażnianie komunikacji. Zostało udowodnione, że w miarę zwiększania 
się liczebności zespołów następuje spadek zaangażowania ich członków. 

Niemiecki psycholog Ringelman przeprowadził na początku XX wieku 
eksperyment, w którym zbadał zaangażowanie osób w czasie zabawy pole-
gającej na przeciąganiu liny. W czasie eksperymentu mierzono siłę, z jaką 
członkowie zespołów ciągnęli linę. Okazało się, że jeden człowiek ciągnął 
linę średnio z siłą 63 kg, grupy 3-osobowe ciągnęły z siłą ok. 160 kg, a gru-
py 5-osobowe z siłą 248 kg. Natomiast już w grupach 8-osobowych 
uczestnicy zabawy ciągnęli linę z siłą odpowiadającą 49% wysiłku samo-
dzielnego.  

Udowodniono, że utrata siły i wigoru spowodowana jest spadkiem za-
angażowania poszczególnych członków, a nie koordynacją. Późniejsze ba-
dania wykazały, że w miarę wzrostu liczebności zespołów, wzrasta liczba 
osób, które nie biorą udziału w pracy. Specjaliści od zarządzania uważają, 
że najskuteczniejsze zespoły składają się z 3–6 członków. Często zadania 
pozwalają na realizację prac poprzez dzielenie ich na zadania cząstkowe. 
Przykładem może być stworzenie czterech zespołów po 5 osób, których 
pracami koordynuje jeden kierownik. Jest to efektywniejsze rozwiązanie 
niż powoływanie jednego zespołu 20-osobowego. W małych zespołach po-
winny znajdować się tylko niezbędne osoby, a każdy z pracowników powi-
nien mieć zdefiniowane zdania i znać cel nadrzędny6. 

Wnioski 
Praca w bibliotece to, w większości przypadków, praca zespołowa. Od 

wkładu i zaangażowania poszczególnych członków zależy końcowy efekt. 
Do pracy w zespołach można podchodzić ostrożnie. Wiąże się to z wielką 
rolą odpowiedzialności osobistej oraz ryzykiem związanym z zaufaniem do 
innych. Jeśli w pracy zespołowej dochodzi do konfliktu, najlepiej, kiedy 
obie strony uznają jego istnienie i będą chciały go rozwiązać. Udawanie, że 
konfliktu nie ma, może w rezultacie prowadzić do jego eskalacji. Przy roz-
wiązywaniu antagonizmów, warto przedstawić swoje odczucia i oczekiwa-
nia, jednocześnie przyznając drugiej stronie prawo do postępowania, my-
ślenia innego niż nasze7. Należy pamiętać, że interpretacje tego samego 
zdarzenia przez dwie osoby mogą krańcowo różnić się między sobą. Nie 
zawsze też, mimo pozytywnego nastawienia i naszych chęci, angażowanie 

 
6 Tamże. 
7 Zob. R.J. Edelmann, Konflikty w pracy. Gdańsk, 2003, s. 70. 
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się we współpracę z osobą konfliktową przyniesie pozytywne rezultaty. 
Czasem trzeba zrezygnować z takiej współpracy, a swoją energię włożyć 
w inne działanie. Tak naprawdę, możemy być odpowiedzialni jedynie za 
swoje myśli, uczucia i zachowania. 

Przy pracy zespołowej (i nie tylko) warto pokusić się o zrozumienie 
każdej ze stron sporu. Próby zrozumienia przekonań drugiej osoby, wska-
zują na to, że szanujemy ją i traktujemy jako godnego, zawodowego part-
nera. Koniecznie należy przedyskutować problem i możliwe rozwiązania, 
w celu znalezienia tych, które będą korzystne albo przynajmniej możliwe 
do zaakceptowania dla obu stron. Cechą, która wyróżnia skuteczne zespoły 
jest elastyczność i otwartość na zamiany oraz nieustanne doskonalenie się. 
W efektywnym zespole członkowie pomagają sobie nawzajem w osiągnięciu 
sukcesu i cieszą się z dobrych rezultatów pozostałych współpracowników. 
Praca zespołowa ma sens wtedy, jeżeli członkowie zespołu „wypracowują” 
więcej, niż gdyby robili to, pracując w pojedynkę. 
   
 
Mgr Renata Augustyn jest kierownikiem Centrum Informacji Biznesowej 
i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 
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Maciej Dęboróg-Bylczyński 
 
 

Wybrane aspekty pracy  
skomputeryzowanej biblioteki  

na przykładzie Biblioteki Germanistycznej 
BWFS UŚ w Sosnowcu 

 
 

Biblioteka Germanistyczna funkcjonuje jako dydaktyczno-naukowe 
zaplecze służące pracownikom i studentom UŚ (z pewnym naciskiem na 
pracowników i studentów Instytutu Filologii Germańskiej UŚ). Od stycznia 
2007 r. wchodzi w skład nowoutworzonej wspólnej jednostki bibliotecznej - 
Biblioteki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu1. W czerwcu 2007 r. prze-
niesiono z budynku Instytutu Filologii Germańskiej (przy ul. Pułaskiego) 
czytelnię. Do czerwca 2008 biblioteka funkcjonowała więc bez niej – jako 
wypożyczalnia germanistyczna przy Instytucie. Obecnie jesteśmy świad-
kami kolejnego etapu scalania tej biblioteki w strukturach BWFS – tj. 
funkcjonowanie tejże (wraz ze wspólną wypożyczalnią z Biblioteką Slawi-
styczną) w budynku przy ul. Żytniej 12.  

Polityka centralizacyjna UŚ ma na celu stworzenie kilku wielkich 
centrów naukowo-dydaktycznych funkcjonujących w Górnośląskim 
Związku Metropolitalnym. Mowa tu m.in. o: Śląskim Międzyuczelnianym 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, czy Cen-
tralnej Międzywydziałowej Auli UŚ, a zwłaszcza Centrum Informacji Na-
ukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ i AE w Katowicach. Informacyjno-
biblioteczny system UŚ ma więc korespondować z systemem centrów na-
ukowo-dydaktycznych Uczelni, jak też – w szerszej perspektywie – całego 
zaplecza placówek naukowych „Silesii”. Podstawą regulującą ów system 
jest Statut Uniwersytetu Śląskiego i Regulamin organizacyjny systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.  

Biblioteka Germanistyczna gromadzi przede wszystkim pozycje zwią-
zane z szeroko pojętą kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego 
(historia literatury, kultury, językoznawstwo, historia sztuki, geografia, 
teoria literatury, filozofia, teoria tłumaczeń, metodyka i dydaktyka języ-
ków obcych etc.) w języku polskim i językach z germańskiej i romańskiej 
grupy językowej (niemiecki, retoromański, jidysz, starogermański, 

                                                 
1 Zarządzenie Rektora UŚ nr 58/2006 (z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia 
struktury organizacyjnej bibliotek specjalistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego).  
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szwedzki, flamandzki, niderlandzki, holenderski, francuski – w przypad-
ku pisarzy szwajcarskich).  

Głównymi ofiarodawcami biblioteki są: pracownicy IFG, polskie bi-
blioteki, osoby prywatne, instytucje państwowe i non-profit w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii, Szwecji. Wśród nich zwłaszcza: Fundacja Roberta 
Boscha, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschienst w Bonn), Inter-
Nationes (Bonn), Pro Helvetia (Zürich), Ambasada Niemiec, Goethe Insti-
tut (München), Akademisches Auslandsamt (Tübingen), biblioteki nie-
mieckie etc. Biblioteka dokonuje zakupu zbiorów w: wydawnictwach kra-
jowych (Wydawnictwo UŚ, Wydaw. WSzL w Częstochowie, Wydawnictwo 
PAN, WSiP, „Universitas”, Kurpisz, wydawnictwa naukowe na terenie 
całego kraju), hurtowniach książki na terenie kraju (Matras, Kubisz S.A.), 
księgarniach krajowych (Omnibus, Empik, Libella, PAN, Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicznych), księgarniach internetowych (Merlin, Wysył-
kowa.pl, Gandalf), polskich antykwariatach (Antykwariat Naukowy „An-
tyk” w Kielcach i in.). Za granicą współpracuje z: wydawnictwami (Verlag 
Philipp Reclam, Peter Lang, Langenscheidt, Diogenes, licznymi wydaw-
nictwami naukowymi), antykwariatami i księgarniami wysyłkowymi 
(Choosebooks.com, Buchhandel.de, DerClub.de, Antiquariat-Ehbrecht.de, 
Bucher Stephanus). Sprawne realizowanie polityki gromadzenia zbiorów 
biblioteki umożliwia skomputeryzowany, sieciowy charakter placówki 
(sieć naukowo-dydaktyczna bibliotek UŚ).  

Informację naukową, jak i formalne opracowanie zbiorów wspierają 
natomiast komputerowe bazy danych. Są one dostępne w sieci kompute-
rowej Uniwersytetu Śląskiego i rozpowszechniane są w dwóch systemach: 
 
• W systemie InfoWare/Iris, który służy rozpowszechnianiu baz 

danych na CD-ROM na wszystkich stanowiskach w obrębie Uczelni 
z serwera zlokalizowanego w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego – 58 
baz. 

• W systemie online, w którym zakupiona baza udostępniana jest 
z serwera zlokalizowanego poza Uczelnią i dostępna jest na 
stanowiskach uczelnianych na postawie zarejestrowanej domeny: 

- W systemie Onolog, który pozwala na łatwy dostęp do zasobów – 
baz danych i czasopism elektronicznych – użytkownikom 
łączącym się z komputerów zlokalizowanych poza siecią UŚ.  

- Baza własna BUŚ: Bibliografia Dorobku Pracowników Naukowych 
UŚ. Bazę można przeglądać przez OPAC:  
http://opac.bg.us.edu.pl/Scripts/CGIIP.EXE/WService=proweb/
prlogin.w 

- Zbiory zdigitalizowane w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: 
http://www.sbc.org.pl/dlibra 
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- WYBRANE SERWISY CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH: 
 

EbscoHost – umożliwia korzystanie z ok. 4000 elektronicznych 
czasopism pełnotekstowych, indeksowanych w bazach danych: 
Academic Search Premier, Business Source Premier, Newspaper 
Source: 
http://search.epnet.com 
 
Kaliope – katalog rękopisów niemieckojęzycznych: 
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/ 
 
DOAJ – Direktory of Open Acces Journals – ponad 1300 czaso-
pism pełnotekstowych, w tym ponad 100 humanistycznych. Od 
lat dziewięćdziesiątych – aktualizowana na bieżąco: 
http://www.doaj.org/ 
 
Zbiorcza lista Czasopism Elektronicznych – lista wszystkich cza-
sopism elektronicznych, do których UŚ ma dostęp pełnotekstowy. 
Obecnie to ponad 10000 tytułów.  
 
BDSL – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwis-
senschaft - Bibliografia germanistyczna opracowywana przez Uni-
versitatsbibliothek we Frankfurcie nad Menem: 
http://www.bdsl-online.de 
 
Niemieckie czasopisma literackie XVIII-XIX w. – baza pełnotek-
stowa: 
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/ 
 
Niemieckie czasopisma emigracyjne z okresu Trzeciej Rzeszy: 
http://deposit.ddb.de/online/exil/exil.htm 
 
Czasopisma żydowskie w języku niemieckim: 
Http://www.compactmemory.de/ 

 
- KATALOGI BIBLIOTECZNE: 

 
Karlsruher Virtueller Katalog (KVK): 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 
 
PICA (GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund): 
http://www.gbv.de/vgm/ 
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Katalogi bibliotek szwedzkich LIBRIS (Nationella bibliotekssystem):  
http://www.libris.kb.se/index.jsp 
 
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KaRo): 
http://karo.umk.pl/Karo/ 
 
Katalog Centralny Polskich Bibliotek Naukowych i Akademickich 
(NUKat):  
http://www.nukat.edu.pl/ 

 
- Bazy BN w systemie MAK. 

 
Biblioteka korzysta z najnowszej wersji programu Prolib (umożliwia-

jącego generowanie formatek z opisami książek w formacie MARC 21 – 
kompatybilnym z wszystkimi programami wykorzystywanymi w krajo-
wych bibliotekach naukowych – MAK, Aleph, VTLS i in.2). Właścicielem 
programu Prolib jest firma MAX Electronik3. Komputerowy katalog biblio-
teki jest dostępny dla czytelnika poprzez moduł w sieci Internet – OPAC, 
który umożliwia dostęp online do zbiorów biblioteki ze strony domowej 
BUŚ4. System Prolib oparty jest na języku programowania Progress. Do 
sierpnia 2007 roku UŚ posiadał starszą wersję Proliba. Zakupiono jednak 
i dokonano instalacji systemu obsługującego format MARC 21. BUŚ 
w Katowicach dokonała konwersji danych ze starej bazy do nowej. For-
mat MARC oparty jest na normie ISO 2709. Prolib MARC 21 zapewnia 
komfort pracy bibliotekarzom, chroni dane generowane w rekordach 
(formatkach MARC) i umożliwia sprawne poruszanie się po bazie czytel-
nikom biblioteki. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (w tym i omawiana 
tutaj biblioteka) wprowadza dane do systemu NUKat od 2002 roku. 
Sprawne połączenie pomiędzy systemami umożliwia program Citrix. To 
kompatybilna z systemem WINDOWS aplikacja, umożliwiająca prosty 
dostęp do aplikacji NUKat za pomocą terminalu Server Based Compu-
ting5.  

Biblioteka Germanistyczna realizuje również prace bibliograficzne 
mające na celu opracowanie bibliograficzne dorobku naukowego pracow-
ników placówki naukowej, z jaką jest związana – Instytutu Filologii Ger-
mańskiej UŚ. Pracownik biblioteki jest operatorem bazy bibliograficznej, 
nadzorowanej przez Oddział Informacji Naukowej BUŚ. Baza rejestruje 

                                                 
2 Por. m.in.: A. Wietecha, PolALEPH. Seminarium. W: „Bibliotekarz“, 2001, nr 5, s. 23-24, 
A. Radwański, NUKat – zbyt długo oczekiwany. W: Elektroniczny Biuletyn EBIB, 2001, nr 1 
[dok. elektroniczny]: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/1/19nukat_ar.html 
3 Patrz strona WWW firmy: www.max.com.pl 
4 Por.: J. Sadowska, Użytkownik w katalogu online. W: „Bibliotekarz”, 1992, nr 6, s. 17-19, 
czy też: M. Grabowska, Katalogi online [w:] „Przegląd Biblioteczny”, 1989, nr 2, s. 111-123.  
5 Więcej informacji m.in. na polskiej stronie systemu: http://www.citrixnews.pl/ 
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dokumenty ukazujące się drukiem od powstania Uniwersytetu (od 1968 r.). 
Elektroniczna wersja bibliografii została zainstalowana na Uczelni w roku 
1997, zaś w Bibliotece Germanistycznej od roku 2000. Obecnie biblioteka 
wprowadziła do bazy 872 rekordy opisów (ponad 100 opisów rocznie od 
roku 2000). Baza Dorobku Naukowego Pracowników UŚ jest obsługiwana 
przez program PROWEB firmy MAX Electronik. Dostęp do niej we 
wszystkich placówkach naukowych Uczelni zapewnia sieć połączeń firmy 
CITRIX. Program umożliwia też operatorom bazy szybkie i wielostronne 
wyszukiwanie informacji zawartych już w bazie (dorobek danej osoby, 
statystyki dorobku poszczególnych wydziałów Uczelni i in.). Baza zbudo-
wana jest bardzo podobnie do Proliba 21. Dane bibliograficzne wprowa-
dza się do formatek odpowiadającym różnym formom publikacji (format-
ki: artykułu, czasopisma, książki, mapy, niesamoistnej części wydawni-
czej, patentu, polemiki, recenzji, wywiadu, repolemiki, polemiki do recen-
zji, recenzji artykułu, recenzji czasopisma, recenzji zamieszczonej 
w książce). Dzięki wspomnianemu systemowi każdy zainteresowany po-
siada dostęp online do danych o dorobku naukowym Uczelni i jej po-
szczególnych pracowników. Od kwietnia 2008 Biblioteka Uniwersytetu 
Śląskiego uruchomiła wraz z Działem Nauczania UŚ elektroniczne formu-
larze bibliograficzne. Dzięki temu pracownicy naukowi sami mogą na 
bieżąco uzupełniać i kontrolować stan swoich publikacji naukowych 
w bazie. Formularze (dostępne w formacie WORD, PDF i HTML) można 
pobierać ze strony głównej BUŚ. Na pracownikach spoczywa obowiązek 
wypełniania, a zwłaszcza uzupełniania formularzy o przyznane publika-
cjom punkty i o słowa autorskie. 
Formularze dostępne są w zakładce: 
http://www.bg.us.edu.pl/e-zgloszenie/e_rejestracja.htm 
 

Biblioteka specjalistyczna (jaką jest wchodząca w skład BWFS Biblio-
teka Germanistyczna) należy obecnie do systemu bibliotek, w którym 
zajmuje (obok BWFK i BUŚ) miejsce wiodące. Do jej zadań w szczególno-
ści należy: 
1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecz-

nych, 
2. pełnienie roli ośrodka informacji specjalistycznej, 
3. dokumentowanie działalności naukowej i zawodowej instytucji 

macierzystej, 
4. umożliwianie użytkownikom własnej biblioteki dostępu do źródeł 

informacji bibliotek innych typów, 
5. działalność instrukcyjno-metodyczna w zakresie przysposobienia 

biblioteczno-informacyjnego użytkowników danej biblioteki, 
6. upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i praktycznych 

instytucji macierzystej, 
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7. propagowanie i promocja działalności biblioteki w określonym 
środowisku6. 

 
Realizacja ww. zadań byłaby niemożliwa bez sprawnie funkcjonują-

cego systemu komputerowego placówki (zarówno w aspekcie uniwersy-
teckiej sieci intranetowej LAN, sieci internetowej i specjalistycznemu soft-
ware’owi, jaki jest standardem we wszystkich placówkach bibliotecznych 
UŚ i pozostałych bibliotek naukowych Śląska).  
 
 
Mgr Maciej Dęboróg-Bylczyński - prozaik, publicysta, krytyk literacki, 
autor m.in. wierszy zebranych w tomie „Podzbiory” oraz powieści „Kolej 
na los”. Jest pracownikiem Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu.  
  

                                                 
6 Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Warszawa, 1998, s. 23. 
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Historia strzelectwa sportowego 

 
 

 
 
Strzelectwo wywodzi się z konieczności przetrwania. Początkowo1, 

roń palną wykorzystywano przede wszystkim do obrony oraz zdobycia 
ożywienia. Z końcem XVIII wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemy-
łowej, polowanie dla zdobycia pożywienia było stosowane coraz rzadziej 
 strzelectwo zaczęło przeradzać się w sport. 

 
ozwój strzelectwa sportowego na świecie 

Istnieją zapisy historyczne, wskazujące na występowanie zawodów 
trzeleckich już w XI wieku (Bractwa Kurkowe). Jednakże, nowoczesna 
dea strzelectwa jako sportu powstała dopiero w XIX wieku, dzięki rozwo-
owi sprzętu strzeleckiego, jak również powstaniu narodowych federacji 
trzeleckich, których część działa do dnia dzisiejszego. Około 1830 roku, 
łównie w krajach anglojęzycznych, rozpropagowano formę strzelań do 
wierzyny symulowanej lub specjalnie hodowanych do tego celu gołębi. 
 1832 roku w Anglii zawiązano klub „Wysokich Kapeluszy”. Istota roz-

rywania zawodów polegała na strzelaniu do gołębi, wypuszczanych na 
odany przez strzelającego sygnał spod kapelusza. W następnych latach 
ołębie zastąpiono szklanymi kulami wyrzucanymi przez maszynę. W 1861 
oku powstaje Ogólnoniemiecki Związek Strzelecki – istotą działalności tego 
wiązku było przede wszystkim doskonalenie szkolenia bojowego. W USA w 
871 roku założono Narodowe Stowarzyszenie Strzelby. 

Co warte podkreślenia, w 1896 roku, strzelectwo sportowe weszło 
 skład dziewięciu dyscyplin sportu, które znalazły się w programie 

 nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Rozegrano wówczas pięć konkurencji 
trzeleckich: pistolet, rewolwer oraz broń wojskowa. Niespełna rok póź-
iej, w 1897 roku, we Francji zorganizowano pierwsze Światowe Mistrzo-
twa Strzeleckie. W 1900 roku, do programu odbywających się w Paryżu 
grzysk Olimpijskich, do dotychczas rozgrywanych konkurencji strzelec-

                                                
 Na wiek XIV, dzięki wynalezieniu prochu czarnego, datuje się początek rozwoju broni 
alnej. 
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kich, wprowadzono między innymi strzelanie: do biegnącego jelenia, do 
biegnącego dzika, do gołębia. 

W 1907 roku w Zurichu przedstawiciele ośmiu narodowych federacji 
strzeleckich założyli Międzynarodowy Związek Federacji i Stowarzyszeń 
Strzeleckich. Stworzono wówczas zarys konstytucji związku, jak również 
opracowano pierwsze przepisy strzeleckie, mające na celu zdefiniowanie 
poszczególnych rodzajów broni, celów (tarcz), postaw strzeleckich. Przepi-
sy te określały również zasady organizowania i przeprowadzania zawodów 
strzeleckich. Jako język urzędowy związku, wybrano język francuski.  

W okresie I wojny światowej związek został rozwiązany. Ponownie 
wskrzeszony w 1924 roku pod nazwą Międzynarodowy Związek Strzelec-
twa, (Union Internationale de Tir – w skrócie UIT). 

Wraz z wybuchem II wojny światowej działalność związku raz kolejny 
została zawieszona. Wskrzeszono ją ponownie w 1947 roku, zmieniając 
jednakże język urzędowy związku – z francuskiego na angielski. 

W 1968 roku, w Meksyku, po raz pierwszy do udziału w konkuren-
cjach strzeleckich dopuszczone zostały kobiety. Rywalizację podjęły trzy 
zawodniczki: Meksyku, Peru oraz Polski. Reprezentantka Polski, Eulalia 
Rolińska, uzyskała 22 lokatę w konkurencji karabinek sportowy, posta-
wa leżąc2.  

W 1969 roku, w Pilźnie, założono Europejską Konfederację Strzelecką 
„European Shooting Confederation” (ESC). 

W 1984 roku Międzynarodowy Związek Strzelectwa wprowadził po-
dział na konkurencje żeńskie i męskie. Złośliwi twierdzą, że decyzja ta 
została niejako wymuszona zaistniałą sytuacją na arenie strzeleckiej – 
panie wygrywały z panami. 

W 1989 roku, wprowadzono tarcze strzeleckie wyposażone w czujniki 
elektroniczne. Zaś w 1992 roku po raz pierwszy zawody strzeleckie mogły 
być oglądane za pośrednictwem telewizji.  

W 1996 roku nazwę „Międzynarodowy Związek Strzelectwa” – UIT prze-
kształcono w „Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego” – ISSF. 
Uznano za istotne odróżnienie sportu strzeleckiego od wszelkich organizacji 
zajmujących się różnymi formami strzelectwa wojskowego, czy myśliwskie-
go. Zmiana ta została oficjalnie zatwierdzona w Barcelonie w czerwcu 1998 
roku. 

Aktualnie, od roku 2004, strzelectwo sportowe jest dziedziną sportu, 
w skład której wchodzą trzy dyscypliny: 

 
− strzelectwo kulowe, 
− strzelectwo pneumatyczne, 
− strzelectwo śrutowe. 

                                                 
2 Należy zauważyć, iż ówcześnie, w strzelectwie nie istniał podział na konkurencje męskie 
i żeńskie. Panie rywalizowały wraz z mężczyznami. 
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W dyscyplinie strzelectwo kulowe, rozgrywane są następujące konku-
rencje: 

 
 karabinowe: 
− karabin sportowy, 
− karabin dowolny, 
− karabin standardowy, 
− karabin dużego kalibru, 
− ruchoma tarcza (sylwetka biegnącego dzika). 

 pistoletowe: 
− pistolet sportowy, 
− pistolet dowolny, 
− pistolet szybkostrzelny, 
− pistolet standardowy – konkurencja nie rozgrywana w Polsce, 
− pistolet centralnego zapłonu – konkurencja nie rozgrywana w Polsce. 

 
W dyscyplinie strzelectwo pneumatyczne rozgrywane są trzy konku-

rencje: 
 

− pistolet pneumatyczny, 
− karabin pneumatyczny, 
− ruchoma tarcza. 

 
W dyscyplinie strzelectwo śrutowe rozgrywane są cztery konkurencje: 

− skeet, 
− trap, 
− double trap, 
− automatic trap – konkurencja nie rozgrywana w Polsce. 
 

Konkurencje strzeleckie rozgrywane były na większości Igrzysk Olim-
pijskich, z wyjątkiem: 

 
− III Igrzysk Olimpijskich w Saint Louis (1904), 
− IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie (1928).  
 
Rozwój strzelectwa sportowego w Polsce 
 

Początki sportu strzeleckiego w Polsce rysują się podobnie jak i w po-
zostałych krajach europejskich. Można przyjąć, że prekursorem sportu 
strzeleckiego w Polsce były Bractwa Kurkowe3, zrzeszające rzemieślników 

                                                 
3 Pierwsze Bractwa Kurkowe powstały w Poznaniu – 1253 r. oraz w Świdnicy – 1286 r. 
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i kupców, wyłącznie chrześcijan. W ramach turniejów strzeleckich roz-
grywano dwie konkurencje: 
− o „Koronę” – strzelano do drewnianego koguta, zwanego kurem. 

Zwycięzca otrzymywał tytuł „Króla Kurkowego”, 
− o „Klejnot” – strzelano do drewnianej tarczy. 
 

Nawiązując do tradycji Bractw Kurkowych, w 1833 roku powołano do 
życia Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie. W paragrafie pierwszym sta-
tutu Towarzystwa, stwierdzono, że „[…] Towarzystwo Strzeleckie Krakow-
skie zawiązuje się dla strzelania do tarczy i mienia a stąd przyjemnej za-
bawy”. Według historyków, Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie stanowi 
przykład pierwszego nowoczesnego stowarzyszenia kultury fizycznej na 
ziemiach polskich. 

Początek dwudziestego wieku w Polsce można określić jako złoty 
okres dla rozwoju sportu strzeleckiego: 

 
- 1910 rok – powstaje Związek Strzelecki we Lwowie, 
- 1913 rok – utworzono sekcję strzelecką AZS w Krakowie, przy 

Uniwersytecie Jagiellońskim 
- 1921 rok – Polska uzyskuje członkostwo UIT, 
- 1924 rok – zorganizowano pierwsze „narodowe zawody strzeleckie”, 

jak wówczas nazywano mistrzostwa Polski. Udział w zawodach wzięło 
169 zawodników, 

- 1927 rok – powołano do życia Polski Związek Broni Małokalibrowej, 
- 1931 – w Polsce zorganizowano Międzynarodowe Zawody Strzeleckie. 

Zawody rozgrywano we Lwowie i Krakowie, 
- 1932 – powołano Polski Związek Broni Wojskowej i Dowolnej, 
- w tym samym roku powołano, jako organ naukowy, Naczelną Radę 

Strzelecką, 
- 1933 – powołano Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

 
Polscy strzelcy na Igrzyskach Olimpijskich 
 

W 1936 roku, w składzie reprezentantów Polski na Igrzyska Olimpij-
skie w Berlinie, znaleźli się przedstawiciele sportu strzeleckiego. Podczas 
tych Igrzysk, Władysław Karaś4 zdobył pierwszy medal olimpijski w hi-

                                                 
4 Urodzony w 1893 roku w Kielcach. Od 4 sierpnia 1914 roku, walczył w I Brygadzie Legio-
nów Polskich. Od 1 czerwca 1918 roku, związany ze służbą w wywiadzie. Zdekonspirowany 
(9 czerwca 1919) powraca do kraju i rozpoczyna stałą służbę w Wojsku Polskim. Jednocze-
śnie pełni funkcję inspektora Związku Strzeleckiego we Lwowie i Komendy Głównej w War-
szawie. Co ciekawe, nie startując w zawodach ogólnopolskich, będąc nieznanym w środowi-
sku strzelcem, w wieku 43 lat został olimpijczykiem. Podczas Igrzysk w Berlinie, stoczył 
pasjonujący pojedynek z Węgrem Bersenyi o srebrny medal. Przegrał minimalnie, zdobywa-
jąc pierwszy medal olimpijski w historii strzelectwa sportowego w Polsce. We wrześniu 1939 
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storii strzelectwa sportowego w Polsce, w konkurencji karabin sportowy 
50 metrów, postawa leżąc – medal brązowy. 
− 1952 rok, pierwsze powojenne Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach. 

Polskę reprezentowała dwuosobowa drużyna strzelców, w konkurencji 
rzutki trap. Niestety, bez znaczących sukcesów – 9 i 12 miejsce, 

− 1956 rok, Igrzyska Olimpijskie w Melbourne. Polskę reprezentowała 
ta sama dwuosobowa drużyna strzelców, w konkurencji rzutki trap. 
Tym razem polski reprezentant, Adam Smelczyński5, zdobył srebrny 
medal. 

− 1960 rok, Igrzyska Olimpijskie w Rzymie. Polskę reprezentowała 
siedmioosobowa drużyna strzelców. Niestety, bez sukcesów. 

− 1964 rok, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polskę reprezentowała 
sześcioosobowa drużyna strzelców. Niestety, bez sukcesów. 

− 1968 rok, Igrzyska Olimpijskie w Meksyku. Polskę reprezentowała 
jedenastoosobowa drużyna strzelców. Podczas tych Igrzysk, Józef 

                                                                                                                          
roku, Karaś został przeniesiony jako pracownik Wydziału Specjalnego (dywersja pozafron-
towa) do Budapesztu. Po powrocie do kraju, w lutym 1940 roku, kierował dywersją w utwo-
rzonym w Krakowie sztabie Obszaru Kraków – Śląsk ZWZ. Aresztowany późną jesienią 1940 
roku przez dwa miesiące przebywa na Montelupich w Krakowie. Zwolniony, wyjeżdża do 
Warszawy, gdzie od początku 1941 roku, zostaje kierownikiem referatu „Reich” Związku 
Odwetu KG AK. Aresztowany 23 kwietnia 1924 roku, zostaje, w tym samym roku – 28 maja, 
rozstrzelany w masowej egzekucji w Magdalence, jako Włodzimierz Kuryłło. Kawaler Krzyża 
Virtuti Militari i Krzyża  Niepodległości z mieczami. 
5 Urodzony w 1930 roku w Częstochowie. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Me-
dycznej w Łodzi, lekarz stomatolog, doktor nauk medycznych. Wszystkie swoje życiowe 
pasje odziedziczył po ojcu: zamiłowanie do broni, strzelania, dubeltówki, muzyki, lotnictwa, 
polowań. Ojciec Adam Smelczyńskiego, bardzo dbał o wszechstronne wychowanie jedynaka. 
W ramach tzw. podstawowej edukacji musiał nauczyć się gry na fortepianie, strzelać – naj-
pierw z broni małokalibrowej, a od piątego roku życia, poznawać uroki polowań. Karierę 
strzelecką rozpoczął w klasie maturalnej (1948 rok), zupełnie niespodziewanie. Jako ochot-
nik pojechał na obóz PO „Służba Polsce” i tam, w ramach zajęć szkolnych „pewu” (przyspo-
sobienie wojskowe), strzelając z karabinka małokalibrowego – popularnego kbks-u, uzyskał 
wynik 49 na 50 możliwych. Podczas eliminacji w Bydgoszczy, bez trudu zakwalifikował się 
do ogólnopolskich mistrzostw Powszechnej Organizacji Służba Polsce, które wygrał. Podczas 
studiów w Łodzi, trenował w miejscowym klubie. Pierwszy poważny sukces odniósł w I po-
wojennych Mistrzostwach Polski w Szczecinie. Indywidualnie zajął piąte miejsce, a jego 
drużyna wywalczyła tytuł mistrzowski. Na tychże mistrzostwach wystartował także w strze-
laniu do rzutków. Absolutny debiut. Z dwudziestu pięciu wyrzuconych rzutków, zestrzelił 
15 i wpadł w oko Józefowi Kiszkurnie. Stary mistrz powiedział mu wtedy; „co pan będzie 
robił u tych kulowców, dziurki w papierze? Choć pan do nas, strzelanie do rzutków to bez 
porównania większa frajda”. Posłuchał rady starego fachowca i został „najlepszą dubeltów-
ką Rzeczypospolitej”. Co ciekawe, swój jedyny medal olimpijski zdobył podczas pierwszego 
startu w Igrzyskach Olimpijskich – w Melbourne (1956). Mimo że w zmaganiach olimpij-
skich startował jeszcze pięciokrotnie, nie udało mu się powtórzyć sukcesu z 1956 roku. 
Niemniej jednak, bilans trofeów jest imponujący: dwunastokrotny mistrz Polski (1956, 
1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1976). Ponadto, brązowy 
medalista Mistrzostw Świata, dwukrotny mistrz Europy, trzykrotny srebrny medalista Mi-
strzostw Europy, oraz dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy. 
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Zapędzki6 zdobył dla Polski pierwszy złoty medal w konkurencji pistolet 
szybkostrzelny 25, 
− 1972 rok, Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Polskę reprezentowała 
trzynastoosobowa drużyna strzelców. Józef Zapędzki ponownie zdobywa 
najwyższe trofeum olimpijskie, 
− 1976 rok, Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Polskę reprezentowała 
dwunastoosobowa drużyna strzelców. Podczas tych Igrzysk, Polacy 
zdobyli dwa brązowe medale. Wiesław Gawlikowski7 w konkurencji 
rzutki skeet, oraz Jerzy Greszkiewicz8 w konkurencji karabin 
małokalibrowy – ruchoma tarcza, 

 
6 Urodzony w 1929 roku w Kazimierzówce koło Zawiercia. Absolwent Oficerskiej Szkoły 
Piechoty, wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciel WF, trener strzelectwa 
sportowego, taksówkarz (sic!). Treningi rozpoczął w wieku 28 lat – samouk. Pierwsze Mi-
strzostwo Polski zdobył po trzech latach treningu. Specjalizował się w konkurencjach: pisto-
let dowolny, pistolet wojskowy, pistolet pneumatyczny, pistolet szybkostrzelny. Pięciokrotnie 
reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Zdobywca dwóch złotych medali olimpij-
skich – pierwszy złoty medal w historii polskiego strzelectwa sportowego. Ponadto zdobył: 
srebrny medal MŚ, złoto i brąz ME, brązowy medal MŚ (zespołowo), dwa srebrne i dwa brą-
zowe medale ME (zespołowo). Dwadzieścia trzy razy zdobył tytuł mistrza Polski. W ciągu 23 
lat czynnego uprawiania sportu, wziął udział w 626 konkurencjach, z których wygrał 251, 
ustanawiając 2 rekordy olimpijskie, oraz 17 rekordów Polski. Przez większość kariery repre-
zentował Śląsk Wrocław. 
7 Urodzony w 1951 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu – studia magisterskie, oraz studia trenerskie. Kiedy po raz pierwszy startował 
w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku (1968 rok), nie miał jeszcze siedemnastu lat, jednak-
że już wtedy wróżono mu błyskotliwą karierę, co też potwierdził tego samego roku, podczas 
Mistrzostw Europy w Namur, zdobywając drużynowo srebrny medal. Sześć lat później zdo-
był złoto w Mistrzostwach Świata w Thun (1974 rok), by dwa lata później zdobyć swój naj-
cenniejszy medal – brąz w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976 rok). Ponadto, pię-
ciokrotny mistrz Polski (1971, 1972, 1973, 1974, 1981), czterokrotny srebrny medalista 
Mistrzostw Świata (1969, 1974, 1975 – indywidualnie i drużynowo), pięciokrotny brązowy 
medalista Mistrzostw Europy (1969, 1972, 1975, 1976, 1977). Warto odnotować, że wynik 
Wiesława Gawlikowskiego, absolutne 200 na 200 zestrzelonych rzutków, uzyskany podczas 
zawodów o Puchar Europy w Bukareszcie i Mistrzostw Europy w Wiedniu, został odnotowa-
ny w księdze Guinnessa. 
8 Urodzony w 1950 roku w Gdańsku. Podoficer zawodowy Marynarski Wojennej. Specjalista 
w strzelaniu z karabinka małokalibrowego z lunetą do sylwetki biegnącego dzika. Co cieka-
we, sportową karierę rozpoczął od sprzątania strzelnicy Ligii Obrony Kraju we Wrzeszczu, 
gdzie po pracy „dawali mu trochę postrzelać”. Okazało się, że jest na tyle dobry, że przyjęto 
go do sekcji strzeleckiej. Po pięciu latach treningu, w 1969 roku, zdobył pierwszy tytuł mi-
strza Polski w konkurencji karabinek pneumatyczny. Niedługo później zmienił konkurencję 
na znacznie ciekawszą – strzelanie do sylwetki biegnącego dzika. Kolejne sześć lat treningu, 
zaowocowało zdobyciem, w 1975 roku złotego medalu Mistrzostw Świata, by rok później, 
w wieku 26 lat, zdobyć brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Ponadto, dwukrotny srebrny 
medalista Mistrzostw Świata (1982, 1983), dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata 
(1982, 1983), trzykrotny srebrny medalista Mistrzostw Europy (1981, 1983, 1984), cztero-
krotny brązowy medalista Mistrzostw Europy (1983, 1984, 1985, 1987), dziesięciokrotny 
mistrz Polski w latach 1975-1984. 
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− 1980 rok, Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Polskę reprezentowała 
dwunastoosobowa drużyna strzelców. Niestety, bez zdobyczy 
medalowych, 

− 1984 rok, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Polskę 
reprezentowała…? Niestety, polscy zawodnicy nie uczestniczyli w tych 
igrzyskach, gdyż Kraje Bloku Wschodniego, jak również pozostałe 
Kraje RWPG zbojkotowały Igrzyska i zorganizowały własny cykl 
zawodów sportowych pod nazwą Przyjaźń – 84, 

− 1988 rok, Igrzyska Olimpijskie w Seulu. Polskę reprezentowała 
sześcioosobowa drużyna strzelców. Niestety, bez zdobyczy meda-
lowych, 

− 1992 rok, Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Polskę reprezentowała 
dwunastoosobowa drużyna strzelców. Brązowy medal dla Polski 
w konkurencji karabinek sportowy zdobyła Małgorzata Książkie-
wicz-Kubka9. 

− 1996 rok, Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Polskę reprezentowała 
dziesięcioosobowa drużyna strzelców. Trzeci złoty medal dla Polski – 
Renata Mauer10, w konkurencji karabinek pneumatyczny, oraz 
brązowy medal w konkurencji karabinek sportowy. Ponadto, 
Mirosław Rzepakowski11 zdobył srebrny medal w konkurencji rzutki 
skeet. 

                                                 
9 Urodzona w 1967 roku w Zielonej Górze. Absolwentka Studium Trenerskiego przy Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Specjalista w strzelaniu z karabinu standard 
trzy postawy. Jest główną bohaterką klasycznego naboru dzieci do sekcji strzeleckiej miej-
scowej Gwardii, którego dokonał trener Marucha. Z ponad dwustu dzieci, do „dalszej obrób-
ki” pozostała jedna. Mimo wielu zainteresowań sportowych, poświęciła się strzelectwu, które 
błyskawicznie stało się jej wielką pasją. W 1989 roku zdobyła pierwszy złoty medal Mi-
strzostw Polski, by powtórzyć ten sukces jeszcze siedmiokrotnie. Była też dwukrotną meda-
listką Mistrzostw Europy: srebrną w 1991 roku i brązową w 1991 roku. Największy sukces 
odniosła w 1992 roku, zdobywając brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.  
10 Urodzona w 1969 roku w Nasielsku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia trenerskie. Pierwsze kroki w spo-
rcie strzeleckim stawiała pod opieką nauczyciela PO. Od 1989 roku zawodniczka klubu 
WKS Śląsk Wrocław – trener Andrzej Kijowski. Dotychczas, czterokrotnie reprezentowała 
Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Specjalizuje się w konkurencjach: karabin małokalibro-
wy standard, karabinek pneumatyczny. Zdobywczyni dwóch złotych medali olimpijskich, 
brązowego medalu olimpijskiego. Ponadto: dwukrotnie srebro MŚ (indywidualnie), brąz MŚ 
(indywidualnie), dwukrotnie złoto ME (indywidualnie), brąz ME (indywidualnie), srebro 
i brąz ME (zespołowo). 33 razy zdobywała tytuł Mistrza Polski. 
11 Urodzony w 1959 roku we Wrocławiu. Podoficer, rolnik, strzelec. Specjalista w strzelaniu 
do rzutków skeet. Zamiłowanie do strzelby przejął po przodkach. Dziadek był gajowym, 
ojciec – żołnierz AK, myśliwy. Co ciekawe, początki strzeleckiej kariery Rzepakowskiego nie 
przedstawiały się zbyt optymistycznie. Jako czternastolatek, po badaniach psychomotorycz-
nych, otrzymał negatywne prognozy – słaby refleks, kiepskie możliwości koncentracji. Wyni-
ki badań potwierdzone zostały praktycznymi wynikami zawodów. Na stu strzelających, zajął 
99 miejsce (sic.). Jednakże, nie poddał się. Wybrał jedną z najtrudniejszych konkurencji 
strzeleckich – rzutki skeet. We Wrocławskim klubie stworzono mu dobre warunki treningo-
we, lecz mimo to, wykazywał nieznaczny progres. W 1999 roku wystartował w Mistrzo-
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− 2000 rok, Igrzyska Olimpijskie w Sydney. Polskę reprezentowała 
pięcioosobowa drużyna strzelców. Renata Mauer–Różańska pono-
wnie zdobywa złoto olimpijskie. 

− 2004 rok, Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Polskę reprezentowała 
pięcioosobowa drużyna strzelców. Niestety, bez sukcesów. 

− 2008 rok, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Polskę reprezentowała 
sześcioosobowa drużyna strzelców. Niestety, po raz kolejny bez 
sukcesów. 

   
 
Mgr Jan Basiaga jest pracownikiem Katedry Humanistycznych Podstaw 
Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
  

                                                                                                                          
stwach Świata, osiągając dziewiątą lokatę, w Pucharze Świata w 1999 roku – 4 lokatę, 
a w Mistrzostwach Polski, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, dopiero 11 lokatę. Toteż jego 
srebrny medal w Atlancie (przegrał tylko jednym punktem z doskonałym Włochem Falco), 
było jedną z najbardziej sensacyjnych niespodzianek. W tym samym, 1996 roku, Rzepakow-
ski,  zdobywając srebrny medal Pucharu Świata, potwierdził, że sukces z Igrzysk nie był 
dziełem przypadku. Jednakże, znakomitej dyspozycji z 1996 roku, nigdy już nie powtórzył. 
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Biblioteki naukowe Słubic, 

Frankfurtu nad Odrą i Berlina 
 
Sekcja Bibliotekarzy Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

olskich (SBP) Okręg w Katowicach w dniach 18-22 czerwca 2008 roku 
organizowała wyjazd szkoleniowy do bibliotek w Słubicach, we 
rankfurcie nad Odrą oraz w Berlinie. Połączył on pogłębienie wiedzy na 
emat zasad pracy bibliotecznej ze zwiedzaniem miast i podziwianiem ich 
roków. 

(relacja z wyjazdu) 
 
 

Na trasie wycieczki edukacyjnej znalazły się: Biblioteka Collegium 
olonicum (BCP) w Słubicach, Biblioteka Europejskiego Uniwersytetu 
iadrina - Europa-Universität Viadrina (BEUV) we Frankfurcie nad Odrą, 
iblioteka Państwowa w Berlinie. Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kultu-
owego - Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz (StaBi) 
raz Biblioteka Uniwersytetu Technicznego - Technische Universitätbibl
thek (TUB), a także Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych - Universitätb
liothek der Künste (UBK) w Berlinie. 

Głównym celem wyjazdu było poznanie bibliotek naukowych różnego 
ypu, porównanie ich warsztatu pracy bibliotecznej, podpatrzenie nowo-
zesnych rozwiązań technologicznych oraz wymiana doświadczeń. Go-
podarze obiektów służyli wyczerpującą informacją w języku polskim lub 
ngielskim. W tym miejscu szczególne podziękowania należy złożyć pa-
om dr. Joachimowi Jaenecke oraz dr. Rainerowi Bergowi. 

Nacisk podczas warsztatów szkoleniowych został położony na obser-
ację obszaru udostępniania z punktu widzenia czytelnika. 

iblioteka Collegium Polonicum w Słubicach (BCP) 

Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach powstała w 1995 roku 
 jest naukowym zapleczem programów badawczych realizowanych na 
niwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie 
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Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W nowo wybudowanym 
gmachu funkcjonuje dopiero od roku akademickiego 2000/2001. 
W pierwotnym zamyśle biblioteka miała przybrać tradycyjny kształt wiel-
kiego magazynu z małą czytelnią, w której przewidziano miejsce na kata-
logi kartkowe. Koncepcję jednak zmieniono, nie bez znaczenia była tu 
rola pani kierownik mgr Grażyny Twardak, która walczyła o przestrzeń 
i dostęp do światła oraz jak największą ilość połączeń komputerowych. 

Budynek na zewnątrz i wewnątrz prezentuje się bardzo nowocześnie. 
Bibliotekę urządzono jako otwarty księgozbiór - magazyn książek ze sta-
nowiskami czytelniczymi. Szklaną ścianą wydzielono centrum multime-
dialne, zaprojektowane na planie dużego fragmentu koła. W plan tego 
koła i w przestrzeń biblioteki wcina się wydłużona elipsa, też przeszklo-
nego, hallu wejściowego. Znajduje się on na poziomie zawieszonego nad 
ulicą mostka pieszego, łączącego budynek z korpusem uczelni. Biblioteka 
jako jedyna chyba w Polsce posiada tzw. „zapas”, można wciąż dokładać 
książki i czasopisma na półki, podczas gdy inne biblioteki borykają się 
z brakiem miejsca na zbiory. Budynek nie posiada wydzielonego magazy-
nu, ponieważ stanowi go cała biblioteka. 

U wejścia do biblioteki znajduje się informatorium, w którym dyżuru-
jący bibliotekarze służą wszechstronną pomocą. W pobliżu znajduje się 
terminal do zamawiania książek, które są ułożone rzeczowo wg Klasyfika-
cji Regensburskiej. Na filarach wokół schodów wiszą tablice ułatwiające 
poruszanie się po zbiorach. System oznaczeń na książkach to m.in. 
„czerwone kropki” - zbiory do korzystania na miejscu, „zielone kropki” - 
literatura piękna, „łapki” - podręczniki do wypożyczania. Ponieważ więk-
sza część księgozbioru ma charakter prezencyjny, książki przeznaczone 
do korzystania na miejscu nie posiadają specjalnych oznaczeń. Nie prze-
szkadza to jednak w ich udostępnianiu na noc lub na weekend, bez moż-
liwości przedłużenia terminu ich zwrotu. Studenci  mogą wypożyczać 
5 podręczników na 4 tygodnie z możliwością dwóch prolongat oraz 5 wo-
luminów literatury pięknej na 4 tygodnie z jedną prolongatą. Osoby spoza 
uczelni także mogą korzystać z wypożyczalni; przysługuje im 5 podręcz-
ników na jeden dzień oraz 5 woluminów beletrystyki na 4 tygodnie. Dla 
osób piszących prace licencjackie, magisterskie  oraz doktorskie w BCP 
i BEUV wypożyczalnia międzybiblioteczna w ciągu 2 tygodni sprowadza 
książki i artykuły z czasopism Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Dodatkowo dla tej grupy studentów przewidziano kabiny 
do samodzielnej pracy, a jedną z nich wyposażono w odtwarzacze audio-
video. 

BCP pracuje w oparciu o system komputerowy SIAS, który przejęła 
od Uniwersytetu Viadrina. Stąd komendy w OPAC-u umożliwiające logo-
wanie napisane są po niemiecku. Przeszukiwanie bazy odbywa się nato-
miast w oparciu o strategie wyszukiwawcze w języku polskim. Są to: au-
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tor, tytuł, hasło przedmiotowe, sygnatura, notacja (klasyfikacja rzeczo-
wa), instytucja, rok wydania. Można stosować operatory „i” oraz „lub”. 
Podstawą logowania jest numer karty bibliotecznej i hasło. Dwujęzyczni 
czytelnicy, w większości realizujący program wymiany zagranicznej, zna-
komicie radzą sobie w przeszukiwaniach i zamawianiu książek. 

BCP opracowanie zbiorów podporządkowała regułom alfabetycznego 
katalogowania dla bibliotek naukowych Regel der alphabetischen Katalo-
gisierung für wissenschaftliche Bibliotheken RAK/WB, natomiast opraco-
wanie rzeczowe oparła na systemie Klasyfikacji Regensburskiej, wzoro-
wanej na Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Klasyfikacja Regensburska 
została zaadaptowana na potrzeby polskich użytkowników. Istotą klasyfi-
kacji są podstawowe tablice, w których można znaleźć rozwinięcie symbo-
li zapisanych od A do ZX (pod daną literą kryje się konkretna dziedzina 
wiedzy a dodatkowe liczby występujące po literach uściślają temat). Dla 
przykładu książka na temat demokracji w Polsce jest sklasyfikowana 
w BCP jako: MF 400 G854(2) gdzie: M oznacza politologię, F 400 zawęża 
temat, G stanowi pierwszą literę nazwiska autora, 854 to skrót od kolej-
nych trzech liter nazwiska autora, (2) oznacza drugie wydanie. W przy-
padku prac interdyscyplinarnych stosuje się odsyłacze oraz kolejne sym-
bole klasyfikacyjne. Hasła przedmiotowe dołączane do opisów bibliogra-
ficznych porównywane są z innymi istniejącymi w sieci i ewentualnie 
uzupełniane. 

Zbiory na drugim piętrze ułożone są działowo od: AA (Bibliografia bi-
bliografii, Bibliografie uniwersalne, Katalogi biblioteczne, Bibliografia na-
rodowa) do KZ (Język macedoński i literatura), na trzecim od LB (węższy 
zakres etnologii) do N (Historia), na czwartym od P (Prawo) do W (Biolo-
gia). Normą jest, że biblioteki niemieckie nawet jeśli same w praktyce nie 
stosują Klasyfikacji Regensburskiej, to często dodają ją do opisów biblio-
graficznych. Czytelnik ma więc szerokie spektrum wyboru i możliwości, 
aby odnaleźć książkę z interesującej go dziedziny wiedzy, a podpowiedź 
może znaleźć niemal w każdym niemieckim katalogu elektronicznym. 

Profil gromadzenia zbiorów BCP obejmuje głównie takie dziedziny 
wiedzy jak: prawo, politologia, kulturoznawstwo, ekonomia, ochrona śro-
dowiska. Obok najważniejszych dzieł literatury polskiej i ich przekładów 
na języki obce biblioteka posiada także kanon literatury niemieckiej oraz 
jej polskie przekłady. Część zbiorów pochodzi z prywatnych kolekcji zna-
nych publicystów i tłumaczy literatury polskiej, m. in. Henryka Bereski 
i Karin Wolff. W 2001 roku BCP otrzymała około tysiąca egzemplarzy, 
głównie niemieckojęzycznych wydań dzieł zebranych i antologii pisarzy 
polskich wszystkich epok oraz prywatne archiwum Karla Dedeciusa. Po-
czątkowo zbiór trafił do Uniwersytetu Viadrina, następnie przekazano go 
w depozycie Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osta-
tecznie uzgodniono, że miejscem przechowywania dorobku pięćdziesięcio-
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letniej działalności Dedeciusa na rzecz kultury i literatury polskiej stanie 
się BCP w Słubicach. W ten sposób utworzono Archiwum Karla Dedeciu-
sa, które zawiera przebogatą korespondencję darczyńcy, m.in. z Tade-
uszem Różewiczem, Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską oraz ma-
teriały poruszające problemy teorii przekładu, prac nad tłumaczeniami 
utworów z literatury polskiej na język niemiecki. Nie brak tu również fo-
tografii, wycinków z gazet, plakatów, grafiki, druków, kart pocztowych, 
dyplomów nagród, aktów nadania tytułów honoris causa. Archiwum Kar-
la Dedeciusa ma charakter otwarty. W bibliotece często urządzane są 
wystawy prezentujące fragmenty zbiorów, gdyż jak podkreśla sam K. De-
decius koedukacja, kooperacja i koegzystencja mogą zachęcić do budowy 
wspólnej Europy. 

Rejestrowanie zbiorów w Archiwum możliwe jest dzięki programowi 
a/Dis, który pomaga katalogować różnego rodzaju dokumenty. Program 
ten jest częścią niemieckiego systemu Kalliope, który obecnie zrzesza 
ponad 150 instytucji (bibliotek, archiwów, muzeów) tworząc ich wspólną 
bazę. Kalliope jest z kolei częścią europejskiego programu MALVINE 
(Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe), dzięki cze-
mu zasoby Archiwum Karla Dedeciusa są udostępniane elektronicznie na 
całym świecie. 
  
Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Menem (BUEV) 
 

Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Menem ściśle współpracuje z Biblioteką Collegium Polonicum. Bliskość 
budynków od granicy polsko-niemieckiej jest sprzymierzeńcem w zacie-
śnianiu więzi międzybibliotecznych. Wskutek przemieszczania się studen-
tów z uczelni polskiej do niemieckiej i odwrotnie, biblioteki zyskują duże 
grono czytelników. Władze rektorskie równie mocno angażują się w sze-
roko rozumianą współpracę, co tylko ułatwia i przyspiesza rozwiązywanie 
szeregu kwestii. Czynnikiem integrującym obydwie biblioteki jest wspólny 
system biblioteczny SIAS. 

Długo debatowano czy BUEV powinna powstać w nowym gmachu czy 
raczej zaadaptować na ten cel budynek już istniejący. Zdecydowano się 
na umieszczenie biblioteki w gmachu Uniwersytetu Viadrina. BUEV po-
wstała w 1993 roku i mieści się na osłoniętym szklanym dachem we-
wnętrznym dziedzińcu starego budynku uczelni przy Grosse Scharrn-
stasse 59. Wejścia do biblioteki strzegą elektroniczne bramki. Zbiory 
w wolnym dostępie są ustawione i oznakowane tak, aby czytelnik mógł je 
bez trudu odnaleźć. Oprócz drukowanych książek i czasopism są to 
m. in. kopie artykułów wpięte w segregatory a przygotowane pod kątem 
tematyki prowadzonych zajęć, terminale z dostępem do artykułów i in-
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nych pełnotekstowych baz. Szeroko pojęte źródła informacji i materiały 
bibliograficzne zdają się czekać na czytelnika. Pomocą służą także rozwie-
szone w wielu miejscach schematy Klasyfikacji Regensburskiej.  

W 2002 roku powstało Centrum Informacji i Dokumentacji Polsko-
Niemieckiej, która gromadzi „szarą literaturę” dotyczącą współpracy pol-
sko-niemieckiej z zakresu prawa i ekonomii oraz wzajemnych stosunków 
z okresu przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Nabytki katalogowane są wyłącznie komputerowo. Zbiory w wolnym 
dostępie podobnie jak w BCP ułożone są zgodnie z Klasyfikacją Regens-
burską. Większość z nich ma charakter prezencyjny, ale istnieje możli-
wość ich wypożyczenia na czas zamknięcia biblioteki. Studenci BEUV 
mogą wypożyczać książki na okres dwóch tygodni, natomiast obce osoby 
na tydzień.  

Konstrukcja biblioteki jest przemyślana i wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom czytelnika. Każdy metr powierzchni BUEV jest dobrze zagospo-
darowany; nad regałami wybudowano antresole z miejscami do pracy. 
Odnosi się wrażenie, że czytelnik nie rozstaje się z księgozbiorem nawet 
na chwilę, wśród półek z książkami można przystanąć i rozłożyć wygodnie 
egzemplarz na blacie wysuwanym spod regału. 

Kabiny do samodzielnej pracy, przeszklone miejsca z biurkiem, kom-
puterem, dostępem do internetu i porozkładanymi wokół materiałami 
drukowanymi stwarzają warunki prawie domowego zacisza. 
 
Biblioteka Państwowa w Berlinie. Fundacja Pruskiego Dziedzictwa 
Kulturowego (StaBi) 
 

Kolejną biblioteką odwiedzoną w Niemczech była Biblioteka Pań-
stwowa w Berlinie, której początki sięgają biblioteki dworskiej (Kurfürs-
tchliche Bibliothek), utworzonej w 1659 roku edyktem wielkiego elektora 
Fryderyka Wilhelma. StaBi ma siedzibę w dwóch gmachach. Pierwszy, 
wybudowany w latach 1903-1914 pod kierunkiem nadwornego budowni-
czego Ernesta von Ihne, znajduje się przy Unter den Linden 8, natomiast 
drugi, zaprojektowany przez Hansa Scharouna i oddany do użytku 
w 1978 roku, mieści się przy Potsdamer Strasse 33. 

Księgozbiór StaBi znacznie ucierpiał podczas i po II wojnie światowej, 
część z niego została w Polsce i byłym Związku Radzieckim, a resztę po-
dzielono między biblioteki Berlina Wschodniego i Zachodniego.  

Organizacja oraz udostępnianie przy Unter den Linden mają charak-
ter tradycyjny. Udostępnianie bezpośrednie jest realizowane w kilku czy-
telniach. 

W budynku zorganizowano kilkanaście otwartych stanowisk do prze-
glądania mikrofisz, umieszczonych na stojakach. Ekspozycje dawnych 
kart i skrzynek katalogowych oraz inwentarzy przypominają o zmianach, 
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jakie dokonały się w bibliotekarstwie. Podobnie liczne stare fotografie 
biblioteki unaoczniają skalę przemian. W czytelniach na każdym kroku 
nowoczesność przeplata się z historią, np. czytelnikom pracującym przy 
laptopach „towarzyszą” gabloty z zapisami nutowymi sprzed wieków. 
Wszechobecne mapy w przeróżnych skalach i formatach przedstawiają 
dzieje ziem pruskich, uwagę zwracają liczne plany Berlina. 

Drugi, nowszy gmach StaBi w głównym hallu mieści punkt informa-
cyjny, terminale do zamawiania książek, szereg katalogów kartkowych 
oraz urządzenia reprograficzne. Duża przestrzeń budynku pozwala na 
swobodne przemieszczanie się między parterem a dwoma piętrami, gdzie 
rzesze studentów skupione są na indywidualnej pracy w czytelniach. Wo-
kół balustrad na półpiętrach zamontowano szyby, w celu wyciszenia od-
głosów dochodzących z korytarzy i hallu. Cała powierzchnia budynku jest 
otwarta dla użytkowników (za wyjątkiem pomieszczeń dla bibliotekarzy – 
pracownie i lokal socjalny). 

Przestronne halle znakomicie służą do wyeksponowania gromadzo-
nych w bibliotece map i globusów. Można je nie tylko oglądać, ale nawet 
dotykać, pokręcić, sprawdzić położenie miast czy krain geograficznych.  

Biblioteka Państwowa w Berlinie gromadzi materiały z różnych dzie-
dzin wiedzy, we wszystkich językach, w każdej dostępnej formie, ze 
wszystkich epok i krajów świata. Jej księgozbiór liczy ponad  10 milionów 
książek, 4 tysiące inkunabułów i około 60 tysięcy rękopisów. Poza tym 
gromadzi autografy, nuty, mapy, atlasy, mikrofisze, mikrofilmy, zdjęcia 
oraz zbiory czasopiśmiennicze. Za najcenniejsze obiekty uznane są Psal-
ter Ludwigs des Deutschen (Psałterz Ludwika Niemieckiego) z IX wieku 
oraz bogato zdobiona Gutenberg-Bibel (Biblia Gutenberga). Najstarszy rę-
kopis to koptyjski Kodex des biblischen  Buchs der Sprüche (Przypowieści 
Salomona) z III wieku, zaś najstarszym dziełem drukowanym jest tekst 
pochodzący z Japonii z VIII wieku. Najsłynniejsze partytury rękopiśmien-
ne Jana Sebastiana Bacha, symfonie Ludwiga van Beethovena oraz pra-
wie wszystkie wielkie opery Wolfganga Amadeusza Mozarta to prawdziwe 
skarby omawianej instytucji. Jako największa uniwersalna biblioteka 
Niemiec, StaBi pełni szereg funkcji na rzecz bibliotekarstwa niemieckiego, 
m.in. sprawuje opiekę nad wybranymi dziedzinami gromadzenia, odpo-
wiada pod względem redakcyjnym za bazę danych czasopism ZDB (Zeit-
schriftendatenbank), kieruje narodowymi narzędziami kontroli bibliogra-
ficznej, m.in. katalogiem inkunabułów, wykazem druków niemieckich 
XVII wieku, koordynuje pracę następujących baz danych: historycznych 
opraw książek, spuścizn i autografów KALLIOPE, starych map IKAR, rę-
kopisów średniowiecznych MANUSCRIPTA MEDIAEVALIA. Bibliotekę 
wspiera kilka towarzystw oraz fundacji, co ma niebagatelne znaczenie 
w czasach, gdy na wiele zakupów brakuje funduszy. 



Sprawozdania 39 
 

StaBi oprócz udostępniania prezencyjnego prowadzi także udostęp-
nianie zbiorów poza bibliotekę, rozwija działalność informacyjną, w tym 
liczne kwerendy biblioteczne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne. 

W bibliotece obowiązuje karta biblioteczna, którą mogą nabyć osoby 
po ukończeniu osiemnastego roku życia. Wypożyczyć można nie więcej 
niż 20 woluminów na okres 30 dni, zaś w czytelni limit udostępnień to 
jednorazowo 20 woluminów. Zaledwie niewielka część zbiorów umiesz-
czona jest w wolnym dostępie; większość księgozbioru ulokowano w ma-
gazynach. Czytelnicy zamawiają dokument za pośrednictwem katalogów. 
Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni. Wy-
łącznie na miejscu udostępnia się książki wydane do 1955 roku, ikono-
grafię, mikrofisze, mikrofilmy, tzw. wielkie formaty, część literatury dzie-
cięcej. 

Katalog OPAC StaBiKat umożliwia przeszukiwanie bazy m.in. wg in-
deksu autorskiego, tytułowego, serii, miejsca i roku wydania, wolnej fra-
zy, słowa kluczowego, klasyfikacji rzeczowej oraz lokalizacji. Przy wyszu-
kiwaniu zaawansowanym można używać operatorów logicznych „i” oraz 
„lub”. Opisy bibliograficzne opatrzone są symbolami Klasyfikacji Dziesięt-
nej Deweya, ale stosowana jest też Klasyfikacja Biblioteki Kongresu oraz 
Klasyfikacja Regensburska. 
 
Biblioteka Uniwersytetu Technicznego (TUB) oraz Biblioteka Akade-
mii Sztuk Pięknych (UBK) w Berlinie. 
 

W 2004 roku w nowo wybudowanym gmachu, tzw. Volkswagen-Haus 
przy Fasanenstrasse 88 otwarto Bibliotekę Uniwersytetu Technicznego 
(Technische Universitätsbibliothek, TUB) . W tym samym budynku mieści 
się również Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych (Universitätsbibliothek 
der Künste, UBK). Gmach biblioteki powstał dzięki nakładom finanso-
wym z budżetu państwa, środków samorządowych oraz kwocie przekaza-
nej przez koncern Volkswagen AG.  

Przestronne wnętrza biblioteki są doskonale oznakowane. Liczne ta-
blice informacyjne prezentują układ przestrzenny: magazyn z wolnym 
dostępem do zbiorów zwartych i ciągłych, punkty informacyjne, terminale 
i miejsca pracy dla czytelników, w tym wydzielone stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych. Pomocą w dotarciu do literatury z poszukiwanej 
dziedziny służą tablice ze schematem rzeczowym księgozbioru.  

Usytuowane przy wejściu oraz we foyer automaty do zwrotu książek 
znakomicie rozładowują kolejki czytelników w okresach wzmożonego ru-
chu, a tym samym ułatwiają pracę bibliotekarzom. 

W bibliotece działają także urządzenia do samoobsługowego płacenia 
kar za przetrzymywanie książek oraz do wypożyczania książek przez czy-
telników. Na podstawie kodów paskowych sczytanych z karty bibliotecz-
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nej oraz książki automat rejestruje wypożyczenie, potwierdzając je sto-
sownym wydrukiem. 

TUB zapewnia dostęp do ponad dwóch milionów dokumentów dru-
kowanych oraz cyfrowych źródeł informacji powiązanych tematycznie 
z przedmiotami wykładanymi na uczelni. W otwartym dostępie można 
korzystać z 200 tysięcy podstawowych materiałów. TUB dysponuje ob-
szernymi zbiorami z zakresu nauk technicznych, społecznych, humani-
stycznych i architektury. Umożliwia także dostęp do ogólnoświatowych 
drukowanych i elektronicznych zasobów informacyjnych. Książki ozna-
czone czerwoną kropką na grzbiecie nie są wypożyczane, natomiast tym 
z zieloną kropką „towarzyszy” CD ROM. Dokumentów zastrzeżonych nie 
można wypożyczać, a jedynie kopiować. W bibliotekach TUB i UBK obo-
wiązuje Klasyfikacja Regensburska. 

W UBK, specjalizującej się w gromadzeniu zbiorów z dziedziny sztu-
ki, największe wrażenie wywiera czytelnia multimedialna. Każde stanowi-
sko wyposażone jest tam w adapter płyt winylowych, odtwarzacz płyt 
kompaktowych oraz DVD z telewizorem; odsłuchanie jest możliwe wy-
łącznie przez słuchawki. Na muzyków i inne osoby chcące przećwiczyć 
utwór muzyczny czeka elektroniczne pianino. 

Jak pokazują statystyki, specyfiką UBK jest zdecydowana przewaga 
udostępnień multimediów nad tradycyjnymi zbiorami z dziedziny sztuki. 

Katalogi TUB i UBK posiadają odrębne interfejsy, ale istnieje możli-
wość wspólnego ich przeszukiwania poprzez autora, tytuł, ISBN, słowa 
kluczowe, klasyfikację rzeczową a także wolną frazę. Biblioteka posiada 
również elektroniczny katalog dysertacji i habilitacji. 

UBK regularnie przyjmuje chętnych do poznania jej zbiorów oraz 
prowadzi zajęcia w języku niemieckim; na życzenie oprowadza także gru-
py anglojęzyczne. Czytelnikom-obcokrajowcom służy informacją bezpo-
średnią, listowną lub telefoniczną. 

UBK stosuje ograniczenia w dostępie do materiałów audiowizual-
nych, natomiast TUB do podręczników. Okres wypożyczeń wynosi 4 tygo-
dnie, dokument można prolongować do pięciu razy. 

 
We wszystkich zwiedzanych bibliotekach dało się zauważyć wdroże-

nie nowoczesnego zarządzania biblioteką oraz szerokie wykorzystanie 
najnowszych technologii; począwszy od rozwiązań architektonicznych 
bibliotek poprzez sposoby gromadzenia, opracowania i udostępniania 
zbiorów w wersji elektronicznej i drukowanej a skończywszy na działalno-
ści informacyjnej o zbiorach własnych i obcych. Olbrzymia przestrzeń 
budynków bibliotecznych pozwala korzystnie eksponować zbiory oraz 
daje dużą swobodę pracy i przemieszczania się.  

Każda z bibliotek posiada system komputerowy zapewniający zbio-
rom ich opracowanie i udostępnianie. Komputer i internet są podstawo-
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wymi narzędziami pracy czytelnika, dla którego najistotniejsza jest szyb-
ka, kompletna i merytoryczna informacja. Obejrzane biblioteki bez wąt-
pienia mogą ją zapewnić, gdyż dysponują zarówno zapleczem źródłowym 
jak i technologicznym. 

Biblioteki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i umie-
jętnie zachęcają do korzystania ze swoich usług. Walorem jest wolny do-
stęp do półek, umożliwiający swobodne przejrzenie każdego dokumentu 
i stwierdzenie, czy zawarta w nim treść odpowiada prowadzonym poszu-
kiwaniom. 

Jedynym dyskomfortem, nie odczuwanym jednak przez korzystają-
cych z usług bibliotek, jest brak wystarczających nakładów finansowych, 
w związku z czym biblioteki zmuszone są poszukiwać sponsorów. 

Wyjazd dał możliwość porównania pracy bibliotek polskich i niemiec-
kich. Okazało się, że główną bolączką jest brak satysfakcjonujących kwot 
na sfinansowanie zasobów, stąd szukanie funduszy zewnętrznych na 
zakup nowoczesnego sprzętu i usprawniania systemów i baz danych.  

Czytelnik po obu stronach granic staje się bardziej wymagający niż 
kiedyś. Era internetu sprawiła, że chce jak najpełniej i najefektywniej 
wykorzystać czas spędzony w bibliotece lub na jej stronach WWW.  

Słowa uznania należą się współpracującym ze sobą bibliotekom 
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Jest to doskonały przykład porozu-
mienia międzynarodowego, zwłaszcza w świecie nauki i kultury, realizo-
wanego m. in. przez środowisko bibliotekarskie. 

Podsumowując wyjazd należy stwierdzić, że był on bardzo udany. Bi-
bliotekarze polscy i niemieccy przyjęli nas bardzo przychylnie i chętnie 
dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi.  
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XV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
SBP w Katowicach 

 
 

 
W dniu 29 września 2008 roku w Sosnowcu w ramach XV Forum Sekcji 

ibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach odbyły się warsztaty dzienni-
arskie dla bibliotekarzy pod tytułem Zaistnieć w mediach – szansa dla bi-
liotek. Organizatorem warsztatów była Biblioteka Wyższej Szkoły Humani-
as w Sosnowcu. Gości przywitał prof. WSH dr Jerzy Kopel, następnie głos 
abrała dyrektor biblioteki mgr Elżbieta Okularczyk, która przypomniała 
 jubileuszu 10-lecia działalności Biblioteki WSH. 

 

 
 

Fot. 1. Toast wznoszony z okazji 10-lecia Biblioteki WSH 
 

Pierwszy referat wygłosił prof. Dariusz Rott, były rzecznik prasowy Uni-
ersytetu Śląskiego. W swoim wystąpieniu zatytułowanym Rzecznik praso-
y i jego zadania zaprezentował cechy dobrego rzecznika prasowego. Jakie 
owinny być kompetencje i zadania rzecznika? Kogo możemy wybrać na 
zecznika firmy? Odpowiedź jest prosta: musi to być człowiek, który czuje 
edia, nie ma problemów komunikacyjnych oraz werbalnych. Ponadto pre-

egent przedstawił sposoby, dzięki którym można nawiązać oraz później pod-
rzymać współpracę z dziennikarzami. Trzeba sobie wychować dziennikarzy. 
uszą mieć pewność, że zwracając się do nas, dostaną gotową informację. 
ależy być dyspozycyjnym, musi być komunikacja między bibliotekarzem 



 Bibliotheca Nostra 44 
 

a dziennikarzem. Bardzo dużo zależy od niekonwencjonalnych pomysłów 
bibliotekarzy.  

Następny referat Media relations w działalności bibliotek, czyli jak infor-
mować, by promować wygłosił dr Michał Kaczmarczyk, rzecznik prasowy 
WSH. Prelegent przedstawił jak należy budować relacje z mediami. Najważ-
niejsza kwestia to wybór człowieka, który będzie się zajmował kontaktami 
z mediami. Nie może to być dyrektor, gdyż ma na głowie zazwyczaj sporo 
innych spraw. Powinna to być osoba, której szef ufa. Ponadto osoba dyspo-
zycyjna, komunikatywna, otwarta, kreatywna, powinna mieć prezencję 
i znać prawo prasowe. Autor podkreślił znaczenie aktywności biblioteki, tzn. 
musi ona mieć stronę internetową, która na bieżąco powinna być aktualizo-
wana oraz posiadać zakładkę „bieżące informacje”, w której znajdowałyby się 
gotowe materiały dla prasy. Poza tym wypada wysyłać życzenia świąteczne, 
noworoczne, briefing. Dr Kaczmarczyk zaakcentował problem konferencji 
prasowych. Zwołujemy konferencję tylko wtedy, jeśli jest to naprawdę ważne 
wydarzenie. Na koniec przedstawił najczęstsze błędy uniemożliwiające kon-
takty z mediami: niezrozumienie potrzeby PR, brak osób odpowiedzialnych 
za PR, traktowanie dziennikarza PR. 

Po wygłoszeniu 2 referatów na auli, uczestnicy konferencji zgodnie 
z wcześniejszymi zgłoszeniami udali się na warsztaty w grupach. Pierwsze 
warsztaty Informacja prasowa – oręż w walce o media, które poprowadziła 
dziennikarka „Wiadomości Zagłębia” pani Ilona Pawłowska, miały na celu 
nauczenie rzeczników prasowych bibliotek sporządzania notatki prasowej. 
Jest ona narzędziem komunikacji z dziennikarzami i służy do przekazania 
im informacji o wydarzeniach dotyczących, w naszym przypadku, biblioteki. 
Jest to właściwie „gotowiec” do wstawienia w szpalty gazety. Dlatego musi 
zostać sporządzony wg określonych zasad. Trzeba się też liczyć z tym, że 
kwestia autorstwa może zostać pominięta lub nawet, że ktoś przypisze sobie 
autorstwo naszej notatki! Nie ma jednak po co unosić się dumą. Najważniej-
sze, że dziennikarze, słynni ze swojego lenistwa, właśnie takie dobrze spo-
rządzone notatki na pewno umieszczą w wybranym przez nas dzienniku. 
Dobrą notatkę prasową sporządzimy, stosując się do poniższych zasad: 
 
1. „Złota szóstka”, czyli podstawowe pytania, na które należy udzielić 

odpowiedzi: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego? 
2. Zasada odwróconej piramidy – najważniejsze informacje wysuwamy na 

czoło tekstu. 
3. Zasada generowania pozytywnych przekazów – eksponowanie 

pozytywów, minimalizowanie negatywnych informacji. 
4. Notatka powinna zawierać nagłówek informujący, kto ją przysłał oraz 

datę. 
5. Powinna zawierać atrakcyjny i przyciągający uwagę tytuł w bardzo 

skrótowej, hasłowej formie, wskazujący na treść. 
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6. Pod tekstem powinny znaleźć się dane i kontakt do osoby, która może 
udzielić dalszych informacji. 

7. Dobrze jest podać adres strony internetowej wydarzenia. 
 

W kontakcie z dziennikarzami bardzo ważne jest budowanie trwałej 
z nimi relacji, najlepiej byłoby się z kilkoma zaprzyjaźnić. Jest to proces dłu-
gofalowy, ale przynoszący daleko idące korzyści. Jeżeli współpracę 
z mediami traktujemy poważnie, w dobrym tonie jest założenie na stronie 
internetowej biblioteki kącika Dla prasy, w którym będziemy umieszczać 
gotowe notatki prasowe. Pamiętać należy o tym, żeby był on systematycznie 
uzupełniany, bowiem „martwa” podstrona może łatwo zrazić dziennikarza, 
a to już nie wróży trwałości naszej przyjaźni. 

Drugie zajęcia Wydarzenia medialne i ich organizacja poprowadził mgr 
Piotr Celej, wykładowca WSH w Sosnowcu i dziennikarz „Wiadomości Zagłę-
bia”. Zajęcia dotyczyły stricte praktycznej strony problemu. Pan Piotr starał 
się w jak najbardziej przystępny sposób, w bardzo krótkim czasie przekazać 
słuchaczom meritum sprawy. Uczył jak przygotowywać informacje dla me-
diów dotyczące organizowanego wydarzenia, jak zainteresować tematem 
media, jak sporządzić notatkę prasową, do kogo, gdzie i kiedy udać się po 
pomoc w razie organizacji jakiegoś projektu. Ważne jest również odpowiednio 
wczesne przekazanie informacji do mediów oraz przygotowanie teczek oraz 
notatek prasowych. Zajęcia mimo tak krótkiego czasu, jakim dysponował 
wykładowca i słuchacze, były niezwykle owocne, bowiem w praktyczny spo-
sób przygotowywały bibliotekarzy do pracy i kontaktów z mediami. 

Trzecie warsztaty poprowadził wykładowca WSH dr Bernard Grzonka. 
W swoim wystąpieniu pt. Podstawy autoprezentacji i wystąpień publicznych 
zaprezentował techniki autoprezentacyjne. Podkreślił, iż wiarygodność i kon-
sekwencja to warunki idealnego wizerunku autoprezentacyjnego. Odwołał 
się do dysonansu poznawczego, który mówi, że nastawienie jest bardzo waż-
ne. Widać to na przykładzie grupy studentów. Została ona podzielona na 
dwie połowy. Jednej grupie studentów powiedziano przed wykładem, że zaję-
cia prowadzone przez profesora są nudne, natomiast drugiej, że są bardzo 
interesujące. Po zakończeniu wykładu okazało się, że odpowiedzi pokrywały 
się z nastawieniem sprzed wykładu. Ponadto zaznaczył, że najważniejsze 
przy pierwszym kontakcie jest początkowe 11 sekund. Najlepiej jest ćwiczyć 
przed kamerą, ale lustro też jest dobrym rozwiązaniem. Ćwiczyć, ćwiczyć 
i jeszcze raz ćwiczyć to jest motto dr Grzonki. Gestów można się nauczyć, 
należy nie zapominać o szczerości i nie wolno przesadnie promować siebie. 
W życiu codziennym możemy być łatwiej manipulowani przez osoby, które 
mają podstawy autoprezentacji. 

Oprócz wspomnianych wyżej warsztatów, odbyły się również dwa inne: 
Jak się nie dać przed kamerą?, które prowadził redaktor Telewizji Silesia 
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Michał Czernek oraz Media w służbie  biblioteki prowadzone przez dr Micha-
ła Kaczmarczyka z WSH w Sosnowcu. 

 
Warsztaty były bardzo wartościowe dla środowiska bibliotekarzy, więk-

szość z nich bowiem nie ma zbyt dużego doświadczenia w kontakcie z me-
diami i nie zawsze wie, jak te media do bibliotek przyciągnąć. Okazuje się, że 
trzeba się wykazać dużym profesjonalizmem i wiedzą. Nie mogą to być dzia-
łania chaotyczne ani rozproszone na kilka osób. Uzbrojeni w wiedzę nabytą 
na warsztatach, będziemy toczyć zwycięskie, miejmy nadzieję, boje o uwagę 
mediów dla naszych instytucji.  
 
 
Mgr Joanna Chwałek jest Bibliotekarzem Systemowym w Bibliotece Głównej 
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
Mgr Agnieszka Stachura jest pracownikiem Sekcji Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
Mgr Damian Ziółkowski jest pracownikiem Sekcji Gromadzenia i  Opracowa-
nia Zbiorów Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
 
 
 

 

Drodzy czytelnicy 
 
W numerze 3(11) z 2007 roku „Bibliotheca Nostra” do sprawoz-
dania z IX Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych 
Szkół Wyższych pt.: Partnerzy Bibliotek autorstwa M. Jędralskiej 
i D. Ziółkowskiego (s. 22-27) wkradł się błąd. 
Na s. 23 napisano: 
Drugi w kolejności wystąpił Marcin Geryk, kanclerz i pracownik 
biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. 
Powinno być: 
Drugi w kolejności wystąpił Marcin Geryk, kanclerz Wyższej 
Szkoły Zarządzania w Gdańsku. 
Serdecznie przepraszamy za pomyłkę kanclerza Wyższej Szkoły 
Zarządzania w Gdańsku pana Marcina Geryka. 
 

Redakcja „Bibliotheca Nostra” 
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Joanna Chwałek 
 

 
Biblioteka na sportowo. 

I Międzybiblioteczny Turniej  
Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 

 
 
Dlaczemu, jak powiedziałby Czesio z Włatców móch, my – biblioteka-

rze – pokutujemy w opinii społecznej jako nudziarze i ofermy? Proszę nie 
zaprzeczać, dobrze wiemy, jaki obraz ukazuje się przed waszymi oczyma, 
gdy pomyślicie, powiecie, lub ktoś powie wyraz „bibliotekarz”. I to mimo, 
że wielu z Was drodzy czytelnicy chodziło do Bibliotek, w których widzieli 
może wysportowane, zadbane, bystre, wesołe i z poczuciem humoru oso-
by. I to mimo, że wielu z Was oglądało pewnie film o bohaterskim biblio-
tekarzu, który w części I zupełnie jak Indiana Jones, wykazując się dużą 
odwagą i sprawnością, narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo, 
tropi po świecie trzy części świętej włóczni, a w części II, poszukuje ko-
palni króla Salomona? Ten stereotyp dalej w Was pokutuje. Cóż, nie 
ukrywam, że po trosze jest to również nasza wina.... Tak, tak niestety – 
sami ulegliśmy temu krzywdzącemu stereotypowi i zaczęliśmy podświa-
domie się do niego dostosowywać. Zamiast robić kampanie reklamowe 
pokazujące bibliotekarza jako „normalnego człowieka”, jak biznesmen, 
sprzedawczyni w supermarkecie czy przedstawiciel handlowy, albo nawet 
jako bibliotecznego superbohatera (Biblioman?), co wytworzyłoby dumę 
z wykonywania zawodu oraz przyciągnęło więcej ludzi do naszej branży. 
Zamiast organizować zloty, spotkania branżowe albo olimpiady zrzeszają-
ce przedstawicieli zawodu bibliotekarza, jak robią to prawnicy czy leka-
rze... 

Właśnie... przedstawiciele znanej już w śląskim świecie bibliotekar-
skim Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na zebraniu sekcji, które od-
było się w Bibliotece AWF w Katowicach, podjęli ten temat. A wszystko 
przez to, że kierownik naszej Biblioteki AWF ubolewał nad tym, że nie 
będziemy mogli zorganizować godnych innym członkom sekcji konferencji 
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czy warsztatów dla bibliotekarzy, od których aż roi się w terminarzu wy-
darzeń Sekcji. Przeszkodą jest słabe zaplecze lokalowe – nasza Biblioteka 
gnieździ się w paru pomieszczeniach głównego budynku i wręcz pęka 
w szwach, czekając z niecierpliwością na ukończenie nowego budynku 
(ech, kiedyż to wmurowywaliśmy ten kamień węgielny.... toż to minęła już 
dekada prawie....). Sale dydaktyczne są natomiast na uczelni bardzo ob-
łożone. Inni nasi pracownicy zauważyli w tym momencie, że dysponujemy 
przecież bazą sportową – stadion, hale sportowe, boiska, korty, itp. 
Z chęcią na pewno udostępnione nam zostaną przez władze uczelni, cho-
ciażby w ramach jej promocji. Wyobraziliśmy sobie mecz piłki nożnej... 
Kiedy jednak przyszło do realizacji projektu, skupiliśmy się na wymagają-
cych mniej zdolności i treningów konkurencjach, mianowicie: kręglach 
i strzelaniu. Za miedzą, a więc w nowej Hali Sportowej są wszakże obiekty 
do przeprowadzenia zawodów w tych dyscyplinach. Rozesłaliśmy projekt 
imprezy z zapytaniem o ewentualne zainteresowanie i frekwencję do 
wszystkich ważniejszych bibliotek na Śląsku. Zainteresowanie było dość 
spore. Zaplanowaliśmy imprezę na wrzesień. Nastąpił gorączkowy okres 
przygotowań.  

Zawody rozegrano w trzech konkurencjach, mianowicie: kręgle ze-
społowo, kręgle indywidualnie oraz strzelanie z broni krótkiej i długiej. 
Dodatkową atrakcją była gra w squasha dla chcących spróbować swych 
sił w tej wymyślonej w angielskim więzieniu dyscyplinie (stąd nietypowe 
boisko – pierwotnie cela). Dla amatorów doznań smakowych modna 
w Katowicach Hipnoza alias Jazz Club, przygotowała poczęstunek. Było 
również coś dla miłośników sztuki: samozwańcze karaoke, po którym 
gratulowano wykonawczyniom wyłącznie... odwagi, a także projekcja 
zdjęć. W pierwszej części były to zdjęcia bibliotekarzy z wakacji, w drugiej 
fotografie udostępnione przez zaprzyjaźnioną z biblioteczną Galerią Przy 
Schodach galerię pana Krzysztofa Łapki, który nota bene zajął pierwsze 
miejsce w klasyfikacji łącznej w strzelaniu. Pozostali laureaci pucharów 
Freshco w strzelectwie sportowym to: z drugim miejscem Rafał Kunicki 
(były kulomiot, obecnie wojskowy - przemycony mąż jednej z pań biblio-
tekarek z Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego) oraz z trzecim – Agnieszka Hrynko – filigranowa i delikatna przed-
stawicielka Biblioteki Wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. 

W grze w kręgle palmę pierwszeństwa dzierżyła nasza Biblioteka Aka-
demii Wychowania Fizycznego. O nie, nie, nie wcale nie ćwiczyliśmy 
więcej od innych! (no może troszeczkę...). Puchar Rektora AWF w Katowi-
cach otrzymaliśmy za pierwsze miejsce w kręglach drużynowo oraz dru-
gie, dzięki Katarzynie Baran, w kręglach indywidualnie. Drugą najlepszą 
drużyną okazała się Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego (jej przedstawiciel – Tomasz Ozygała zajął pierwsze miejsce 
w konkurencji indywidualnej), a trzecią Filia Pedagogicznej Biblioteki 
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Wojewódzkiej w Zabrzu (Marcin Zgondek zajął miejsce trzecie w klasyfi-
kacji indywidualnej). Tak więc trzy biblioteki w tych dwóch konkuren-
cjach były najlepsze. 

 

 
 

Fot. 1. Niektórzy ze zdobywców pucharów 
 

Nieskromnie przyznamy, że jako organizatorzy odnieśliśmy spektaku-
larny sukces, a nasza impreza była strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi 
o integrację środowiska bibliotekarzy. W kuluarach toczyły się różne dys-
kusje, luźne rozmowy, ludzie poznawali się i śmiali. Konferencjom, z całą 
ich wartością merytoryczną, nieocenioną dla doskonalenia zawodowego, 
ale też zwyczajnie ludzkiego, takiego kontaktu nie można zawdzięczać. 
Spotkanie takie jak na AWF-ie jest doskonałym sposobem na aktywizację 
ruchową osób, których tryb pracy jest w dużym stopniu siedzący, oraz 
sposobem na wymazanie krzywdzącego stereotypu bibliotekarza.  

Dlatego stoję na stanowisku, że imprezy sportowe są doskonałym 
uzupełnieniem licznie odbywających się konferencji w ramach działalno-
ści Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. W planie mamy przyszłorocz-
ny II Międzybiblioteczny Turniej Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 
oraz być może Dzień z Fitness dla Bibliotekarzy. Albo może wojnę paint-
ballową? (Bibliotekarze „naukowi” kontra „publiczni”?). Udowodnimy tym 
samym, na początek może skromnie, że bibliotekarze są bardzo aktywni, 
że potrafią doskonale się zorganizować i świetnie bawić. Uwieńczeniem 



Bibliotheca Nostra 50 
 

naszych możliwości fizycznych będą zawody bibliotecznego Strongmana, 
który wygra być może z samym Pudzianem? Cóż, wtedy czytelnicy to już 
na pewno nie będą książek przetrzymywać... 
 
 
Poniżej przedstawiam klasyfikację końcową I Międzybibliotecznego 
Turnieju Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 20.09.2008 
 
Indywidualne wyniki turnieju kręglarskiego 
 
1. Tomasz Ozygała - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ - 125 pkt 
2. Katarzyna Baran – BG AWF Katowice - 118 pkt 
3. Marcin Zgondek - PBW Filia Zabrze - 117 pkt 
 
Zespołowe wyniki turnieju kręglarskiego 
 
1. BG AWF Katowice - 319 pkt 
2. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ - 306 pkt 
3. PBW Filia Zabrze - 291 pkt 
 
 
Wyniki turnieju strzelectwa sportowego 
 
KBKS 
1. Monika Lech - Biblioteka Politechniki Śląskiej 
2. Krzysztof Łapka  
3. Rafał Kunicki 
 
PS  
1. Krzysztof Łapka 
2. Danuta Świerkot – Biblioteka Śląska 
3. Konrad Ziółkowski 
 
Klasyfikacja łączna 
 

1. Krzysztof Łapka  
2. Rafał Kunicki 
3.Agnieszka Hrynko - Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materia-
łach UŚ 
 
 
Mgr Joanna Chwałek jest Bibliotekarzem Systemowym w Bibliotece Głównej 
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
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Agnieszka Stachura 

 
 

Tomek Kobielski rocznik ’73 

 
 

 
 

Gliwiczanin, himalaista, podróżnik, zdobywca „Korony Ziemi” i niemal 
szystkich najtrudniejszych i najwyższych gór świata. Od 18 lat członek 
lubu wysokogórskiego w Gliwicach. Z uśmiechem opowiada o mediach, 
tóre raz piszą o nim jako o biznesmenie – himalaiście, innym zaś razem 

ako o himalaiście – biznesmenie. Które z tych określeń jest prawdziwe? 
yślę, że to nie istotne, ważne, że w obu dziedzinach odniósł sukces. 
 zawdzięcza go własnej pracowitości, uporowi, konsekwencji i profesjo-
alizmowi. To głównie te cechy jego charakteru zdecydowały nie tylko 
 sukcesie, ale też o życiu, jakie wybrał. Jak sam mówi, wie jak trudne 
est życie z człowiekiem, który całe swoje życie podporządkował górom - 
wojej największej pasji. Cóż, życie bez marzeń, czy jakkolwiek nazwałby 
aką dziką namiętność, bez możliwości realizowania samego siebie, wła-
ciwie nie miałoby sensu. Czyż to nie one są głównym motorem naszego 
ycia?  

Tomek jest człowiekiem niezwykle aktywnym, ciągle w ruchu, ciągle 
 drodze. Jeśli się nie wspina, to dogląda spraw swoich obu firm. Nie 
yobraża sobie chwili, kiedy miałby zrezygnować ze wspinania. Niezwykle 
abiegany, zapracowany, to w górach właśnie odnajduje spokój i wy-
chnienie. Tam znajduje czas, by się wyciszyć i nabrać sił, które pozwolą 
u stawić czoła kolejnym wyzwaniom, jakie niesie trud dnia codzienne-

o. Lubi pokonywać własne ograniczenia, dlatego wciąż szuka czegoś no-
ego. Skakał już ze spadochronem, a teraz planuje loty szybowcem. Kie-
y się słucha o jego planach i pomysłach, odnosi się wrażenie, że adrena-

ina jest mu niezbędna do życia. Nie mylmy tego jednak z lekkomyślno-
cią czy brakiem odpowiedzialności. Podejmując takie działania ma on 
ełną świadomość zagrożeń i jest do nich świetnie przygotowany. Nigdy 
ie podjąłby ryzyka, które doprowadziłoby jego samego lub osoby, za któ-
e bierze odpowiedzialność, do wypadku. Zdawałoby się, że wśród tylu 
ajęć i tak napiętego kalendarza trudno będzie namówić go na spotkanie 
 pracę na rzecz innych. Nic bardziej mylnego, to niezwykle ciepły, uczyn-
y i wrażliwy człowiek. Niemal bez wahania przyjął nasze zaproszenie, 
 kiedy usłyszał, że  przy okazji chcielibyśmy przeprowadzić akcję chary-
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tatywną na rzecz młodej dziewczyny, która w górach uległa wypadkowi, 
natychmiast zaproponował swoją pomoc. Tym bardziej jesteśmy pełni 
podziwu dla jego osoby, dziś niewielu gotowych jest bez namysłu nieść 
pomoc innym. A do tego wszystkiego jest straszną gadułą, potrafi godzi-
nami barwnie opowiadać nie tylko o swoich wyprawach. Otwarty, szczery, 
komunikatywny, to te cechy pozwoliły mu odnaleźć się w mediach. Przez 
wiele lat dla nich pracował, zajmując się reklamą i marketingiem. Trudno 
w kilku słowach opisać jego osobę. 

Całą prawdę o Tomku i jego wyprawach mogą Państwo odkryć sami 
podczas spotkania 7 listopada 2008 roku w Auli im. L. Deca AWF w Ka-
towicach. 

Oto kilka najważniejszych wypraw autora, o których opowie nam tego 
wieczoru: 

 

 

• 2000 MONTE ROSA (Alpy) - wejście na 7 szczytów powyżej 4000 m n.p.m 
• 2003 ELBRUS (Kaukaz) 5642 m n.p.m. 
• 2003 CHAN TENGRI (Tien Szan) 7010 m n.p.m. 
• 2004 MT. BLANC (Alpy) 4808 m n.p.m. 
• 2004 CHO OYU (Himalaje) 8201 m n.p.m. 
• 2005 MC KINLEY (Alaska) 6194 m n.p.m. 
• 2006 MT EVEREST (Himalaje) 8848 m n.p.m. 
• 2007 ACONCAGUA (Andy) 6962 m n.p.m. 
• 2007 PIRAMIDA CARSTENSZ (Australia i Oceania - Papua) 4884 m n.p.m. 
• 2007, 2008 KILIMANDŻARO x 2 (Afryka) 5895 m n.p.m. 
• 2008 MT VINSON (Antarktyda) 4897 m n.p.m. 

 
 

Spotkanie dedykowane będzie ASI, która uległa wypadkowi w tym ro-
ku w Himalajach. Będziemy mieli także przyjemność zaprezentowania 
Państwu filmu Darka Załuskiego Siostry Himalajów, który powstał przy 
współudziale fundacji Czarodziejska Góra. Film opowiada o losie 
12 dziewcząt pochodzących ze wsi nepalskich, które zostały przeszkolone 
jako przewodniczki wysokogórskie. Zdobyły zawód i znalazły sposób, by 
wspomóc swoje rodziny w ich niełatwym życiu. 
 
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie oraz na następne organizowane 
przez Bibliotekę AWF w Katowicach. 
 
 
Mgr Agnieszka Stachura jest pracownikiem Sekcji Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zajmuje się 
również organizacją wystaw w Bibliotece. 
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RECENZJE 
 
Zbigniew Borek 
Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. 
Charles B. Corbin, Gregory J. Welk, William R. Corbin, Karen A. Welk 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiele osób zapewne zna sentencję Decimusa Juniusa Juvenalisa: 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Prezentowany podręcznik stanowi kom-
pendium wiedzy potrzebnej, by owe „zdrowe ciało” było dane każdemu, 
niezależnie od wieku i statusu materialnego. 

By osiągnąć kondycję, dobre samopoczucie i prowadzić zdrowy styl 
życia, same chęci nie wystarczą – potrzebna jest wiedza. 

Jestem przekonany, że książka Fitness i wellness taką wiedzę w spo-
sób rzetelny, profesjonalny i przystępny przedstawia. 

Niemal każda z 350 stron przekonuje czytelnika o wkroczeniu na dro-
gę fitness i wellness, którego ważnym elementem jest filozofia HELP (He-
alth, Everyone, Lifetime lifestyle change, Personal) i zdrowy styl życia. 

Podręcznik składa się z 15 rozdziałów, sześciu aneksów i bibliografii. 
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Rozdziały są uszeregowane tematycznie, zawierają wiele przejrzystych 
tabel, rycin i ilustracji. Oto tytuły niektórych z nich: 

 
• Wykorzystanie umiejętności samokontroli do przyjęcia stylu życia. 
• Korzyści zdrowotne aktywności fizycznej. 
• Jaka ilość ćwiczeń fizycznych jest wystarczająca. 
• Planowanie aktywności fizycznej. 
• Aktywność fizyczna związana ze stylem życia. 
• Wydolność sercowo-naczyniowa. 
• Gibkość. 
• Sprawność mięśni. 
• Odżywianie i budowa ciała. 
• Kontrolowanie stresu (stres a zdrowie). 
• Jak zmienić swój tryb życia. 
 

Mocną stroną są również ćwiczenia praktyczne w postaci ankiet pod-
sumowujących dane partie wiedzy. 

Wartość edukacyjna tej książki to nie tylko dostarczana informacja, to 
także wiedza jak to zrobić, by zmienić swój styl życia. 

Słabą stroną jest tłumaczenie, ale nie na tyle, by zniechęcić do lektu-
ry. Gorąco polecam, a wszystkim potencjalnym czytelnikom życzę zdro-
wego ducha (w zdrowym ciele oczywiście). 
 
 
Dr Zbigniew Borek jest pracownikiem Katedry Turystyki, Rekreacji  
i Zarządzania AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 
 



 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
AWF W KATOWICACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P. Halemba, J.M. Ślusarczyk 

Wybór źródeł do dziejów poznawania 
Beskidu Żywieckiego do roku 1918. 
2008. 

  
 
 
 
 
  

 

  
 
 
 
 
      
 
 
 
R. Karpiński 
Pływanie. Sport, zdrowie, rekre-
acja. 
2008. 
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 E. Przybyła 

Edukacja zdrowotna. Przewodnik do 
studiów. 
2008. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

R. Tomik 
Zasięg i rzeczywiste funkcje 
uczniowskich klubów sportowych 
w sporcie szkolnym w Polsce. 
2008. 
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Konferencje organizowane w AWF 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

 
 

 
 
 
 

Konferencje krajowe 
 
 
29-30 listopada, AWF w Katowicach 
Konferencja metodyczno-naukowa „Szermierka - współczesne problemy 
badawcze”.  
Organizator: Katedra Sportów Indywidualnych. Zespół Sportów Zimowych 
i Sportów Walki. Odpow. mgr Michał Morys. 
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Aktualny wykaz czasopism 
 
 
Czasopisma zagraniczne 
 
1. Acta Physiologica  + on-line 
2. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica 
3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 
4. Adapted Physical Activity 
5. Apunts : educations fisica y deportes  
6. Apunts : medicina de l’Esport 
7. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation  + on-line 
8. Australian Journal of Physiotherapy  + on-line 
9. Coach and Athletic Director  

10. Exercise and Sport Sciences Reviews  
11. Facta Universitatis. Series : Physical Education and Sport   
12. Fiziceskaja Kultura v Skole    
13. Fussballtraining  
14. Gait & Posture  
15. Harvard Business Review  
16. International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism 
17. International Journal of Sports Medicine 
18. JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance 
19. Journal of Aging and Physical Activity 
20. Journal of Applied Biomechanics 
21. Journal of Human Movement Studies 
22. Journal of Marketing   
23. Journal of Motor Behavior 
24. Journal of Physical Activity & Health 
25. Journal of Science and Medicine in Sport 
26. Journal of Sport And Exercise Psychology    
27. Journal of Sport Management    
28. Journal of Sport Rehabilitation    
29. Journal of Sports Sciences    
30. The Journal of Strenght and Conditioning Research  + on-line 
31. Journal of Teaching in Physical Education    
32. Lab Times 
33. Leichtathletik  
34. Leichtathletiktraining   
35. Manuelle Medizin  + on-line 
36. Marketing Science  + on-line 
37. Medicine & Science in Sports and Exercise     
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38. Motor Control Journal    
39. Olympisches Feuer  
40. Pediatric Exercise Science 
41. Physical Therapy   + on-line 
42. Physio Active 
43. Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten (poprzedni tytuł: Krankengymnastik)  

+ on-line 
44. Recreational Sports Journal 
45. Research Quarterly for Exercise and Sport   
46. Revue de l’Education Physique 
47. Science  
48. Swimming World Magazine 
49. Telesna Kultura    
50. Teorija i Praktika Fiziceskoj Kultury    
51. Track Coach    
52. University Sports Magazine : bulletin de la Federation Internationale du Sport 

Universitaire 

Czasopisma polskie 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA 

1. Bibliografia Bibliografii Polskich 
2. Bibliotekarz 
3. Biuletyn Informacyjny / BG AWF Kraków 
4. Polska Bibliografia Bibliologiczna  
5. Przegląd Biblioteczny 
6. Przewodnik Bibliograficzny 
7. Rocznik Biblioteki Narodowej  
8. Vademecum Bibliotekarza (pozycja wymiennokartkowa) 
9. Zagadnienia Informacji Naukowej 
 

II. PRAWO 

1. Dziennik Urzędowy MEN 
2. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
3. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
4. Dziennik Ustaw 
5. Monitor Polski 
6. Zbiór Praw. T. 14: Prawo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja wymien-

nokartkowa) 
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III. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA.  
STATYSTYKA 

1. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 
2. Brief 
3. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 
4. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zesz. Nauk. / Uniw. Szczeciński) 
5. Ekonomista 
6. Logistyka 
7. Manager Magazin 
8. Marketing i Rynek 
9. Marketing w Praktyce 

10. Monitor Europejski 
11. Organizacja i Kierowanie 
12. Personel i Zarządzanie 
13. Praca i Nauka za Granicą 
14. Problemy Jakości 
15. Przegląd Organizacji 
16. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 
17. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 
18. Scientific Journal. Service Management (seria Zeszyty Naukowe /  

Uniwersytet Szczeciński) 
19. Sportplus 
20. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WWSTiZ w Poznaniu 
21. Studia Socjologiczne 
22. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny 
23. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) 
24. Własność Intelektualna (seria Zeszyty Naukowe / PO) 
25. Zarządzanie na Świecie 
26. Zeszyty Naukowe/ Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach 

IV. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO 

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk 
2. Akson : gazeta studentów AWF Katowice 
3. APS Akademicki Przegląd Sportowy 
4. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej 
5. Chowanna 
6. Cool Turysta : magazyn studencki WSTiH w Gdańsku 
7. Education World 
8. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 
9. Eunomia : miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
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10. Forum Akademickie 
11. Informator Nauki Polskiej 
12. Kwartalnik Pedagogiczny 
13. Nauka 
14. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 
15. Nowa gAWFa : pismo studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
16. Nowa Szkoła 
17. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 
18. Rekord : miesięcznik Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 
19. Rocznik Pedagogiczny 
20. Rozprawy Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
21. Sprawy Nauki 
22. Studia Humanistyczne / AWF Kraków 
23. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny  
24. Szkoła Specjalna 
25. Świat Nauki 
26. Wiedza i Życie 
27. Zbiór Praw. T. 14: Prawo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja wymienno-

kartkowa) 
28. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 

V. WOJSKO. OBRONNOŚĆ 

1. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej 
2. Komandos 
3. Przegląd Obrony Cywilnej 
4. Terroryzm 
5. Wiedza Obronna 

VI. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA 

1. Anthropological Review 
2. Antropomotoryka 
3. Biology of Sport 
4. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
5. Human Movement (Człowiek i Ruch) 
6. Nature Conservation (Ochrona Przyrody) 
7. Wiadomości Ekologiczne 

VII. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA 

1. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 
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2. Balneologia Polska 
3. Ból 
4. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 
5. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 
6. Fizjoterapia 
7. Fizjoterapia (seria Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu) 
8. Fizjoterapia Polska 
9. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 

10. Journal of Physiology And Pharmacology 
11. Medicina Sportiva 
12. Medicina Sportiva Practica 
13. Medycyna Sportowa 
14. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 
15. Pediatria Polska 
16. Polski Merkuriusz Lekarski 
17. POMOST : biuletyn osób niepełnosprawnych 
18. Postępy Rehabilitacji 
19. Przegląd Medyczny / Uniwersytet Rzeszowski 
20. Rehabilitacja Medyczna 
21. Rehabilitacja w Praktyce 
22. Roczniki PZH 
23. Sport Niepełnosprawnych 
24. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia 
25. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia (seria Zesz. Nauk. / PO) 

VIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA.  
KULTURYSTYKA 

1. Antropomotoryka 
2. APS Akademicki Przegląd Sportowy 
3. Architektura & Sport 
4. Biblioteczka Piłki Nożnej 
5. Biology of Sport 
6. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 
7. Body Life 
8. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 
9. Góry : górski magazyn sportowy 

10. Handball Polska 
11. Human Movement (Człowiek i Ruch) 
12. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska 
13. Jogging 
14. Journal of Human Kinetics 
15. Kronika / AWF Poznań 
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16. Kultura Fizyczna 
17. Kulturystyka i Fitness 
18. Lekkoatleta 
19. Lider 
20. Magazyn Górski 
21. Magazyn Rowerowy 
22. Medicina Sportiva 
23. Medicina Sportiva Practica 
24. Medycyna Sportowa 
25. Piłka Nożna : tygodnik 
26. Piłka Nożna Plus : magazyn sportowy 
27. Pływanie 
28. Podlaska Kultura Fizyczna 
29. Polska Siatkówka 
30. POMOST : biuletyn osób niepełnosprawnych 
31. Prace Instytutu Kultury Fizycznej (seria Zesz. Nauk. / Uniw. Szczeciński) 
32. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa) 
33. Przegląd Sportowy (poprzedni tytuł: Tempo) 
34. Przegląd Sokoli 
35. Research Yearbook / AWF Gdańsk 
36. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk 
37. Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska 
38. Rocznik Naukowy IDO – Ruch Dla Kultury 
39. Roczniki Naukowe / AWF Warszawa 
40. Roczniki Naukowe WSWFiT w Supraślu 
41. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 
42. Siatkówka 
43. Sport 
44. Sport dla Wszystkich 
45. Sport Niepełnosprawnych 
46. Sport Wyczynowy 
47. Sportplus 
48. Sporty Wodne i Ratownictwo 
49. Studia Humanistyczne / AWF Kraków 
50. Studies in Physical Culture & Tourism 
51. Super Volley 
52. Tenis : magazyn 
53. Trener 
54. Wioślarz 
55. Wuefiak 
56. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia (seria Zesz. Nauk. / PO) 
57. Wychowanie Fizyczne i Sport 
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58. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 
59. Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF Katowice 
60. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków 
61. Żagle 

IX. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA 

1. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zesz. Nauk. / Uniw. Szczeciński) 
2. Folia Turistica 
3. Góry : górski magazyn sportowy 
4. Hotelarz 
5. Magazyn Górski 
6. National Geographic Polska 
7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
8. Płaj 
9. Problemy Turystyki 

10. Problemy Turystyki i Hotelarstwa 
11. Rekreacja i Turystyka (seria Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu) 
12. Roczniki Naukowe WSWFiT w Supraślu 
13. Rynek Podróży 
14. Rynek Turystyczny 
15. Spa & Wellness 
16. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WWSTiZ w Poznaniu 
17. Studia Turystyczne 
18. Studies in Physical Culture & Tourism 
19. Sudety 
20. Taternik 
21. TTG Polska 
22. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) 
23. Turystyka i Hotelarstwo 
24. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa 
25. Turystyka i Rekreacja (seria Zeszyty Naukowe /PO) 
26. Turystyka i Rekreacja (seria Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie) 
27. Turyzm 
28. Wiadomości Turystyczne 
29. Wierchy 
30. Zeszyty Naukowe WSHiT w Częstochowie 
31. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków 
 
X. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE 

1. Dziennik : Polska, Europa, świat 
2. Polska Dziennik Zachodni 
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3. Forum  
4. Gazeta Wyborcza 
5. Newsweek Polska 
6. Polityka 
7. Przekrój 
8. Rzeczpospolita 
9. Śląsk 

10. Wprost 
 
 
 
 
 
 

Sekcji Informac
uprzejmie zwraca

naukowych naszej
zgłaszan

Prace rejestrowane 
autorów kserokopii,  

Dostarczone
- pełny te

- stronę tytu

Należy je przesy

in

 
 
 
 
 

Pracownicy  
ji Naukowej Biblioteki Głównej  

ją się do wszystkich pracowników  
 Uczelni z prośbą o systematyczne 
ie publikacji naukowych. 

są na podstawie dostarczonych przez 
 nadbitek bądź plików w formacie pdf.

 materiały powinny zawierać: 
kst artykułu lub rozdziału 
łową czasopisma lub książki 

łać drogą elektroniczną na adres: 

fo@awf.katowice.pl 
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Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej 
 
Bazy własne biblioteki: 

• PROLIB 
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii 
Wychowania Fizycznego. 
• PROMAX 
Rejestruje dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły, 
udział w konferencjach naukowych) oraz prace magisterskie i doktorskie. 

Bazy elektroniczne dostępne w Czytelni Informacji Naukowej oraz 
w Internecie:  

• ACTA BIOCHIMICA POLONICA 
Elektroniczna wersja czasopisma „Acta Biochimica Polonica”. 
• AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY  
Elektroniczna wersja czasopisma „Australian Journal of Physiotherapy”. 
• MEDICINA SPORTIVA 
Elektroniczna wersja czasopisma „Medicina Sportiva” na CD-ROM. Za 
rok 2005-2007. 
• MEDICINA SPORTIVA PRACTICA 
Elektroniczna wersja czasopisma „Medicina Sportiva Practica” na CD-
ROM. Za rok 2006-2007. 
• SPORTS MEDICINE  
Elektroniczna wersja czasopisma „Sports Medicine” on-line na platformie 
OVID. 
 
W ramach serwisu EBSCO (on-line): 
 
• ACADEMIC SEARCH COMPLETE 
Największa na świecie akademicka wielodziedzinowa baza danych, zawie-
ra blisko 4000 pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych. Re-
prezentowane są w niej takie dziedziny jak: pedagogika, edukacja, nauki 
medyczne, biologiczne i społeczne.  
• AGRICOLA 
Baza zawiera opisy bibliograficzne z zakresu rolnictwa i ochrony środowi-
ska od 1970 (również patenty, oprogramowanie, raporty techniczne). 
• AMERICAN HUMANITIES INDEX 
Zawiera kolekcje opisów bibliograficznych z czasopism popularnonaukowych, 
wydawanych w USA i Kanadzie przez Whiston Publishing. 
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• BUSINESS SEARCH PREMIER 
Największa na świecie pełnotekstowa baza danych z dziedziny biznesu. 
Zawiera teksty artykułów z 3.050 czasopism. 
• CLINICAL PHARMACOLOGY 
Baza dotyczy rejestrowanych w USA leków, ziół i suplementów żywienio-
wych, również tych, które znajdują się w fazie badań klinicznych. 
• COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE 
Baza umożliwia wyszukiwanie artykułów z dziedziny komunikacji i me-
diów komunikacyjnych. 
• ERIC 
ERIC zawiera streszczenia z ponad 980 czasopism z dziedziny edukacji 
i wychowania. 
• HEALTH SOURCE - CONSUMER EDITION 
Baza obejmuje blisko 300 czasopism z pełnymi tekstami z zakresu nauk 
medycznych, nauk o żywieniu i suplementacji, opieki nad dziećmi, medy-
cyny sportowej i zdrowego stylu życia. 
• HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION 
Baza obejmuje 550 czasopism z pełnymi tekstami oraz 850 czasopism ze 
streszczeniami zawartości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. 
• MASTERFILE PREMIER 
Baza adresowana do bibliotek publicznych, multidyscyplinarnych. Obej-
muje ponad 2000 opisów bibliograficznych, w tym również pełne teksty 
wybranych artykułów od 1975 roku. Dodatkowo: 350 tekstów książek, 
ponad 84.000 biografii, ponad 86.000 dokumentów źródłowych oraz ko-
lekcję 107.000 zdjęć, map i oznaczeń. 
• MEDLINE  
Baza Narodowej Biblioteki Medycznej USA zawiera abstrakty publikacji 
z zakresu nauk medycznych, w tym z rehabilitacji i fizjoterapii. Obejmuje 
publikacje od roku 1966 do chwili obecnej z około 3800 czasopism. Me-
dline zawiera odnośniki do wszystkich publikacji zawartych w Index Me-
dicus, Index to Dental Literature oraz International Nursing. W bazie 
znajduje się ponad 11 mln rekordów bibliotecznych, z tego ok. 75% 
z abstraktami. MEDLINE jest udostępniany w ICM w systemie OvidNET, 
zajmuje obecnie ok. 9 GB i jest aktualizowany miesięcznie. 
• NEWSPAPER SOURCE 
Newspaper Source zawiera wybrane pełne teksty z ok. 180 regionalnych 
gazet amerykańskich i wybranych międzynarodowych pozycji praso-
wych. Z dziedziny biznesu zawiera ponad 10.000 pozycji. 
• REGIONAL BUSINESS NEWS 
Baza zawiera pełne teksty artykułów z regionalnych czasopism i gazet 
biznesowych z USA. 
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• SPORT DISCUS  
Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wraz ze streszczeniami (peł-
ne opisy bibliograficzne monografii od 1949 r., czasopism od 1975 r.). 
Zakres tematyczny bazy to: sport, wychowanie fizyczne, fizjologia, biome-
chanika i rekreacja.  
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ie z myślą o Was na naszej stronie internetowej 
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powstał Serwis Informacji Naukowej. 

Zajrzyjcie koniecznie!  
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 NOWOŚCI W ZBIORACH 
 
 
 
 
 
 

Wykaz książek zarejestrowanych  
w Bibliotece w III kwartale 2008 roku 

 
 
 
 
 
 
 
Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo, bibliografie, 
ogólne podstawy wiedzy i kultury 
 

ECO U.: O bibliotece. Warszawa : „Świat Książki” - Bertelsmann Me-
dia, 2007. Sygn.: W 38945 
 
Filozofia, psychologia, religia 
 

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. 
nauk. B. Cytowskiej, B. Winczury i A. Stawarskiego. Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38892 
 

PASIECZNY R.: Polskie skarby sakralne. Warszawa : Oficyna Wydaw-
nicza „Multico”, cop. 2008. (50 Miejsc na Weekend). Sygn.: Cz.O. 38764 
 

SŁOMSKI W.: Etyka : zagadnienia wybrane. Warszawa : Katedra Filo-
zofii WSFiZ, 2007. (Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Warszawie). Sygn.: Cz.O. 38886 
 

Wartość i człowiek : w 40. rocznicę śmierci Henryka Elzenberga / [red. 
nauk. W. Słomski]. Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2007. (Rozprawy 
i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w War-
szawie). Sygn.: Cz.O. 38876 
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Socjologia, statystyka, demografia 
 

ADLER R., ROSENFELD L., PROCTOR II R.: Relacje interpersonalne : 
proces porozumiewania się. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2006. 
Sygn.: W 38950 
 

KOT S., JAKUBOWSKI J., SOKOŁOWSKI A.: Statystyka : podręcznik 
dla studiów ekonomicznych. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji 
„Difin”, 2007. Sygn.: W 38868;  Cz.O. 38867 

 
MROZEK M.: Praca! : szukam, zmieniam, wybieram. Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 1). Sygn.: Cz.O. 38974 
 
Praktyczna statystyka w medycynie i farmacji : planowanie badań 

i opracowywanie wyników / [red. nauk. J. Wątroba]. Kraków : „StatSoft”, 
2008. Sygn.: W 38889;  Cz.O. 38870 

 
R&D - badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych. Kra-

ków : „StatSoft”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38869 
 
SŁABY T.: Metody ilościowe w turystyce / Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 

Gastronomii i Turystyki. Warszawa : WSHGiT, 2008. Sygn.: Cz.O. 38839 
 
Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość 
 

CIESIELSKI M.: Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? 
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 
5). Sygn.: Cz.O. 38978 

 
DOLAN P., OLSEN J.: Dystrybucja usług medycznych : zagadnienia 

ekonomiczne i etyczne. Warszawa : „CeDeWu”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38747 
 

FERENC J.: Sport w służbie polityki : Wyścig Pokoju 1948-1989. War-
szawa : „Trio” : Collegium Civitas, 2008. (W Krainie PRL). Sygn.: Cz.O. 38773 

 
Kadry w gospodarce turystycznej / [red. nauk. A. Panasiuk]. Szczecin : 

Wydaw. Nauk. US, 2008. (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; 
nr 496. Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 19). Sygn.: Cz.O. 38856 

 
KULCZYCKA L.: Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej? Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka 
Gazety Wyborczej ; 4). Sygn.: Cz.O. 38977 
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KULCZYCKA L.: Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? War-
szawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 3). 
Sygn.: Cz.O. 38976 

 
4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-

gospodarczych / zespół aut. J. Wiśniewski i in.]. Warszawa : Urząd Komi-
tetu Integracji Europejskiej, 2008. Sygn.: Cz.O. 38888 

 
MISZTAL M.: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych : tworzenie i wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory dokumen-
tów, pytania i odpowiedzi. Wyd. 2. Przemyśl : Ogólnopolska Baza Praco-
dawców Osób Niepełnosprawnych, 2008. Sygn.: Cz.O. 38797 

 
POLCZYK M.: Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 2). Sygn.: Cz.O. 38975 
 

R&D - badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych. Kra-
ków : „StatSoft”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38869 

 
RĄCZKOWSKI B.: BHP w praktyce. Wyd. 11 uzup., stan prawny na 

dzień 30 listopada 2007 r. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 
Kadr, 2008. Sygn.: Cz.O. 38964 

 
STOJEK-SIWIŃSKA M.: Mam już pracę! : prawo w pracy. Warszawa : 

Wolters Kluwer Polska, 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 6). Sygn.: 
Cz.O. 38979 
 

Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / 
pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego. Sucha Beskidzka ; Kraków : WSTiE, 
2008. (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej 
Beskidzkiej). Sygn.: W 38934-38937;  Cz.O. 38933 

 
TZU S., PIN S.: Sztuka wojny. Wyd. 2. Gliwice : „Helion”, cop. 2008. 

Sygn.: W 38909 
 
Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przy-

szłości / [red. nauk. A. Panasiuk, K. Rogoziński]. Szczecin : Wydaw. Na-
uk. US, 2008. (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 497). 
Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 20). 

T. 1. Sygn.: Cz.O. 38857/T.1 
T. 2. Sygn.: Cz.O. 38857/T.2 
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WILLIAMS L.: Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic : zrób imponujące 
wrażenie i zdobądź wymarzoną pracę. Gliwice : „Helion”, cop. 2006. Sy-
gn.: Cz.O. 38947 
 

Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty / oprac. 
zostało przygot. przez zespół w skł. M. Duszczyk [i in.]. Warszawa : UKIE. 
Departament Analiz i Strategii : Departament Dokumentacji Europejskiej 
i Publikacji, 2005. (Biblioteka Europejska / Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej w Warszawie ; 37). Sygn.: Cz.O. 38875 
 

Zarządzanie ryzykiem, skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom 
naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych / przygot. do dr. S. Sło-
wik, A. Jaworski. Katowice : Wydział Zarządzania Kryzysowego. Śląski 
Urząd Wojewódzki, [2008]. Sygn.: W 38880;  Cz.O. 38879 
 
Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wychowanie 

 
Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. J. Kostkiewicz. 

Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38890 
 

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. T. Koszczyca [i in.] ; 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. 
AWF, 2007. Sygn.: Cz.O. 38850 

 
Album absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego [w Warszawie] : 

rocznik 1965. Warszawa : [nakł. aut.], 2001. Sygn.: Cz.O. 38877 
 
BOCHENEK M.: Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży. Biała Podla-

ska : AWF w Warszawie. ZWWF, 2008. (Monografie i Opracowania / Aka-
demia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiej-
scowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej ; nr 4). Sygn.: 
Cz.O. 38967 
 

JANIKOWSKA-SIATKA M., SKRĘTOWICZ E., SZYMAŃSKA E.: Zaba-
wy i gry ruchowe na lekcjach wf i festynach sportowo-rekreacyjnych. Wyd. 
5. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2008. (Sport, Zdrowie). 
Sygn.: Cz.O. 38820 

 
KARWACKI A.: Kształcenie uzdolnionej młodzieży w świadomości 

uczniów niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego / Akademia Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa : Wy-
daw. AWF, 2008. Sygn.: Cz.O. 38847 
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KOSTERA M., ROSIAK A.: Nauczyciel akademicki : zajęcia dydaktycz-
ne, jak je prowadzić, by... Wyd. 2. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. 
Psychologiczne, 2008. Sygn.: Cz.O. 38899 
 

MITURA E., KONIUSZEWSKA E.: Hotelarstwo : organizacja i technika 
pracy : poradnik dla nauczyciela. Warszawa : Centrum Doradztwa i In-
formacji „Difin”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38894 

 
NOWAK M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa : Wydaw. Aka-

demickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008. (Pedagogika 
Wobec Współczesności). Sygn.: Cz.O. 38910 

 
Obozy letnie : przewodnik do ćwiczeń / pod red. T. Staniszewskiego 

i S. Neuhorna. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydaw. AWF, 2008. (Ze-
szyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie). Sygn.: Cz.O. 38845 
 

OKOŃ W.: Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. 10 uzup. i popr. Warszawa : 
Wydaw. Akad. „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, 2007. Sygn.: Cz.O. 38901 

 
OWCZAREK S.: Gimnastyka przedszkolaka. Wyd. 5 zm. Warszawa : Wy-

daw. Szkolne i Pedagogiczne, 2007. Sygn.: W 38822, 38823;  Cz.O. 38821 
 

„Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej” : śląski system współ-
zawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na rok szkolny 2008/2009 : 
igrzyska, gimnazjada, licealiada / Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Kuratorium Oświaty, Śląski Szkolny Związek Sportowy w Ka-
towicach. Katowice : ŚLSZS, 2008. (Sport Wszystkich Dzieci). Sygn.: 
Cz.O. 38949 
 
Turystyka, rekreacja, czas wolny, hotelarstwo, etnologia 
 

Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie / 
pod red. A. Dencikowskiej, S. Drozda, W. Czarnego. Rzeszów : Wydaw. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Sygn.: Cz.O. 38840 
 

AREM T.: Nordic Walking : rozruszaj swoje ciało. Warszawa : „MT Biz-
nes”, cop. 2008. (Laurum). Sygn.: W 38793;  Cz.O. 38759 

 
BOCHENEK M.: Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży. Biała Podla-

ska : AWF w Warszawie. ZWWF, 2008. (Monografie i Opracowania / Aka-
demia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiej-
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scowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej ; nr 4). Sygn.: 
Cz.O. 38967 
 

BONISŁAWSKI M.: Zachowania przedsiębiorców w turystyce : elemen-
ty psychologii ekonomicznej turystyki. Toruń : Adam Marszałek, cop. 
2007. Sygn.: Cz.O. 38796 

 
CHMIEL A.: Turystyka w Polsce w latach 1945-1989. Warszawa : AL-

MAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Sygn.: Cz.O. 38794 
 
CHOJNACKA M.: Węgry : na ostro i na słodko : przewodnik. Wyd. 2. 

Kraków : „Bezdroża”, 2007. (Przewodniki Bezdroży). Sygn.: W 38785 
 

CHOJNACKA M., SWAJDO J.: Węgry : kąpieliska termalne i lecznicze. 
Kraków : „Bezdroża”, 2005. (Przewodnik Turystyczny. Szlaki). Sygn.: W 38784 
 

CHUDOBA T.: Marketing w turystyce. Warszawa : „CeDeWu”, 2008. 
Sygn.: W 38754, 38755;  Cz.O. 38753 
 

CHUDOBA T.: Teoria i metodyka turystyki. Warszawa : Centrum Do-
radztwa i Informacji „Difin”, 2008. Sygn.: W 38778-38781;  Cz.O. 38777 

 
CYNARSKI W.: Spotkania, konflikty, dialogi : analiza wybranych ob-

szarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej. Rzeszów : Wydaw. Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 2008. Sygn.: Cz.O. 38843 

 
DZIEDZIC T.: Rynek lotniczy 2008 : [dynamika, wskaźniki, prognozy] / 

Instytut Turystyki. Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2008. 
(Raport / Wiadomości Turystyczne). Sygn.: Cz.O. 38972 
 

FIGURSKA M., FIGURSKI T.: Nordic Walking dla ciebie : poradnik dla 
instruktorów rekreacji ruchowej. Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Inter-
spar”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38758 

 
Folk culture of the river Bug area inhabitants / M. Bochenek [i in.]. Biala 

Podlaska : Faculty of Physical Education, 2008. Sygn.: W 38957 
 
GLINKA T., PIASECKI M.: Polska - 60 wycieczek : najpiękniejsze miejsca. 

Poznań : „Publicat”, cop. 2005. (Najpiękniejsze Miejsca). Sygn.: W 38971 
 
HALEMBA P., ŚLUSARCZYK J.: Wybór źródeł do dziejów poznawania 

Beskidu Żywieckiego do roku 1918 / Akademia Wychowania Fizycznego 
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im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2008. Sygn.: 
W 38631-38634;  Cz.O. 38630;  WJ 1227;  Cz.J. 1226 

 
Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopo-

morskim : turystyka / P. Niedzielski [i in.] ; Uniwersytet Szczeciński. 
Szczecin : Wydaw. Nauk. US, 2008. Sygn.: Cz.O. 38849 
 

KACZYŃSKA I., KACZYŃSKI T.: Szlakiem Piastowskim. Warszawa : „Sport 
i Turystyka – Muza”, 2008. (Przewodnik Turystyczny). Sygn.: W 38908 

 
Kadry w gospodarce turystycznej / [red. nauk. A. Panasiuk]. Szczecin : 

Wydaw. Nauk. US, 2008. (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; 
nr 496. Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 19). Sygn.: Cz.O. 38856 

 
KARPIŃSKI R., KARPIŃSKA M.: Pływanie : sport, zdrowie, rekreacja / 

[Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach]. 
Katowice : Wydaw. AWF, 2008. Sygn.: W 38636-38654; Cz.O. 38635, 
38637;  WJ 1229, 1230;  Cz.J. 1228 
 

KWILECKA M., BROŻEK Z.: Bezpośrednie funkcje rekreacji. Wyd. 2 
rozsz. Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Sygn.: 
Cz.O. 38679 
 

MAJ B.: Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki mło-
dzieży wielkomiejskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. 
Sygn.: Cz.O. 38772 
 

MERSKI J.: Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi 
dorosłych na ich sprawność motoryczną. Warszawa : ALMAMER Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna, 2007. Sygn.: Cz.O. 38680 
 

MITURA E., KONIUSZEWSKA E.: Hotelarstwo : organizacja i technika 
pracy : poradnik dla nauczyciela. Warszawa : Centrum Doradztwa i In-
formacji „Difin”, 2008. Sygn.: Cz.O. 38894 
 

OSTROWSKI A.: Sternik motorowodny. Warszawa : Oficyna Wydawni-
cza „Alma-Press”, 2008. (Książki dla Żeglarzy ; 90). Sygn.: Cz.O. 38905 
 

Polska na rowerze : [całkiem nowe trasy] / [kier. proj. M. Duława]. 
Bielsko-Biała : „Pascal”, 2007. Sygn.: W 38761 

 
Przedborski Park Krajobrazowy : 20 lat istnienia PPK (1988-2008) : 13 lat 

w Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 32 lata istnienia par-
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ków krajobrazowych w Polsce / pod red. Z. Wnuka ; Zakład Ekologii 
i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Wyd. 2. Rzeszów : Wydaw. UR, 2008. Sygn.: 
Cz.O. 38953 
 

SIWIŃSKI W., TAUBER R.: Leksykon turystyki i rekreacji : polsko-
angielski na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja / 
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki w Po-
znaniu. Poznań : WSHiG, 2008. (Podręczniki, Skrypty Wyższej Szkoły 
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu). Sygn.: W 38946;  Cz.O. 38792 

 
SŁABY T.: Metody ilościowe w turystyce / Wyższa Szkoła Hotelarstwa, 

Gastronomii i Turystyki. Warszawa : WSHGiT, 2008. Sygn.: Cz.O. 38839 
 

Socio-economic aspects of tourism and recreation / ed. by A. Dąb-
rowski, R. Rowiński. Warsaw : The Józef Piłsudski University of Physical 
Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007. Sygn.: W 38844 

 
Społeczności lokalne a turystyka : aspekty społeczne, kulturowe, eko-

nomiczne / red. nauk. L. Mazurkiewicz i A. Kowalczyk. Warszawa : Wy-
daw. AWF, 2008. (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizyczne-
go Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 128). Sygn.: Cz.O. 38969 

 
SZEWCZYK I., SZEWCZYK R.: Szlaki turystyczne. Warszawa : „Carta 

Blanca”, 2008. (Przewodnik po Polsce). Sygn.: W 38907 
 
Tancy i zabavy v tradicionnoj kul'ture pol'sko-belorussko-ukrainsogo 

pogranic'a / Martin Bohenek [i in.]. Balaa Podlaska : Territorial'nyj Fa-
kul'tet Fiziceskogo Vospitania Varsavskoj Akademii Fiziceskogo Vospita-
nia Uzefa Pisludskogo, 2008. Sygn.: W 38958 
 

Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / 
pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego. Sucha Beskidzka ; Kraków : WSTiE, 
2008. (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej 
Beskidzkiej). Sygn.: W 38934-38937;  Cz.O. 38933 
 

Turystyka kulturowa : spojrzenie geograficzne : praca zbiorowa / pod 
red. A. Kowalczyka. Warszawa : UW. WGiS, 2008. (Geografia Turyzmu / 
Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych ; 1). 
Sygn.: Cz.O. 38782 
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WATKINS S., JONES C.: Niezapomniane szlaki, na które warto wyru-
szyć choć raz. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, cop. 2008. (BBC Bo-
oks). Sygn.: W 38900 
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Krzyżówka UKD 
 

 
 
W wiersze krzyżówki oznaczone literami A – P wpisz słowne odpowied-

niki podanych poniżej symboli UKD. Hasło ukaże się w oznaczonych sza-
rym kolorem kratkach.  
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A   615.37 
B (375)  
C 796.333 
D 339.138 
E 523.34 
F 373.5.046 – 021.64 
G (=162.1)  
H 026.062 
I 633.174 
J 537.6 
K 796.323 
L - 055.2 
M 520/524 
N 616.71 – 007  
O 336.748.12 
P 356.1 
 
Rozwiązaniem krzyżówki jest podanie hasła oraz odpowiedź na pyta-

nie: 
Z jakiego znanego dzieła literackiego, na temat biblioteki, ten termin 

pochodzi? Prosimy o podanie tytułu i autora. 
 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres e-mail: 
d.ziolkowski@awf.katowice.pl 

 
Dla trzech wylosowanych osób przygotowaliśmy nagrody - niespo-

dzianki! 
 
 
Krzyżówkę opracował mgr Damian Ziółkowski, pracownik Sekcji 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AWF im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach. 
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http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/jastrzebie.html 

 




