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OD REDAKCJI

No future book. Śmierć książki - tak wybrany tytuł rozważań zna-
nego badacza rynku publikacji, Łukasza Gołębiewskiego, jednozna-
cznie wskazuje na nową sytuację książki, w jej kontekście kulturo-
wym, ekonomicznym i społecznym. Przede wszystkim zmiany dotyczą
nośnika: od drukowanej postaci kodeksu do pliku z zapisem bitów.
Słynna maksyma Marshalla McLuhana the medium is a message
(przekaźnik jest przekazem) nie tylko podkreśla znaczenie formy
utrwalenia tekstu, ale wskazuje na linearny porządek pisma, który
wpływał na sposób organizowania i odbierania Zachodniej cywilizacji.
Tymczasem jednym z najważniejszych wyznaczników elektronicznego
tekstu jest hiperłącze (hyperlink), z jego charakterystycznymi cecha-
mi, jak interakcja, nawigacja czy multimedialność. Tak to komento-
wał Umberto Eco (Nowe środki masowego przekazu a przyszłość
książki, 1996): „Książka wymaga lektury linearnej, od początku do
końca […] Hipertekst natomiast pozwala sklejać w jednej chwili
i wedle naszego życzenia rozmaite partie tego samego tekstu, a tym
samym zapewnia odczytanie osobiste, za każdym razem inne”.

Upowszechnienie druku doprowadziło do powstania respublica
litterarum („rzeczypospolitej ludzi piśmiennych” - Elisabeth L. Eisen-
stein, The Painting Press as an Agent of Change, 1979), jako formacji
w pewien sposób jednolitej i ciągłej, wyznaczonej przez linearny typ
lektury. Współczesne technologie cyfrowe kształtują zaś „GEN-ISBN”
(Ł. Gołębiewski) - nowe pokolenie czytelników, nastawionych na inte-
rakcję, zwłaszcza wymianę treści, poglądów, dóbr, a nawet emocji
między użytkownikami Internetu. „W świecie, w którym ponad mi-
liard osób ma dostęp do sieci Wikinomia jest zapowiedzią bezprece-
densowych możliwości. Globalna współpraca to nie tylko motor napę-
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dowy sukcesu na dzisiejszych rynkach – ma ona znaczący udział
w zmianie podejścia do prowadzenia badań naukowych, tworzenia
kultury, zdobywania wiedzy, uczenia się, kierowania społecznościami
i narodami” (D. Tapscott, A. Williams Wikinomia. O globalnej współ-
pracy, która zmienia wszystko, 2008). Wikinomii umożliwia nie tylko
działanie na skalę globalną, ale także otwartość, partnerstwo oraz no-
wy sposób udostępniania zasobów. Ten istotny problem dzielenia się
wiedzą w społecznościowym Internecie podjęła Sabina Cisek. Na pod-
stawie określonych, dominujących i wspólnych w obrębie pewnych
grup serwisów WWW prawidłowości, wyodrębniła ich cechy. Podała
próbę typologii serwisów Web 2.0, w których w szczególności wystę-
puje knowledge sparing; każdy typ ilustrują wybrane przykłady.

Krytyka formy komunikacji Web 2.0 wskazuje m.in. na konie-
czność weryfikacji wiarygodności źródła, przestrzegania standardów ja-
kości, oryginalności i autentyczności, a także zagrożenie dla własności
intelektualnej oraz sytuacji na rynku wydawniczym, poligraficznym
i księgarskim. O znaczeniu tego problemu świadczy podtytuł książki
Wolna kultura autorstwa L. Lessinga: „W jaki sposób wielkie media wy-
korzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować
kreatywność”. Na te zagadnienia zwróciła uwagę Aneta Drabek, która
poddała charakterystyce polskie czasopisma open access, dostępne
w bazie „Arianta”, która nie tylko zamieszcza wszystkie ważne, weryfi-
kowane informacje o konkretnych tytułach, ale także codzienne jest
aktualizowana. Celem ruchu open access jest przełamanie monopolu
wielkich komercyjnych wydawców oraz dostarczenie informacji użytko-
wnikom, z jednoczesnym zachowaniem praw autorskich dla jej twór-
ców (ODLIS). Na tych zasadach, a także z wykorzystaniem praw Creati-
ve Commons i tradycyjnego zastrzeżenia wszystkich praw autorskich,
są udostępniane teksty w cyfrowych bibliotekach i repozytoriach. Je-
dnym z pierwszych był projekt Gutenberg, a do najnowszych należy
Europeana; podobnie w Polsce została uruchomiona Biblioteka Naro-
dowa Polona, Polska Biblioteka Internetowa, działa Federacja Bibliotek
Cyfrowych i liczne biblioteki cyfrowe. Digitalizacja obejmuje zarówno
dawne, jak i współczesne prace, publikacje naukowe, edukacyjne, lite-
raturę. Monika Jędralska zaprezentowała zasady współpracy Biblioteki
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu ze Śląską Biblioteką Cyfrową
w zakresie współtworzenia jej cyfrowego zasobu.

Aspekt ekonomiczny może również zadecydować o przyszłości
tradycyjnej książki. Uwikłanie słowa w proces technologiczny (Walter
J. Ong, Oralność i piśmienność, 1982), sprawiło, że stało się ono to-
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warem. Jako taki słowo – tekst podlega określonym prawom rynku: je-
żeli czytniki e-ksiażek będą tak tanie, jak obecnie telefony komórkowe
(nawet dostępne „za złotówkę”), a pliki do pobrania praktycznie na-
tychmiast, w niskiej cenie lub wręcz w abonamencie, bez limitu dostę-
pu, bez zwracania uwagi na przepustowość, co bywa problemem
w serwerach peer–to-peer, to „przyszłość handlu kulturą cyfrową zasa-
dzać się będzie [jedynie – JG] na skali oferty i liczbie transakcji” (Ł. Go-
łębiewski). Problematykę rozwoju piśmienniczych zasobów cyfrowych
podjęła Małgorzata Góralska (Cyfryzacja kultury książki – koncepcje
i realizacje), nawiązując do początków kształtowania się komunikacji
elektronicznej, ze wskazaniem na wielokierunkowość rozwoju koncep-
cji książek elektronicznych: od multimedialnych publikacji na dyskach
optycznych, przez czytniki dedykowane po książki udostępniane w Sie-
ci. W ewolucji książek dostępnych on-line Autorka wskazała e-teksty,
programy do przeglądania e-książek i „książki wirtualne”. Istotnym za-
gadnieniem jest także przyszłość książek elektronicznych: wykształce-
nie się ich formy czy też nieustanne zmiany, jako stały, integralny ele-
ment „cyfrowej kultury książki”. Za współistnieniem książki również
w jej tradycyjnej formie zdają się przemawiać „technologiczna prostota”
oraz jej „semiotyczna i kulturowa złożoność, wynikająca z wielowieko-
wej obecności książek w systemie cywilizacji”. Do podobnego wniosku
o koegzystencji obu nośników tekstu dochodzi Arkadiusz Pulikowski,
podkreślając, że wyrazem „rywalizacji o czytelników” będzie różny sto-
pień i proporcje wykorzystania książki tradycyjnej i elektronicznej jako
nowego sposobu obcowania z tekstem. Zarazem pojawienie się e-czyt-
ników (ostatnio do produktów Amazon dołączyła firma Apple, z aplika-
cją iBooks w iPadzie) wykorzystujących e-papier służy wygodnemu do-
stępowi do zasobów bibliotek cyfrowych, księgarni internetowych, co
najpewniej wpłynie na ich popularność.

Omawiając różne aspekty funkcjonowania współczesnej książki
elektronicznej, Autorzy dochodzą do wniosku, że niewątpliwe zmiany
mają charakter bardziej ewolucyjny, niż rewolucyjnie głoszona
„śmierć” drukowanej książki. Z pewnością jednak ta sytuacja stanowi
wyzwanie nie tylko dla autorów, czytelników czy branży wydawniczo-
-poligraficznej, ale także dla bibliotek.

Jolanta Gwioździk
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CYFRYZACJA KULTURY KSIĄŻKI
– KONCEPCJE I REALIZACJE

MAŁGORZATA GÓRALSKA
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Uniwersytetu Wrocławskiego

Obecnie publikacje elektroniczne stały się integralnym elementem
kultury książki. Niewątpliwie najwięcej kontrowersji budzi rozstrzygnię-
cie kwestii ich przyszłej roli w systemie komunikacji ludzkiej – czy zastą-
pią one książki drukowane, czy też będą stanowiły przez pewien czas
modną ciekawostkę, która raczej nie zdominuje tradycyjnego rynku wy-
dawniczego? Wykraczanie poza granice teraźniejszości jest jednak o tyle
kłopotliwe, że wiele zjawisk współczesnych w dalszym ciągu czeka na
zbadanie i opisanie. Zapatrzeni w przyszłość, niekiedy wręcz zdezorien-
towani tempem zmian w bliższym i dalszym otoczeniu, często pomijamy
sprawy, które pozostają w zasięgu ręki, a stanowią równie ciekawy te-
mat do refleksji. Niewątpliwie jednym z takich problemów jest sam prze-
bieg rewolucji cyfrowej. Warto zastanowić się zatem, co zadecydowało
o tym, że komputery, których pierwotnym przeznaczeniem było wykony-
wanie skomplikowanych obliczeń matematycznych, stały się alternaty-
wnym dla druku nośnikiem przekazu. W jaki sposób urządzenia wywo-
dzące się wprost od ENIAC-a (pierwszego elektronicznego komputera
ogólnego zastosowania stworzonego przez inżynierów z Uniwersytetu
Pensylwanii, ważącego 30 ton i zajmującego 72 m2 powierzchni)
(Ligonnière, 1992) zostały na stałe powiązane z kulturą książki?

Odwołując się do początków rewolucji cyfrowej, nie sposób pomi-
nąć pierwszych pionierów informatyki – wizjonerów, a często wręcz
entuzjastów komputerów. Oni bowiem, mimo znacznych ograniczeń
technicznych, potrafili dostrzec takie zastosowanie technologii kom-
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puterowej, które ziściło się dopiero po latach. W tym gronie pier-
wszeństwo należy się niewątpliwie Vannevarowi Bushowi, który co
prawda swoją najbardziej znaną pracę - esej As we may think - opub-
likował w lipcu 1945 r., czyli jeszcze przed powstaniem ENIAC-a, ale
już wtedy usprawnienia komunikacji ludzkiej upatrywał w wymianie
tradycyjnego papierowego nośnika na inny. Nie był on jedynym bada-
czem (Góralska, 2005), który dostrzegł niewystarczalność, a w niektó-
rych przypadkach wręcz nieadekwatność, tradycyjnego drukowanego
piśmiennictwa wobec zasobów ludzkiej wiedzy oraz sposobów jej
przyswajania przez umysł człowieka. Trzeba jednak przyznać, że pier-
wsi informatycy najczęściej powoływali się właśnie na lekturę jego
pracy, jako ten czynnik, który bezpośrednio zainspirował ich myśle-
nie o komputerach w kontekście przyszłości. Bush stwierdził w swo-
im eseju, że umysł człowieka nie funkcjonuje w sposób liniowy, ale
raczej preferuje myślenie „skojarzeniowe”; stąd też tradycyjne piś-
miennictwo oparte na linearnym schemacie prezentowania treści nie
odzwierciedla naturalnych procesów myślowych człowieka. Zapropo-
nowany przez niego mechanizm gromadzenia i przetwarzania infor-
macji, który umożliwiałby wprowadzenie połączeń pomiędzy poszcze-
gólnymi fragmentami zbioru i tworzenia w ten sposób swoistych
„ścieżek” wiedzy, nie jest obecnie dla internautów „żeglujących” po
stronach WWW niczym szczególnym. Jednak nie można zapominać,
że dla Busha usprawniania technologiczne łączyły się z mikrorepro-
dukcją. Stąd praktyczna realizacja jego pomysłu w postaci Memexa
(urządzenia o wyglądzie zwykłego biurka, które zasobami książek,
czasopism, zdjęć i notatek miało przypominać całkiem pokaźną bib-
liotekę) zakładała wykorzystanie mikrofilmów.

Kolejna ważna w historii informatyki postać – Joseph Carl Robi-
nett Licklider — w początkach lat 60. prowadził badania z inicjatywy
Rady Zasobów Bibliotecznych nad „założeniami i problemami biblio-
tek przyszłości”. Chociaż komputery w tamtym okresie w dalszym
ciągu stanowiły mało poręczne, skomplikowane w obsłudze i niezbyt
efektywne urządzenia1, poszukiwania coraz szerszego zakresu zasto-
sowań sprzętu elektronicznego przyniosły koncepcję wykorzystania
jego potencjału w usprawnieniu prac badawczych czy obiegu piś-
miennictwa. Potwierdzeniem tych tendencji była publikacja Libraries
of the future z 1965 roku, stanowiąca efekt pracy i przemyśleń Lickli-

1 Najnowszym komputerem, który miał okazję wówczas testować Licklider był PDP-1
(pierwszy komercyjny komputer wyposażony w klawiaturę i monitor).
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dera w związku z jego zaangażowaniem we wspomniane badania nad
bibliotekami przyszłości. Odnaleźć w niej można znamienną wypo-
wiedź: „Posługiwanie się maszynami matematycznymi nie jest jedynie
gromadzeniem danych i pisaniem programów dla maszyny, perforo-
waniem danych i programów na kartach, dostarczaniem kart do
ośrodka obliczeniowego rano i odbieraniem wyników po południu.
Nauka o maszynach matematycznych i ich technika stanowi bowiem
jedynie pewną część ogółu koncepcji, istotnych i obiecujących dla
przyszłych systemów poznawczych” (Licklider, 1972, s. 22).

„Systemy poznawcze” czy też „systemy neobiblioteczne”, w których
główną rolę odgrywać miały komputery były dla Licklidera właśnie sy-
stemami bibliotecznymi przyszłości. Pojęcia te przedstawił i scharakte-
ryzował Licklider na początku swoich rozważań dokonując następują-
cego podziału: biblioteki – systemy, książki – podsystemy, natomiast
stronice – składowe podsystemów. Tradycyjne składowe podsystemów
i systemów, czyli strony drukowanych publikacji, były według Licklide-
ra najdogodniejszym środkiem dla prezentowania informacji. W książ-
kach, składających się z szeregu połączonych kart, nie dostrzegał on
zbyt atrakcyjnej formy prezentowania treści ze względu na ich ciężar,
wysoką cenę, przestrzeń jakiej wymagają do składowania oraz zbyt po-
wolny obieg w społeczeństwie. Dla Licklidera ponadto książki „zawiera-
ją o wiele więcej informacji, niż czytelnik jest w stanie przyswoić sobie
w danym momencie, a w nadmiarze informacji często gubi się ta ich
część, którą chce poznać” (Licklider, 1972, s. 18). Drażniła go również
bierność i statyczność drukowanych kart. Proponował zastąpienie
książki urządzeniem, które pozwoli na łatwe przekazywanie danych,
bez konieczności przenoszenia materialnego nośnika, a także „będzie
nie tylko przedstawiać ludziom informacje, ale również przetwarzać je
dla nich” (Licklider, 1972, s. 19). Wyeliminowanie tradycyjnych ksią-
żek spowoduje z kolei zmianę na wyższym poziomie (czyli bibliotek –
systemów) przekształcając je w systemy poznawcze.

Pod koniec lat 60. inną wizję przyszłości technologii komputero-
wej przedstawił Alan Kay z Uniwersytetu Utah. Kaya zafascynowała
idea osobistych, przenośnych „manipulatorów” informacji i efektów,
jakie może przynieść ich używanie zarówno dla dzieci, jak i doros-
łych. Praktyczną realizację tej koncepcji przedstawił w postaci projek-
tu Dynabook: bezprzewodowego interaktywnego komputera osobiste-
go o rozmiarach zwykłego notesu, który mógł przechowywać i odtwa-
rzać różnego rodzaju dokumenty zarówno tekstowe, jak i graficzne
czy dźwiękowe. Nieliczne dostępne w tamtym czasie komputery w ni-
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czym nie przypominały tego typu urządzeń (pod względem rozmiarów,
mobilności czy zastosowania), Kay jednak pozostawał optymistą:
„Chociaż taki pomysł może się wydawać fantastyką naukową, aktual-
ne trendy w miniaturyzacji i obniżce cen sprzętu gwarantują jego rea-
lizację w niedalekiej przyszłości” (Kay, 1972). Szczególne zastosowa-
nie swojego projektu Kay upatrywał w edukacji. Dla niego bowiem
możliwość zdynamizowania procesu uczenia się dzięki mediom cyfro-
wym mogła zadecydować o rewolucyjnych zmianach w obszarze nau-
czania. Według Kaya: „Technologia nie jest bardziej niezbędna dla
edukacji niż książka, ale umożliwia wprowadzenie lepszej „książki”,
która jest raczej aktywna (tak jak dziecko) niż pasywna” (Kay, 1972).
Wyobrażenie na temat tego, jak utopijna wydawała się ta koncepcja
na przełomie lat 60. i 70. daje jej charakterystyka przedstawiona
przez Howarda Rheingolda w publikacji Narzędzia ułatwiające myśle-
nie, opisującej początki informatyki: „Alan Kay chciał stworzyć me-
dium, które byłoby wzmacniaczem fantazji i zarazem środkiem do
wzmacniania intelektu” (Rheingold, 2003, s. 289)2.

Do grona wizjonerów, którzy przetarli szlak dla cyfryzacji tradycyj-
nego piśmiennictwa, można zaliczyć również Michaela Harta (chociaż
inaczej niż u poprzedników jego pomysł nowego zastosowania kompu-
terów został natychmiast zrealizowany). W 1971 roku na Uniwersytecie
Illinois Hart miał możliwość skorzystania z komputera Xerox Sigma V
i doszedł do wniosku, że największą wartością, którą powinien przy-
nieść rozwój technologii komputerowej, będzie nie tyle umiejętność do-
konywania skomplikowanych obliczeń, co raczej możliwość magazyno-
wania, upowszechniania oraz przeszukiwania zbiorów przechowywa-
nych do tej pory w tradycyjnych bibliotekach. Swój pomysł Hart wpro-
wadził od razu w życie, a po wpisaniu tekstu Deklaracji niepodległości
Stanów Zjednoczonych starał się przesłać go do każdej osoby w sieci.
Tak rozpoczęła się historia projektu Gutenberg (Gutenberg) – najstar-
szej biblioteki cyfrowej w Internecie. Co prawda jej początkowy rozwój
nie był zbyt imponujący (przez pierwsze 20 lat udało się udostępnić po-
przez sieć zaledwie 10 dokumentów elektronicznych). Jednak sam fakt

2 Howard Rheingold (ur. 7 lipca 1947) - autor wielu publikacji dotyczących wpływu no-
wych mediów na przemiany w świadomości ludzkiej oraz relacjach społecznych. Napi-
sał między innymi: Virtual Reality (1991), The Virtual Community (1993) i Smart Mobs
(2002). Twórca stron internetowych i społecznościowych („HotWired”, „Electric Minds”,
„Brainstorms”). Prowadzi również działalność dydaktyczną w różnych ośrodkach: Stan-
ford University, UC Berkeley's School of Information, Annenberg School for Communi-
cation.
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jej trwania oraz dynamika rozwoju osiągnięta po 1991 roku (dzięki po-
stępowi technologicznemu, ale także konsekwencji twórcy i współpracy
szerokiego grona entuzjastów z całego świata) pozwoliły na stworzenie
kolekcji e-tekstów dostępnych dla każdego korzystającego z łączy sie-
ciowych, o dowolnej porze dnia i nocy. Warto podkreślić również, że
teksty elektroniczne umieszczone w ramach projektu Gutenberg stały
się swoistym kanonem cyfrowym, wykorzystywanym przez inne nowo
powstające w Internecie biblioteki.

W rozwoju technologii komputerowej od początku zatem dostrze-
gano potencjał, który zrewolucjonizuje dotychczasowy sposób groma-
dzenia i upowszechniania informacji (wiedzy), oparty głównie na dru-
kowanym piśmiennictwie. Problemem, który wydawał się nie do roz-
strzygnięcia na tym wstępnym etapie był właściwie jedynie wybór
konkretnej drogi rozwoju: technologii spełniającej odpowiednie kryte-
ria (właściwa szybkość przetwarzania danych, pojemność pamięci,
wielkość samego sprzętu komputerowego oraz jego ewentualna porta-
tywność, sposoby komunikacji użytkownika z programem – interfejs,
urządzenia peryferyjne – monitor, mysz itd.). Trzeba w tym miejscu
jednak wyraźnie zaznaczyć, że kolejne usprawnienia w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego wcale nie przyniosły pod
tym względem jednoznacznych rozstrzygnięć. Wręcz przeciwnie –
w miarę rozwoju technologii komputerowej wciąż pojawiały się nowe
rozwiązania czy też ich propozycje, które stwarzały odmienne możli-
wości informatyzacji zasobów ludzkiej wiedzy.

Przykładem początkowo dobrze zapowiadającej się drogi, która być
może wkrótce okaże się ślepą uliczką jest dysk optyczny (stworzony pod
koniec lat 70. a zaprezentowany na początku 80). Dzięki takim właści-
wościom, jak: możliwość utrwalania znacznej liczby informacji różnego
typu (tekstowych, obrazowych i dźwiękowych), niewielkie rozmiary sa-
mego nośnika, zapowiadana przez producentów trwałość materiału oraz
łatwość i szybkość dostępu do danych, dysk optyczny stanowił bardzo
atrakcyjny ekwiwalent papieru i tradycyjnej formy książki – kodeksu.
Dla upowszechnienia się tej formy prezentowania cyfrowego przekazu
książkowego istotny był również sposób jego dystrybuowania, który
gwarantował wydawcom uzyskanie dochodu z każdego sprzedanego eg-
zemplarza (pomijając oczywiście kopie pirackie). W krótkim czasie zatem
coraz większą popularnością zaczęły się cieszyć multimedialne książki
na CD-ROM-ach. Oferta tytułowa sprowadzała się przede wszystkim do
publikacji encyklopedycznych, słownikowych, podręcznikowych (np. do
nauki języków obcych) oraz multimediów dla dzieci. Jednak praktyka
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pokazała, że zarówno żywotność informacji utrwalanych na płycie CD,
jak i samego dysku optycznego raczej nie powinna być liczona w stule-
ciach i być może już wkrótce należeć on będzie, tak jak wiele innych
nośników, do historii rewolucji cyfrowej.

Kolejny kierunek rozwoju e-piśmiennictwa wyznaczyły specjalne
czytniki dedykowane, określane początkowo jako e-booki, a służące
do odczytu tekstów cyfrowych. Pierwsze urządzenia tego typu pojawi-
ły się na rynku już w 1986 roku (Góralska, 2005). Spelling Ace przy-
pominał co prawda w większym stopniu kalkulator niż komputer (na
ekranie wyświetlała się 1 linijka tekstu), tym niemniej zapoczątkował
on całą serię miniaturowego sprzętu elektronicznego, przez długi czas
jednoznacznie identyfikowanego z terminem „e-book”. W ciągu kolej-
nych lat ekran, na którym wyświetlany był tekst, ulegał znacznemu
powiększeniu, a i same urządzenia w coraz większym stopniu przypo-
minały swoim kształtem i rozmiarami tradycyjną książkę. W 1998 ro-
ku pojawiły się modele, które ze względu na swoje atrybuty zewnę-
trzne oraz funkcjonalność mogły w pełni pretendować do miana na-
stępców tradycyjnej książki (Rocket eBook firmy NuvoMedia oraz Sof-
tBook firmy SoftBook Press). Jednak wiele różnych czynników (m. in.
wysoka cena tego typu urządzeń, niewielki zestaw dostępnych tytu-
łów oraz ograniczone w stosunku do „zwykłych” laptopów możliwości)
doprowadziły do sytuacji, że już w 2003 roku firma Gemstar, która
przejęła Softbook i Nuvomedia, ogłosiła zaprzestanie sprzedaży wszy-
stkich swoich modeli (REB, GEM, Rocket, oraz SoftBook). Nie był to
jednak koniec prac nad stworzeniem mobilnych urządzeń elektroni-
cznych, zapewniających dostęp do cyfrowych zasobów piśmienni-
czych, które w użytkowaniu przypominałyby w większym stopniu tra-
dycyjne książki niż komputery. Badania nad elektronicznym papie-
rem przyniosły nową generacją urządzeń tego typu, wśród których je-
dnym z najnowszych i coraz popularniejszych jest czytnik Kindle fir-
my Amazon (Amazon). Jego pojawienie się na rynku w listopadzie
2007 roku wzbudziło taką sensację, że pierwsza oferta rozeszła się
w ciągu 5,5 godziny i sprzedaż wstrzymano aż do kwietnia. W lutym
2009 roku Amazon wprowadził nową wersję tego sprzętu – Kindle 2.
Jego zaletą jest między innymi bezprzewodowe łącze umożliwiające
ładowanie e-książek zakupionych w serwisie Amazon bezpośrednio
na urządzenie. Jednak ten system, który dla odbiorców amerykań-
skich stanowi niewątpliwe udogodnienie, zadecydował o braku możli-
wości upowszechnienia tego czytnika na rynku europejskim, ze
względu na problemy z lokalnymi operatorami Wi-Fi.
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Kindle umożliwia zatem przede wszystkim lekturę elektroni-
cznych książek i czasopism (i to takich tytułów, które do tej pory były
dostępne właściwie tylko w wersji drukowanej np. publikacji Stephe-
na Kinga). Należy podkreślić, że czytnik umożliwia nie tylko samo wy-
świetlenie tekstu na ekranie, ale również wykonywanie różnych ope-
racji związanych z jego lekturą, zapewnia konwersję tekstu na mowę,
możliwość określenia rozmiaru fontu, wpisywania własnych notatek,
a także ma wbudowany słownik. Dzięki zastosowaniu technologii pa-
pieru elektronicznego jakość wyświetlanego tekstu jest dosyć wysoka,
a samo urządzenie bardzo poręczne (0,36 cali grubości i 283 gramy
wagi). W nowej wersji – Kindle 2 przedłużono czas pracy baterii
i działa on przez 30 godzin, o ile nie korzysta się z połączenia bez-
przewodowego. Koszt urządzenia to 359 $. W materiałach promocyj-
nych firmy Amazon jest umieszczone nawet dosyć charakterystyczne
zdjęcie przedstawiające zaczytaną dziewczynę na plaży, trzymającą
w ręku właśnie to urządzenie – tak oto znika jeden z ostatnich bastio-
nów „tradycjonalistów”, którzy jeszcze do niedawna przedstawiając
wyższość drukowanej książki nad elektroniczną argumentowali, że
komputera nie można zabrać ze sobą w takie miejsce (nawet trady-
cyjne notebooki stanowiły pod tym względem spore wyzwanie ze
względu na swoje rozmiary, wagę i żywotność baterii).

Kolejny charakterystyczny kierunek rozwoju cyfryzacji tradycyjnej
kultury książki jest związany z jej sieciowym udostępnianiem. Począt-
kowo trudno nawet było mówić o książkach w sieci – raczej funkcjono-
wało określenie e-teksty (teksty elektroniczne). M. Hart od początku
używał wobec poszczególnych dokumentów z projektu Gutenberg
właśnie takiego określenia (e-teksty), odpierając tym samym zarzuty,
że wcale nie tworzy w Internecie biblioteki elektronicznych wersji ksią-
żek, ponieważ z książkami mają one niewiele wspólnego. Kolejne etapy
rewolucji cyfrowej (związane zarówno z rozwojem oprogramowania, jak
i digitalizacją) wskazują jednak na coraz większe upodobnienie tekstów
elektronicznych (szczególnie zaś tych, które wcześniej funkcjonowały
w postaci drukowanej) do rzeczywistych książek.

Przykładem takiego upodobnienia są programy określane nie-
kiedy jako przeglądarki tekstów3, takie jak: TK3, Microsoft Reader
czy Mobipocket Reader. Umożliwiają one czytelnikom lekturę tekstu

3 Instalowane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, np. palmtopach –
komputerach kieszonkowych czy smartfonach – rozbudowanych telefonach komórko-
wych.
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elektronicznego w warunkach przypominających czytanie drukowa-
nej publikacji, a jednocześnie oferują dodatkowe opcje, które mogą
być zrealizowane jedynie za pomocą komputera. W ich przypadku
wśród możliwości nawiązujących do kontekstu czytelniczego trady-
cyjnych druków można wymienić: podkreślanie fragmentów (ale też
rysowanie), sporządzanie notatek, zaznaczanie miejsca, w którym
kończymy czytanie itd. Wykorzystanie możliwości stwarzanych
przez technologię komputerową polega na: automatycznych linkach
do stron WWW, wyszukiwaniu właściwych fragmentów w tekście
utworu (dzięki indeksowaniu pełnotekstowemu), określeniu właści-
wej dla czytającego wielkości czcionki itp.

Charakterystyczny w tym kontekście wydaje się fakt, że nawet
w największych sieciowych bibliotekach cyfrowych, które mają do za-
oferowania użytkownikowi bogate e-księgozbiory, udostępnianie sa-
mych skanów (zeskanowanych stron tradycyjnych publikacji) już nie
wystarczy. Na przykład w kolekcji Text Archive (część zasobu Internet
Archive) oprócz różnych tradycyjnych dla cyfrowego piśmiennictwa
formatów (takich, jak: TXT, PDF czy HTML) wprowadzono również
format umożliwiający przeglądanie zeskanowanej publikacji w trybie
„przewracania kart”. Służy do tego aplikacja Flip Book. Dodatkowo za
pomocą wyszukiwarki program ułatwia szybkie odnalezienie właści-
wego fragmentu. Jednak najbardziej zaawansowane narzędzie do
przeglądania na ekranie monitora komputerowego cyfrowych wersji
tradycyjnych książek stworzyła British Library wraz z firmą Armadillo
Systems. Program, pod charakterystyczną nazwą Turning the Pages,
dzięki wyrafinowanej animacji umożliwia wirtualne przewracanie
stron przeglądanych publikacji. British Library wykorzystuje go do
prezentowania w Internecie najcenniejszych obiektów ze swoich zbio-
rów (Virtual books). Oglądane na ekranie e-publikacje można również
zmniejszać, zwiększać, obracać itd. Dostępne są również komentarze
w postaci tekstu do przeczytania lub odsłuchania.

Rozwój technologii, ale i konkretnych zasobów związanych
z elektronicznym piśmiennictwem przebiegał zatem w różnych kie-
runkach. Obecnie trudno stwierdzić, czy zmierza on do konkretnego
celu – jednoznacznej postaci książek elektronicznych, czy też nieu-
stanne zmiany staną się już na stałe integralnym elementem „cyfro-
wej kultury książki”. Wobec płynności i dynamiczności samej „rewo-
lucji cyfrowej” nie jest łatwo jednoznacznie określić jej efekty końco-
we. Tym większy problem może przedstawiać rozwiązanie kwestii:
Czy książkę czeka już tylko cyfrowa przyszłość? Spróbujmy jednak,
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chociaż w pewnym stopniu, odpowiedzieć na to pytanie. Zwolennicy
nieprzemijalności wartości reprezentowanych przez drukowaną książ-
kę często powołują się na słowa Umberto Eco, który uzasadniając
dlaczego nie możemy pozbyć się tradycyjnych publikacji, napisał:
„Nie tylko dlatego, że czytanie `od deski do deski` na ekranie jest mę-
czące, ale i dlatego, że forma – książka to jeden z tych wynalazków
(jak młotek, łyżka, nóż, widelec), dla których nie znaleziono w ciągu
stuleci lepszych pod względem ergonomicznym odpowiedników” (Eco,
1996, s. 17). Podobne stanowisko wobec tego problemu zajął Paul
Duguid w internetowym tekście Material Matters. Aspects of the past
and futurology of the book, gdzie przez analogię z inną futurologiczną
wizją starał się wyjaśnić, dlaczego e-książka nie zastąpiła jeszcze
drukowanej: „Od lat dwudziestych ludzie wiedzieli, że oglądają film
science fiction, jeśli występowały w nim automatycznie przesuwane
drzwi. Zastąpienie prostych zawiasów przez automatyczną technolo-
gię dawno temu stało się wizualnym symbolem triumfu przyszłości.
Istnieje jeden powód, dla którego tradycyjne zawiasy dalej pozostają
w użyciu – wbrew ich technologicznej prostocie, czas dał im bogatą
społeczną złożoność. Zawieszone na zawiasach drzwi, służą nie tylko
do przechodzenia przez nie. Możemy, na przykład, zamaszyście je ot-
worzyć lub zatrzasnąć je z hukiem, przytrzymać je lub pozwolić przy-
mykać się im powoli, pozostawić je uchylone i ukryć się za nimi, kop-
nąć w nie z satysfakcją, walnąć w nie pięścią lub wyważyć ramie-
niem” (Duguid, 1997). W tego typu opiniach podkreślane są zatem
dwa podstawowe czynniki, które zdecydowanie przemawiają na rzecz
trwania kultury książki również w jej tradycyjnej, drukowanej posta-
ci. Jeden z nich wiąże się z „technologiczną prostotą” decydującą
o tym, że książka jest „urządzeniem” łatwym i prostym w obsłudze.
Drugi zaś obejmuje jej semiotyczną i kulturową złożoność, wynikają-
cą z wielowiekowej obecności książek w systemie cywilizacji ludzkiej.
Wskazuje ona na następującą prawidłowość: książki pozostają nie
tylko nośnikami tekstu do czytania, ale są również wyrazem kulturo-
wej, społecznej i osobowej tożsamości. Tego całego bagażu doświad-
czeń, wrażeń i wiedzy łączącego się ze światem książek nie sposób
automatycznie przenieść do rzeczywistości cyfrowej za pomocą jedne-
go prostego naciśnięcia klawisza „enter”.
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M. Góralska Digitalization of book culture – concepts and realizations
Summary

The article takes up the problem of the development of digital print media. It
refers to the beginning of formation of electronic communication and emphasizes the
importance of visionaries such as Vannevar Bush, J. C. R. Licklider, Alan Kay and
Michael Hart. Their ideas influenced and solidified the connection of computers with
the book culture. Next, the multiplicity of ways of development of electronic books is
presented: digital books on optical discs, dedicated scanners (Rocket eBook, SoftBook,
Kindle) and netbooks. The evolution of books available on-line is presented according
to the scheme: from e-texts, through e-books programs (Microsoft Reader, Mobipocket
Reader), to „virtual books” (available through such applications as Flip Book or
Turning the Pages). In the conclusion of the article the author tries to answer the
question: „Does the book have only a digital future?”
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Ekspansja elektronicznego papieru

Od wielu lat jesteśmy świadkami postępującego procesu migracji
treści drukowanych do postaci elektronicznej. Dotyczy to wszystkich
obszarów działalności ludzkiej. Cyfrowa postać informacji pozwala na
szybsze jej przekazywanie, przetwarzanie i udostępnianie. Wciąż nie
do końca ufamy jeszcze elektronicznemu zapisowi, czego skutkiem
jest generowanie ogromnej liczby wydruków na potrzeby archiwiza-
cyjne. Pomijając jednak aspekt utrwalania wyników naszej pracy,
większość czasu spędzamy z dokumentami w postaci elektronicznej.
Jednym z ostatnich „bastionów” druku, który przez wiele lat skute-
cznie opierał się cyfrowej rewolucji, jest świat książki. Oczywiście,
stwierdzenie to dotyczy tylko produktu końcowego. Przygotowanie
książki do druku odbywa się bowiem z wykorzystaniem komputerów.

Do niedawna wydawało się, że nic nie jest w stanie zagrozić trady-
cyjnej formie książek. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych podejmowano próby upowszechnienia przenoś-
nych czytników książek elektronicznych, wykorzystujących tradycyjne
wyświetlacze. Żadna z tych prób nie zakończyła się powodzeniem. Pro-
dukowane wówczas urządzenia męczyły wzrok, były nieporęczne, cięż-
kie i zużywały dużo energii. Przełom nastąpił dopiero po wprowadzeniu
do sprzedaży czytników książek elektronicznych (e-czytników), wyko-
rzystujących technologię elektronicznego papieru (e-papieru). E-pa-
pier to rodzaj wyświetlacza imitujący tradycyjny papier. Od powsze-
chnie dostępnych wyświetlaczy używanych w monitorach, telefonach
komórkowych i innych urządzeniach odróżnia go to, że nie emituje
światła. Podobnie jak zwykły papier, e-papier „świeci” światłem odbi-
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tym, dzięki czemu nie męczy wzroku. Charakterystyczne dla e-pa-
pieru jest również to, że wyświetlenie tekstu nie powoduje zużycia
energii. Pobór prądu następuje jedynie w momencie zmiany strony.
Spośród kilku dostępnych obecnie na rynku rozwiązań technologi-
cznych elektronicznego papieru najpopularniejszy jest E Ink (elek-
troniczny atrament) opracowany przez firmę E Ink Corporation.
Pierwszym czytnikiem książek wykorzystującym e-papier był LIBRIé
EBR-1000EP, wprowadzony do produkcji w kwietniu 2004 roku
przez firmę Sony. Model ten był dostępny tylko na rynku japoń-
skim, gdzie nie zyskał rozgłosu (Chrostowski, 2008). We wrześniu
2006 roku w handlu amerykańskim pojawił się następca LIBRIé –
PRS-500. Do Europy, a dokładniej do Wielkiej Brytanii, we wrześ-
niu 2008 roku dotarł dopiero model PRS-505. Wcześniej, bo w mar-
cu 2006 roku, na rynku europejskim pojawiły się czytniki iLiad ho-
lenderskiej firmy iRex Technologies, a w październiku 2007 roku
Cybook francuskiej firmy Bookeen. W 2008 roku debiutowały ró-
wnież dwa inne urządzenia: BeBook i HanLin1.

1 Daty premier e-czytników zaczerpnięto z haseł anglojęzycznej Wikipedii, poświęco-
nych poszczególnym modelom.

Rys. 1. Czytnik Cybook Gen3 firmy Bookeen.
Fot. A. Pulikowski
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Wszystkie wymienione modele cieszyły się umiarkowanym zainte-
resowaniem. Wysoka cena skutecznie odstraszała masowego odbiorcę
i mimo zachęcających opisów pojawiających się systematycznie w pra-
sie odgrywały rolę drogiego gadżetu. Zmiana sytuacji nastąpiła dopiero
po wprowadzeniu w listopadzie 2007 roku na rynek amerykański e-
-czytnika Kindle, wykorzystującego E Ink. Jego promotorem była naj-
większa księgarnia internetowa Amazon, która zainwestowała znaczące
kwoty i, wbrew wielu opiniom wróżącym przedsięwzięciu klęskę, osiąg-
nęła ogromny sukces. W 2008 roku Amazon mogłą się już pochwalić
sprzedażą pół miliona egzemplarzy Kindle (Hansell, 2009).

Wprowadzeniu na rynek tego urządzenia towarzyszyła wielka ak-
cja promocyjna, ale podstawą sukcesu była szeroka oferta książek
przygotowanych do odczytu za pomocą Kindle i możliwość ich bezprze-
wodowego pobierania za pośrednictwem sieci komórkowej. W chwili
rozpoczęcia sprzedaży Kindle’a dostępnych było 88 000 tytułów ksią-
żek. Oferta jest stale powiększana i w styczniu 2010 roku w księgarni
Amazon było już dostępnych ponad 400 000 tytułów książek, 91 tytu-
łów prasowych i 38 czasopiśmienniczych gazet i 38 czasopism. Gazety
i czasopisma są bardzo chętnie kupowane przez użytkowników. Wyku-
pując miesięczny abonament, można regularnie otrzymywać automa-
tycznie pobierane do e-czytnika odpowiedniki drukowanych wydań pe-
riodyków. O popularyzacji e-czytników może świadczyć fakt, że pod ko-
niec 2009 roku, w okresie wzmożonego ruchu handlowego, Amazon
sprzedał więcej e-booków niż tradycyjnych książek (Allen 2010).

W lutym 2009 roku Kindle doczekał się następcy – Kindle 2.
Nowością z czerwca tego samego roku jest natomiast Kindle DX, dy-
sponujący znacznie większym wyświetlaczem w porównaniu do po-
przedników (9,7” wobec 6”).

Największym konkurentem księgarni Amazon jest firma Sony. Aby
zapewnić użytkownikom swoich e-czytników dostęp do bogatych treści,
założyła własną księgarnię internetową (ebookstore.sony.com), oferują-
cą wydania elektroniczne popularnych książek. Mając skromniejszą
ofertę współczesnych autorów w porównaniu do księgarni Amazon,
w marcu 2009 roku, Sony podpisało umowę z Google, dzięki której
użytkownicy e-czytników firmy Sony uzyskali bezpłatny dostęp do mi-
liona książek znajdujących się w zasobach Google Books, nie chronio-
nych już prawami autorskimi. W tym samym czasie księgarnia Ama-
zon udostępniła opracowane przez nią oprogramowanie, umożliwiające
użytkownikom popularnych iPhonów i iPodów Touch odczytywać te sa-
me treści z jakich mogą korzystać użytkownicy e-czytnika Kindle.
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Polski rynek e-booków i e-czytników dopiero zaczyna się rozwi-
jać. Choć swobodnie można już kupić jeden z wielu dostępnych e-
-czytników, problemem pozostaje wciąż bardzo skromna oferta książ-
kowa. Aby się o tym przekonać, wystarczy zapoznać się z ofertą naj-
większego polskiego serwisu, sprzedającego ebooki – NexTo.pl, która
liczy 1 500 pozycji (dane ze stycznia 2010). Oczywiście, pozostają bo-
gate zasoby bibliotek cyfrowych, w których można znaleźć publikacje,
do których prawa autorskie już wygasły.

Zalety i wady czytania elektronicznych książek na e-czytniku

Najważniejszą zaletą e-czytnika jest jego wyświetlacz. Dzięki za-
stosowaniu e-papieru nie męczy on wzroku, przez co można z niego
korzystać przez wiele godzin, tak jak w przypadku czytania papiero-
wej książki. Przy niewielkich rozmiarach i wadze (około 200 gramów)
e-czytniki mogą pomieścić od kilkuset do kilku tysięcy książek, w za-
leżności od wielkości pamięci i rozmiaru plików z ebookami. W je-
dnym miejscu można mieć jednocześnie wiele słowników, encyklope-
dii, map i innych publikacji zaliczanych do księgozbioru podręcznego.
Co więcej, możliwe jest automatyczne ich aktualizowanie. W tego ty-
pu wydawnictwach dużym udogodnieniem jest również sposobność
stosowania hiperłączy. Elektroniczne odsyłacze są z powodzeniem
używane w spisach treści, przypisach, indeksach itp. Książki prze-
chowywane w e-czytniku nie zajmują miejsca na półce, co jest istotną
zaletą. Niewielki pobór prądu pozwala zapomnieć o ładowaniu aku-
mulatora przez wiele tygodni. Jednak mimo iż e-czytnik jest bardzo
energooszczędny, w końcu trzeba go naładować. Do tego rozładowa-
nie akumulatora może nastąpić w zupełnie nieoczekiwanym momen-
cie, z dala od źródła zasilania. Ważnym udogodnieniem dla wielu
użytkowników jest możliwość zmiany rozmiaru i kroju fontu w e-czyt-
niku. Bardzo przydaje się również wyszukiwanie pełnotekstowe, nie-
wykonalne w książce tradycyjnej. Dużym ułatwieniem jest także ot-
wieranie dokumentu w miejscu, gdzie był ostatnio czytany. Niezależ-
nie od tego, e-czytniki pozwalają na tworzenie wielu zakładek w ra-
mach jednego dokumentu. Droższe urządzenia są wyposażone w ry-
sik, pozwalający na sporządzanie notatek do czytanego tekstu.

Porównując stosowany w e-czytnikach e-papier do tradycyjnego
papieru, należy odnotować fakt, że wyświetlacz nie żółknie, nie groma-
dzi kurzu, nie wilgotnieje. Większość urządzeń wyświetla na razie ob-
raz jedynie w odcieniach szarości. Dopiero zaczynają pojawiać się na
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rynku e-czytniki wyposażone w kolorowy wyświetlacz (jak Flepia firmy
Fujitsu). Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, szcze-
gólnie ważny jest fakt, że e-papier uchroni przed wycięciem drzewostan
niejednego lasu. Wraz z upowszechnianiem ebooków, ekologiczny
aspekt będzie miał coraz większe znaczenie, tym bardziej że nie tylko
ebooki są i będą odczytywane na e-czytnikach: można na nich prze-
chowywać różne typy dokumentów. Ważne dla miłośników ebooków są
także coraz niższe ceny, zachęcające do zakupu elektronicznych publi-
kacji. Różnica jest wciąż korzystniejsza dla książki drukowanej.

Na uwagę zasługują możliwe do zastosowania w e-czytnikach
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Oprócz wspomnianego
już zwiększania rozmiaru fontu, możliwe będzie wkrótce odsłuchiwa-
nie treści ebooków przez niedowidzących i niewidomych, dzięki wyko-
rzystaniu wbudowanego syntezatora mowy. Dla osób niesprawnych
ruchowo z pewnością bardzo przydatna jest możliwość pobierania
książek bezprzewodowo wprost do urządzenia.

Do zakupu e-czytników najbardziej zniechęca cena. W Polsce
najtańsze z dostępnych urządzeń kosztują około 900 złotych (eClicto).
Bez wątpienia jest to główna przeszkoda popularyzacji e-czytników:
trzeba uważać by go nie upuścić, gdyż może to doprowadzić do zni-
szczenia wyświetlacza, bowiem jak każde inne urządzenie elektroni-
czne e-czytniki mogą się zepsuć. Dla niektórych osób problemem mo-
że okazać się ciemny błysk, pojawiający się przy każdej zmianie stro-
ny. Jest to uwarunkowane technologicznie i trzeba się do niego po
prostu przyzwyczaić. Choć wyświetlacz jest lekko matowy, przy nie-
korzystnym ustawieniu względem źródła światła lub słońca, mogą po-
jawić się na ekranie odblaski, wpływające na komfort lektury.

Istotnym problemem utrudniającym korzystanie z ebooków jest
różnorodność stosowanych i obsługiwanych formatów plików teksto-
wych. Nadzieją na rozwiązanie tego problemu jest coraz powsze-
chniejsze występowanie formatu EPUB – opartego na języku XML, ot-
wartego standardu, opracowanego przez International Digital Publis-
hing Forum. Charakterystyczną cechą EPUB jest to, że tworzone
w nim książki nie mają z góry narzuconego podziału na strony, jak to
ma miejsce w formacie PDF (Wimmer). Pozwala to na swobodne do-
bieranie kroju i rozmiaru fontu, odstępów między wierszami, rozmia-
rów marginesów itp. Niektóre urządzenia (np. Sony Reader) mają
problemy z wyświetlaniem polskich, i nie tylko, znaków diakryty-
cznych w popularnych formatach plików. Poprawne odtworzenie tre-
ści wymaga wówczas transformacji do innego formatu.
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Choć stosowany e-papier imituje papier tradycyjny, nie jest on
w stanie dorównać mu w pod względem cech fizycznych, różnicujących
w wyraźny sposób publikacje wydane drukiem i nadający im oryginal-
ny, a często unikalny charakter. Na tę cechę najczęściej wskazują zwo-
lennicy książki wydawanej w sposób tradycyjny. Nie bez znaczenia jest
też czas uruchamiania urządzenia i czas oczekiwania na wczytanie du-
żych plików. Jest to szczególnie istotne, gdy chodzi o dostęp do publi-
kacji z księgozbioru podręcznego. Może się okazać, że szybciej dotrze-
my do informacji sięgając na półkę niż uruchamiając e-czytnik.

Przyszłość e-czytników

Niektóre z wymienionych wad e-czytników to kwestie czysto te-
chniczne. Znikną one wraz ze wzrostem możliwości produkowanych
urządzeń. O wiele trudniejszym wyzwaniem będzie przełamanie ba-
riery psychologicznej. Wymaga to na pewno czasu, gdyż nie można od
razu zmienić przyzwyczajenia do druku. Większość e-czytników stosu-
je interfejs użytkownika bardzo zbliżony do znanego im z komputerów
osobistych, dzięki czemu osoby mające kontakt z komputerami mogą
korzystać z tych urządzeń w sposób intuicyjny (Sopyło, 2008). E-czyt-
niki już dziś mogą liczyć na wielu zwolenników, ale by mogły zyskać
masowego odbiorcę ich cena musi spaść do akceptowalnego poziomu.
Dopiero wówczas zacznie się prawdziwa rywalizacja z papierem.

Z kolei wydawcy powinni przezwyciężyć obawy związane z ochro-
ną praw autorskich. O skali nieufności mogą świadczyć rozwiązania
stosowane przez naszych rodzimych dostawców ebooków. Przykłado-
wo, platforma www.ibuk.pl wydawnictwa PWN oraz księgarnia virtua-
lo.pl pozwalają na odczyt elektronicznych publikacji jedynie na spe-
cjalnie przygotowanej stronie internetowej, której zawartość nie może
być zaznaczana, drukowana, ani oczywiście zapisywana. Nie ma więc
mowy o wykorzystaniu publikacji tam dostępnych w e-czytnikach.
Wydawcy zdają sobie sprawę, że nie jest możliwe stuprocentowe za-
bezpieczenie książki elektronicznej przed kopiowaniem. Blokowanie
wydruku i możliwości zapisu przeglądanych dokumentów, np. w pli-
ku PDF, może jedynie utrudnić utworzenie kopii. Mimo iż dla więk-
szości użytkowników jest to zabezpieczenie wystarczające, niewielka
grupa ludzi potrafiąca je ominąć może udostępnić odbezpieczone do-
kumenty szerokiej rzeszy internautów. Obawy wydawców związane
z niekontrolowanym rozpowszechnianiem elektronicznych publikacji
były i będą jedną z barier rozwoju rynku książek elektronicznych. Je-
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dnak straty mogą okazać się dużo mniejsze niż zyski wynikające
z ograniczenia kosztów wydawania książek i, co za tym idzie, zwięk-
szenia liczby sprzedawanych egzemplarzy.

Pojawienie się e-czytników wykorzystujących e-papier wychodzi
naprzeciw potrzebie zapewnienia wygodnego dostępu do rosnących
w dużym tempie zasobów bibliotek cyfrowych. Powoli zwiększa się ró-
wnież liczba elektronicznych publikacji dostępnych w księgarniach
internetowych. Zmiany, których jesteśmy świadkami mają charakter
ewolucyjny. Tak, jak telewizor nie wyparł radia, a Internet telewizji,
tak e-czytniki nie wyprą książek drukowanych. Oba nośniki będą ko-
egzystować, rywalizując o czytelników. Zmieniać się będzie z czasem
jedynie proporcja ich wykorzystania.
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A. Pulikowski
Electronic books in electronic scanner – a new way of dealing with the text

Summary

In the past few years we have observed the development of a new generation of
electronic scanner devices that use electronic paper to project information. They don’t
emit light like a computer, laptop or palmtop monitors do, so they don’t cause eyesight
damage. The small size and weight of e-scanners combined with advantages of e-paper
lets us predict that soon they can become a significant alternative for printing. The
article presents the history of e-scanners’ development, their advantages and
disadvantages, as well as the conditions that shall decide their future.
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Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing)1 jest prawdopodobnie
tak stare jak ludzkość. Przez wieki przybierało różne formy i odbywa-
ło się na wiele sposobów. Nie można więc twierdzić, iż jest to zjawis-
ko nowe, powstałe wraz z Internetem. Jednak niebezpodstawnie na-
suwa się przypuszczenie, iż WWW, a zwłaszcza Web 2.0 spowodowa-
ły zasadnicze zmiany w procesach dzielenia się wiedzą przez ludzi, co
warte jest głębszej refleksji i badań.

Niniejsze opracowanie dotyczy knowledge sharing w społe-
cznościowym Internecie, czyli w środowisku Web 2.0, stanowiąc
przyczynek do problematyki dzielenia się wiedzą, przede wszy-
stkim z informatologicznego punktu widzenia, tzn. przez pryzmat
informacji, jej tworzenia, organizowania, użytkowników, źródeł.
Zagadnienie relacji między informacją a wiedzą w społecznościo-
wym Internecie, samo w sobie interesujące, pominięto jako zbyt
rozległe i godne odrębnych dociekań, podobnie jak inne aspekty,
np. psychologiczny, społeczny oraz ekonomiczny, o którym bodaj
najwięcej się pisze (Tapscott i Williams, 2008).

1 Słownictwo polskojęzyczne w omawianym w artykule obszarze w dużej mierze jest je-
szcze nieustalone, dlatego w tekście występują oryginalne terminy w języku angiel-
skim. Co więcej, wyrażenie knowledge sharing, w dosłownym tłumaczeniu oznaczające
właśnie „dzielenie się wiedzą”, w kontekście Web 2.0 ma szerszy zakres znaczeniowy
i obejmuje nie tylko upublicznianie własnej wiedzy, lecz także następujące w wyniku
tego upublicznienia współtworzenie „społecznie uporządkowanych” zbiorów wiedzy
a nawet, w niektórych przypadkach, generowanie wiedzy nowej

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W INTERNECIE
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Web 2.0 i dzielenie się wiedzą

Literatura na temat Web 2.0, zwanego również społecznościowym
Internetem (Social Web) albo Webem uczestnictwa (Participatory Web)
jest już stosunkowo obszerna. Charakterystyka ogólna, zagadnienia
merytoryczne i terminologiczne, analiza poszczególnych aspektów
Web 2.0 w ciągu ostatnich kilku lat stały się przedmiotem wielu pub-
likacji fachowych i naukowych (Cormode i Krishnamurthy, 2008 ;
Floridi, 2009; Koszowska, 2008a), także w języku polskim (Jaskow-
ska, 2008). Web 2.0, podobnie jak w ogóle Internet, ma różne wymia-
ry, m.in. bibliotekarski, gospodarczy, informacyjny, kulturalny, nau-
kowy, organizacyjny, polityczny, psychologiczny, społeczny, technolo-
giczny i inne, co dostrzeżono, pisząc o bibliotece 2.0 (Jaskowska
i Dudczak, 2007 ; Miller i Mroczek, 2007), nauce 2.0 (Cisek, 2008a)
oraz wikinomii – rodzącej się wraz ze społecznościowym Internetem
nowej formacji ekonomicznej (Koszowska, 2008b ; Tapscott i Wil-
liams, 2008).

Podejmowano również próby uchwycenia podstawowych własno-
ści społecznościowego Internetu. Wśród nich można wymienić:

• Web 2.0 stanowi drugą generację WWW.
• Treść, zawartość informacyjna (content) i struktura Sieci są

w dużej mierze tworzone oraz współtworzone przez użytkowników
końcowych; przez „każdego”.

• Internauci są nie tylko odbiorcami informacji, ale również jej
autorami, stąd określenie „prosument” (producent + konsument).

• Użytkownicy tworzą społeczności wirtualne (virtual communi-
ties), sieci powiązań (networking), w których występują różnego ro-
dzaju i o różnej intensywności interakcje „merytoryczne” i społeczne.

• Funkcjonuje społecznościowe przetwarzanie informacji, tj. dzia-
łalność, w wyniku której poprzez akcje wielu ludzi organizowana jest
wiedza, lub – innymi słowy – proces, który pozwala zbiorowo rozwią-
zywać problemy przekraczające możliwości jednostki.

• Masowa, czasami zamierzona, czasami nie, globalna współpra-
ca jednostek powoduje „samoczynne” powstanie mechanizmów
i struktur wyższego rzędu, być może zbiorowej inteligencji lub zbioro-
wej mądrości. Zjawisko to trafnie opisuje Bożena Jaskowska (2008):
„Zbiorowa inteligencja to zdolność wirtualnych społeczności do pod-
noszenia poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich ich członków po-
przez współpracę i debaty prowadzone na dużą skalę. Nikt nie może
wiedzieć wszystkiego, ale połączona wiedza (i inteligencja) wielu osób
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i wspólne tworzenie w ten sposób znaczeń oraz rozwiązywanie proble-
mów kreuje wielką siłę i stanowić może alternatywę dla dominującej
do tej pory unikalnej wiedzy eksperckiej. None of us is as smart as all
of us – hasło to wydaje się idealnie odzwierciedlać filozofię działania
zbiorowej inteligencji.”

Interesujące i stosunkowo proste kryterium rozpoznania, czy ja-
kiś serwis WWW należy do środowiska Web 2.0 podaje współczesny
filozof informacji Luciano Floridi, proponując odpowiedź na pytanie:
czy dany serwis wraz z upływem czasu, wzrostem „używalności” i li-
czby „podłączonych” użytkowników doskonali się, staje się sprawniej-
szy, lepszej jakości? Jeżeli tak – jest „webdwazerowy”, jeżeli nie – na-
leży do starej generacji WWW (Floridi, 2009).

Knowledge sharing stanowi trzon społecznościowego przetwarza-
nia informacji. Polega nie tylko na rozpowszechnianiu własnej wie-
dzy, informowaniu innych, podawaniu jej do publicznej wiadomości
i użytku, lecz związane jest także z oczekiwaniem, iż inni tę wiedzę
skomentują, rozszerzą i uzupełnią. Sedno społecznościowego dziele-
nia się wiedzą stanowi zatem nie tyle samo jej publikowanie, ile
zbiorowe współtworzenie wiedzy na zasadzie dobrowolnej współpra-
cy wielu użytkowników Internetu.

Próba typologii serwisów Web 2.0, w których w szczególności
występuje knowledge sharing

Podstawę typologii stanowią dominujące i wspólne w ramach pe-
wnych grup serwisów WWW cechy. We wszystkich wyróżnionych typach
dochodzi do dzielenia się wiedzą. Odbywa się ono jednak nie zawsze na
tych samych zasadach, różne mogą być też jego efekty bądź produkty/
wytwory. Dla każdego typu (scharakteryzowane są w kolejności alfabety-
cznej a nie według hierarchii ważności), podano wybrane przykłady.

1. Serwisy WWW typu collaborative writing (collaborative aut-
horship)

Główną ich cechę stanowi świadome i zamierzone współautor-
stwo, współredagowanie jednego „dużego” dokumentu, tekstu, źródła
informacji. Występuje tutaj nie tylko asynchroniczne „wspólne pisa-
nie”, lecz również pojawiają się ponadjednostkowe mechanizmy edycji
i kontroli jakości, a także konstytuuje się nowy „byt”: zbiorowy autor,
który jest czymś więcej niż „prosta suma” autorów jednostkowych.
Klasycznym przykładem jest oczywiście Wikipedia (Ganicz, 2009).
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Można wyróżnić kilka kategorii:
• Niektóre blogi, tj. te redagowanie przez więcej niż jednego autora.
• Serwisy typu wiki, w tym –
- uniwersalne, np. Citizendium http://en.citizendium.org/wi-

ki/Welcome_to_Citizendium, Wikipedia http://pl.wikipedia.org/
- specjalne, np. bibliotekarskie – Library Success: A Best Pra-

ctices Wiki http://www.libsuccess.org/, LISWiki http://liswiki.org/
wiki/Main_Page albo naukowe – Digital Research Tools http://
digitalresearchtools.pbwiki.com/, Scholarpedia http://www.scholar-
pedia.org/.

2. Serwisy WWW typu jak-to-zrobić (collaborative how-to websi-
tes) oraz pytanie-odpowiedź (Social Q-A sites)

Mają charakter ekspercki lub quasi-ekspercki, ich sednem jest
wzajemne udzie lanie sobie porad, wspó ł tworzenie podrę -
czników i odpowiadanie na pytania innych użytkowni-
ków. „Ekspertem” może być każdy, kto uważa, iż wie jak coś zrobić
lub zna odpowiedź. Tutaj również działają społeczne mechanizmy
kontroli, takie jak komentowanie, rangowanie odpowiedzi i porad, za-
tem po przekroczeniu pewnego progu masowości wiarygodność zgro-
madzonej wiedzy najprawdopodobniej wzrasta.

Do społecznościowych serwisów, bo są też i „tradycyjne”, prowa-
dzone przez profesjonalnych wydawców i ekspertów (np. HowStuf-
fWorks http://www.howstuffworks.com/), serwisów typu how-to na-
leżą między innymi: Jak-To-Zrobic.pl http://www.jak-to-zrobic.pl/,
eHow http://www.ehow.com/ (w pewnym zakresie), wikiHow http://
www.wikihow.com/Main-Page. Znanym serwisem społecznościowym
typu pytanie-odpowiedź jest natomiast WikiAnswers – the Q&A Wiki
http://wiki.answers.com/.

3. Serwisy WWW typu open innovation (crowdsourcing, ideagora,
user innovation)

Są to miejsca w Internecie, gdzie spotykają się ci, którzy mają ja-
kieś profesjonalne (biznesowe, informacyjne, naukowe, techniczne,
z zakresu opieki zdrowotnej, zarządzania itd.) problemy oraz ci, którzy
chcą i potrafią owe problemy rozwiązywać. Cel i istotę open innovation
stanowi generowanie innowacji i nowej wiedzy. Rzecz działa w nastę-
pujący sposób: firmy i inne organizacje (solution seekers, sponsors)
umieszczają w odpowiednim serwisie WWW, najczęściej anonimowo,
opis wyzwania/zadania, oferując jednocześnie nagrodę pieniężną za je-
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go wykonanie, a następnie niezależni innowatorzy, naukowcy, wolni
strzelcy, wynalazcy (innovators, problem solvers) proponują swoje roz-
wiązania. To, które zostaje uznane za najlepsze jest wynagradzane,
a sumy są znaczące. Dla przykładu – poprzez platformę InnoCentive
można zarobić od 5 000 do 100 0000 dolarów amerykańskich.

Novum i społecznościowy charakter polegają tutaj na tym, iż in-
nowatorzy zgłaszają się sami i nie stawia się przed nimi barier for-
malnych, nie muszą na przykład być pracownikami wyższych uczelni
czy instytutów naukowo-badawczych. Wspomniany InnoCentive za-
chęca potencjalnych wynalazców do rejestrowania się w serwisie:
„Możesz wybrać nad czym chcesz pracować, kiedy chcesz pracować
i jak bardzo chcesz się zaangażować” (You have the freedom to choose
what you want to work on, when you want to work, and how much
commitment you want to make) (What, 2009).

Popularność serwisów typu open innovation rośnie, obecnie ko-
rzystają z nich zarówno małe firmy, jaki ponadnarodowe korporacje
(Schmundt, 2005). Na ten temat prowadzi się również badania nau-
kowe, zintensyfikowane od roku 2003, kiedy to Henry Chesbrough
wprowadził termin i pojęcie open innovation (Open, 2008).

Do godnych uwagi serwisów omawianego typu należą mię-
dzy innymi:

• InnoCentive http://www.innocentive.com/
• Open Innovation – Innovation Exchange http://www.innovatio-

nexchange.com/
• OpenInnovation.eu http://www.openinnovation.eu/index.php
• PhilOptima http://www.philoptima.org/
• Zyrist http://www.zyrist.com/
Terminem pokrewnym do open innovation jest crowdsourcing,

utworzony przez analogię do outsourcing. Jest to poszukiwanie inspi-
racji i rozwiązań nie u własnych pracowników czy u konkretnych in-
nych osób lub firm, ale w anonimowych niedookreślonych wielkich
grupach ludzi na zewnątrz organizacji (the act of taking a job traditio-
nally performed by a designated agent (usually an employee) and out-
sourcing it to an undefined, generally large group of people in the form
of an open call) (Howe, 2009).

4. Serwisy WWW typu sharing websites (sharing communities,
sharing platforms, sharing sites).

Ich dominującą cechą jest nie tyle współpisanie, współredagowa-
nie jednego dokumentu czy źródła informacji, ile gromadzenie wie-
lu różnych dokumentów i informacj i „w jednym miejscu”
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– z reguły tworzenie ogromnych zasobów. Charakterystyczna dla Web
2.0 współpraca przejawia się tutaj na poziomie współtworzenia (groma-
dzenie oraz – do pewnego stopnia – opracowanie) biblioteki, zbioru.

Użytkownicy takich serwisów publikują w nich między innymi
swoje filmy (video sharing), nagrania (podcast sharing), notatki z wy-
kładów (note sharing), prezentacje multimedialne (presentation sha-
ring), teksty różnego typu (artykuły, biuletyny, czasopisma, dokumenty
firmowe, gazety, książki, nuty – document sharing), zbiory danych sta-
tystycznych i ich wizualizacji (data sharing), zdjęcia (photo sharing).
Najczęściej opatrują je także prostymi wyrażeniami wyszukiwawczymi
(słowami kluczowymi, tagami), są też typowe społecznościowe funkcjo-
nalności – komentowanie, komunikacja, tworzenie grup.

Oto wybrane przykłady sharing communities:
• Data sharing: Many Eyes http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/

manyeyes/, Swivel http://www.swivel.com/.
• Document sharing: Issue http://issuu.com/, Knol: a unit of know-

ledge http://knol.google.com/k/, Scribd http://www.scribd.com/. Na
marginesie warto zauważyć, iż te środowiska wykazują spore podobień-
stwo do bibliotek cyfrowych i wielodziedzinowych archiwów open access.

• Note sharing: I Slept Through Class http://www.isleptthroug-
hclass.com/.

• Podcast sharing: podOmatic http://www.podomatic.com/, Wil-
dVoice http://www.wildvoice.com/ .

• Photo sharing: Fotosik.pl http://www.fotosik.pl/, Ovi http://
share.ovi.com/.

• Presentation sharing: SlideBoom http://www.slideboom.com/,
SlideShare http://www.slideshare.net/.

• Video sharing: Teachertube http://www.teachertube.com/,
YouTube http://www.youtube.com/.

5. Serwisy WWW typu social bookmarking (bookmarks sharing,
online reference management, sharing bookmarks and bibliographies)

Social bookmarking polega na umieszczaniu w publicznie dostęp-
nych, wyspecjalizowanych w tym zakresie serwisach WWW odnośni-
ków (linków) do polecanych przez internautów stron internetowych,
plików, tekstów, usług wyszukanych w Sieci. Wyróżnikiem omawia-
nych serwisów WWW jest zatem spo łecznościowa mediacja
między zawartością in formacyjną Internetu a aktualny-
mi i potencja lnymi użytkownikami, wspólne indeksowanie
i wartościowanie zasobów Sieci, a w efekcie współorganizowanie do-
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stępu i porządkowanie. W rezultacie powstają zbiory, które pełnią
funkcje katalogów internetowych czy nawet bibliografii specjalnych,
bibliografii zalecających i tematycznych zestawień bibliograficznych.
„Webdwazerowy” charakter social bookmarking wynika z tego, iż: po
pierwsze, pośredniczenie, tj. wyszukiwanie, ocena, filtracja i udostęp-
nianie treści dokonywane jest przez ludzi, a nie przez silniki i mecha-
nizmy rankingowe wyszukiwarek internetowych, po drugie, niekonie-
cznie zajmują się tym profesjonaliści, lecz raczej tzw. każdy, po trze-
cie wreszcie, produkt końcowy jest „naturalnym” rezultatem maso-
wej, „niesterowanej centralnie” współpracy jednostek.

Obecnie w Sieci funkcjonują zarówno serwisy social bookmarking
o zakresie i zasięgu uniwersalnym, w tym najbardziej znany Delicious
http://delicious.com/; o zasięgu lokalnym, na przykład polskie Moje-
Tropy.pl http://www.mojetropy.pl/, jak i serwisy specjalne, wśród
których szczególnie przydatne jako źródła informacji są naukowe –
Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/, CiteULike http://www.ci-
teulike.org/ i Connotea http://www.connotea.org/ (Kamiński, 2006).

W ramach social bookmarking występuje dzielenie się informacją
(wiedzą?) – najogólniej mówiąc i używając tradycyjnej terminologii
bibliotekoznawczej – o piśmiennictwie, bibliograficzną, skierowującą.

Przedstawiona próba typologia zapewne może być udoskonalona
zarówno w wyniku dalszej dyskusji, jak i zmian zachodzących w sa-
mym obiekcie badań, tj. w rzeczywistości Internetu.

Problematyka knowledge sharing stanowi interesujący, także dla
nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, obszar badawczy. Prawdo-
podobnie jest także istotna dla praktyków w naszej dziedzinie. Dla
przykładu – jeżeli rzeczywiście ludzie chcą i lubią dzielić się wiedzą,
a zwłaszcza, gdy nie odbywa się to w ramach sformalizowanych pro-
cedur, to można zastanowić się w jaki sposób wykorzystać tę właści-
wość dla doskonalenia usług bibliotecznych i informacyjnych. Poza
tym do istoty zawodu bibliotekarza i pracownika informacji należy or-
ganizowanie informacji i wiedzy, wprowadzanie porządku w chaos.
Przydatna jest zatem refleksja nad dynamicznie zmieniającymi się
dzisiaj procesami, strukturami i źródłami informacji.
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S. Cisek Knowledge sharing in Internet
Summary

The matter of the article is knowledge sharing by Internet communities. The
author formulated the general characteristic of the Web 2.0 community and took up
an intent of typology of the community web services where the knowledge sharing
phenomenon is more significant.
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Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

POLSKIE CZASOPISMA OPEN ACCESS
- PRÓBA CHARAKTERYSTYKI

Czasopismo elektroniczne, zwane „czasopismem online”, „czaso-
pismem internetowym”, „e-czasopismem”, „elektroniczną publikacją”
czy „elektronicznym periodykiem” to wydawnictwo ciągłe opublikowa-
ne w postaci elektronicznej i możliwe do odczytu za pomocą kompu-
tera. W ostatnich latach periodyki w tej formie stały się ważnym i nie-
zastąpionym źródłem informacji nie tylko dla naukowców i studen-
tów, ale praktycznie dla każdego czytelnika. Wiele osób rozpoczyna
wyszukiwanie potrzebnych tekstów od przejrzenia serwisów e-czaso-
pism, repozytoriów czy bibliotek cyfrowych; także popularne gazety
udostępniają (zwykle odpłatnie) swoje archiwa. Internet jest podsta-
wowym kanałem komunikacyjnym, więc trudno sobie w tej chwili wy-
obrazić powstanie jakiegokolwiek wydawnictwa ciągłego, które nie
miałoby swego odpowiednika elektronicznego. Obserwuje się raczej
tendencję odwrotną, czyli rezygnację z tradycyjnej drukowanej formy
na rzecz dostępu online. Ostatnio jest zauważalne także „uwalnianie”
informacji przez redakcje: nie tylko nowopowstałe tytuły są publiko-
wane pełnotekstowo w Internecie, ale pojawiają się „stare” czasopis-
ma w zdigitalizowanej formie. Wiele wydawców podejmuje trud ska-
nowania archiwalnych roczników i umieszczania ich w sieci.

Początek XXI wieku to przełom krok w rozwoju elektronicznego
czasopiśmiennictwa. W 2009 roku baza danych Ulrich’s Internatio-
nal Periodical Directory wśród ponad 300 tys. zarejestrowanych wy-
dawnictw ciągłych odnotowuje ponad 70 tys. czasopism online
(w 2006 roku było ich trzy razy mniej).

W ostatnich latach coraz częściej w odniesieniu do czasopism
i innych materiałów umieszczonych w Internecie używa się terminu
open access. Pojęcie to oznacza bezpłatny dostęp do publikacji dla
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wszystkich użytkowników globalnej sieci (Maciejewska, Moskwa, Urbań-
czyk, 2007). Celem ruchu open access jest przełamanie monopolu wiel-
kich komercyjnych wydawców, którzy narzucają coraz wyższe ceny
swym odbiorcom (głównie bibliotekom), a także dostarczenie informacji
naukowej swym użytkownikom z jednoczesnym zachowaniem praw au-
torskich dla jej twórców (ODLIS). Ruch open access jest także reakcją na
niekorzystne zjawiska w samym procesie publikowania naukowego, ta-
kie jak: długie oczekiwanie na recenzje, limity przyjmowanych do publi-
kacji prac oraz monopolistyczne praktyki ich wydawców i dystrybutorów
(Niedźwiedzka, 2005). Z tego powodu dostęp do najnowszych badań
opublikowanych na łamach czasopism jest znacznie utrudniony; stąd
też wydaje się, że rozwijający się w ostatnich latach model open access
może stać się przeciwwagą dla modelu tradycyjnego.

Wydawcy czasopism publikowanych w systemie open access umie-
szczają w Internecie pełne teksty artykułów w wolnym dostępie, co ozna-
cza, że każdy użytkownik może bezpłatnie z nich skorzystać (wydruko-
wać, skopiować, czy też przesłać innym zainteresowanym). Jedynym wa-
runkiem obowiązującym wszystkich czytelników (dotyczącym zresztą
także tradycyjnych źródeł) jest konieczność prawidłowego zacytowania
i niedokonywania żadnych zmian w tekście (Nahotko, 2007, s. 98).

Wyróżnia się dwa rodzaje publikacji open access. Pierwszy z nich
to ogólnie dostępne czasopisma (open access journals), a drugi to repo-
zytoria, w których uczelnie, biblioteki, czy inne instytucje gromadzą
preprinty lub recenzowane artykuły, prace dyplomowe, raporty z ba-
dań naukowych i inne publikacje (Maciejewska, Moskwa, Urbańczyk,
2007). W Polsce najbardziej znanymi repozytoriami są biblioteki cyfro-
we, których twórcy digitalizują i udostępniają wiele tytułów czasopism.

Open access przede wszystkim kojarzy się z brakiem opłat, jednakże
zasada ta nie zawsze jest realizowana przez użytkowników w najbardziej
pożądany sposób (czyli pełne archiwum dostępne jak najszybciej, za dar-
mo i bez żadnych ograniczeń). Często ustalane są specjalne ograniczenia
i warunki, które zazwyczaj zabezpieczają interesy wydawców. Można wy-
różnić następujące modele czasopism OA (Nahotko, 2007, s. 98-100):

1. Pełny open access – bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów.
2. Opóźniony open access – w stosunku do tekstów z ostatnich

miesięcy (lub lat) stosowana jest karencja i dopiero po tym czasie tre-
ści są umieszczane w sieci.

3. Krótkoterminowy open access – w tym przypadku na krótko
udostępnia się teksty najnowsze, potem dostępne są tylko dla pre-
numeratorów.
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4. Open access dla wybranych treści — bezpłatnie dostępne są
wybrane działy (np. „od wydawcy”, kronika”) lub niektóre artykuły.

5. Częściowy open access — użytkownik może korzystać z arty-
kułów badawczych, a za pozostałe są pobierane opłaty.

6. Zdublowany open access — czasopismo jest umieszczane
w sieci i jednocześnie udostępnia się wersję drukowaną.

7. Hybrydowy open access - bezpłatnie w sieci są publikowane
te artykuły, za które zapłacili autorzy, z pozostałych korzystają
prenumeratorzy.

8. Wspomagający open access — kraje rozwijające otrzymują
w darze (od niektórych organizacji międzynarodowych lub wydawców)
bezpłatny dostęp do czasopism publikowanych komercyjnie.

9. Zminimalizowany open access — to bazy danych i strony
WWW umieszczające informacje o zawartości czasopism, często także
z abstraktami i słowami kluczowymi.

Wśród zalet czasopism open access wymienia się: szeroki i bez-
płatny dostęp do publikacji naukowych, szybki proces publikacji (kilka
tygodni od dostarczenia artykułu do redakcji), sprawną wymianę wyni-
ków badań między uczonymi, a także fakt indeksowania tych tytułów
w bazach bibliograficznych, zapewnioną archiwizację treści, możliwość
monitorowania zainteresowań danym tekstem za pomocą statystyk,
znacznie większą poczytność i co za tym idzie potencjalnie większą cy-
towalność. Dodatkowym atutem jest zachowanie przez autora możli-
wości swobodnego dysponowania swoim dziełem. Atrakcyjność czaso-
pism open access wynika przede wszystkim z łatwości i swobody
w przepływie informacji, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju nau-
kowego i postępu (Maciejewska, Moskwa i Urbańczyk, 2007).

Coraz więcej tytułów dostępnych jest w Internecie bezpłatnie. Ga-
zety codzienne, czasopisma naukowe, gazetki szkolne – praktycznie
wszystkie rodzaje wydawnictw ciągłych można znaleźć w formie elek-
tronicznej. Tytułów jest tak dużo, że powstają specjalne serwisy czy
bazy danych, które gromadzą informacje na temat takich czasopism.

Jeśli chodzi o czasopisma zagraniczne, to warto przyjrzeć się
serwisowi DOAJ (Directory of Open Access Journal) (Directory). Jest
to portal utworzony przez Lund University Libraries zawierający in-
formacje o ponad 4200 tytułach pełnotekstowych naukowych czaso-
pism elektronicznych w wolnym dostępie. W przypadku 30% tytu-
łów jest możliwe także wyszukiwanie artykułów. Zakres tematyczny
obejmuje większość dyscyplin akademickich – biologię, chemię, fizy-
kę, matematykę, technikę, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literatu-
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roznawstwo, sztukę, historię, socjologię, nauki polityczne, psycholo-
gię, filozofię, religię, edukację, zarządzanie i inne. Lista stale jest
wzbogacana o nowe tytuły.

Bardzo ważnym serwisem w sferze szerokiego udostępniania czaso-
pism elektronicznych było stworzenie przez Bibliotekę Uniwersytecką
w Regensburgu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB – Elektroni-
cznej Biblioteki Czasopism) (Die Elektronische). Obecnie z serwisu korzy-
sta prawie 500 bibliotek z Niemiec i innych krajów. Kolekcja obejmuje
blisko 43 tys. czasopism, z czego ok. 5,5 tys. stanowią czasopisma do-
stępne tylko w formie elektronicznej. Dzięki zastosowaniu bardzo pro-
stych symboli, przypominających światła sygnalizacyjne, użytkownik
uzyskuje informację czy czasopismo jest udostępnione bezpłatnie, w ra-
mach wykupionej przez bibliotekę licencji, czy też dostępne są jedynie spi-
sy treści. Bazę przeszukiwać można poprzez słowa w tytule, słowa kluczo-
we, wydawcę, ISSN, można także skorzystać z gotowego wykazu dziedzin.

Free Medical Journal udostępnia 430 tytułów z zakresu medycy-
ny i nauk pokrewnych (Free Medical).

W portalu Open J-Gate znaleźć można blisko 4800 tytułów (po-
nad milion artykułów, roczny przyrost ok. 300 000), w tym ponad
2600 recenzowanych czasopism naukowych. Co ciekawe, portal in-
deksuje nie same czasopisma, a artykuły w nich opublikowane, co
znacznie poprawia jego funkcjonalność. Do każdego rekordu artykułu
dołączony jest odnośnik umożliwiający bezpłatne pobranie pełnego
tekstu. Bazie towarzyszy rozbudowany formularz pozwalający na wie-
loaspektowe poszukiwania (Open J-Gate).

Highwire Press Archive to otwarte archiwum z zakresu nauk me-
dycznych, tworzone we współpracy Highwire Press z towarzystwami
naukowymi oraz wydawcami. Baza ta zawiera 5,5 mln artykułów
z ponad 1 200 czasopism. Z ok. 40% artykułów skorzystać można
w wolnym dostępie (Highwire Press).

Na tle tych inicjatyw polskie bazy czasopism elektronicznych
przedstawiają się o wiele skromniej, jednakże omawiając tego typu
zagadnienie nie można ich pominąć.

Utworzona w 2005 roku baza danych „Arianta — Naukowe i fa-
chowe polskie czasopisma elektroniczne” zawiera informacje o ponad
2300 tytułach czasopism polskich, które mają swoje strony WWW oraz
udostępniają na nich przynajmniej archiwa spisów treści (Drabek, Pu-
likowski, 2005-2009). Od momentu uruchomienia bazy do sierpnia
2009 roku liczba czasopism zwiększyła się o 340%. Bazę można prze-
szukiwać wpisując fragment tytułu, ISSN lub wydawcę. Wyniki wyszu-
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kiwania można ograniczyć wybierając z listy dziedzinę, częstotliwość,
rodzaj czasopisma (naukowe/fachowe), sposób udostępnienia (dru-
kiem i online / tylko online). Odpowiednie pola wyboru umożliwiają
zawężenie poszukiwań do periodyków mających abstrakty i/lub pełne
teksty. Baza także umożliwia wybór czasopism punktowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksowanych w bazie
Web of Science (tzw. lista filadelfijska) lub Index Copernicus.

Baza „Arianta” jest jedynym tak kompletnym źródłem informacji
o naukowych i fachowych polskich czasopismach elektronicznych.
W sieci można znaleźć jedynie niewielkie wykazy czasopism, które za-
wierają tylko podstawowe informacje na ich temat (zazwyczaj tytuł
i link, rzadziej informacje o dostępności pełnych tekstów czy abstrak-
tów). „Arianta” zamieszcza wszystkie ważne informacje, które są dodat-
kowo sprawdzane w innych źródłach, jest codzienne aktualizowana.

Na podstawie „Arianty” można wyróżnić polskie czasopisma elektro-
niczne, które publikują na zasadach open access. Do analizy wybrano
tylko te tytuły, które udostępniają całe roczniki (przynajmniej jeden).
Włączono także te wydawnictwa ciągłe, z których korzystać można pod
warunkiem bezpłatnej rejestracji. Udało się stworzyć listę 954 polskich
czasopism open access, co stanowi ok. 42% zawartości bazy. Zasobów
czasopiśmienniczych w trybie open access wciąż przybywa zarówno jeśli
chodzi o liczbę czasopism (w 2006 roku było to zaledwie 158 tytułów),
jak i poszerzenie oferty dostępnych roczników archiwalnych. Warto tak-
że zwrócić uwagę, że na liście tej znalazły się nie tylko czasopisma wyda-
wane obecnie, ale także starsze tytuły (dziewiętnastowieczne i przedwo-
jenne), które zostały zeskanowane i umieszczone w sieci.

Czasopisma elektroniczne prezentowane są na stronach WWW
w najróżniejszej formie. Wydawnictwa open access najczęściej są
dostępne w dwóch modelach:

1. Czasopisma udostępniane przez wydawców na specjalnie zapro-
jektowanych stronach i pod dedykowanym adresem WWW. Strony –
mimo różnorodności graficznej – mają zazwyczaj tę samą strukturę
umieszczanych informacji, na którą składają się najczęściej: dane o ty-
tule, skład komitetu redakcyjnego, informacje użyteczne dla potencjal-
nych autorów, formularz prenumeraty, zawartość bieżącego numeru
oraz archiwum zawierające spisy treści (czasem uzupełnione o abs-
trakty i pełne teksty) poprzednich numerów1.

1 Przykładem takiego modelu publikowania na gruncie polskim jest Wydawnictwo Me-
dyczne Via Medica czy Termedia, które udostępniają w sieci po kilkadziesiąt tytułów.
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2. Czasopisma umieszczone w bibliotekach cyfrowych. Wśród
udostępnianych w ten sposób czasopism znajdują się takie tytuły,
które wydane były co najmniej 70 lat temu i trafiły do domeny publi-
cznej, jak również nowe publikacje, w przypadku gdy została zawarta
odpowiednia umowa z właścicielem praw autorskich. Pozyskane
w ten sposób wydawnictwa (zeskanowane lub przekazane w wersji
elektronicznej) trafiają do wspólnej bazy danych biblioteki cyfrowej2.
Wśród ciekawych przykładów trzeba wymienić 18 podserii „Acta Uni-
versitatis Nicolai Copernici”, których archiwa znalazły się w Kujaw-
sko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, czy 7 podserii „Prac Naukowych
Uniwersytetu Śląskiego”, które na bieżąco są publikowane w Śląskiej
Bibliotece Cyfrowej. Warto też wspomnieć o wydawnictwach Wyższej
Szkoły Humanitas, które publikowane są w postaci preprintów, czyli
cyfrowe wersje pojawiają się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej jeszcze
przed ukazaniem się papierowego odpowiednika.

Wśród wydawców czasopism open access dominują uczelnie wyższe
(383 tytuły) oraz stowarzyszenia naukowe (162). W dalszej kolejności
wymienić trzeba wydawnictwa prywatne (128), ośrodki Polskiej Akade-
mii Nauk (102), instytuty naukowo-badawcze (73). Pozostałe tytuły pub-
likowane są przez biblioteki, muzea i archiwa (30), ministerstwa i urzędy
centralne (23), fundacje (12) oraz inne instytucje sprawcze (41).

Wśród 954 tytułów blisko 20% (181) stanowią wydawnictwa, któ-
re udostępniają pełne zasoby. Każdy zainteresowany może w dowol-
nym momencie i bez ponoszenia żadnych kosztów sięgnąć do tekstów
opublikowanych na ich łamach. Wśród nich wyróżniają się czasopis-
ma, których archiwa sięgają lat pięćdziesiątych, a zwłaszcza: „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitatis Iagellonicae Ac-
ta Mathematica” (archiwum od 1955), „Acta Palaeontologica Polonica”
(1956) oraz „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski” (1959). W grupie tej
znajdują się także tytuły nieco młodsze, które zaczęły się ukazywać
w latach 1969-1979: „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”
(1969), „Acta Ichthyologica et Piscatoria” (1970), „Kras i Speleologia”
(1977) oraz „Ochrona Środowiska” (wydawana od 1979 roku przez
Dolnośląski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sa-
nitarnych). Cztery czasopisma rozpoczęły publikowanie w latach

2 Dzięki tym inicjatywom trafiło do sieci kilkanaście tytułów czasopism matematy-
cznych udostępnionych w Kolekcji Matematycznej Wirtualnej Biblioteki Nauki, czy też
wiele wydawnictw uczelnianych, które znaleźć można m. in. w Kujawsko-Pomorskiej
Bibliotece Cyfrowej, Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej i in.
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osiemdziesiątych, a kolejne 26 w latach dziewięćdziesiątych. Więk-
szość tytułów (132), to periodyki nowe z lat 2000-2009, dla których
elektroniczne publikowanie rozpoczęło się równocześnie z wydaniem
wersji tradycyjnej lub posiadają tylko wersję online.

Szczególną uwagę zwracają czasopisma starsze (dziewiętnasto-
wieczne i przedwojenne), które zostały zeskanowane przez bibliote-
karzy i umieszczone w bibliotekach cyfrowych. Wśród nich warto
wymienić czasopismo „Skamander” (dostępne tomy za lata: 1920-
-1928; 1935-1939), „Przegląd Lwowski” (1871-1883), „Sztuki Pięk-
ne” (1924-1934), „Ateneum Wileńskie” (1921-1939) czy „Miesięcznik
Heraldyczny” (1908-1915, 1930-1939).

Kolejną grupę czasopism stanowią te wydawnictwa, które udostęp-
niają archiwa od początku ukazywania się czasopisma, ale bez ostat-
nich roczników. Wśród 141 tytułów z tego zakresu w przypadku 11 em-
bargo wynosi rok. Artykuły opublikowane w dwóch ostatnich latach nie
są dostępne w przypadku 38 czasopism, a dla kolejnych 38 tytułów nie
można przeczytać w wolnym dostępie publikacji z trzech ostatnich lat.
Dla pozostałych wydawnictw ciągłych ten okres jest jeszcze dłuższy
i wynosi odpowiednio 4 lata (dla 16 tytułów), 5 lat (dla 11), 6 lat (dla 4)
oraz 7-14 lat (dla 21). Wśród tych ostatnich najbogatszym archiwum
mogą się pochwalić czasopisma wydawane przez Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk: „Fundamenta Mathematicae” (wolny dostęp do
166 tomów z 81 lat), „Studia Mathematica” (143 tomy z 71 lat) i „Acta
Arithmetica” (95 tomów z 65 lat)3. A poza tym warto także wymienić inne
wydawnictwa ciągłe: „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Huma-
nistyczno-Społeczne. Filologia Polska” (wolny dostęp do 61 tomów z lat
1957-2005), „Archaeologia Polona” (44 roczniki, brak dostępu do arty-
kułów z 3 ostatnich lat), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (40
roczników, brak dostępu do 3 zeszytów).

Najliczniejszą grupę – 355 czasopism – stanowią te wydawnictwa,
które udostępniają na swoich stronach WWW ostatnie roczniki.
W grupie tej na szczególną uwagę zasługują ukazujące się od połowy
lat 50. kwartalniki: „Urologia Polska” (archiwa pełnych tekstów od
1978 roku) oraz „Acta Biochimica Polonica” (pełne teksty od 1985 ro-
ku). Poza tym kilkunastoletnie zasoby na swych stronach umieszcza-
ją: „Acta Astronomica” „Annales Mathematicae Silesianae” (po 18 ro-

3 Archiwa tych czasopism dostępne są w Kolekcji Matematycznej Polskiej Biblioteki
Wirtualnej Nauki.
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czników), „Bulletin of the Section of Logic” (17), „Acta Neurobiologiae
Experimentalis” (16) oraz „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminolo-
gii”, „International Agrophysics” i „Seminare” (po 15). W przypadku
22 kolejnych czasopism czytelnik może korzystać z materiałów umie-
szczanych w drugiej połowie lat 90. Blisko 1/3 tytułów (101) pojawiła
się w sieci na początku XXI wieku i oferuje swym czytelnikom artyku-
ły z 7-10 ostatnich lat. Zdecydowana większość czasopism (223) za-
mieszcza archiwa z ostatnich lat. Wśród nich są zarówno tytuły nowe,
jak i te z długą tradycją, których redakcje zdecydowały się na prezen-
tację swych zasobów w systemie open access.

Ostatnia grupa to 278 czasopism, które publikują w sieci wybra-
ne roczniki. Czasem oznacza to dostęp do kilkudziesięciu tomów da-
nego czasopisma (np. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
– 57 tomów z lata 1878-1953, dwie serie „Roczników Polskiego Towa-
rzystwa Naukowego” – po 48 tomów, a także „Acta Universitatis Nico-
lai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia” i „Studia
Anglica Posnaniensia” – po 36 tomów). Bogate archiwa niektórych ty-
tułów zostały zeskanowane i umieszczone w bibliotekach cyfrowych.
Dzięki inicjatywie bibliotekarzy zainteresowani mogą zapoznać się
m.in. z przedwojennymi rocznikami tak wartościowych czasopism,
jak: „Pamiętnik Literacki”, „Język Polski”, „Kwartalnik Historyczny”,
„Zapiski Historyczne”, „Rocznik Krakowski” czy „Zaranie Śląskie”.
Wśród 278 tytułów ponad 40% stanowią czasopisma zamieszczające
w sieci od jednego do trzech roczników.

Wśród polskich naukowych czasopism pełnotekstowych przeważają
kwartalniki (31% – 302 tytuły) i wydawnictwa nieregularne (29% – 277).
W dalszej kolejności występują miesięczniki i półroczniki (po ok. 10%)
oraz dwumiesięczniki (6%). Pozostałe 2% stanowią dwutygodniki, tygo-
dniki oraz czasopisma które ukazują się 3, 5 lub 10 razy na rok. Dokła-
dne dane dotyczące częstotliwości ukazywania się przedstawia rys. 1.

Wśród czasopism pełnotekstowych dostępnych nieodpłatnie w sie-
ci znaleźć można tytuły z wszystkich dziedzin wiedzy. Jeszcze kilka lat
temu, gdy powstawała baza „Arianta”, większość polskich czasopism
open access reprezentowała medycynę i niektóre dyscypliny z nauk
ścisłych. Trudno było znaleźć jakikolwiek pełne teksty z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. W ostatnich dwóch latach ta sytuacja
znacznie się zmieniła. Co prawda wciąż jest najwięcej medycznych cza-
sopism pełnotekstowych (172 tytuły spośród 954), ale pozostałe dzie-
dziny także ma swoją reprezentację w zasobie open access. Najliczniej-
szą grupę (oprócz medycyny) stanowią periodyki z nauk przyrodni-
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czych, technicznych i rolniczych. Czasopisma te mają też najczęściej
największe archiwa pełnych tekstów w wolnym dostępie. Wydaje się, że
przyczyną takiego stanu jest z jednej strony dłuższa obecność w sieci,
a z drugiej dodatkowa motywacja w postaci punktacji przyznawanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która brana jest pod uwagę
w ocenie parametrycznej jednostki. W przypadku czasopism z nauk ścis-
łych, przyrodniczo-medycznych i technicznych wśród dziewięciu kryte-
riów, które decydują o przyznaniu tytułom punktacji (od 1 do 6 punktów)
strona internetowa z dostępem do streszczeń „daje” pismu 0,5 punktu,
a pojawienie się w Internecie pełnych tekstów – kolejne 0,5 punktu. Poza
upowszechnianiem wyników badań naukowych wśród czytelników całego
świata, wymierna korzyść w postaci dodatkowego punktu na pewno za-
chęca redakcje do publikowania w sieci pełnych tekstów.

Wśród czasopism open access duża grupa reprezentuje nauki
społeczne (172), a na uwagę zasługują nauki ekonomiczne (61 tytu-
łów) oraz pedagogika (39).

Rys. 1. Częstotliwość ukazywania się polskich naukowych czasopism pełnotekstowych
polskich naukowych czasopism pełnotekstowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych „Arianta”
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W ostatnich dwóch latach w Internecie znalazło się wiele tytu-
łów (61) z zakresu historii i archiwistyki. Ciekawy warsztat pracy za-
pewnili sobie bibliotekarze udostępniając w sieci pełne teksty 23
czasopism, w tym tak poczytnych jak „Bibliotekarz”, „Poradnik Bib-
liotekarza” czy „Warsztaty Bibliotekarskie”.

Nauki humanistyczne reprezentują w sieci: filologia (43 czasopis-
ma), filozofia (35), sztuka (30) oraz teologia i religioznawstwo (22). Wy-
dawnictw humanistycznych jest w bazie „Arianta” dużo więcej, ale
większość z nich rozpoczęła swój „sieciowy żywot” skromnie – w postaci
spisów treści czasem uzupełnionych o abstrakty. Jednakże pierwsze
obserwacje pozwalają na postawienie tezy, że wkrótce i one zyskają
pełniejsze archiwa i poszerzą w ten sposób grono swych czytelników.

W bazie Arianta zostały umieszczone wszystkie wydawnictwa
ciągłe, dla których corocznie obliczany jest najważniejszy wskaźnik
służący ocenie czasopism – Impact factor. W tym elitarnym gronie
znalazły się jak dotąd 63 polskie tytuły. Wśród nich blisko 70% to
czasopisma open access. Ich redakcje już dawno doceniły korzyści,
jakie niesie publikowanie w sieci. Dzięki temu wyniki badań są
szybko udostępniane, ale także zwiększa się krąg czytelników – osób
zainteresowanych daną tematyką.

Czasopisma elektroniczne w bardzo krótkim czasie stały się nieza-
stąpionym (a czasem jedynym) źródłem informacji dla wielu badaczy
i studentów. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla czytelników idealna
jest możliwość skorzystania z danego tekstu w każdym miejscu i cza-
sie, bez zbędnych ograniczeń i opłat. Przekonanie to popiera coraz wię-
cej redakcji podejmując decyzję o „uwolnieniu” kolejnych roczników.
Działania te wspierają także bibliotekarze podejmując rozliczne zabiegi
o udostępnienie czasopism w sieci. Prace te dotyczą zarówno tych pub-
likacji, które trafiły już do domeny publicznej, jak i nowych, bo one są
najczęściej obiektem zainteresowań ze strony użytkowników.

Przeprowadzona analiza polskich naukowych czasopism open ac-
cess pokazała, że ich liczba zwiększyła się sześciokrotnie w ciągu
trzech lat i wciąż rośnie. Wiele tytułów jest już dostępnych w całości
w sieci i reprezentują one wszystkie dziedziny wiedzy.

Wydaje się, że w najbliższych latach w Polsce możemy spodziewać
się poszerzenia oferty o nowe tytuły, zwiększenia liczby dostępnych ar-
chiwalnych roczników (zwłaszcza przy malejących cenach skanerów
i usług w zakresie digitalizacji), a także rezygnacji z wersji drukowanej
na rzecz elektronicznej. Z pewnością nie oznacza to jednak, że w krót-
kim czasie zapomnimy o tradycyjnie wydawanych czasopismach.
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A. Drabek Polish open access periodicals – an intent of characterization
Summary

Among electronic periodicals we can observe the increase of free full text
publication. The article describes e-periodicals working on “open-acess” base.
A detailed description includes 954 Polish publications, to which publishers offer
unlimited access in at least one of their annals. The analysis takes into consideration
the chronological range of the offered publications, publishers, frequency and the
represented discipline.
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NOWE ŻYCIE ONLINE,
CZYLI PUBLIKACJE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ

W ŚRODOWISKU CYFROWYM

MONIKA JĘDRALSKA
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Nowe środowisko, nowi odbiorcy, nowe biblioteki

Egzystencja w sieci to pojęcie wieloznaczne, odnoszące się do róż-
nych form obecności w globalnej strukturze. Wysoki poziom rozwoju
technologii wpłynął zarówno na sposoby udostępniania informacji, jej
wykorzystanie, jak i na samych odbiorców (Jędrzejewski, 2005,
s. 499), bowiem większość działań człowieka, takich jak edukacja,
kontakty interpersonalne, praca, działalność artystyczna i społeczna,
przenosi się do sieci (Szmigielska, 2008, s. 15). Internet coraz bar-
dziej jest nastawiony na potrzeby odbiorcy, na dialog z nim. Jest ró-
wnież „elastyczny” pod względem czasu i przestrzeni (Benkler, 2008,
s. 387). Kilkadziesiąt lat jego istnienia doprowadziło do sytuacji,
w której wielu potencjalnych użytkowników bibliotek to osoby nie tyl-
ko nie znające czasów, w których komputery i łącząca je globalna sieć
nie istniały, ale także swobodnie posługujące się nowymi technologia-
mi i narzędziami wyszukiwawczymi. Ich potrzebom informacyjnym
będą musiały sprostać również biblioteki.

W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele inicjatyw, związanych
nie tyle z komputeryzacją i zmianą infrastruktury bibliotek, co digita-
lizacją i utrwalaniem zgromadzonego w bibliotekach dziedzictwa kul-
turowego oraz dorobku świata nauki. Szczególnie w 2006 roku wpro-
wadzono najwięcej nowych projektów, co wyraziło się w znaczącym
rozwoju polskiego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Prace
związane z utworzeniem i rozwojem kolekcji cyfrowej objęły także te-
ren aglomeracji śląskiej – regionu bogatego w wiele instytucji kultury,
wydawnictw, bibliotek publicznych, bibliotek uczelni państwowych
i bibliotek niepublicznych szkół wyższych.
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Projekt Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

20 czerwca 2006 roku na mocy porozumienia między Biblioteką
Śląską a Uniwersytetem Śląskim została utworzona Śląska Biblioteka
Cyfrowa (dalej ŚBC). Trzy miesiące później – 27 września 2006 roku –
udostępniono czytelnikom pierwsze 500 zdigitalizowanych pozycji (ad-
resy: www.sbc.org.pl oraz www.digitalsilesia.eu, zob. rys.1).

Zgodnie z zamierzeniem twórców ŚBC, którym było zapewnie-
nie czytelnikom powszechnego dostępu do kulturowego dziedzi-
ctwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, nau-
kowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej

Rys. 1. Interfejs wyszukiwawczy ŚBC
Źródło: http://www.sbc.org.pl/dlibra [dostęp 04.05.2009]
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i edukacyjnej, do współpracy zaproszono nie tylko biblioteki publi-
czne, ale także instytucje kultury i biblioteki naukowe, w tym bib-
lioteki uczelni niepublicznych z tego terenu. 10 listopada 2006 ro-
ku przedstawiciele tych instytucji podpisali Porozumienie o współ-
tworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Charakter zawartej
w Porozumieniu… formuły współpracy zapewnia instytucjom wiele
korzyści z uczestnictwa w tego typu rozproszonej strukturze. Przy-
stąpienie do projektu daje możliwość nieodpłatnego prezentowania
materiałów, z zachowaniem pełnych praw do dysponowania opub-
likowanym zasobem oraz do decydowania o czasie ich udostępnia-
nia. Wszystkie instytucje współtworzące ŚBC działają na tych sa-
mych partnerskich zasadach. Jedną z ważniejszych jest brak cen-
tralnej kontroli i selekcji publikowanych materiałów. Sprzyja to
budowaniu różnorodnego i bogatego źródła informacji, pozytywnie
wpływa na tempo powiększania zasobu biblioteki cyfrowej, regulo-
wane autonomicznymi decyzjami każdej uczestniczącej w projekcie
ŚBC instytucji (Lis, 2007). Decentralizacja odnosi się również do
ewentualnych kosztów udostępniania materiałów. Każdy z ucze-
stników sam rozwiązuje także kwestię praw autorskich, stwierdza-
jąc albo ich wygaśnięcie, albo zawierając odpowiednią umowę
z autorem pracy. Otwarta i innowacyjna formuła, którą wykorzy-
stuje ta biblioteka cyfrowa, umożliwiła również osobom prywat-
nym, historykom i miłośnikom Śląska powiększanie jej zasobu,
dzięki przekazywaniu do digitalizacji zgromadzonych w domowych
kolekcjach cennych publikacji, lub ich elektronicznych lecz nie
udostępnianych wcześniej wersji. Te możliwości potwierdzają do-
świadczenia wielu internetowych projektów, szczególnie z wykorzy-
staniem nieformalnych reguł, gdyż warunki techniczno-organiza-
cyjne Internetu stworzyły całkowicie nowe możliwości skutecznego
koordynowania kompleksowych projektów bez konieczności wpro-
wadzenia hierarchicznych struktur (Hofmokl, 2009, s. 187).

Po przeszło dwóch latach funkcjonowania ŚBC współtworzy 40
instytucji, które udostępniły 11 494 publikacje, a strony biblioteki
cyfrowej odwiedziło 4 132 769 internautów (dane z 04.05.2009 ro-
ku), którzy każdego miesiąca otwierają kilkadziesiąt tysięcy zamie-
szczonych w serwisie publikacji (Statystyki biblioteki…). ŚBC jest
zatem szóstym co do wielkości i jednym z dynamiczniej rozwijają-
cych się tego typu serwisów w kraju (Liczba publikacji…).
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Oprogramowanie

ŚBC korzysta z oprogramowania dLibra — polskiej platformy do
budowy bibliotek cyfrowych, rozwijanej od 1996 roku przez Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (dLibra – Digital…). Jest to
obecnie najpopularniejsze oprogramowanie do budowy repozytoriów
i bibliotek cyfrowych w Polsce, będące podstawą do funkcjonowania 39
tego typu serwisów (dLibra – Wdrożenia…). Większość z nich wykorzy-
stuje najnowszą wersję oprogramowania (4.0). Jedną z największych
zalet wynikających z implementacji oprogramowania dLibra jest możli-
wość udostępniania i wymiany metadanych z innymi repozytoriami za
pośrednictwem protokołu OAI-PMH (Open Archives…). Metadane te
budowane są według schematu Dublin Core (Dublin Core…), powsze-
chnie stosowanego formatu tworzenia opisów obiektów cyfrowych.
Warto również zaznaczyć, iż oprogramowanie dLibra pozwala na włą-
czanie do zbudowanej na nim biblioteki cyfrowej różnych formatów pli-
ków, w tym multimedialnych, jednak najczęściej wykorzystywany jest
format DjVu, pozwalający zachować wysoką jakość dokumentu przy
jednoczesnym bardzo małym rozmiarze generowanych plików (Co to
jest DjVu?). 96% zasobu ŚBC to pliki w tym formacie.

Udział Wyższej Szkoły Humanitas w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Zgodnie z Porozumieniem… do projektu ŚBC zaproszone zostały
instytucje i biblioteki różnych typów, w tym biblioteki uczelni nie-
publicznych. Jednym z najważniejszych przejawów działalności
uczelni wyższej jest prowadzenie badań naukowych i publikowanie
ich wyników, a tym samym powiększanie dorobku naukowego danej
dziedziny nauki czy danego regionu. Działalność ta ma sens jedynie
wówczas, gdy dorobek ten znajduje swoich odbiorców. Z tą myślą
we wrześniu 2006 roku decyzją władz uczelni Wyższa Szkoła Huma-
nitas (dalej WSH) przystąpiła do współtworzenia zasobu ŚBC. WSH
powstała w 1997 roku, jako pierwsza w Sosnowcu, a druga w Zagłę-
biu Dąbrowskim uczelnia niepubliczna. Kształci obecnie około
5 000 studentów, na 7 cieszących się dużym zainteresowaniem kie-
runkach: administracja, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, europeistyka, pedagogika, politologia oraz filologia an-
gielska. W momencie przystąpienia WSH do biblioteki cyfrowej,
uczelnia prowadziła studia na 5 kierunkach i z ich profilem pokry-
wały się wydawane wówczas czasopisma naukowe:
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1. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu”
(serie: Zarządzanie i Marketing, Informatyka, Pedagogika).

2. „De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki”.
3. „Rocznik Prasoznawczy”.
4. „Roczniki Administracji i Prawa: teoria i praktyka”.
Artykuły naukowe z tych czasopism od stycznia 2007 roku za-

częły powiększać kolekcję Materiały dydaktyczne i naukowe, spełnia-
jąc tym samym zamierzenia związane z umożliwieniem czytelnikom
otwartego dostępu do dorobku naukowego. W cele i zadania bibliote-
ki cyfrowej wpisują się także opublikowane w ŚBC archiwalne nume-
ry tygodnika informacyjno-publicystycznego „Wiadomości Zagłębia”,
wydawanego przez WSH. Tygodnik ten wzbogacił kolekcję Regionalia
(Zagłębie Dąbrowskie), a także kolekcję Dziedzictwo Kulturowe (Cza-
sopisma). Udział WSH w projekcie biblioteki cyfrowej umożliwił ró-
wnież zdecydowane przyspieszenie zaistnienia publikacji uczelni nie-
publicznej w naukowym obiegu. Możliwe jest to dzięki udostępnianiu
części z nich jako pre-printów, jeszcze przed opublikowaniem ich
w formie drukowanej. Taka forma udostępniania to remedium na ne-
gatywne cechy tradycyjnego modelu komunikacji naukowej, czyli wy-
soki koszt papierowych publikacji i ich długi cykl produkcyjny.

Publikacje naukowe w środowisku cyfrowym

Głównym celem prezentowania w bibliotece cyfrowej materiałów
dydaktycznych i prac naukowych jest umożliwienie czytelnikom otwar-
tego dostępu do wiedzy, badań naukowych, a także promocja dorobku
uczelni. Oprogramowanie dLibra umożliwia kontrolę wykorzystania
opublikowanych materiałów: po 8 miesiącach aktywnego uczestnictwa
WSH w ŚBC można było zaobserwować znaczący wzrost wykorzystania
135 uczelnianych publikacji po udostępnieniu ich pełnych tekstów on-
line. Internetowe narzędzia wyszukiwawcze wskazują czytelnikom ar-
tykuły, które często były pomijane przez studentów w Bibliotece WSH,
na co wpływ mają ograniczenia, z jakimi wiąże się udostępnianie zbio-
rów w bibliotece tradycyjnej. Poświadcza to zestawienie liczby wykorzy-
stania poszczególnych artykułów w ŚBC (wyświetleń artykułów skła-
dających się na jeden zeszyt) z liczbą wypożyczeń tych czasopism
w Bibliotece WSH (numeru danego czasopisma przemnożonego przez
liczbę artykułów w danym zeszycie, gdyż trudno określić, czy czytelnik
wypożycza z biblioteki czasopismo, by przejrzeć całość, czy tylko jeden
z artykułów). Zależności te obrazuje rys. 2.
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Uwzględnione w obliczeniach czasopisma to:
• „De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki” (1.-

-Rok III/2006, 11.-Rok I/2004, 12.-Rok II/2005)
• „Zeszyty Naukowe WSH w Sosnowcu”, seria Zarządzanie i Mar-

keting (2.-Zeszyt 1/2006, 8.-Zeszyt 2/2006)
• „Zeszyty Naukowe WSH w Sosnowcu”, seria Pedagogika (9.-Ze-

szyt 1/2006)
• „Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu”, seria Zarządzanie i Mar-

keting (3.-Zeszyt 7-2/2005, 5.-Zeszyt 7-1/2005, 6.-Zeszyt 6-2/2004,
13.-Zeszyt 4-2/2003)

• „Rocznik Prasoznawczy” (7.-Rok 1/2007)
• „Roczniki Administracji i Prawa” (4.-Rok V, 10.-Rok IV)
Porównanie liczby wyświetleń z liczbą wypożyczeń pozwala stwier-

dzić, iż wykorzystanie dorobku naukowego wzrasta, gdy prezentowany
jest on online w cyfrowej bibliotece, np. liczba pojedynczych wypoży-
czeń jest zestawiona z sumą liczby wyświetleń przekraczającą dla da-
nego zeszytu tysiąc, na co niewielki wpływ ma nawet długa obecność
danego artykułu na liście ostatnio dodanych do ŚBC publikacji.

Rys. 2. Porównanie wykorzystania zasobu ŚBC i Biblioteki WSH
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk ŚBC i Biblioteki WSH
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Porównanie rejestru liczby wyświetleń z liczbą wypożyczeń pozwa-
la stwierdzić, iż wykorzystanie dorobku naukowego niepohamowanie
wzrasta, gdy prezentowany jest on online w cyfrowej bibliotece. Często
liczby pojedynczych wypożyczeń zestawione są z sumą liczby wyświet-
leń przekraczającą dla danego zeszytu tysiąc. Wprawdzie na liczbę wy-
świetleń wpływ może mieć również długa obecność danego artykułu na
liście ostatnio dodanych do ŚBC publikacji, jednak rząd porównywa-
nych tutaj wielkości daje podstawę do stwierdzenia, iż wpływ ten jest
znikomy. Obecnie, po 2 latach obecności w środowisku cyfrowym,
WSH udostępniła w Internecie 325 publikacji, które otwarto łącznie 39
478 razy1. Osiągane przez niektóre publikacje liczby wyświetleń (np.
1503, 1184, 942) nieporównywalnie odbiegają od ograniczonych możli-
wości tradycyjnego udostępniania zbiorów w bibliotece WSH.

Z opublikowania czasopism naukowych w formie plików djvu lub
pdf dostępnych online wynika również wiele praktycznych korzyści
dla ludzi nauki, studentów i internautów. Zbiory są dla wszystkich
zainteresowanych zawsze dostępne, bez względu na czas i miejsce, co
obrazuje przykład Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, w której jeden
ze skryptów podczas zjazdu studentów zaocznych odnotował 300 wy-
świetleń (Dobrzyńska-Lankosz, 2006, s. 46). Nie trzeba być studen-
tem jedynie WSH, by skorzystać z zasobu uczelnianej biblioteki. Od-
biór informacji przez jedną osobę nie ogranicza możliwości skorzysta-
nia z niej innym, zapis cyfrowy pozwala również na wykonanie nie-
skończonej ilości kopii identycznych z oryginałem, a koszt udostęp-
niania wiedzy jest praktycznie zbliżony do zera (Hofmokl, 2009,
s. 184). Nie pojawiają się niedogodności związane z wykonywaniem
kserokopii, zlecaniem wypożyczenia międzybibliotecznego, a także
z koniecznością docierania do zbiorów za pośrednictwem katalogu
OPAC, którego reguły wyszukiwawcze i język wyszukiwawczy są dość
restrykcyjne. Czytelnicy przyzwyczajeni do budowania zapytań w wy-
szukiwarkach internetowych w podobny sposób mogą konstruować
zapytania kierowane bezpośrednio do biblioteki cyfrowej.

Sieć bibliotek cyfrowych a dostępność zasobu

Internetowe narzędzia umożliwiają publikacjom w środowisku
cyfrowym „wyzwolenie się” z uwarunkowań czasowo-geograficznych,
a oprogramowanie pozwala na udostępnianie zasobów nie tylko je-

1 Stan na 04.05.2009 r.
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dnej regionalnej biblioteki cyfrowej, ale także włączanie ich do projek-
tów o szerszym zasięgu. dLibra oraz wspomniany protokół OAI-PMH
umożliwiły połączenie w jedną sieć wielu regionalnych i instytucjonal-
nych bibliotek cyfrowych, a także wymianę gromadzonych przez po-
szczególne biblioteki metadanych. W roku 2007 powstał serwis Fede-
racja Bibliotek Cyfrowych (Federacja Bibliotek…), umożliwiający wy-
szukiwanie w opisach publikacji udostępnionych we wszystkich biblio-
tekach cyfrowych włączonych w jego strukturę. Tym samym prezento-
wane w ŚBC publikacje naukowe WSH zyskują ogólnopolski zasięg,
gdyż cykl „życia” tych obiektów cyfrowych wyniesiony został z pojedyn-
czego repozytorium na poziom platformy bibliotek cyfrowych (Werla,
2008). Obecnie Federacja Bibliotek Cyfrowych łączy w jedną sieć 38
polskich repozytoriów, które udostępniły dotychczas 249 785 publika-
cji (dane z 04.05.2009 roku). Jednak największa korzyść z zastosowa-
nia protokołu OAI-PMH może dopiero nadejść. Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe jest bowiem regionalnym koordynatorem
na Polskę projektu EuropeanaLocal (EuropeanaLocal…), mającego na
celu umożliwienie wykorzystywania zasobów polskich bibliotek cyfro-
wych poprzez interfejs Europeany (Europeana…) i tym samym wpro-
wadzenia ich na poziom europejski (Werla, 2008). Dostępność papiero-
wych wydawnictw WSH z pewnością nie uzyskałaby takiego zasięgu,
korzystając z tradycyjnych form bibliotecznego udostępniania.

Uczestnictwo w środowisku online

Przystąpienie uczelni niepublicznej do związanego z digitalizacją
i udostępnianiem online projektu przynieść może wiele korzyści całej in-
stytucji, bibliotece, studentom, a także internautom. Im dłuższe „życie”
online uczelnianych publikacji naukowych, tym więcej się ich pojawia.

Podstawową zaletą omawianej sytuacji jest poszerzenie kręgu od-
biorców wydawanych przez uczelnię artykułów naukowych. Materiały
te są dostępne dla szerokiego grona internautów głównie dzięki temu,
iż zasób (opisy publikacji i w zależności od formatu ich pełne teksty)
jest indeksowany przez wyszukiwarki. W najpopularniejszej z nich (Go-
ogle) po zalogowaniu można korzystać z przeszukiwania całego zasobu
polskich bibliotek cyfrowych za pomocą gadżetu iGoogle. Dodatki wy-
szukiwawcze w polskiej wersji przeglądarki Firefox w wersji 3.0 lub
nowszej również umożliwiają wykorzystanie udostępnianych przez pol-
skie repozytoria materiałów. Popularyzacji udostępnianych w ŚBC
publikacji sprzyjają także narzędzia, które oferuje oprogramowanie
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dLibra, umożliwiające interakcje z czytelnikami – „architekturę
uczestnictwa” (Hofmokl, 2009, s. 215), zgodnie z którą jest możliwy
wkład użytkowników (często będących w wybranej dziedzinie specjali-
stami) w ulepszanie zasobu, poprzez tagowanie, czyli nadawanie słów
kluczowych ich zdaniem najlepiej opisujących publikację, a także przy-
dzielanie publikacjom ocen. Internauci mogą również dodawać odnoś-
niki prowadzące do ulubionych publikacji, do serwisów zakładkowych,
przy czym im większa liczba odnośników zamieszczonych na innych
stronach internetowych, tym większy wskaźnik PageRank, podnoszący
"rangę" danego serwisu w wynikach wyszukiwania Google (Benkler,
2008, s. 91). Każdy z odwiedzających stronę ŚBC może subskrybować
także kanał RSS, poprzez który otrzyma informacje o wszelkich nowo
udostępnionych materiałach, w tym materiałach WSH.

Inną istotną korzyścią z uczestnictwa w środowisku online jest
promocja nie tylko cyfrowego zasobu, lecz także samej instytucji -
sosnowieckiej uczelni. W wielu internetowych miejscach, takich jak
np. fora i blogi, pojawiają się informacje związane z aktywnym ucze-
stnictwem WSH w digitalnym projekcie, rodzajem włączanych do in-
ternetowego obiegu materiałów, metodami ich opracowania, a także
samą promocją tej działalności. W serwisie Google Maps można zlo-
kalizować WSH jako jedną z instytucji współtworzących zasób ŚBC.
Każda cyfrowa kopia uczelnianej publikacji, widoczna dla wyszukiwa-
rek i włączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych, w ŚBC jest opatrzo-
na w logo uczelni (zob. rys. 3), które nie tylko pozwala wizualnie zi-
dentyfikować właściciela udostępnianego zasobu, ale także bezpośre-
dnio odesłać na stronę internetową WSH.

Uczestniczące w ŚBC instytucje także zamieszczają na swoich
stronach logo ŚBC, a wzajemne wykorzystywanie linków wpływa na
miesięcznie ok. 35-40 odwiedzin tych instytucji. Świadczy to o tym,
że zarówno studenci WSH są zainteresowani biblioteką cyfrową, jak
i internauci odwiedzający strony ŚBC zwracają uwagę na uczelnię,
udostępniającą swój zasób. ŚBC jest omawiana w serwisach interne-
towych, na blogach, forach, a o powodzeniu projektu i o tym, iż
udział w nim może społeczności czytelników czy bibliotekarzy dawać
satysfakcję, świadczy fakt, że zagościła także w serwisach społeczno-
ściowych, takich jak Nasza Klasa czy YouTube.

ŚBC skupia osoby, które cechuje wyjątkowa otwartość, łatwość
dzielenia się swymi umiejętnościami oraz takie wartości, które umoż-
liwiają realizowanie kompleksowych projektów, bez konieczności
wprowadzania hierarchicznych struktur (Hofmokl, 2009, s. 187). Dy-
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namicznie służy to pełnemu zaspokajania potrzeb informacyjnych
użytkowników: społeczność naukowa uczestniczy w dialogu, umożli-
wiającym stałe doskonalenie się poprzez wymianę doświadczeń. Myśl
naukowa nie może być zatem towarem, lecz staje się formą daru (Hof-
mokl, 2009, s. 225). Publikacje naukowe „żyją”, wykorzystanie cyfro-
wego zasobu niepohamowanie wzrasta, a coraz bardziej wymagający
czytelnicy mogą go oceniać, cytować i przede wszystkim czerpać
z niego wiedzę. Nieustająca edukacja coraz częściej toczy się w środo-
wisku wirtualnym, obfitującym w coraz więcej przejawów życiowej ak-
tywności człowieka (Szmigielska, 2008, s. 7).

Rys. 3. Opis artykułu zamieszczonego w ŚBC opatrzony logo WSH
Źródło: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=10177&from=FBC [dostęp04.05.2009]
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M. Jędralska
New life online, publications of private university in digital area

Summary

The article presents the establishment and development of Śląska Biblioteka
Cyfrowa (Silesian Digital Library) along with the cooperation with Wyższej Szkoły
Humanitas (Humanitas College) in the process of creation of digital resources.
It includes the description of collaboration manners, type of available materials,
as well as the possible benefits that private university can obtain. The author puts
emphasis on the mutual promotion of College and ŚBC, interactive tools offered in this
type of database for internet users, as well as the readership of the published
resources. Online publication of scientific works increases significantly their use
and „revival” in research circulation.
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MAGDALENA GAPIŃSKA
MARTA KUNICKA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

SPOTKANIE KIEROWNIKÓW BIBLIOTEK PRAWNICZYCH

Już po raz siódmy, pod koniec czerwca (26-27 VI 2009 r.), odby-
ło się Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych, tradycyjnie or-
ganizowane przez różne biblioteki, dotychczas we Wrocławiu, Słubi-
cach/Frankfurcie/Berlinie, Szczecinie, Katowicach/Krakowie, Toru-
niu i w Warszawie. Tegoroczne spotkanie zorganizowała Biblioteka
Collegium Polonicum w Słubicach. Położone przy granicy polsko-nie-
mieckiej Słubice oraz Frankfurt nad Odrą pełnią funkcję pomostu
między Wschodem a Zachodem, Collegium Pollonicum zaś ukierun-
kowało swoje działania na rzecz naukowej i kulturowej współpracy
między Polską a Niemcami, jako formy współpracy transgranicznej
w dziedzinie badań i dydaktyki, realizowanej przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie. Działająca przy Collegium Biblioteka jest naukowym za-
pleczem programów badawczych obu uniwersytetów.

Po rejestracji uczestników spotkania goście zostali powitani przez
kierownika biblioteki Grażynę Twardek oraz dyrektora administracyjne-
go Collegium Polonicum dr. Krzysztofa Wojciechowskiego. Przedpołu-
dniowe spotkanie zostało poświęcone na omówienie najważniejszych
problemów bibliotek prawniczych oraz zagadnień wynikających z usta-
leń poprzednich zjazdów. Ta część zakończyła się prezentacją technolo-
gii czytników książek elektronicznych, popularnie zwanych e-bookami.
Przedstawiciel firmy Sony na terenie Niemiec oferującej nową technolo-
gię, przedstawił sposób dystrybucji publikacji dostępnych w formacie
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obsługiwanym przez czytniki e-book. Ich małe rozmiary sprawiają, że są
doskonałym narzędziem, pozwalającym na lekturę w dowolnym miejscu.
Bateria urządzenia wystarcza na przeczytanie 7 500 stron a technologia
tuszu elektronicznego (zwana „obraz jak papier”), oferuje taki sam kom-
fort czytania jak nośnik tradycyjny. Na prezentowanych czytnikach moż-
na zapisać około 160 książek w formatach Adobe, PDF 10, RTF, Txt,
BBab i Microsoft Word. Na stronie internetowej Sony The ebook Store
użytkownicy mają dostęp do tysięcy e-booków. Statystyki firmy wskazu-
ją na stały, choć ze względu na wysoką cenę (około 300 euro oraz koszt
książek w formie elektronicznej) nieznaczny wzrost sprzedaży czytników.
Przedstawiciel firmy omówił także system dystrybucji książek na terenie
Niemiec. Opiera się on na jednej dużej centrali-hurtowni (gromadzącej
książki od wydawców z Niemiec), rozprowadzającej książki do najodleg-
lejszych księgarni na terenie całego kraju.

W godzinach poobiednich odbyła się prezentacja Grzegorza Dudy na
temat biblioteki regionalnej we Frankfurcie (Stadt-und Regionalbibliothek
Frankfurt Oder). W swoich zasobach gromadzi ona: e-booki, e-audio, e-mu-
sic, e-video i e-papier (www.bibliothek-digital.de). Zaprezentowany sposób
udostępniania zasobów okazał się bardzo interesujący. Użytkownik, po za-
logowaniu się na własne konto, posiada możliwość pobrania pliku z intere-
sującymi materiałami i umieszczenia go na osobistym komputerze. Po
upływie ustalonego czasu, na jaki określony typ dokumentów jest udostęp-
niany, samoczynnie się usuwa, uniemożliwiając dalsze korzystanie. Czytel-
nicy nie zarejestrowani w bibliotece mogą również korzystać ze zbiorów, ale
w formie ograniczonej, np. mogą przesłuchać fragment utworu.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z ofertą
oficyn: C.H. Beck i LexisNexis oraz zwiedzenia we Frankfurcie nad Odrą
Uniwersytetu Viadrina. Założona w 1991 roku uczelnia nawiązuje do hi-
storii pierwszego brandenburskiego uniwersytetu krajowego – Alma Ma-
ter Viadrina (od 1506 do 1811) – kontynuując jego tradycję. W głównym
budynku mieści się Biblioteka Uniwersytecka, która pełni również fun-
kcję biblioteki naukowej na potrzeby miasta oraz graniczących z nim po-
wiatów. Swoje zbiory prezentuje w systemie wolnego dostępu. Viadrina
jest ponadto siedzibą Centrum Dokumentacji Europejskiej i w ramach
tej działalności udostępnia na bieżąco najważniejsze dzienniki i publika-
cje urzędowe Unii Europejskiej oraz daje możliwość korzystania z spe-
cjalistycznych baz danych.

Drugi dzień spotkania został zarezerwowany na zwiedzenie Bib-
lioteki Bundestagu w Berlinie. Jej wicedyrektor i pracownicy przybli-
żyli historię placówki, wskazali na polonika w zbiorach, a także omó-
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wili koncepcję funkcjonowania Biblioteki w nowym gmachu. Zastoso-
wane w nim rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz wystrój
Biblioteki konsultowała komisja złożona ze specjalistów różnych dzie-
dzin. Magazyny biblioteczne zostały umiejscowione pod poziomem
rzeki Sprewy, a ze względu na ich dużą powierzchnię, pracownicy zo-
stali wyposażeni w hulajnogi, umożliwiające szybsze poruszanie się.

Jednym z celów Spotkań Kierowników Bibliotek Prawniczych jest
współpraca środowiska bibliotekarzy bibliotek prawniczych, wspólne
rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń i strategii radzenia
sobie z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi. Od wielu lat trwają dysku-
sje nad koniecznością zawiązania konsorcjum bibliotek prawniczych,
którego celem byłoby przede wszystkim nawiązanie ogólnie rozumianej
współpracy instytucji obsługujących grupę czytelniczą posiadającą spe-
cyficzne potrzeby – przyszłych i obecnych prawników. Inicjatywa ta wy-
maga jednak rozwiązania wielu kwestii, związanych z odmiennymi mo-
delami organizacji, charakterystycznymi dla bibliotek prawniczych. Ich
różnorodne miejsce w strukturze uczelni, podleganie wydziałom bądź
bibliotekom głównym, a także odmienne zakresy kompetencyjne rekto-
rów i dziekanów w zakresie podpisywania umów utrudniają organizację
konsorcjum. Konieczność współpracy przede wszystkim odnosi się do
negocjowania korzystniejszych warunków umów i licencji, w szczególno-
ści tych, które dotyczą prenumeraty czasopism zachodnich oraz baz da-
nych i innych elektronicznych źródeł informacji prawniczej. Wiele biblio-
tek ma problemy finansowe, które niestety ograniczają możliwości pre-
numeraty i zakupu odpowiednich materiałów. Jednym z zadań konsor-
cjum byłoby renegocjowanie cen u dostawców, a także ubieganie się
o dotacje w MEN. Inną kwestią, na jaką warto zwrócić uwagę, jest dub-
lowanie kupowanych materiałów, szczególnie literatury obcej i specjali-
stycznej. Konsorcjum mogłoby koordynować zakupy i ustalać zasady
długoterminowej polityki w zakresie gromadzenia, co mogłoby pozwolić
na racjonalizację i oszczędności. Już obecnie sprawnie przebiega współ-
praca między bibliotekami w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Efektem dotychczasowych spotkań jest inicjatywa stworzenia prze-
glądu źródeł baz prawniczych – polskich i obcych – dostępnych w pol-
skich bibliotekach prawniczych. Planuje się jej wzbogacenie o prezenta-
cję często bardzo interesujących zasobów bibliotek wielkich kancelarii
prawniczych. Na tegorocznym spotkaniu omówiono sytuację bibliotek
prawniczych funkcjonujących w ramach systemów scentralizowanych
i zdecentralizowanych, czemu towarzyszyła ożywiona dyskusja.
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BOGUMIŁA WARZĄCHOWSKA
Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego

SPRAWOZDANIE
Z XV WALNEGO ZGROMADZENIA

FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES
OLSZTYN 7-10.09.2009 R.

Od 7 do 9 września 2009 roku odbyło się 15. Walne Zgromadzenie
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Tym razem gospodarzem spot-
kania była Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii
Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, która w październiku obchodziła
60. rocznicę wznowienia swojej działalności w tym mieście (wcześniej
od 1565 roku jej siedziba znajdowała się w Braniewie). W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele bibliotek należących do FIDES: dyrekto-
rzy, kierownicy jednostek i osoby reprezentujące poszczególne typy
bibliotek, jak bibliotek wydziałów teologicznych, wyższych seminariów
duchownych, zgromadzeń zakonnych oraz bibliotek parafialnych.

Obrady Walnego Zgromadzenia dotyczyły bieżących spraw biblio-
tek kościelnych, a zwłaszcza dalszego funkcjonowania systemu MAK,
z którego korzystają prawie wszystkie instytucje zrzeszone w Federa-
cji. Niewiele mniej miejsca poświęcono digitalizacji zbiorów i bibliote-
kom cyfrowym, jak również ochronie i konserwacji zbiorów bibliote-
cznych. Część obrad - z udziałem szerszej społeczności bibliotekar-
skiego środowiska Olsztyna - przeznaczono na omówienie specyfiki
zbiorów i struktury bibliotek kościelnych. Spotkanie było również
okazją do zwiedzenia najstarszego w Polsce Seminarium, jakim jest
Warmińskie „Hosianum” i poznaniu jego bogatych, liczących ok. 250
tys. woluminów, zbiorów bibliotecznych: w tym 145 tys. książek
z 8 tys. starych druków i ponad 95 tys. czasopism.

W pierwszym dniu Walnego Zgromadzenia uroczystego otwarcia
obrad, w sali konferencyjnej Seminarium, dokonał ks. Tomasz Gar-
woliński, dyrektor Biblioteki „Hosianum”, przy współudziale ks. prof.
dr. hab. Władysława Nowaka, Rektora Uczelni. Nawiązał on do boga-

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 200970



tej historii Seminarium, powołanego w 1565 roku w Braniewie, będą-
cym w tym czasie centrum warmińskiego życia naukowego, oraz do
osoby założyciela, Sługi Bożego, kardynała Stanisława Hozjusza.
Wraz z rozpoczęciem działalności edukacyjnej, dla społeczności semi-
naryjnej utworzono bibliotekę, wzbogaconą przez Marcina Kromera
księgozbiorem podstawowym. Znalazła się w nim literatura służąca
do nauki języków obcych, np.: łacińskiego, greckiego i hebrajskiego,
dzieła filozoficzne, prace z zakresu biblistyki, prawa kanonicznego
i kazuistyki, zbiory z teologii dogmatycznej i moralnej oraz katechety-
ki i homiletyki. Przez całe lata braniewskie Seminarium należało do
najlepiej prosperujących w Polsce, a dzięki temu wydało wielu świat-
łych i gorliwych kapłanów, którzy przyczynili się do rozwoju życia re-
ligijnego tych ziem, tak bardzo zróżnicowanych etnicznie i kulturowo.

Po pięciu wiekach burzliwych dziejów, zwłaszcza podczas dru-
giej wojny światowej, siedziba Seminarium z Braniewa została prze-
niesiona do Olsztyna, gdzie po wielu latach starań dla alumnów wy-
budowano nowoczesny gmach, z pomieszczeniami przeznaczonymi
na bibliotekę. Z uwagi na jej cenne zbiory, placówkę wyposażono
w nowoczesny sprzęt oraz urządzenia usprawniające proces nauko-
wo-dydaktyczny uczelni. W ostatnich latach Seminarium Duchowne
zostało włączone w struktury tworzącego się Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego – Wydziału Teologii – wnosząc duży wkład w jego
potencjał kadrowy, działalność wydawniczą, jak również zasoby bib-
lioteczne. Bogato wyposażona Biblioteka WSD „Hosianum” służy
przede wszystkim studentom oraz całej społeczności akademickiej
w tym regionie.

Rektor Uczelni podkreślił wartość tego typu spotkań dla praco-
wników bibliotek kościelnych, których troska o zabezpieczenie dóbr
kultury jest priorytetowym zadaniem w codziennej pracy bibliote-
cznej. Docenił także rolę Federacji Bibliotek Kościelnych w tym za-
kresie w Polsce i poza granicami.

Drugi dzień spotkania w auli Wydziału Teologii rozpoczął się kon-
ferencją pod hasłem: Zabytkowy księgozbiór Biblioteki Wyższego Se-
minarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olszty-
nie i jego konserwacja. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w obradach uczestniczyli dy-
rektorzy i kierownicy bibliotek olsztyńskich oraz władze Uczelni.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędu miasta, radni
z komisji kultury oraz pracownicy biura Miejskiego Konserwatora Za-
bytków. Nie zabrakło również bibliotekarzy z olsztyńskich uczelni.
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Referat wprowadzający Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579)
- założyciel seminarium duchownego wygłosił ks. Alojzy Szorc z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przybliżając sylwetkę
kardynała (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny), prelegent na-
kreślił jego drogę życiową, a następnie kapłańską - od Krakowa po-
przez Warmię, Rzym, Wiedeń, ponownie Warmię i Włochy. Wśród
wielu działań i dokonań na szczególne uznanie zasługuje założenie
przez S. Hozjusza Seminarium Duchownego w Braniewie. Zdobywa-
jąc tytuły naukowe w Polsce i za granicą, pełnił też wiele odpowie-
dzialnych funkcji kościelnych i państwowych, współpracując zarówno
z ówczesnym królem, jak i papieżem. Z bogatej spuścizny jego roz-
praw naukowych należy wyróżnić Confessio Fidei Catholicae Christia-
nae, będące wykładem doktryny katolickiej. S. Hozjusz ponadto
wniósł znaczący wkład w obrady Soboru Trydenckiego, zwłaszcza
w opracowanie uchwał soborowych o Eucharystii, kapłaństwie, wła-
dzy biskupiej i o prymacie papieskim.

Przedmiotem kolejnego referatu była Biblioteka „Hosianum” – hi-
storia i teraźniejszość. Autor, ks. Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblio-
teki WSDMW, przybliżył historię książnicy od wieku XVI, kiedy to do
Braniewa w diecezji warmińskiej S. Hozjusz sprowadził jezuitów
i utworzył kolegium, na potrzeby ośrodka szkolnego zakładając biblio-
tekę. Jezuici otrzymali po franciszkanach kościół i klasztor oraz wiele
dóbr, w tym kompletną bibliotekę wyposażoną w regały z trzystoma
woluminami. Ze sporządzonego przez M. Kromera spisu książek wyni-
ka, że odziedziczony księgozbiór był podzielony na dziewięć podstawo-
wych działów, takich jak: dzieła Ojców Kościoła, pisma scholastyków
średniowiecznych, pozycje o treści apologetycznej i polemicznej, dzieła
wybitnych kaznodziejów, książki dotyczące prawa i teologii moralnej,
literatura z zakresu historii Kościoła powszechnego i partykularnego
oraz z dziedziny geografii i historii, prace filozoficzne od średniowiecza
do XVI w., dzieła mówców starożytnych oraz utwory dawnych poetów.

Wszechstronna działalność jezuitów wymagała odpowiedniego,
aktualizowanego księgozbioru. Książki służyły nie tylko w dydaktyce,
ale także jako pomoc w pracy kaznodziejskiej, homiletycznej oraz ja-
ko materiały badawcze dla teologów polemicznych. Na podstawie za-
chowanych źródeł i opracowań można stwierdzić, że ich książnica
w Braniewie była jedną z bardziej zasobnych bibliotek europejskich
czasów renesansu, reformacji i kontrreformacji. Okres potopu szwe-
dzkiego, kasaty zakonów, następnie czasy drugiej wojny światowej
spowodowały znaczące straty w gromadzonym przez lata księgozbio-

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 200972



rze. Pod koniec lat 40. XX wieku Biblioteka Warmińskiego Semina-
rium Duchownego wznowiła swoją działalność w Olsztynie. Jej księ-
gozbiór oprócz woluminów przeniesionych z Braniewa, objął zbiory
innych bibliotek kościelnych (inkunabuły, stare druki, literaturę XIX
w. i współczesne opracowania) z terenu historycznej Warmii. Na pod-
stawie zapisów proweniencyjnych, ekslibrisów, superekslibrisów, pie-
częci, dedykacji i innych marginaliów można stwierdzić, że w zdecy-
dowanej większości książki te należały do biskupów warmińskich,
kanoników katedralnych i kolegiackich. Od 1999 roku Biblioteka
Wyższego Seminarium Duchownego wraz z utworzoną Biblioteką Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego tworzą
wspólny system, służąc duchownym i świeckim, studentom i praco-
wnikom naukowym oraz wszystkim zainteresowanym.

W kolejnym referacie zwrócono uwagę na Stare druki w zbiorach
Biblioteki „Hosianum”. Wystąpienie ks. bpa Juliana Wojtkowskiego,
który zgodnie z Uchwałą Senatu Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie otrzymał w 2008 roku godność doktora honoris causa,
przybliżyło wiele prac i odkryć, odnoszących się do zachowanych sta-
rych druków, od kilkunastu wydań Biblii, poprzez dzieła ascetyczne,
Ojców Kościoła, a także księgi liturgiczne, w tym brewiarze, kancjo-
nały i mszały po prace filozoficzne i historyczne. Prelegent uwzględnił
nie tylko wartość treściową i merytoryczną tych dokumentów, ale
przedstawił sylwetki autorów, ich pochodzenie, język prac, miejsce
wydania druków, omówił noty proweniencyjne oraz bogactwo opraw,
tłoczeń i użytego materiału introligatorskiego. Prace badawcze nad
warmińskimi starymi drukami trwają, bowiem ten niezwykle okazały
zasób wymaga szczegółowej analizy, dlatego można przypuszczać, że
podobnie jak inkunabuły, zostanie wydany katalog zasobu.

Zagadnieniom ochrony zbiorów został poświęcony referat Stan
zachowania, profilaktyka i konserwacja starodruków w Bibliotece
„Hosianum” zaprezentowany przez Izabelę Damulewicz z Torunia. Na
podstawie prezentacji multimedialnej, wzbogaconej interesującym ko-
mentarzem Autorki, można było prześledzić przebieg przeprowadzo-
nych w hozjańskiej bibliotece prac konserwatorskich dotyczących
książek, ich opraw, map, rycin. W referacie podkreślono zwiększające
się zagrożenie zbiorów bibliotecznych, spowodowane skażeniem at-
mosfery, zmienną wilgotnością i temperaturą powietrza, światłem, czy
niekorzystnym działaniem. Nie bez znaczenia dla dobrej konserwacji
zachowanych zbiorów jest materiał z którego wykonano książki,
a także ich właściwe przechowywanie i zabezpieczenie oraz oddziały-
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wanie czytelników, wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Ochro-
na zbiorów bibliotecznych zatem to stała troska o książki, wspomożona
konserwacją: zapobiegawczą i pełną.

Na te aspekty zwrócono uwagę w referacie Doroty Jutrzenki-Sup-
ryn z Torunia pt. Pełna konserwacja wybranego starodruku. Oznacza
ona przede wszystkim wzmocnienie osłabionych struktur kart i analizę
zawartości opraw, w których często - jako materiał uzupełniający i wy-
pełniający wolne przestrzenie okładzin - znajdują się fragmenty cen-
nych rękopisów. Renowacja takich obiektów, mająca na celu przywró-
cenie pierwotnej wartości dzieła, wymaga szczególnej wiedzy i odpowie-
dnich standardów postępowania z dokumentem. Typując książki do
konserwacji należy pamiętać, że jako pierwsze powinny być zabezpie-
czone dzieła najstarsze, najcenniejsze i najbardziej zniszczone. Wystą-
pienie D. Jutrzenki-Supryn pozwoliło przeanalizować drogę książki od
momentu wytypowania do konserwacji, poprzez wiele prac renowacyj-
nych, aż do uzyskania zamierzonego efektu.

Na zakończenie tej części obrad można było obejrzeć najcenniej-
sze inkunabuły z biblioteki hozjańskiej, które wystawiono w Czytelni
Biblioteki Teologicznej. Książki były eksponowane w kilkunastu gab-
lotach i przyciągały uwagę nie tylko uczestników konferencji, ale
wzbudzały zainteresowanie studentów, pracowników naukowych
i osób odwiedzających w tych dniach Bibliotekę.

Po południu Organizatorzy Walnego Zgromadzenia przewidzieli
wspólne zwiedzanie Olsztyna, m.in. Starego Miasta, Zamku Kapituły
Warmińskiej, Muzeum Warmii i Mazur i Katedry św. Jakuba, w której
można było wysłuchać koncertu organowego.

Kolejny dzień obrad - w godzinach dopołudniowych - poświęcono
sprawom wewnętrznym Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Biblio-
tekarze kościelni wraz z bpem Andrzejem Siemieniewskim wysłuchali
sprawozdania z pracy Zarządu Federacji, przygotowanego przez ks. Je-
rzego Witczaka dyrektora Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go we Wrocławiu, pełniącego funkcję Przewodniczącego Federacji Bib-
liotek Kościelnych FIDES. Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblio-
teki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jako zastępca
Przewodniczącego Federacji, zaprezentowała najnowszy numer perio-
dyku „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, zachęcając do zamie-
szczania na jego łamach artykułów, materiałów, sprawozdań oraz
wszelkich informacji dotyczących działalności bibliotek kościelnych.

Dalsza część obrad była poświęcona prezentacji programu biblio-
tecznego PATRON firmy Mol z Gdyni. Oferta ta obejmowała propozy-
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cje szkoleń dla bibliotekarzy pragnących podwyższyć swoje umiejęt-
ności w zakresie programów komputerowej obsługi bibliotek, tworze-
nia prezentacji, budowy stron www oraz edukacji internetowej.

Tego samego dnia zwiedzano nowoczesny gmach (oddany do
użytku w 2007 roku) Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, znajdujący się w centrum kampusu uniwersyteckiego
i przygotowany do obsługi studentów czternastu wydziałów. Księgo-
zbiór został rozmieszczony na trzech kondygnacjach, z wolnym dostę-
pem do półek. Parter zajmują przede wszystkim agendy udostępnia-
nia, jak informatorium, katalogi, wypożyczalnia główna i międzybib-
lioteczna, kolekcja dydaktyczna oraz centrum informacji europejskiej.
Czytelnie specjalistyczne, sale dydaktyczne oraz pracownie do pracy
zbiorowej i indywidualnej znajdują się na pierwszym piętrze. Drugie
natomiast zajmują kolekcje dziedzinowe, które tworzą tematycznie
(wg klasyfikacji dziesiętnej) ustawione książki i czasopisma, także
z wolnym dostępem do półek. Zbiory skupiono w trzech dużych ko-
lekcjach: nauki społeczne, nauki przyrodniczo-techniczne, nauki hu-
manistyczne, które w celu ułatwienia samodzielnych poszukiwań od-
powiednio oznaczono kolorami. Pobyt w Olsztynie został dopełniony
wycieczką do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, Sanktuarium
Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Glotowie oraz Kalwarii
Warmińskiej, a także do bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście. Wie-
czorem podsumowano obrady Walnego Zgromadzenia oraz ustalono
plan pracy na najbliższy rok.
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SPRAWOZDANIE
Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE OPARTE NA WIEDZY

CHORZÓW, 22 WRZEŚNIA 2009 ROKU

JOANNA KULIK
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Na chorzowskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Ban-
kowej (WSB) w Poznaniu 22 września 2009 roku odbyła się II Ogól-
nopolska Konferencja Naukowa Technologie informacyjne w gospo-
darce opartej na wiedzy1, zorganizowana przez Katedrę Informatyki
oraz Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej. Konferencja miała za za-
danie przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych
oraz problemów praktycznych i wdrożeniowych związanych z te-
chnologią informacyjną, zarządzaniem informacją i wiedzą oraz
z nowoczesnymi metodami komunikacji. Tematyka konferencji obe-
jmowała m.in. takie zagadnienia, jak: społeczeństwo informacyjne,
gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie informacją i wiedzą, no-
woczesne metody oraz narzędzia wyszukiwania informacji, języki in-
formacyjno-wyszukiwawcze, rola bibliotek i centrów informacji w go-
spodarce opartej na wiedzy, systemy zarządzania wiedzą w organi-
zacjach oraz zarządzanie projektami informatycznymi.

Obrady podzielono na sesję plenarną, dwie sesje tematyczne oraz
sesję posterową. W trakcie sesji plenarnej, której przewodniczył prof.
zw. dr hab. Zygmunt Przybycin, prorektor ds. Wydziału Zamiejscowe-
go WSB w Chorzowie, jako pierwsza wystąpiła dr hab. Katarzyna Ma-
terska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. W referacie Społeczeństwo i gospodar-
ka wiedzy - kierunki i konteksty starała się pokazać i usystematyzo-
wać najważniejsze koncepcje oraz zjawiska związane z tworzeniem się

1 Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod adresem: http://www.itwgow.
chorzow.wsb.pl/.
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społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Kolejni prele-
genci, dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. Politechniki Warszaw-
skiej oraz mgr Andrzej Staniszczak z firmy StepNext IT-Dienstlei-
stungen GmbH, przedstawili Koncepcję systemu zarządzania wie-
dzą w jbr w oparciu o konsolidację zasobów i struktur badawczych
oraz zarządzanie procesami i projektami. Następnie głos zabrała dr
hab. Milena Tvrdikova, prof. WSB oraz pracownik VŠB-Technical
University Ostrava, która omówiła zagadnienie bezpieczeństwa sy-
stemów informacyjnych (Information system security from point of
view company management). Sesję plenarną zakończyło wystąpienie
dr. hab. Wiesława Babika z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęco-
ne słowom kluczowym w Internecie. Zaprezentował on naturę języka
swobodnych słów kluczowych, różne sposoby ich wykorzystania
oraz funkcje słów kluczowych w sieci.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mogli wybrać dwie
grupy tematyczne: informatyczną i bibliotekarską. Sesję skierowaną do
bibliotekarzy poprowadzili prof. dr hab. Józef Antoni Haber, przewo-
dniczący Rady Naukowej Biblioteki WSB oraz mgr Bogumiła Urban,
dyrektor Biblioteki WSB. Szczególne zainteresowanie wzbudził referat
pierwszego prelegenta, dr. Stanisława Skórki z Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt. Architekt informacji jako
kreator przestrzeni informacyjnych. Autor przedstawił w nim założenia
architektury informacji jako złożonej dyscypliny, która z jednej strony
stara się opisać metodykę projektowania przestrzeni informacji użyte-
cznych i funkcjonalnych dla użytkowników, z drugiej zaś obejmuje
sam proces tego projektowania, prototypowania, tworzenia dokumen-
tacji ułatwiającej komunikację i podejmowanie decyzji. Prelegent ucze-
stnikom konferencji przybliżył również specyfikę pracy architekta in-
formacji, która polega na usuwaniu przeszkód utrudniających użytko-
wnikom korzystanie z rozmaitych systemów informacji. Następnie dr
Marek Nahotko, w referacie Publikowanie semantyczne przedstawił bu-
dowę semantycznego środowiska publikowania artykułów w czasopis-
mach naukowych z wykorzystaniem technologii Web-u. Zwrócił uwagę
na uzupełnianie tekstu artykułu o dane z badań i metadane oraz orga-
nizowanie interaktywnego dostępu do treści. Kolejny prelegent dr Jo-
lanta Hys, kierownik Pracowni UKD w Bibliotece Narodowej, zaprezen-
towała referat Zasady konwersacji H.P. Grice’a w kontekście reguł
pragmatycznych Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Omówiła w nim cztery maksy-
my: ilości, jakości, związku i sposobu wraz z ich interpretacją na po-
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trzeby badania pragmatyki języków informacyjno-wyszukiwawczych.
Dr J. Hys wyodrębniła podstawowe grupy reguł pragmatycznych JHP
BN i UKD, do których odniosła reguły konwersacji Grice’a. Następnie
ideę Wolnego oprogramowania i wolnej treści w warsztacie naukowca
przedstawił dr inż. Piotr Gawrysiak z Politechniki Warszawskiej. Zwró-
cił uwagę na proces peer review oraz wprowadzanie coraz szerszej
ochrony prawnej, w tym w szczególności ochrony patentowej, którą są
obejmowane rozwiązania techniczne oraz wyniki badań. Mgr Jacek Ra-
dwan oraz mgr Jarosław Mikulski z Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
stąpili z referatem Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system za-
rządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. Dowo-
dzili, że wdrożenie i doskonalenie znormalizowanego systemu zarzą-
dzania jakością może być pomocne i stanowić fundamenty w procesie
wprowadzania zarządzania wiedzą, a zintegrowanie systemu jakości
z zarządzaniem wiedzą w powiązaniu z takimi metodami jak ben-
chmarking, benchlearning to obecnie codzienna praktyka funkcjono-
wania w organizacjach opartych na wiedzy.

W drugiej części sesji tematycznej mgr Jędrzej Leśniewski z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, w referacie Sieci semantyczne i ontologie
w kształtowaniu relacji biznesowych, przedstawił instytucję biblioteki
jako bezpłatnego źródła informacji, a także rolę, jaką tego typu orga-
nizacja odgrywa w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Oprócz
omówienia regulacji prawnych umożliwiających bibliotekom udostęp-
nianie informacji w ramach swojej działalności, przedstawił również
kwestię implikacji zastosowanych regulacji w rozwój tendencji społe-
cznych zmierzających do zmniejszenia monopolizującej roli praw
własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym. Mgr Ma-
rzanna Chmielarska, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej, wygłosiła referat Technologia w służbie
ludzkim skłonnościom. O rzeczywistości wynikającej z nadmiaru infor-
macji i tyranii chwili. Poruszyła temat działalności Google na rzecz di-
gitalizacji książek, porozumień pomiędzy Google a wydawnictwami
oraz autorami. Dr Justyna Adamus z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach zaprezentowała koncepcję Zarządzania dokumentacją elektro-
niczną we współczesnych archiwach. Omówiła w niej nowe wyzwanie,
przed którym stoją współczesne archiwa, czyli głęboką restrukturyza-
cję zakładającą powiązanie archiwów z szybko rozwijającym się sek-
torem usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza związanych z admini-
stracją i zarządzaniem państwem. Dr J. Adamus przedstawiła ró-
wnież problematykę efektywnego i dobrego zarządzania w archiwach.
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Na zakończenie sesji tematycznej mgr Magdalena Zelewska z Biblio-
teki Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
wystąpiła z referatem Rola wiedzy w gospodarce epoki informacyjnej -
idee Roberta T. Kiyosaki. Omówiła w nim ogólne założenia gospodarki
opartej na wiedzy oraz opisała wzorcowy, wg R.T. Kiyosaki’ego, model
edukacji odpowiadający potrzebom gospodarki w epoce informacyj-
nej. Część drugą sesji tematycznej zakończyła ożywiona dyskusja
uczestników poświęcona głównie zagadnieniom prawa autorskiego.

Obrady zakończyła sesja posterowa, której przewodził dr Piotr
Adamczewski. W jej trakcie przedstawiono zagadnienia dotyczące
modelowania architektury informacyjnej portali korporacyjnych, in-
ternetowych translatorów, funkcjonowania oraz znaczenia organiza-
cji opartych na wiedzy, procesu biznesowego, internetowych portali
ogłoszeniowych, języka modelowania architektury korporacyjnej, za-
rządzania energią i wielu innych.

Podsumowania II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technolo-
gie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy dokonała dyrektor
Biblioteki WSB Bogumiła Urban. Chorzowska konferencja była okaz-
ją do stworzenia forum dyskusji dla środowiska naukowo-dydakty-
cznego Wyższych Szkół Bankowych oraz szerokiego grona akademic-
kiego i praktyków życia gospodarczego oraz propagowania idei współ-
pracy naukowej. W spotkaniu uczestniczyli profesjonaliści z różnych
dziedzin: informatycy, bibliotekarze i specjaliści z zakresu informacji
naukowej oraz pracownicy firm sektorów gospodarki opartej na wie-
dzy. Jednym z rezultatów tego spotkania będzie wydanie publikacji
z przedstawionymi referatami.
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ALEKSANDRA NYCZ
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

„SŁOWA, SŁOWA, SŁOWA…”,
CZYLI ROZMOWA O DIALOGU

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
JAK TO POWIEDZIEĆ? DIALOG W BIBLIOTECE

Do kalendarza corocznych wydarzeń w środowisku bibliotekar-
skim na stałe wpisały się konferencje organizowane przez Bibliotekę
Wyższej Szkoły Humanitas (WSH) w Sosnowcu. W swego rodzaju cykl
łączy je tematyka spotkań: public relations w bibliotece. Zajmowano
się już m.in. zagadnieniami kreowania medialnego wizerunku biblio-
tek oraz dyskutowano o wizerunku bibliotekarza. Tegoroczna konfe-
rencja - Jak to powiedzieć? Dialog w bibliotece - pozwoliła spojrzeć na
pracę bibliotekarza z perspektywy psychologii komunikacji.

Spotkanie, 25 września 2009 roku, zainaugurował kustosz bib-
lioteki WSH Elżbieta Okularczyk, w obecności Rektora Uczelni, prof.
WSH dr Jerzego Kopela. Projekt sponsorowały Wydawnictwo C.H.
Beck i Księgarnia Prawnicza w Katowicach, a konferencji towarzy-
szyła promocja ofert tych firm.

Pierwszy wykład, zatytułowany Metaprogramy w obsłudze klien-
ta/czytelnika, wygłosili psycholog Agnieszka Błach-Tomera i trener
Szymon Tomera. Wyróżnili oni kilkanaście metaprogramów, czyli
sposobów sortowania informacji przez rozmówców, a następnie ze-
stawili je w pary na zasadzie przeciwieństw.

Każdy z metaprogramów został zobrazowany przykładem z prak-
tyki bibliotekarskiej. Potencjalne rozmowy bibliotekarza z czytelni-
kiem, w przypadku posługiwania się przez nich przeciwstawnymi sty-
lami doboru informacji, miały na celu uświadomienie przyczyn nie-
których nieporozumień i błędnych ocen. Przykładowo, jeśli czytelnik
o metaprogramie ogólnym trafi na bibliotekarza o metaprogramie
szczegółowym, może zostać przez niego zasypany zbyt dużą liczbą
zbędnych dla niego informacji, które nie pomogą mu w trafnym wybo-
rze książki. Z kolei jeśli role się odwrócą, to czytelnik oczekujący dro-
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biazgowego opisu proponowanych pozycji może odnieść wrażenie, że
bibliotekarz go zbywa lub ogólnikowymi opiniami chce zatuszować
swoją nieznajomość księgozbioru.

W następnej części wykładu zostały przedstawione przykłady
nieefektywnych rozmów osoby nastawionej na unikanie problemów
z osobą nastawioną na cele oraz osoby zawracającej uwagę na podo-
bieństwa między zjawiskami z taką, która skupia się na różnicach.
Nie zabrakło też rad, jak skutecznie prowadzić dialog z tzw. polaryza-
torem, czyli osobą, która wszystkiemu zaprzecza oraz z osobą piętrzą-
cą wątpliwości, z dominującym metaprogramem „tak, ale…”.

Ostatnim poruszonym problemem było „umiejscawianie autory-
tetu”. Czytelnik wybierając książki, może kierować się głównie włas-
nymi preferencjami albo opinią innych lub wreszcie zdawać się na
dane ze statystyk czy rankingów. Rozpoznanie, z którym typem roz-
mówcy mamy do czynienia, pozwoli nam pomóc czytelnikowi w dobo-
rze lektury w taki sposób, jakiego pytający oczekuje.

W podsumowaniu prelegenci podkreślali, że wyróżnienie metap-
rogramów nie ma na celu ich wartościowania, lecz ma pomóc zrozu-
mieć intencje i potrzeby rozmówcy. Przy obsłudze czytelnika warto
zatem dostosować się do jego metaprogramu, by udzielić mu infor-
macji w taki sposób, jaki jest dla niego najbardziej komunikatywny.

Drugi wykład, wygłoszony przez trenera Rafała Przybylskiego,
dotyczył motywacji w pracy bibliotekarza. Na motywację składa się
nie tylko jasno określony cel, lecz również wiara w powodzenie na-
szych przedsięwzięć. Z tego względu dużą rolę odgrywa tu podświa-
domość, do której trafia większa część odbieranych przez nas infor-
macji. Prelegent skupił się na sposobach uaktywniania tego poten-
cjału, m.in. przez afirmacje czy proste uzmysłowienie sobie pozyty-
wnych efektów naszej dotychczasowej pracy. Pokazał również sche-
mat działania związków chemicznych w naszym organizmie: sukces
zwiększa wydzielanie endorfin, a te z kolei usprawniają pracę móz-
gu, prowadząc do kolejnego sukcesu. Analogicznie, brak motywacji
wywołuje stres, z którym wiąże się wydzielanie hormonów blokują-
cych dostęp do informacji zapisanych w podświadomości. R. Przy-
bylski odnosił omawiane zagadnienia do sytuacji i zachowań w bib-
liotece, a także sam był przykładem pozytywnego myślenia.

Po przerwie nastąpiła część warsztatowa konferencji. Zajęcia od-
bywały się równocześnie w czterech wcześniej wybranych grupach:

1. NLP [programowanie neurolingwistyczne] w pracy biblioteka-
rza – Rafał Przybylski.
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2. Rozumiemy się bez słów… Warsztat komunikacji niewerbalnej
z elementami sytuacji konfliktowych – Katarzyna Kiepas-Remesz.

3. Pułapki w postrzeganiu a dobra rozmowa – Agnieszka Błach-
Tomera.

4. Pułapki w postrzeganiu a dobra rozmowa – Szymon Tomera.
Prowadzone przez Agnieszkę Błach-Tomerę warsztaty dotyczyły

błędów, jakie popełniamy przy ocenianiu osób w trakcie pierwszego
kontaktu z nimi. Określeniu tych pułapek posłużył eksperyment: pię-
cioro ochotników siadło naprzeciwko grupy, która miała intuicyjnie
odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącą, a dotyczące
ochotników, m.in. w kwestii ich zainteresowań, stanu cywilnego,
usposobienia. Część odpowiedzi była trafna, jednak w wielu przypad-
kach intuicja zawiodła. Zastanowiwszy się, dlaczego właśnie takie
stwierdzenia padły, sprecyzowaliśmy rodzaje błędów w postrzeganiu,
np. generalizację z osoby znaczącej, generalizację metaforyczną, błąd
wyrazistości cechy czy błąd aureoli.

Eksperyment uzmysłowił nam nie tylko to, jak i dlaczego ocenia-
my innych, w tym naszych czytelników, lecz również to, jak sami je-
steśmy oceniani. Na zakończenie warsztatów wymieniono sposoby
unikania pułapek w postrzeganiu.

Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się konferencja, jest dowodem
na zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia i na słuszność doboru
tematów wprawdzie niezwiązanych ściśle z fachową wiedzą z zakresu bib-
liotekoznawstwa, lecz ważnych w codziennym kontakcie z czytelnikiem.
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JOANNA CHWAŁEK
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki

REGIONALNA PRASA BIBLIOTEKARSKA
- DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
SZCZECIN 8-9 PAŹDZIERNIKA 2009

Konferencja Regionalna prasa bibliotekarska - doświadczenia
i perspektywy, która odbyła się w dniach 8-9 października 2009 ro-
ku, została zorganizowana przez Książnicę Pomorską w Szczecinie ja-
ko impreza towarzysząca obchodom 50-lecia wydawanego przez nią
czasopisma „Bibliotekarz Zachodnopomorski”. Zaproszeni na jubi-
leusz goście mogli się zapoznać ze wspomnieniami bibliotekarzy, pra-
cowników Książnicy, redaktorów, którzy zostali uhonorowani nagro-
dami za wkład w tworzenie czasopisma.

Konferencja zarazem umożliwiła wymianę doświadczeń między
specjalistami.

Z przeglądu czasopism wydawanych przez biblioteki wyłania się
podstawowy podział na:

1) przeznaczone dla czytelników biblioteki,
2) przeznaczone dla bibliotekarzy – fachowe, popularnonauko-

we oraz naukowe.
Czasopisma dla czytelników mają charakter popularyzatorski,

reklamowy czy też marketingowy. Mają za zadanie zachęcić ludzi do
korzystania z bibliotek, oraz do uczestnictwa w wydarzeniach kultu-
ralnych. Przykładem tego typu publikacji jest „Sowa Mokotowa” -
czasopismo kolorowe, wielotematyczne, które pełni funkcję reklamy
biblioteki i czytelnictwa. Redaktor Wojciech Kupść zadbał w tym celu
także o ulotki i zakładki z reklamą czasopisma. Wśród autorów publi-
kujących w „Sowie” przeważają jej czytelnicy - mieszkańcy dzielnicy
Mokotów w Warszawie. W dziale artystycznym prezentowane są ich
wiersze, a w dziale rozrywkowym układane przez jednego z nich sza-
rady i łamigłówki. Na ostatniej stronie „rozśmiesza” rysunek Edwarda
Lutczyna - również mieszkańca Mokotowa. Zamieszczone są wywiady
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i relacje ze spotkań z wybitnymi ludźmi dzielnicy, kraju czy świata. Tego
rodzaju czasopisma mogłyby być przekazywane do mieszkań na osiedlu
zamiast ulotek promocyjnych z supermarketów. Taka forma popularyza-
cji czytelnictwa wpasowywałaby się doskonale w formułę komunikacji ze
współczesnym odbiorcą ery konsumpcyjnej – tyle, że zamiast rozbudza-
nia potrzeb konsumpcyjnych, rozbudzałaby potrzeby intelektualne.
Rzecz warta przemyślenia przez biblioteki publiczne w kraju.

Innym, jak zauważyłam nieco skromniejszym w formie jest cza-
sopismo „Winieta” wydawane przez Bibliotekę Raczyńskich w Pozna-
niu od 1997 roku. Porusza tematy związane z wydarzeniami kultural-
nymi odbywającymi się w Bibliotece.

Czasopisma wydawane przez biblioteki różnią się też zakresem
tematycznym:

- dotyczące dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- dotyczące innych dziedzin (np. kulturalne, literackie).
„Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Pro Libris”, ma za zada-

nie popularyzowanie w regionie szeroko pojętej kultury, publikuje
eseje, wiersze, prozę, szkice krytyczne oraz zawiera reprodukcje
dzieł sztuki. Wydawane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Drugim wydawni-
ctwem tej instytucji, przy tworzeniu którego współpracuje z Zarzą-
dem Okręgu SBP, jest typowo branżowy półrocznik – „Bibliotekarz
Lubuski” ukazujący się pod tym tytułem od 1996 roku, (jego począt-
ki sięgają jednak już 1958).

Wśród czasopism stworzonych dla bibliotekarzy możemy wyróżnić
naukowe, popularnonaukowe, fachowe (praktyczne) i informacyjne.

Czasopisma informacyjne mają podtytuł „Biuletyn Informacyjny”
Typowym przykładem jest „Siglum. Biuletyn Informacyjny Pedagogi-
cznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbinskiego w Ło-
dzi”, w którym publikowane są sprawozdania i dane statystyczne z bib-
liotek pedagogicznych w regionie. Niektóre wykształciły się z typowo in-
formacyjnego „Wykazu nowości” w wydawnictwa naukowe. Wśród nich
jest zarówno najmłodsze z prezentowanych pism, czyli „Bibliotheca No-
stra”, jak i najstarsze – „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, który jako
„Przybytki do Biblioteki” ukazał się po raz pierwszy w 1892 roku.
Obecnie „Biuletyn” zawiera artykuły z takich dziedzin jak: Biblioteka
Jagiellońska, Bibliografia, Bibliotekarstwo, Bibliografie, Edycje źródło-
we, Filozofia, Historia, Historia książki, Kultura, Nauka, Nauka o lite-
raturze, Religia. „Bibliotheca Nostra” stała się naukowym czasopismem
recenzowanym z dziedziny bibliotekoznawstwa.
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Wśród innych czasopism recenzowanych prezentowanych na
konferencji był rocznik „Toruńskie Studia Bibliologiczne” publikujący
między innymi artykuły dotyczące nowych technologii w bibliotekach,
historii książki i prasy czy prezentujący księgozbiory różnych książ-
nic, oraz ukazujące się nieregularnie raz na kilka lat „Acta Universi-
tatis Nicolai Copernici. Bibliologia”. W „Bibliotekarzu Zachodniopo-
morskim” w numerze 1/2009 opublikowano jeden recenzowany arty-
kuł. Jubilat, na zaproszenie którego przybyli przedstawiciele wszy-
stkich omawianych pism istnieje od 1959 roku. Jest kwartalnikiem,
artykuły publikowane są w następujących działach: Artykuły, Komu-
nikaty i sprawozdania, Kronika, Biografie, Nasze biblioteki, Wywiad,
Z szafy bibliofila, i Po godzinach (zawierający utwory artystyczne bib-
liotekarzy). Czasopismo ujmuje formą graficzną, prezentuje się dos-
konale na eleganckim kredowym papierze. Każdy artykuł jest opa-
trzony zdjęciem autora, co urealnia i ubezpośrednia kontakt między
nadawcą i odbiorcą. Pismo jest wydawane w postaci tradycyjnej oraz
cyfrowej - kolejne numery umieszczane są w Zachodniopomorskiej
Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”. Redaktorzy dokonali również digita-
lizacji wszystkich numerów od 1959 roku.

Wśród pozostałych czasopism omawianych na konferencji znalazły
się wydawane w regionie kujawsko-pomorskim „Folia Toruniensia”
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toru-
niu) i „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” (dawniej „Bydgoski”) – podsu-
mowujący pracę bibliotek regionu i mający charakter instruktażowy.

„Panorama Wielkopolskiej Kultury” jest tworzona przez Wojewó-
dzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pozna-
niu. W kolegium redakcyjnym są natomiast przedstawiciele biblio-
tek z terenu Wielkopolski. Pismo jest skupione tematycznie na dzia-
łaniach Zarządu, posiada również wkładkę promującą wydarzenia
kulturalne w regionie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu wydaje również od 1968 roku „Poradnik Bibliograficzno-
Metodyczny” służący z powodzeniem w codziennej pracy bibliotekarzy
wielkopolskich. Jest doceniany przez czytelników, którzy uważają, że
jego poziom merytoryczny jest wysoki i nie chcą wprowadzać w nim
żadnych zmian. Takie wnioski wypłynęły z badań ankietowych prze-
prowadzonych przez Andrzeja Dudziaka. Wynikło z nich również, że
popularnością większą niż przeciętna cieszy się ten periodyk wśród
osób w wieku 46-55 lat.
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Z badań podjętych przez pracowników Książnicy Pomorskiej na te-
mat czytelnictwa czasopism bibliotekarskich w województwie zachodnio-
pomorskim wynikło, że największą popularnością cieszą się tam w kolej-
ności: „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz Zachodnio-
pomorski”, „Biuletyn EBIB” i „Ekspres Zarządu Głównego SBP”.

Na konferencji przedstawiono również historię innego czasopisma
obchodzącego swój jubileusz – z referatem z okazji 60-lecia „Poradni-
ka Bibliotekarza” wystąpiła Jadwiga Chruścińska.

Podsumowując rynek czasopism bibliotekarskich w Polsce, można
powiedzieć, że są to periodyki o zasięgu ogólnopolskim („Bibliotheca No-
stra”), regionalnym („Bibliotekarz Zachodniopomorski”), miejskim („Wi-
nieta”), dzielnicowym („Sowa Mokotowa”) i instytucjonalnym („Siglum”).
Najwięcej jest kwartalników, poza tym występują półroczniki, roczniki,
oraz czasopisma wychodzące nieregularnie w odstępach kilkuletnich.
Żadne z czasopism, oprócz „Bibliotheca Nostra” nie przyjęło formuły,
w której każdy numer poświęcony jest osobnemu zagadnieniu.

W wersji cyfrowej występują następujące czasopisma: „Bibliothe-
ca Nostra”, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, „Poradnik Bibliografi-
czno-Metodyczny”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Sowa Mokot-
wa”, „Siglum”, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Folia Torunien-
sia” i „Winieta”.

Aktywność wydawnicza bibliotek jest duża, ale wiele tytułów nie
przetrwało próby czasu i po kilka latach zawieszały swą działalność.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali oprowadzeni po Książ-
nicy Pomorskiej. Budynek zaskakuje różnorodnością architektoniczną
i sposobem połączenia ze sobą aż trzech budynków z różnych epok, z któ-
rych ostatni, najobszerniejszy i najbardziej imponujący, został otwarty
w 1999 roku. Biblioteka jest piękna, czytelnie są przestrzenne. Obszerne
hole można dowolnie adaptować: na galerię, imprezę lub uroczystość.
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Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

MŁODZI W ERZE INFORMACJI
SPRAWOZDANIE Z III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH BIBLIOTEKOZNAWCÓW

23.10.2009 R.

Październik, najczęściej kojarzony z rozpoczynającym się rokiem
akademickim, to dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji nau-
kowej z Uniwersytetu Śląskiego czas przygotowań do ogólnopolskiej
konferencji studentów tego kierunku. Poprzednie spotkania, na te-
mat Informacja… nie tylko naukowa i Biblioteka „narzędziem” komu-
nikacji, wzbudziły duże zainteresowanie w tym środowisku.

Trzecią Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych
Bibliotekoznawców zatytułowano Młodzi w erze informacji, a jej uro-
czystego otwarcia, 23 października 2009 roku w Sali Rady Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dokonał dr Ar-
kadiusz Pulikowski, wicedyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Przybyłych prelegentów
i gości przywitała także opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Diana Pietruch-Reizes. Obrady zo-
stały podzielone na dwie sesje tematyczne, z których pierwsza ściśle
dotyczyła informacji naukowej, zwłaszcza wyszukiwania danych,
druga zaś odnosiła się do miejsca użytkowników Internetu oraz osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym.

W pierwszym referacie Infonomika, autorstwa Małgorzaty Caban
(Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy IBIN
UŚ w Katowicach), omówiono problematykę nowej dyscypliny jaką jest
infonomika, łącząca elementy ekonomiki i informacji. Często to okreś-
lenie jest zamiennie używane z terminem „ekonomika informacji”,
o czym pisali m. in. Marek Ćwiklicki, Janusz Czekaj i Hubert Obor. Na
Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) utworzono Międzynarodowy In-
stytut Infonomiki, a pod adresem www.infonomics-society.org zamie-
szczono informacje na temat Infonimics Society.
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Kolejne wystąpienie Selekcjonowanie informacji w procesie wy-
szukiwawczym to wynik analiz Ewy Rozkosz (Biblioteka Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu) i Moniki Jaremków (Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego). Prele-
gentki podzieliły selekcję na 3 rodzaje: naturalną, dokonywaną przez
człowieka i komputerową. Wyróżniono czynniki determinujące prze-
bieg wyszukiwania informacji, takie jak: profil użytkownika, czas,
miejsce, język, bariery (fizyczne, psychologiczne, kulturowe, społeczne
i edukacyjne). Przedstawiono także wpływ umiejętności i zachowań
informacyjnych użytkowników na wyniki selekcji.

Aby język sztuczny przekazał wszystko, o czym pomyśli głowa –
tak zatytułował referat Krzysztof Henne, zapoznając zebranych z proble-
mami jakie napotyka wielu odbiorców systemów informacyjno-wyszuki-
wawczych. Zwrócił uwagę na trudności występujące podczas formułowa-
nia przez użytkowników instrukcji wyszukiwawczych, czego najczę-
stszym efektem jest szum informacyjny lub niekompletna odpowiedź.

Natalia Zborowska i Magdalena Januszek (Uniwersytet Pedagogi-
czny w Krakowie) na podstawie badań ankietowych opracowały wystą-
pienie Polonista w gąszczu informacji, czyli o warsztacie naukowym
uczestnika seminarium dyplomowego. Przedstawiły zakres korzystania
z bibliotek i baz danych przez studentów piszących prace dyplomowe.
Określiły również skąd czerpią oni informacje skierowujące.

Pierwszą sesję zakończył referat na temat własności intelektualnej
w kontekście bibliotekoznawstwa Dostęp studentów informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa do wiedzy z zakresu ochrony wartości intelek-
tualnej, wygłoszony przez Orianę Reizes-Dzieduszycką (Koło Naukowe
Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego). Porównano w nim programy kształcenia następują-
cych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie w odniesieniu do zajęć z prawa własności intelektualnej.

Wystąpienie Doroty Sochockiej (Sekcja Bibliograficzna Koła Nau-
kowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) rozpoczęło
drugą sesję obrad. Referat Kim jesteśmy w sieci – czyli o naszej wir-
tualnej tożsamości przybliżył zebranym tematykę kreowania siebie
w Internecie oraz manipulowania swoimi danymi, w celu zwiększenia
zainteresowania. Na podstawie literatury wyróżniono następujące ty-
py użytkowników sieci: twórcy, artyści, ekstrawertycy, autsajderzy,
pozerzy i ekshibicjoniści.
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Kompetentne „pokolenie cyfr”, czy generacja analfabetów informa-
cyjnych? – edukacja informacyjna gimnazjalistów to zagadnienie pod-
jęła Dominika Paleczna (Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bib-
liotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-
kowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Na podstawie badań
ankietowych Autorka próbowała ustalić, jakie gimnazjaliści znają
źródła informacji, do czego wykorzystują i jak oceniają wartość infor-
macyjną Internetu, a także w jaki sposób korzystają z katalogu kar-
tkowego i elektronicznego. Wnioski z ankiety nie są optymistyczne,
gdyż wskazują na zbyt małą wiedzę i umiejętności uczniów korzysta-
jących z internetowych źródeł.

Referat Dostęp do informacji w Południowej Afryce – początki biblio-
teki dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Siloe wygłosiła Justy-
na Grzymała (Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Prelegentka w trakcie
praktyk uczestniczyła w powstawaniu biblioteki dla dzieci niewido-
mych i niedowidzących w Siloe, zajmowała się katalogowaniem ksią-
żek, selekcjonowaniem księgozbioru, jego opracowaniem wg klasyfika-
cji Deweya, udostępnianiem w tym układzie z wolnym dostępem do
półek, a także przygotowaniem czytelników do korzystania z biblioteki.
W referacie omówiła także sytuację sieci bibliotecznej w RPA, wzorowa-
nej na modelu brytyjskim. Niestety, tylko 30% szkół ma biblioteki,
a personel tam pracujący ponadto nie jest dobrze wykształcony.

Wykład Biblioteka równych szans, zamykający konferencję,
przedstawiły Jagoda Szostak i Anna Suchecka (Biblioteka Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu). Zwróciły uwagę na wychowawczy
i kulturowy cel pracy bibliotek, zaakcentowały ponadto problem
udziału, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeń-
stwie informacyjnym. Na przykładzie wybranych bibliotek publi-
cznych i naukowych wykazały sposób przystosowania działań tych
placówek do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny wygłaszanych referatów pozwolił słuchaczom
na zapoznanie się z wieloma, często nieznanymi, aspektami teorii
i praktyki bibliotekarskiej. Wymiana poglądów i doświadczeń powin-
na przyczynić się do indywidualnej i zbiorowej pracy środowiska bib-
liotekarskiego na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
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ŚWIĘTO TYSKICH BIBLIOTEKARZY
SPRAWOZDANIE Z II PRZEGLĄDU DZIAŁALNOŚCI
DOROBKU TYSKICH BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH
ORAZ KONFERENCJI PSYCHOLOGIA W BIBLIOTECE

29.10.2009

JAGODA SZOSTAK
ANNA SUCHECKA

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Już po raz szósty Sekcja Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliote-
karska Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Sek-
cją Bibliotekarską Zarządu Oddziału ZNP w Tychach oraz z Pedagogi-
czną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach Filia w Ty-
chach i biblioteką Zespołu Szkół nr 2 w Tychach zorganizowały spotka-
nie dla tyskich bibliotekarzy. Drugi rok odbywa się ono jako Przegląd
Działalności Dorobku Tyskich Bibliotekarzy Szkolnych. Tegorocznemu to-
warzyszyła dodatkowo konferencja Psychologia w bibliotece.

Pierwszą część spotkania rozpoczęło wystąpienie Bożeny Koziń-
skiej, przewodniczącej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Tychach, po-
święcone Działalności bibliotek tyskich w roku szkolnym 2008/2009.
Podstawą ocen była aktualna Podstawa Programowa obowiązująca
w polskich szkołach oraz Strategia Oświatowa Miasta Tychy na lata
2008-2013. Zaprezentowano statystyki aktywności czytelników
w konkretnych bibliotekach. Omówiono także cykliczne formy działal-
ności kulturalno-oświatowej, proponowane przez tyskie biblioteki
szkolne, m. in.: konkursy ortograficzne i literackie, wystawy okoli-
cznościowe, zajęcia plastyczne oraz głośne czytanie i pasowanie na
czytelnika dla najmłodszych użytkowników. Przedstawiono również
aktywność bibliotek pedagogicznych, przejawiającą się w organizacji
warsztatów i tematycznych spotkań metodycznych.

W kolejnym wystąpieniu Aleksandra Rosikoń, kierownik Pedagogi-
cznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Ty-
chach, zwróciła uwagę na Motywowanie pracowników biblioteki. Za-
sygnalizowano różne potrzeby pracowników biblioteki oraz wpływ ich
zaspokojenia na poziom satysfakcji z pracy. Podkreślono znaczenie in-
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tegracji potrzeb poszczególnych pracowników z ogólnymi celami i aspi-
racjami instytucji, zaakcentowano potrzebę stosowania różnych metod
motywowania: finansowych, stwarzania dobrej atmosfery w miejscu
pracy, gratyfikacji psychologicznych oraz przyznawania czasowych bo-
nusów w postaci premii czy atrakcyjnych pakietów socjalnych.

Pierwszą część konferencji kończyło wstąpienie Bibliotekarz jako
klient wewnętrzny autorstwa Ilony Sawickiej (Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tychach). Zdefi-
niowano zagadnienie marketingu wewnętrznego i wskazano na po-
trzebę stosowania jego reguł w instytucjach usługowych, gdzie praco-
wnicy współtworzą wobec siebie produkty i usługi. Zauważono, że za-
dowoleni klienci wewnętrzni organizacji tworzą jej pozytywny wizeru-
nek w otoczeniu zewnętrznym, przez co stanowią najcenniejszy zasób
każdej instytucji. Jako najodpowiedniejszy sposób pozwalający na
zadowolenie klientów rynku wewnętrznego zaproponowano dbałość
o nieustanną wysoką kulturę organizacyjną.

Druga część spotkania rozpoczęła się wykładem znanego bibliolo-
ga Jacka Wojciechowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. W referacie Komunikacja a wychowanie i kompensacja rozpatrzył
problem komunikacji jako procesu transmisji treści i formy. Poruszył
także kwestię myślenia konkretnego i abstrakcyjnego w kontekście ko-
munikowania interpersonalnego, zanalizował poszczególne etapy pro-
cesu czytania i fazy rozwoju czytelniczego. Ukazał wartość wychowania
w poszczególnych koncepcjach psychologicznych: behawioryzmie,
gdzie akcentuje się modele i wzmocnienie zewnętrzne, psychodynamiź-
mie, związanym z uświadamianiem nieświadomych popędów i bo-
dźców oraz w koncepcji poznawczej, gdzie najważniejszą rolę odgrywa
indywidualne wzbogacanie pamięci i przetwarzanie informacji. Omówił
także autorytarny, autorytatywny, permisywny i niedbały styl wycho-
wania w odniesieniu do psychicznego rozwoju dziecka.

Spotkanie poprzedził występ Tyskiego Chóru Mieszanego „Presto
Cantabile”, a uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród dla naj-
bardziej zasłużonych tyskich bibliotekarek oraz krótkimi wystąpie-
niami przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji.

Konferencja pozwoliła na nowe spojrzenie na pracę bibliotekarzy
w kontekście wykorzystywania elementów psychologii, co jest nie tyl-
ko ważnym, ale i aktualnym problemem.
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SPRAWOZDANIE
Z XIII TARGÓW KSIĄŻKI W KRAKOWIE

GRAŻYNA TETELA
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Tegoroczne, trzynaste z kolei, Targi Książki odbywały się w Kra-
kowie w dniach od 5 do 8 listopada w Hali Targów w Krakowie, przy
ul. Centralnej 41a. To największa hala wystawiennicza w Krakowie,
o powierzchni ponad 6 tys. m2, co jest godne odnotowania, bowiem
w ciągu niewielu lat swego istnienia Targi przeszły daleką drogę – od
namiotów wojskowych ustawionych obok Politechniki, poprzez po-
mieszczenia przy ul. Konopnickiej, po obecne miejsce.

Mottem imprezy było zdanie Umberto Eco: „Kto czyta, żyje podwój-
nie”. Zgodnie z nim zdecydowało się w tym roku „żyć podwójnie” ponad
25 tys. osób1 odwiedzających stoiska 479 wystawców i uczestniczących
w spotkaniach z ponad 400 autorami z kraju i zza granicy. Mocną
stroną krakowskich targów jest ich różnorodność: oprócz dużych ofi-
cyn, specjalizujących się w publikowaniu książek naukowych, takich
jak PWN, czy wydawnictwa wyższych uczelni, przyjechali wydawcy
książek dla dzieci lub „harlekinów”. Obok licznych wydawców katolic-
kich, czy ogólniej religijnych, znalazła się w tym roku sławna dzięki
wznowieniu Drewnianego różańca Korporacja Ha! Art. Wystawiali tak-
że swoje wyroby producenci puzzli, gier i łamigłówek. Szczególną uwa-
gę zwracali wystawcy promujący książki elektroniczne.

W zasadzie targi krakowskie są imprezą krajową, ale zaproszono
również wystawców spoza Polski: z Niemiec, Czech, Irlandii, Belgii
i Finlandii. Na razie byli nieliczni, być może jednak będzie ich z czasem
przybywać i impreza będzie ewoluować w kierunku międzynarodowej?

1 Organizatorzy podają, że w 2007 roku odwiedzających było ponad 19 tys., a w 2008
23,5 tys.
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Szczególną oprawę 13. Targom zapewnił Międzynarodowy Festiwal Li-
teratury im. Josepha Conrada. Projekt jest organizowany przez Miasto
Kraków, Fundację „Tygodnika Powszechnego” i Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe, po raz pierwszy we współpracy z Targami Książki w Krako-
wie. Zapoczątkował go już 2. listopada uroczysty koncert zatytułowany
Wszystkie poranki świata, dedykowany Pascalowi Quignardowi, jedne-
mu z gości Festiwalu i Targów, autorowi książki pod tym samym tytu-
łem. Fragmenty jego publikacji czytał Krzysztof Globisz, a utwory bo-
hatera książki grał na violi da gamba Jordi Savallo. Gośćmi festiwalu
byli m. in. Roberto Calasso, Per Olov Enquist, Etgar Keret. Bogaty pro-
gram Festiwalu – spotkania, dyskusje, czytanie książek, pokazy filmów
w całym mieście i na terenie targowym – zakończono 7. listopada.

Zawsze targom towarzyszą rozliczne imprezy, wśród których jest
też kilkanaście konkursów o różnorodnym zasięgu i tematyce, m. in.:
„Najlepszy podręcznik i skrypt akademicki 2009 roku”, „Najpiękniej-
sza książka wydana na papierze Ecco Book” czy „Literacki Blog Ro-
ku” lub „Konkurs wiedzy o Andrzeju Wróblewskim”. Jednym z naj-
starszych (jest organizowany od 1998 roku, jako niezależna impreza
towarzysząca Targom) i najbardziej prestiżowych jest Konkurs im.
Jana Długosza, który stawia sobie za cel „promowanie książek po-
ważnych i wartościowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki
napisanych przez polskiego autora”. W tegorocznej, 12 edycji, kon-
kursu nagrodę otrzymała Teresa Chylińska, autorka trzytomowej mo-
nografii Karol Szymanowski i jego epoka. Jury wybrało ją spośród 10
nominowanych do nagrody publikacji, wśród których znalazła się
także książka dr hab. Dariusza Nawrota z Uniwersytetu Śląskiego Lit-
wa i Napoleon w 1812 roku2. Na uwagę zasługuje również konkurs na
„Najlepszy podręcznik i skrypt akademicki”. W tym roku nagrodę Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a nagrodę Stowarzyszenia Wy-
dawców Szkół Wyższych i statuetkę Gaudeamus - Wydawnictwo Nau-
kowo-Dydaktyczne AGH. Nagroda Targów w Krakowie Sp. z o.o. przy-
padła Wydawnictwu Politechniki Poznańskiej.

2 Książka ta została wyróżniona nie tylko nominacją do Konkursu im. Jana Długosza,
ale jest też laureatką dwóch innych. Na XVIII Targach Książki Historycznej była to na-
groda im. prof. Skowronka przyznawana wydawcom, którzy publikują książki z zakre-
su zainteresowań badawczych tego wybitnego, zmarłego w 1996 roku, historyka. Laur
„Złotej Pszczoły” natomiast, czyli nagrodę dla najlepszej książki o tematyce napoleoń-
skiej, otrzymał zarówno Autor, jak i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
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Tegorocznym Targom towarzyszyło również kilka wystaw pomie-
szczonych bądź w tzw. pawilonie medialnym, bądź (jak w przypadku
wystawy Wydawnictwa Arkady) w salach seminaryjnych. Tematyka
wystaw była różna - od prac największych polskich ilustratorów ksią-
żek dla dzieci po zdjęcia z rajdu przez Europę Środkową i Bałkany.

Po raz czwarty zorganizowano też akcję „Książka za książkę”. Na
specjalnie przygotowanym stoisku mogli zwiedzający przekazywać
swoje książki innym, darować bibliotekom, a następnie skorzystać
z rabatów na kilkudziesięciu honorujących kupony akcji stoiskach.
Organizatorami akcji były - jak zawsze - Wojewódzka Biblioteka Pub-
liczna i krakowski oddział Gazety Wyborczej.

Targom towarzyszyły liczne spotkania z autorami i konkursy
oraz warsztaty (np. kaligrafii), a także prezentacje, np. poświęcone
nauczaniu matematyki.
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JOLANTA GWIOŹDZIK
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytetu Śląskiego

II KONFERENCJA NAUKOWA
LUBLIN A KSIĄŻKA - CENTRUM I PERYFERIE

(LUBLIN 5-6 LISTOPADA 2009 ROKU)
INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UMCS,

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE,
MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE

W ieloaspektową tematykę funkcjonowania książki w Lublinie
podjęto już na konferencji naukowej, z okazji obchodów 50-lecia Wy-
działu Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
(UMCS) i 95-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (Lub-
lin-Pszczela Wola 6-7 listopada 2002 roku). Problemy drukarstwa,
edytorstwa, czytelnictwa, bibliofilstwa, księgarstwa, a także działalno-
ści autorów, związanych z tym miastem i regionem, okazały się tak
ważkie i budzące zainteresowanie przedstawicieli różnych środowisk
naukowych (A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska red., 2004), że kon-
tynuowano tę tematykę na drugiej konferencji naukowej: Lublin
a książka - centrum i peryferie (Lublin 5-6 listopada 2009 roku). Zapro-
szeni pracownicy nauki z wielu ośrodków akademickich w kraju,
a także bibliotekarze omawiali różne zagadnienia księgoznawcze, trak-
tując Lublin jako miejsce centralne dla administracji świeckiej i religij-
nej, z uwzględnieniem publikacji pochodzących z innych obszarów,
a dotyczących ziemi lubelskiej i jej stolicy. Konferencję z okazji 35-lecia
studiów bibliotekoznawczych na UMCS zorganizował Instytut Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, wespół z Archiwum Pań-
stwowym w Lublinie i Muzeum Lubelskim w Lublinie, pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskie-
go i Prezydenta Miasta Lublin dr. Adama Wasilewskiego.

Obrady plenarne w szacownej Galerii Malarstwa Muzeum Lubel-
skiego1 5 listopada 2009 roku otworzył JM Rektor UMCS, a następnie
Prezydent Miasta Lublina podzielił się swoimi refleksjami, dotyczący-

1 Dokumentacja fotograficzna zob. galeria http://www.umcs.lublin.pl/articles.php
?aid=5307&mid=68&mref=14305_23350_28037
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mi tematyki konferencji. Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej UMCS, Maria Juda, w rysie historycznym Trzydzie-
ści pięć lat bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej omówiła kształtowanie się i perspektywy kierunku na tej Uczelni2.
Następne trzy wystąpienia odnosiły się do książek lubelskich w Pań-
stwowej Bibliotece Rosji (Tatiana Dołgodrowa, Państwowa Biblioteka
Rosji w Moskwie), księgozbioru lubelskich dominikanów w Sankt-Pe-
tersburgu (Irena Wodzianowska Instytut Historii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego) i postaci Pawła Ettingera - Lublinianina w Mos-
kwie - wszechstronnego kolekcjonera, znawcy sztuki i propagatora kul-
tury polskiej (Hanna Łaskarzewska, Biblioteka Narodowa w Warsza-
wie). Przewidziany w programie referat Jerzego Starnawskiego z Pol-
skiej Akademii Umiejętności (O niektórych wydawnictwach naukowych
w Lublinie i w Zamościu w dwudziestoleciu międzywojennym) zostanie
zamieszczony w publikacji, gromadzącej materiały z konferencji. Ostat-
ni tekst, autorstwa Jana Gurby, Zbigniewa Jóźwika i Antoniego Dud-
ka, prezentował dzieje i inicjatywy Lubelskiego Towarzystwa Miłośni-
ków Książki (1926-2009), a poszczególne obiekty można było zobaczyć
na towarzyszących konferencji wystawach w Czytelni czasopism Bib-
lioteki Głównej UMCS (Archiwalia kapituły Orderu Białego Kruka ze
Słonecznikiem i Rara et curiosa w zbiorach Zbigniewa Jóźwika oraz
Druki bibliofilskie Antoniego Dudka).

Kolejne obrady pierwszego dnia konferencji zorganizowano w dwóch
sekcjach, w pomieszczeniach Wydziału Humanistycznego UMCS oraz
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

W pierwszej sekcji przewidziano omówienie dawnych tekstów
i druków, związanych z Lublinem i Lublinianami, jak okolicznościo-
wych druków weselnych z XVII wieku (Anna Nowicka-Struska, Insty-
tut Filologii Polskiej UMCS), druku trynitarskiego z roku 1788, ukaza-
nego w aspekcie krytyki francuskiego oświecenia (Antoni Krawczyk,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS), normaty-
wnych poradników Sebastiana F. Klonowicza i Wojciecha Bystrzonow-
skiego, ukazujących „dworne” zachowanie się młodzieży (Halina Wiś-
niewska, Instytut Filologii Polskiej UMCS) czy Traktatu o doskonałym
uspokojeniu duszy w Bogu – nieznanego druku lubelskiego, znalezio-
nego w makulaturze okładkowej rękopisu (Iwona Kasiura, Biblioteka

2 Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
zostały zaprezentowane na wystawie w nowym budynku Humanistyki, w hallu obok
Biblioteki Wydziałowej.
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Uniwersytecka KUL). Następne trzy teksty poświęcono przeglądowi lu-
belskich przewodników turystycznych (Jadwiga Jaźwierska, Biblioteka
Uniwersytecka KUL), Lublinianom w Słowniku Pracowników Książki
Polskiej (Małgorzata Rzadkowolska, Katedra Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego) oraz działalności w latach
1913-1939 Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskie-
go, udokumentowanej w „Głosie Lubelskim” (Joanna Biegalska, Uni-
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).

Sekcja druga była poświęcona dziejom rękopiśmiennej i drukowanej
książki w Lublinie. Ewa Zielińska (Instytut Historii UMCS) szczegółowo
omówiła interesujący zabytek kultury rękopiśmiennej - tekst Mikołaja
Krystynowica z Lublina z roku 1447 (BJ 5230). Joanna Panasiuk (Pań-
stwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
przedstawiła zawartość rękopisu karmelitańskiego, przechowywanego
w archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jolanta Gwioździk
(Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląs-
kiego) zaś podjęła problematykę lektury lubelskich karmelitanek. Roland
Preis (Instytut Historii Kościoła KUL) zaprezentował dwie edycje lubelskie-
go modlitewnika, a Ewa Anna Żukowska - powstanie i działalność dru-
karni jezuickiej w Lublinie. Ostatnie dwa teksty odnosiły się do zasobu
Archiwum Państwowego w Lublinie: Anny Dymmel (Instytut Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej UMCS) dotyczył źródeł archiwalnych do
badań czytelnictwa w Lublinie XIX – XX wieku, Romana Kusyka (Archi-
wum Państwowe w Lublinie) - digitalizacji zbiorów tej instytucji.

Drugi dzień obrad również zorganizowano w dwóch sekcjach. W pier-
wszej omówiono prywatne i instytucjonalne księgozbiory: Lubelskiego To-
warzystwa Dobroczynności (Joanna Szady, Instytut Historii KUL), Dwor-
ku Wincentego Pola w Lublinie (Magdalena Janiuk, Zespół Szkół w Pu-
chaczowie), Pawła i Heleny z Brezów Rolandów z Żabiej Woli (Elżbieta
Wierzbicka, Archiwum Państwowe w Lublinie), Konrada Bielskiego (Anna
Michałkiewicz, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lub-
linie), Marii i Jerzego Kuncewiczów w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS
w Lublinie (Katarzyna Szast), a także bibliotekę Archiwum Państwowego
w Lublinie w latach 1918 – 2008 (Zofia Jakóbczak, Archiwum Państwowe
w Lublinie) i najstarszy księgozbiór biblioteczny w Zespole Szkół im. Hr.
Kajetana Kickiego w Sobieszynie (Marzena Król).

Sekcja druga dotyczyła różnych aspektów obecności Lublina i Lub-
linian w kulturze książki, a także samych książek i bibliotek z tego tere-
nu. Przedstawiono: problem popularyzacji Lublina we francuskojęzy-
cznym czasopiśmie szwajcarskim „L’Aigle Blanc” z 1918 roku (Norbert

SPRAWOZDANIA 99



Gabrylewicz), książki z niemieckiego obszaru językowego w zbiorach Bib-
lioteki Głównej UMCS (Krystyna Hudzik), działalność Muzeum Literackie-
go im. Józefa Czechowicza jako przyczynek do historii przywracania pa-
mięci Józefa Łobodowskiego (Ewa Łoś, Muzeum Literackie im. J. Czecho-
wicza w Lublinie), promocję idei Soboru Watykańskiego II w Bibliotece
Uniwersyteckiej KUL (Grażyna M. Wilczyńska, Biblioteka Uniwersytecka
KUL), teatr lubelski w publikacjach książkowych XIX i XX w. (Stefan
Kruk, Instytut Filologii Polskiej UMCS), lekarzy lubelskich jako „bohate-
rów” i autorów książek (Eugenia Łoch, Instytut Filologii Polskiej UMCS),
problematykę bibliologiczną na łamach Kalendarza Lubelskiego z lat
1958-1970 (Małgorzata Gorczyńska, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej UMCS) oraz propagandę w pracy z czytelnikiem na przy-
kładzie działalności Biblioteki Domu Kultury Kolejarza w Lublinie w la-
tach 1950-1961 (Agnieszka Prymak-Lewtak, Irena Rajchert, Miejska Bib-
lioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie).

Przez wieki Lublin, o którym wzmianki pochodzą z 1198 roku,
był jednym z najważniejszych miast Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, a obecnie kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Ko-
rzystne położenie na szlakach handlowych, na styku kultu Zachodu
i Wschodu, a także bogata historia polityczna i wyznaniowa miasta
oraz regionu sprawiła, że jest to niezwykle interesujący obszar ba-
dawczy dla bibliologów, co potwierdziły obrady II konferencji nauko-
wej Lublin a książka - centrum i peryferie.
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Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność.
Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009.-
183 s.- ISBN: 978-83-7030-665-6

Habent sua fata libelli! Książki mają swoje losy! – tę znaną sen-
tencję Terentianusa Maurusa, pochodzącą z jego dzieła De litteris, de
sillabis et metres, z powodzeniem można odnieść - także w wersji ha-
bent sua fata librariae (biblioteki mają swoje losy) - do pracy zbioro-
wej Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczes-
ność. Ta publikacja nawiązuje tematyką do walnego zgromadzenia
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, które odbyło się 5 września
2007 roku w Katowicach, w gościnnych murach Wydziału Teologi-
cznego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy spotkania zapoznawali się
z losami bibliotek i dziejami książek, przedstawionymi w dwóch per-
spektywach: historycznej i współczesnej. Nolens volens, z wydanych
tekstów wynikła jeszcze jedna perspektywa, czyli pytanie o przyszłość
bibliotek kościelnych, najwyraźniej zarysowane w tekście Andrzeja
Jurka, poświęconym stanowi komputeryzacji Biblioteki Teologicznej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (BT UŚ).

Chronologia pozwoliła na wydzielenie w publikacji dwóch części.
W pierwszej, związanej z historią, znajduje się sześć tekstów. Wybitna
badaczka dziejów książki polskiej na Śląsku, Maria Pawłowiczowa,
na przykładzie zabytkowych bibliotek kościelnych Cieszyna ukazała
rolę tych książnic w zróżnicowanej religijnie i etnicznie społeczności
miejskiej. Tematykę miejsca bibliotek wyznaniowych w życiu Kościo-
ła, szczególnie w męskich i żeńskich zakonach, od czasu kasat do
dnia dzisiejszego, podjęła Jolanta Gwioździk. Weronika Pawłowicz
zaś, od wielu lat zajmująca się księgozbiorami księży, w artykule Wo-
kół księgozbiorów kapłańskich na Śląsku w XIX i XX wieku omówiła
znaczenie książki w życiu duchownego, ukazując je na przykładzie lo-
sów księgozbiorów trzech wybitnych postaci: Adolfa Hytrka, bpa Arka-

Zdzisław Gebołyś
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

101



diusza Lisieckiego i ks. Emila Szramka. Teksty Leonarada Ogiermana
i Tomasza Kaloty odnoszą się do różnych aspektów tego samego zaga-
dnienia: ochrony i zachowania zbiorów. L. Ogierman w swego rodzaju
case study pt. Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego
z klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce opisał przeprowa-
dzone zabiegi konserwatorskie, od podstawowych badań chemicznych,
po szczegółowy opis podejmowanych prac. Wart uwagi jest także szcze-
gółowy opis biblioteki, obfitujący w informacje dotyczące jej architektu-
ry i wyposażenia. Tekst T. Kaloty Jak przygotować obiekty do włącza-
nia ich do biblioteki cyfrowej ma charakter wartościowego, choć dość
szkicowego poradnika, opracowanego na podstawie doświadczeń Auto-
ra z pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Część history-
czną tomu zamyka opracowanie Henryka Olszara, dotyczące „Etyki
bibliotekarza”, ze wskazaniem na genezę tego zagadnienia w środowis-
ku bibliotekarskim, a także charakterystyką polskiego kodeksu ety-
cznego, z uwzględnieniem jego kształtowania się.

Część współczesną recenzowanego tomu wypełniają teksty obra-
zujące działalność BT UŚ w Katowicach, między chlubną przeszłością
tej placówki a przyszłością, interesująco się rysującą w kontekście pla-
nowanych działań. Na marginesie niejako, warto zaznaczyć kwestie
terminologiczne pojawiające się w książce. Poza jednym, we wszystkich
tekstach, nazwa opisywanej biblioteki jest niepełna, pozbawiona lokali-
zacji, co samo w sobie stwarza wrażenie, jakby była mowa o bibliotece
teologicznej ogólnie lub też o wielu bibliotekach teologicznych. Także
tytuł zbioru jest nieco mylący. Biblioteki klasztorne to wszak podtyp
bibliotek kościelnych, a nie oddzielny rodzaj. Ale przejdźmy do samych
tekstów, których wspólnym mianownikiem jest właśnie wspomniana
biblioteka. Siedem referatów - a to liczba szczęśliwa, magiczna – obra-
zuje różnorodną aktywność BT UŚ, jej bogate zbiory, zastosowane cie-
kawe rozwiązania organizacyjne. Historii i perspektywom komputery-
zacji książnicy poświęcił uwagę A. Jurek, dając przegląd stanu kompu-
teryzacji biblioteki oraz opis skomputeryzowanych zasobów. Jolanta
Październiok i Eliza Lubojańska omówiły warsztat gromadzenia zbio-
rów w BT UŚ. J. Październiok skupiła się na gromadzeniu wydawnictw
ciągłych, natomiast E. Lubojańska koncentrowała się na zakupie lite-
ratury naukowej dla tej biblioteki (Lubojańska, 2009). Oba teksty
omawiają różne aspekty, często przemilczane, podejmowanych zaga-
dnień. Kwestie warsztatu pracy bibliotekarskiej poruszyła również Ewa
Olszowy w artykule Wymiana zagraniczna w Bibliotece Teologicznej,
charakteryzując szczegółowo podstawy i zakres wymiany. Barbara Ko-
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łodziej i Bogumiła Warząchowska przedstawiły część zbiorów BT UŚ:
B. Kołodziej kolekcję abpa Szczepana Wesołego, dar dla zbioru kościel-
nego biblioteki, rozpoczynając, jak się wydaje, szczegółowe badania
nad tą kolekcją, B. Warząchowska zaś omówiła serię Corpus Christia-
norum, od wielu lat kompletowaną w BT UŚ. Ostatni z siedmiu tek-
stów, należących do części drugiej, autorstwa Gabrieli Łąckiej, dotyczy
współpracy BT UŚ z FIDES (Łącka, 2009), tematycznie wpisując się
w trzecią część tomu, obrazującą działalność FIDES w roku 2006/
2007. Część ta ma zasadniczo charakter sprawozdawczy i informacyj-
ny. Zamieszczono w niej omówienie ankiety nt. stanu komputeryzacji
bibliotek kościelnych, autorstwa Jolanty Szulc, a także sprawozdania
z pracy Zarządu FIDES (ks. Jerzy Witczak) oraz Biura ds. Rozwoju
i Komputeryzacji Bibliotek Kościelnych (ks. K. Gonet).

Tom zamyka homilia bpa Andrzeja Siezieniewskiego, wygło-
szona w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z okazji XIII
Walnego Zgromadzenia FIDES.

Biblioteki kościelne, biblioteki klasztorne, biblioteki wydziałów
teologicznych; komputeryzacja; gromadzenie zbiorów; kolekcje biblio-
teczne; konserwacja książki; teraźniejszość, współczesność, przy-
szłość - tak najkrócej wykorzystując słowa kluczowe można by oddać
zawartość recenzowanego tomu2. Warto podkreślić, że przynosi on in-
teresującą charakterystykę jednej z polskich bibliotek teologicznych:
BT UŚ, niezmiernie aktywnej, co obrazują liczne inicjatywy, działa-
nia, publikacje bibliotekarzy, a zarazem przyjaznej dla użytkownika,
co można by skomentować za pomocą dewizy bodaj najsłynniejszego
starożytnego malarza greckiego, Apellesa: Nulla dies sine linea, czyli
(w swobodnym przekładzie) - dzień bez pracy to dzień zmarnowany.
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teologicznej ogólnie lub też o wielu bibliotekach teologicznych. Podobnie tytuł zbioru
jest nieco mylący: biblioteki klasztorne to wszak podtyp bibliotek kościelnych, a nie
oddzielny rodzaj.
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Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem. Pod red. Izabeli
Jurczak i Elżbiety Okularczyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczna
Sosnowiec. Łódź : Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008.- 262,
[2] s.- ISBN 978-83-925616-0-6. ISBN 978-83-89275-58-5

Marcin Malinowski
Pałac Młodzieży w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) w Sosnowcu zorganizowała
w dniach 20-21 września 2007 roku w Sosnowcu i Bochni IX Ogólno-
polską Konferencję Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych zatytu-
łowaną Partnerzy bibliotek. Uczestnicy mogli wysłuchać 18 referatów,
które wraz z sześcioma innymi złożyły się na obejmujące ponad 250
stron materiały pokonferencyjne o takim samym tytule. Publikacja
wydana została pod redakcją Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk
przez Firmę Księgarską Wiesława Juszczaka, a zrecenzowana przez
dr hab. prof. AE Barbarę Iwankiewicz-Rak z Instytutu Marketingu
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Mariana
Huczka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Motywem przewodnim publikacji jest partnerska współpraca bib-
liotek z innymi instytucjami działającymi w najbliższym otoczeniu
biblioteki. Poznanie specyfiki tego otoczenia jest ważne, ponieważ, jak
w przedmowie pisze Elżbieta Okularczyk, kustosz biblioteki WSH,
"znajomość realiów środowiska powinna bezpośrednio determinować
kierunki i styl działania na rzecz sprostania rosnącym potrzebom
obecnych i przyszłych czytelników".

Publikacja jest podzielona na trzy części. Pierwsza, zawierająca
dziesięć artykułów, dotyczy marketingu partnerskiego w usługach
bibliotek. Warto wśród nich zwrócić uwagę m.in. na artykuł Katarzy-
ny Pilitowskiej z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego Ele-
menty koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w proce-
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sie konstruowania misji i wizji biblioteki. Porusza on kwestie społe-
cznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility)
w odniesieniu do instytucji non-profit jaką jest biblioteka. Jest to
bardzo interesujące zagadnienie, gdyż tradycyjnie CSR jest wiązane
z organizacjami nastawionymi na zysk. Powiązanie społecznej odpo-
wiedzialności biznesu z organizacjami niedochodowymi może przy-
nieść interesujące efekty, co starała się ukazać Autorka tekstu.

Druga część książki - Public relations bibliotek - kreowanie związ-
ków partnerskich - zawiera dziewięć artykułów, dotyczących różnych
elementów bibliotecznego PR-u. Szczególnie interesujący jest tekst
Beaty Palmy z biblioteki WSH i Joanny Wróbel z Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego Jak pozys-
kać sponsora, czyli o praktycznej stronie sponsoringu bibliotecznego.
Autorki w obszernym, dwudziestostronicowym artykule szczegółowo
omawiają planowanie i przeprowadzanie działań w zakresie pozyski-
wania sponsorów, m.in. przez przygotowanie oferty sponsorskiej oraz
umowy sponsoringu. Rozważania ilustruje przykład przeprowadzonej
w WSH w Sosnowcu i zakończonej sukcesem akcji pozyskania spon-
sora do zakupu kart bibliotecznych dla studentów.

Trzecia część, licząca pięć artykułów, przedstawia biblioteki cyf-
rowe jako partnerów przyszłości. Omówiono zagadnienia współpracy
sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego z Narodowym Uniwersalnym
Katalogiem Centralnym NUKAT (Anna Śpiechowicz z z Biblioteki Uni-
wersytetu Śląskiego), rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce, szczegól-
nie aktualnego stanu polskich bibliotek cyfrowych, systemu dLibra,
służącego do budowy repozytoriów cyfrowych oraz serwisu Federacja
Bibliotek Cyfrowych, czyli zbioru zaawansowanych usług sieciowych
dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych (Cezary Mazurek, To-
masz Parkoła i Marcin Werla z Poznańskiego Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowego), a także partnerstwa biblioteki akademickiej
z biblioteką cyfrową (Monika Jędralska - Śląska Biblioteka Cyfrowa
jako partner Wyższej Szkoły Humanitas).

Godna polecenia publikacja Partnerzy bibliotek wieloaspektowo
i nowatorsko omawia kwestię partnerstwa bibliotek z innymi instytu-
cjami, zarówno tymi istniejącymi fizycznie, jak i tymi wirtualnymi,
a teksty uzupełniają streszczenia, słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim oraz bibliografia załącznikowa.
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Maria Kalczyńska: Władysław Dąbrowski (1884-1970) : karta do
zapomnianej biografii emigracyjnego społecznika i wielkiego miłośnika
książki w Paryżu : (na podstawie spuścizny i kolekcji znajdujących się
w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece Polskiej
w Paryżu). Paryż ; Kraków ; Opole : Polska Akademia Umiejętności,
2008.- 100, [3] s.- ISBN 978-83-60183-85-4

Paryż jest jednym z najbardziej znanych skupisk polonijnych,
do którego przez wieki emigrowali twórcy szeroko rozumianej kultu-
ry, zakładając ważne instytucje polskiego życia kulturalno-literac-
kiego. Jedną z nich jest Biblioteka Polska, utworzona w 1838 roku
przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza
i Karola Sienkiewicza. Dysponuje ona cennymi materiałami, które
przyciągają badaczy różnych dziedzin nauki.

Poza dokumentacją dziejów polskiej emigracji i Polonii, książni-
ca ta zachowała dla następnych pokoleń źródła związane z osobisto-
ściami ze świata książki oraz swoimi darczyńcami. Dotarła do nich
Maria Kalczyńska z Opola, specjalizująca się w biografistyce polonij-
nej oraz badaniach dotyczących polsko-niemieckich kontaktów kul-
turowych. Warto zaznaczyć, że opolska badaczka posiada doskonałe
rozeznanie w dziedzinie badań nad instytucjami polskiej książki za
granicą, a w swoich pracach kontynuuje wątki podejmowane przez
przedwcześnie zmarłego prof. dr. hab. Andrzeja Kłossowskiego.

Zachowane w Paryżu źródła posłużyły jej za materiał do pracy o Wła-
dysławie Dąbrowskim (1884-1970), wydanej nakładem Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie. Na podstawie zachowanej w Bibliotece Polskiej
spuścizny rękopiśmiennej, która nie jest jeszcze należycie uporządkowa-
na, oraz zdeponowanych tam archiwaliów Towarzystwa Historyczno-Lite-
rackiego, badaczka odtworzyła biografię tego paryskiego bibliofila i społe-
cznika. Jego działalność nie została wcześniej dokładniej opisana, a infor-
macje na ten temat ograniczały się właściwie do wzmianek na łamach
prac encyklopedycznych oraz notek i artykułów opublikowanych w czaso-
pismach kierowanych do bibliotekarzy i bibliofilów. Książka ta jest zatem
pierwszą tak bogato ilustrowaną, źródłową biografią W. Dąbrowskiego,
nieco już zapomnianego, skromnego rzemieślnika oraz donatora i przyja-
ciela polskich bibliotek, który w patriotycznym geście oddał im swoje cen-
ne zbiory, nie myśląc o zabezpieczeniu własnej starości.
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Należy podkreślić, że powstanie publikacji było możliwe dzięki
stypendium ufundowanemu przez Towarzystwo Historyczno-Literac-
kie, za sprawą którego M. Kalczyńska miała okazję prowadzić swoje
badania w stolicy Francji. Przez miesiąc analizowała wiele prymar-
nych dokumentów, przedstawiających bezcenną wartość historyczną.
Przeglądała również liczne dary W. Dąbrowskiego, którymi hojnie
wspomagał Bibliotekę Polską oraz prowadziła równoczesne kwerendy
w instytucjach działających na terenie Polski, ponieważ bibliofilowi
z Paryża wiele zawdzięczają również książnice krajowe. Dotarła m.in.
do dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Narodowej w Warsza-
wie, do której Dąbrowski „w czynie patriotycznej wierności odległej
Ojczyźnie” cenne książki, dzieła sztuki i sztychy.

Zasadniczy zrąb publikacji składa się z pięciu rozdziałów, w któ-
rych naszkicowano kolejno: życiorys bibliofila, jego działalność społe-
czną w organizacji rzemieślniczej, związki z sokolstwem i harcer-
stwem polskim w Paryżu, pracę w zawodzie introligatora, zaintereso-
wania bibliofilskie i kolekcjonerskie oraz działania na rzecz wzboga-
cania księgozbiorów polskich bibliotek w kraju i za granicą. Dołączo-
no do niej wykaz literatury przedmiotu, spis wykorzystanych zdjęć
i fotokopii, indeks nazwisk oraz streszczenie w języku francuskim.

Najwięcej miejsca autorka poświęciła zamiłowaniu W. Dąbrow-
skiego do książek. Na podstawie znalezionych w stolicy Francji do-
kumentów i opracowań opisała jego warsztat, który prowadził w pa-
ryskim mieszkaniu przy ulicy d’Artois pod numerem 22. Wykonywał
tam artystyczne oprawy na zlecenie osobistości ze świata nauki,
kultury, polityki i arystokracji. Warto zaznaczyć, że z usług emigra-
cyjnego introligatora korzystało wiele paryskich instytucji, np. Pol-
sko-Francuskie Towarzystwo Wydawnicze i Ambasada Polska. Au-
torka podkreśliła także powiązania mistrza z Polskim Towarzy-
stwem Przyjaciół Książki, Związkiem Filatelistów Polskich we Fran-
cji, Towarzystwem Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską, po-
nieważ wpływały one na jego pasje bibliofilskie i kolekcjonerskie.
Gromadził znaczki, pocztówki, a nade wszystko książki, sygnowane
własnymi ekslibrisami, wykonanymi przez Konstantego Brandla
i Franciszka Prochaskę. Książkami były obłożone wszystkie ściany
i podłogi w mieszkaniu bibliofila.

W opracowaniu zwrócono również uwagę na sztukę fotografii, któ-
rą pasjonował się Dąbrowski oraz podkreślono jego uczynność i patrio-
tyzm. Świadczy o nich ofiarność mistrza względem Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Biblioteki Narodowej w Warszawie, szeroko opisana na ła-
mach niniejszej pracy, której dowodzą zachowane dokumenty.
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Książka ma charakter informacyjny i dokumentacyjny, ponieważ
jej celem jest zachowanie w pamięci potomnych dokonań polonijnego
bibliofila. Można ją polecić szczególnie badaczom emigracji i Polonii
oraz bibliologom, a także studentom bibliotekoznawstwa i historii.

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych
kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka ;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, 2008.- 284 s.- ISBN 978-83-61464-01-3

Barbara Pytlos
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

W 2008 roku Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich wydało książkę nie tylko interesującą, ale także wypełniającą
pewną lukę w zakresie wiedzy o profesji bibliotekarskiej w Polsce.
Publikacja Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia naro-
dowych kodeksów etycznych pod redakcją Zdzisława Gębołysia
i Jacka Tomaszczyka wymagała od redaktorów sporego nakładu
pracy, uporu i cierpliwości. Była także „przygodą”, która zaczęła się
w roku 1989, pod wpływem prof. dr. hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego,
autora tez do pierwszego polskiego projektu kodeksu bibliotekar-
skiego (Gębołyś, 2009). Z. Gębołyś tak początki zainteresowania się
tą tematyką: „Prawdę powiedziawszy problematyka etyczna nie za-
jmowała mojej szczególnej uwagi przez następne dziesięciolecie. Ni-
czym zahibernowana czekała na ‘odmrożenie’, na lepsze czasy? Ko-
lejny, jak się okazało brzemienny impuls przyszedł ze strony moich
rosyjskich przyjaciół. Podczas konferencji naukowej ABDOS w Berli-
nie, na którą jeździłem w latach 1996-2001, otrzymałem od profesor
Jeleny Melentejewej tekst kodeksu rosyjskiego bibliotekarza. Nie-
długo po powrocie mój wieloletni przyjaciel, rosyjski bibliotekoznaw-
ca Piotr Sergiejewicz Sokow nadesłal mi wydaną w Petersburgu an-
tologię kodeksów etyki bibliotekarskiej na świecie1. Lektura tej pub-

1 Bibliotečnaja etika v stranach mira, Sostavitieli: V. F. Firsov, I. A.Trušina, Sankt-Pe-
tersburg 2002
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likacji obudziła drzemiące we mnie zainteresowanie. Nie od razu
przywiodła do pomysłu przygotowania podobnej edycji w języku pol-
skim, ale niewątpliwie rozbudziła ‘uśpioną’ etyczną wrażliwość. Nie-
wątpliwie skłoniła do postawienia szczegółowych pytań i rozpoczęcia
badań. W latach 2001-2004 opublikowałem kilka tekstów, w któ-
rych przedstawiłem w ujęciu porównawczym kodeksy etyki bibliote-
karskiej najpierw w Europie, następnie na świecie […] W latach
2003-2009 wygłosiłem łącznie 12 referatów na ten temat na róż-
nych forach, na konferencjach naukowych, na seminariach bibliote-
karzy bibliotek publicznych […]” (Gębołyś, 2009, s. 15).

Praca Z. Gębołysia nad antologią kodeksów etyki bibliotekarskiej
na świecie trwała od roku 2003, kiedy to rozpoczął pracę w Zespole
Opracowania Kodeksu Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Publikacja Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia
narodowych kodeksów etycznych zawiera 66 kodeksów, w których
zwrócono uwagę na podstawowe wartości etyczne, jakimi w swojej
działalności powinni się kierować bibliotekarze na całym świecie.
Teksty wydano w tłumaczeniu na język polski, autorstwa drugiego
redaktora zbioru Jacka Tomaszczyka (wszystkie translacje z języka
angielskiego). Praca ta nastręczała wielu trudności ze względu na
specyfikę tych dokumentów: brak osobowych autorów (powstają bo-
wiem w wyniku pracy zbiorowej zespołów, powoływanych przez krajo-
we stowarzyszenia bibliotekarskie), zwięzłość i komunikatywność ję-
zyka czy indywidualne cechy, jak historia kraju, w którym powstał
dany dokument, wykorzystana terminologia, charakter usług biblio-
tekarskich czy zasięg terytorialny kodeksu (Gębołyś i Tomaszczyk,
2008, s. 11-38). Tłumacze starali się zatem być wiernymi kodom:
kulturowemu kraju w którym dokument powstał, leksykalno-seman-
tycznemu i estetycznemu. Każdy z nich stawia przed tłumaczem
określone trudności (Krzysztofiak, 1996, s. 64-83). Szkoda, że publi-
kacja nie zawiera dokumentów oryginalnych, co redaktorzy dostate-
cznie wytłumaczyli (Gębołyś i Tomaszczyk, 2008, s. 13). Książkę Ko-
deksy etyki bibliotekarskiej na świecie cechuje komunikatywny język,
co już należy do szczególnych zasług redaktorów.

Analiza kodeksów pozwala na wyróżnienie stałych elementów ich
struktury treściowej: wstępu, czyli części pierwszej, oraz części drugiej
zawierającej wykaz cech, powinności oraz obowiązków bibliotekarzy,
także komentarzy i różnego typu objaśnień, dotyczących przeważnie
sankcji w razie nieprzestrzegania zamieszczonych zasad (Gębołyś i To-
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maszczyk, 2008, s. 25). Części składowe poszczególnych kodeksów zo-
stały przedstawione w formie tabeli (Gębołyś i Tomaszczyk, 2008, s.
26-28), a także w sytuacji gdy występują różnice w ich budowie, dokła-
dniej omówione, np. te, w których akcentuje się stosunek bibliotekarza
do innych zawodów (Nikaragua, Chorwacja, Estonia, Szwajcaria, Wę-
gry, Singapur) czy do stowarzyszenia zawodowego (Chile, Indonezja,
Japonia, Kostaryka, Wenezuela). „Nie ma wątpliwości co do tego, że
płaszczyzną odniesień kodeksów powinny być w szczególności: stosu-
nek bibliotekarza do użytkowników, czyli podmiotu biblioteki, dalej
stosunek bibliotekarza do informacji i dokumentów, a zatem do przed-
miotu pracy bibliotecznej. Wśród obszarów zastosowań mocno uwydat-
niony jest sam zawód bibliotekarza, jego kwalifikacje, stosunek do in-
nych bibliotekarzy oraz relacji pomiędzy bibliotekarzem a społeczeń-
stwem i biblioteką. Patrząc z tego punktu widzenia, nie zauważamy
większych różnic pomiędzy poszczególnymi kodeksami, z czego zdaje
się wynikać integralny sposób patrzenia na etykę bibliotekarską” (Gę-
bołyś i Tomaszczyk, 2008, s. 290).

W kontekście zamieszczonej na stronie przedtytułowej uwagi:
„Książka przeznaczona do użytku naukowego i dydaktycznego” nasuwa
się kwestia potrzeby i przeznaczenia książki poświeconej kodeksom ety-
ki bibliotekarskiej. Redaktorzy następująco uzasadniają opracowanie
antologii kodeksów etyki bibliotekarskiej – ma ona przedstawić polskie-
mu Czytelnikowi aktualny zestaw kodeksów etycznych ze wszystkich
kontynentów; pobudzić środowiska bibliotekarskie do dyskusji nad war-
tościami i standardami etycznymi na świecie; pokazać wzajemne przeni-
kanie się refleksji etycznej. Zbiór jest adresowany do bibliotekarzy, bib-
liotekoznawców, pracowników informacji, pracowników książki, osób in-
teresujących się etyką biblioteczną, a także samą etyką.

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie to książka przedstawia-
jąca zbiory zasad postępowania bibliotekarzy w różnych sytuacjach za-
wodowych. I jak słusznie zauważa Gabriela Besler jest ona kolejnym
uszczegółowieniem etyki szczegółowej (Besler, 2009, s. 26-31). Niektó-
re z dokumentów poza zbiorem zasad ogólnych, zawierają wiele powin-
ności bibliotekarzy wobec instytucji, stowarzyszeń, które ten kodeks
tworzyły, także w odniesieniu do przedstawicieli ich zawodu, użytko-
wników danej biblioteki czy ośrodka informacji, a także społeczeństwa
oraz przedstawicieli zawodów pokrewnych. Polski Kodeks etyki biblio-
tekarza i pracownika informacji 22 lutego 2005 roku przyjął zespół au-
torski i przedstawiciele Zarządu SBP. Jego autorzy – Sabina Cisek,
Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender, Artur Jazdon, Barbara Sosińska-
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-Kalata (przewodnicząca) – dołożyli starań, aby pomieścić w opracowa-
niu możliwie wszystkie problemy, które wiążą się z zawodem bibliote-
karza i pracownika informacji w Polsce. Tekst składa się z trzech czę-
ści. Pierwsza zawiera zasady ogólne, druga dotyczy zobowiązań biblio-
tekarzy i pracowników informacji wobec społeczeństwa, trzecia zaś po-
stanowienia końcowe (Gębołyś i Tomaszczyk, 2008, s. 226-230). W za-
sadach ogólnych wypunktowano sprawy najbardziej reprezentatywne
dla środowiska bibliotekarskiego, zwrócono uwagę na przeciwstawianie
się bibliotekarzy i pracowników informacji cenzurze i jakiemukolwiek
ograniczaniu dostępu do informacji.

Niemal każdy z kodeksów formułuje sposoby zachowań odnośnie
do wolności intelektualnej oraz cenzury. Najkrótszym dokumentem te-
go typu w omawianym zbiorze jest Kodeks etyki profesjonalnej bibliote-
karza rosyjskiego. W jedenastu punktach podaje się tam obowiązki
i prawa bibliotekarza, dość ogólnie i bez zaznaczenia sankcji, jeśli były-
by one przekroczone. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście spełnia
on wymogi dokumentu o charakterze etycznym. Podobnie jest w przy-
padku bułgarskiego Kodeksu etyki, chociaż dokładniej określono tu
obowiązki dla przedstawicieli tego zawodu.

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie to książka, która powin-
na zainteresować środowisko, trafić do bibliotekarzy pracujących
w różnych typach bibliotek, a zarazem stać się przedmiotem dyskusji,
także w gronie etyków. Interesujące byłyby wypowiedzi na jej temat
bibliotekarzy i pracowników informacji z mniejszych miejscowości, tak-
że ze wsi. Zdarza się bowiem, że ich postępowanie zależne jest również
od instytucji, które sprawują nad nimi opiekę finansową. Publikacją tą
powinni się zatem zainteresować samorządowcy i radni, a także osoby
pełniące ważne funkcje publiczne, którym nie powinien być obojętny
los przyszłych pokoleń, w każdym kraju bowiem bibliotekarze i praco-
wnicy informacji pracują na rzecz ich mądrego wychowania.
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III Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach, w sali audytoryjnej Parnas-
sos 9 lipca 2009 roku odbyło się III Zebranie Uczestników Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). W spotkaniu uczestniczył Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, którego obecność mia-
ła związek z podpisaniem umowy o dofinansowanie przygotowanego
przez Bibliotekę Śląską projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbio-
rów Zabytkowych. Projekt ten zakłada digitalizację oraz udostępnia-
nie w ŚBC zabytkowych zbiorów o znaczeniu ponadregionalnym, na-
leżących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności 29 uczestników ŚBC,
Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, Dyrek-
tora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego, prezydentów
miast uczestniczących w ŚBC, rektorów śląskich uczelni oraz wolon-
tariuszy Społecznej Pracowni Digitalizacji. Minister B. Zdrojewski
i Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki wręczyli
nowym uczestnikom ŚBC pamiątkowe kryształowe kostki i dyplomy.
Specjalną kryształową kostkę i dyplom ŚBC otrzymał także B. Zdro-
jewski, a pamiątkowymi dyplomami za wkład w rozwój ŚBC obdaro-
wano wolontariuszki Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej.

W dalszej części spotkania dr Barbara Maresz z Biblioteki Śląskiej
omówiła ideę Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych i za-
sady doboru do niej dokumentów. W kolejnych wystąpieniach dr Aneta
Drabek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Zespołu Ko-
ordynacyjnego ŚBC) przedstawiła Sprawozdanie z działalności ŚBC za
okres 21.11.2008-8.07.2009 r., Mirosław Skibski (Związek Górnośląski)
zaprezentował projekt Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego -
kronik szkolnych, Krzysztof Szelong (Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej)
ukazał koncepcję „Cieszyńskich zasobów cyfrowych” – projektów ochro-
ny i digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, Monika Jędralska (Wyż-
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sza Szkoła Humanitas) omówiła Projekty ENRICH i EuropeanaLocal – eu-
ropejski wymiar dziedzictwa kulturowego, zaś Agnieszka Koszowska
(Biblioteka Śląska) zreferowała koncepcję Mobilna „pracownia” digitali-
zacji – księgi cechowe Muzeum Miejskiego (Stary Zamek) w Żywcu.
Wspomniane prezentacje dostępne są na stronie internetowej http://
www.slideshare.net/SlaskaBC/presentations [dostęp: 2009-10-20].

Damian Ziółkowski

Śląski Wawrzyn Literacki 2008

Nagroda Śląski Wawrzyn Literacki jest przyznawana przez czytel-
ników Biblioteki Śląskiej od 1999 roku. Książki nominują wybitni hu-
maniści (badacze, krytycy i znawcy literatury współczesnej), a zwy-
cięzcę wybierają czytelnicy Biblioteki.

W pierwszych dniach sierpnia 2009 roku po raz dziesiąty został
rozstrzygnięty plebiscyt czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach
na najlepszą Książkę Roku 2008. Laureaci nagrody zostali wyłonieni
spośród grona nominowanych publikacji: Tadeusz Różewicz Kup kota
w worku; Teodor Parnicki Dzienniki z lat osiemdziesiątych; Krystyna
Miłobędzka Gubione; Julia Hartwig Trzecie błyski; Anna Kowalska
Dzienniki 1927-1969; Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza Beaty
Nowackiej i Zygmunta Ziątka, Balzakiana Jacka Dehnela. Po raz pier-
wszy zadecydowano o wręczeniu dwóch statuetek. Zwycięzcą w głoso-
waniu tradycyjnym, z 42% liczbą głosów, została powieść Balzakiana
Jacka Dehnela. To cztery minipowieści, które powstały z inspiracji
twórczością francuskiego powieściopisarza z XIX wieku Honoriusza
Balzaca. Ludzkie żądze i tęsknoty to motywy przewodnie powieści Deh-
nela, ukazane na tle zmieniającej się rzeczywistości polskiej.

Książka Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, autorstwa Beaty
Nowackiej i Zygmunta Ziętka, zdobyła zaś największe uznanie wśród
internautów. Praca jest próbą przybliżenia czytelnikom postaci Ryszar-
da Kapuścińskiego jako człowieka, a nie tylko pisarza i reportażysty.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w październiku 2009
roku, w Bibliotece Śląskiej.

Źródło:
http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,6,4,22921.php;

http://iik.pl/newsy.php/4189
Izabela Jurczak
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II Sportowy Turniej Bibliotekarzy

12 września 2009 roku w hali Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach odbył się II Sportowy Turniej Biblioteka-
rzy, zorganizowany przez bibliotekarzy Uczelni. Celem turnieju była inte-
gracja środowiska oraz zmiana tradycyjnego stereotypu bibliotekarza.

Przygotowano pięć konkurencji: kręgle - indywidualnie, kręgle -
zespołowo, badminton, siatkówka, „gry i zabawy na wesoło” oraz ka-
raoke. Turniej rozpoczęły zawody badmintona. Na dwóch równoleg-
łych kortach rywalizowały ze sobą 24 osoby. Zwycięzcą została Ewa
Ślusarczyk z Biblioteki Śląskiej, drugie miejsce zajęła Halina Ryś
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Filii w Zabrzu, trzecie zaś
Beata Palma z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Na-
stępnie był indywidualnie i zespołowo rozgrywany turniej gry w kręg-
le, w którym pierwsze miejsce zdobyła Danuta Świerkot z Biblioteki
Śląskiej, druga była Halina Ryś, a trzecia Beata Palma. Do klasyfika-
cji zespołowej zostały zaliczone wyniki 4 najlepszych zawodników.
Najlepszy okazał się zespół z Biblioteki Śląskiej, drugie miejsce zajęła
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, a trzecie Biblioteka Akademii
Muzycznej w Katowicach. W konkurencji „gry i zabawy na wesoło”
zwyciężyła drużyna Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas. Rozegrano
także mecz siatkówki między Biblioteką Śląską a Biblioteką Wyższej
Szkoły Humanitas. Zwyciężyli bibliotekarze z Katowic. Pod koniec im-
prezy można było sprawdzić swój talent wokalny. Bezkonkurencyjni
okazali się przedstawiciele Biblioteki Akademii Muzycznej. Poza zawo-
dami, rekreacyjnie można było zagrać w squasha. Dzięki cateringowi,
w przerwach między konkurencjami, uzupełniano zapasy energii do
dalszej rywalizacji w turnieju.

Organizatorzy wszystkim bibliotekarzom-sportowcom dziękują za
udziałwimprezie i i zapraszajązarokna IIISportowyTurniejBibliotekarzy.

Damian Ziółkowski

Skarby Biblioteki Jagiellońskiej

W siedzibie Biblioteki Jagiellońskiej 15 grudnia 2009 roku odby-
ła się promocja najnowszej publikacji, prezentującej cenną część
zbiorów Książnicy, jaką stanowią rękopisy, stare druki, grafiki, mapy
i atlasy czy muzykalia. W pięciu częściach albumu Skarby Biblioteki

WYDARZENIA 115



Jagiellońskiej przedstawiono dzieje Akademii Krakowskiej, a także
omówiono zagadnienia historii książki rękopiśmiennej i drukowanej,
najważniejsze zabytki piśmiennictwa i literatury polskiej, a także róż-
nych dziedzin sztuki oraz kartografii. Gospodarzem spotkania był Dy-
rektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, który
licznie przybyłym gościom zaprezentował część opisanych w publika-
cji eksponatów, ukazanych na wystawie towarzyszącej promocji.

Źródło:
http://www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/753

Marta Kunicka

Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009

Już po raz kolejny, w dniach 7-9 października, odbyły się Targi
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009, zorganizowane
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i firmę Murator
EXPO. Głównym adresatem imprezy było środowisko naukowe. Ucze-
stnikom targów swoją ofertę zaprezentowało blisko 50 oficyn, w dużej
mierze reprezentowanych przez wydawnictwa uczelni wyższych.

Tradycją Targów jest rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą książ-
kę akademicką i naukową ACADEMIA 2009. Spośród 64 publikacji
zgłoszonych do konkursu jury pod przewodnictwem Prezesa Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych Henryka Podolskiego nagrodziło
książkę Kardiologia interwencyjna Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

W czasie trwania targów zorganizowano wiele spotkań autorskich
i dyskusji odnoszących się do kondycji współczesnego rynku wyda-
wniczego i zagadnień bezpośrednio z tym związanych.

Podczas Targów ogłoszono także nominacje do Nagrody Sezonu
Wydawniczo-Księgarskiego IKAR (nagroda ustanowiona przez Polskie
Towarzystwo Wydawców Książki w 1994 roku). Jury konkursu przy-
znało nominacje w następujących kategoriach: edytorskiej, poligrafi-
cznej, bibliotekarskiej, księgarskiej, księgarstwa hurtowego, popula-
ryzacji książki i czytelnictwa i wydarzenia sezonu.

Źródło:
http://www.academia.wuw.pl/; www.naukawpolsce.pap.pl

Marta Kunicka

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 2009116



Kalendarz imprez bibliotecznych

Od września istnieje możliwość korzystania z kalendarza imprez
bibliotecznych, zamieszczonego na stronie www.malin.net.pl/kalendarz.
Prezentowane są tam aktualne informacje na temat planowanych i przy-
gotowywanych konferencji, z podaniem daty, miejsca i tematyki imprez.

Źródło:
http://www.malin.net.pl/kalendarz-imprez-bibliotecznych

Marta Kunicka

Konkurs Polskiej Sekcji IBBY

W Bibliotece Publicznej Miasta st. Warszawy – Bibliotece Głównej
Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 17 grudnia 2009 roku
odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu
Polskiej Sekcji IBBY. Medale Polskiej Sekcji IBBY – przyznawane za ca-
łokształt twórczości – otrzymały: w dziedzinie ilustracji Maria Ekier,
w dziedzinie literatury Maria Ewa Letki.

Nagroda literacka „Książka Roku 2009” została przyznana Andrze-
jowi Maleszce za książkę dla dzieci Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
oraz Ewie Nowak za książkę dla młodzieży Bardzo biała wrona.

Źródło:
http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/dziecieca-ksiazka-roku-2009_21611.html

Marta Kunicka

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek

W dniach 3 – 6 grudnia 2009 roku już po raz 18 odbyły się Wroc-
ławskie Promocje Dobrych Książek, które zgromadziły blisko stu wy-
dawców. Ta cykliczna impreza stawia sobie za zadanie promocję czytel-
nictwa i czytania; umożliwia dyskusje o literaturze, a także o kondycji
rynku wydawniczego. Od pierwszej edycji imprezy, corocznie odbywa
się prestiżowy konkurs „Pióro Fredry”, mający na celu uhonorowanie
książek, które ukazały się w mijającym roku i nawiązują do Patrona.
Jury składające się z krytyków, naukowców i artystów ocenia wartości
literackie, edukacyjne, a także edytorskie publikacji. Zwycięzcy otrzy-
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mują dyplomy oraz nagrody, powstałe w pracowniach wrocławskich
artystów. 30 listopada jury oceniło 113 książek nadesłanych przez 44
wydawnictwa (po konkursie publikacje są przekazywane w darze naj-
bardziej potrzebującym bibliotekom i instytucjom). Spośród sześciu
wybranych publikacji, pięć otrzymało równorzędne wyróżnienie, a na-
grodę główną i tytuł Książki Roku 2009 przyznano Wydawnictwu
BOSZ za publikację Ach! Plakat filmowy w Polsce, wyróżnioną za wy-
smakowane edytorsko i kompozycyjnie wyraziste ukazanie jednego
z najważniejszych zjawisk współczesnej kultury polskiej.

Kolejną ważną imprezą było wręczenie Nagrody Księgarzy WITRYNA,
przyznawanej od 2003 roku. Służy ona wyróżnieniu najbardziej warto-
ściowych publikacji wydawanych w Polsce w danym roku. Ocenie podle-
gają zarówno wartości merytoryczne, jaki i edytorskie, z uwzględnieniem
opinii czytelników, wyrażanych przez liczbę sprzedanych egzemplarzy.
Nagrodę Główną Księgarzy – WITRYNA 2009 (rzeźbę Agaty Gwizd-Le-
szczyńskiej) otrzymało Wydawnictwo Dolnośląskie z Grupy Wydawniczej
Publicat S.A. za książkę Stephenie Meyer „Przed Świtem”. Uroczyste wrę-
czenie nagrody nastąpiło 3 grudnia 2009 roku podczas uroczystości Wie-
czoru Laureatów 18. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Inną nagrodą, która została przyznana była Literacka Nagroda
Europy Środkowej ANGELUS. Jej laureaci poruszają w swoich dzie-
łach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji,
pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Statuetka ANGELUS au-
torstwa Ewy Rossano za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną
w Polsce w ubiegłym roku została przyznana Josefovi Škvoreckemu
za powieść Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Nagrodę dla tłumacza
otrzymał Andrzej Jagodziński.

Program Promocji obfitował w wiele spotkań z autorami, wydawca-
mi, prelekcji i dyskusji na tematy związane z książką.

Kolejna edycja imprezy jest zaplanowana na 2-5 grudnia 2010 roku.

Źródło:
http://wpdk.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,54/
lang,polish/; http://angelus.com.pl/main.php?fid=140&pg=21

Marta Kunicka
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TRUD, FANTAZJA I PRZYGODA,
NAWYKI I UMIEJĘTNOŚCI

ADAM CICHOSZ
PAWEŁ KAŹMIERCZAK

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zakończona akcja obozowa minionego lata we wszystkich specjal-
nościach, w tym praktyki zawodowe studentów naszej Uczelni, dostar-
czyła nowych doświadczeń i spostrzeżeń. Wiedza podręcznikowa, teo-
retyczne poznanie praw i prawidłowości rozwojowych rządzących ota-
czającą nas rzeczywistością, zderzyła się z praktyką działania, co bez
wątpienia stanowi nową jakość poznawczą o znaczeniu praktycznym.
Studenci świetnie dostrzegają swe potrzeby i możliwości.

Wśród wielu przedsięwzięć obozowego lata, niezwykle interesują-
cym i przydatnym wydaje się być przeprowadzony w tygodniowych tur-
nusach obóz specjalności obronnych w Moszczanicy k. Żywca. Sięgają-
ca czasów prehistorycznych Kotlina Żywiecka, o przebogatych trady-
cjach kulturowych i walorach poznawczych, także współcześnie należy
do najbardziej interesujących miejsc i ośrodków turystyczno-rekreacyj-
nych. Żywiec to piękne i ciekawe centrum etnograficzne Beskidów. To
nie tylko z racji złocistego napoju browarnego i siedemsetletnich trady-
cji, twórczości regionalnego ruchu artystycznego, folkloru, wszelkich
przejawów kultury materialnej warto spojrzeć na barwną tęczę boga-
ctwa tej ziemi. Warto zatem spojrzeć nie tylko na zbiornik wody Tres-
na, zwany jeziorem żywieckim, ową barwę współcześnie rozszerzają-
cym i doskonalącym. Obóz zorganizowany przez pełnomocnika Dzieka-
na Wydziału WF ds. organizacji letnich obozów specjalności obronnych
mgr. Franciszka Dryję inż. dowódcę, typowy pod względem wymogów
i rygorów dla organizacji militarnych i pozamilitarnych stanowił znako-
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mite połączenie trudu, fantazji i przygody z istotą kształtowania pożą-
danych umiejętności i nawyków nie tylko obronnych. Oto doskonale-
nie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, dowodzenie i kiero-
wanie jako element nieodłączny procesu nauczania i wychowania,
zwłaszcza dla nauczyciela kierującego przebiegiem różnych akcji, ale
też nauczycielskie umiejętności i sprawność w praktycznej realizacji
różnych form zajęć specjalistycznych. Istotne miejsce przypadło zaga-
dnieniom przygotowania i zabezpieczenia oraz przeprowadzenia dy-
scyplin z zakresu sportów obronnych w terenie przygodnym w dzień
i w nocy. Zatem nasz absolwent potrafi zorganizować i zabezpieczyć
szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy i edu-
kacji dla bezpieczeństwa, czego uczył praktycznie mgr Franciszek Kry-
nojewski. Nad prawidłowym przebiegiem obozowego systemu szkolenia
strzeleckiego i bezpieczeństwem strzelań czuwał mgr Jan Basiaga,
ucząc jednocześnie organizacji i prowadzenia szkolenia strzeleckiego.
Naszym studentom nie są obce zasady praktycznej organizacji w za-
kresie przeciwdziałania zagrożeniom, a także likwidacji skutków klęsk
żywiołowych, do czego wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu to-
pografii i orienteringu wydaje się być niezbędna. Oto godny uwagi
i upowszechniania jako efektywny i efektowny przykład profesjonaliz-
mu, wiedzy interdyscyplinarnej i perfekcji naszej ubiegłorocznej absol-
wentki mgr Anny Marcol z Grupy Jurajskiego GOPR-u, która gościnnie
zaprezentowała uczestnikom obozu, młodszym koleżankom i kolegom
nowoczesny sprzęt nawigacji GPS w ratownictwie. Te ze wszech miar
interesujące i przydatne sposoby osiągania celu w różnych sytuacjach
ratowniczych, zwłaszcza w nieznanym terenie przygodnym niedostęp-
nym dla ruchu kołowego, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Nie
dziwią więc zgłaszane pytania w toku ćwiczeń, o to jak bezbłędnie
określić miejsce rozpoczętej w trudnych warunkach terenowych i at-
mosferycznych akcji i bezbłędnie do tego miejsca powrócić. Jak korzy-
stać z informacji w czasie realnym w krajach Europy i świata, jak bez-
błędnie określać przeszkody terenowe, warunki pogodowe w interesu-
jącym nas rejonie. Pytano o to, czego nowego należy oczekiwać w naj-
bliższej przyszłości pod względem technik i technologii sprzętu w dyna-
mice działań, w sytuacjach szybkiej zmiany miejsca czy innych możli-
wości, chociażby pokonywania przejść granicznych mając do dyspozy-
cji laptop lub telefon komórkowy. Cóż, świat nie zatrzymał się w miej-
scu. Trzeba dotrzymywać tempa w rozwoju nowoczesnych, pokojowych
technik i technologii zaspokajających globalne potrzeby i możliwości
rozwojowe. Koleżanka mgr Anna Marcol zapewne podejmie współpracę
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z Uczelnią, być może w wymiarze naukowo-badawczym, co zdaniem
autorów korespondencji może przynieść interesujące rezultaty. Wypa-
da jednak pogratulować znakomitego wyboru zainteresowań zawodo-
wych oraz profesjonalizmu. To był także strzał w przysłowiową „dzie-
siątkę” autentycznych zainteresowań większości studentów.

Nasza relacja z obozowych poczynań nie byłaby pełną bez przyto-
czenia nazwisk studentów, którzy osiągnęli wyniki ponadprzeciętne.
Do nich należy między innymi Paweł Pietranek - IV rok WF z EO - re-
kordzista AWF w Ośrodku Sprawności Fizycznej z rezultatem 34,57 s.
Test sprawnościowy składający się z ośmiu konkurencji na dystansie
100m z najlepszym czasem 34,58 s. zaliczył Kamil Łuc - III rok WF
z EO (studia niestacjonarne). Do najlepszych należy także Adrian
Gach - zwycięzca aż czterech pojedynków strzeleckich z broni mało-
kalibrowej. W klasyfikacji indywidualnej (oba turnusy) najlepsze re-
zultaty w poszczególnych konkurencjach uzyskali:

- w grupie kobiet:
I miejsce – Kamila Borowiec i Agnieszka Gołyszny
II miejsce – Patrycja Jagiełła i Ewelina Gusty
III miejsce – Magdalena Mucha i Mirella Myśliwiec

- w grupie mężczyzn:
I miejsce – Michał Walenczak i Wojciech Nawrocki
II miejsce – Adam Cieślik i Artur Boczarski
III miejsce – Paweł Pietranek i Łukasz Bobryk

Komendant obozu na wnioski opiekunów plutonów wyróżniał
podczas apeli porannych najaktywniejszych i najsprawniejszych
w działaniu studentów, między innymi: Ewelinę Gustyn, Pawła Kaź-
mierczaka, Pawła Fundanicza, Adriana Gacha.

Już od kilki lat jako stały element i dobra tradycja turnusów,
PSP w Żywcu przeprowadza pokaz możliwości operacyjnych. Pod do-
wództwem aspiranta pożarnictwa A. Wilka została przeprowadzona
ewakuacja oraz akcja gaśnicza obiektów obozowych. Zaraz po niej
odbyła się prezentacja wyposażenia pojazdu strażackiego. Dowódca
oraz jego załoga otrzymali wiele pytań dotyczących służby oraz szko-
lenia w szeregach PSP. Cała akcja została doceniona brawami.

Zarówno dla komendanta, kadry nauczycielskiej jak i studentów
czas obozu nie był czasem straconym. Specyfika obozowego życia, ry-
gory, ale też nieprzeciętna zabawa będą pewnie długo wspominane.
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Przed nami nowe wyzwania i jakościowo nowe zadania. Zahartowanym
w autentycznym trudzie, uzbrojonym w fantazję i przygodę zapewne
w salach wykładowych będzie łatwiej… Pomyślności i powodzenia!!!
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Grudzień to czas podsumowań, oceny pracy i wydarzeń z per-
spektywy minionego roku. Rok 2009 dla Galerii Przy Schodach i Bib-
lioteki AWF jak zwykle był niezwykle ciekawy i pracowity. Zorganizo-
waliśmy szereg spotkań, festynów i turniejów, wszystkie obfitowały
w emocje i wnosiły wiele radości w nasze życie.

Ale po kolei, w marcu zakończyliśmy szereg spotkań – odczytów,
podczas których zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację Asi Zakolskiej.
Pewnie pamiętacie spotkanie z Tomkiem Kobielskim, inaugurujące
cały cykl wystąpień na rzecz młodej dziewczyny, która uległa wypad-
kowi w górach. Z naszą wystawą i pokazami slajdów odwiedziliśmy
m.in. Politechnikę Śląską, Uniwersytet Wrocławski, Telewizję TOYA
w Łodzi i wiele zaprzyjaźnionych galerii. Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, która zaopiekowała się Asią podsumowała tegoroczne
wpłaty. Okazuje się, że dzięki naszej pracy i waszej pomocy uzbiera-
liśmy kwotę, która pozwoli na półtoraroczny pobyt dziewczyny w bar-
dzo drogim, ale i profesjonalnym ośrodku rehabilitacyjnym.

We wrześniu już po raz drugi Biblioteka zorganizowała śląski
Sportowy Turniej Bibliotekarzy. Impreza chyba już na stałe wpisała
się w działalność nie tylko naszej Biblioteki, bo jest rekomendowana
na wszystkich wielkich konferencjach branżowych. Gdyby nie proble-
my finansowe, pewnie za rok byłby to turniej ogólnopolski.

W październiku nasi pracownicy wzięli czynny udział w przygoto-
waniach i organizacji Festiwalu Biegowego im. J. Kukuczki. W ra-
mach wspomnianego festiwalu, zorganizowaliśmy z okazji święta pod-
opiecznych Fundacji „Domu Aniołów Stróżów” i Fundacji „Ulica”
sportowy festyn dla dzieci. W zabawie udział wzięło 150 dzieciaków ze
świetlic środowiskowych województwa śląskiego. Była dobra zabawa,

AGNIESZKA STACHURA
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

GALERIA TO NIE TYLKO WYSTAWY FOTOGRAFII

AGNIESZKA STACHURA
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
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smaczne jedzenie i prezenty, bowiem w imieniu AWF i dzięki naszym
sponsorom, przekazaliśmy na ręce prezesa Fundacji „Ulica” kilkana-
ście par łyżew i ochraniaczy. Dzięki nam dla naszych małych podo-
piecznych powstała sekcja łyżwiarska. Teraz maluchy będą mogły
w atrakcyjny sposób spędzać wolne chwile.

Ale oprócz spotkań i turniejów nie zabrakło oczywiście cieka-
wych wystaw, o wszystkich możecie przeczytać na naszej stronie in-
ternetowej www.biblioteka.awf.katowice.pl w zakładce Galeria Przy
Schodach, serdecznie zapraszam.

Na koniec listopad i trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fo-
tografii Otworkowej organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO.
Jest to impreza cykliczna (biennale), która nie ma odpowiednika
w polskim środowisku fotograficznym, znana także za granicami kra-
ju. Galeria Przy Schodach bierze udział w Festiwalu już po raz trzeci.
W listopadzie br. w ok. 50 galeriach w ramach OFFO zostały pokaza-
ne wystawy ponad 100 autorów z Polski i zagranicy. Można było zo-
baczyć prace pochodzące m.in. z Francji, Argentyny, Australii, USA
czy Rosji. Część galerii znajduje się poza obszarem Górnego Śląska
(Alwernia, Częstochowa, Jelenia Góra). Tak duża liczba wystaw po-
zwala ukazać nie tylko różnorodność efektów, jakie można uzyskać
przy wykorzystaniu camery obscury, lecz również wielość punktów
widzenia i poglądów na temat fotografii, sztuki czy, po prostu, rzeczy-
wistości. Wystawy festiwalowe eksponowane będą w styczniu/lutym
2010 roku w zielonogórskiej galerii BWA oraz innych na terenie mia-
sta, a następnie w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. W połowie
2010 roku przewidziana jest duża wystawa OFFO w Niemczech.
Udział w Festiwalu biorą uznani artyści uprawiający ten gatunek fo-
tografii - członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych
oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej
F.I.A.P. Wystawom towarzyszą pokazy filmów otworkowych, multime-
diów, prelekcje, pokazy oraz wydawnictwo stanowiące po części kata-
log, ale też zbiór artykułów teoretyków i praktyków fotografii otworko-
wej. W naszej Galerii gościliśmy wystawę zbiorową pod tytułem Bro-
niszów – Warsztaty 2008 i 2009. Więcej o festiwalu, wystawie, którą
prezentujemy w ramach OFFO i jej autorach znajdziecie na stronie
Galerii. Serdecznie zapraszamy.
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JANUSZ ROPSKI
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Recenzja Robert J. Edelmann: Konflikty w pracy. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Problematyka konfliktu zajmuje znaczące miejsce w życiu spo-
łecznym. Pojęcie to używane jest dla określenia pewnej grupy zja-
wisk występujących w relacjach międzyludzkich, bądź w indywi-
dualnej motywacji człowieka.

Codzienne życie w każdej społeczności niesie jednak ze sobą róż-
nego rodzaju komplikacje. Nawet w najbardziej zżytych i zgranych ze-
społach, funkcjonujących w optymalnych warunkach społecznych
dochodzi do nieporozumień, sprzeczek słownych, różnicy zdań pro-
wadzących do zatargów i zadrażnień oraz sporów grożących negaty-
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wnymi konsekwencjami społecznymi. Takimi zjawiskami są na przy-
kład brak zgody między ludźmi lub grupami społecznymi, czy wystą-
pienie sprzecznych motywów w zachowaniu się jednostki.

Konflikty mogą powstawać z różnych przyczyn. W grupie z zasady
powstają w relacjach pionowych pomiędzy przełożonymi i podwładny-
mi, ponieważ charakteryzuje je specyficzna struktura i podległość
oparta na dominacji oraz podporządkowaniu, które to z kolei jest ob-
warowane wieloma sankcjami.

Konflikty zaliczane są do procesów dzielących ludzi i nazywa się
je często procesami rozłączania. Powstają najczęściej wtedy, gdy prze-
ciwne sobie strony zmierzają do zrealizowania swoich celów.

Autor recenzowanej książki, prof. Robert J. Edelmann podejmuje
się niełatwego zadania, by w przejrzysty i przystępny sposób oddać po-
tencjalnemu czytelnikowi solidne podstawy wiedzy poświęconej interak-
cjom społecznym, pojawiającym się we współczesnym zakładzie pracy.

Problematyka ta zasługuje na uwagę głównie z tego powodu, że kon-
flikt jest serią zjawisk powstających na gruncie rozbieżności interesów,
lub mówiąc dokładniej jest procesem, w którym jednostka lub grupa dą-
ży do osiągnięcia własnych celów (zaspokojenia potrzeb, realizacji intere-
sów) poprzez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie lub zniszczenie
jednostki czy grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych.

Można wobec tego przyjąć, że konflikt jest sytuacją społeczną,
w której zachodzi sprzeczność co do systemu wartości, poglądów lub
postaw jednostek czy grup społecznych, współistniejących i współ-
działających w określonych warunkach oraz miejscu i czasie.

Podzielam całkowicie pogląd autora, że konflikty w pracy nie są
czymś niezwykłym i niewielkie nieporozumienia czy gorące dyskusje
są nieuniknionym elementem tego środowiska. Zazwyczaj bywa i tak,
że konieczność pokonywania przeciwności i walka ze sprzecznościami
mogą być także czynnikiem postępu.

Recenzowana pozycja składa się z sześciu rozdziałów podzielo-
nych na tematyczne podrozdziały, w których autor stara się wyjaś-
nić omawiane kategorie semantyczne oraz rzeczowo odpowiedzieć
na stawiane przed sobą pytania.

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Przyczyny i konsekwen-
cje konfliktów interpersonalnych” autor stawia główne pytanie – Dla-
czego dochodzi do konfliktów? Analizuje wiele czynników, które decy-
dują o jakości kontaktów interpersonalnych oraz cechy grup, w któ-
rych może znaleźć się pracownik.
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Rozdział drugi, mający tytuł „Konfliktowy szef” - poświęcony jest
osobowości kierownika. Robert J. Edelmann wnikliwie analizuje za-
sady, na jakich opierają się relacje pomiędzy przełożonym a podwła-
dnym. Posiłkując się teorią ról społecznych stara się uzmysłowić czy-
telnikowi, że kierownikiem się bywa, a władza i wynikające z niej pre-
rogatywy nie są dane raz na zawsze.

Rozdział trzeci poświęcony jest trudnościom wynikającym z relacji
ze współpracownikami, które mimo wspólnie spędzanego czasu w fir-
mie nie zawsze przeradzają się w przyjaźnie. Pokazuje nam mechanizm
tworzenia się i funkcjonowania różnych grup nieformalnych, mających
niebagatelne znaczenie na atmosferę panującą w miejscu pracy.

Czwarty rozdział nosi tytuł „Trudności w relacjach na pła-
szczyźnie zawodowej” i poświęcony jest omówieniu nieformalnych
zasad zachowania rządzących relacjami społecznymi. Autor jest
zdania, że rozmiar konfliktu zależy od tego, do jakiego stopnia obie
strony przestrzegają zasad, dzielą władzę, mają wspólne założenia
i skutecznie się komunikują. Zwraca uwagę na umiejętne sposoby
manipulowania pracownikami oraz próbuje przestrzec przed prze-
łożonymi, którzy nadużywają swoich kompetencji i przekraczają
granicę przyjaźni lub nawiązują kontakty seksualne ze swoimi
podwładnymi lub klientami.

Kolejny rozdział poświęcony jest nękaniu w miejscu pracy. Wielu
specjalistów z dziedziny komunikatywistyki usiłuje wyjaśnić, dlacze-
go ludzie przekazują sobie werbalnie i niewerbalnie komunikaty agre-
sywne i skąd bierze się mowa nienawiści? Mianem mowy nienawiści
można by nazywać każdego rodzaju przemoc werbalną wobec grup
i osób ze względu na określoną cechę, którą oni posiadają. W tym ro-
zumieniu mowa nienawiści dotyczy na przykład takich cech jak: ra-
sa, kolor skóry, narodowość, przynależność etniczna, orientacja sek-
sualna, wyznanie religijne lub bezwyznaniowość, ale także płeć, po-
chodzenie społeczne, niepełnosprawność czy inwalidztwo.

Ostatni, szósty rozdział nosi tytuł „Kiedy konflikty się utrzymu-
ją” i dedykowany jest sposobom postępowania w przypadku utrzy-
mującego się konfliktu, takim jak interwencja osób trzecich, wpro-
wadzenie mediatora i podjęcie mediacji. W dodatku analizując
strukturę konfliktu wyróżnia: partnerów (strony) konfliktu; sprawcę
konfliktu; przedmiot; emocje, jakie wywołuje; zasięg i skutki kon-
fliktu. Ponadto w recenzowanej książce znajdujemy bogaty zestaw
ćwiczeń, które powinny pomóc uważnemu czytelnikowi w zrozumie-
niu istoty zachowań konfliktowych.
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Oceniając zawartość publikacji, chciałbym podkreślić jej uniwer-
salność i przydatność dla szerokiego grona potencjalnych czytelni-
ków, ponieważ każdy człowiek w codziennym życiu ma do czynienia
ze splotem rozmaitych czynników mogących wywołać konflikt. Jego
uczestnikiem może stać się nawet wówczas, gdy nie jest inicjatorem
i nie jest danym sporem zainteresowany.

Konflikt dzieli ludzi, rozbija dobrze współpracujące grupy, prze-
ciwstawia sobie ich członków. Może też zdecydowanie wpływać na
dalsze życie osób, które w nim uczestniczą. Ponadto wywołuje nieza-
dowolenie, apatię, agresję, a w skrajnych przypadkach może prowa-
dzić nawet do zaburzeń psychicznych.

Przyjmując psychologiczny punkt widzenia, można założyć, iż
zdecydowana większość konfliktów powoduje pogorszenie atmosfery
współżycia w grupie. Wynika to z faktu, że jednostki lub grupy
w trakcie sporu zazwyczaj dążą do tego, by ich sprawa lub punkt wi-
dzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych.
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Recenzja Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Tom 1; Rozwój kultury
fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989 / pod red. Mirosława Ponczka
i Karla Heinza Schodroka

TOMASZ DUBRAWSKI
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Szerzenie wiedzy o dziejach kultury fizycznej na Śląsku należy z pe-
wnością do pierwszorzędnych zadań Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zobowiązują do tego: jej lokaliza-
cja, osoba patrona - Jerzego Kukuczki oraz pochodzenie znacznej części
kadry naukowo-dydaktycznej - pracowników i studentów tej uczelni.
Wielce więc pożytecznym i pionierskim w znacznym stopniu jest ukaza-
nie się drukiem opracowania zatytułowanego Z dziejów kultury fizycznej
na Śląsku, t. 1: Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989,
Katowice 2009. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prof. zw. dr hab.
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Mirosława Ponczka (Polska) oraz dr hab. Karla Heinza Schodroka
(Niemcy). Opracowanie ukazało się nakładem Wydawnictwa AWF w Ka-
towicach. Tytuł jest dość skromny, jakby chodziło tylko o przyczynek
w formie zbioru artykułów. Tymczasem jest pierwszą i nader udaną pró-
bą syntezy dziejów kultury fizycznej na Śląsku w XIX i XX wieku. Zada-
nie ogromne! Autorzy i redaktorzy zadaniu temu podołali.

Bardzo dobrym redakcyjnie rozwiązaniem było poprzedzenie roz-
działów omawiających różne okresy (z zachowaniem chronologii), roz-
działem szczegółowo opisującym historię polityczną Śląska - od końca
XVIII wieku do 1989 r. Czytelnik w ten sposób ma przybliżony obraz li-
cznych przemian i dramatycznych przełomów dziejów tej ziemi. Trzeba
tu od razu dodać, że niezwykle trudno byłoby znaleźć na mapie Polski,
Europy i świata drugi - stosunkowo niewielki – region o tak „pogmatwa-
nej” historii. To też wyróżnia Śląsk. Zgodnie z przyjętym przez Redakto-
rów opracowania podziałem chronologicznym, po rozdziałach dotyczą-
cych kultury fizycznej na Śląsku w XIX w. i początkach XX wieku (do
I wojny światowej) - następują rozdziały dotyczące rozwoju kultury fizy-
cznej w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej, nazwanym
w pewnym uproszczeniu okresem Polski Ludowej. Jest to merytorycznie
poprawna definicja okresu w dziejach Polski, między 1944 a 1989 r.,
gdyż okres PRL to lata od lipca 1952 r. – gdy uchwalono Konstytucję
proklamującą powstanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - do przeło-
mu 1989 r. Wcześniej była Rzeczypospolitą Polską, zrazu nawiązującą
do założeń Konstytucji Marcowej z 1921 r., a od lutego 1947 r. dysponu-
jąca własną ustawą zasadniczą, zwaną Małą Konstytucją.

Wiele części omawianej pracy zasługuje na szczególne wyróżnie-
nie. Tak znakomici autorzy jak Ryszard Kaczmarek (rozdział I - o hi-
storii Śląska), Marek Ordyłowski (źródła) i Bogdan Cimała oraz Anto-
ni Steuer - w rozdziale II, bardzo starannie i interesująco przedstawili
działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Śląsku. Pod-
kreślili w nim jego znaczenie dla odrodzenia polskości (przede wszy-
stkim na Górnym Śląsku). Zwrócono uwagę na to, że nie udało się
Dzielnicy Śląskiej „Sokoła” stworzyć Straży Obywatelskich i Związków
Wojackich, to jednak w powstającej na początku 1919 r. Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Górnego Śląska, sokoli odgrywali dominującą ro-
lę. Zapomniano tu tylko dodać, co dla samych Autorów jest zapewne
oczywiste, chociaż nie dla większości czytelników, iż Straże Obywatel-
skie i Związki Wojackie miały być organizacjami w pełni legalnymi
(czego rzecz jasna, nie można powiedzieć o Polskiej Organizacji Woj-
skowej). Administracja niemiecka uniemożliwiając legalne formy dzia-
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łania, wymuszała przejście do konspiracji. To jak sądzę, należało
podkreślić! Interesujące jest przyznanie przez wyżej wymienionych
Autorów pewnej racji tym historykom niemieckim, którzy dostrzegali
w TG „Sokół” organizację na wskroś patriotyczną, dla której kultura
fizyczna była narzędziem oraz ważną metodą działania, nie zaś celem
samym w sobie. Przed 1989 r. zajęcie takiego stanowiska przez histo-
ryków polskich było niemożliwe.

W rozdziale III prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - omawiając
kulturę fizyczną na Śląsku w okresie międzywojennym - wprowadził
pewną cezurę czasową. Podzielił on ten okres na dwa podokresy, tj.
lata 1922-1926 oraz 1927-1939. Jakie podano uzasadnienie? Autor
wskazuje na fakt powołania w styczniu 1927 r. w Polsce Państwowe-
go Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(z inspiracji Marszałka Józefa Piłsudskiego), co oznaczało gwałtowną
zmianę w systemie zarządzania i finansowania przez państwo kulturą
fizyczną. Jest to niewątpliwie przełom, który wpisuje się we wszystkie
przemiany, jakie nastąpiły w Polsce po przełomie majowym 1926 r.
Nie wszystkie z tych przemian należy oceniać krytycznie, jak czyniono
w latach 1945-1989 r. Do pozytywów należały Nowela Sierpniowa
1926 r., ulepszająca pracę państwową Sejmu, Prezydenta i Rządu,
powołanie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i wreszcie utworze-
nie wyżej wymienionego PUWFiPW. To ostanie przyczyniło się bez
wątpienia do wzmocnienia roli kultury fizycznej w życiu publicznym
w II Rzeczypospolitej. Autor tego rozdziału jednoznacznie podkreśla,
że powołanie PUWFiPW, któremu podporządkowano działające w te-
renie powiatowe i miejskie komitety wf i pw, „rzutowało” pozytywnie
na rozwój kultury fizycznej w autonomicznym województwie śląskim.

Bardzo interesujący jest obszerny podrozdział autorstwa Adama
Fryca, poświęcony – tak jak sądzę – „palącej” kwestii, jaką była kultu-
ra fizyczna na Śląsku podczas II wojny światowej. Na temat sytuacji
szczególnie Górnego Śląska pod okupacją hitlerowskich Niemiec ist-
niało i istnieje wiele uproszczonych, a nawet krzywdzących opinii. Lu-
dność polskojęzyczna na tym obszarze, bardzo często uświadamiają-
ca swoją polskość, była zmuszona do podpisania niemieckich list na-
rodowościowych (tzw. Volkslisty). Młodzież męską objęto przymuso-
wym poborem do Wehrmachtu, a język polski w miejscach publi-
cznych był zakazany. Te trzy wymienione, brutalne i niezgodne z pra-
wem międzynarodowym restrykcje, nie obejmowały np. sąsiadującego
z tym obszarem regionu Zagłębia Dąbrowskiego (choć też włączonego
administracyjnie do Rzeszy Niemieckiej). Podkreślmy wyraźnie, że oku-
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pant niemiecki wziął pod uwagę to, że Zagłębie stanowiło przed I wojną
światową część zaboru rosyjskiego i nigdy nie należało do Niemiec. Je-
dnocześnie jednak – o ile na terenie Zagłębia Dąbrowskiego obowiązy-
wał surowy zakaz życia sportowego – to na terenie Górnego Śląska
okupant hitlerowski zezwalał na funkcjonowanie klubów sportowych,
chociaż pod niemiecką nazwą, niemieckim zarządem i kontrolą. Było to
po zakończeniu II wojny światowej źródłem niechęci bardzo wielu Zag-
łębiaków do Ślązaków i na odwrót. Dotyczyło to postrzegania tego ob-
szaru również przez resztę Polski. Szkoda, że Adam Fryc nie dostrzegł
wyraźnie tego problemu, poprzestając na stwierdzeniu, że możliwość
legalnego uprawiania sportu w latach II wojny światowej stanowiła
czynnik stymulujący rozwój kariery śląskich sportowców. Podano więc
przykłady wielu wybitnych sportowców, którzy po wojnie reprezento-
wali Polskę w różnych dziedzinach sportowych.

Polityka i sport, chociaż nie tak dramatycznie, przeplatają się
w ostatnim IV rozdziale omawianej pracy, dotyczącym czasów Polski
Ludowej. Tu zwraca uwagę bardzo obszerny podrozdział autorstwa
prof. zw. dr hab. Leonarda Szymańskiego, poświęcony pojawieniu
się polskiej kultury fizycznej na Dolnym Śląsku, a więc na terenach
wcześniej całkowicie pozostających w obszarze języka niemieckiego
i kultury niemieckiej. Proces niemczenia Dolnego Śląska zaczął się
w XIII w., zakończył w wieku XIX! Interesujące jest więc to, jak wła-
dze Polski i ludność polska (przybyła na te tereny) organizowały od
podstaw wychowanie fizyczne i sport w nowych strukturach
i w oparciu o polskie tradycje i ideały.

Wartościowy podrozdział w tej części książki napisał dr hab. prof.
nadzw. Eligiusz Małolepszy. Rzecz dotyczy ewolucji sportu wyczyno-
wego i roli sportowców rodem ze Śląska, występujących w klubach
śląskich i na terenie innych regionów Polski. Chodzi o tak wybitnych
zawodników jak np. Józef Szmid, Janusz Sidło, Zygmund Chychła,
Jerzy Chromik, Włodzimierz Lubański, Hubert Kostka, Jerzy Gorgoń
itd. Dobrze, że w recenzowanej publikacji znalazło się także miejsce
dla rekreacji ruchowej w Polsce Ludowej (Andrzej Hadzik) oraz dzia-
łalności turystycznej w ramach Oddziału Górnośląskiego Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego 1924-1939 (Piotr Halemba).

Na zakończenie tej krótkiej recenzji trzeba zaznaczyć, że omawia-
na publikacja stanowi tom 1. Tom 2 przygotowują polscy i niemieccy
autorzy, pod redakcją dr hab. Tomasza Jurka (Polska) i dr hab. Karla
Heinza Schodroka (Niemcy). Tom ten wydrukuje wydawnictwo AWF
Poznań, konkretnie Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznań-
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skiej AWF w Gorzowie Wlkp. Na uwagę zasługuje też rola prof. zw. dr
hab. Bernarda Woltmanna z Gorzowa Wlkp., najwybitniejszego histo-
ryka kultury fizycznej obszaru języka niemieckiego, w promocji oby-
dwu tomów. Prof. B. Woltmann był przewodniczącym Komitetu Przy-
gotowującego tom 1 (ze strony polskiej). Natomiast zespołem niemiec-
kim kierowali na przemian: prof. dr hab. Norbert Urbainsky i dr hab.
Karl Heinz Schodrok. Dodajmy jeszcze, że prof. B. Woltmann napisał
w tomie 1 wartościowy artykuł o kulturze fizycznej mniejszości pol-
skiej na Śląsku Opolskim i we Wrocławiu, a dr hab. Tomasz Jurek
interesujący przyczynek do dziejów kultury fizycznej mniejszości nie-
mieckiej na Górnym Śląsku (rozdział III).

Należy w tym miejscu wyrazić nadzieję, że ta bez wątpienia (pod-
kreślmy to raz jeszcze) pionierska praca, będąca owocem działalności
naukowców polskich i niemieckich, zgodnie ze słowami prof. dr. hab.
Norberta Urbainske`go wniesie wkład do procesu pojednania polsko-
-niemieckiego, w jego: naukowym, kulturalnym i ludzkim wymiarze.
Śląsk bowiem - stanowiący integralną część Polski - na takie poje-
dnanie między Polakami i Niemcami z pewnością zasługuje.

Polecam omawianą książkę historykom ogólnym, przede wszy-
stkim zaś historykom kultury fizycznej oraz pasjonatom sportu na
Śląsku, w innych regionach i subregionach Polski, także (a może
przede wszystkim) studentom i seminarzystom z AWF-ów oraz innych
wyższych uczelni w Polsce i poza Polską.
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ZESTAWIENIE PRAC DOKTORSKICH OBRONIONYCH
W 2009 ROKU W AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI

W KATOWICACH

BIELECKI A.: Rola aktywności ruchowej w usprawnianiu osób po
urazie rdzenia kręgowego : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF,
2009. Promotor: prof. dr hab. J. Opara. Sygn.: D 151

BŁASZCZYSZYN M.: Ocena wyników kompleksowej rehabilitacji
poszpitalnej w okresie wczesnym po udarze mózgu : [rozprawa dok-
torska]. Katowice : AWF, 2009. Promotor: prof. dr hab. J. Opara.
Sygn.: D 149

DUBRAWSKI T.: Stanisław Flieger - organizator polskiego życia
sportowego na Górnym Śląsku (1891-1941) : [rozprawa doktorska].
Katowice : AWF, 2009. Promotor: prof. dr hab. M. Ponczek. Sygn.:
D 152

FRYC A.: Rozwój piłki nożnej w Europie w latach 1863-1914 :
[rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, 2009. Promotor: prof. dr hab.
M. Ponczek. Sygn.: D 144

HERMAN D.: Relacje pomiędzy aktywnością fizyczną a stylem
życia młodzieży szkół średnich regionu śląskiego : [rozprawa doktor-
ska]. Katowice : AWF, 2009. Promotor: prof. dr hab. I. Ryguła.
Sygn.: D 146
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KOŻUSZKO S.: Wpływ suplementacji kreatyną, glutaminą i jab-
łczanem cytuliny na masę ciała, moc anaerobową oraz wybrane para-
metry biochemiczne krwi u koszykarzy : [rozprawa doktorska]. Katowi-
ce : AWF, 2009. Promotor: dr hab. A. Zając prof. nadzw. AWF Katowi-
ce. Sygn.: D 142

MARSZAŁEK B.: Sport i wychowanie fizyczne w Zabrzu w latach
1945-2000 : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, 2009. Promotor:
prof. dr hab. M. Ponczek. Sygn.: D 154

MEHLICH K.: Aktywność rekreacyjno-sportowa jako element jako-
ści życia osób po urazie rdzenia kręgowego : [rozprawa doktorska].
Katowice : AWF, 2009. Promotor: prof. dr hab. n. med. J. Opara.
Sygn.: D150

MOTOW-CZYŻ M.: Analiza dostępności modelu rehabilitacji profe-
sora Degi w świetle danych statystycznych za okres 1990-2005 : [roz-
prawa doktorska]. Katowice : AWF, 2008. Promotor: dr hab. J. Ku-
backi prof. nadzw. AWF Katowice. Sygn.: D 140

NOWAK M.: Wpływ suplementacji glukozą i rozgrzewki na wy-
trzymałość szybkościową oraz dynamikę powysiłkowych zmian stęże-
nia wybranych metabolitów krwi : [rozprawa doktorska]. Katowice :
AWF, 2009. Promotor: dr hab. S. Poprzęcki prof. nadzw. AWF Katowi-
ce. Sygn.: D 148

ROJCZYK-CHMAREK J.: Ocena przydatności diagnostycznej bio-
mechanicznej analizy czynności stawu łokciowego w reumatoidalnym
zapaleniu stawów : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, 2009. Pro-
motor: prof. dr hab. J. Błaszczyk. Sygn.: D 143

SOROKA A.: Analiza struktury i efektywności gry w piłkę nożną
kobiet w Mistrzostwach Europy 2005 : [rozprawa doktorska]. Katowice
: AWF, 2008. Promotor: dr hab. J. Bergier prof. nadzw. AWF Katowi-
ce. Sygn.: D 141

SZAJNA G.: Ewolucja sportów walki na Podkarpaciu w latach
1945-1989 w świetle przemian społecznych : [rozprawa doktorska].
Katowice : AWF, 2009. Promotor: dr hab. J. Cynarski prof. nadzw.
UR. Sygn.: D 153
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SZOPNIEWSKI M.: Osiągnięcia sportowe jako kryterium oceny
funkcjonalnych możliwości kobiet : [rozprawa doktorska]. Katowice :
AWF, 2009. Promotor: dr hab. T. Socha prof. nadzw. AWF Katowice.
Sygn.: D 145

ZAWARTKA M.: Organizacja bezpieczeństwa imprez sporto-
wych : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, 2009. Promotorzy:
prof. dr hab. S. Mazur, dr hab. Z. Waśkiewicz prof. nadzw. AWF
Katowice. Sygn.: D 147
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AKTUALNY WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH

Czasopisma zagraniczne

1. Acta Physiologica
2. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica
3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
4. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
5. Exercise and Sport Sciences Reviews
6. Fiziceskaja Kultura v Skole
7. Fussballtraining
8. Gait & Posture
9. International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism
10. International Journal of Sports Medicine
11. JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance
12. Journal of Science and Medicine in Sport
13. Journal of Sport Management
14. Lab Times
15. Leichtathletik
16. Leichtathletiktraining
17. Manuelle Medizin + on-line
18. Marketing Science + on-line
19. Medicine & Science in Sports and Exercise
20. Olympisches Feuer
21. Physio Active
22. Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten (poprzedni tytuł:
Krankengymnastik) + on-line
23. Research Quarterly for Exercise and Sport
24. Science
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25. Swimming World Magazine
26. Telesna Kultura
27. Teorija i Praktika Fiziceskoj Kultury
28. 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. Poligrafika
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
wymiennokartkowa)

III. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA.
STATYSTYKA
1. Brief
2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
3. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczeciński)
4. Ekonomista
5. Logistyka
6. Marketing i Rynek
7. Marketing w Praktyce
8. Monitor Europejski
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9. Organizacja i Kierowanie
10. Personel i Zarządzanie
11. Praca i Nauka za Granicą
12. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych
13. Problemy Jakości
14. Przegląd Organizacji
15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
16. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego
17. Scientific Journal. Service Management (seria Zeszyty Naukowe /
Uniw. Szczeciński)
18. Sportplus
19. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WWSTiZ w Poznaniu
20. Studia Socjologiczne
21. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny
22. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne)
23. Zarządzanie na Świecie
24. Zeszyty Naukowe/ Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach
25. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie

IV. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO
1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk
2. Akademicki Przegląd Sportowy
3. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
4. Chowanna
5. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
6. Eunomia : miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej
7. Forum Akademickie
8. Informator Nauki Polskiej
9. Kwartalnik Pedagogiczny
10. Nauka
11. Nauka i Szkolnictwo Wyższe
12. Nowa gAWFa : pismo studentów Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
13. Nowa Szkoła
14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
15. Przyjaciel : dwumiesięcznik dla rodziców dzieci z wyzwaniami
rozwojowymi
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16. Rekord : pismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
17. Rocznik Pedagogiczny
18. Rozprawy Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
19. Sprawy Nauki
20. Studia Humanistyczne / AWF Kraków
21. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny
22. Szkoła Specjalna
23. Świat Nauki
24. Wiedza i Życie
25. Zbiór Praw. T. 14: Prawo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja
wymienno-kartkowa)
26. Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
27. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji
w Poznaniu

V. WOJSKO. OBRONNOŚĆ
1. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja
wymiennokartkowa)
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. Journal of Human Kinetics
7. Nature Conservation (Ochrona Przyrody)
8. Wiadomości Ekologiczne

VII. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA
1. Balneologia Polska
2. Ból
3. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa
4. Fizjoterapia
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5. Fizjoterapia Polska
6. International Journal of Occupational Medicine and
Environmental Health
7. Medicina Sportiva
8. Medicina Sportiva Practica
9. Medycyna Sportowa
10. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja
11. Pediatria Polska
12. Polski Merkuriusz Lekarski
13. POMOST : biuletyn osób niepełnosprawnych
14. Postępy Rehabilitacji
15. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych
16. Przegląd Medyczny / Uniwersytet Rzeszowski
17. Przyjaciel : dwumiesięcznik dla rodziców dzieci z wyzwaniami
rozwojowymi
18. Rehabilitacja Medyczna
19. Rehabilitacja w Praktyce
20. Roczniki PZH
21. Sport Niepełnosprawnych
22. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia
23. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia (seria Zesz. Nauk. / PO)
24. Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
25. Żyjmy Dłużej

VIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA.
KULTURYSTYKA
1. Antropomotoryka
2. Akademicki Przegląd Sportowy
3. Biblioteczka Piłki Nożnej
4. Biology of Sport
5. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF
6. Body Life
7. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa
8. Cross
9. Góry : górski magazyn sportowy
10. Handball Polska
11. Human Movement (Człowiek i Ruch)
12. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne Polska
13. Jogging

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 2009142



14. Journal of Human Kinetics
15. Kronika / AWF Poznań
16. Kultura Fizyczna
17. Kulturystyka i Fitness
18. Lekkoatleta
19. Lider
20. Magazyn Futbol
21. Magazyn Górski
22. Magazyn Rowerowy
23. Medicina Sportiva
24. Medicina Sportiva Practica
25. Medycyna Sportowa
26. Physical Culture and Sport Studies and Research
27. Piłka Nożna : tygodnik
28. Piłka Nożna Plus : magazyn sportowy
29. Pływanie
30. Podlaska Kultura Fizyczna
31. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik
Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)
32. Polska Siatkówka
33. POMOST : biuletyn osób niepełnosprawnych
34. Prace Instytutu Kultury Fizycznej (seria Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczeciński)
35. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)
36. Przegląd Sportowy (poprzedni tytuł: Tempo)
37. Research Yearbook / AWF Gdańsk
38. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk
39. Rocznik Naukowy IDO – Ruch Dla Kultury
40. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
41. Rozprawy Naukowe / Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej
Podlaskiej
42. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
43. Siatkówka
44. SKI: magazyn dla narciarzy
45. Sport
46. Sport dla Wszystkich
47. Sport Niepełnosprawnych
48. Sport Wyczynowy
49. Sportplus
50. Studia Humanistyczne / AWF Kraków
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51. Studies in Physical Culture & Tourism
52. Super Volley
53. Tenis : magazyn
54. Trener
55. Wioślarz
56. Wuefiak
57. Wychowanie Fizyczne i Sport
58. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
59. Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
60. Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF Katowice
61. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
62. Żagle
63. Żyjmy Dłużej

IX. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA
1. Cross
2. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczeciński)
3. Folia Turistica
4. Góry : górski magazyn sportowy
5. Hotelarz
6. Magazyn Górski
7. National Geographic Polska
8. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
9. Płaj
10. Polish Journal of Sport and Tourism
11. Problemy Turystyki
12. Problemy Turystyki i Hotelarstwa
13. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
14. Rynek Podróży
15. Rynek Turystyczny
16. Spa & Wellness
17. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WWSTiZ w Poznaniu
18. Studia Turystyczne
19. Studies in Physical Culture & Tourism
20. Sudety
21. Taternik
22. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne)
23. Turystyka i Hotelarstwo
24. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa
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25. Turystyka i Rekreacja (seria Zeszyty Naukowe WSTiJO
w Warszawie)
26. Turyzm
27. Wiadomości Turystyczne
28. Wierchy
29. Zeszyty Naukowe WSHiT w Częstochowie
30. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków

X. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE
1. Dziennik Gazeta Prawna
2. Focus
3. Forum
4. Gazeta Wyborcza
5. Newsweek Polska
6. Polityka
7. Polska Dziennik Zachodni
8. Przekrój
9. Rzeczpospolita
10. Śląsk
11. Wprost
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Bazy własne biblioteki:

PROLIB
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Aka-
demii Wychowania Fizycznego.

PROMAX
Rejestruje dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły,
udziałw konferencjach naukowych) oraz prace magisterskie i doktorskie.

PROWEB
Bibliografia Zawartości Czasopism.
Zawiera informacje bibliograficzne o zawartości wybranych tytułów cza-
-sopism polskich z zakresu kultury fizycznej, sportu, edukacji obronnej,
nauk biologiczno-medycznych, rehabilitacji oraz turystyki i rekreacji.

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 2005-2008.

BAZY DANYCH DOSTĘPNE
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH
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MEDICINA SPORTIVA PRACTICA
Elektroniczna wersja czasopisma „Medicina Sportiva Practica” na
CD-ROM. Za rok 2006-2008.

SPORTS MEDICINE
Elektroniczna wersja czasopisma „Sports Medicine” on-line na plat-
formie OVID.

W ramach serwisu EBSCO (on-line):

ACADEMIC SEARCH COMPLETE
Największa na świecie akademicka wielodziedzinowa baza danych,
zawiera blisko 4000 pełnych tekstów artykułów z czasopism nauko-
wych. Reprezentowane są w niej takie dziedziny jak: pedagogika,
edukacja, nauki medyczne, biologiczne i społeczne.

AGRICOLA
Baza zawiera opisy bibliograficzne z zakresu rolnictwa i ochrony środo-
wiska od 1970 (również patenty, oprogramowanie, raporty techniczne).

AMERICAN HUMANITIES INDEX
Zawiera kolekcje opisów bibliograficznych z czasopism popularnonau-
kowych, wydawanych w USA i Kanadzie przez Whiston Publishing.

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 żywie-
niowych, również tych, które znajdują się w fazie badań klinicznych.

COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE
Baza umożliwia wyszukiwanie artykułów z dziedziny komunikacji
i mediów komunikacyjnych.

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 dzieć-
mi, medycyny sportowej i zdrowego stylu życia.
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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.
Obejmuje 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 źródło-
wych oraz kolekcję 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. Obejmu-
je publikacje od roku 1966 do chwili obecnej z około 3800 czasopism.
Medline zawiera odnośniki do wszystkich publikacji zawartych w Index
Medicus, 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 prasowych. Z dziedziny biznesu zawiera ponad 10.000 pozycji.

REGIONAL BUSINESS NEWS
Baza zawiera pełne teksty artykułów z regionalnych czasopism i gazet
biznesowych z USA.

SPORT DISCUS
Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wraz ze streszczeniami
(pełne opisy bibliograficzne monografii od 1949 r., czasopism od
1975 r.). Zakres tematyczny bazy to: sport, wychowanie fizyczne, fiz-
jologia, biomechanika i rekreacja.
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WYKAZ KSIĄŻEK ZAREJESTROWANYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH

W III I IV KWARTALE 2009 ROKU

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

Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red.
J. Woźniak-Kasperek i M. Ochmańskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich. Warszawa : Wydaw. SBP, 2009. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106).
Sygn.: Cz.O. 41464

BRONOWICZ K., MALECKI J.: Bibliografia turystyki polskiej 1976-1978 /
oprac. K. Bronowicz, J. Malecki ; [materiały zebr. K. Bronowicz i in.] ; Instytut
Turystyki. Warszawa : IT. Ośrodek Informacji Naukowej i Wydawnictw, 1981-.

Cz. 1. 1981. Sygn.: OIN 41630/Cz.1

JEZNAK H.: Biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki 1959-2009. Warszawa :
MSiT, 2009. Sygn.: Cz.O. 41157

KOCHMAŃSKA H.: Bibliografia turystyki polskiej 1984-1985 / oprac.
H. Kochmańska ; materiały zebr. A. Grzybowska, H. Kochmańska ; Instytut
Turystyki. Warszawa : IT, 1989. Sygn.: OIN 41631

KRUPIANKA I.: Bibliografia turystyki polskiej 1971-1975 / [oprac.
I. Krupianka] ; Instytut Turystyki. Warszawa : IT. Ośrodek Informacji
Naukowej i Wydaw., 1981.

Cz. 1. Sygn.: OIN 41628/Cz.1
Cz. 2. Sygn.: OIN 41628/Cz.2
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Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie : katalog / [oprac. kat. H. Jeznak, B. Mikocka]. Warszawa :
MSiT, 2009. Sygn.: Cz.O. 40948

Filozofia, psychologia, religia

BĄK-SOSNOWSKA M.: Między ciałem a umysłem : otyłość i odchudzanie
się w ujęciu integracyjnym. Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. Sygn.:
Cz.O. 40961

CRISP R.J., TURNER R.N.: Psychologia społeczna. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2009. Sygn.: W 41539; Cz.O. 41538

KORCZYŃSKI M.: Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych.
Lublin : Wydaw. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im.
Wincentego Pola, 2009. Sygn.: W 41080; Cz.O. 41061

OLEŚ P.: Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wyd. 3 nowe. War-
szawa : Wydaw. Nauk. „Scholar”, cop. 2009. (Wykłady z Psychologii ; t. 11).
Sygn.: Cz.O. 41606

Powszechna encyklopedia filozofii / [kom. nauk. M.A. Krąpiec i in. ; ze-
spół red. A. Maryniarczyk i in.]. Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu,
2000-2009.

[T.] 10, Suplement. 2009. Sygn.: Cz.O. 36234/T.10

Psychologia zdrowia : teoria, metodologia i empiria / pod red. T. Pasikow-
skiego i H. Sęk. Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2006. Sygn.: Cz.O. 41001

Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i te-
rapeutyczne / pod red. A. Czapigi. Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
Sygn.: W 41719

Socjologia, statystyka, demografia

BULIŃSKI L.: Niepełnosprawni o spójności społecznej : między życzeniem
a faktem : (ujęcie politologiczne). Toruń : Adam Marszałek, 2009. Sygn.: Cz.O.
41176

GORĄCY A.: Widowisko sportowe - studium agresji : uwarunkowania za-
chowań agresywnych kibiców piłki nożnej / Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej
i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Pruszków : Wydaw. Nauk.
WSKFiT, 2009. Sygn.: Cz.O. 41059
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MILCARZ T.: Rycerze w szalikach : subkultura chuliganów piłkarskich
w świetle koncepcji Ericha Fromma.Szczecin : „My Book”, 2006. Sygn.: Cz.O. 40816

ZBOINA B.: Jakość życia osób starszych. Ostrowiec Św. : Stow. „Nauka,
Edukacja, Rozwój”, 2008. Sygn.: Cz.O. 41447

Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość

BICZYSKO W., TAUBER R.D.: Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa tu-
rystycznego. Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : Bogucki Wy-
daw. Nauk., 2009. (Podręczniki, Skrypty WSHiG Poznań). Sygn.: Cz.O. 41611

BICZYSKO W., TAUBER R.D.: Zarządzanie finansami w hotelarstwie, ga-
stronomii i turystyce : wybrane zagadnienia w teorii i praktyce : materiały po-
mocnicze do wykładów i ćwiczeń. Wyd. 3 zm. i uaktual. Poznań : Wyższa
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : Bogucki Wydaw. Nauk., 2009. (Podrę-
czniki, Skrypty WSHiG Poznań). Sygn.: Cz.O. 41612

BIENIEK M., MAZUR S.: System zarządzania kryzysowego Rzeczypospo-
litej Polskiej / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Ka-
towicach. Wyd. 2. Katowice : Wydaw. AWF, 2009. (BEO Biblioteczka Eduka-
cji Obronnej ; 6). Sygn.: W 40933-40937

BULIŃSKI L.: Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia :
sektor niepubliczny : przykład: Gdańsk. Warszawa : „CeDeWu”, cop. 2009.
Sygn.: Cz.O. 41342

CHLEBOWICZ P.: Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. (Monografie, ISSN 1897-4392).
Sygn.: Cz.O. 40725

Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : bada-
nia, oceny, wytyczne / pod red. J. Lewandowskiego, K. Boczkowskiej. Łódź :
KZP PŁ : „Media Press”, 2008. (Monografie / Katedra Zarządzania Produkcją
Politechniki Łódzkiej). Sygn.: Cz.O. 41052

Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : projek-
towanie / pod red. J. Lecewicz-Bartoszewskiej, A. Polak-Sopińskiej. Łódź :
KZP PŁ : „Media Press”, 2008. (Monografie / Katedra Zarządzania Produkcją
Politechniki Łódzkiej). Sygn.: Cz.O. 41051

GAWRECKI L.: Promocja placówki edukacyjnej : konteksty ekonomiczne
i pedagogiczne. Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydaw. eMPi2, 2008. (Mate-
riały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). Sygn.: Cz.O. 40939
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KORZENIOWSKI E.: Zabezpieczenie imprez masowych : informator dla
organizatorów, kierowników bezpieczeństwa, członków służb porządkowych /
European Association for Security. Kraków : Wydaw. EAS, cop. 2008. Sygn.:
Cz.O. 40977

KOTOWSKI W., KURZĘPA B.: Bezpieczeństwo imprez masowych : ko-
mentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Warszawa : „Difin”,
2009. Sygn.: Cz.O. 40956

KRÓL A., KUZIOR P., ŁYSZCZARZ M.: Prawo oświatowe : komentarz do
ustawy o systemie oświaty. Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydaw. Szkolne
PWN, cop. 2009. (ParkPrawo). Sygn.: Cz.O. 40744

Marketing w sporcie i turystyce sportowej / pod red. nauk. J. Klisińskie-
go. Bytom : WSEiA, 2009. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Admi-
nistracji w Bytomiu, ISSN 1732-1344 ; nr 6). Sygn.: W 41426, 41427; Cz.O.
41425

MICHALSKI E.: Marketing : podręcznik. Wyd. 1, dodr. 3. Warszawa : Wy-
daw. Nauk. PWN, dr. 2009. Sygn.: W 41531-41534

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku / pod red.
E. Cziomera ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM,
2008. Sygn.: Cz.O. 40916

Podstawy ekonomii / red. nauk. R. Milewski, E. Kwiatkowski ; aut.
P. Alberciak [i in.]. Wyd. 3 zm., dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, dr.
2009. Sygn.: W 41267-41269, 41376-41378

Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i polito-
logiczne / pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego ; Instytut Politologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego [i in.]. Zielona Góra ; Gorzów Wlkp. : Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział ; Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomi-
czno-Humanistyczna, 2009. Sygn.: Cz.O. 41082

PRZYBYSZ P.: Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.
Wyd. 6, stan prawny na 25 września 2009 roku. Warszawa : „LexisNexis Pol-
ska”, 2009. (Komentarze LexisNexis). Sygn.: W 41413; Cz.O. 41412

TARKOWSKI M.: Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Pol-
ski w okresie transformacji ustrojowej. Gdynia ; Pelplin : „Bernardinum”,
2008. Sygn.: Cz.O. 41133
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Transformacje prawa turystycznego / pod red. P. Cybuli ; [aut. rozdz. P.
Cybula i in.]. Kraków : „Proksenia”, 2009. (Monografie o Tematyce Turysty-
cznej ; 2). Sygn.: Cz.O. 40995

TURKOWSKI M.: Marketing usług hotelarskich. Wyd. 3 zm. Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010. Sygn.: W 41175; Cz.O. 41072

Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / pod red. K. Budzowskiego ;
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków : Krakow-
skie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM, 2008. Sygn.: Cz.O. 40915

Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wychowanie

BIELSKI J.: Wychowanie fizyczne w dobie reformy edukacji : oczekiwa-
nia, realia, perspektywy / red. W. Osiński, J. Pośpiech, A. Szecówka ; [aut.
J. Bielski i in.] ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Polskie To-
warzystwo Pedagogiczne. Oddział w Raciborzu, Kolegium Nauczycielskie
w Raciborzu. Wrocław : „Atla 2”, 1999. Sygn.: Cz.O. 41126

BŁAJET P.: Szkice o wychowaniu agonistycznym. Bydgoszcz : Wydaw.
Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008. Sygn.: Cz.O. 41454

BOGDANOWICZOWA Z.: Znaczenie wychowawcze ogrodów jordanowskich /
Centralne Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Wyd. 2. Warszawa : Centr. Tow.
Ogrodów Jordanowskich, 1936. Sygn.: Cz.O. 41710

BUDZOWSKI K., AKIMJAK A., JABLONSKY T.: Slovensko, Pol'sko, svet :
rodina - vybrane aspekty z humanitnych a prirodnych vied. Ruzomberok : Ka-
tolicka Univerzita. Pedagogicka Fakulta, 2009. (Acta Facultatis Pedagogicae
Universitatis Catholicae in Ruzomberok). Sygn.: W 41675

DROGOSZ M.: Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach
oświatowych : poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej. Stan prawny
na 31 marca 2009 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn.:
W 40735; Cz.O. 40734

Edukacja jutra : XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe / [red. nauk.
K. Denek, T. Koszczyc]. Wrocław : Wrocławskie Tow. Nauk. Wydaw. : Akade-
mia Wychowania Fizycznego, 2009.

T. 1 / red. nauk. P. Oleśniewicz. Sygn.: Cz.O. 41096/T.1
T. 2 / red. nauk. W. Starościak. Sygn.: Cz.O. 41096/T.2

GAWRECKI L.: Promocja placówki edukacyjnej : konteksty ekonomiczne
i pedagogiczne. Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydaw. eMPi2, 2008. (Mate-
riały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). Sygn.: Cz.O. 40939
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Global education up to the future / ed. by A. Akimjak, D. Harrell Lub-
cker. Warszawa ; Marshall ; Ruzomberok : OWP „SIM”, 2007-2008. Sygn.:
W 41674

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T.: Pedagogika ogólna. Warszawa : Wydaw.
Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008. (Pedagogi-
ka Wobec Współczesności). Sygn.: Cz.O. 40738

Informator programowy Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego na rok
szkolny 2009/2010 : igrzyska, gimnazjada, licealiada / Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty, Śląski Szkolny Związek Spor-
towy w Katowicach. Katowice : ŚLSZS, 2009. (Sport Wszystkich Dzieci).
Sygn.: Cz.O. 41125

KIERCZAK U., JANOTA J.: Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport,
rekreacja : gimnazjum : program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych :
poradnik metodyczny. Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. Sygn.:
W 40829; Cz.O. 40828

KIRENKO J., PARCHOMIUK M.: Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem
umysłowym / Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lubli-
nie. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin : Ośrodek Usług Edukacyjnych. Drukarnia i Wy-
daw. Akademickie WSSP, 2008. Sygn.: Cz.O. 41081

KOMOROWSKI T.: Dyrektor szkoły : pracodawca, menedżer, pracownik :
poradnik prawnoorganizacyjny / [aut. rozdz. VI, XII i XIV J. Pielachowski].
Wyd. 2 zaktual. Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydaw. eMPi2, 2009. (Mate-
riały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego). Sygn.: Cz.O. 41462

KRÓL A., KUZIOR P., ŁYSZCZARZ M.: Prawo oświatowe : komentarz do
ustawy o systemie oświaty. Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydaw. Szkolne
PWN, cop. 2009. (ParkPrawo). Sygn.: Cz.O. 40744

Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych : materiały po-
konferencyjne / pod red. E. Gajek oraz D. Goltz-Wasiucionek ; Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSG, 2008.
Sygn.: Cz.O. 41456

KULIK M., MITKIEWICZ K.: Opieka pedagogiczno-lekarska nad wycho-
waniem fizycznym w szkole : książka dla nauczycieli wychowania fizycznego
i lekarzy szkolnych. Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1964.
Sygn.: Cz.O. 41701
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Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w XXI wieku : materia-
ły z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. S.M. Mazur ; Mię-
dzynarodowa Fundacja Naukowców i Pedagogów „Scientia, Ars, Educatio”.
Kraków ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2007. Sygn.: Cz.O. 41673

OSTROWSKI K.: Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego :
rozwój pedagogiczny od A do Z. Wyd. 2 popr. Kraków : Oficyna Wydaw. „Im-
puls”, 2009. Sygn.: Cz.O. 40955

PIELACHOWSKI J.: Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny
w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowa-
dzących i nadzorujących szkoły. Wyd. 2 zaktual. Poznań : Oficyna Ekonomi-
czna Wydaw. eMPi2, 2009. (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskie-
go). Sygn.: Cz.O. 41463

POLECHOŃSKI J., KLIŚ B.: 70 lat Młodzieżowego Domu Kultury im. dr.
Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Siemianowice Śląskie : MDK,
2009. Sygn.: W 41131/+DVD; Cz.O. 41130/+DVD

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego : zbiór rozpraw / pod red. R. Ma-
ciołka, W. Maika oraz K. Sikory. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej
Szkoły Gospodarki, 2009. Sygn.: Cz.O. 41453

Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i te-
rapeutyczne / pod red. A. Czapigi. Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
Sygn.: W 41719

SYREK E., BORZUCKA-SITKIEWICZ K.: Edukacja zdrowotna. Warszawa :
Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.
(Pedagogika Wobec Współczesności). Sygn.: Cz.O. 41411

SZCZEPAŃSKI S.: Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizy-
cznego : kompendium dla studentów. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2008. (Pod-
ręcznik Akademicki / Politechnika Opolska). Sygn.: Cz.O. 41063

Tadeusz Szulc Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu / [red. R. Bartoszewicz]. Wrocław : AWF, 2009. Sygn.: Cz.O.
41459

Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. nauk. D. Rozmusa
i S. Witkowskiego. Sosnowiec : Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Huma-
nistas ; Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie „Sztygarka” ; Będzin : Forum
dla Zagłębia Dąbrowskiego, 2009. (Regionalizm w Szkolnej Edukacji ; t. 3).
Sygn.: Cz.O. 41134
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WINKLER M.: Pedagogika społeczna. Gdańsk ; Sopot : GWP, 2009. (Peda-
gogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne). Sygn.: W 41032; Cz.O. 41031

Wokół dydaktyki podmiotowej / pod red. W. Kojsa ; przy współudz.
Ł. Dawid ; [aut. A. Cabała i in.]. Cieszyn : Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Filia, 2003. (Szkoła w Dobie Globalizacji). Sygn.: Cz.O. 41127

Wybieram zdrowie! : konspekty zajęć lekcyjnych dla nauczycieli szkół
gimnazjalnych i średnich / [red. nauk. E. Przysiężna, M. Sołtysik]. Wrocław :
Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”, 2008. Sygn.: Cz.O. 40946

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum. [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
(Podstawa Programowa z Komentarzami ; t. 8). Sygn.: W 41659; Cz.O. 41658

Wychowanie fizyczne w okresie reformy edukacyjnej na przykładzie po-
wiatów wadowickiego i suskiego : praca zbiorowa / pod red. A. Nowakowskie-
go. Wadowice : Drukarnia i Wydaw. „Grafikon”, 2009. Sygn.: Cz.O. 40943

Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora /
pod red. K. Krysztofiak ; [aut. D. Igielska i in.]. Warszawa : C.H. Beck, 2009.
Sygn.: Cz.O. 40765

ZAWIŚLAK A.: Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków :
Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. Sygn.: W 41039; Cz.O. 41038

Zdrowie i edukacja prozdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni
XIX i XX wieku : wybrane aspekty / pod red. M. Posłusznej ; Uniwersytet Me-
dyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Nauk.
UM, 2007. Sygn.: Cz.O. 41003

Turystyka, rekreacja, czas wolny, hotelarstwo, etnologia

ALEJZIAK B.: Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjaz-
dów organizowanych samodzielnie. Wartości w ofercie turystycznej wybra-
nych krajów europejskich : (na przykładzie przewodników turystycznych) /
S. Owsianowska. Kraków : AWF, 2008. (Zeszyty Naukowe / Akademia Wy-
chowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ;
nr 92). Sygn.: Cz.O. 10252/Nr92

ALEJZIAK W.: Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności tury-
stycznej. Kraków : AWF, 2009. (Studia i Monografie / Akademia Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 56).
Sygn.: Cz.O. 22976/Nr56
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Archeoturystyka - nowoczesny produkt turystyczny : materiały z konfe-
rencji, Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r. / pod red. T. Giergiela ;
LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej. Sandomierz ; Dwikozy : LGD
Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. Biuro
Zarządu, 2008. Sygn.: Cz.O. 40954

BĄCZEK J.B.: Animacja czasu wolnego w turystyce : praktyczny podrę-
cznik dla animatorów. Wyd. 4 popr. i rozsz. Warszawa : „Stageman Polska”,
2009. Sygn.: W 40907, 40908, 41274-41276; Cz.O. 40906

BICZYSKO W., TAUBER R.D.: Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa tu-
rystycznego. Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : Bogucki Wy-
daw. Nauk., 2009. (Podręczniki, Skrypty WSHiG Poznań). Sygn.: Cz.O. 41611

BICZYSKO W., TAUBER R.D.: Zarządzanie finansami w hotelarstwie, ga-
stronomii i turystyce : wybrane zagadnienia w teorii i praktyce : materiały po-
mocnicze do wykładów i ćwiczeń. Wyd. 3 zm. i uaktual. Poznań : Wyższa
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : Bogucki Wydaw. Nauk., 2009. (Podrę-
czniki, Skrypty WSHiG Poznań). Sygn.: Cz.O. 41612

BRONOWICZ K., MALECKI J.: Bibliografia turystyki polskiej 1976-1978 /
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styczne? : teoria i praktyka. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2009. Sygn.: Cz.O. 40949

Matematyka, nauki przyrodnicze, nauki biologiczne

BANASIK S.: Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska - wojewó-
dztwo śląskie [2000-2007] / oprac. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Środowiska w Katowicach [pod kier. A. Wrześniak, J. Kopyczoka ; red.
A. Szczygieł, D. Wdziekońska, A. Pillich-Konieczny ; aut. S. Banasik i in.].
Katowice : WIOŚ, 2009. Sygn.: Cz.O. 41670

BAŃKOWSKI E.: Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medy-
cznych. Wyd. 2. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Sygn.:
W 40692; Cz.O. 40691

BERG J., TYMOCZKO J., STRYER L.: Biochemia. Wyd. 4 zm. Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2009. Sygn.: W 41071; Cz.O. 41070

Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. F. Jaroszyk ; aut.
B. Czarnecka [i in.]. Wyd. 2 uaktual. i rozsz. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2008. Sygn.: W 40775; Cz.O. 40774

CZAPLICKI A.: Modelowanie we współrzędnych naturalnych w biome-
chanice. Biała Podlaska : AWF w Warszawie. ZWWF, 2009. (Monografie
i Opracowania / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlas-
kiej ; nr 7). Sygn.: Cz.O. 41058

Ćwiczenia z antropologii / pod red. T. Łaskiej-Mierzejewskiej. Wyd. 2 popr.
i uzup. Warszawa : Wydaw. AWF, 2008. (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akade-
mia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Sygn.: W 41557

GRODZICKI J.: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego : zestawienia /
pod red. J. Grodzickiego ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Ta-
trzański Park Narodowy. Warszawa : PTPNoZ ; Zakopane : TPN, 2006. Sygn.:
Cz.O. 41054/+Mapa

LONGSTAFF A.: Neurobiologia. Wyd. 1, dodr. 3. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2009. (Krótkie Wykłady). Sygn.: W 41304-41306, 41535-41537

Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy / pod red. G. Drewy i T. Fe-
renca ; [aut. W. Bratkowska i in.]. Wyd. 2 popr. i uzup., dodr. Wrocław : El-
sevier Urban & Partner, cop. 2007. Sygn.: Cz.O. 40717
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Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-18 lat /
A. Burdukiewicz [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wrocław : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40919

SADOWSKA-KRĘPA E.: Wpływ treningu wytrzymałościowego i testoste-
ronu na status antyoksydacyjny i białka szoku cieplnego HSP70(72) w lewej
komorze serca i mięśniu płaszczkowatym u szczurów / Akademia Wychowa-
nia Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF,
2009. Sygn.: W 40988, 40989; Cz.O. 40987

SALWAY J.: Biochemia w zarysie : podręcznik dla studentów wydziałów
medycznych. Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2009. Sygn.: W 41024,
41025; Cz.O. 41023

Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 roku / [oprac. pod
kier. A. Wrześniak, J. Kopyczoka ; red. A. Szczygieł i in. ; aut. L. Szymań-
ska-Kubicka i in.] ; Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach. Katowice : WIOŚ, 2009. (Biblioteka Monitoringu
Środowiska, ISSN 1731-9188). Sygn.: W 41669; Cz.O. 41668

Medycyna

ADLER S.S., BECKERS D., BUCK M.: PNF w praktyce : ilustrowany
przewodnik. Wyd. 3. Warszawa : DB Publishing – Dobrogniewa Bąkowska,
2009. Sygn.: W 40911, 40912; Cz.O. 40910

ALEKSANDROWICZ R.: Mały atlas anatomiczny. Wyd. 5, dodr. Warsza-
wa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. Sygn.: W 41585

AMBROZIAK S.: Legalne anaboliki. Warszawa : „Piktogram”, 2009.
Sygn.: W 41322, 41323; Cz.O. 41321

Anatomia układu ruchu : przewodnik do ćwiczeń / red. Z. Ignasiak,
J. Domaradzki. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008-.

Z. 1. 2008. Sygn.: W 41288/Z.1; Cz.O. 41287/Z.1

ARKUSZEWSKI Z.: Podręcznik medycyny manualnej : atlas zabiegów -
kręgosłup szyjny. Wyd. 3. Kraków : „Elipsa-Jaim”, 2009. (Biblioteka Specjali-
sty Rehabilitacji). Sygn.: W 41364-41366

ARKUSZEWSKI Z.: Podręcznik medycyny manualnej : atlas zabiegów - mie-
dnica, kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, żebra. Wyd. 2. Kraków : „Elip-
sa-Jaim”, 2007. (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). Sygn.: W 41091, 41092
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Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii / pod red. T. Skoli-
mowskiego ; [aut. J. Anwajler i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 41458

Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społe-
czno-kulturowym : prace z dorobku studenckich kół naukowych, studiów dok-
toranckich i młodych pracowników nauki / pod red. P. Rąglewskiej, R. Ślebo-
dy ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Pozna-
niu. Poznań : AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40902

BARAŃSKA-GRABARA L., FREDYK A., KOWALIK B.: Trening oddechowy
w emisji głosu / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Ka-
towicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: W 40883-40891; Cz.O. 40882

BĄK-SOSNOWSKA M.: Między ciałem a umysłem : otyłość i odchudza-
nie się w ujęciu integracyjnym. Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009.
Sygn.: Cz.O. 40961

Berne & Levy physiology / eds. B.M. Koeppen, B.A. Stanton. 6th ed.
Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2008. Sygn.: W 40972

Bewegung und Geschlecht : Beitraege aus dem interdisziplinaeren Gender-
kompetenzzentrum in den Sportwissenschaften / hrsg. von I. Hartmann-Tews
und C. Combrink. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2008. (Brennpunkte
der Sportwissenschaft / Deutschen Sporthochschule Koln, ISSN 0932-8823
; bd. 30). Sygn.: W 40659

BIANCHI S., MARTINOLI C.: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieleto-
wego / przy współpr. L.E. Derchi [i in.]. Warszawa : „Medipage”, cop. 2009.

T. 2. Sygn.: Cz.O. 40282/T.2

BINKOWSKA-BURY M.: Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej.
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Sygn.: Cz.O. 41452

BLAXTER M.: Zdrowie. Warszawa : „Sic!”, 2009. (Key Concepts). Sygn.:
Cz.O. 40766

BOWEN B.C., RIVERA A., SARAF-LAVI E.: Kręgosłup. Wrocław : Elsevier
Urban & Partner, cop. 2009. (Diagnostyka Obrazowa : przypadki kliniczne).
Sygn.: Cz.O. 40709

Ból i cierpienie / pod red. G. Makiełło-Jarży i Z. Gajdy. Kraków : Kra-
kowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM na zlec. KSW,
2007. (Acta Academiae Modrevianae / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego). Sygn.: Cz.O. 40894
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Ból i cierpienie / pod red. Gr. Makiełło-Jarży i Z. Gajdy. Kraków : Kra-
kowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM na zlec. KSW,
2008. (Acta Academiae Modrevianae / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego). Sygn.: Cz.O. 40895

BRUCE B., HOOTEN W.: Jak radzić sobie z bólem przewlekłym : [dolegli-
wości, leczenie, ćwiczenia, tryb życia]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
cop. 2009. (Lekarz Radzi). Sygn.: W 41208; Cz.O. 41207

BUCZKIEWICZ A.: Gimnastyka diabetyka : cukrzyca a wysiłek fizyczny :
poradnik dla pacjentów.Warszawa : „ViMedia”, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 40729

BUDILOVSKY J., ADAMSON E., FLYNN C.: Joga. Wyd. 1, dodr. Poznań :
Dom Wydaw. REBIS, 2008. (Dla Żółtodziobów : czyli wszystko, co powinieneś
wiedzieć o...). Sygn.: W 41592

BULIŃSKI L.: Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia :
sektor niepubliczny : przykład: Gdańsk. Warszawa : „CeDeWu”, cop. 2009.
Sygn.: Cz.O. 41342

CHAITOW L., DELANY J.: Manualna terapia nerwowo-mięśniowa : przy-
padki kliniczne. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Sygn.:
W 40711, 40712, 41300-41303; Cz.O. 40710

Clinical exercise physiology / eds. J.K. Ehrman [i in.]. 2nd ed. Cham-
paign, Il. : Human Kinetics, cop. 2009. Sygn.: W 40973

COULTER H.D.: Anatomia hatha jogi : podręcznik dla uczniów, nauczy-
cieli i praktykujących. Warszawa : IBR „Focus”, 2008. Sygn.: Cz.O. 40724

Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? / pod red. E. Ot-
to-Buczkowskiej ; aut. A. Balcerska [i in.]. Wrocław : „Cornetis”, cop. 2009.
Sygn.: W 41253; Cz.O. 41324

CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA W., KAZIMIERSKA B., CYTOWICZ A.: Postępo-
wanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania.
Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Sygn.: Cz.O. 41178

DELAVIER F.: Atlas treningu siłowego. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Wy-
daw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: W 40772, 40773, 41575

DORR L.D.: Alloplastyka stawu biodrowego. Wrocław : Elsevier Urban
& Partner, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 40686/+DVD
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DUTAU G.: Zakażenia układu oddechowego u dzieci : przewodnik.
Gdańsk : Wydaw. Medyczne „Via Medica”, 2002. Sygn.: Cz.O. 41676

EMMRICH P.: Diagnoza z twarzy : wprowadzenie do zagadnień związa-
nych z biochemicznymi metodami leczenia według doktora Schuesslera. Po-
znań : Wydaw. Naukowo-Medyczne „Medbook”, 1998. Sygn.: Cz.O. 40944

FEUERABENDT S.: Zdrowie dzięki jodze : 100 ćwiczeń na różne schorze-
nia. Warszawa : KDC Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media, cop. 2007.
Sygn.: W 41594

Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych /
pod red. L. Borodulin-Nadziei ; [aut. A. Buldańczyk i in.]. Wrocław : Górnicki
Wydaw. Medyczne, 2005. Sygn.: Cz.O. 40857

Fizjologia człowieka z elementami patologii : skrypt dla licencjackich kie-
runków medycznych / pod red. H. Krauss i P. Sosnowskiego ; [aut. T. Torliń-
ska i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Pozna-
niu. Poznań : Wydaw. Nauk. WSPiA, 2009. Sygn.: Cz.O. 41654

Fizjoterapia : badania, edukacja, praktyka : I ogólnopolska konferencja
naukowa, Poznań, 27-28 lutego 2009 r. : program, streszczenia / [kom. red. W.
Samborski i in. ; współpr. red. M. Karlik]. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2009. Sygn.: Cz.O. 41136

Fizykoterapia : aspekty kliniczne i biofizyczne / V. Robertson [i in.]. Wroc-
ław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Sygn.: W 41402-41404; Cz.O.
41401

FULLER G.: Badanie neurologiczne - to proste. Wyd. 4 pol. Wrocław : El-
sevier Urban & Partner, cop. 2009. (To Proste). Sygn.: W 41714

Geriatria / red. T.C. Rosenthal, M.E. Williams, B.J. Naughton. Lublin :
„Czelej”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41026

Gesundheit, Bewegung und Geschlecht : Beitraege aus dem interdiszipli-
naeren Genderkompetenzzentrum in den Sportwissenschaften / hrsg. von I.
Hartmann-Tews und C. Combrink. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2008.
(Brennpunkte der Sportwissenschaft / Deutschen Sporthochschule Koln,
ISSN 0932-8823 ; bd. 30). Sygn.: W 40659

GWORYS K., GWORYS P.: Podstawy anatomii człowieka i fizjologii wysił-
ku fizycznego : podręcznik dla studentów. Częstochowa : Wyższa Szkoła Hote-
larstwa i Turystyki, 2009. Sygn.: Cz.O. 41613
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HADZIK A., HADZIK A., MIKRUT G.: Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Pol-
sce : wybrane zagadnienia.Kraków : B.P. „Sensus”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41712

HAWE C.: Joga odchudzająca : [sprawny umysł i zgrabna sylwetka w cztery
tygodnie].Warszawa : „Bellona”, cop. 2009. Sygn.: W 40733, 41586; Cz.O. 40732

IGNASIAK Z.: Anatomia układu ruchu. Dodr. Wrocław : Elsevier Urban
& Partner, cop. 2009. Sygn.: W 40687-40689, 41282-41286, 41590

Immune function in sport and exercise / ed. by M. Gleeson ; forew. by
D.C. Nieman. Edinburgh [i in.] : Churchill Livingstone Elsevier : British As-
sociation of Sport and Exercise Sciences, 2006. (Advances in Sport and
Exercise Science Series). Sygn.: W 41720

Immunologia / red. nauk. J. Gołąb [i in. ; aut. J. Bil i in.]. Wyd. 5 zm.,
dodr. 2. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. Sygn.: W 40700; Cz.O.
40699

Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdro-
wiskowego : XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna, 4-6 czerwca 2009 r. :
[monografia] / [red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda]. Krynica-Zdrój : Stowa-
rzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 2009. Sygn.: W 41644; Cz.O. 41643

JAVALGEKAR R.: Joga lecznicza : asany na różne choroby. Wyd. 4. Łódź :
„JK”, 2008. Sygn.: Cz.O. 40957

JELISEJEWA O.: Metody oczyszczania i regeneracji organizmu : 12 szcze-
gółowo opisanych wariantów również dla osób osłabionych chorobą, zabiega-
nych i dzieci. Warszawa : „Hartigrama”, 2008. (Porady Praktykującego Leka-
rza). Sygn.: Cz.O. 41048

JORRITSMA W.: Anatomia na żywym człowieku : wstęp do terapii ma-
nualnej. Wyd. 1 pol., dodr. Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner,
cop. 2009. Sygn.: W 41277-41281

Kardiologia Nettera / pod red. M.S. Runge, E.M. Ohman ; przy. współpr.
J.A. Craig [i in.]. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009.

T. 1. Sygn.: Cz.O. 40704/T.1
T. 2. Sygn.: Cz.O. 40704/T.2

KASPERSKA K., SMOLIS-BĄK E., BIAŁOSZEWSKI D.: Metodyka nau-
czania ruchu : (usprawnianie pacjentów na zajęciach grupowych) : skrypt dla
studentów kierunku fizjoterapia. Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medy-
czny, 2009. Sygn.: Cz.O. 41450
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KIRENKO J., PARCHOMIUK M.: Edukacja i rehabilitacja osób z upośle-
dzeniem umysłowym / Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincente-
go Pola w Lublinie. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin : Ośrodek Usług Edukacyj-
nych. Drukarnia i Wydaw. Akademickie WSSP, 2008. Sygn.: Cz.O. 41081

KOCHAŃSKI J.W., KOCHAŃSKI M.: Medycyna fizykalna. Gliwice : PHU
„Technomex”, 2009. Sygn.: W 41015-41018, 41351-41355; Cz.O. 41014

Kompendium ortopedii / red. nauk. D. Kusz ; aut. T. Bienek [i in.]. War-
szawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: W 41210-41213; Cz.O.
41209

KRECHOWIECKI A., CZERWIŃSKI F.: Zarys anatomii człowieka. Wyd.
8 uaktual. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 41232

KULMATYCKI L.: Joga nidra : sztuka relaksacji. Warszawa : „Książka
i Wiedza”, cop. 2004. Sygn.: W 41593

LASEK W.: Immunologia : podstawowe zagadnienia i aktualności. Wyd.
2 zm. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. Sygn.: Cz.O. 40703

LONGSTAFF A.: Neurobiologia. Wyd. 1, dodr. 3. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2009. (Krótkie Wykłady). Sygn.: W 41304-41306, 41535-41537

LYDYARD P.M., WHELAN A., FANGER M.W.: Immunologia. Wyd. 1,
dodr. 3. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. (Krótkie Wykłady). Sygn.:
W 40702; Cz.O. 40701

MCLAUGHLIN D., STAMFORD J., WHITE D.: Fizjologia człowieka. Wyd.
1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. (Krótkie Wykłady). Sygn.:
W 41528- 41530

MATYJA M., DOMAGALSKA M.: Podstawy usprawniania neurorozwojo-
wego według Berty i Karela Bobathów / Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wyd. 2. Katowice : Wydaw. AWF, 2009.
Sygn.: W 41387-41395; Cz.O. 41386

MIKOŁAJEWSKA E.: Neurorehabilitacja : zaopatrzenie ortopedyczne. Warsza-
wa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: W 41222-41225; Cz.O. 41221

MOMMERT-JAUCH P.: Zdrowe nogi, zdrowe stopy : jak to osiągnąć.
Warszawa : Oficyna Wydaw. „Interspar”, 2009. (Praktyczne Rady). Sygn.:
Cz.O. 41346

NOWOŚCI W ZBIORACH 171



MULLIGAN B.: Samodzielne leczenie dolegliwości pleców, szyi i kończyn :
nowe podejście. Kraków : „Poligrafix”, 2008. Sygn.: Cz.O. 41657

NAWROT P.: Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej. Warszawa :
Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: W 41219, 41220; Cz.O. 41218

ORZECH J.: Zastosowanie zmodyfikowanej metody ograniczania i wymu-
szania ruchu (CIMT) w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Kraków : AWF,
2009. (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisła-
wa Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 57). Sygn.: Cz.O. 22976/Nr57

OSIADŁO G.: Wybrane zagadnienia z fizjoterapii układu oddechowego /
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ka-
towice : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: W 40873-40881; Cz.O. 40872

PAPROCKA-BOROWICZ M., DEMCZYSZAK I., KUCIEL-LEWANDOWSKA J.:
Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego : podręcznik dla studentów li-
cencjatów wydziałów fizjoterapii. Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne,
2009. Sygn.: W 41020-41022; Cz.O. 41019

Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów / red. B. Zahorska-Mar-
kiewicz, E. Małecka-Tendera ; [aut. J. Duława i in.]. Wrocław : Elsevier Ur-
ban & Partner, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 41010

PERENC L.: Repetytorium z zakresu miologii : [skrypt dla studentów fizjote-
rapii]. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Sygn.: Cz.O. 41451

PEZOWICZ C.: Biomechanika krążka międzykręgowego : ocena przecią-
żeń oraz skutków wprowadzenia implantów. Wrocław : Oficyna Wydaw. Poli-
techniki Wrocławskiej, 2008. Sygn.: Cz.O. 40938

PLAYFAIR J.H.L., CHAIN B.M.: Immunologia w zarysie. Warszawa : Wy-
daw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. Sygn.: Cz.O. 40785

Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy / pod red. G. Drewy i T. Fe-
renca ; [aut. W. Bratkowska i in.]. Wyd. 2 popr. i uzup., dodr. Wrocław : El-
sevier Urban & Partner, cop. 2007. Sygn.: Cz.O. 40717

POKORA I.: Wpływ krótkotrwałej aklimacji cieplnej na reakcje organizmu
na wysiłek ekscentryczny i koncentryczny u mężczyzn / Akademia Wychowa-
nia Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF,
2009. Sygn.: W 41429-41433; Cz.O. 41428
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Proces korygowania wad postawy : [podręcznik dla studentów wychowa-
nia fizycznego] / pod red. M. Kutzner-Kozińskiej ; M. Kutzner-Kozińska [i
in.]. Warszawa : Wydaw. AWF, 2008. (Podręcznik / Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) (Wydawnictwa Dydaktyczne).
Sygn.: W 41599

Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. H. Wro-
ny-Polańskiej i J. Mastalskiego. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 2009. Sygn.: Cz.O. 40830

Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe / [pod red. A. Boguckiego ; aut.
J.W. Aleksandrowicz i in.]. Gdańsk : „Via Medica”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41035

Psychologia zdrowia : teoria, metodologia i empiria / pod red. T. Pasikow-
skiego i H. Sęk. Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 2006. Sygn.: Cz.O. 41001

PTAK W., PTAK M., SZCZEPANIK M.: Podstawy immunologii. Warszawa :
Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008. Sygn.: Cz.O. 40794

Rehabilitacja po urazach głowy : zagadnienia wybrane / red. nauk. K. Klu-
kowski, J. Talar, J. Domaniecki. Warszawa : Wydaw. AWF, 2009.(Studia
i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie ; nr 131). Sygn.: Cz.O. 41029

Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawo-
we / red. nauk. J. Domaniecki, K. Klukowski ; [aut. A. Dąbek i in.]. Warsza-
wa : Wydaw. AWF, 2009. (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowa-
nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) (Podręcznik Akademicki /
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Sygn.:
Cz.O. 41028

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-18 lat /
A. Burdukiewicz [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wrocław : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40919

RUDZIŃSKA M., SZCZUDLIK A.: Parkinsonizm : atlas. Kraków : Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Sygn.: Cz.O. 40976/+CD

SADOWSKA-KRĘPA E.: Wpływ treningu wytrzymałościowego i testostero-
nu na status antyoksydacyjny i białka szoku cieplnego HSP70(72) w lewej ko-
morze serca i mięśniu płaszczkowatym u szczurów / Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF,
2009. Sygn.: W 40988, 40989; Cz.O. 40987
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SANDERS R.: Traumatologia układu ruchu / [współaut. J. Anglen i in.].
Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. (Core Knowledge in Ortho-
paedics). Sygn.: Cz.O. 41012

SEVERIN S.: Doping, Drogen und Medikamente : deviantes Verhalten bei
Kindern und Jungendlichen, mit dem Schwerpunkt Leistungssport / Institut
fur Sportpadagogik der Deutschen Sporthochschule Koln. Koln : [Deutschen
Sporthochschule], 2005. Sygn.: W 40660

SOBOTTA J.: Atlas anatomii człowieka / oprac. R. Putz i R. Pabst ; przy
współpr. R. Putz ; [tł. i red. nauk. W. Woźniak i K.S. Jędrzejewski]. Wyd.
3 pol., dodr. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009.

T. 1, Głowa, szyja, kończyna górna. Sygn.: W 41465/T.1/+tab-41479/
T.1/+tab.

Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z geronto-
logii / pod red. B. Zboiny, G. Nowak-Starz. Ostrowiec Świętokrzyski : Stow.
„Nauka, Edukacja, Rozwój”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41448

SYREK E., BORZUCKA-SITKIEWICZ K.: Edukacja zdrowotna. Warszawa :
Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.
(Pedagogika Wobec Współczesności). Sygn.: Cz.O. 41411

SZEWCZYK K.: Bioetyka. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.
[T.] 1, Medycyna na granicach życia. Sygn.: Cz.O. 41006/T.1
[T.] 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Sygn.: Cz.O. 41006/T.2

SZYGUŁA Z.: Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego, zmian objętości
osocza oraz diety z różną zawartością chlorku sodu na stężenie erytropoetyny
w surowicy krwi u mężczyzn. Kraków : AWF, 2009. (Studia i Monografie / Aka-
demia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN
1429-8627 ; nr 55). Sygn.: Cz.O. 22976/Nr55

Taking charge of arthritis / [contr. L. Katzenstein i in.]. Repr. London :
Reader's Digest Association, 2004. (Reader's Digest Health Solutions). Sygn.:
W 41570

TRACZYK W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. 8 uaktual., dodr.
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. Sygn.: W 40779-40782,
41055

VELLA M.: Anatomia w treningu siłowym i fitness. Warszawa : „Muza”,
2008. Sygn.: W 41597
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WALDMAN S.D.: Atlas technik iniekcyjnych w leczeniu bólu. Wrocław : El-
sevier Urban & Partner, cop. 2009.

T. 1, [Głowa i szyja, ramię, łokieć i przedramię]. Sygn.: Cz.O. 41398/T.1
T. 2, [Nadgarstek i ręka, ściana klatki piersiowej, tułów, plecy i brzuch,

biodro i miednica]. Sygn.: Cz.O. 41398/T.2
T. 3, [Staw kolanowy, kończyna dolna, kostka i stopa]. Sygn.: Cz.O. 41398/T.3

WALDMAN S.D.: Atlas zespołów bólowych. Wrocław : Elsevier Urban
& Partner, cop. 2009. Sygn.: W 41290; Cz.O. 41289

WIATROWSKA A.: Jakość życia w zaburzeniach odżywiania. Lublin : Wy-
daw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Sygn.: Cz.O. 41174

WICKE L.: Atlas anatomii radiologicznej / współpr. W. Firbas, C. Herold,
W. Schima. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Sygn.: W 41004,
41005, 41396, 41397; Cz.O. 40690

Wybieram zdrowie! : konspekty zajęć lekcyjnych dla nauczycieli szkół gim-
nazjalnych i średnich / [red. nauk. E. Przysiężna, M. Sołtysik]. Wrocław : Sto-
warzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”, 2008. Sygn.: Cz.O. 40946

YOKOCHI C., ROHEN J.W., WEINREB E.L.: Fotograficzny atlas anatomii
człowieka / red. nauk. R. Aleksandrowicz. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Wydaw.
Lekarskie PZWL, cop. 2006. Sygn.: W 41589

Zdrowie i edukacja prozdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni
XIX i XX wieku : wybrane aspekty / pod red. M. Posłusznej ; Uniwersytet Me-
dyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Nauk. UM,
2007. Sygn.: Cz.O. 41003

Zespoły bólowe kręgosłupa : zagadnienia wybrane / red. nauk. K. Rąpała ;
aut. W. Lachowicz [i in.]. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
cop. 2006. Sygn.: W 41234; Cz.O. 41233

Żywienie w zdrowiu publicznym / pod red. P. Januszewicza, P. Sochy,
A. Mazura. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-. (Zdrowie
Publiczne ; 1).

Cz. 1. Sygn.: Cz.O. 40657/Cz.1

Organizacja i zarządzanie

STOSIK A., MORAWSKI M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedże-
rów w sporcie / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław :
Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40917
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Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / pod red. W. Ada-
musa ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kra-
ków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM, 2008.
Sygn.: Cz.O. 40914

Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce / pod red.
P. Halemby ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Kato-
wicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2009-.

Cz. 1. Sygn.: W 41691/Cz.1-41695/Cz.1; Cz.O. 41690/Cz.1

Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrow-
ski ; aut. A. Chrostowski [i in.]. Wyd. 5 zm., dodr. 8. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, dr. 2009. Sygn.: W 41382-41385

Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora /
pod red. K. Krysztofiak ; [aut. D. Igielska i in.]. Warszawa : C.H. Beck, 2009.
Sygn.: Cz.O. 40765

Nauki techniczne, rolnictwo

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku / pod red.
E. Cziomera ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydaw. AFM, 2008.
Sygn.: Cz.O. 40916

Sport

AABERG E.: Trening siłowy : mechanika mięśni : poprawna technika wyko-
nywania 65 ćwiczeń oporowych. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”], 2009. (Fit & Active).
Sygn.: W 40763; Cz.O. 40762

Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci / red. K. Obodyński,
Z. Barabasz ; Akademicki Związek Sportowy. Zarząd Główny ; Uniwersytet
Rzeszowski. Wydział Wychowania Fizycznego. Warszawa : AZS.ZG, 2009-.

T. 1, Stan i perspektywa zmian. Sygn.: W 41122/T.1; Cz.O. 41121/T.1

AMBROŻY T., KĘDRA A.: Ju-jitsu duo-system : wybrane zagadnienia treningu
sportowego.Kraków : European Association for Security, 2007. Sygn.: Cz.O. 40978

Analiza procesu treningowego i walki sportowej w grach zespoło-
wych (piłka ręczna) / pod red. S. Żaka i M. Spiesznego. Kraków ; Wrocław :
MTNGS, 2009. (Monografia / Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier
Sportowych ; nr 12). Sygn.: Cz.O. 41662
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ANDREWS P.: Dziennikarstwo sportowe : praktyczny przewodnik. Kraków :
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. (Media). Sygn.: Cz.O. 40728

ANDRZEJEWSKI M.: Roman Korynt : legenda gdańskiej Lechii. Gdańsk :
„Marpress”, 2004. (Genius Loci ; nr 5). Sygn.: W 41496

ARTEAGA GÓMEZ R.: Aerobik i step : ćwiczenia dla każdego : trening na każ-
dy dzień.Warszawa : „Buchmann”, 2009. Sygn.: W 41327, 41328; Cz.O. 41326

Athletics 2009 : the international track and field annual / [ed.] by P. Mat-
thews ; Association of Track & Field Statisticians. Cheltenham : „SportsBo-
oks”, cop. 2009. Sygn.: W 41645

Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społe-
czno-kulturowym : prace z dorobku studenckich kół naukowych, studiów dokto-
ranckich i młodych pracowników nauki / pod red. P. Rąglewskiej, R. Ślebody ;
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Poznań : AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40902

BARR M., MORAN C., WALLACE E.: Snowboard / National Geographic.
Warszawa : G+J RBA, cop. 2009. (Inspiracje). Sygn.: Cz.O. 41343

BARTKOWIAK E.: 20 lekcji pływania : już pływam. Wyd. 2. Warszawa :
Wydaw. Geologiczne, 1974. (Biblioteka Szkolnego Klubu Sportowego / Główna
Rada Koordynacyjna SZS-AZS). Sygn.: Cz.O. 41703

BARTKOWIAK E.: Pływanie. Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1974. (Biblio-
teka Szkolnego Klubu Sportowego / Główna Rada Koordynacyjna SZS-AZS ; 7.
Metodyka Sportu Dzieci i Młodzieży). Sygn.: Cz.O. 41704

BOMPA T.O., HAFF G.G.: Periodization : theory and methodology of trai-
ning. 5th ed. Champaign, Il. : Human Kinetics, cop. 2009. Sygn.: W 41711

BAUR C., THURNER B.: Biegi długodystansowe : przygotowanie, trening,
strategia.Warszawa : „RM”, 2009. Sygn.: W 41068, 41069; Cz.O. 41067

BAUR C., THURNER B.: Pilates : najlepsze ćwiczenia.Warszawa : Klub dla Cie-
bie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2009. Sygn.: W 41074, 41340, 41341; Cz.O. 41073

BERGIER J.: Charakterystyka i analiza gry w piłkę nożną mężczyzn i ko-
biet. Biała Podlaska : AWF w Warszawie. ZWWF, 2009.(Monografie i Opraco-
wania / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej ; nr 6).
Sygn.: W 41660; Cz.O. 41057
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BIENIECKI P.: BBTS TS Podbeskidzie 1907-2008 : ponad 100 lat historii
sekcji piłki nożnej Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego i Towarzystwa
Sportowego „Podbeskidzie”. Bielsko-Biała : Drukarnia „Arial”, 2009. Sygn.:
Cz.O. 40820

BOBOWSKI A.: Tajemnice króla kibiców : [pół wieku z biało-czerwonymi].
Warszawa : „Prószyński Media”, 2009. Sygn.: W 40761

BOGUSZ A.: Fabryczne kluby sportowe Łodzi. Łódź : Muzeum Sportu
i Turystyki, 1993. Sygn.: Cz.O. 40814

BOGUSZ A.: Łódź olimpijska. Łódź ; Kurowice : „Ibidem”, 2005. Sygn.:
Cz.O. 40817

BRZEZIŃSKI K., FELIKSIŃSKI T.: 100 lat Pabianickiego Towarzystwa Cykli-
stów : księga jubileuszowa 1906-2006. Pabianice : PTC, 2006. Sygn.: Cz.O. 41502

BRZÓZKA P.: Bez cenzury : [biografia, trening, dieta, suplementacja] :
[praktyczne porady mistrza świata w kulturystyce] / współpr. J. Siewierska,
R. Kardas. Łódź : „Atleta 2”, 1999. Sygn.: Cz.O. 41132

BUCZKIEWICZ A.: Gimnastyka diabetyka : cukrzyca a wysiłek fizyczny :
poradnik dla pacjentów.Warszawa : „ViMedia”, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 40729

BUKAT W., HALSKI E.: Bomba w górę!. Warszawa : Oficyna Wydawnicza
„RYTM”, cop. 2009. Sygn.: W 41527

CHLEBOWICZ P.: Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. (Monografie, ISSN 1897-4392).
Sygn.: Cz.O. 40725

CIERPIATKA J.: 85 lat RKS Garbarnia / [pozostali aut. J. Rotter, B. Bajor
i K. Jakubowski]. Kraków : Zarząd RKS Garbarnia, 2007. Sygn.: Cz.O. 41497

CZERWIŃSKI M.: Broń sportowa i wyczynowa : poradnik. Warszawa :
„Bellona”, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 41030

Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu fitness / T. Ambroży [i
in.]. Kraków : European Association for Security, 2008. Sygn.: W 40980,
40981; Cz.O. 40979

Ćwiczenia z taśmą / [oprac. i konsult. J. Skubisz-Dąbrowska]. Warszawa
: „Skarbnica Wiedzy”, cop. 2007. (Poradnik Zdrowia i Urody). Sygn.: W 41577
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Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, dwójkowe i piramidy : nauczanie
programowane / Z. Szot [i in.]. Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009.
Sygn.: W 40727; Cz.O. 40726

DABKUS M., PORYCKI J.: Z gwizdkiem przez świat / współpr. meryt. Sto-
warzyszenie Inicjatyw Kultury Fizycznej i Turystyki Warmii i Mazur. Olsztyn :
Wydaw. WPW C. Porycki, P. Wasześcik, 2002. Sygn.: W 40927

DAVIDSON N., HUNT S.: Kompletnie konkretnie o tym, co jest nie tak ze
współczesną piłką nożną / [red. Anna Chodacka]. Kraków : „Sendsport – Księ-
garnia Kibica”, 2009. Sygn.: W 41525

DEGNAN F.: Szkolenie nurków niepełnosprawnych : podręcznik dla in-
struktorów.Warszawa : „Wielki Błękit”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41271

DELAVIER F.: Atlas treningu siłowego. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Wydaw.
Lekarskie PZWL, cop. 2009. Sygn.: W 40772, 40773, 41575

DĘBCZYŃSKA-WRÓBEL I., STAROSTA W.: Dominujący kierunek obrotów
w ćwiczeniach sportowych : uwarunkowanie genetyczne czy środowiskowe?
Warszawa : [MSMS] ; Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. (Biblioteka IASK / Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej ; vol. 21). Sygn.: Cz.O. 41316

DOBRUSZEK W.: Jerzy Szczakiel. Leszno : Firma Wydaw. „Danuta”,
2006. (Asy Żużlowych Torów). Sygn.: Cz.O. 40826

DOBRUSZEK W.: Roman Jankowski. Leszno : Firma Wydaw. „Danuta”,
2005. (Asy Żużlowych Torów). Sygn.: Cz.O. 40825

DOBRUSZEK W.: Żużlowe mistrzostwa. Leszno : Firma Wydaw. „Da-
nuta”, 2006-.

T. 1, Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski. 2006. Sygn.: Cz.O.
41514/T.1

T. 2, Mistrzostwa Polski Par Klubowych. 2007. Sygn.: Cz.O. 41514/T.2
T. 3, Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski. 2008. Sygn.: Cz.O.

41514/T.3

DOBRUSZEK W., PODSIADŁY A.: Pół wieku Memoriału Alfreda Smoczyka
1951-2000. Leszno : Klub Sportowy Unia Leszno, 2001. Sygn.: Cz.O. 40824

Dwadzieścia lat... i jeszcze dwa czyli O piłce nożnej ze szczególnym uwzglę-
dnieniem okręgu piotrkowskiego w latach 1976-1998 / [tekst J. Dukat i in.]. Pio-
trków Trybunalski : Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 1999. Sygn.: Cz.O. 41511
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DYRDA D.: Mysłowiccy tytani. Tychy : „Mega Press II”, 2009. Sygn.:
Cz.O. 40924

DYRDA D., KONIECZNY J., LESZCZYK M.: Talenty z Sahary : historia lę-
dzińskiego sportu. Lędziny : Urząd Miasta, 2007. Sygn.: Cz.O. 41510

EIDER J.: Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomor-
skiego Pekin 2008. Szczecin : Wydaw. Nauk. US, 2009. (Rozprawy i Studia /
Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (814) 740). Sygn.: Cz.O. 41700

Funkcja kierownika obozu sportowego / [konsult. B. Ryba] ; Centralny
Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki GKKFiT. Warszawa :
Wydaw. CODKKFiT, 1970. Sygn.: Cz.O. 41686

FRANKIEWICZ J.: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach
1917-1939. Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. Sygn.: Cz.O. 41500

FREDYK A., KOWALIK B., BARAŃSKA-GRABARA L.: Wybrane tańce towa-
rzyskie dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Ka-
towicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: W 40863-40871; Cz.O. 40862

GAWKOWSKI R.: Sportowe tradycje warszawskich Włoch : z okazji 80-lecia
„Przyszłości” Włochy.Włochy : KS „Przyszłość”, cop. 2008. Sygn.: Cz.O. 41508

Gesundheit, Bewegung und Geschlecht : Beitraege aus dem interdiszipli-
naeren Genderkompetenzzentrum in den Sportwissenschaften / hrsg. von
I. Hartmann-Tews und C. Combrink. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2008.
(Brennpunkte der Sportwissenschaft / Deutschen Sporthochschule Koln,
ISSN 0932-8823 ; bd. 30). Sygn.: W 40659

GIERGIEL C.: 60 lat Miejskiego Klubu Sportowego Orzeł Trzcińsko Zdrój
1948-2008. Trzcińsko Zdrój : [MKS Orzeł], 2008. Sygn.: Cz.O. 41513

Gimnastyka : zarys historii, terminologia i systematyka : podręcznik dla
studentów wychowania fizycznego / M. Nowak [i in.] ; Zamiejscowy Wydział
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eu-
geniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizy-
cznej. Oddział w Gorzowie Wlkp., Polski Związek Akrobatyki Sportowej. Go-
rzów Wlkp. : ZWKF poznańskiej AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 41460

GŁOWACKI S., ORLIKOWSKI S.: Bałtyk Gdynia 1930-2005 : historia,
wspomnienia, fakty. Gdańsk : „DJ”, 2008. Sygn.: Cz.O. 41512
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GORĄCY A.: Widowisko sportowe - studium agresji : uwarunkowania za-
chowań agresywnych kibiców piłki nożnej / Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej
i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Pruszków : Wydaw. Nauk.
WSKFiT, 2009. Sygn.: Cz.O. 41059

GRAD T.: Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej
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11133/Nr393

Sport kobiet w Polsce / red. J. Bergier. Warszawa : Kancelaria Senatu,
2008. (Problemy Nauki i Wychowania / Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej). Sygn.: Cz.O. 40945

Sport w ZSRR : organizacja, rozwój, osiągnięcia : praca zbiorowa. War-
szawa : „Prasa Wojskowa”, 1948. (Biblioteka Sportowa / Główny Urząd Kul-
tury Fizycznej). Sygn.: Cz.O. 41688

Sportowe drogi : księga jubileuszowa KS Błękitni Ropczyce 1963-2008 /
red. W. Tabasz. Ropczyce : Tow. Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, 2008. (Biblio-
teka Ropczycka / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej ; z. 11). Sygn.:
Cz.O. 40819

STAROSTA W.: Stronne zróżnicowanie techniki ćwiczeń zawodników roz-
maitych dyscyplin sportu. Warszawa : [MSMS] ; Supraśl : Wyższa Szkoła Wy-
chowania Fizycznego i Turystyki, 2008. (Biblioteka MSMS / Międzynarodowe
Stowarzyszenie Motoryki Sportowej ; vol. 25). Sygn.: Cz.O. 41317

STAROSTA W., KARPIŃSKA A.: Uwarunkowania rozwoju koordynacji rucho-
wej w tańcu : na podstawie wyników badań uczennic szkół baletowych / Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizy-
cznej w Gorzowie Wlkp. Warszawa : „Intergraf”, 2009. (Biblioteka IASK / Między-
narodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej ; vol. 27). Sygn.: Cz.O. 41319

STAROSTA W., PODCIECHOWSKA K.: Uwarunkowania i zmienność pozio-
mu koordynacji ruchowej u zawodniczek gimnastyki artystycznej / Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp. Warszawa ; Poznań : „Integraf”, 2009. (Biblioteka IASK / Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej ; vol. 28). Sygn.: Cz.O. 41320

STEEL A.: Sport i ruch w fotografii. Warszawa : ABE Dom Wydaw., cop.
2008. (Warsztaty Mistrzów Obiektywu). Sygn.: Cz.O. 41619

STOSIK A., MORAWSKI M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim dla mene-
dżerów w sporcie / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wroc-
ław : Wydaw. AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40917

STYŚ K.: Olimpijczyk z Żar : Tadeusz Ślusarski (1950-1998). Żary : „Mo-
nogram” Emil Dąbek, 2008. Sygn.: W 40932
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STYŚ K.: Tadeusz Ślusarski. Żary : „Monogram”, 2006. Sygn.: Cz.O. 40931

SZAFKOWSKI Z.: Światowe Igrzyska Polonijne 2006-2009. Gorzów
Wlkp. : Lubuska Rada Olimpijska, 2009. Sygn.: W 41642; Cz.O. 41641

SZALENIEC I.: 80 lat czeladzkich klubów sportowych 1924-2004 : CKS
Czeladź, Górnik Piaski / [współpr. B. Szaleniec]. Czeladź : „Horyń-Druk”,
2004. Sygn.: W 40930; Cz.O. 40929

SZALEWICZ A.: 90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego oczami kolekcjo-
nera. [Warszawa] : Wydaw. PKOL, 2009. Sygn.: Cz.O. 40822

SZCZEPAŃSKI S.: Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizy-
cznego : kompendium dla studentów. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2008. (Pod-
ręcznik Akademicki / Politechnika Opolska). Sygn.: Cz.O. 41063

SZELIGOWSKI P.: Tradycyjne karate kyokushin : budo i walka sporto-
wa. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”], 2009. (Fit & Active). Sygn.: Cz.O. 40966

SZUBERT R.: Biało-czerwone pasiaki : 100 lat Klubu Sportowego „Ostrovia”
Ostrów Wielkopolski 1909-2009. Ostrów Wielkopolski : Muzeum Miasta : Gmina
Miasto Ostrów Wlkp., 2009. (Biblioteka Ostrowska ; t. 36). Sygn.: Cz.O. 41518

SZYGUŁA Z.: Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego, zmian objętości
osocza oraz diety z różną zawartością chlorku sodu na stężenie erytropoetyny
w surowicy krwi u mężczyzn. Kraków : AWF, 2009. (Studia i Monografie /
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN
1429-8627 ; nr 55). Sygn.: Cz.O. 22976/Nr55

ŚLEDZIONA L.: 70 lat Stali Mielec 1939-2009 : suplement do wystawy
w Muzeum Regionalnym w Mielcu w dniach 15.05-05.09.2009 r. Mielec : Mu-
zeum Regionalne, 2009. (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu ; nr 20).
Sygn.: Cz.O. 40823

TATARUCH R.: Physical condition and coordination as determinants of mo-
toric skills of students of physical education. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2008.
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 234). Sygn.:
Cz.O. 25824/z.234

TOMASZEWSKI B.: Kariera z kolcami. Wyd. 2 popr. Warszawa : Wysta-
wy i Wydaw. K.K. im. Zdzisława Krzyszkowiaka Krystyna Krzyszkowiak,
2008. Sygn.: W 40974
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Częstochowie w latach 1906-2006 :
praca zbiorowa / pod red. T. Drozdek-Małolepszej ; [zesp. aut. W. Baczyński i in. ;
Muzeum Częstochowskie. Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” im. Antoniego Durskiego w Częstochowie, Polskie To-
warzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej]. Często-
chowa : Muzeum Częstochowskie, 2009. Sygn.: Cz.O. 40942

TSATSOULINE P.: Więcej niż bodybuilding. Łódź : „Aha” [właśc. „JK”],
2009. (Fit & Active).

[T.] 1, Najważniejsze pytania o trening na siłę i masę. Sygn.: W 41037/T.1;
Cz.O. 41036/T.1

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. / [kier. G. Mar-
ciniak i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Statysty-
cznych, 2009. (Informacje i Opracowania Statystyczne). Sygn.: Cz.O. 41170

URNIAŻ J.: Sport na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975. Olsztyn :
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Sygn.: Cz.O. 41099

VAVERKA F., CERNOSEK M., UNIERZYSKI P.: Budowa ciała a sukcesy
w tenisie. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2009. (Studia i Monografie / Polite-
chnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 243). Sygn.: Cz.O. 25824/z.243

VELLA M.: Anatomia w treningu siłowym i fitness. Warszawa : „Muza”,
2008. Sygn.: W 41597

WESTBROOK A., RATTI O.: Aikido i dynamiczna sfera. Wyd. 3. Byd-
goszcz : „Diamond Books”, 2009. Sygn.: W 41066; Cz.O. 41065

Wielka encyklopedia gór i alpinizmu / pod red. M. i J. Kiełkowskich. Ka-
towice : „Stapis”, 2003-.

T. 4, Góry Ameryki / [aut. E. Echevarria i in.]. 2009. Sygn.: Cz.O.
31730/T.4

WIENKE B.: Nurkowanie nad poziomem morza. Warszawa : „Wielki Błę-
kit”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41266

WIKA W.: Z dziejów pomorskiej piłki nożnej. Gdańsk : Pomorski Związek
Piłki Nożnej, 2005. Sygn.: Cz.O. 41640

WITKOWSKI K., MAŚLIŃSKI J., KUBACKI R.: Kompendium judo / Akade-
mia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. AWF, 2009-.

T. 1, Podstawy tachi-waza. Sygn.: Cz.O. 40920/T.1
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WOSKO-CONRADS E.: Nordic walking - to proste! Warszawa : SBM, cop.
2009. Sygn.: W 41572

WÓJCIK J., BOTWIŃSKI R., CENDROWSKI Z.: Plac gier i zabaw waka-
cyjnych : zadania szkolnych klubów sportowych w środowisku w czasie wa-
kacji / [oprac. red. B. Dąbrowska]. Warszawa : ZG SZS, 1973. (Biblioteka
Szkolnego Klubu Sportowego / Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowe-
go ; 3). Sygn.: Cz.O. 41705

WRYK R.: Zarys działalności Akademickiego Związku Sportowego w Po-
znaniu 1919-1949. Poznań : Akademicki Związek Sportowy. Organizacja Śro-
dowiskowa : Dom Wydaw. REBIS, 2007. Sygn.: Cz.O. 40815

Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce / pod red.
P. Halemby ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Ka-
towicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2009-.

Cz. 1. Sygn.: W 41691/Cz.1-41695/Cz.1; Cz.O. 41690/Cz.1

Wybrane problemy akademickiej kultury fizycznej : na 100-lecie sportu
akademickiego w Polsce (1909-2009) : praca zbiorowa / pod red. A. Nowa-
kowskiego. Rzeszów : [Wojewódzki Dom Kultury], 2009. Sygn.: Cz.O. 41656

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum. [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
(Podstawa Programowa z Komentarzami ; t. 8). Sygn.: W 41659; Cz.O. 41658

Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XVI konferencja
naukowa, Poznań, 5 czerwca 2008 r. / pod red. T. Wojtkowiaka ; Akademia
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Poznań :
AWF, 2009. Sygn.: Cz.O. 40905

Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku
w latach 1919-1989 : (teksty polskich autorów) / pod red. M. Ponczka
i K.H. Schodroka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2009-.

T. 1. 2009. Sygn.: W 41435-41439; Cz.O. 41434

Z dziejów oraz współczesności kultury fizycznej i turystyki w Piekarach
Śląskich : pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej z okazji setnej ro-
cznicy założenia pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
na terenie Piekar Śląskich : praca zbiorowa / pod red. R. Tomika i A. Fryca ;
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa w Piekarach Śląskich. Katowice : Wydaw. AWF,
2009. Sygn.: W 41697-41699; Cz.O. 41696
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Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wycho-
waniu fizycznym / red. t. Zbigniew Jastrzębski. Olecko : Wydaw. WM ; War-
szawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, 2009. (Episteme ; 87 (2009))(Badania Naukowe Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku ; 8). Sygn.: Cz.O. 41027

ZAWADZKI W., SKIBA R.: Adam Medyński - fechtmistrz z Wrocławia :
kronika sekcji szermierczej AZS Wrocław 1945-2008. Wrocław : „DD Dobra
Drukarnia”, 2009. Sygn.: Cz.O. 41152

ZBIERSKI H.: 75 lat śmigielskiej Pogoni. Śmigiel : Urząd Miejski, 2004.
Sygn.: Cz.O. 41507

Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych : osoby z dysfunkcją
narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabowidzące /
red. nauk. B. Molik. Warszawa : Wydaw. AWF, 2009. (Wydawnictwa Dydak-
tyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie). Sygn.: Cz.O. 41615

ŻAK S., KLOCEK T.: Model mistrza w piłce siatkowej kobiet : próba wery-
fikacji. Radom : PR. Wydaw., cop. 2008. (Monografia / Politechnika Radom-
ska, ISSN 1642-5278 ; nr 119). Sygn.: Cz.O. 41050

Żółta księga A.Z.S. : zbiór okolicznościowych wierszy i humoryst. opisów wy-
darzeń sportowych we wszystkich sekcyach AZS z ilustracyami : [1910-1914] /
[wybór fragm., red. oraz koment. i aneksy J. Pawłowski ; przedm. J. Lipiec
i S. Dousa]. Kraków : [„Fall”], 2009. Sygn.: W 41124; Cz.O. 41123

Językoznawstwo, nauka o literaturze

BENEDIKT A.: Rozmówki polsko-włoskie. Wrocław : „Astrum”, cop.
2004. (Edukacja). Sygn.: W 35485, 40759

BEREZOWSKA K.: Rozmówki greckie. Kraków : Krakowskie Wydaw.
Nauk., cop. 2008. Sygn.: W 40736

MALCZYK M.: Rozmówki polsko-angielskie / [oprac. M. Malczyk]. Wyd.
32. Warszawa : Agencja Wydaw. „MZ”, 2009. Sygn.: W 40745

MICHALSKA U.: Rozmówki polsko-estońskie / [układ i tekst podstawowy
U. Michalska]. Warszawa : „Kram”, cop. 2008. Sygn.: W 40748

MICHALSKA U.: Rozmówki polsko-litewskie /[układ i tekst podstawowy
U. Michalska. Warszawa : „Kram”, 2007. Sygn.: W 40833
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MICHALSKA U.: Rozmówki polsko-norweskie /[układ i tekst podstawo-
wy U. Michalska. Wyd. 3 popr. Warszawa : „Kram”, 2009. Sygn.: W 40753

MICHALSKA U.: Rozmówki polsko-rumuńskie /[układ i tekst podstawo-
wy U. Michalska. Warszawa : „Kram”, cop. 2008. Sygn.: W 40754

MICHALSKA U.: Rozmówki polsko-tureckie /[układ i tekst podstawowy
U. Michalska. Wyd. 2. Warszawa : „Kram”, 2008. Sygn.: W 40758

PAWŁOWSKI R.: Smak gór /spisała G. Potwora. Opowiadania / P. Wąsi-
kowski. Wyd. 2. Katowice : „Infomax” : „Stapis”, 2008. (Literatura Górska na
Świecie / „Stapis”). Sygn.: W 40965

Rozmówki portugalskie. Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 2009. Sygn.:
W 40760

SITARSKI A.: Rosyjski w 3 miesiące dla początkujących. Poznań : „Lek-
torKlett”, 2002. (Pons). Sygn.: W 41591/+5CD

SZCZEPAŃCZYK A.: Rozmówki polsko-hiszpańskie / [oprac. A. Szcze-
pańczyk]. Wyd. 32. Warszawa : Agencja Wydawnicza „MZ”, 2009. Sygn.:
W 40751

Wielki słownik niemiecko-polski / [zespół aut. D. Janus i in. ; red. A.Dar-
gacz]. Poznań : „LektorKlett”, cop. 2007. (Pons). Sygn.: W 41422, 41423,
41651, 41664-41667; Cz.O. 41418

Wielki słownik polsko-niemiecki / [zespół aut. M. Bayer i in. ; red.
A. Dargacz]. Poznań : „LektorKlett”, cop. 2008. (Pons). Sygn.: W 41416,
41417, 41646-41650; Cz.O. 41415

WILLBERG H.P., FORSSMAN F.: Pierwsza pomoc w typografii : poradnik
używania pisma. Wyd. 2. Gdańsk : Słowo, Obraz, Terytoria, 2008. (Bibliote-
ka Typografii). Sygn.: W 41607

WOŹNICKA A.: Rozmówki polsko-francuskie / [oprac. A. Woźnicka]. Wyd.
32. Warszawa : Agencja Wydaw. „MZ”, 2009. Sygn.: W 40750

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-bułgarskie / [układ P. Wrzosek]. War-
szawa : „Kram”, cop. 2004. Sygn.: W 40746

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-chorwackie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 1,
dodr. 2. Warszawa : „Kram”, 2005. Sygn.: W 40747
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WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-czeskie / [układ Piotr Wrzosek]. Wyd. 1,
dodr. 4. Warszawa : „Kram”, 2007. Sygn.: W 40831

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-fińskie / [materiał zebr. U. Michalska ;
układ P. Wrzosek]. Wyd. 2. Warszawa : „Kram”, 2008. Sygn.: W 40749

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-holenderskie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 2.
Warszawa : "Kram", 2008. Sygn.: W 40832

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-macedońskie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 1,
dodr. 1. Warszawa : "Kram", 2006. Sygn.: W 40752

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-serbskie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 1,
dodr. 1. Warszawa : "Kram", 2006. Sygn.: W 40755

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-słowackie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 2.
Warszawa : "Kram", 2009. Sygn.: W 40756

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-szwedzkie / [układ P. Wrzosek]. Wyd. 2.
Warszawa : „Kram”, 2008. Sygn.: W 40757

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-ukraińskie / [materiał zebr. U. Michal-
ska ; oprac. i układ P. Wrzosek]. Wyd. 2 rozsz. Warszawa : „Kram”, 2009.
Sygn.: W 40834

WRZOSEK P.: Rozmówki polsko-węgierskie / [materiał zebr. U. Michal-
ska ; oprac. i układ P. Wrzosek]. Wyd. 2, dodr. 3. Warszawa : „Kram”, 2006.
Sygn.: W 40835

Sztuka, architektura, urbanistyka

Huculszczyzna, jej kultura i badacze : międzynarodowa konferencja nau-
kowa w ramach Festiwalu Huculskiego 2006 „Za głosem trembity” / red.
J. Stęszewski, J. Cząstka-Kłapyta. Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki
Górskiej PTTK, 2008. Sygn.: Cz.O. 41044

PASIECZNY R.: Polskie muzea, skanseny i kolekcje / [tekst R. Pasie-
czny]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Multico”, cop. 2009. (50 Miejsc na
Weekend). Sygn.: Cz.O. 40743

Geografia, opisy krajów, podróże

Atlas narciarski : Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Włochy / [teksty
J. Kucharska i in.]. Bielsko-Biała : „Pascal”, 2009. Synat.: Cz.O. 41329

NOWOŚCI W ZBIORACH 195



Atlas narciarski świata : przewodnik po najlepszych ośrodkach sportów
zimowych / [red.] A. Wilson ; [aut. A. Alderson i in.]. Poznań : „Publicat-Elip-
sa”, cop. 2008. Sygn.: Cz.O. 41410

Austria : mapa samochodowa 1:400 000. Warszawa : „Demart”, 2009.
(See It). Sygn.: W K - 1107

Belgia, Holandia, Luksemburg : mapa samochodowa 1:485 000. Warsza-
wa : „Demart”, [2007?]. (See It). Sygn.: W K - 1108

GERSZEWSKI R.: Rowerem po Europie : (od Rumunii do Włoch). Pelplin :
„Bernardinum”, 2009. Sygn.: W 41034

GRODZICKI J.: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego : zestawienia /
pod red. J. Grodzickiego ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Ta-
trzański Park Narodowy. Warszawa : PTPNoZ ; Zakopane : TPN, 2006. Sygn.:
Cz.O. 41054/+Mapa

GRUNDSTEN C.: Najwspanialsze szlaki turystyczne świata. Warszawa :
„Bellona”, cop. 2008. Sygn.: Cz.O. 40737

KRAKAUER J.: Wszystko za Everest. Warszawa : „Mayfly”, 2009. (360
Stopni). Sygn.: W 41273/+DVD

LIPNIACKI W.: Elementy teorii krajoznawstwa / Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze. Zarząd Wojewódzki. Regionalna Pracownia Krajoznawcza.
Szczecin : Wydaw. PTTK „Kraj” na zlec. Zarządu Wojewódzkiego PTTK, 1985-1986.

T. 2, Metodyka działalności poznawczej. 1986. (Biblioteka RPK ; 2).
Sygn.: Cz.O. 15508/T.2

ŁAJCZAK A.: Pilsko i okolice (Beskid Żywiecki) : charakterystyka przyro-
dniczo-społeczna. Sosnowiec ; Kraków : Oficyna Wydaw. „Wierchy” Central-
nego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK [i in.], 2007. Sygn.: Cz.O. 41045

Mapy turystyczne Polski 1850-1980 : wykaz chronologiczno-regionalny /
[oprac. zesp. M. Banaszkiewicz i in. ; przy współpr. S. Gurby i in.] ; Polskie
Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna. Podkomisja Kartografii
Turystycznej. Warszawa : Instytut Turystyki, 1985. Sygn.: OIN 41632

PASIECZNY R.: Polskie muzea, skanseny i kolekcje / [tekst R. Pasie-
czny]. Warszawa : Oficyna Wydaw. „Multico”, cop. 2009. (50 Miejsc na Week-
end). Sygn.: Cz.O. 40743

Polska : encyklopedia drogowa : skala 1:100 000 / oprac. Wydaw. Kar-
tograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka. Katowice : Wydaw. Kartog. Mapy
Ścienne Beata Piętka, [2009]. Sygn.: Cz.O. K - 1109
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Spacerownik po Śląsku, Zagłębiu i Podbeskidziu / red. B. Żurek. War-
szawa : „Agora”, [2009]. (Biblioteka Gazety Wyborczej). Sygn.: W 41075

Survival w teorii i praktyce / red. J. Bergier, M. Sroka ; Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Biała
Podlaska : Wydaw. PWSZ, 2009. Sygn.: Cz.O. 40897

SZEWCZYK I., SZEWCZYK R.: Jaskinie : Polska, Czechy, Słowacja. War-
szawa : „Carta Blanca” Grupa Wydaw. PWN, 2009. (Przewodnik Polska, Cze-
chy, Słowacja). Sygn.: W 40731

Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii / pod red.
W. Maika, K. Rembowskiej oraz A. Suliborskiego. Bydgoszcz : Wydaw. Uczel-
niane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008. (Podstawowe Idee i Koncepcje
w Geografii / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgo-
szczy, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Reginalnych UŁ w Łodzi ; t. 4).
Sygn.: Cz.O. 41455

ZIĘCKOWSKI A.: Najnowszy ilustrowany przewodnik po Warszawie
i okolicach. Warszawa : „Sowa”, cop. 2009. Sygn.: Cz.O. 40909

Historia, biografie

NOWACKI R., TELWAK W.: Mihajlo Grusevs'kij na tli dobi. Drogobic ;
Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2008-. (Studia i Monografie / Politechnika Opol-
ska, ISSN 1429-6063 ; z. 229)

Cz. 1. Sygn.: Cz.O. 25824/z.229

Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. nauk. D. Rozmusa
i S. Witkowskiego. Sosnowiec : Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Huma-
nistas ; Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie „Sztygarka” ; Będzin : Forum
dla Zagłębia Dąbrowskiego, 2009. (Regionalizm w Szkolnej Edukacji ; t. 3).
Sygn.: Cz.O. 41134

WÓJCIK W.: W kręgu Tatr. Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2008.
(Tatry. Sprawy i Ludzie ; t. 1). Sygn.: Cz.O. 41053

Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008) : studia histo-
ryczne i politologiczne / pod red. L. Kacprzaka i M. Szczerbińskiego ; Instytut
Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile
[i in.]. Piła : PWSZ ; Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne. Od-
dział, 2009. Sygn.: Cz.O. 40901
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A. Hadzik
Turystyka zdrowotna uzdrowisk
2009

L. Barańska-Grabara, A. Fredyk,
B. Kowalik
Trening oddechowy w emisji głosu
2009
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R. Litkowycz, D. Olex-Zarychta
Uczymy grać w koszykówkę.
Cz. 2, Obrona indywidualna i zespołowa
2009

G. Osiadło
Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
układu oddechowego
2009
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A. Fredyk, B. Kowalik,
L. Barańska-Grabara
Wybrane tańce towarzyskie dla
studentów Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
2009

M. Bieniek, S. Mazur
System zarządzania kryzysowego
Rzeczpospolitej Polskiej
2009
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E. Sadowska- Kępa
Wpływ treningu wytrzymałościowego
i testosteronu na status antyoksydacyjny
i białka szoku cieplnego HSP70(72)
w lewej komorze serca i mięśniu
płaszkowatym u szczurów
2009

Journal of Human Kinetics
Vol. 21, 2009
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K. Sas-Nowosielski
Determinanty wolnoczasowej aktywności
fizycznej młodzieży i ich implikacje dla
procesu wychowania do uczestnictwa
w kulturze fizycznej
2009

R. Karpiński, M. J. Karpińska
Pływanie. Sport, zdrowie, rekreacja.
2009
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M. Matyja, M. Domagalska
Podstawy usprawniania
neurorozwojowego według
Berty i Karela Bobathów.
2009

I. Pokora
Wpływ krótkotrwałej aklimacji cieplnej
na reakcje organizmu na wysiłek
ekscentryczny i koncentryczny
u mężczyzn
2009

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 2009204



G. Grządziel, D. Szade
Piłka siatkowa.
Technika, taktyka i elementy
minisiatkówki
2009

Z dziejów oraz współczesności kultury
fizycznej i turystyki w Piekarach
Śląskich
Pod red. R. Tomika i A. Fryca
2009
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Wybrane aspekty zarządzania
w kulturze fizycznej i turystyce
Cz. 1
pod red. P. Halemby
2009
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