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DAVOR ŠOŠTARIČ1

COBISS.NET
BEST PRACTICE EXAMPLE OF INTERNATIONAL REGIONAL
COOPERATION

1.

Introduction

Knowledge is the driving force of development. For the knowledge-based
information society, library information systems and current research
information systems are an essential infrastructure, indispensable in modern education and research, as well as in cultural, technological and economic development. Libraries cannot take on their role if their work is not
supported by modern information communication technology. Moreover,
they are unable to function efficiently as isolated islands, but they must
connect with each other and provide conditions for dialogue and collaboration as the best possible bases for the development of each country and the
international community as a whole.
Few countries have succeeded in establishing a national library information system with shared cataloguing. In most cases, the establishment
of a national system is made impossible due to the uncoordinated automation of individual libraries with different types of library software and
because libraries fall under different ministries that fail to collaborate in
the library development planning stage.
2. The COBISS model and the COBISS.Net regional network
COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services) is the
model of a system proving that successful integration and synergy with the
establishment of national library information systems is also possible. What
is more, if these systems connect with each other, the result is an exceptional
1
Institute of Information Science Maribor (IZUM), Regional Centre for Library Information
Systems and Current Research Information Systems, Maribor, Slovenia (UNESCO Category
II Centre).
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driving force for the development of a modern information society. COBISS.
Net represents the regional network of autonomous platforms of national
library information systems in Slovenia (COBISS.SI), Serbia (COBISS.SR),
Macedonia (COBISS.MK), Bosna and Herzegovina (COBISS.BA/COBISS.RS),
Montenegro (COBISS.MK), Bulgaria (COBISS.BG) and Albania (COBISS.AL).
It is an organisational model of joining libraries into a national library
information system with shared cataloguing, a shared bibliographic database/union catalogue and local bibliographic databases of the participating
libraries, a database on the participating libraries, an authority database
and several other functions. The professional and technological grounds
and requirements for the operation of the system are standardised and
shared cataloguing of library materials, uniform management of catalogues
and bibliographies, adequately trained cataloguers for shared cataloguing
and linking libraries via computer and communication networks.
The COBISS system was designed in the 1980s by the Institute of
Information Science (IZUM) 2 in Maribor, Slovenia, and was accepted in
this role in the 1990s by a wide spectrum of countries in South-Eastern
Europe. In 2003, an Agreement was signed on the establishment of the
COBISS.Net network and the free exchange of bibliographic records that
are created within the autonomous library information systems of the participating countries. So far, over 500,000 bibliographic records have been
exchanged between the systems. In 2016, libraries originally created only
25% of records on average and downloaded 75% of records, which means
great savings of both time and money. At the same time, COBISS.Net is
also a form of cultural cooperation, which is especially appreciated in the
region, as it contributes to mutual understanding and dialogue.
All libraries within the COBISS.Net network have access to the following:
1) proven organisational solutions and COBISS software for the automation of library operations with shared cataloguing within the COBISS.
Net network and access to the WorldCat (OCLC) global catalogue;
2) proven methodology and software for managing researchers‘ bibliographies within the COBISS system, and the applications for setting up
a national current research information system (SICRIS, E-CRIS) and the
evaluation of research performance;
3) a variety of training programmes for staff (librarians and IT professionals), organisation of specialised workshops and international COBISS
conferences;
2

IZUM is a non-profit organisation, a public institution with more than 110 employees, which
has never pursued commercial interests in Slovenia or abroad. In almost a quarter of a century, it
has won the trust of the public with its professional and innovative initiatives in the wider region.
IZUM has become an important regional centre for the development of library information systems and current research information systems. This was also recognized by UNESCO, which, at
its General Assembly in November 2011, awarded IZUM the status of a UNESCO Regional Centre.
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Fig. 1. COBISS.Net. Support to knowledge and intercultural dialogue. Source: https://www.
cobiss.net/#Member-countries; https://www.cobiss.net/cobiss-net-network.htm

4) server space (hosting) for COBISS applications and services as well
as for SICRIS and E-CRIS;
5) Help with acquiring funding for development activities (international development cooperation).
The software, developed and maintained by IZUM, supports different
library operations and provides user interfaces in several languages (Slovenian, Serbian, Bosnian, Macedonian, Bulgarian, Albanian and English).
3. Strategic reasons for development assistance to target countries
The Resolution on International Development Cooperation of the Republic of Slovenia for the period until 2015, adopted by the National Assembly in
July 2008, sets forth the Western Balkans as the first geographical priority.
It further defines the substantive-thematic priorities, which include:

»Cooperation in science and technology, including the establishment of integrated library information systems and research information
systems to support education and research, as well as cultural, technological and economic development;
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Providing training for experts from target countries, particularly
(i) granting scholarships for various programmes in Slovenia and (ii) supporting education programmes for selected groups in target countries«.

Chapter 3.17 Strengthening cooperation in science and technology and
integration in research and information society of the Action Plan on the
functioning of the Republic of Slovenia towards the Western Balkans in
2013, among other things, includes the following:

»Implementation of the COBISS.Net project (Albania, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Serbia). Transfer of Slovenian knowledge to the said countries; access to scientific and cultural treasures collected in the national and other libraries as well as in scientific
and research institutions of the geopolitical area of South-East Europe;
starting priorities (economic, commercial and political) in the said countries in light of the envisaged EU enlargement«.

As an international development cooperation coordinator of the Republic of Slovenia, the Ministry of Foreign Affairs (MFA) has referred to COBISS.
Net as one of the most successful international cooperation projects in the
region, primarily due to its long-term orientation.
The success of the development of the national COBISS systems in the
target countries outside Slovenia as well as the entire COBISS.Net regional
network is almost entirely dependent on international technical and financial development assistance instruments. Within their programme of international development assistance, the Government of the Republic of Slovenia and IZUM dedicated over 3 million EUR for development activities
within the COBISS.Net network in the past ten years. Years ago, individual
activities were also co-financed by some international organisations, initiatives and programmes (Open Society Institute, CEI, UNESCO, OOSI, British Council, OCLC, Tempus, etc.).
4. COBISS.Net vision
In the geopolitical area of South-Eastern Europe we wish and intend to:
 enhance the automation and inclusion of libraries in the national
library information systems and in the COBISS.Net network;
 attract the interest of the libraries in other countries in the region
to take the opportunity to evolve more rapidly by becoming part of the
COBISS.Net network;
 harmonise cataloguing rules with international recommendations
and standards;

14
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 establish compatible current research information systems (E-CRIS,
SICRIS) in the participating countries (databases on researchers, research
organisations and research projects);
 encourage the competent ministries and universities in the participating countries to accept the concept of managing researchers‘ bibliographies within national library systems and ensure the transparency
of research results. Over 500,000 bibliographic records have already been
exchanged between the systems;
 facilitate the use of research results in order to stimulate innovation processes, and economic and social development in the region.
For this purpose, equal opportunities must be provided for all the participating countries. In doing so, we encounter many problems, not just of
the financial kind. Different development levels, different interpretations
of the importance of the development of the information society, and, last
but not least, susceptibility to technological and social development are the
main hurdles when trying to achieve the set goals quicker.
We try to overcome these shortcomings by taking various measures.
Because library bibliographic collections (catalogues) are the basis of every
library information system and also the source of metadata for various
forms of later use, they must be optimally multi-functional at a national
level. Among other things, this means that they must contain bibliographic
records of practically the entire national intellectual production (both current and retrospective). This is a task that can only be performed adequately
by expertly trained library specialists. Consequently, one of our main goals
is to establish a well-designed training process in the participating countries that would, through the years, produce sufficiently competent experts
of this kind. When creating high quality bibliographic records, libraries
(including the national library) can make use of downloading already existing records from other collections. The main advantage of the COBISS.
Net network is the easy and efficient option of downloading bibliographic
records from other shared catalogues within the regional network. In addition to that, the participating libraries can also download bibliographic
records from some other global data sources, such as ISSN, WorldCat, etc.
The National COBISS Centres (NCCs) organised in the individual participating countries are the bridge between IZUM and the autonomous national
system. Among the more important tasks are the ongoing training of local
experts in these centres and the process of acquiring training licences for
individual COBISS software modules. These local experts are trained at
IZUM where they become well acquainted with all the processes and then
share their knowledge with other experts in their home environment.
In managing researchers’ and university lecturers’ bibliographies in national library information systems it is necessary to monitor classifications of
bibliographic units according to the valid typology for bibliographies in the
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COBISS system (scientific article, professional article, scientific conference
contribution, etc.). In Slovenia, six specialized information centres carry out
this task. In other countries, these types of centres, financed by the relevant
national agencies and ministries, still need to be established. And, last but
not least, due to the lower level of technologic development in some countries
libraries have serious issues with the provision of adequate ICT equipment
and high-performance communication connections. A joint venture within
the COBISS.Net regional family could alleviate these problems.
IZUM‘s vision about the expansion of the development of the COBISS.
Net regional network under the slogan “Support to knowledge and intercultural dialogue” was supported in 2006 by the national libraries of Bosna and
Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Slovenia and Serbia. All libraries in the
region were invited to join. In November 2006, the National library of Bulgaria
joined; in December 2012, it was followed by the library of the Albanian Academy of Sciences, followed by some other Albanian libraries later on.
5. Conclusion
The key characteristics of integrated library catalogue and researchers‘
bibliographies management are rationalisation and added value, demanding cataloguer training, high quality of bibliographic records and multifunctionality as well as transparency of research results. The COBISS.Net
regional network is a result of several decades of development in the area of
creating national library information systems and current research information systems. The connection between both of these types of systems
is particularly important in researchers‘ bibliographies management and
evaluation of research results. The cooperation so far has brought about
extremely positive results so we are certain that the COBISS.Net network
is of great importance for the development of the region and its successful
integration in the EU.
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Davor Šoštarič
COBISS.Net. Best practice example of international regional cooperation
Abstract
In the sensitive geo-political area of South-Eastern Europe, the regional COBISS.Net
network is well established in the library community. The network connects library information
systems of seven countries and is a highly functional shared system of otherwise autonomous
environments, on which the further development of an all-encompassing knowledge society
could be based.
Key words: IZUM, library information system, current research information system, SouthEastern Europe, COBISS, E-CRIS, COBISS.Net

Davor Šoštarič
COBISS.Net. Przykład dobrej praktyki międzynarodowej współpracy regionalnej
Streszczenie
W wrażliwym obszarze geopolitycznym Europy Południowo-Wschodniej regionalna
sieć COBISS.Net ma ugruntowaną pozycję w społeczności bibliotek. Sieć łączy systemy
informacji w bibliotekach w siedmiu krajach i jest wysoce funkcjonalnym wspólnym
systemem w przypadku autonomicznych środowisk, na którym można oprzeć dalszy rozwój
wszechstronnego społeczeństwa opartego na wiedzy.
Słowa kluczowe: IZUM, system informacji bibliotecznych, aktualny system informacji
badawczych, Europa Południowo-Wschodnia, COBISS, E-CRIS, COBISS.Net
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JASENKA ZAJEC1

INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE NATIONAL
AND UNIVERSITY LIBRARY IN ZAGREB

Introduction
International cooperation supports many library activities in the current global information environment. Cooperation is one of the essential
features of the library community aiming at promoting best practices,
developing new ideas, discussing the most important topics and advocating for the better understanding of library’s roles and functions of the general public. “Librarianship has an inherently international outlook” “dating
back to the Ancient Library of Alexandria” (Lor, 2010, p. 2847). Systematic
development of international cooperation in libraries started in the 19th
century (Wiegand, Davies, ed., 1994, p. 289).
Bilateral and multilateral cooperation between libraries and other institutions in culture, science and education at the national, as well as at the
regional and international levels is even more important today in the global
society in which numerous online communication networks reinforce the
need for intensive and continuing collaboration. The development of information technology has increased the libraries’ awareness of the importance
of international cooperation, especially to exchange their experiences and
utilize new technologies in a standardised manner, so that their users can
benefit from improved services. By sharing expertise and building partnerships it is possible to address common issues much more efficiently than
when working alone (Mark, 2007).
Owing to their central position in the library system of a country,
national libraries play a fundamental role as keepers of scientific and cultural memory of their nations and they are well positioned to establish different kinds of cooperation (Najafqolinejad, Hassanzadeh, 2016). Web sites
1

National and University Library in Zagreb.
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of national libraries usually list goals and objectives of international cooperation as well as their membership in international organisations. Some of
the examples are web sites of the national libraries of France (Bibliothèque
nationale de France, 2016), Poland (National Library of Poland, 2016) and
Switzerland (Swiss National Library, 2016), to name only a few.
National and University Library in Zagreb in international environment
The National and University Library in Zagreb (NSK) is the central and
one of the oldest Croatian cultural institutions (National and University
Library in Zagreb, 2016). Its mission is to collect, protect, provide access
to and promote Croatian culture and science and serve as major research
library of the University of Zagreb.
From its establishment in the 17th century the Library has been continuously and systematically collecting, cataloguing, protecting, preserving
and making available the richness of its collections, primarily Croatian
cultural heritage in different formats and media. The Library has also been
collecting, cataloguing, making available and preserving the most important international works from different areas of knowledge.
The international cooperation of the National and University Library
in Zagreb has been developing as a support to the fulfilment of its strategic goals, but also to present to the international community the Croatian
and the NSK library activities and achievements as well as to promote the
Croatian cultural heritage and develop new knowledge. The international
cooperation of the NSK is realised through active participation in professional associations and organisations, cooperation with national and other
libraries as well heritage and other similar institutions in Europe and in the
entire world (through joint projects, organisation of conferences and similar
events), exchange and sharing of knowledge and experience, presentation of
the NSK activities and achievements through participation in international
projects and programmes, presenting papers at international conferences
and publishing papers in international publications, organisation of conferences, meetings and lectures, participation in mobility programmes, organising permanent professional education and exchanging publications.
Institutional and individual cooperation has been developing steadily,
but the establishment of the Croatian state in 1992 intensified the role of
the National and University Library in Zagreb in the international environment. A more active participation was possible, for instance in IFLA
(International Federation of Library Associations) but also in CDNL (The
Conference of Directors of National Libraries) and CENL (The Conference
of European National Librarians), and so on. The NSK became member of
international identifier systems and assumed a more active role in international bibliographic control. The list of international organisations and
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associations in which the NSK is currently a member and participates
actively is available at the NSK web (National and University Library in
Zagreb. International cooperation, 2016).
Membership and active participation in professional international
associations, databases and information systems of data exchange is very
important for Croatian librarianship and an important element of international activities of the NSK. It provides an opportunity to access the most
recent information and documentation, use databases and follow up the
achievements in the library profession and thus improve its own performance and services it provides to its users. An example of such activities is
active membership in international identifier systems: ISBN (International
Standard Book Number), ISMN (International Standard Music Number),
ISSN (International Standard Serial Number) as well as in VIAF (Virtual
International Authority File), and more examples follow.
The National and University Library in Zagreb has been participating in
The European Library (TEL) from its foundation, and metadata and digital
items of valuable Croatian materials are also available through Europeana
(Europeana, 2016), the biggest European collection of digital cultural heritage. The NSK thus participates in building these two portals by increasing
the quantity of metadata and digital items. Croatian web archive, a collection of selected harvested Web resources (Croatian Web Archive, 2010)
became in 2012 the first such collection ingested into Europeana.
In addition, members of the NSK staff participate in the management
and advisory bodies of the International ISSN Centre and UDC Consortium.
Cooperation with national and other libraries as well as with other heritage institutions includes exchange of library materials (traditionally one of the
first modes of international cooperation), interlibrary loan, regular exchange
of information pertaining to librarianship and protection and promotion of
national heritage, exchange of staff, but also cooperation on joint projects and
programmes, organisation of conferences and other events, exhibitions and so
on. A few examples of such cooperation are: SEEDI (South-Eastern European
Digitisation Initiative) conference that took place in the NSK in May 2013 (8th
SEEDI conference, 2013), exhibition Hölderlin Entdeckungen (Hölderlin Discoveries) in cooperation with the Württemberg State Library that was organised in the NSK in July 2015, cooperation with Yunus Emre Institute from
Ankara, Turkey and with United States Holocaust Memorial Museum from
Washington, USA on digitisation of materials from the NSK holdings.
International projects and the National and University Library in Zagreb
In addition to the above mentioned activities in the last few years the
NSK participated in, led or coordinated a few international projects. Some
of the most recent international projects are listed below.
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Europeana Newspapers (Europeana Newspapers, 2016) – the project
aimed at making the European historic newspapers available and searchable by international public. The NSK participated with digitised historic newspapers aggregated from the NSK and other Croatian libraries
and available on the portal Croatian Historic Newspapers (Stare hrvatske
novine, 2009).
Information Literacy Education for Senior High School Students in
Ethiopia – Financed within the UNESCO 2014-2015 Participation Programme, this project had the aim to implement the programme “Introduction into the World of Information of the National and University Library in
Zagreb” into Ethiopian environment. The project was designed for senior
high school students, the population that was identified as being in need
of assistance in searching different information sources. The goal was to
teach them about the world of information and research methods in order
that they would acquire skills to able to search and evaluate information
independently. During the realisation of this project the NSK cooperated
with the National Archive and Library Agency and the regional UNESCO
offices.
The project Collections of South and East Europe in Europeana
(CSEEE) is a current regional project.
The importance of international cooperation was already emphasized
at the beginning of this paper. But the importance of regional cooperation
with the neighbouring countries or countries with similar background, history and with common aims and goals as well as problems and difficulties
is equally, if not more important. The possibility to learn from each other’s experience, the possibility to help each other and transfer knowledge
and information is extremely valuable. The cooperation between national
libraries in South and East Europe has been steadily developing. One of
the examples is the already mentioned SEEDI conference and another
one is SEENL (South East European National Librarians) conference. The
national librarians meet every year to cooperate and exchange ideas for the
common good of all the involved libraries. SEENL 2014 took place in the
National and University Library in Zagreb and the topic was web archiving.
The idea of the CSEEE project was based on the fact that that not all
European libraries have their content equally represented in The European
Library (TEL) and Europeana and do not profit equally from the available
platforms. This is especially true of some libraries that are members of
CENL but are not members of the European Union. The analysis performed
by the European Library office in early 2015 confirmed this assumption.
The analysis also showed that different standards and systems were in
use, data varied in quality and there were language barriers as well. The
motivation for the CSEEE project was to improve the efficiency in presenting the content in TEL and Europeana portals (based on the exchange of
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experiences and not on individual efforts), provide assistance, and overcome the differences in order that the benefits are gained by all partners.
Regional approach was chosen because it ensures better understanding of
issues, taking into account different national practices.
The CSEEE project was initiated in 2015 and the preparatory activities
took place in the last quarter of that year. In cooperation with the TEL2 office
the NSK prepared a proposal and invited the potential partners to participate in the project during the TEL Library Coordination Group meeting that
took place in Zagreb in September 2015 (Annual report 2015, 2016, p. 6).
The representatives from the following national libraries gave their consent
to participate in the project: National Library of Albania, National and University Library of Bosnia and Herzegovina, National and University Library
St Clement of Ohrid – Skopje, Macedonia, National Library of the Republic
of Moldova, National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, National
Library of Serbia and National and University Library in Ljubljana, Slovenia. Except Slovenia and Croatia, these countries are presently not members of the European Union. The project is coordinated by the National and
University Library in Zagreb. Since it is easier to achieve the project goals
with the assistance of those who have more experience in preparing and
sending their data to Europeana some national libraries took on additional
roles: the National Library of Serbia was charged with providing assistance
with metadata preparation, the National and University Library of Slovenia
to provide assistance with data preparation and aggregation, and mapping
to Europeana Data Model (EDM). The National and University Library of
Macedonia is in charge of communication and dissemination of information about the project and its results.
The CSEEE project goal is to make more digital items available via TEL
in Europeana from non-EU member libraries of CENL in order to change
the fact that the number of digitised objects in Europeana from these countries is very low. The project aims at bringing in available digitised objects
for onward distribution via Europeana and its different channels, i.e. Europeana Music, Europeana Art History, Europeana Newspapers, Europeana
Research and so on, for both end user and re-users.
Given the differences between the countries involved in the project it
was decided that step-by-step approach and individual work and intensive
and regular communication with the participating libraries will give the
best results.
2

The project was initiated in the last quarter of 2015 and at the time when this paper was
written and submitted it was still going on. It is important to note that at its annual meeting
in Vienna in May 2016 the CENL decided that TEL services will be discontinued from 2017
on. Thus, the main priority of TEL till the end of 2016 was to make sure that all the digital
collections of TEL members would be available in Europeana after 2016, including those participating in the CSEEE project.
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At the kick-off CSEEE project meeting in Zagreb in September the
libraries agreed to participate and the preparatory phase started. A detailed
questionnaire was prepared by TEL and the NSK to collect information
about the collections available immediately and very soon. The data were
collected about: collections (title, number of records, etc.) digital data and
their characteristics, rights status, metadata (format, elements, etc.), preferred manner of harvesting and so on. In-depth analysis followed to determine how many collections were ready for harvesting and to estimate the
work that needed to be done on the collections to amend them and prepare
for harvesting. TEL data specialist has an important role in data analysis
and preparing individual reports for each partner library about their data
(e.g. image quality, standardisation). The partners work on their data continuously, improving them after each analysis. The communication often
takes place via one-to-one virtual meetings and consultations.
To assist the CSEEE partner libraries in metadata preparation, a workshop was organised in cooperation with TEL and the National Library of
Serbia. The representatives from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia,
Macedonia, Montenegro, Slovenia, Serbia and TEL gathered in the National
Library of Serbia in May 2016 (CSEEE Project Workshop, 2016). Project
progress and next steps were discussed. The participants were introduced
to the Europeana Publishing Framework, Europeana Data Model, Rights
Labelling and Europeana Collections and thematic channels. The staff
member from the National Library of Serbia organised a metadata workshop. Metadata were defined and described, their creation and formats
were presented as well as export from specific library information systems
and metadata creation using open source digital library tool with practical
examples of the data that were delivered and processed.
Europeana Publishing Framework and Europeana Licensing Framework were presented to the partners including the recommendations
regarding the rights of the collections and individual items. One of the conclusions was that licensing issue is very important and quite complicated
due to different local legislations that have to be taken into account as well.
Identified was a definite need for the licensing related topics to be further
explained and clarified during the project by preparing and making available additional documentation and organising webinars.
The National Library of Montenegro translated the Europeana Publishing
Framework into Montenegrin to be shared by all partner libraries (Što više
pružate, više dobijete, 2016). The original version and translations into other
languages are available at Europeana web dedicated to Publishing Framework
(Sholz, 2015). All the representatives testified of the success of the workshop
and each of them took something home that could be applied in their libraries.
The National and University Library of Slovenia is preparing a workshop dealing with different aspects of data aggregation for Europeana, i.e.
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focusing on the preparation of partners’ metadata to be harvested in EDM
format and via OAI-PMH protocol to make them available in Europeana.
After obtaining practical knowledge, the CSEEE partner libraries should
be able to prepare the data themselves. The workshop will also be the
opportunity to analyse the project progress and plan detailed steps till its
conclusion at the end of 2016.
The last months of the CSEEE project will be devoted to the delivery of
the data from partner libraries to Europeana. A virtual exhibition is also
envisaged to highlight the CSEEE project results and present the rich cultural heritage of South and East European libraries by digitised items that
were ingested into Europeana to the broader audiences.
Conclusion
The National and University Library in Zagreb will continue being
active internationally by participating in different associations and institutions and working on joint projects and programmes with national and
other libraries and other heritage institutions. The benefits of intensive
international cooperation are numerous and improve the NSK performance
and services but also strengthen its role in the national and international
environment.
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Jasenka Zajec
International Activities of the National and University Library in Zagreb
Abstract
The importance of international cooperation for national libraries is emphasized.
The activities of the National and University Library in Zagreb in the international forum
are presented. Special attention is devoted to regional cooperation and involvement of the
National and University Library in Zagreb in regional and international projects. The project
Collections of South and East Europe in Europeana (CSEEE) is presented in detail as an
illustration of international activities of the National and University Library in Zagreb.
Key words: National and University Library in Zagreb, international cooperation, international
projects
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Jasenka Zajec
Działalność międzynarodowa Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu
Streszczenie
Podkreślono znaczenie współpracy międzynarodowej dla bibliotek narodowych.
Przedstawiono działania Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu na forum
międzynarodowym. Szczególną uwagę poświęcono współpracy regionalnej i zaangażowaniu
Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu w projekty regionalne i międzynarodowe.
Projekt Kolekcje Europy Południowej i Wschodniej w Europeanie (CSEEE) przedstawiono bardziej
szczegółowo jako ilustrację międzynarodowych działań Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej
w Zagrzebiu.
Słowa kluczowe: Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Zagrzebiu, współpraca międzynarodowa,
projekty międzynarodowe
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CZESŁAWA ZAWROTNIAK1

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK MUZYCZNYCH
W RAMACH STOWARZYSZENIA INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND DOCUMENTATION CENTRES

Biblioteki muzyczne
Biblioteki muzyczne należą do kategorii bibliotek specjalistycznych.
Główną cechą odróżniającą je od innego typu bibliotek jest przede wszystkim profil ich zbiorów, na który składają się:
 piśmiennictwo muzyczne – czyli książki (np. encyklopedie i słowniki
muzyczne, monografie artystów związanych z muzyką, katalogi tematyczne
twórczości kompozytorów, podręczniki metodyczne gry na instrumentach
muzycznych, libretta, traktaty muzyczne itd.) oraz czasopisma o tematyce
muzycznej;
 zbiory nutowe obejmujące partytury dzieł muzycznych, nuty na
instrumenty solowe, materiały nutowe z zakresu muzyki kameralnej (np.
tria, kwartety, oktety itp.), symfonicznej, operowej, jazzu itp.;
 zbiory audiowizualne czyli nagrania utworów muzycznych, np. solowych, kameralnych, oper, koncertów zarejestrowanych na różnych nośnikach (np. CD, DVD, VHS) (Zawrotniak, 2016, s. 1-13).
Zbiory specjalne wymagają opracowania zgodnego z formatem danego
typu dokumentu i ich opisy bibliograficzne różnią się znacznie od opisu
bibliograficznego książek. W rekordzie druku muzycznego bardzo istotną
rolę odgrywa tytuł ujednolicony nie tylko ze względu na różne wersje językowe tytułów utworów, ale także z powodu różnic w tytułach utworów
opublikowanych przez różnych wydawców. W przypadku opisu nagrań
niezbędne jest zamieszczenie szczegółowych danych dotyczących utworu
muzycznego czy jego części, wykonawców, producentów itd. Dlatego też
opracowanie zbiorów muzycznych wymaga szczególnej kompetencji.

1

Akademia Muzyczna w Krakowie.
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W związku z tym w tego typu bibliotekach pracują zwykle bibliotekarze
dziedzinowi, zwani bibliotekarzami muzycznymi, z reguły legitymujący się
wykształceniem muzycznym. Są nimi głównie absolwenci wyższych szkół
muzycznych lub uniwersytetów kierunku muzykologia.
Biblioteki muzyczne są bardzo zróżnicowane i obejmują głównie
biblioteki naukowe uczelni szkół wyższych, biblioteki szkół muzycznych,
biblioteki filharmonii i oper oraz oddziały muzyczne bibliotek publicznych. Te pierwsze posiadają zbiory przeznaczone szczególnie do celów
naukowo-badawczych, a więc piśmiennictwo muzyczne, w tym wiele źródeł zagranicznych, w przypadku zbiorów nutowych – przede wszystkim
partytury oraz zbiory nagrań z zakresu różnych gatunków muzyki. Natomiast biblioteki filharmonii czy oper gromadzą głównie materiały nutowe
wykonawcze, zgodnie z profilem działalności tych instytucji, a ze zbiorów
korzystają artyści będący członkami orkiestr oraz soliści. Biblioteki wyższych szkół muzycznych zapewniają – głównie studentom i pedagogom
uczelni – źródła do pracy dydaktycznej i badawczej, obejmujące szeroki
wachlarz piśmiennictwa muzycznego, zbiory nagrań audio i video z różnego rodzaju muzyką oraz najbardziej liczebne i zróżnicowane zbiory
nutowe, zawierające zarówno partytury jak i materiały wykonawcze dla
zespołów kameralnych, chóru, orkiestr: kameralnej, symfonicznej, dętej
czy jazz-bandu.
Ta swoista specjalizacja wynika ze specyfiki instytucji, w ramach których działają biblioteki i – co się z tym wiąże – z potrzeb użytkowników,
do których należą m.in. nauczyciele i uczniowie, studenci i pedagodzy
uczelni muzycznych, muzycy, czy też dziennikarze i krytycy muzyczni,
czasem hobbyści nie związani zawodowo z muzyką. Wszyscy oczekują
rzetelnej informacji dotyczącej nie tylko zbiorów samej biblioteki, ale
także związanej z ich muzycznymi zainteresowaniami czy potrzebami.
Dlatego praca bibliotekarza muzycznego wymaga znajomości literatury
muzycznej, bardzo dobrej orientacji w zasobach bibliotecznych, jak również rozeznania w różnego rodzaju dostępnych źródłach elektronicznych
oraz umiejętności wyszukiwania informacji dla potrzeb wszystkich użytkowników. Oczekuje się też od nich – jeśli nie gruntownej wiedzy – to
przynajmniej wyczucia w problematyce związanej z prawem autorskim,
dotyczącej np. dozwolonego użytku, wykorzystania materiału nutowego
do wystąpienia publicznego itp.
Już ten krótki wstęp obrazuje bardzo ogólnie specyfikę funkcjonowania bibliotek muzycznych, ich odrębność i problemy związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. W przypadku tego
typu bibliotek ich wzajemna współpraca ma zatem ogromne znaczenie
dla ich rozwoju.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych, jego historia
i działalność
Stowarzyszenie International Association of Music Libraries (IAML)2
powstało po zakończeniu II wojny światowej w czasach niezwykle trudnych
i zrodziło się z potrzeby nawiązania współpracy pomiędzy bibliotekami
i instytucjami muzycznymi, aby razem znaleźć sposoby realizacji wspólnych celów. W 1949 r. we Florencji odbył się zjazd muzykologów, bibliotekarzy i muzealników, w którym wzięło udział 60 uczestników z 12 państw
– z Europy Zachodniej, USA i Australii. Komentatorzy tego wydarzenia podkreślają fakt, że udział w nim – już od początku – bibliotekarzy niemieckich świadczył o obustronnej woli podjęcia współpracy. Jak pisze H. Hackerman „potrzeba takiej konferencji w tych trudnych warunkach została
podyktowana nietypową sytuacją, w której świat muzyczny znalazł się
w tym czasie (…). Zniszczenia wojenne miały znaczący wpływ na spuścizny
muzyczne wielu krajów europejskich. Wiele bibliotek uległo zniszczeniu,
zbiory wielu innych zdziesiątkowane” (Hackmann, b.d.). Ponadto w wyniku
polityki państw totalitarnych międzynarodowe kontakty bibliotek zostały
zerwane. Należało zatem podjąć skuteczne działania w celu odbudowania
współpracy i ustalenia stanu zbiorów muzycznych oraz ich opracowania.
Niezwykle ważną rolę odegrali wówczas bibliotekarze z USA3. Autor wspomnianego artykułu zauważa, że w pierwszym kongresie nie uczestniczyli
bibliotekarze muzyczni z krajów bloku wschodniego – jak się można domyślać – z powodów politycznych.
Główne cele nowej organizacji in statu nascendi miały dotyczyć trzech
obszarów:
1/ katalogowania źródeł muzycznych, aby ustalić co pozostało po
zniszczeniach wojennych i gdzie się znajdują ocalałe źródła,
2/ utworzenia w każdym z państw ośrodków, sporządzających kopie
źródeł (dla zabezpieczenia ich przed utratą oraz do celów badawczych),
3/ stworzenia aktualnej bibliografii źródeł muzycznych.
Idea międzynarodowej współpracy miała zasadnicze znaczenie podczas
pierwszego spotkania we Florencji. Kolejny kongres zorganizowany w Lüneburgu w 1950 r. przyniósł konkretne decyzje w sprawie podjęcia realizacji
nowej bibliografii źródeł muzycznych w skali światowej. Wreszcie w lipcu
2

Pełna nazwa Stowarzyszenia to International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres obowiązująca od 1980 r. Jednak powszechnie stosowana jest krótsza,
dawna nazwa International Association of Music Libraries (IAML).
3
W wyniku autorytarnej polityki, głównie Niemiec, po 1933 r. doszło do masowej emigracji
intelektualistów, z których większość wyjechała do USA. Emigranci osiedlali się i podejmowali
pracę w nowym miejscu zamieszkania. Wielu z nich wniosło znaczący wkład w rozwój bibliotek muzycznych. Fakt ten przyczynił się do powstania stowarzyszenia Music Library Association (MLA), która działa do dzisiaj i odgrywa znaczącą rolę w USA i na świecie.
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1951 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu odbył się międzynarodowy kongres,
podczas którego przedstawiono prace komitetu założycielskiego rodzącego
się stowarzyszenia (IAML) oraz projekt Konstytucji.
Wieloletnia historia IAML jest bardzo bogata i niemożliwe jest zaprezentowanie jej szczegółowo w ramach jednego artykułu. Mogłaby być z powodzeniem przedmiotem rozprawy doktorskiej z uwagi na długoletnią już i niezwykle bogatą działalność oraz wpływ jaki wywarła na środowiska muzyczne
i bibliotekarskie na całym świecie. Z konieczności ograniczę się do zwięzłej
charakterystyki działalności IAML w chwili obecnej. To wystarczy, aby ocenić
niebywałe osiągnięcia tej organizacji, wynikające z niezwykłej dynamiki działania i śmiałych decyzji wykorzystania nowych technologii.
Cele realizowane przez IAML, sformułowane szczegółowo w Konstytucji
Stowarzyszenia, koncentrują się przede wszystkim na:
 wspieraniu wszelkiego typu bibliotek muzycznych i innych instytucji związanych z muzyką, jak np. archiwa muzyczne, ośrodki informacji
muzycznej itp. w zakresie realizowanych przez nie zadań, podejmowanych
projektów itp.;
 uświadamianiu znaczenia kulturowego bibliotek i ośrodków
muzycznych;
 działalności edukacyjnej wspierającej rozwój zawodowy bibliotekarzy;
 inicjowaniu i wspieraniu rozwoju standardów we wszystkich obszarach działalności Stowarzyszenia;
 realizacji projektów w zakresie katalogowania, bibliografii, konserwacji i działalności naukowej, jak również podejmowanie współpracy
z innymi organizacjami w wymienionych powyżej działaniach (Fontes Artis
Musicae), (IAML).
Członkowie IAML, którymi są zarówno instytucje, jak i biblioteki działające w ramach instytucji oraz osoby prywatne, mogą brać udział w corocznych międzynarodowych kongresach organizowanych w różnych krajach.
Kongresy te stwarzają możliwość uczestniczenia w sesjach, warsztatach,
dyskusjach oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami bibliotek
muzycznych na świecie, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń itp.
Stowarzyszenie zarządzane jest przez Zgromadzenie Ogólne, posiadające szerokie uprawnienia w zakresie podejmowania istotnych decyzji oraz
przez Zarząd Główny.
W ramach opłaty członkowskiej każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje kwartalnik branżowy Fontes Artes Musicae w formie papierowej lub
– od niedawna – elektronicznej (Fontes Artis Musicae). Periodyk ten jest
cennym źródłem wiedzy dotyczącej działalności bibliotek członkowskich
oraz Stowarzyszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń i informacji
o działaniach podejmowanych przez biblioteki muzyczne i bibliotekarzy,
zawiera także informacje o nowych publikacjach związanych z muzyką na
całym świecie, recenzje książek itp.
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Dzięki korzystaniu z najnowszych rozwiązań technicznych, obecnie
komunikacja pomiędzy członkami IAML może odbywać się poprzez Internet
(Facebook, Twitter, uruchomiony jest również blog).
Praca Stowarzyszenia realizowana jest poprzez sieć sekcji, komisji,
komitetów oraz grup roboczych. Poszczególne sekcje skupiają członków
pracujących w tych samych rodzajach instytucji, co oczywiście jest niezwykle cenne i twórcze, gdyż przede wszystkim pozwala na rozwijanie działalności w ramach własnej „specjalizacji”. W skład sekcji wchodzą pracownicy: bibliotek orkiestrowych i radiowych, bibliotek muzycznych instytucji
edukacyjnych, bibliotek naukowych, bibliotek publicznych oraz archiwów
i dokumentacyjnych ośrodków muzyki.
Z kolei komisje zajmują się różnymi rodzajami działalności bibliotek
i dbają o rozwój powierzonej im dziedziny. Organizują sesje na temat swojej działalności i opracowują projekty. Przedmiotem ich zainteresowań są
takie zagadnienia jak: bibliografia, katalogowanie, materiały audiowizualne, szkolenia (doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, a także szkolenia
użytkowników).
W strukturze Stowarzyszenia funkcjonują komitety. Ich zadaniem jest
doradztwo, głównie w sprawach administracyjnych i prawnych. Prace koncentrują się na problemach związanych m.in. z prawem autorskim, konstytucją, publikacjami IAML, czy pomocą „na rzecz bibliotek w trudnej sytuacji w krajach uboższych”4.
Grupy robocze realizują określone zadania. Wśród nich wiodącą rolę
odgrywają tzw. „R”– projekty (Bańko, 2012)5, będące prawdziwą wizytówką
IAML na świecie. Z historycznego punktu widzenia stanowią one istotę
działania Stowarzyszenia i jego główne osiągnięcie, cieszące się uznaniem
w skali światowej. Dlatego zasługują na szersze omówienie.
Projekty 4-„R” – ich geneza, rozwój i osiągnięcia
Poniżej zostaną omówione cztery różne międzynarodowe bibliografie,
które umownie nazywane są Projektami 4-„R” . Należą do nich:
 Répertoire International des Sources Musicales (RISM) – międzynarodowa bibliografia źródeł muzycznych;
 Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) – międzynarodowa bibliografia literatury muzycznej;
4
Należy zauważyć, że w historii Stowarzyszenia część komitetów została rozwiązana, co
świadczy o jego racjonalnym działaniu skupionym na rzeczywistych celach i potrzebach.
5
Termin „projekt” używany jest tu w znaczeniu „zadanie” czy „przedsięwzięcie”; jak wyjaśnia komentarz do tego terminu w Słowniku języka polskiego PWN online „jest to nowe znaczenie, nieco różniące się od tych, jakie dotąd notowały słowniki (‘plan działania’, ‘dokumentacja’, ‘wstępna wersja czegoś’). Ten neosemantyzm upowszechnił się pod wpływem języka
angielskiego”.
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 Répertoire International de l’Iconographie Musicale (RIdIM) – międzynarodowa bibliografia ikonografii muzycznej;
 Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM) – międzynarodowa bibliografia prasy muzycznej6.
Wszystkie te projekty powstały z inicjatywy IAML i International Society
of Musicology (ISM), która to organizacja nadal zapewnia opiekę naukową
poprzez udział jej członków w Komisjach Mieszanych wszystkich grup projektowych. Witalność i skuteczność każdego z projektów w znacznym stopniu
wiążą się z osobami ich głównych założycieli. Byli to: François Lesure w przypadku RISM, Barry S. Brook dla RILM i RIdIM oraz Robert Cohen będący spiritus movens RIPM. To oni wraz ze swymi współpracownikami muzykologami
i bibliotekarzami muzycznymi nakreślili zarysy każdego z projektów i nadali
im początkowy niezbędny twórczy impuls (Massip, 2002, s. 81-84).
Wymienione projekty funkcjonują w oparciu o grupy narodowe, w skład
których wchodzą głównie bibliotekarze muzyczni. Podejmują oni – w miarę
swoich możliwości – wspólne działania poprzez opracowanie wybranych
zbiorów muzycznych swojego kraju, stosownie do danego projektu, propagując tym samym rodzime kulturowe dziedzictwo. Grupy narodowe to organizacje działające na wzór IAML. Są kierowane przez wyłonionych w drodze wyborów przewodniczącego i zarząd. Grupy te realizują cele i zadania
spójne z misją stowarzyszenia, a swoją pracą włączają się w działalność
IAML. Szczegółowe informacje na temat powstania Polskiej Grupy Narodowej IAML, współpracy bibliotek członkowskich tej grupy, jak również
o działalności polskich bibliotekarzy w strukturach IAML podaje Stanisław
Hrabia (Hrabia, 2014, s. 90-105).
Répertoire International des Sources Musicales (RISM)
Jak już wcześniej wspomniałam w opisie genezy powstania IAML, podstawowym celem rodzącej się organizacji było stworzenie kompletnej i jednolitej bibliografii źródeł muzycznych na świecie wraz z informacją o miejscu ich przechowywania. To zadanie stało się celem pierwszego projektu
Stowarzyszenia. Rozważano dwie koncepcje realizacji tego zamierzenia –
pierwsza miała być kontynuacją pionierskiej pracy – wielotomowej bibliografii źródeł muzycznych z XVI i XVII w., tworzonej w latach 1899-1904, pt.:
Biographisch-Bibliographisches Quellenlexikon autorstwa wybitnego niemieckiego muzykologa Roberta Eitnera. Bibliografia ta – jakkolwiek pierwsza tego typu na świecie i niezwykle ceniona przez środowiska muzyczne
– nie była kompletna i posiadała pewne mankamenty. Warto przytoczyć
wypowiedź Roberta Eitnera, który tak pisał o swoim dziele: „mam świa6
Podane akronimy oparte są na francuskiej wersji językowej nazw projektów ze względu na
łatwiejszą ich wymowę niż byłoby to w wersji angielskiej; używane są również nazwy w języku
angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Te cztery języki są oficjalnymi językami Stowarzyszenia.
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domość, że moja praca jest tylko początkiem wyjścia na nową drogę, ale
korzyści są na tyle znaczące, że prawdopodobnie moi następcy ostatecznie
będą mogli w jakimś stopniu wykorzystać materiały, jeśli będą mogli zbierać je w ten sam sposób. [...] Nie udało mi się jednak odnaleźć dokumentów
i dzieł każdego autora” (Robert Eitner, 2014).
Dlatego pojawiła się druga koncepcja, optująca za stworzeniem od
początku nowej bibliografii z wykorzystaniem możliwości, jakie dawały
nowe technologie informatyczne. Wybór nie był łatwy. Ostateczna decyzja była kompromisem: przyjmując drugą opcję wykorzystano dorobek
i doświadczenie R. Eitnera. O atmosferze tamtych dyskusji świadczy wypowiedź F. Lesure’a: „Był 17 kwietnia 1953 r. Prace zostały zakończone przed
zamknięciem posiedzenia. Przewodniczący Komisji Mieszanej – Friedrich
Blume – zapytał czy ktoś ma jeszcze coś do dodania. Obserwując pewne
przejawy niechęci u siedzącego obok Alberta Amijera, skierował do niego
pytanie i po chwili ciszy otrzymał odpowiedź: »No, dobrze, ale … Eitner był
wielkim człowiekiem«. Taki był sceptycyzm »starej gwardii« w chwili, gdy
rozpoczynała się przygoda z RISM” (Lesure, 1989, s. 79).
Projekt powołany do życia w 1952 r. w Paryżu otrzymał nazwę Répertoire International des Sources Musicales (RISM), obowiązującą do dzisiaj, tyle,
że w chwili obecnej jest to już wielka międzynarodowa organizacja non-profit
z siedzibą we Frankfurcie, której dorobek jest imponujący. O RISM pisał Guido
Kraus, przedstawiając historię projektu oraz jego zasady. Autor omówił również udział polskiej grupy w pracach nad bibliografią (Kraus, 2013, s. 28-37).
Wynikiem wieloletniej współpracy grup narodowych RISM jest opracowanie szczegółowych zasad katalogowania źródeł muzycznych i utworzenie elektronicznego katalogu online liczącego obecnie ok. 1 mln. rekordów,
udostępnianego na stronie RISM i co najistotniejsze – dostępnego w skali
globalnej. Katalogowane źródła muzyczne obejmują rękopisy i pierwodruki
muzyczne, nuty, pisma z zakresu teorii muzyki i libretta przechowywane
w bibliotekach, archiwach, szkołach, klasztorach i w prywatnych kolekcjach na całym świecie. Tworzona w ten sposób międzynarodowa bibliografia jest bezcennym źródłem informacji dla muzykologów, muzyków, studentów, bibliotekarzy muzycznych, antykwariuszy.
W pracach RISM uczestniczą grupy narodowe z 35 państw, dokumentując źródłowe materiały muzyczne – często nieznane – pochodzące z ponad
40 krajów. Posługując się specjalnym programem, katalogujący wprowadzają
rekordy bibliograficzne źródeł muzycznych, które następnie przez uprawnione
osoby są zatwierdzane i przyporządkowywane do odpowiednich publikacji.
Bowiem katalog online nie jest jedynym wydawnictwem RISM. Od początku
swojej działalności RISM wydał drukiem 49 tomów publikacji o charakterze
bibliograficznym, a część z nich również na płytach CD-ROM. Są one ujęte
w trzech seriach wydawniczych: pierwsza obejmuje druki muzyczne do
1800 r. (A/I) oraz rękopisy muzyczne do 1600 r. (A/II), druga seria ozna-
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czona literą „B” to bibliografia materiałów zestawionych tematycznie ukazująca się drukiem. Natomiast trzecia oznaczona literą ”C” stanowi katalog
naukowych bibliotek muzycznych dostępny online.
Polską grupę RISM tworzą pracownicy wielu ośrodków: oddziałów muzycznych Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wprowadzają oni dane o cennych zbiorach źródłowych z obszaru całej Polski, przechowywanych m.in. w bibliotekach klasztornych, kościelnych czy publicznych (np. w bibliotece OO. Cystersów w Mogile, w Bibliotece Kościelnej w Pilicy, w Książnicy Cieszyńskiej).
Przykład rekordu bibliograficznego kompozycji polskiej kompozytorki
Marii Szymanowskiej pt.: Anglaises in Ab major przedstawia il. 1. Jak wynika
z opisu obiekt jest rękopisem, utwór skomponowany w układzie na fortepian, a zapis nutowy jest partyturą. Gatunek muzyczny to „anglaise” (Little,
2001)7. Zamieszczono również incipit, czyli zapis pierwszych taktów utworu,
który jednoznacznie odróżnia dany utwór od innych oraz pole uwag z informacją o identyfikacji utworu na podstawie publikacji Dix-huit dances de different genre… wydanej w Lipsku przez znane wydawnictwo Breitkopf & Härtel
prawdopodobnie w 1820 r. Podana jest także informacja o miejscu przechowywania obiektu – jest to Biblioteka Narodowa w Warszawie.
Warto dodać, że stworzony program do katalogowania źródeł muzycznych jest udostępniany nieodpłatnie.
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)
Chronologicznie, kolejnym projektem był RILM, który oficjalnie został
ustanowiony w 1966 r. podczas kongresu w Warszawie. Centrum RILM ma
siedzibę w Nowym Jorku. Pomysł o podjęciu prac nad bibliografią dotyczącą piśmiennictwa muzycznego – jak pisał B. Brook, późniejszy przewodniczący RILM – opierał się na przekonaniu, że należy jak najszybciej
rozpocząć prace nad systematycznym opracowaniem literatury muzycznej
z uwagi na to, że ilość publikacji w skali światowej wzrastała w bardzo
szybkim tempie. Okoliczności okazały się sprzyjające, ponieważ organizacja American Council of Learned Societies (ACLS) poszukiwała sposobu
usprawnienia dostępu do informacji na temat literatury naukowej (Brook,
1989, s. 86). B. Brook tak pisał o rodzącym się przedsięwzięciu: „Jest to
pierwszy tego rodzaju projekt w dziedzinie nauk humanistycznych, stworzony (...) w celu uporania się z zalewem dokumentacji muzycznej, poprzez
współpracę międzynarodową z zastosowaniem nowoczesnych technologii”
(Brook, 1970, s. 207).
7

Rodzaj tańca charakteryzującego się szybkim tempem, popularnego w Europie w XVII
i XVIII w.; wykorzystał go m.in. Jan Sebastian Bach w Suitach francuskich.
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Il. 1. Przykład rekordu bibliograficznego z bazy RISM
Tabela 1. Statystyka RISM – dane dotyczące katalogu online – Online Catalogue of Musical
Sources

Rok

Liczba rekordów
w skali roku

Ogólna liczba
rekordów na dany
rok

Przeciętna ilość
wizyt na miesiąc

2010

32.191

726.000

brak danych

brak danych

2011

81.000

800.000

brak danych

brak danych

2012

24.900

825.000

140.000

brak danych

2013

33.000

858.000

18.083

216.993

2014

30.000

890.000

27.000

288.000

2015

32.000

922.000

35.000

418.200

2016

29.000

951.000

38.750

465.000

Źródło: http://www.rism.info

Ilość wejść
na stronę
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RILM stał się zatem pilotażowym projektem ACLS, która zamierzała
zastosować wypracowane metody i narzędzia tego projektu w innych dyscyplinach, m.in. w stworzeniu międzynarodowej bibliografii sztuki. Kiedy
w rok później wydano rozpoczynający serię tom bibliografii w formie drukowanej, okazało się, że oto pierwsza opracowana komputerowo bibliografia
w naukach humanistycznych ujrzała światło dzienne (Blažeković, 2014).
Wartość i sukces RILM będą związane z jego dokładnością, z tym, jak dokładnie zbliży się do swojego wizjonerskiego celu – kompletnego opracowania znaczącej światowej literatury w zakresie muzykologii. Jego powodzenie zależy
zatem nie od Komisji Mieszanej, nie od przewodniczącego i grup narodowych,
nawet nie od komputerów, które są gotowe wykonać różne cuda, ale od każdego z nas, od naszej chęci przyjęcia, teraz i zawsze, obowiązku sporządzania
abstraktów do wszystkich naszych znaczących tekstów o muzyce(…). Słowem
kluczowym jest współpraca (Brook, 1967, s. 459).

Bibliografia RILM Abstracts of Music Literature obejmowała początkowo publikacje z zakresu piśmiennictwa muzycznego począwszy od
1967 r. Do końca lat 80. XX w. wydawana była drukiem, natomiast od
1989 r. – na płytach CD-ROM. Niedługo potem rozpoczęto jej udostępnianie poprzez katalog online. Więcej informacji na temat metod pracy przy
tworzeniu bibliografii RILM podaje artykuł Alana Greena (Green, 2000).
Baza RILM zawiera dokumenty różnego typu: prace naukowe, księgi
pamiątkowe, materiały konferencyjne, recenzje, ale także artykuły opublikowane w książkach czy wydawnictwach ciągłych. System klasyfikacji ciągle się
rozwija i udoskonala; obejmuje takie zagadnienia jak: historia muzyki z podziałem czasowym, etnomuzykologia z podziałem na kontynenty, wiedza o instrumentach muzycznych, wykonawstwo muzyczne, pedagogika, sztuki powiązane
z muzyką (np. taniec, teatr), literatura, sztuki wizualne, teoria muzyki.
Z każdym rokiem bibliografia RILM staje się coraz bardziej znana
i popularna. Cel jest niezmienny od początku istnienia projektu – zapewnić
dostęp do znaczących publikacji o muzyce całego świata, o każdym rodzaju
muzyki oraz o dyscyplinach z muzyką powiązanych. Statystyki świadczą
o rosnącej potrzebie informacji w rzetelnie opracowanych źródłach. Istotną
rolę w popularności tej bibliografii odgrywa fakt, że zawiera abstrakty. Do
ich sporządzania od początku zachęcani byli sami autorzy tekstów. Szczegółowe zasady pisania abstraktów zostały opracowane i przetłumaczone na
kilka języków w tym na język polski (Zawrotniak, 2008).
Obecnie baza RILM liczy ponad 875 000 rekordów bibliograficznych w 143
językach ze 178 krajów. Na il. 2 przedstawiono przykład rekordu bibliograficznego monografii.
W kolejnych latach powstała retrospektywna baza RILM Retrospective
Abstracts of Music Literature, uzupełniona w stosunku do pierwszej, obej-
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Il. 2. Przykład rekordu bibliograficznego z bazy RILM

mująca literaturę muzyczną sprzed 1967 roku. Powstał też nowy projekt
– RILM Abstracts of Music Literature with full texts (RAFT), będący pełnotekstową bazą z zakresu literatury muzycznej, zawierającą teksty ponad
200 najważniejszych czasopism muzycznych.
„RILM musi się odnaleźć w ciągle zmieniającym się świecie informacji.
I to jest też jego cel” (Dobbs Mackenzie, 2007, s. 130). Dlatego ciągle podejmuje nowe wyzwania. Najnowsze projekty to publikacje online dotyczące
RILM Music Encyclopedias oraz Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG).
Pierwsza z nich obejmuje 45 publikacji wydanych od 1775 r. do dzisiaj. Są
to opracowania encyklopedyczne dotyczące różnych tematów związanych
z muzyką, np. gospel, opera, nagrania, itd. Drugi tytuł – MGG online to
najbardziej znana, niemieckojęzyczna encyklopedia muzyczna. W postaci
drukowanej stanowi wielotomową serię wydawniczą z podziałem na dwie
części: osobową i rzeczową. W wersji online hasła mogą być tłumaczone na
100 języków dzięki zastosowaniu translatora Google.
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Polscy bibliotekarze aktywnie uczestniczą w realizacji tego projektu.
O dorobku polskiej grupy narodowej w zakresie współpracy z RILM pisał
obszernie Stanisław Hrabia (Hrabia, 2011, s. 779-802). Opisy bibliograficzne polskiej literatury muzycznej wprowadzane są w wielu ośrodkach,
m.in. w Bibliotece Narodowej, w uczelniach muzycznych i uniwersytetach.
Bazy RILM są odpłatne, a w ich udostępnianiu pośredniczy EBSCO – jeden
z głównych dostawców baz naukowych na świecie oraz JSTOR – biblioteka
cyfrowa, zawierająca teksty książek i czasopism naukowych.8
Tabela 2. Statystyka RILM – dane dotyczące katalogu online - RILM Abstracts of Music Literature

Rok/Lata

8

Liczba rekordów
bibliograficznych
wprowadzona przez
grupy narodowe

Liczba rekordów
recenzji wprowadzona
przez grupy narodowe

Ilość wyszukiwań
w ciągu tygodnia

2008/9

16494

456

115.500

2009/10

19444

1364

brak danych

2010/11

18695

1201

300.000

2011/12

17802

711

800.000

2012/13

15284

1949

1.200.000

2014

35309

5415

2.000.000

2015

17052

699

2.500.000

2016

27721

1015

brak danych

Źródło: roczne raporty RILM dostępne na stronie http://www.rilm.org/

Répertoire International de l’Iconographie Musicale (RIdIM)
Kolejny projekt Stowarzyszenia to RIdIM, powołany do życia w sierpniu 1971 r. na kongresie IAML w Saint Gall (Szwajcaria) z inicjatywy Barry
S. Brooka oraz Geneviève Thibault i Haralda Hackmanna. Jak wskazuje
nazwa, przedmiotem tworzonej bibliografii miała być ikonografia muzyczna,
dziedzina zajmująca się symbolicznymi przedstawieniami muzyki w sztu8

Jak widać raporty RILM nie są określane w sposób konsekwentny. Wynika to prawdopodobnie z tego, że raporty przygotowywane są na coroczny kongres IAML, który odbywa się
każdego roku w II połowie lipca. Dane są więc liczone od lipca do czerwca kolejnego roku.
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kach wizualnych przy zastosowaniu dowolnej techniki. „Niewiele obszarów
wiedzy muzycznej odczuwa w takim stopniu brak narzędzi badawczych,
niewystarczającą metodologię i przypadkowość w badaniach źródeł, jak to
ma miejsce w ikonografii muzycznej. RIdIM został powołany, aby pomóc
w zaradzeniu temu stanowi rzeczy” (Brook, 1972, s. 652).
Jak pisze Florence Gétreau „Ikonografia muzyczna jako dyscyplina – siostra muzykologii, ale także historii sztuki, jest stosunkowo młoda (…). Nawet
jeśli Georges Kostner i Henri Lavoix proponują szerszą koncepcję historii
muzyki w obrazach, refleksja pojęciowa pojawia się dopiero w pierwszych
latach XX wieku, podobnie jak i pierwsze próby określenia zbiorów materialnych” (Gétreau, 2004, s. 2). Należy podkreślić, że badania ikonografii
muzycznej skupiają się na jakości i ilości informacji, jaką może zapewnić
obiekt wizualny, a nie na wartości samego dzieła (Baldassarre, 2007, s. 447).
Ikonografia muzyczna stanowi istotne źródło wiedzy o materialnych
przedmiotach związanych z muzyką (np. instrumentach), muzykach znanych i anonimowych, zespołach i grupach muzycznych, a także o roli
muzyki w społeczeństwie.
Typy zbiorów wizualnych dotyczących muzyki, to oryginalne dzieła takie
jak: obrazy, rysunki, rzeźby, pieczęcie, przechowywane głównie w muzeach
i bibliotekach oraz zbiory dokumentacyjne (np. fotografie dzieł).
Dopiero prace nad ustaleniem systematycznego inwentarza podjęte
przez RIdIM dały zarys głównych działów tematycznych ikonografii muzycznej, do których należą: przedstawienia instrumentów muzycznych, historia
wykonawstwa muzycznego, portrety muzyków oraz muzyka jako przejaw
historii kultury (Gétreau, 2004, s. 3).
Kiedy projekt powstawał, B. Brook pisał, że jest to już trzecie, oparte
na współpracy międzynarodowej, naukowe przedsięwzięcie, którego celem
jest pomoc w dotarciu do źródeł dla szerokiej rzeszy odbiorców: muzyków
wykonawców, historyków, bibliotekarzy, producentów instrumentów,
producentów nagrań oraz wydawców. W pierwszej kolejności należało
wypracować metody gromadzenia, klasyfikacji, interpretacji i reprodukcji
materiałów ikonograficznych tematycznie związanych z muzyką, poprzez
zakładanie ośrodków gromadzenia i wymiany informacji, kształcenie specjalistów w zakresie ikonografii muzycznej, przez stworzenie możliwości
publikowania katalogów, bibliografii i dokumentacji badań naukowych
(Brook, 1972, s. 652).
Początki RIdIM były trudne, ale atutem okazały się wcześniejsze
doświadczenia poprzednich projektów RISM i RILM. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nowego projektu wymagał on udziału historyków
sztuki i pracowników muzeów. Dlatego też kolejne przedsięwzięcie podjęte
przez IAML i IMS otrzymało niezbędne wsparcie ze strony International
Commitee of Musical Instrument Museums and Collections oraz International Council of Museums.
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Il. 3. Przykład rekordu bibliograficznego z bazy RIdIM

Prace związane z katalogowaniem rozpoczęły się na początku lat 70.
Podobnie jak wcześniejsze projekty, RIdIM kierowany jest przez Comission
Mixte Internationale i władze wykonawcze, których członkowie pochodzą ze
wszystkich trzech stowarzyszeń sponsorujących.
RIdIM realizuje dwa projekty badawcze: bibliografię sztuki zachodniej
o tematyce muzycznej od 1300 r. do czasów obecnych (z podziałem na obrazy,
rysunek, druk, etc.) oraz bibliografię o tematyce specjalnej (np. wazy greckie,
freski średniowieczne, i inne). Rekordy baz danych zawierają nie tylko opisy,
ale zwykle także i ilustracje dzieł z przedstawieniem muzyki, tańca, oper itp.
Bibliografie są dostępne na stronie WWW RIdIM nieodpłatnie.
Grupy narodowe pochodzą z 11 krajów, niestety, bez udziału polskich
bibliotekarzy.
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Wydawnictwa RIdIM to: „Imago Musicae” – rocznik wydawany we
współpracy z Libreria Musicale Italiana, czasopismo publikujące teksty
na temat relacji muzyki ze sztukami wizualnymi oraz „RIdIM Newsletter”,
przekazujący bieżące informacje na temat działalności RIdIM.
Siedziba RIdIM od 2006 r. znajduje się w Paryżu w Instytut National
de l’Art. Centralny ośrodek koordynuje prace grup narodowych oraz wspomaga działalność naukową, wydawniczą i muzyczną wielu osób i instytucji.
Przykład rekordu bibliograficznego z katalogu online RIdIM przedstawia ilustracja 3. Nazwa obiektu: Sarkofag ze sceną na przyjęciu; w opisie
podano informację o treści przedstawienia – młoda kobieta w sali bankietowej gra na lirze w pozycji siedzącej przed dwoma biesiadnikami, z których
jeden jest młody, drugi sędziwy; rekord zawiera informacje m.in. o dacie
powstania dzieła, technice jego wykonania, materiale, tematycznym powiązaniu z muzyką (instrument – lira), miejscu przechowywania obiektu oraz
autorstwie – w tym przypadku – nieustalonym.
Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM)
Projekt powstał w 1980 r. i został powołany do życia, aby stworzyć
dostęp do XIX i XX-wiecznego czasopiśmiennictwa związanego z muzyką.
Było to pierwsze przedsięwzięcie na skalę światową, mające na celu opracowanie bibliografii czasopism muzycznych. Jak w przypadku wszystkich
projektów „R”, założycielami RIPM były IAML wraz z IMS, a sponsorem projektu została również organizacja UNESCO reprezentowana przez International Council of Philosophy and Humanities Studies (RIPM, cop. 2010).
Jak piszą we wspomnieniach pomysłodawcy i organizatorzy projektu
H. Robert Cohen i Marcello Conati „impuls do stworzenia bibliografii dotyczącej prasy muzycznej pierwotnie pochodził od naukowców pracujących
w tej dziedzinie, a szczególnie od ich poczucia frustracji, kiedy to próbowali nie tylko zlokalizować dany materiał w czasopiśmie, ale także wówczas, gdy stawali w obliczu elementarnych pytań dotyczących prasy: kto
był najbardziej merytorycznym krytykiem, które czasopisma są najbardziej
interesujące dla historyka zajmującego się muzyką, które spośród specjalistycznych periodyków dokumentuje życie muzyczne9. Sądzimy, że poczucie
niedosytu wspólne dla wielu osób poszukujących materiałów i odpowiedzi
na te pytania doprowadziły do konkluzji, że nadszedł czas, aby uporządkować dokumentacyjne bogactwo prasy w sposób systematyczny” (Cohen,
Conati, 1987, s. 309).
9
W XIX w., począwszy od romantyzmu, wzmożonej twórczości muzycznej towarzyszył rozwój
publicystyki o tematyce związanej z muzyką. Życie muzyczne było obecne w wielu czasopismach.
Ta tendencja utrzymywała się – pojawiały się felietony w gazetach, artykuły w prasie literackiej
i teatralnej, w magazynach mody. Stąd też czasopiśmiennictwo XIX wieku stanowi bogate i znaczące źródło dokumentacyjne o niekwestionowanej wartości dla muzykologów i historyków.
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Główne cele zapowiedziane przez RIPM w 1981 r. były następujące:
 ukazanie XIX-wiecznej prasy jako źródła dokumentacyjnego dla
historyków, muzykologów, itd.;
 stworzenie metody umożliwiającej współpracę wielu osób w katalogowaniu i indeksowaniu tekstów o muzyce i ikonografii muzycznej w prasie
XIX w.;
 publikowanie bibliografii.
Pierwszy projekt stanowiła bibliografia „RIPM Retrospective Index in
Music Periodicals (1800-1950)”, a jej celem było wyjście z impasu, o któ-

Il. 4. Przykład charakterystyki polskiego czasopisma pochodzący z bibliografii „Retrospective
Index in Music Periodicals”

rym była mowa wcześniej. W 2009 r. uruchomiony został nowy projekt
„RIPM online Archive of Music Periodicals (full-text)” – jako pełnotekstowa
wersja uzupełniająca bibliografię. Trzecie, najnowsze przedsięwzięcie to
RIPM e-Library of Music Periodicals zainaugurowane w 2013 r. Baza ta
obejmuje teksty czasopism, które z różnych przyczyn nie zostały skatalogowane w RIPM Retrospective Index in Music Periodicals i tworzy rodzaj
suplementu do tej bibliografii.
Publikacje RIPM wydawane są w trzech różnych formatach: drukowanym, na CD-ROM oraz od 2000 r. online. Zbiorcza statystyka publikacji
RIPM wykazuje następujące dane (wg stanu na 2016 r.): katalog bibliogra-
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Il. 5. Przykład adnotowanego spisu treści polskiego czasopisma „Echo Muzyczne” 1881,
vol.40. nr 30 z kolekcji „RIPM online Archive of Music Periodicals" (full-text)

ficzny zawiera rekordy 243 tytułów czasopism, obie pełnotekstowe bazy
– 258 tytułów czasopism; liczba wszystkich rekordów wynosi ok. 800 000;
ogółem wydano drukiem 318 tomów publikacji (RIPM, cop. 2010). Warto
wspomnieć również o piśmie „Periodica Musica”, które stanowi forum
rozpowszechniania informacji dotyczących periodyków o muzyce i życiu
muzycznym XIX w. dla naukowców, archiwistów i bibliotekarzy.
Najlepszą rekomendacją dla RIPM może być opinia zamieszczona
w piśmie „Bulletin des Bibliothèques de France”: „RIPM jest niewątpliwie najbogatszym źródłem do badań wszelkich aspektów XIX-wiecznego
życia muzycznego”10 oraz inne celne spostrzeżenie zamieszczone na stronie
projektu: „Jedynie RIPM pozwala czytelnikowi patrzeć na historię muzyki
oczami jej współczesnych, nieskażoną przez późniejsze teksty (…) Oferuje
też niemal codzienną kronikę życia muzycznego w Europie i obu Amerykach” (RIPM, cop. 2010). W ten sposób RIPM umożliwia prowadzenie oryginalnych, różnorodnych badań.
Kolejnym sukcesem o charakterze historycznym jest podjęcie współpracy pomiędzy odrębnymi dotychczas działającymi RIPM i RILM. Jak
określa to raport RILM z 2014 r., zamiarem obu jednostek jest połączenie danych tworzonych baz w zakresie wydawnictw ciągłych (RIPM, 2014).
Dotychczasowym osiągnięciem tej współpracy jest dostęp online do tekstów czasopism muzycznych obejmujących ok. dwieście pięćdziesiąt lat.
10
Zacytowana opinia na temat RIPM z czasopisma Bulletin des Bibliothèques de France
opublikowana na stronie RIPM. Pobrano 18 marca 2017, z: http://www.ripm.org/pdf/RIPM_
Retrospective_Index_Brochure.pdf
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Subskrypcja wszystkich publikacji RIPM i RILM zapewnia dostęp do ciągle
rosnącej ilości tekstów o muzyce, zarówno historycznych jak i współczesnych, od 1760 roku do dziś.
Obecnie w pracach RIPM uczestniczą współpracownicy z ok. 20 krajów, w tym z Polski11. Pracownicy ośrodka centralnego przygotowują nadesłane przez nich dane do publikacji. Dostęp do wszystkich baz online jest
odpłatny (Zawrotniak, 2017).
Zamieszczone na ilustracjach 4 i 5, tytułem przykładu, dwa rekordy
polskich czasopism w bazach RIPM ilustrują przyjęte zasady opisu.
Międzynarodowa współpraca i jej efekty z perspektywy lat
Śledząc historię początków działalności IAML – zwłaszcza mając świadomość dzisiejszych perspektyw technologicznych – można odnieść wrażenie, że głównym potencjałem jakim dysponowało Stowarzyszenie byli
ludzie. Wola działania założycieli, osób z pasją o otwartych umysłach,
entuzjastów, odpowiedzialnych i zdolnych organizatorów. Początki każdego
z „R” projektów były skromne. Jednak trudności nie zniechęcały – czyniono
starania o uzyskanie grantów, poszukiwano partnerów i sponsorów, jak
również poparcia ze strony uznanych uczelni. Szczególnie docenić należy
całą rzeszę anonimowych bibliotekarzy, którzy rozumieli znaczenie uczestnictwa w podjętych przez IAML projektach. Obecnie – w dobie komputerów
i internetu – trudno to sobie wyobrazić, ale przez pierwsze lata przekazywanie danych bibliograficznych do ośrodka centralnego, gdzie powstawał
katalog, odbywało się drogą pocztową. Karty katalogowe, przygotowane
według wcześniej ustalonego wzoru przez bibliotekarzy z różnych krajów, przesyłane były do biura grupy narodowej, a stamtąd karty trafiały
do ośrodka centralnego danego projektu. Dzisiaj, do osiągnięcia tego celu
wystarczy „kliknięcie” myszką. Po latach te pojedyncze międzynarodowe
projekty przerodziły się w organizacje non profit działające w ramach IAML.
Znakiem rozpoznawczym XXI wieku jest to, że świat ulega coraz szerszej globalizacji. Zasadniczą rolę odgrywają w nim rozwijające się nowoczesne technologie związane z komunikacją, a zwłaszcza Internet. Możliwości
techniczne pozwalają bibliotekom na szersze działanie – dzielenie się zasobami i informacjami oraz udostępnianie tych zasobów na skalę światową.
Uznany muzykolog, profesor uniwersytetu na Florydzie, autor wielu
cenionych publikacji naukowych Douglass Seaton pisze: „Ciągle rosnąca
ilość subskrypcji pokazuje, że zasoby RILM-u są obecnie coraz ważniejsze,
co z kolei unaocznia rosnące ożywienie badań nad muzyką” (Seaton, 2007).
11

Baza Online Archive of Music Periodicals (Full text) zawiera następujące tytuły polskich
czasopism: „Pamiętnik Muzyczny Warszawski” (1835-36), „Ruch Muzyczny” (1867-1862), „Pamiętnik Muzyczny i Teatralny” (1862), „Gazeta Muzyczna i Teatralna” (1865-1866), „Echo
Muzyczne” (1879-1882).
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Tę opinię można także odnieść do pozostałych projektów, tzn. RISM, RIPM
i RIdIM, których poziom wykorzystania stale wzrasta. Źródła online tworzone w ramach IAML wspomagają badania naukowe i wpływają na rozwój
nauk związanych z muzyką dzięki udostępnianiu informacji bibliograficznej, jak również pełnych tekstów. Służą również środowiskom muzycznym
na całym świecie, bowiem ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki: od
muzyki klasycznej po rozrywkową, od teorii i historii muzyki po dyscypliny
powiązane z muzyką, takie jak psychologia, pedagogika czy estetyka itd.
Ważnym aspektem współpracy w ramach IAML jest propagowanie wartości i dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką różnych krajów (np.
w zakresie etnomuzykologii czy ikonografii muzycznej), a także promocja
wydawnictw naukowych (np. uczelni) oraz literatury i źródeł muzycznych
różnych krajów.
Dla wielu bibliotek na świecie udział w pracach Stowarzyszenia jest
impulsem do działania, co razem w efekcie pomnaża zarówno ich własny
dorobek, jak też dorobek IAML. Bibliotekarzom umożliwia rozwój zawodowy
poprzez udział w pracach nad rozmaitymi zagadnieniami z zakresu bibliotekarstwa muzycznego – jak tworzenie baz danych, digitalizacja, czy też
bibliografia i dyscypliny pokrewne – np. prawo autorskie, a poprzez grupy
narodowe uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Nie do
przecenienia jest też możliwość kontaktu z bibliotekarzami muzycznymi
z różnych krajów.
Dzięki międzynarodowej współpracy w ramach IAML dokonał się znaczący postęp w dziedzinie rozwoju bibliotekarstwa muzycznego na świecie,
będący owocem wspólnego wysiłku wielu pokoleń bibliotekarzy.
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MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH
W RAMACH PROGRAMU ETWINNING

Wstęp
Celem artykułu jest ukazanie aktywności środowiska nauczycieli
bibliotekarzy w podejmowaniu inicjatyw, które mają na celu nawiązanie
współpracy międzynarodowej. Jednym z takich przedsięwzięć, angażujących młodzież i nauczycieli szkół partnerskich, jest udział w projektach
programu eTwinning, głównie w krajach Unii Europejskiej. Większość projektów, zgłoszonych do programu przez bibliotekarzy szkolnych, jest przykładem dobrych praktyk w zakresie wspierania edukacji informacyjnej,
medialnej i międzykulturowej. Jest także potwierdzeniem dla decydentów
oświatowych, że szkolne multimedialne centra informacji to właściwe miejsce do realizacji tego typu projektów o wymiarze europejskim. Ich cechą
wspólną jest interdyscyplinarność, będąca nie bez znaczenia w pozyskiwaniu partnerów do ich realizacji.
Konstatacje te wynikają z analizy literatury przedmiotu na temat projektów realizowanych w bibliotekach szkolnych, głównie form działalności MCI
prezentowanych na łamach czasopisma „Biblioteka Centrum Informacji” z lat
2008-2014, a także na podstawie analizy wykazu bibliograficznego, który obejmuje 85 artykułów zebranych przez Olgę Topolewską, na temat projektów
edukacyjnych realizowanych w bibliotece szkolnej, pochodzących z czasopisma „Biblioteka w Szkole” z lat 2001-2015. Następnie oparto się na opisach
zwycięskich projektów w konkursach programu eTwinning, przedstawionych
w publikacjach wydanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a przede
wszystkim na wykazie projektów zgłoszonych do programu eTwinning z lat
2004-2018, zamieszczonym na stronie www programu oraz na materiałach
członków jury konkursu „eTwinning w bibliotece szkolnej” z lat 2009-2012.
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W artykule pt.: Pracownicy i użytkownicy szkolnych multimedialnych
centrów informacji w Polsce podjęłam refleksję nad fenomenem tego typu
placówek edukacyjnych. Nauczycieli bibliotekarzy ukazałam jako grupę
zawodową, która entuzjastycznie podjęła się trudu tworzenia nowoczesnych
bibliotek szkolnych, inicjującą wiele przedsięwzięć, które u progu reformy
z 1999 r. oceniane były w środowisku nauczycielskim jako nowatorskie
(Batorowska, 2015b). Jednym z takich działań było czynne włączenie się
bibliotekarzy szkolnych do prac nad tworzeniem projektów edukacyjnych,
w tym partnerskich projektów eTwinning. Dołączone do wspomnianego
artykułu zestawienie bibliograficzne na temat MCI dokumentuje potencjał bibliotek szkolnych w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej zainicjowanej przez proces komputeryzacji szkół (Batorowska, 2015b,
s. 47-50). W tekstach odwoływano się między innymi do programu Biblioteka Interkl@sy – związanego z różnorodnymi inicjatywami dotyczącymi
Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek. Projekt tej sieci połączony był
z realizowanym w Unii Europejskiej projektem ETB i działał w ramach Europejskiej Sieci Szkół – European Schoolnet (międzynarodowej organizacji
zrzeszającej 31 europejskich ministerstw edukacji, zlokalizowanej w Brukseli). Zadaniem tej organizacji jest zapewnienie współpracy dysponentów
edukacyjnych sieci krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu. Głównym zadaniem sieci
w jej początkowym okresie było wspieranie społeczności lokalnej w przystosowaniu jej do wymogów stawianych przez Unię Europejską, np. w programie eEuropa (2000-2004) i programie ePolska (2001-2006). Inicjatorzy
idei Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek za najważniejsze zadanie uznali
ścisłą współpracę z organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego i kształtowania wśród jego członków
kompetencji informacyjnych, medialnych, językowych, międzykulturowych
i komunikacyjnych. Współpracowali oni w tym obszarze z Centralnym Biurem eTwinning, które jest kierowane przez wspomnianą European Schoolnet. W każdym kraju, w którym eTwinning jest realizowany, działa krajowe
biuro eTwinningu. W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Republika Macedonii, Islandia i Norwegia. W 2013 r. do
programu „eTwinning Plus” dołączyła Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina oraz Tunezja, a następnie Albania, Bośnia i Hercegowina,
Liechtenstein i Serbia.
Udział bibliotek szkolnych w europejskich projektach unijnego
programu eTwinning
Program eTwinning powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej – jako
wsparcie dla programu eLearning i „Uczenie się przez całe życie” – poprzez
podnoszenie kompetencji kluczowych wśród młodego pokolenia, któremu
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przyszło żyć w zglobalizowanym świecie. Do kompetencji tych zaliczono
przede wszystkim kompetencje informacyjno-medialne, cyfrowe, komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, umożliwiające korzystanie ze zdobyczy technologii informatycznych w osiąganiu celów edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych itd.
Wzbudzenie zainteresowania społeczności szkół w Europie przystąpieniem
do tworzenia i realizowania międzynarodowych projektów miało na celu
wzmocnienie świadomości wielokulturowości i procesu integracji europejskiej. Kształtowanie tej świadomości dokonywało się poprzez tworzenie
partnerstw (konstytuowanie się grup partnerskich szkół) wykorzystujących
różnego rodzaju media elektroniczne we wzajemnej komunikacji między
nauczycielami i uczniami.
Jak czytamy w materiałach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE), w ramach którego funkcjonuje Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce, program ten powstały na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.,
funkcjonuje od 1 września 2004 r., a jego pierwsza edycja zakończyła się
w roku szkolnym 2006/2007 (Gajek, Poszytek, red. 2009, s. 12). Program
nadal cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku szkolnym, o czym
świadczy aktywność jego uczestników i sympatyków odnotowywana przez
publikacje udostępniane na stronie www programu (Publikacje eTwinning).
Według krajowej statystyki rejestracji w programie eTwinning na dzień 31
grudnia 2017 r. w programie wzięło udział 14 824 szkół, 48 061 nauczycieli
i zrealizowano 23 278 projektów (eTwinning. Statystyki).
Program eTwinning jest międzynarodowym programem skierowanym
nie tylko do nauczycieli języków obcych i informatyków. W zamyśle Komisji Europejskiej było włączenie do pracy nauczycieli różnych przedmiotów, którzy w sposób innowacyjny potrafią prowadzić zajęcia z młodzieżą,
bez względu na rodzaj i poziom edukacji szkolnej i którzy wykorzystują
najnowsze technologie informacyjne w prezentowaniu tematów w sposób
interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Jak podkreślają twórcy większości
projektów, udział w pracach nad ich realizacją umożliwił im nie tylko konfrontację ze swoimi zagranicznymi partnerami oraz prowadzenie dialogu,
ale przede wszystkim zdobywanie doświadczenia międzykulturowego.
W ramach programu eTwinning ogłoszonych zostało wiele konkursów na najlepszy projekt międzynarodowy, np. konkursy „Nasz projekt
eTwinning”, „eTwinning po francusku”, „eTwinning w szkolnej bibliotece”,
„Tydzień eTwinning”, „eTwinning Plus” itd. Co roku przyznawane są partnerom nagrodzonych projektów o wysokim poziomie innowacji, Krajowe
lub Europejskie Odznaki Jakości. Wykaz laureatów i partnerstw nagrodzonych Odznaką Jakości dostępny jest na stronie programu eTwinnning
i w publikacjach podsumowujących każdy kolejny rok realizacji programu
eTwinning (Gajek-Kawecka, red., 2006),(Gajek-Kawecka, red., 2007).
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W artykule skupiona zostanie uwaga na projektach opracowanych
przez bibliotekarzy szkolnych lub przy ich współpracy, a przygotowanych
w zespołach współpracujących ze szkolnymi multimedialnymi centrami
informacji (MCI). Program „eTwining w bibliotekach szkolnych” umożliwił realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych zainicjowanych
przez środowisko nauczycieli bibliotekarzy różnych szkół na całym świecie. Nauczyciele bibliotekarze mają według Bożeny Boryczki, wieloletniego
członka jury konkursów „eTwinning w szkolnej bibliotece”, ogromne pole do
popisu przy realizacji partnerskich projektów, także ze względu na praktykę
w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych prowadzonych metodą projektów
oraz kompetencje technologiczne i infrastrukturę technologiczną nowoczesnych pracowni jakimi są ICIM i MCI, w których pracują z uczniami. Wspierają ich także Grupy eTwinning dla bibliotekarzy, pozwalające na wymianę
pomysłów i dzielenie się dobrymi praktykami, moderowane przez doświadczonych członków programu eTwinning. Moderatorzy ci uświadamiają jej
członkom „co to znaczy być nauczycielem bibliotekarzem w Europie” (Crawley, Gilleran, red., 2011, s. 21). Wskazują, że kształtowanie umiejętności
menadżerskich kadry pedagogicznej na forum międzynarodowym pozwala
bibliotekarzom dostrzec zalety edukacji przez działanie, szczególnie w sferze ograniczania postaw konsumenckich młodzieży, dzięki kształtowaniu
kreatywności i angażowania uczniów do działań prosumenckich. Uczestnictwo w partnerstwie sprzyja poczuciu bycia obywatelem Europy, co przekłada się według twórców programu na wzrost odpowiedzialności uczniów
i nauczycieli za przyszłość zglobalizowanego świata.
Projekty wyróżnione w ramach programu „eTwinning w bibliotekach
szkolnych” i ich tematyka
Ewaluację projektów eTwinning zgłoszonych w ramach konkursów
opracowała Elżbieta Gajek-Kawecka. W analizie jakościowej wyodrębniła
treści zaaprobowanych partnerstw, które przydzieliła do następujących
kategorii: kultura dnia codziennego i kultura szkoły; historia i tradycje oraz
lokalna kultura regionu; środowisko naturalne; sztuki plastyczne i muzyka;
wiedza przedmiotowa; współpraca wielojęzyczna i wielokulturowa; tematy
poza programem nauczania (Gajek-Kawecka, red., 2007, s. 80). W kolejnych latach starano się, aby tematyka projektów została rozszerzona
o następujące obszary: zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; treści międzykulturowe w ujęciu refleksyjnym, skierowane na przeciwdziałanie stereotypom, ksenofobii i nietolerancji, a nie koncentrujące
się tylko na prostych faktach i porównaniach; media i ich rola w różnych
społecznościach. Poszukiwanie nowych domen, a szczególnie umiejętność
łączenia zainteresowań międzyprzedmiotowych uczniów w jednym wspólnym projekcie jest cechą charakterystyczną przedsięwzięć podejmowanych
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przez nauczycieli bibliotekarzy (eTwinning i szkolna biblioteka). Projekty
takie opisane zostały nie tylko na stronie serwisu informacyjnego programu eTwinning, ale ich promocję wsparły także czasopisma bibliotekarskie, takie jak „Biblioteka w Szkole” czy ”Biblioteka Centrum Informacji”.
„Biblioteka Centrum Informacji” jest kwartalnikiem, którego pierwsze
numery ukazały się w 2008 r. Wychodzi on regularnie jako dodatek do czasopisma „Biblioteka w Szkole” wydawanego przez Agencję SUKURS. Redaktorzy pisma zaproponowali stały układ, w którym wyszczególniono następujące działy: perspektywy i innowacje, arkana warsztatu, przestawiamy
MCI, z doświadczeń bibliotek i pedagogów, scenariusze i konspekty, projekty. W dziale „Wybrane SCI w Polsce i na świecie” (do numeru 2 z 2014 r.)
jako przykłady dobrych praktyk omówiono ponad 50 wzorcowych centrów
informacji w różnego typu szkołach. Placówki biblioteczne w Polsce dobierane były przez Redakcję „BCI” w wyniku osobistych i zawodowych kontaktów z instytucjami oświatowymi oraz uzyskania przez nie wyróżnienia
lub nagrody w konkursach programu eTwinning, w konkursach na pracę
w bibliotece metodą projektu, w lokalnych projektach edukacyjnych itd.
(Batorowska, 2014b, s. 33-34).
Do takich placówek zaliczyć należy szkolne centra informacji w zespołach szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Urszulańskich w Rybniku, Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej, Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Kleeberga w Lublinie, Łączności w Poznaniu, nr 1 w Opatowie, nr 1 w Jastrzębiu Zdroju, Integracyjnych w Sokółce, w Wiśniewie, Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7 w Krakowie, w III LO w Inowrocławiu oraz MCI w szkołach podstawowych nr 3 w Toruniu, nr 2 w Kwidzynie, nr 4 w Sochaczewie,
nr 21 w Lublinie, nr 1 w Bolesławcu, w Węgierskiej Górce, w Zabłudowie oraz GCI w Nowym Tomyślu (Batorowska, 2015a, s. 305). Prezentacje
form działalności bibliotek szkolnych, działających poza granicami kraju,
upowszechniane były głównie przez polskich bibliotekarzy – uczestników
zagranicznych wyjazdów studyjnych. Według nich na szczególne wyróżnienie zasługiwały centra biblioteczne we Włoszech w Południowym Tyrolu
(Mediathek KIWI – Komunikation Information Wirtschaft Informatik w Wirtschafts Fachoberschule Bruneck; Schulbibliothek – Mittelschule Dr Josef
Röd w Bruneck; Bibliothek Deutschsprachiges Humanistidches Gymnasium „Walter von der Vogelweide”), w Austrii (Mediathek w Völkermarkt,
w Künhsdorf, w Bodensdorf, Bibliothek Hauptschule Mittersill), w Danii
(Learning Center Parkvejens Skole w Otter, LC Albertslund), w Szwajcarii
(Mediatheque College de la Seymaz w Genewie, College Claparede w Genewie, Biblioteki Międzynarodowej Szkoły w Genewie), w Anglii (Centrum
nauki w Bishop David Brown A Specialist School for the Performing Arts
w Woking), w Portugalii (Centrum Zasobów Edukacyjnych (CRE) w Escola
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EB 2,3 w Qu`eluz, BCI w Escola Básica Integrada da Charneca de Caparica), w Hiszpanii (Escola L’Arjau w Vilanowa w Katalonii), w USA (Media
Centers szkoły Crestwood w Paris w stanie Illinois), na Wyspach Kanaryjskich (I.E.S. Feria del Atlántico), na Węgrzech (Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma w Orosháza) (Batorowska, 2015,
s. 306). Pracownicy większości tych placówek inicjowali grupy partnerskie,
w ramach których realizowano różne projekty eTwinning.
Na podstawie opracowanego przez Olgę Topolewską wykazu projektów edukacyjnych zrealizowanych w latach 1999-2015 przez bibliotekarzy
szkolnych i opisanych na łamach czasopisma „Biblioteka w Szkole” ustalono, że udział w projektach zadeklarowało 93 nauczycieli bibliotekarzy,
a dziesięciu z nich wykazało swoją aktywność w tym zakresie wielokrotnie
(Bożena Boryczka, Katarzyna Chojnacka, Joanna Jasińska, Urszula Kośla,
Magdalena Kowgier, Ewa Kubiak, Eugenia Peryga, Agnieszka Piechnik,
Teresa Prokowska, Jolanta Pytel) (Topolewska, 2015). Na podstawie analizy tego wykazu można ponadto stwierdzić, że największe zainteresowanie
udziałem w podejmowaniu takich przedsięwzięć odnotowano w roku 2009
i 2013 (po dwunastu autorów projektów), w roku 2011 (dziesięciu autorów
projektów), w roku 2001 i 2014 (po 9 autorów projektów), w roku 2005
i 2010 (po ośmiu autorów projektów), w 2007 i 2012 r. (po siedmiu autorów projektów) oraz w latach 2002-2004, 2006, 2008, 2015 (po od dwóch
do pięciu autorów projektów), a w roku 1999 i 2000, czyli w początkowym
okresie wdrażania reformy oświaty – tylko po jednym autorze. Lata 20092014 były szczególnie bogate w inicjatywy projektowe, co związane było
z aktywną działalnością utworzonych w wielu szkołach multimedialnych
centrów informacji, nasyceniem szkół sprzętem komputerowym i wydatnym podniesieniem kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie bez
znaczenia okazało się też zaangażowanie kadry dydaktycznej w prowadzenie zajęć metodą projektu oraz promowanie kreatywnych postaw i innowacyjnego myślenia wśród uczniów. W grupie wymienionych projektów były
także międzynarodowe prace nagrodzone Oznaką Jakości w programie
eTwinning.
Na uwagę zasługuje projekt „Books Make Friends and Friends Make
Books”, który otrzymał I miejsce w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece” (a także Krajową Odznakę Jakości w Bułgarii, Islandii, Polsce, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Europejską Odznakę Jakości i II miejsce
w konkursie na najlepszy projekt eTwinning na Słowacji) autorstwa Teresy
Prokowskiej – nauczycielki bibliotekarki z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu, zrealizowany wspólnie ze szkołami
partnerskimi: Kolezja Primary School, Ljubliana na Słowenii, Flataskoli,
Gardabaer w Islandii, Ecole Primaire Publique, Salut-Les-Rethel we Francji, JI/EB1 Tojais, S. Miguel de Paredes, Penafiel w Portugalii, Kindergar-
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den „Sinechec”, Troyan w Bułgarii, Zákládna škola, Humenné na Słowacji
oraz Scoala Cu Clasele I-VIII nr. 3 „Ioan Boldescu”, Giurgiu w Rumunii,
w okresie od lutego do czerwca 2010 r. (Gierzyńska-Kierwińska, Milewska, Więckowska, red., 2011, s. 44-47). Międzynarodowy projekt, w którym
wzięły udział dzieci z 8 krajów zainspirowany został mottem: „Jesteśmy
dziećmi całego świata i wszyscy kochamy książki”. Jego celem była popularyzacja literatury dla dzieci, napisanie wspólnej książki, opracowanie jej
i opublikowanie w formie e-booka, zapoznanie z procesem powstawania
i budowy książki, rozwijanie kreatywności uczniów oraz zamiłowania do
książek i czytania, nawiązanie kontaktów i współpracy z dziećmi z innych
krajów, z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz rozszerzenie wiedzy
na temat kultury innych narodów. Najważniejszym elementem projektu
była wspólnie napisana książka pt.: „Friendship travels around the World”,
opowiadająca o krajach partnerskich, w której głównym bohaterem był
francuski skrzat Toumis (Friendship travels, 2011). Książka wykorzystywana jest w szkołach partnerskich jako podręcznik do edukacji europejskiej dla dzieci, a biblioteka szkolna, w której zrealizowano projekt zyskała
miano miejsca nauczania innowacyjnego i kreatywnego, w którym przygotowuje się uczniów do życia w europejskim społeczeństwie informacyjnym.
Z innych projektów partnerskich na uwagę zasługuje projekt „Bookraft”
opracowany przez nauczycielkę bibliotekarkę z Gimnazjum nr 3 w Lublinie Anetę Szadziewską przy współpracy ze szkołami w Grecji, na Cyprze
oraz z ZSZ w Bogatyni w Polsce (Bookraft, 2011). Projekt zawiera interdyscyplinarny materiał edukacyjny z zakresu czytelnictwa, literatury, historii, sztuki, informatyki, który można wykorzystać na zajęciach z różnych
przedmiotów, w różnych szkołach, w różnych krajach. Krajową i Europejską odznakę Jakości w programie eTwinning otrzymał projekt Urszuli Kuta,
nauczycielki, bibliotekarki ze szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce, pt.:
„The Dragons of Europe”, zrealizowany wspólnie ze szkołami na Słowacji,
w Turcji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Estonii, Rumunii i Grecji (Gierzyńska-Kierwińska i in., 2011, s. 51-53). Ciekawą inicjatywą był projekt bibliotekarza szkolnego Emilii Wylędowskiej ze szkoły
podstawowej w Sochaczewie zrealizowany wspólnie ze szkołą IES Juan de
Enzina, Leon w Hiszpanii na temat: „The Books Connecting the Children
of Europe” z 2010 r. oraz projekt Danuty Budzoń z ZSE-G w Oświęcimiu,
realizowany z partnerami z Rumunii i Włoch, na temat „Tastes of Europe”,
mający na celu między innymi poznanie zwyczajów i tradycji kulinarnych
różnych krajów, a także projekt Katarzyny Chojnackiej z biblioteki szkolnej
w Gimnazjum nr 1 w Zawierciu, opracowany przy współudziale nauczycieli ze szkół w Rumunii, Turcji i Grecji, pt.: „Ask me about …”, mający na
celu poszerzenie wiedzy na temat życia młodzieży w innych krajach i eliminacji wśród nich negatywnych stereotypów myślowych o innych narodach (Rańska-Nowak, red., 2010, s. 42-50). Warto też zwrócić uwagę na
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nagrodzony Krajową Odznaką Jakości w Polsce, we Francji i na Ukrainie
oraz Europejską Odznaką Jakości projekt: „Is this castle haunted?” Teresy
Prokowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1, Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu, zrealizowany przy współpracy szkół partnerskich we Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Ukrainy. Tematem przedsięwzięcia było odkrywanie
najciekawszych zabytków historycznych w krajach instytucji partnerskich
i związanych z tymi obiektami legend. W projekcie promowano historię,
region i atrakcje turystyczne poszczególnych państw, nawiązując do legend
o duchach, tajemniczych postaciach i ukrytych skarbach, w celu przybliżenia historii i kultury Europy (Raińska-Nowak, red., 2016, s. 48-49). Do
nagrodzonych w eTwinningu w ostatnich latach projektów opracowanych
przez bibliotekarzy szkolnych należy także projekt Mirosławy Bogacz, pt.
„Teens and money” (Żądza pieniądza – młodzi w świecie finansów), przygotowany przy współpracy partnerów z Francji, Słowacji, Turcji, Polski, Ukrainy, Grecji i Hiszpanii. Tematyką projektu była wartość pieniędzy. Uczniowie analizowali takie szczegółowe zagadnienia, jak np.: koszty kształcenia
i podróżowania, kwestie związane z wolontariatem i pomocą finansów, snuli
marzenia na temat własnej wygranej na loterii. Przedmiotem dyskusji były
zarówno sprawy w skali makro (np. sytuacja ekonomiczna w różnych krajach), jak i w skali mikro (np. kieszonkowe, oszczędzanie i sposób wydawania pieniędzy przez młodych ludzi), szczególnie istotny w kontekście konsumenckiego stylu życia (Raińska-Nowak, Tytuła, red, 2017, s. 28-29). Innym
projektem, równie pasjonującym dla uczestników był projekt Ewy Gajek,
pt.: „Learn English with apps! Podręczniki w smartfonie”, przygotowany we
współpracy ze szkołami w Finlandii, Portugalii, Turcji, Polsce. W projekcie
wykorzystano fakt powszechnego stosowania smartfonów i tabletów w środowisku szkolnym. Ukazano ich możliwości jako narzędzia kreatywnego
uczenia się wskazując na mocne i słabe strony używanych w edukacji aplikacji na urządzenia mobilne. Przeprowadzona w projekcie analiza oprogramowania stanowi wymierną korzyść zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów
korzystających w edukacji z możliwości oprogramowania dedykowanego na
urządzenia komórkowe (Raińska-Nowak, Tytuła, red. 2017, s. 30-31).
Nie wszystkie projekty zgłaszane na konkurs „eTwinning w szkolnej
bibliotece” zostały nagrodzone. W ich ocenie brano pod uwagę następujące
kryteria: sposób opisu projektu (zrozumiałość, informowanie o pracach
podjętych w projekcie, metodach przeprowadzenia zadań projektowych,
osiągniętych wynikach), integrację projektu z programem nauczania,
metody współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość komunikacji,
współtworzenie wyników), wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dostępnych w szkołach do realizacji zadań projektowych, kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod
pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw), atrakcyjność projektu dla jego uczestników, osiągnięte rezultaty i wypracowane
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materiały, dbałość o przestrzeganie prawa autorskiego, korzyści (przyrost
wiedzy i umiejętności) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe,
techniczne, kulturowe, międzykulturowe), rozpowszechnianie rezultatów
projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła,
biblioteka, kraj), europejski wymiar projektu i jego ewaluacja. Za zgodność projektu z danym kryterium komisja konkursowa przyznawała od
0 do 10 punktów. Łącznie można było otrzymać 100 punktów. A więc nie
tylko liczył się w projekcie pomysł, ale umiejętność wykorzystania w jego
realizacji urozmaiconych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych oraz
umiejętność pracy grupowej i stopień zaangażowania wszystkich partnerów w osiągnięciu zamierzonych celów. Największe braki uzewnętrzniały
się w obszarze zgodności z europejskim wymiarem projektu. Wśród projektów zgłoszonych do konkursu wymienić można z 2009 r.: „A small list
of best-selling books” Ireny Pierzakowskiej (partnerzy: Polska, Rumunia),
„What’s up in our schols?” Bożeny Sobczyk (partnerzy: Polska, Grecja,
Czechy, Wielka Brytania), „Poetry and Music” Aleksandry Kempy-Bartczak (partnerzy: Polska, Luxemburg), „Exlibris dla biblioteki szkolnej”
Dobrosławy Kowalskiej (partnerzy: Polska, Turcja), „Learn the Word of
professions” Marii Mendela (partnerzy: Polska, Turcja), „Nasi przyjaciele z Europy – manuskrypt” Urszuli Kuty (partnerzy: Polska, Słowacja,
Rumunia), „Comparing customs and cultures” Moniki Buczek (partnerzy:
Polska, Włochy), „Touristic attraction of place we living” Sylwii Czyczyro
(partnerzy: Polska, Słowacja), „The magic world of books” Magdaleny Kowgier (partnerzy: Polska, Rumunia), „Kalendarz Literacki” Pauliny Dzikowskiej (partnerzy: Polska, Czechy, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy),
„Virtual trip to our city” Mirosławy Bogacz (partnerzy: Polska, Rumunia,
Portugalia, Turcja), „Tell me what you read?” Barbary Langner (partnerzy: Polska, Rumunia), „Soul’s window” Anny Żarów (partnerzy: Polska,
Rumunia), „Z baśnią w plecaku” Teresy Prokowskiej (partnerzy: Polska,
Francja), „Inspiracje biblijne w malarstwie i kulturze europejskiej dawniej
i dziś” Ewy Gajek (partnerzy: Polska, Litwa); z 2010 r.: „My little native
country” Katarzyny Semly (partnerzy: Polska, Rumunia, Turcja, Wielka
Brytania, Włochy, Hiszpania, Czechy, Portugalia), „Nasza wspólna historia w obrazach” Barbary Langner (partnerzy: Polska, Węgry); z 2012 r.:
„Japan” Katarzyny Chojnackiej (partnerzy: Polska, Hiszpania, Bułgaria),
„The Winter in our Region” Sabiny Musiał (partnerzy: Polska, Rumunia),
„Let’s make the best of nature!” Joanny Młynarek (partnerzy: Polska,
Malta); z 2011 r.: „Me and my town in 2025” Urszuli Kuta (8 partnerów
z 6 państw), „Kontrowersje w kulturze, literaturze i sztuce” oraz „Discover Shakespeare’s World” Ewy Gajek (partnerzy: Polska, Grecja, Turcja,
Rumunia) itd. (Lista laureatów), (Dokumentacja, 2009-2012).
Podsumowując, tematyka projektów realizowanych w ramach programów europejskich (między innymi „eTwinning w bibliotece szkolnej”,
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program Comenius) oscylowała wokół tematów związanych z biblioteką,
książką, czytelnictwem, bezpieczeństwem w sieci Internet, kulturą w różnych krajach, edukacją regionalną (Topolewska, oprac., 2015). Do tematów związanych z książką, biblioteką i czytelnictwem należą projekty zatytułowane: Bookworms traces – śladami moli książkowych; eTwinning po
japońsku; eTwinning w bibliotece szkolnej; eTwinning: reading and sharing; Worldwide words, reading for fun across our continent; Literary cafe;
Książki, które łączą dzieci w Europie; Norweska międzykulturowa biblioteka szkolna; W bibliotece szkolnej: nietypowy projekt eTwinning; Z baśnią
w plecaku: projekt eTwinning w bibliotece szkolnej; Biblioteki szkolne
w Europie; Między biblioteką szkolną, publiczną i pedagogiczną; Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki szkolnej. Tematyka dotycząca szeroko
rozumianej wielokulturowości i edukacji międzykulturowej przewijała się
w projektach zatytułowanych: Różnorodność kulturowa i językowa; Wizerunek innych – tworzenie pytań: współpraca szkół europejskich realizujących projekt Comenius; Moje korzenie; Smaki Europy: projekt etwinningowy; Popularyzujemy kraje Unii Europejskiej: Francja; Poznajemy Wielką
Brytanię; Nippon – Kraj Kwitnącej Wiśni; Wędrówki po Europie itp. Projekty z zakresu edukacji czytelniczej i literackiej zatytułowane były między innymi: Alfabet literacki; Czy mówimy dobrze po polsku?; Czytanie
– najskuteczniejszą metodą wychowawczą; Droga książki; Jaśnie Pani
Książka; Klub Ludzi Czytających Książki; Książka artystyczna; Książka to
więcej niż tylko czytanie; Książka w sam raz dla nas; Literackie podróże;
Literacki atlas Polski; Lubię baśń, ma smak... ; Mam sześć lat – czytam,
bo lubię; Mity greckie; Modny „Pan Tadeusz”, czyli żeby te księgi zbłądziły
pod strzechy; Poznajemy Kraszewskiego; Śladami wędrówki Stasia i Nel;
Twórczość Jana Brzechwy; Abecadło Miłosza; Święto książki dla dzieci;
W świecie lektur; Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim. Projekty zaliczone tematycznie do edukacji medialnej nosiły tytuły: Od glinianej tabliczki do komputera; Bądź bezpieczny w Internecie!; Nie wywołuj
wilka z netu; Jak działa reklama?; Jesteś dziennikarzem – jesteś wzorem;
Mój pierwszy film...; Redagujemy czasopismo; Zapytaj mnie o... : projekt
o e-gazecie, Miganie w bibliotece szkolnej; Świat bez uzależnień byłby lepszy; Wierzę w człowieka [prawa człowieka]; Zrozumieć dziecko; Przeciw
wykluczeniu, natomiast do edukacji regionalnej: Ciechanów – moja mała
ojczyzna...; Czy wiesz, kim byli patroni naszych ulic?; Kalendarz adwentowy; Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu; Kroniki koźmineckie;
Mielec – miasto marzeń; Zabrze; Moje miasto w XX wieku; Nasze Winiary;
Piękna nasza Polska cała; Tramwajem po mieście; Tradycje świąt Bożego
Narodzenia; W kościele, cerkwi i synagodze: wyznawcy różnych religii
w naszym regionie; Zaproszenie do Solca Zdroju; Mieszko I – nasz patron;
Moja rodzina; Nasz patron; O mnie, o tobie, o nas; Sławni Polacy itd.
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Dobór partnerów w projektach eTwinning
Różnorodność tematów wymagała od nauczycieli bibliotekarzy doboru
odpowiednich partnerów do ich realizacji. Poszukiwanie w szkołach, uczestniczących w Europie w programie eTwinning, współrealizatorów zaproponowanych tematów wymagało nawiązania współpracy opartej na wspólnej
pasji, odpowiedzialności za pracę zespołową, chęci nawiązania przyjaźni
itp. Nie zawsze dochodziło do porozumienia pomiędzy nauczycielami, z którymi bibliotekarze szkolni mieli kontakt podczas licznych i systematycznie
organizowanych od 2000 r. wyjazdów studyjnych do nowoczesnych centrów informacji w Europie i na świecie. Poznawanie systemów oświaty charakterystycznych dla tych krajów niejednokrotnie ułatwiało bibliotekarzom
wybór ośrodka partnerskiego. Niemniej większość projektów powstała
w kooperacji z nauczycielami reprezentującymi szkoły partnerskie, które
zamieściły swoje dane na platformie eTwinning i możliwości wyszukiwarki
„Znajdź eTwinnerów”. Poszukiwania w bazie eTwinning można prowadzić według nazwisk konkretnych nauczycieli lub według listy kategorii
uwzględniających między innymi pochodzenie partnera z konkretnego
kraju, posługiwanie się przez niego konkretnym językiem, prowadzenie
wybranych przedmiotów, w ramach których mógłby być realizowany projekt, przedziału wiekowego uczniów uczestniczących w projekcie itd. Gdy
system wyselekcjonuje potencjalnych partnerów spełniających ustalone
kryteria, wówczas można zapoznać się z profilami wybranych nauczycieli.
Istnieje także możliwość poszukiwania partnerów do projektów poprzez
forum nauczycieli, którzy korzystają z eTwinning, np. „Forum eTwinning”
czy „Forum Comeniusa” (dla nauczycieli szukających partnerów do partnerstwa Comenius) (Jak znaleźć partnera). Nawiązanie współpracy wymaga
zatem kompetencji technologicznych i głównie własnej aktywności, wynikającej z zainteresowania tematem i pasji współdzielonych z partnerami
projektu.
Znaczenie międzynarodowej współpracy bibliotek szkolnych w ramach
programu eTwinning dla edukacji międzykulturowej
Kształtowanie kompetencji międzykulturowych w ramach realizacji partnerskich projektów programu „eTwinning w bibliotece szkolnej”,
zgodnie z założeniami Rady Europejskiej, przyczynia się do „rozszerzania
w uczestnikach świadomości wspólnych europejskich korzeni i tradycji
[oraz] budowania odpowiedzialności obywatelskiej Europejczyka” (Gajek-Kawecka, red., 2007, s. 85). W globalnym społeczeństwie informacyjnym
kompetencje międzykulturowe są kluczowe dla każdego człowieka. Polityka otwartych granic i rewolucja migracyjna przyczyniły się do przyznania najwyższego priorytetu takim umiejętnościom, jak: porozumiewanie
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się w językach obcych, rozumienie innych kultur, posiadanie umiejętności
pracy w zespołach międzynarodowych, korzystanie ze światowych źródeł
informacji, posiadanie sprawności w stosowaniu uniwersalnych technologii
informacyjnych, a także kompetencjom społecznym i obywatelskim. Rozwijanie tych kompetencji uznano za cel edukacji wspierającej wielokulturowe
społeczeństwa informacji i wiedzy. Edukacja dla wielokulturowości wymaga
kompetencji informacyjnych i umiejętności komunikacyjnych do nawiązywania i utrzymywania kontaktów w sieci. Internet zwiększa otwartość na
inność, chociaż równocześnie generuje zagrożenia dla wymiany kulturowej.
Z konstatacji tych wynikają wskazówki dla pedagogów upowszechniających
wielokulturowość wśród swoich uczniów. Zgodnie z zaleceniami Rady Unii
Europejskiej z 2008 r. w sprawie kompetencji międzykulturowych powinni
oni podjąć działania w zakresie propagowania idei uczenia się przez całe
życie, zapewnienia dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych
i zróżnicowanych źródeł informacji, upowszechniania nowych form komunikacji i korzystania z otwartych mediów i mediów masowych, promowania mediów zróżnicowanych kulturowo, podejmowania aktywności w życiu
kulturalnym, wspierania mobilności osób związanych z nauką, edukacją, kulturą, sztuką, podejmowania dialogu międzykulturowego (Sobieraj,
2011, s. 191). Wszystkie te zalecenia znalazły swoje odbicie w realizowanych przez nauczycieli projektach eTwinningowych.
W zglobalizowanym świecie edukacja międzykulturowa i informacyjna
realizują podobne cele, np. w zakresie zwalczania zjawiska wykluczenia
społecznego i dążenia do humanizacji stosunków międzyludzkich. Edukacja międzykulturowa likwiduje wykluczenie jednostek reprezentujących
mniejszości z życia społecznego całego społeczeństwa wielokulturowego,
a edukacja informacyjna walczy z wykluczeniem społecznym i technologicznym cyfrowych imigrantów. Kompetencje informacyjne i świadomość
ich wagi ułatwiają współpracę różnym grupom etnicznym i narodowym.
Poprzez pracę w zespole wielokulturowym ludzie uczą się dzielić zainteresowaniami, wzajemne rozumieć i pokonywać dzielące ich bariery (Batorowska, 2014a, s. 295-296). Uczą się okazywać szacunek dla „innych” i „ich
wartości” oraz zabiegać o uznanie „nas” i zachowanie „naszych wartości”
w „globalnej wiosce” (Gajek-Kawecka, red., 2007, s. 87).
W ramach współpracy nad projektami programu „eTwinning w bibliotece szkolnej” kształtowane są kluczowe kompetencje nieodzowne w realizacji procesu kształcenia się przez całe życie. Odnajdujemy wśród nich
kompetencje związane z uczeniem się i innowacyjnością (takie jak: umiejętności kreatywne, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
komunikowania się i współpracy), kompetencje informacyjne, medialne
i w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz kompetencje życiowe i rozwoju zawodowego (w tym: inicjatywa i samosterowalność,
umiejętności społeczne, międzykulturowe, produktywność, odpowiedzial-
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ność, przywództwo) (Gajek, Poszytek, red., 2009, s. 32-33). W ten sposób
projekty eTwinningowe pozwalają wdrażać metody uczenia się w działaniu, wpisujące się w podstawowe formy pracy bibliotek szkolnych. Dlatego
tak chętnie podejmowane są przez nauczycieli bibliotekarzy, którzy widzą
w nich sposób na wzrost zainteresowania książką i czytelnictwem wśród
młodego pokolenia.
Zakończenie
Międzynarodowa współpraca nauczycieli bibliotekarzy w ramach realizacji projektów eTwinningowych została wysoko oceniona przez Krajowe
Biuro eTwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji (FRSE) i koordynuje wdrażanie europejskich programów edukacyjnych, a obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Jak w podsumowaniu ewaluacji Program eTwinning pisze Ewa Raińska-Nowak, każdy nauczyciel może przeprowadzić projekt edukacyjny w interesujący i oryginalny sposób, ale „tylko, co dziesiąty nauczyciel podejmujący projekt realizuje go na poziomie pierwszego wyróżnienia w programie
eTwinning – Krajowej Odznaki Jakości, a dopiero co osiemnasty projekt
otrzymuje Europejską Odznakę Jakości”. Aby osiągnąć sukces w konkursie na poziomie krajowym czy też europejskim, projekt musi spełniać
kilka kryteriów. Jednym z nich jest innowacyjność. Zakłada się, że „projekt nie musi zainteresować swoim tematem, aby zyskać miano innowacyjnego. Musi jednak w jak największym stopniu zaangażować uczniów do
pracy i pozwolić im wcielić się w rolę: dziennikarzy, pracowników naukowych, reporterów, aktorów. Zaangażowanie uczniów dokumentowane jest
przez ich obecność na platformie TwinSpace i wykorzystywaniem dostępnych tam narzędzi. Wysoki poziom innowacji w projekcie to także dobór
i zastosowanie odpowiednich i różnorodnych metod pedagogicznych, np.
opartych na pracy w podgrupach zadaniowych – poszukiwanie i porównywanie informacji, analiza i rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie
eksperymentów i badań, naukę poprzez zabawę, quizy i gry edukacyjne”
(Raińska-Nowak, red., 2016, s. 65). Uczestnictwo w projektach eTwinning jest doskonałą formą aktywności dzieci i młodzieży na forum międzynarodowym. Przygotowuje ich do uczestnictwa w przyszłych projektach,
które będą podejmować w sferze zawodowej, naukowej, społecznej itp.,
ułatwiając im aplikowanie w grantach o zasięgu zarówno lokalnym jak
i światowym. Nie bez powodu młodzież zaangażowaną w realizację projektów europejskich określa się mianem „Pokolenia eTwinning” (Cassells,
Gilleran, Claire, Santi, red., 2015).
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Hanna Batorowska
International projects for school librarians during the eTwinning program
Abstract

The article refers to the international cooperation of school libraries during the eTwinning
program. The aim of the program and topics of projects submitted as part of the “eTwinning”
competition are presented. Particular attention was given to projects awarded as part of the
“eTwinning program in school libraries”. The competencies formed among students during the
project implementation were presented, indicating the key importance not only of language
and digital competences, but intercultural skills that ensure responsible and wise functioning
in a globalized information environment.
Key words: eTwinning, school library, educational projects, European Union, eTwinning in the
school library, international cooperation of schools
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Hanna Batorowska
Międzynarodowe projekty bibliotekarzy szkolnych w ramach programu eTwinning
Streszczenie
W artykule odwołano się do międzynarodowej współpracy bibliotek szkolnych w ramach
programu eTwinning. Przedstawiono główne założenia programu oraz tematykę projektów
zgłoszonych w ramach konkursu „eTwinning”. Szczególną uwagę zwrócono na projekty
nagrodzone w ramach programu „eTwinning w bibliotekach szkolnych”. Przedstawiono
kompetencje kształtowane wśród uczniów w czasie realizacji projektów, wskazując na
kluczowe znaczenie nie tylko kompetencji językowych i cyfrowych, ale międzykulturowych,
zapewniających odpowiedzialne i mądre funkcjonowanie w zglobalizowanym środowisku
informacyjnym.
Słowa kluczowe: eTwinning, biblioteka szkolna, projekty edukacyjne, Unia Europejska,
eTwinning w bibliotece szkolnej, międzynarodowa współpraca szkół
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WYMIANA MIĘDZYNARODOWA STUDENTÓW I BIBLIOTEKARZY
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Wstęp
Rzeczywistość XXI w. stworzyła wiele nowych wyzwań wynikających
ze zmian technologicznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.
Polskie uczelnie szybko dostosowują się do nowych wymogów kształcenia
i – wykorzystując szereg nowych możliwości jakie niosą międzynarodowe
programy – z sukcesem w nich uczestniczą. Początkowo były to programy
PHARE, Tempus (5., 6. i 7.) oraz Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń, które działały jeszcze przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej. Obecnie dostępne i wdrażane są programy przedstawiające szeroką ofertą edukacyjną i badawczą z partnerami z krajów
Unii Europejskiej i spoza niej. Polskie uczelnie współpracują z podobnymi
ośrodkami akademickimi za granicą, sukcesywnie wzbogacając i udoskonalając swoje plany studiów ze szczególnym uwzględnieniem studentów
zagranicznych. Współpraca odbywa się przede wszystkim w oparciu o oficjalne umowy międzynarodowe, ale nie bez znaczenia jest również część
współpracy o charakterze mniej formalnym, wynikającym z kontaktów
osobistych naukowców. Takie właśnie kontakty owocują często nawiązywaniem szeroko zakrojonej i wieloletniej współpracy naukowo-badawczej
i dydaktycznej.
Uczelnie silnie wspierają zarówno mobilność studentów, jak i kadry
naukowej, kreują nowoczesne programy nauczania w językach obcych,
dostosowując je do wymagań współczesnego rynku pracy, co nadaje szkolnictwu wyższemu wymiar nowoczesności.

1

Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.
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Podstawowe zasady studiowania obcokrajowców w Polsce
Na polskich uczelniach wyższych mogą studiować wszyscy cudzoziemcy. Obowiązują ich jednak różne przepisy. Zostały one szczegółowo
omówione na stronie WWW Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach
wyższych (Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki, 2011).
Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Kandydaci, posiadając np. Kartę Polaka, mogą studiować na zasadach
obowiązujących polskich obywateli. Przyjmowani są oni w takiej samej
drodze postępowania kwalifikacyjnego, co Polacy – odbywają studia nieodpłatnie oraz nabywają prawo do ubiegania się o różnego rodzaju stypendia i zapomogi. Studenci, podejmując kształcenie w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, mogą być przyjmowani
na studia z pominięciem zasad rekrutacji dotyczących Polaków. Mogą oni
także kształcić się jako stypendyści strony polskiej lub jako stypendyści
strony wysyłającej, najczęściej w ramach umów międzynarodowych, nie
ponosząc odpłatności za studia. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy
zobowiązani są do opłaty za studia w różnej wysokości, w zależności od
uczelni. Wszystkich kandydatów ubiegających się o indeks obowiązują jednak szczególne wymagania, które są związane z określonym kierunkiem
studiów.
Cudzoziemcy mają obowiązek legitymowania się dokumentem uprawniającym do podjęcia kształcenia w państwie, w którym został wydany oraz
pozwoleniem na pobyt stały lub czasowy w Polsce. Zgoda na pobyt czasowy jest wydawana maksymalnie na dwa lata z możliwością przedłużenia
o kolejne lata. Z obowiązku otrzymania zgody na pobyt czasowy zwolnieni
są obywatele państw Unii Europejskiej, EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i Szwajcarii oraz posiadacze Karty Polaka.
Przyszli studenci, dokonując wyboru uczelni, a co za tym idzie kraju,
w którym chcieliby studiować, zwracają uwagę na wiele czynników. Na
pewno duże znaczenie ma renoma uczelni. Ale zanim ostatecznie się zdecydują, porównują też inne warunki. We wszystkich krajach europejskich
obowiązuje system boloński, czyli trójstopniowy system edukacji wyższej na
poziomie licencjackim, magisterskim i studiów doktoranckich. W większości krajów funkcjonuje zasada, zgodnie z którą cudzoziemcy mogą zostać
przyjęci na studia bez egzaminu, jeśli spełniają warunki rekrutacji w swoim
kraju. Wyjątek stanowią np. takie kraje jak Czechy i Portugalia. Natomiast
prawie wszystkie uczelnie wymagają certyfikatu potwierdzającego znajomość
języka. Sytuacja może przedstawiać się inaczej poza Europą. Różnice mogą
dotyczyć wysokości opłat za studia (w zależności od uczelni minimum 2000
euro za rok studiów), kosztów związanych z utrzymaniem, systemu stypen-
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dialnego dla cudzoziemców, bądź jego braku oraz realizacji programu studiów w języku angielskim oraz możliwości podjęcia pracy.
Dane statystyczne
1. Liczebność studentów obcokrajowców w Polsce
W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba studentów obcokrajowców rozpoczynających naukę w Polsce. Główny Urząd Statystyczny
podaje, że w roku akademickim 2015/2016 studiowało w Polsce 1 405 133
osób, z czego 57 119 to studenci z zagranicy, co stanowiło 4% ogółu (Rocznik statystyczny RP, 2016, s. 361). Było to ok. 10 tysięcy więcej niż w roku
poprzednim i o ponad 20 tysięcy więcej niż dwa lata wcześniej.

Wykres 1. Liczba studentów zagranicznych w Polsce w latach 2000-2016. Źródło: opracowanie
własne na podstawie Roczniki statystyczne RP za lata 2001-2016

W porównaniu z innymi krajami Polska nie wypada najlepiej (wykres 2).
Dane za rok akademicki 2012/2013 zawarte w Roczniku statystycznym
(Rocznik statystyczny, 2016, s. 806) podają wskaźnik 1,6% studentów obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby studiujących (1 676 827) w Polsce. W porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych, ale także w stosunku
do państw sąsiadujących, np. Czechy, Słowacja, Litwa, w Polsce uczy się
o wiele mniej studentów obcokrajowców. W Unii Europejskiej najmniej
umiędzynarodowionym krajem jest Chorwacja, a Polska zajmuje miejsce
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przedostatnie. Warto tu zwrócić także uwagę na fakt, że obecne tendencje
wzrostu współczynnika umiędzynarodowienia spowodowane są m.in. spadkiem ogólnej liczby studentów w Polsce. W roku akademickim 2015/16 na
polskich uczelniach studiowało ponad 64 000 studentów mniej niż w roku
poprzednim i prawie 440 000 mniej niż w pięć lat wcześniej.

Wykres 2. Procent studentów obcokrajowców w stosunku do ogólnej liczby studentów
w wybranych krajach w roku akademickim 2012/2013. Źródło: opracowanie własne na
podstawie Rocznika statystycznego (Rocznik statystyczny, 2016, s. 806)

W ostatnich latach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW) podejmuje różnego rodzaju działania promujące polski system
kształcenia w innych krajach. Od kilku lat prowadzona jest kampania
„Ready, Study, Go!“, skierowana do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem w naszym kraju. Na profilu internetowym „Ready, Start Go!”
(Ready, study go Poland, 2017) można znaleźć m.in. informacje dlaczego
warto studiować w Polsce, jak wygląda system szkolnictwa wyższego oraz
jak przygotować się do przyjazdu do Polski. Portal działa w języku angielskim i portugalskim, planowane jest także uruchomienie stron w innych
wersjach językowych. W 2015 r. minister MNiSW podpisał Program Umię-
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dzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, zawierający kompleksową wizję
rozwoju umiędzynarodowienia polskiej nauki i uczelni. Ważnym jego elementem jest uczestnictwo naukowców w międzynarodowych programach
edukacyjnych i badawczych. Jednak najważniejszym celem programu jest
nakłanianie do studiowania w Polsce i podejmowania tu zatrudnienia przez
zagranicznych naukowców. Czynnikiem sprzyjającym temu przedsięwzięciu jest obecnie duże zainteresowanie usługami szkolnictwa wyższego na
świecie, co rokuje zwiększeniem liczby zagranicznych studentów. Warunkiem jest jednak stworzenie konkurencyjnej oferty edukacyjnej i zastosowanie skutecznego programu promowania uczelni. Z tego względu coraz
więcej polskich szkół wyższych stara się o pozyskanie studentów zagranicznych, prowadząc kampanie, mające zachęcić młode osoby mieszkające
w innych krajach, do przyjazdu do Polski. Innym rozwiązaniem są także
umowy międzyuczelniane, dotyczące wymiany studentów, podpisywane
przez rektorów uczelni.
Podejmowane są również działania lokalne. W 2006 r. z inicjatywy władz
miejskich powstał projekt „Teraz Wrocław” (Studiuj z nami we Wrocławiu,
2017), który miał na celu przyciągnąć studentów z Europy Wschodniej.
Od początku funkcjonowania projektu studia we Wrocławiu podjęło ponad
1000 osób (dane z 2015 r.) (Oferta edukacyjna dla obcokrajowców, 2017).
2. Kraje
w Polsce

pochodzenia

studentów

obcokrajowców

studiujących

W liczebności studentów zagranicznych wyraźnie przodują sąsiedzi zza
wschodniej granicy. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ponad połowa studentów zagranicznych w Polsce pochodzi z Ukrainy (ok. 30,5 tys.). Duży przyrost ich liczby przez ostatnie lata
jest spowodowany konsekwentną, dziesięcioletnią strategią marketingową
i promocyjną polskich uczelni, jak i obecną, skomplikowaną sytuacją polityczną Ukrainy (Study in Poland, 2017). Drugą największą grupą wśród
studiujących cudzoziemców są Białorusini (ponad 4,6 tys.), a w dalszej
kolejności Norwegowie, Hiszpanie, Szwedzi a także Niemcy, Czesi, Rosjanie
i Litwini. Studenci spoza Europy stanowią ok. 17%. Przybywają oni najczęściej z Azji (Turcja, Chiny, Arabia Saudyjska, Indie, Kazachstan) oraz ze
Stanów Zjednoczonych (Wykres 3).
3. Wymiana studencka na Politechnice Wrocławskiej
W roku akademickim 2014/2015 najwięcej cudzoziemców w Polsce
studiowało na uniwersytetach (10,4 tys.) oraz w wyższych szkołach ekonomicznych (10,2 tys.). Mniej było ich na uniwersytetach medycznych
(5,7 tys.) i w wyższych szkołach technicznych (4,9 tys.) (Coraz więcej obco-
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Wykres 3. Najczęściej występujące kraje pochodzenia studentów w Polsce – w roku
akademickim 2015/2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego
(Rocznik statystyczny, 2016, s. 361-362)

krajowców, 2017). GUS podaje, że na wrocławskich uczelniach wyższych
studiowało 3 670 zagranicznych studentów (Oferta edukacyjna dla obcokrajowców, 2017). Największą liczbą obcokrajowców we Wrocławiu może
poszczycić się Uniwersytet Wrocławski, na którym obecnie (rok akademicki
2016/2017) studiuje ponad 1 200 osób ze 100 krajów (Uniwersytet Wrocławski, 2017).
Według danych pozyskanych z Działu Współpracy Międzynarodowej
Politechniki Wrocławskiej (PWr) najpopularniejszym programem wymiany
jest Erasmus, a kraje, z których przyjeżdża największa liczba studentów na
wymianę pokazuje wykres 4.
Najbardziej popularne kraje pochodzenia osób przyjeżdżających do
PWr w ramach programu Erasmus to Hiszpania, Turcja Portugalia, Francja i Niemcy, na następnych miejscach – z liczbą 7 – plasują się oprócz
Bułgarii, Finlandia, Dania i Węgry, z liczbą 6 – Holandia, Rumunia i Wielka
Brytania, 5 – Czechy, 3 – Cypr i Szwecja, 2 – Szwajcaria i Grecja oraz po
jednym studencie z Austrii, Estonii i Słowenii.
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Wykres 4. Kraje, z których przyjeżdżają studenci na Politechnikę Wrocławską w ramach
programu Erasmus. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy
Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej

Najpopularniejszymi wydziałami dla studentów zagranicznych w programie Erasmus były: Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Architektury. Natomiast dla studentów, realizujących
pełen cykl studiów, najatrakcyjniejszy, obok Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Mechanicznego, okazał się Wydział Elektroniki.
Liczba studentów obcokrajowców w PWr systematycznie wzrasta, co
związane jest z szeroko zakrojoną reklamą uczelni prowadzoną przez Dział
Współpracy Międzynarodowej, m.in. na targach edukacyjnych International Education Fair w Polsce i na świecie. Bogata oferta edukacyjna oraz
kampanie reklamowe z roku na rok przynoszą coraz lepsze efekty.
W ramach pełnego cyklu studiów, według stanu na 31 grudnia 2016 r.,
PWr kształci obecnie 313 studentów z Ukrainy, 96 z Indii, 89 z Białorusi
oraz 29 z Turcji.
Studenci, przyjeżdżając do Polski, wybierają wśród bogatej oferty programów ten najbardziej dogodny dla siebie. Biorą najczęściej pod uwagę
możliwości stypendialne, ale też sugerują się przedziałem czasowym
korzystnym do odbycia całych studiów lub ich części. Jednym z takich
programów jest Student Exchange, który oferuje możliwość wyjazdu studentów Politechniki Wrocławskiej na jeden lub dwa semestry do jednej
z uczelni partnerskich, z którymi mamy podpisaną umowę na wymianę.
Jest to jednak inna umowa niż w przypadku programu Erasmus.
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Wykres 5. Udział studentów w programach dla obcokrajowców w Politechnice Wrocławskiej
w latach 2010-2016. Źródło badań: materiały własne Działu Współpracy Międzynarodowej
Politechniki Wrocławskiej

Wykres 6. Liczba studentów zagranicznych uczestniczących w programach w Politechnice
Wrocławskiej w latach 2010-2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów
z Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej
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W latach 2015/2016 najbardziej popularnymi uczelniami dla studentów PWr były Technische Universität Dresden, Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen, Instituto Politécnico do Porto i Blekinge
Tekniska Högskola.

Wykres 7. Wyjazdy na studia studentów PWr w ramach Programu Student Exchange w latach
2011-2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej

Odrębnymi programami realizowanymi w PWr są wyjazdy w ramach
Erasmus Mundus. Te programy mają na celu podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz wspieranie dialogu i zrozumienia między ludźmi i odmiennymi kulturami poprzez współpracę
z uczelniami z państw spoza Unii Europejskiej. Program podzielony został
na trzy akcje: 1. wspólne studia magisterskie/doktoranckie, 2. wspierające
mobilność między uczelniami z krajów Unii Europejskiej i krajów tzw. trzeciego świata oraz 3. wspólne projekty, prowadzące do internacjonalizacji,
czyli rozszerzenia oddziaływania geograficznego.
Obecnie Politechnika Wrocławska realizuje 6 takich projektów:
 Erasmus Mundus Action 2 – „SIGMA ”(Bałkany Zachodnie),
 Erasmus Mundus Action 2 EU-SATURN (Afryka Południowa),
 Erasmus Mundus THELXINOE (Australia, Nowa Zelandia),
 Erasmus Mundus Fellow Mundus (Ameryka Południowa),
 Erasmus Mundus PHOENIX (Jordania, Liban, Palestyna, Syria),
 Erasmus Mundus INTACT (Azja).
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Wykres 8. Przyjazdy na studia na Politechnice Wrocławskiej w ramach Programu Student
Exchange w latach 2011-2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu
Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej

Wykres 9. Najpopularniejsze uczelnie w Europie wśród studentów PWr w roku 2014/2015.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy Międzynarodowej
Politechniki Wrocławskiej
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Wykres 10. Najbardziej popularne uczelnie w Europie wśród studentów PWr w latach
2015/2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej

Wykres 11. Liczba doktorantów zagranicznych w podziale na kraje w latach 2010-2016. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej
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Wykres 12. Liczba doktorantów zagranicznych na poszczególnych wydziałach PWr w latach
2006-2016. Źródło badań: materiały własne Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki
Wrocławskiej
Legenda: Wydziały: W1 – Architektury; W2 – Budownictwa Lądowego i Wodnego; W3 – Chemiczny; W4 –
Elektroniki; W5 – Elektryczny; W6 – Geoinżynierii Górnictwa i Geologii; W7 – Inżynierii Środowiska; W8
– Informatyki i Zarządzania; W9 – Mechaniczno-Energetyczny; W10 – Mechaniczny; W11 – Podstawowych
Problemów Techniki; W12 – Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Przyjeżdżający studenci realizują program jednego, dwóch semestrów
lub całych studiów, a także doktoranckie studia III stopnia. Dane statystyczne dotyczące tej ostatniej grupy studentów przedstawiono na wykresach 11 i 12.
Pomoc studentom zagranicznym w procesie aklimatyzacji
W wielu krajach działają organizacje, które wspomagają studentów
obcych nacji w dostosowaniu się do nowego otoczenia. W Polsce jest to
m.in. Study Fun Poland (Study fun Poland, 2017). Od 2013 r. działa portal
internetowy, który dostarcza wielu informacji praktycznych z życia codziennego oraz ułatwiających podjęcie decyzji związanych z wyborem uczelni.
Prezentowaną wiedzę opiera na doświadczeniu studentów polskich i zagranicznych. Zajmuje się też promocją na całym świecie polskich uczelni wyż-
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szych oraz współpracuje z wybranymi uczelniami w Polsce. Projekt Study
Fun Polska przygotowuje przewodniki dla obcokrajowców w języku angielskim, które zawierają informacje na temat najważniejszych aspektów życia
studenckiego w Polsce.
Oprócz Study Fun Polska na terenie kraju działa od 1951 r. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) (Migrant info.pl, 2017),
zrzeszająca 165 państw członkowskich. Głównym celem jej działania jest
zarządzanie migracjami, mając na uwadze zarówno dobro migrantów, jak
i społeczeństwa, a także zwalczanie nielegalnej migracji oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Swoją uwagę poświęca również sprawom studenckim.
Na stronie internetowej udostępnia informacje i wskazówki użyteczne dla
osób przyjeżdżających do Polski z zamiarem kontynuacji nauki. Porusza
między innymi tematy studiowania w Polsce, kosztów studiów, prawa do
pracy dla studentów, nostryfikacji dyplomu i uznawania polskich dyplomów za granicą.
Podobną rolę pełnią też polskie szkoły wyższe. Praktycznie w każdej
państwowej uczelni znajduje się dział odpowiedzialny za współpracę międzynarodową oraz rekrutację cudzoziemców. Na portalach internetowych
w bardziej lub mniej szczegółowy sposób opisane są zasady rekrutacji
i studiowania obowiązujące na uczelni oraz kierunki studiów, a także przekazywane są inne przydatne informacje.
Zgodnie z ogólnie panującym trendem, również polskie biblioteki uczelniane wspierają zagranicznych od wielu lat, tworząc witryny internetowe
w innych niż polski wersjach językowych.
Zakres pomocy studentom oferowany na PWr studentom rozpoczynającym lub kontynuującym naukę w PWr jest bardzo szeroki. Na początku
pobytu organizowane są Dni Wstępne. Jest to blok spotkań informacyjnych przygotowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz organizacje studenckie i jednostki PWr. Nowo przybyli studenci uzyskują niezbędne informacje konieczne do właściwego studiowania i funkcjonowania
w nowym dla siebie środowisku.
Oferta Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Od lat Biblioteka PWr, obecnie wchodząca w skład Centrum Wiedzy
i Informacji Naukowo-Technicznej, jest jednostką ściśle współpracującą
z Działem Współpracy Międzynarodowej. Jej przedstawiciele zapraszani są
na Dni Wstępne do prezentacji swojej oferty informacyjnej, źródeł elektronicznych, zasad zapisów do Biblioteki, szkoleń indywidualnych i grupowych, a także innych informacji koniecznych w czasie pobytu zagranicznych studentów. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że jest to niezwykle
korzystne dla studentów, szczególnie z krajów powszechnie nazywanych
jako egzotyczne, ponieważ bliższy kontakt z biblioteką jest dla nich bez-
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stresowy, a zdobyta umiejętność korzystania z zasobów elektronicznych,
czy też i tradycyjnych, jest efektywna. Pracownicy Centrum Wiedzy opracowują szczegółowe prezentacje w języku angielskim, skupiając się na najbardziej istotnych informacjach. Wielokrotnie, w czasie procesu edukacji,
pracownicy Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej organizują dodatkowe
szkolenia dla obcokrajowców na prośbę poszczególnych koordynatorów
wydziałowych czy opiekunów grup, dostosowując swoją ofertę do aktualnych potrzeb. Ponieważ każda z bibliotek uczelni ma własny, specyficzny
regulamin dotyczący korzystania z zasobów, wypożyczeń międzybibliotecznych, zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych fachowa pomoc
bibliotekarzy jest niezbędna.
Zdarza się, że studenci przyjeżdżają już po rozpoczęciu semestru. Często dotyczy to krajów z obowiązkiem wizowym. Takie osoby kierowane są
bezpośrednio do pracowników zajmujących się szkoleniami, co bardzo ułatwia komunikację i adaptację. Można przyjąć więc, że wszyscy przyjeżdżający studenci są przeszkoleni w zakresie korzystania ze zbiorów, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych. Bywa również, że niektórzy zagraniczni
studenci potrzebują dodatkowej pomocy i uwagi ze strony bibliotekarzy,
polegającej na udzielaniu wyczerpujących odpowiedzi i rozwiązywaniu ich
codziennych problemów. Nigdy jednak nie spotykają się z odmową.
Oprócz wspomnianych prezentacji, szkoleń grupowych czy indywidualnych, Centrum Wiedzy Politechniki Wrocławskiej opracowuje materiały
promocyjne oraz informatory dla studentów, zarówno w języku polskim,
jak i angielskim. Biuletyny i ulotki o Centrum, przygotowywane wspólnie z Działem Marketingu i Promocji PWr, zawierają informacje o Bibliotekach Politechniki Wrocławskiej oraz innych jednostkach wchodzących
w jego skład. Każdego roku aktualizowany jest informator dla studentów:
Wrocław University of Science and Technology Libraries – Student Guide,
w którym zawarte są informacje o funkcjonowaniu sieci bibliotek PWr wraz
ze szczegółowymi danymi dotyczącymi godzin otwarcia, wypożyczeń, zasobów elektronicznych. Jest on szeroko wykorzystywany na bieżąco przez
tych, którzy nie uczestniczyli z różnych względów w szkoleniach lub mają
potrzebę przypomnienia sobie niektórych zasad. Informator umieszczony
jest na stronie internetowej, a studenci mogą również korzystać z wersji
drukowanej, którą otrzymują w pakiecie powitalnym. Nakład Informatora
w wersji angielskiej w roku akademickim 2016/2017 wyniósł ponad 1 000
egzemplarzy.
Studenci oprócz wypożyczania zbiorów drukowanych z bibliotek PWr,
mogą korzystać ze zbiorów subskrybowanych przez PWr, także spoza kampusu, poprzez serwer PROXY. Niektórzy studenci preferują tę formę, co
obrazuje poniższy wykres. Mała liczba korzystających w stosunku do studiujących wynika z tego, że są to tylko osoby, które prywatnie wynajmują
mieszkania. Akademiki bowiem należą do głównej sieci komputerowej PWr.
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Wykres 13. Liczba studentów zagranicznych zapisanych do systemu PROXY w latach 20102015. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej

Szkolenia pracowników bibliotek PWr i wymiana międzynarodowa
Pracownicy bibliotek systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, aby
jakość usług oferowanych użytkownikom, w tym studentom zagranicznym,
była na najwyższym poziomie. W lutym bieżącego roku pracownicy Sekcji
Informacji Naukowej uczestniczyli w szkoleniu „Rozwój kompetencji międzykulturowych u pracowników oraz studentów zagranicznych Politechniki
Wrocławskiej” zorganizowanym przez Dział Współpracy Międzynarodowej,
mającym na celu zrozumienie odmiennego myślenia i zachowania zagranicznych studentów. Każdego roku przedstawiciele bibliotek uczestniczą
w zagranicznych konferencjach. W ostatnich latach były to np.: IATUL Conference (Espoo, Finlandia 2014), Europeana Creative Culture Jam (Wiedeń, Austria 2015), Ex Libris anniversary IGeLU Conference (Budapeszt,
Węgry 2015), Innovative Library In Day Era (Jasna, Słowacja), w której od
kilku lat pracownicy biblioteki PWr uczestniczą także jako organizatorzy.
W roku 2017 Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej aktywnie
uczestniczyło w wyjątkowym dla polskiego bibliotekarstwa wydarzeniu –
Światowym Kongresie IFLA 2017.
W Centrum Wiedzy regularnie odbywają się spotkania i szkolenia prowadzone przez przedstawicieli zagranicznych wydawnictw na miejscu oraz
w formie zdalnych webinariów. Można tu wymienić, np.:
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 EBSCO – prezentacja narzędzi efektywnego udostępniania zasobów bibliotecznych, nowoczesnych wskaźników oceny dorobku naukowego
i repozytoriów naukowych, wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery
Service,
 CAS – szkolenie z CAS SCiFinder w ramach spotkania członków
Krajowego Konsorcjum Chemical Abstracts,
 Thomson Reuters – szkolenie z zakresu nowych funkcjonalności
bazy Web of Science.
Długą tradycję mają, odbywające się co dwa lata, wizyty pracowników
bibliotek PWr w Universitätsbibliothek Stuttgart. Bibliotekarze ze Stuttgartu goszczą w naszej bibliotece także w dwuletnich odstępach. Współpraca
ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej w latach siedemdziesiątych, pomiędzy Politechniką Wrocławską a Uniwersytetem w Stuttgarcie,
dotyczącej wymiany doświadczeń w zakresie komputeryzacji, digitalizacji,
wymiany zbiorów i wypożyczeń międzybibliotecznych.
Pracownicy rozwijają swoje kompetencje także poprzez aktywne
uczestnictwo w programach Erasmus. W ciągu ostatnich kilku lat było kilkadziesiąt takich wyjazdów, a w samym 2016 r. uczestniczyło w nich 12
osób. Najczęściej wybierane uczelnie to: Universidade do Porto (Portugalia),
Uniwersytet Pierre et Marie Curie (UPMC), Paryż (Francja), Sorbona, Paryż
(Francja), Universidade de Lisboa (Portugalia), University of Palermo, Sycylia (Włochy), University of Cyprus, Nicosia (Cypr), University of the Balearic
Islands, Majorka (Hiszpania), Middle East Technical University Library,
Ankara (Turcja), Biblioteka Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im.
Giedymina (Litwa), Università degli Studi di Pavia (Włochy), University of
Crete (Grecja), Technical University of Crete Library and Information Center, Chania (Grecja), Danskce Tekniske Bibliotek w Kopenhadze (Dania),
School of Economics and Management of the University of Lisboa (Portugalia), Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim
(Norwegia).
Oprócz tych najbardziej popularnych programów bibliotekarze Centrum
uczestniczyli w dwóch innych projektach: Erasmus Mundus INTACT (Azja)
– Kathmandu University, Kathmandu, Nepal oraz Erasmus Mundus Fellow
Mundus (Ameryka Południowa) – Universidade de Pacifico Lima (Peru).
Nie tylko bibliotekarze PWr zdobywają i wymieniają doświadczenia
w zagranicznych ośrodkach. Centrum Wiedzy również zaprasza na praktyki
zawodowe bibliotekarzy zagranicznych. Dotychczas w ramach Erasmus
Mundus PHOENIX (Jordania, Liban, Palestyna, Syria), Erasmus Mundus
INTACT (Azja) oraz Erasmus Mundus Action 2 EU-SATURN (Afryka Południowa), Politechnika Wrocławska gościła bibliotekarzy z czterech uniwersytetów: United International University Dhaka – Bangladesh, Lebanese
American Univeristy – Liban, Tshwane University of Technology – Republika Południowej Afryki oraz Damascus University – Syria.
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W celu ułatwienia komunikacji z użytkownikiem z zagranicy dyrekcja Centrum Wiedzy stwarza możliwości doskonalenia umiejętności swoich
pracowników poprzez organizowanie i finansowanie nauki języka angielskiego. Co tydzień odbywają się zajęcia dla dwóch grup (na różnych poziomach zaawansowania) prowadzone przez lektorów ze Studium Języków
Obcych PWr. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć sobie gramatykę, słownictwo, doskonalić konwersację oraz rozumienie tekstu czytanego przez native speakera.
Zakończenie
Rozwój edukacji opartej na wszechstronnej wiedzy będzie wymagać coraz
mocniejszego zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Korzyści globalizacji instytucji naukowych, wynikające z tego typu współpracy, obejmują głównie: poprawę jakości kształcenia i badań, umiędzynarodowienie uczelni oraz
jej rozpoznawalność w Europie i świecie. Dobrze i nowocześnie wykształceni
studenci, późniejsi absolwenci, a także pracownicy uczelni, którzy byli beneficjentami programów międzynarodowych z pewnością dobrze wykorzystają
nabyte doświadczenia i umiejętności. Dla studentów na pewno będzie to
bogata wiedza kulturowa, poszanowanie odmiennych kultur i religii, nauka
tolerancji oraz umiejętność zwalczania stereotypów, rasizmu i ksenofobi.
Dla bibliotekarzy oprócz najważniejszego aspektu wymiany, czyli wymiany
doświadczeń i poznania innego warsztatu pracy z użytkownikiem, będzie to
możliwość udoskonalenia pracy w macierzystej jednostce. Udział w programach międzynarodowych przyczynia się do wprowadzania systematycznych
zmian, stając się napędem rozwoju i postępu na rynku usług informacyjnych, tak niezbędnych w codziennej pracy uczelni.
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Jadwiga Wojtczak, Jolanta Wróbel
International exchange of students and librariansat
the Wrocław University of Technology
Abstract
Internationalization of Polish universities has been growing for years. Poland invites
more and more foreign students who are eager to study there. They have a choice where to
study as the universities introduce a wide range of offers. Now it is also very common that
Polish students study abroad choosing one or more offered programmes. On the basis of the
data taken from GUS various statistics concerning foreign and Polish student exchange (also
these from the Wroclaw University of Science and Technology) are taken into consideration.
Different kinds of help for the students were mentioned as well as the offer of the library
directed to the students and the staff of the library.
Key words: foreign students, internationalisation of the universities in Poland, Library of the
Wroclaw University of Science and Technology
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Jadwiga Wojtczak, Jolanta Wróbel
Wymiana międzynarodowa studentów i bibliotekarzy na Politechnice Wrocławskiej
Streszczenie
Umiędzynarodowienie polskich uczelni z każdym rokiem systematyczne wzrasta.
Do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców z zamiarem podjęcia studiów. Mają oni
wiele możliwości wyboru wśród ofert proponowanych przez poszczególne uczelnie. Także
polscy studenci obecnie chętniej studiują za granicą, decydując się na jeden, bądź więcej,
z oferowanych programów. Na podstawie danych zawartych w GUS, w artykule przedstawiono
wybrane statystki dotyczące obcokrajowców studiujących w polskich szkołach wyższych oraz
na bazie danych zebranych lokalnie przybliżono tematykę wymiany studentów na Politechnice
Wrocławskiej. Wspomniano o rodzajach pomocy, na jaką mogą liczyć obcokrajowcy
rozpoczynający naukę w Polsce. Zaprezentowano ofertę biblioteki Politechniki Wrocławskiej
skierowaną do studentów zagranicznych oraz podkreślono rolę szkoleń prowadzonych
w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.
Słowa kluczowe: obcokrajowcy, studenci zagraniczni, umiędzynarodowienie uczelni w Polsce,
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
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HANNA BATOROWSKA1

REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE – DZIELENIE SIĘ
INFORMACJĄ POWINNOŚCIĄ ŚRODOWISKA NAUKOWEGO
Dzielenie się informacją i wiedzą Marzena Świgoń traktuje jako część
interdyscyplinarnego i multidyscyplinarnego obszaru badań, który scharakteryzowała w książce pt.: Zarządzanie wiedzą i informacją (Świgoń,
2012). Wśród różnych procesów i aktywności związanych z zarządzaniem
wiedzą na szczególną uwagę zasługuje proces wymiany informacji, pomysłów, idei i transferu wiedzy, wymagający od osób biorących w nim udział
dużego zaangażowania, wzajemności i zrozumienia potrzeby wspólnego
rozwiązywania problemów dla dobra środowiska, w którym jednostki funkcjonują. W odniesieniu do społeczności akademickiej dzielenie się informacją pozwala na rozpowszechnianie wyników badań własnych lub prowadzonych w zespołach w celu lepszego wykorzystania istniejących zasobów
wiedzy i tworzenia na ich bazie nowej jakościowo informacji oraz wiedzy.
Dzielenie się informacją staje się wymogiem współczesnej nauki i kształtuje nowe typy zachowań, charakteryzujących się dobrowolnością działań
w tym kierunku. Dobrowolność ta wynika ze świadomości istnienia nowych
paradygmatów rozwoju globalnej nauki, nastawionej na międzynarodową
wymianę myśli, zespołową pracę nad projektami, wykorzystywanie światowej sieci www, traktowanie zasobów Internetu jako wspólnego dobra.
Rozwój światowych bibliograficznych baz danych, zapoczątkowany
w latach 60. XX w. przez Institute of Scientific Information (ISI) w Filadelfii, ukazał już dawno kierunek tych zmian. Brak obecności polskich
naukowców w tych bazach, a szczególnie w bazach rejestrujących cytowania naukowe oraz w uznanych repozytoriach cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, na portalach społecznościowych itd. sprawia, że są oni niewidoczni
dla środowiska naukowego, a co za tym idzie ich potencjał naukowy nie
jest znany, wykorzystany, nie przynosi pożytku ani splendoru badaczowi
i jednostce organizacyjnej, którą reprezentuje. Wydawałoby się, że w cza1
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sach dostępu do szczegółowych analiz big data, pozwalających nie tylko na
odkrywanie, ale też na „automatyczną ekstrakcję dotychczas nieznanych,
znaczących informacji z dużych baz danych” (Materska, 2016, s. 52) do
wyspecjalizowanych narzędzi tik, służących parametrycznej ocenie aktywności pracowników nauki, każdy jej przedstawiciel powinien w szczególny
sposób zabiegać o swój wirtualny wizerunek.
Tymczasem prowadzone przez Marzenę Świgoń badania, dotyczące
wymiany i przepływu informacji w polskim środowisku akademickim,
pozwoliły na ukazanie częstotliwości podejmowanych przez nauczycieli
akademickich kontaktów, mających na celu dzielenie się informacją i wiedzą. Analiza danych uwidoczniła duży dystans pomiędzy pracownikami
naukowymi, przejawiający się oporami przed dzieleniem się własną wiedzą naukową i zawodową w ramach nieformalnych kontaktów, w tym
w ramach dyskusji prowadzonych na różnych platformach internetowych
(Świgoń, 2015, s. 151). Cytowana badaczka ustaliła, że w stosunku do
technologii i narzędzi wykorzystywanych w dzieleniu się informacją i wiedzą najczęściej wykorzystywana jest poczta elektroniczna, jako stały środek
wzajemnej komunikacji (51,1%). Systematycznie do dzielenia się informacjami wykorzystywane są punktowane czasopisma elektroniczne w otwartym dostępie (24,2%), serwisy dla naukowców (8,1%), repozytoria preprintów (8,4%), otwarte repozytoria do umieszczania prezentacji, filmów itp.
(5,6%), różne fora internetowe i grupy dyskusyjne (3,8%), własne strony
internetowe lub prowadzone blogi (7,1%), serwisy społecznościowe (4,6%),
a także platformy, umożliwiające dzielenie się wiedzą i informacjami, oferowane w macierzystej uczelni – wewnętrzny, instytucjonalny system informatyczny (4,6%) (Świgoń, 2015, s. 127-128). Odnośnie tego ostatniego
z wymienionych narzędzi, służących do dzielenia się doświadczeniami
naukowymi i informowania o swoim potencjale badawczym, Marzena Świgoń stwierdza, że „prawie połowa respondentów zgłosiła brak wewnętrznego systemu informatycznego na macierzystej uczelni, który wspierałby
dzielenie się wiedzą pomiędzy pracownikami nauki” (Świgoń, 2015, s. 130).
Przekłada tę lukę na spostrzeżenie, że naukowcy w obrębie jednej uczelni
nie znają się, nie czytają swoich publikacji, a nawet nie wiedzą o ich ukazaniu się, można dodać, że nie cytują się nawzajem i nie zabiegają o zwarty
wizerunek naukowy środowiska własnej placówki.
W tym kontekście istnieje konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na
znaczenie systemu zarządzania informacją instytucjonalną w obrębie szkół
wyższych. Zagadnienia te poruszane są przez pracowników wielu bibliotek akademickich i były przedmiotem refleksji między innymi na konferencji i szkoleniu zorganizowanym przez NovaSkills w Warszawie w kwietniu
2016 r. pt.: Repozytorium uczelniane i instytucjonalne – aspekty organizacyjne i prawne (Repozytorium, 2016). Świadomość społeczności akademickiej w obszarze zysków i strat, wynikających z publikowania lub niepubli-
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kowania własnych prac w otwartym dostępie i traktowania repozytorium
uczelnianego jako zasobu prac naukowych i dydaktycznych, w postaci
archiwum danych i bazy danych, jest podstawą konstytuowania się nowego
typu pracownika naukowo-badawczego. Repozytorium traktowane powinno
być, nie tylko jako narzędzie mające na celu gromadzenie, upowszechnianie i promocję dorobku naukowego pracowników danej uczelni, ale rodzaj
platformy do wymiany myśli, idei, pomysłów, podejmowania wspólnych inicjatyw, czyli miejsce, wokół którego skupiałaby się kreatywna społeczność
akademicka. Problemy te porusza wydana w listopadzie 2017 r. publikacja
pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Opublikowana w otwartym dostępie w Repozytorium Uniwersytetu
Jagiellońskiego książka Małgorzaty Janiak i Marii Próchnickiej odnosi się
do bardzo ważnego i aktualnego problemu, jakim jest znaczenie otwartych
repozytoriów uczelnianych w autopromocji pracowników nauki i jednostek,
które reprezentują oraz w procesie dzielenia się wiedzą, a także w ułatwianiu dostępu do pełnych tekstów dokumentów i w tworzeniu baz danych dla
informacji instytucjonalnej (Janiak, Próchnicka, 2017).
Wymogi stawiane polskiemu środowisku akademickiemu, w odniesieniu do ewaluacji rozwoju naukowego, uświadamiają konieczność większej
dbałości o transfer wiedzy w obrębie własnej instytucji i rodzimych placówek, ale szczególnie w odniesieniu do światowych centrów badawczych
i upowszechniania krajowych projektów w skali międzynarodowej. Jak
podkreślają Autorki „w zglobalizowanym, silnie konkurencyjnym środowisku naukowym i edukacyjnym, uczelnie są zobowiązane do ustawicznego
potwierdzania własnej użyteczności i pozycji w tym środowisku oraz podnoszenia prestiżu naukowego i dydaktycznego” (Janiak, Próchnicka, 2017,
s. 11). W tym kontekście analizowana książka wypełnia lukę w zakresie wiedzy o możliwościach wykorzystywania otwartych repozytoriów naukowych
przez pracowników, studentów i doktorantów uczelni wyższej (tu: Uniwersytetu Jagiellońskiego), a także o korzyściach dla jednostki i instytucji,
płynących z uczestnictwa w otwartym udostępnianiu publikacji i innych
rodzajów zasobów. Jej celem jest zachęcenie czytelników do publikowania
w systemie otwartym poprzez zwiększenie poziomu ich świadomości w tym
obszarze, a pośrednio przesłanie skierowanie do decydentów, w gestii których leży egzekwowanie od swoich pracowników wykorzystywania w pracy
zawodowej otwartego dostępu do zasobów nauki.
Prezentowana książka składa się z czterech rozdziałów, z których trzy
pierwsze mają charakter teoretyczny i porządkują wiedzę na temat terminologii, modeli, typologii, typów i wyznaczników takich pojęć, jak: informacja instytucjonalna, system informacji instytucjonalnej, inteligencja
instytucjonalna, Open Access, otwarte mandaty, repozytorium, repozytorium instytucjonalne, biblioteka cyfrowa, otwarty zasób, baza wiedzy, baza
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Il. 1. Okładka książki Małgorzaty Janiak i Marii Próchnickiej pt.: Otwarte repozytorium
Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną:
wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni
(Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2017, ss.146)

danych, archiwum danych. Uporządkowanie definicji pozwoliło na zwrócenie uwagi na braki w nich występujące, nieścisłości i częstokroć jednostronne rozpatrywanie definiowanych obiektów. Ostatni rozdział jest
wynikiem analizy danych zebranych w badaniu ankietowym na temat
wykorzystywanych przez respondentów źródeł i mechanizmów wyszukiwania danych oraz oceny zawartości i funkcjonalności systemów otwartych
zasobów.
Całość uzupełnia bogata literatura przedmiotu licząca 86 pozycji bibliograficznych wyselekcjonowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz
dodatkowo, zamieszczone w Aneksie wykazy stron internetowych jednostek organizacyjnych zajmujących się informacją instytucjonalną (10 pozycji bibliograficznych), wykaz najważniejszych dokumentów i opracowań
na temat Open Access (23 pozycje bibliograficzne), wykaz wybranych prac
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i list kryteriów do oceny repozytoriów i innych serwisów informacyjnych
(33 pozycji bibliograficznych). Do książki dołączono Aneks odnoszący się do
analizy danych ankietowych, zawierający wykresy charakteryzujące populację i próbę badawczą. Uwagę czytelnika zwraca także bogaty materiał
ilustrujący i ułatwiający odbiór przekazywanych treści, w liczbie 71 rysunków. Nie byłoby także zbytecznym dołączenie do książki wykazu rysunków,
który w wielu przypadkach pozwoliłby szybciej dotrzeć do analizowanych
fragmentów tekstu.
Praca Autorek zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na podjęty
trud uporządkowania terminologii dotyczącej zasobów otwartych, wprowadzenia uściśleń, dopowiedzeń i wyjaśnień w tym zakresie oraz rozwinięcie tematu informacji instytucjonalnej, jako niezbędnej do podejmowania
decyzji, wspierania planowania i tworzenia polityki rozwoju instytucji. Jej
wartością jest propagowanie idei otwartych repozytoriów poprzez ukazanie
zalet, jakie generuje ten sposób dzielenia się wiedzą i wyjaśnienie przyczyn
niepełnej aktywności w korzystaniu z tego typu zasobów przez środowisko
akademickie, jak również wyszczególnienie barier w udostępnianiu zasobów
otwartych identyfikowanych przez to środowisko. Analiza barier, mających
związek z biernymi postawami jej przedstawicieli wobec udostępniania
otwartych zasobów wiedzy, pozwoliła na wskazanie sposobów zaradzenia
tym trudnościom. W tym celu Autorki przeprowadziły badania ankietowe.
Metodologia badań została poprawnie skonstruowana, a wyniki z badań
przedstawiono w sposób rzetelny i zrozumiały. Sformułowane na ich podstawie wnioski można uogólnić, odnosząc do środowiska naukowego nie
tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym świadczą między innymi prace
Marzeny Świgoń.
Część badawcza monografii miała ukazać podstawowe funkcje i nowe
usługi dostępne w repozytoriach instytucjonalnych traktowanych jako
istotny składnik systemu oceny jakości uczelni oraz jej środowiska. Badania potwierdziły, że niektóre czynniki oceny jakości tych źródeł nie są
w pełni realizowane, co oznacza, że repozytoria nadal pozostają w fazie
rozwoju i nie ma jeszcze wypracowanego wzorcowego modelu ich funkcjonowania. Autorki przychylają się do stanowiska popierającego ideę wielowymiarowej integracji danych oraz oprogramowania (inkorporacji kontentu repozytorium) w celu globalnego dzielenia się wiedzą. Ich książka
ukazuje repozytoria instytucjonalne, także w tej perspektywie, eksponując
ich rangę w organizacji światowej nauki.
Na uwagę zasługuje również propozycja Autorek, stworzenia specjalnej
kolekcji w repozytorium, scalającej wszystkie prace dotyczące Uniwersytetu
i stanowiącej pełne źródło informacji oraz narzędzie promocji – uznaję ją za
wielce korzystną nie tylko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Janiak, Próchnicka, 2017, s. 90). Taka kolekcja, jak piszą Autorki, „mogłaby być wykorzystywana również w trakcie działań ewaluacyjnych (…). Jednocześnie
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byłaby elementem, który każda inteligentna organizacja posiadać powinna
– zasobem zorientowanym na akumulację i dyfuzję wiedzy” (Janiak, Próchnicka, 2017, s. 90-91).
W refleksji prowadzonej przez Autorki prezentowanej książki ukazane
jest nie tylko znaczenie repozytoriów instytucjonalnych, ale wskazuje się,
że o ich jakość należy zabiegać poprzez aktywne włączenie się całego środowiska do jego tworzenia, ponieważ „sam prestiż uczelni nie przekłada
się na jakość zasobów cyfrowych i prestiż repozytorium, musi ono samo
‘zdobyć’ swoją własną markę”. Podkreśla się też, że uznane, wiarygodne
i prowadzone na wysokim poziomie otwarte repozytoria są bardzo chętnie
wykorzystywane przez naukowców jako narzędzie rozpowszechniania wiedzy oraz zdobywania i potwierdzania prestiżu autorów i uczelni”. Wyniki
badań potwierdziły, że istnieje potrzeba wzmocnienia działań PR na UJ,
aby bardziej podkreślić przynależność badaczy i konkretnych prac do jednostki macierzystej (Janiak, Próchnicka, 2017, s. 76) oraz do zachęcenia
użytkowników-odbiorców do bycia klientami systemu repozytorium instytucjonalnego oraz do bardziej aktywnych z nim interakcji.
Książka napisana poprawną polszczyzną. Dla osób nie mających styczności z informatologią, w sposób zrozumiały przybliża występujące w dyscyplinie pojęcia. Jej struktura jest logiczna, wnioski interesujące wynikające
z analizy danych pozyskanych podczas badań ankietowych oraz z wnikliwej lektury światowej literatury przedmiotu. Tekst został przygotowany
z wielką pedanterią.
Publikację Marii Janiak i Marii Próchnickiej charakteryzuje nie tylko
walor naukowo-badawczy. Jej wartość leży przede wszystkim w uświadamianiu środowisku naukowemu zmian, jakie dokonują się w rozwoju nauki
i konsekwencje tych zmian dla podmiotu. Są one ściśle związane z koniecznością akceptacji kultury organizacyjnej, w której dominowałyby „otwarte
zachowania” i kultury informacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą. Niestety w środowisku akademickim, jak wynika z badań prowadzonych przez
Marzenę Świgoń, wielkość sieci kontaktów polskich naukowców jest niewielka i obejmuje przeważnie „kilka osób, najczęściej z tej samej dziedziny
i z krajowych ośrodków, co wskazuje na homogeniczność niewidzialnych
kolegiów zbudowanych przez ankietowaną kadrę polskich uczelni” (Świgoń, 2015, s. 149). Wyniki badań przeprowadzonych przez Marię Próchnicką i Małgorzatę Janiak korespondują z rozważaniami Marzeny Świgoń
nad kondycją polskiej nauki oraz trwającą reformą nauki i szkolnictwa
wyższego, jak i nad obrazem zmian, jakie się dokonują. Mogą zostać one
wykorzystane do udoskonalania istniejących narzędzi ułatwiających dzielenie się wiedzą w wymiarze indywidualnym i globalnym, np. za pośrednictwem repozytoriów i otwartych zasobów, w tym repozytoriów instytucjonalnych. Aby tak się stało, Autorki rekomendowanej książki widzą
konieczność przygotowania procedur przekazywania konkretnych danych

ARTYKUŁY

89

Il. 2. Model repozytorium OA. Źródło: (Janiak, Próchnicka, 2017, s. 58)

do repozytorium obejmujących elementy ich weryfikacji oraz nadzoru nad
pracami poszczególnych osób i jednostek oraz konieczność wdrożenia tych
procedur w życie. Widzą także potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, w której większe znaczenie odgrywałyby zachowania ‘otwarte’ jej członków, odpowiedzialność za przechowywanie informacji i jej udostępnianie
oraz potrzeba łączenia się w grupy wokół konkretnych problemów badawczych (Janiak, Próchnicka, 2017, s. 59). Powyżej zamieszczony schemat
przedstawia model repozytorium otwartego szkoły wyższej zaproponowany
przez Autorki.
Połączenie wywodu teoretycznego i terminologicznego z badaniami własnymi sprawia, że lektura książki jest interesująca i pożyteczna dla wymagających i krytycznych czytelników. Wnosi ona do dyscypliny, jaką jest
informatologia, nową refleksję nad znaczeniem systemów udostępniających
zasoby nauki w sposób otwarty. Jest nią eksponowanie takich cech, jak
ułatwienie procedur zarządzania wiedzą i jej ewaluacji, promocja uczelni
i osiągnięć jej pracowników, zwiększenie zwrotu z inwestycji na badania
naukowe, umiędzynarodowienie wyników badań, walka z nierzetelnością
naukową itd. Książka stanowi inspirację do dalszej eksploracji różnych
wątków i aspektów problematyki zarządzania informacją i wiedzą i będąc
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udostępnioną środowisku akademickiemu w trybie Open Access powinna
stać się przedmiotem jego wspólnych przemyśleń (między innymi nad
budzącym wiele kontrowersji zagadnieniem gromadzenia surowych danych
badawczych i ich udostępnianiem przez repozytoria instytucjonalne).
Przedmiotem tej refleksji pięć lat temu Marzena Świgoń uczyniła system indywidualnego zarządzania informacją (Personal Informations Management), w którym dużą wagę przywiązywała do narzędzi umożliwiających współpracę i dzielenie się wiedzą pomiędzy naukowcami, takich jak
spersonalizowane strony webowe, fora dyskusyjne, światy wirtualne, blogi
i strony wiki czy społeczne zakładki. Podkreślała korzyści płynące z wykorzystywania systemów PIM dla organizacji związane głównie z budowaniem
przewagi konkurencyjnej, postępem naukowo-technicznym, lepszą organizacją pracy, zwiększaniem potencjału kariery w środowisku akademickim
i dlatego zachęcała do badań nad dzieleniem się informacją i wiedzą, jako
krytycznym punktem procesu zarządzania wiedzą (Świgoń, 2012, s. 266,
335-336).
Podsumowując, zapewnienie swobodnego i powszechnego dostępu do
prac badawczych należy do strategicznych celów polityki naukowej. Dlatego
upowszechnianie i promocja dorobku naukowego mająca na celu zapewnienie jego widoczności w globalnej sieci staje się zadaniem priorytetowym.
Autorki recenzowanej książki podkreślają, że naturalnym miejscem, które
umożliwia deponowanie oraz udostępnianie dorobku naukowego akademików, powinno być ich instytucjonalne repozytorium. Zapewnia ono, jak
pisze Katarzyna Materska „widoczność, przejrzystość i konkurencyjność”
(Materska, 2016, s. 51). Prowadzenie repozytorium staje się powinnością
każdej uczelni wobec własnych pracowników, jak i globalnej społeczności naukowej. Powinność, czyli zobowiązanie wobec innych i szacunek dla
innych, można rozpatrywać także w kontekście szacunku wobec pracy
innych i ich dokonań, zwłaszcza w sferze intelektualnej (Batorowska, 2012,
s. 12). A ten obliguje z jednej strony instytucje akademickie do dbałości
o zapewnienie prestiżu naukowego jego pracownikom, a z drugiej obliguje
pracowników do zapewnienia prestiżu jednostce macierzystej. Świadomość tej więzi jest podstawą budowania kultury organizacyjnej nastawionej na działania o charakterze otwartym, wymagającej zaistnienia sytuacji
powinności moralnej, odnoszącej się do działań podejmowanych w sferze
naukowo-badawczej, a nie tylko suchej kalkulacji, wynikającej z rachunku
parametrycznego, służącego do oceny podmiotów zabiegających o podniesienie swojego znaczenia w środowisku naukowym.
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Hanna Batorowska
Institutional repository - sharing information with the duty
of the scientific community
Abstract

In Małgorzata Janiak and Maria Próchnicka’s book Open repository of the Jagiellonian
University as an element of the institutional information management system attention was
paid to the process of sharing information and knowledge as a duty of the scientific community,
and especially as the university’s duty to provide scientific prestige to its employees and
employees’ duty to ensure prestige of the parent entity. Awareness of this relationship was
recognized as the basis for building an organizational culture focused on open activities. The
process of exchanging information, ideas, ideas and knowledge transfer requires the people
involved in it to engage in a great deal of engagement, reciprocity and understanding the need
to solve problems together. The use of institutional repositories for this purpose as a tool for
gathering, dissemination and promotion of academic achievements of university staff and
a kind of platform for exchanging ideas, ideas and joint initiatives is a common responsibility
of the academic community.
Key words: institutional repository, open access, digital library, information management,
information and knowledge sharing, open repository of the Jagiellonian University

Hanna Batorowska
Repozytorium instytucjonalne – dzielenie się informacją
powinnością środowiska naukowego
Streszczenie
W książce Małgorzaty Janiak i Marii Próchnickiej pt.: Otwarte repozytorium Uniwersytetu
Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną zwrócono
uwagę na proces dzielenia się informacją i wiedzą jako powinność środowiska naukowego,
a szczególnie jako powinność uczelni w zapewnieniu prestiżu naukowego swoim pracownikom
i powinność pracowników do zapewnienia prestiżu jednostce macierzystej. Świadomość
tej więzi uznano za podstawę budowania kultury organizacyjnej nastawionej na działania
o charakterze otwartym. Proces wymiany informacji, pomysłów, idei i transferu wiedzy
wymaga od osób biorących w nim udział dużego zaangażowania, wzajemności i zrozumienia
potrzeby wspólnego rozwiązywania problemów. Wykorzystanie do tego celu instytucjonalnych
repozytoriów jako narzędzia gromadzenia, upowszechniania i promocji dorobku naukowego
pracowników uczelni oraz rodzaj platformy do wymiany myśli, idei, pomysłów i podejmowania
wspólnych inicjatyw jest wspólną powinnością środowiska akademickiego.
Słowa kluczowe: repozytorium instytucjonalne, otwarty dostęp, biblioteka cyfrowa,
zarządzanie informacją, dzielenie się informacją i wiedzą, otwarte repozytorium Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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BIBLIOTHECA BALTICA – WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK KRAJÓW
REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO JEDNA Z PŁASZCZYZN
MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ BIBLIOTEKI
NARODOWEJ

Analizując współpracę międzynarodową europejskich bibliotek najbardziej bogate i wielopłaszczyznowe zdaje się być wspólne działanie bibliotek
narodowych. Książnice narodowe są instytucjami o charakterze ogólnopaństwowym, a ich funkcjonowanie realizowane jest ze środków państwa, czyli
budżetu centralnego. Z tego też względu charakteryzuje je podobieństwo
statutów i zakresów działania bez względu na kraj ulokowania. Wyraźnie
zbieżne są dwa podstawowe nurty działania: gromadzenie i zabezpieczanie całego dorobku piśmienniczego związanego z językiem kraju i narodu
(zazwyczaj prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego) oraz opracowywanie i przewarzanie danych o zasobach piśmiennictwa narodowego
(Klukowski, 2005, s. 11).
Jedną z cech wspólnych europejskich bibliotek narodowych jest również wykorzystanie nowych technik przetwarzania danych i nowoczesnych
narzędzi informacyjnych i informatycznych. Zmiany technologiczne rozpoczęły się wraz z automatyzacją procesów bibliotecznych (opracowanie zbiorów) a w latach 60. XX wieku rozpoczęto tworzenie katalogów komputerowych oraz bibliograficznych baz danych. Biblioteki narodowe aktywnie
podjęły się tworzenia sieci bibliotecznych. Zautomatyzowana sieć polega na
zorganizowaniu grupy bibliotek tworzących wspólną bazę danych bibliograficznych w trybie online (Jacquesson, 1999, s. 164). Sieci dostosowują
się do modeli kulturowych różnych krajów: pierwszym krajem europejskim, który w 1969 r. opracował zautomatyzowaną sieć bibliotek PICA,
była Holandia. Przykładowo, w Finlandii baza LIDA jest katalogiem centralnym, a część opisów pochodzi ze Szwedzkiej Biblioteki Narodowej. W tym
aspekcie działalności (automatyzacją, czy wprowadzaniem nowych technologii informacyjnych) druga połowa XX w. – doba globalizacji i rozwoju
1
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e-społeczeństwa – charakteryzuje się intensywnym rozwojem współpracy
pomiędzy książnicami nie tylko w Europie, ale i na świecie.
Analiza działalności polskiej Biblioteki Narodowej w sferze współpracy
narodowej, pokazuje bogactwo obszarów, na których współpracują ze sobą
instytucje o różnorodnym charakterze i celach. Według statutu Biblioteki
Narodowej, paragraf 17 określa jej działalność z innymi instytucjami tak na
szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
„Biblioteka współpracuje z odpowiednimi bibliotekami i pokrewnymi
instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą, szczególnie
w zakresie:
1) udostępniania zbiorów;
2) wymiany wydawnictw;
3) wymiany informacji;
4) wymiany doświadczeń i osiągnięć;
5) krajowych i międzynarodowych programów bibliotecznych;
6) realizacji wspólnych programów wydawniczych i innych inicjatyw
naukowych i kulturalnych” (Statut BN, 2015).
Międzynarodowa aktywność polskiej książnicy przejawia się przede
wszystkim w działaniach podejmowanych na forum bibliotekarskich organizacji międzynarodowych, we współpracy z bibliotekami innych państw.
Największą i mającą najszersze spektrum działalności jest IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarzy, ang. The International
Federation of Library Associations and Institutions). Ta międzynarodowa
instytucja reprezentująca interesy bibliotekarzy i pracowników informacji
została powołana w Edynburgu w 1927 r. W Polsce członkami IFLA oprócz
BN jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Od początku istnienia zakres podejmowanych problemów i działań
tej organizacji był bardzo szeroki. Dotyczył organizacji bibliotek, struktur
organizacyjnych, problemów warsztatowych, dotyczących systemów katalogowych, opisu bibliograficznego, jak również standardów dotyczących
statystyki bibliotecznej, budownictwa, wyposażenia. Bliskie stowarzyszeniu są również sprawy związane z automatyzacją, czy wprowadzaniem
nowych technologii informacyjnych (Kołodziejska, 2004, s. 10).
Podstawowe działania IFLA, określone przyjętą strategią tej organizacji to:
 ALP (ang. Advancement of Librarianship Programme) – rozwój profesji bibliotekarskiej w krajach rozwiniętych,
 FAIFE (ang. Free Access to Information and Freedom of Expression)
– zapewnienie wolności dostępu do informacji i wolności ekspresji,
 CLM (ang. The Copyright and other Legal Matters Committee) –
egzekwowanie przestrzegania prawa autorskiego i innych usług prawnych,
 PAC (ang. Preservation and Conservation) – podejmowanie inicjatyw
związanych z konserwacją i zabezpieczaniem materiałów bibliotecznych.
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Polska Biblioteka Narodowa współpracuje również z ILA, ang. International Literacy Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Alfabetyzacji), mające zupełnie inny charakter działalności niż IFLA. Organizacja została założona w 1956 r. w Stanach zjednoczonych jako IRA, ang.
International Reading Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze). Jest to stowarzyszenie pozarządowe (podobnie jak IFLA) jednak
działania tej organizacji skupiają się wokół problemów dydaktycznych
(metodyki nauczania czytania i pisania) oraz funkcjonowania książki dla
dzieci (Kołodziejska, 2004, s. 11-12). Stowarzyszenie wykonuje imponującą
pracę realizując dziesiątki światowych projektów alfabetyzacji na całym
świecie, wydając książki i publikacje. Sztandarowym projektem organizacji jest Diagnostyczny Model Nauczania, który jest dostarczany przez sieć
o nazwie Global Development Network Literacy. Łączy on nauczycieli na
całym świecie w celu wspierania i podwyższania jakości nauki szkolnej
poprzez ich wsparcie w reagowaniu na potrzeby ucznia, udostępnianiu
danych, zawiera szkolenia i coaching.
W 2011 r. polska Biblioteka Narodowa była gospodarzem prestiżowego
wydarzenia jakim były obrady Kongresu AIB (franc. Association Internationale de Bibliophilie – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliofilów). Odbywały się one w warszawskim gmachu BN (Biblioteka Narodowa. 28. Światowy Kongres Bibliofilów).
AIB z siedzibą w Paryżu, jest organizacją zrzeszającą bibliotekarzy,
antykwariuszy, wydawców i bibliotekoznawców z kilkudziesięciu krajów.
Członkami Stowarzyszenia są także instytucje kultury i biblioteki, w Polsce
Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Kongresy AIB dają możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów na
najwyższym poziomie eksperckim.
Nie można pominąć udziału polskiej książnicy we współpracy z organizacjami zrzeszającymi biblioteki narodowe. Taką jest Liga Europejskich
Bibliotek Naukowych (LIBER, franc. Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). Powstała ona w 1971 r. pod auspicjami Rady Europy,
jako stowarzyszenie europejskich bibliotek naukowych – obecnie z ponad
30 krajów. Głównym działaniem tej organizacji jest aktywne promowanie współpracy pomiędzy bibliotekami i organizacjami bibliotekarskimi
oraz wspieranie funkcjonowania ponadnarodowej sieci bibliotek naukowych. LIBER ściśle współpracuje z innymi organizacjami bibliotekarskimi,
zwłaszcza z IFLA. Celem jest zapewnienie przepływu informacji i współpracy pomiędzy bibliotekami europejskimi i pozaeuropejskimi (przede
wszystkim z amerykańskim), które w II połowie XX wieku narzuciły bibliotekarstwu akademickiemu anglosaski model biblioteki otwartej, przyjęty
za ich własny w większości krajów europejskich (Kobierska-Maciuszko,
2001). Stowarzyszenie patronuje specjalnym programom, przykładowo:
Open Archives Initiative (OAI) czy Marc Harmonization. LIBER, promuje
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rozwój hybrydowych bibliotek, podkreślając, iż ze względu na dostępność
informacji naukowej w formie elektronicznej coraz więcej użytkowników, za
pośrednictwem globalnych sieci, korzysta z bibliotek cyfrowych. LIBER dba
o współpracę nie tylko między wytwórcami kultury i nauki, a jej odbiorcami, ale też wydawcami. Tworzy zasady i prawo, troszcząc się o interesy
wszystkich stron i nieograniczony dostęp do wiedzy.
Innym prężnie działającym stowarzyszeniem bibliotek naukowych jest
CERL – Europejskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych (ang. Consortium of
European Research Libraries). Do CERL należą europejskie biblioteki narodowe oraz największe biblioteki akademickie i inne naukowe. W 2007 r.
konsorcjum Grupa Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare
Druki wstąpiło w szeregi organizacji. Dzięki temu, wszystkie biblioteki
należące do grupy polskiej, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, jako
lidera, otrzymały dostęp do bazy danych zawierającej opisy książek drukowanych przed 1830 r. oraz uprawnienia do wprowadzania opisów książek
znajdujących się w zbiorach bibliotek należących do grupy polskiej (Hand
Press Book Database). W Polsce do CERL należą: Biblioteka Narodowa,
Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Biblioteka Polskiej
Akademii Nauk w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu oraz Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (Polskie
Biblioteki przystąpiły do CERL, 2007) Nowym projektem zaproponowanym
przez CERL jest budowa portalu naukowego CERL Research Portal, który
mógłby służyć jako źródło informacji dla bibliotekarzy i naukowców zajmujących się dziejami kultury.
Poza działalnością w stowarzyszeniu, na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt uczestnictwa polskiej BN w projekcie Europejskiej Biblioteki
Cyfrowej Europeana (TEL – The European Library – Biblioteka Europejska)
i aktywny udział w projekcie TELplus oraz przystąpienie w styczniu 2008 r.
do międzynarodowego stowarzyszenia IIPC (Międzynarodowe Konsorcjum
Archiwizacji Internetu, ang. International Internet Preservation Consortium). Celem jego działalności jest archiwizacja zasobów światowego Internetu oraz popularyzacja narzędzi i standardów archiwizacyjnych w tym
zakresie. Polska Biblioteka Narodowa została jego członkiem obok ponad
czterdziestu bibliotek narodowych oraz archiwów z Europy, Ameryki Północnej, Azji oraz Australii. W tym samym roku Biblioteka Narodowa zaimplementowała przygotowane przez konsorcjum IIPC oprogramowanie Heritrix, służące do archiwizacji stron internetowych oraz wykonała pierwsze
testowe zapisy archiwalne.
Warto tu wiedzieć o organizacji, do której również należy polska książnica, tj. Innovative User Group (IUG), skupiającej biblioteki korzystające z innowacyjnych interfejsów. Grupa Innowacyjnych Użytkowników
powstała w 1991 r. jako międzynarodowa organizacja bibliotek członkow-
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skich, które wykorzystują innowacyjne interfejsy i zintegrowane oprogramowanie dedykowane bibliotekom.
Na uwagę zasługuje działalność fundacji dedykowana bibliotekom narodowym w formie Konferencji Narodowych Bibliotek Europejskich (CENL)
i Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych (CDNL). CENL jest fundacją, działającą w celu zwiększenia i wzmocnienia roli bibliotek narodowych
w Europie, w szczególności w zakresie ich odpowiedzialności za utrzymanie
narodowego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie dostępu do wiedzy
w tej dziedzinie. Z kolei CDNL zajmuje się wszystkimi funkcjami bibliotek narodowych, uwzględniając znaczne różnice między krajami, zwłaszcza
w zakresie budowy zasobu poprzez egzemplarz obowiązkowy, katalogowania, konserwacji i promocji czytelnictwa.
W przestrzeni różnorodnej współpracy warto wspomnieć o międzynarodowej współpracy bibliotek specjalnych w ramach różnorodnych organizacji. Jedną z nich jest IASA (ang. International Association of Sound and
Audiovisual Archives – Międzynarodowe Stowarzyszenie Archiwów Dźwiękowych i Audiowizualnych). Powstała ona w 1969 r. w Amsterdamie, dla
międzynarodowej współpracy między archiwami, które zachowują nagrany
dźwięk i dokumenty audiowizualne. IASA ma członków z 70 krajów reprezentujących m. in. archiwa dla wszystkich rodzajów nagrań muzycznych,
historycznych, literackich, etnologicznych dokumentów dźwiękowych,
spektakli teatralnych, nagrania językowe i dialekt, a także nagrania dla
celów sądowych.
Z organizacją IASA ścisły związek utrzymuje IAML (ang. International Association of Music Libraries – Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych,
Archiwów i Ośrodków Dokumentacji). To stowarzyszenie zostało założone
w lipcu 1951 r. w Paryżu w celu nawiązania międzynarodowej współpracy
bibliotek muzycznych oraz wspomagania działalności zawodowej bibliotekarzy muzycznych. Obecnie skupia ok. 1850 instytucji i członków indywidualnych z 53 krajów. Cele stowarzyszenia to wspomaganie i promowanie
aktywności bibliotek muzycznych, archiwów i centrów informacji muzycznej oraz wzmacnianie współpracy między członkami stowarzyszenia, propagowanie znaczenia instytucji muzycznych dla kultury narodowej i międzynarodowej, wspomaganie procesów edukacji zawodowej i dokształcania,
realizacja projektów dotyczących bibliografii, katalogowania, konserwacji
i badań naukowych i wspomaganie ogólnych potrzeb bibliotek muzycznych.
Ciekawą formą współpracy międzynarodowej bibliotek, w której ze
strony Polski udział biorą: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka
UMK, Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz biblioteka PAN w Gdańsku
jest Bibliotheca Baltica zrzeszająca biblioteki rejonu Morza Bałtyckiego.
Współpraca ta jest o tyle interesujące, iż podejmują ją niepodobne do
siebie statutowo biblioteki, ale i stowarzyszenia, biblioteki naukowe, uniwersyteckie, publiczne i narodowe, a łączy je obszar Morza Bałtyckiego.
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Bibliotheca Baltica to grupa robocza 38 bibliotek z 11 krajów posiadających dostęp do Bałtyku lub połączonych z tym regionem tradycją i kulturą.
Członkowie Bibliotheca Baltica to:
 Białoruś: Biblioteka Narodowa Białorusi,
 Dania: Biblioteki Kopenhaskie (największa organizacja w Danii
zrzeszająca biblioteki publiczne) (About Copenhagen Libraries),
 Estonia: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Politechniki w Tallinie,
Biblioteka Uniwersytecka w Tallinie, Biblioteka Publiczna w Tartu, Biblioteka Uniwersytecka w Tartu,
 Finlandia: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka w Turku,
Biblioteka Uniwersytecka w Åbo, Fińskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(Sipilä, 2010, s. 1),
 Niemcy: Biblioteka Uniwersytecka w Rostoku, Biblioteka Miejska w Berlinie – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe, Biblioteka Uniwersytecka
w Greifswaldzie, Biblioteka Naukowa Instytutu Herdera w Marburgu, Biblioteka Publiczna Lubeki, Nordost-Bibliothek, Biblioteka w Szlezwik-Holsztynie, Biblioteka Regionu Mecklenburg-Vorpommern, Biblioteka Wetzlar,
 Łotwa: Biblioteka Narodowa,
 Litwa: Biblioteka Narodowa Litwy, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Publiczna Biblioteka Vincas Kudirka, Biblioteka Uniwersytetu
w Kłajpedzie,
 Norwegia: Biblioteka Narodowa,
 Polska: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
w Gdańsku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
w Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Rosja: Biblioteka Narodowa Rosji, Biblioteka Rosyjskiej Akademii
Nauk, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie,
 Szwecja: Biblioteka Narodowa Szwecji, Biblioteka Uniwersytecka
w Uppsali, Biblioteka Miejska w Sztokholmie, Biblioteka Almedalen
w Visby, Biblioteka Uniwersytecka Södertörn w Sztokholmie.
Priorytetem działalności stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa
kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. Bibliotheca Baltica ma na celu
współpracę wszystkich typów bibliotek z obszaru Morza Bałtyckiego w celu
zwiększenia wysiłków na rzecz zachowania, rozwoju, katalogowania, publikowania i udostępniania dziedzictwa obszaru Morza Bałtyckiego. Pomysł
stworzenia stałego organu w celu ułatwienia współpracy między bibliotekami w obszarze Morza Bałtyckiego, powstał w czasie międzynarodowego
sympozjum o nazwie „Bibliotheca Baltica”, które zostało zorganizowane
przez Bibliotekę Miejską w Lubece, w czerwcu 1992 roku w ramach Ars
Baltica. Siedziba główna znajduje się w Bibliotece Narodowej Łotwy.
Zadaniem Grupy Roboczej według statutu Stowarzyszenia Bibliotheca
Baltica jest:
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 ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych w bibliotekach na
obszarze Morza Bałtyckiego dla celów naukowych i dydaktycznych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze Morza Bałtyckiego,
 poprawa warunków pracy bibliotek współtworzących stowarzyszenie,
 podniesienie poziomu informacji na temat obszaru i krajów mających dostęp do Morza Bałtyckiego (Working Group Statutes, 2010).
W ramach ułatwiania dostępu do zbiorów i dorobku kulturowego
regionu nadbałtyckiego utworzono Wirtualną Bibliotekę Morza Bałtyckiego. Składa się ze stale rosnącego zbioru antologii tekstów literackich
reprezentujących tematykę szeroko związaną z Morzem Bałtyckim.
Autorzy tekstów „będących w posiadaniu” wirtualnej biblioteki albo
pochodzą z tego regionu, albo pisane przez nich utwory dotyczą aspektów
życia związanych geograficznie z Bałtykiem. Szczególnie jeśli dotyczą życia
kulturalnego i intelektualnego dorobku ludzi zamieszkujących region,
psychologicznej analizy życia społecznego w kurortach. Szczególną uwagę
zwraca się na autorów pochodzących z tych stron, a publikujących swoje
spostrzeżenia z podróży czy doświadczenia życiowe.
Ważnym elementem biblioteki cyfrowej są całe zestawienia i zbiory tekstów zebrane wokół różnorodnych mitologii narodowych państw nadbałtyckich. Przekłady tekstów na inne języki bałtyckie pomagają kształtować
wspólny mianownik kulturowy i budują podstawę dla ponadnarodowej literackiej historii regionu Morza Bałtyckiego.
Teksty w obrębie biblioteki są uporządkowane alfabetycznie według
autorów, a także wg lokalizacji geograficznej.
Jedenastu redaktorów z krajów położonych nad Bałtykiem jest odpowiedzialnych za wybór tekstów i ich redakcję. Kompletują w bibliotece
cyfrowej kanon literatury nadbałtyckiej. W jego skład wchodzi literatura
duńska, estońska, fińska, niemiecka, islandzka, łacińska, łotewska, litewska, norweska, polska, rosyjska, literatura Samów i szwedzka. Zasady
wyboru publikacji wchodzących w skład wirtualnej biblioteki były omawiane podczas spotkania przygotowawczego na Międzynarodowym Spotkaniu Redaktorów i Tłumaczy w Ventspils na Łotwie. Założono iż, w ciągu
najbliższych lat projekt będzie stale rozwijany i otwarty na sugestie czytelników, użytkowników strony internetowej. Redaktorzy zgodzili się, że korpus wirtualnej biblioteki powinien zawierać dzieła około 100 pisarzy i 500
plików pełnotekstowych.
Aktywna działalność członków projektu Bibliotheca Baltica mieści się
również w cyklicznych sympozjach odbywających się co dwa lata. W 2016
roku 13. Międzynarodowe Sympozjum Bibliotheca Baltica odbyło się 20-21
października w Rydze, w Bibliotece Narodowej Łotwy. Poprzednie 12. Międzynarodowe Sympozjum Bibliotheca Baltica gościło w Szwecji, w Sztokholmie. W dniach 9-10 października 2014 r. omawiano tematy związane
z digitalizacją zbiorów.
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W 2012 roku, 11. Kongres Bibliotek Morza Bałtyckiego w Tallinie,
zgromadził członków Bibliotheca Baltica na obradach dotyczących usług
bibliotecznych, dzielono się tu doświadczeniami z najlepszych praktyk. 10.
spotkanie poświęcono omówieniu tematów związanych z różnorodnością
kulturową regionu Morza Bałtyckiego, tematom omawiającym wspólną
historię, różne języki, kulturę. Sympozjum gościło w Finlandii, w Helsinkach, 21-22 października 2010 r.
Warto przypomnieć także wcześniejsze przedsięwzięcia, między innymi
9. Międzynarodowy Kongres Bibliotheca Baltica traktował o zbiorach specjalnych, a mianowicie mapach i innych zasobach kartograficznych i informacyjnych na obszarze morskim (23-24 października 2008 r.); 8. Międzynarodowe Sympozjum “How do we rescue Baltic Heritage in digital Europe?”,
W jaki sposób możemy uratować Bałtyckie dziedzictwo w Europie cyfrowej?
Tym razem uczestnicy spotkali się na Litwie, w Wilnie, w listopadzie 2006 r.
Dwa lata wcześniej spotkanie odbyło się w 2004 r. w Niemczech w Greiswaldzie, mówiono tu o średniowiecznych rękopisach, starych i rzadkich
książkach. Dyskutowano o dostępie do starych druków i stanie badań nad
nimi w erze cyfrowej. 6. Międzynarodowy Kongres miał miejsce we wrześniu
2002 r. w Kopenhadze natomiast dwa lata wcześniej, również we wrześniu,
piąte z kolei spotkanie gościło w Polsce. „Biblioteki i dziedzictwo kulturowe
basenu Morza Bałtyckiego” był to główny temat, trwającego w Szczecinie, V Międzynarodowego Kongresu Bibliotek Morza Bałtyckiego „Bibliotheca Baltica”, polskim gospodarzem piątej edycji kongresu była Książnica
Pomorska w Szczecinie. Przyjechali znawcy tematu z Biblioteki Królewskiej
w Sztokholmie, dysponującej największymi zbiorami z tego obszaru, biblioteki narodowej w Oslo, biblioteki pruskiego dziedzictwa w Berlinie, Estońskiej Biblioteki Narodowej w Tallinie, narodowej w St. Petersburgu, Biblioteki Parlamentu w Helsinkach oraz z Warszawy, przedstawiciele bibliotek
z Gdańska, Szczecina i Torunia. Drugim tematem szczecińskich obrad była
„Ochrona czasopism w zbiorach bibliotek nadbałtyckich, od renesansu aż
do czasów najnowszych” (Bibliotheca Baltica. Rzeczpospolita). Poprzednie
kongresy odbywały się 1998 r. w Sztokholmie, w 1996 w Rydze (newsletter
nr 5), w Tartu dwa lata wcześniej, a pierwsze założycielskie międzynarodowe
sympozjum miało miejsce w Lubece w roku 1992.
Ciekawe wnioski, poszczególne dokumenty i podsumowania z kongresów można znaleźć w biuletynach dostępnych online, wydawanych przez
Bibliotheca Baltica, a które to Stowarzyszenie publikuje średnio dwa razy
w roku. Wydane zostały dwadzieścia trzy numery, pierwszy opublikowano
1 stycznia 1992 r. Choć stowarzyszenie Bibliotheca Baltica nie może być
zaliczane do najbardziej wpływowych międzynarodowych organizacji bibliotecznych, jego praca spełnia ważne zadanie w coraz szybciej zmieniającym
się świecie bibliotek, informacji i badań naukowych, dostarczając bazę
wymiany informacji nie tylko pomiędzy bibliotekarzami krajów nadbałtyc-
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kich, ale także pomiędzy dyrektorami bibliotek i specjalistów gromadzenia
czy udostępniania zbiorów.
W artykule skupiono się na międzynarodowej współpracy polskiej
książnicy narodowej z organizacjami i stowarzyszeniami bibliotekarskimi,
prezentującymi w swych statutach szerokie spektrum działań począwszy
od rozwiązywania problemów warsztatowych dotyczących opisu bibliograficznego czy systemów katalogowych, poprzez inicjatywy związane z konserwacją i zabezpieczaniem zbiorów, aż po archiwizację Internetu. Wskazano
na współpracę bibliotek na arenie światowej, w wyniku związków polskiej
BN, z takimi organizacjami jak IFLA, ILA, AIB czy IIPC. Zaprezentowano
również organizacje skupiające europejskie biblioteki narodowe, takie jak
CENL czy Liga Europejskich Bibliotek Narodowych LIBER, działających
na „starym kontynencie” w sposób niezwykle aktywny i współdziałających
z innymi organizacjami, np. IFLA. Omówiono kooperację z bibliotekami
specjalnymi w ramach takich międzynarodowych stowarzyszeń jak IASA
czy IAML. Wskazano również na inicjatywę skromniejszą ze względu na
obszar działania, a mianowicie projekt skupiający biblioteki w regionie
Morza Bałtyckiego – Bibliotheca Baltica. Ta inicjatywa działa lokalnie, lecz
w sposób interesujący i pozwalający poznawać kulturę i tradycję regionu
nadbałtyckiego na arenie międzynarodowej. Popularyzuje tę wiedzę i zasoby
dzięki dbałości o zasoby Wirtualnej Biblioteki Morza Bałtyckiego, a także
cyklicznie organizowane międzynarodowe kongresy i publikacje biuletynów
dostępnych online.
Niezwykle cenna jest współpraca pomiędzy bibliotekami, czy to na
szczeblu krajowym czy międzynarodowym. Ta druga ze względu na swój
zasięg, olbrzymie nakłady finansowe jest bardziej zauważalna i spektakularna, dobitniej wskazuje na potencjał, jaki tkwi w środowisku bibliotekarskim, za sprawą wzajemnej współpracy wielorakich instytucji książki.
Z pewnością na skutecznej współpracy placówek, ich wzajemnej wymianie
wiedzy i realizacji różnorodnych projektów ostatecznie najwięcej zyskuje
użytkownik. Otrzymuje on rzetelną informację o zbiorach własnych, innych
bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, uzyskuje łatwy dostęp
do zbiorów, często zdigitalizowanych, zawierających meta dane. Pokazany
w artykule szeroki zakres wspólnych działań i zasobów poszczególnych
organizacji i stowarzyszeń, daje nie tylko informacje o korzyściach i wyzwaniach związanych z biblioteczną współpracą międzynarodową, ale również
nadzieję na jej dalszy rozwój poprzez podejmowanie nowych działań i programów w ramach kooperacji międzynarodowej.
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Bibliotheca Baltica – współpraca bibliotek krajów regionu Morza Bałtyckiego jako
jedna z płaszczyzn międzynarodowej działalności polskiej Biblioteki Narodowej
Streszczenie
Autorka dokonała przeglądu działalności europejskich bibliotek narodowych
i specjalnych na forum międzynarodowym. Krótko scharakteryzowała międzynarodowe
organizacje bibliotekarskie i współpracę z nimi polskiej książnicy narodowej. W ramach
działań międzynarodowych zwróciła uwagę na projekt Bibliotheca Baltica, który to w drugiej
części artykułu szczegółowo opisała. Znalazła tu zastosowanie metoda heurystyczna
stron źródłowych międzynarodowych stowarzyszeń bibliotekarskich, ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji zrzeszającej biblioteki regionu bałtyckiego Bibliotheca Baltica
oraz analiza materiałów cyklicznie publikowanych przez to stowarzyszenie.
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Julita Niedźwiecka-Ambroziak
Bibliotheca Baltica - cooperation libraries Baltic Sea region as one of the platform
of the international activities polish National Library
Abstract
The author reviewed the activities of the European national libraries and special on the
international forum. Shortly characterized the international organizations and cooperation
with the Polish National Library. As part of the international action drew attention to
Biblioteheca Baltica project, which is in the second part of the article described in detail
The author applied the method for examining the heuristic web page Bibliotheca Baltica and
materials periodically published by the association.
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OGÓLNOPOLSKA WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH
W RAMACH TWORZENIA BAZY WIKI EDU LINKI

Zgodnie z zasadami działania bibliotek pedagogicznych, sprecyzowanymi w ustawie o bibliotekach z 1997 roku (Ustawa, 1997), jak i obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministerialnym o zasadach działania
publicznych bibliotek pedagogicznych (Rozporządzenie, 2013), placówki te
powinny służyć w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (Biblioteki pedagogiczne i ich zasoby…).
W myśl wyznaczonych kierunków, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
we Wrocławiu, nakreśla misję swojej działalności. Zapewniając dostęp do
źródeł wiedzy i informacji, promując nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej, placówka bierze czynny udział w upowszechnianiu idei
kształtowania ustawicznego w środowisku osób związanych z oświatą.
Chcąc sprostać ewoluującym potrzebom informacyjnym użytkowników
biblioteki, a w szczególności nauczycieli, wrocławska biblioteka pedagogiczna, wzbogaciła dostępne bazy i katalogi o kolejne źródło informacji, prezentujące wyselekcjonowane, aktualne i uporządkowane zasoby Internetu,
dotyczące szeroko pojętej edukacji.
Wszystkie informacje podawane w niniejszym artykule są zbiorem materiałów i doświadczeń zebranych na przestrzeni ostatnich sześć lat przez
autorkę, pełniącą funkcję koordynatora prezentowanej bazy WikiEduLinki.
W 2002 roku Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu podjęła inicjatywę utworzenia bazy gromadzącej w usystematyzowany sposób
wartościowe wiadomości dotyczące edukacji, pochodzące ze stron internetowych. Inicjalnie projekt ten nosił nazwę Edukacyjne Zasoby Internetu
(Historia EduWikiLinki). Podstawowe cele, realizowane przy tworzeniu
zasobu bazy, to przede wszystkim:
 uzupełnianie baz bibliotecznych o cenne informacje dotyczące edukacji i pokrewnych jej zagadnień, zamieszczonych w sieci,
1
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 polecanie użytkownikom bieżących, zweryfikowanych i ukierunkowanych wiadomości ze stron www,
 tworzenie pola umożliwiającego poszerzanie i rozwijanie ogólnopolskiej współpracy bibliotek pedagogicznych.
Dlatego też od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia, kiedy to prace
nad bazą prowadzone były tylko przez nauczycieli bibliotekarzy wrocławskiej biblioteki pedagogicznej oraz jej dolnośląskich filii, nastąpiła zmiana,
której główną ideą było zaproszenie do współpracy pracowników bibliotek
pedagogicznych z sieci ogólnopolskiej.
Dołączyło wówczas dziesięć placówek, których wkład pracy wzmocnił
i rozbudował wrocławski projekt. Kompetentna kadra bibliotek pedagogicznych od początku tworzenia bazy stanowi silny filar przedsięwzięcia,
służąc użytkownikom korzystającym z utworzonych przez nich zasobów,
swoim doświadczeniem zawodowym, wiedzą z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych, jak również umiejętnością weryfikacji wartościowych
źródeł informacji. Od roku 2002 ilość współpracujących bibliotek pedagogicznych jest zmienna, jednak nieustannie wykazuje tendencję wzrostową.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, że współpraca między placówkami musi
być zerwana. Powodem takich okoliczności jest zazwyczaj przejęcie przez
danego nauczyciela bibliotekarza zbyt dużej ilości obowiązków. Na szczęście wciąż zgłaszają się biblioteki chętne do wspólnych działań, choć już nie
tak często, jak w początkowych latach działania bazy.
Do roku 2010 baza Edukacyjnych Zasobów Internetu prezentowana
była na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we
Wrocławiu, w formie alfabetycznego spisu haseł, z podlinkowanymi do
nich materiałami wyszukanymi w sieci. Opracowywana w takiej postaci,
była statycznym wykazem, możliwym tylko do przeglądania, nawet przez
jej twórców. Realny wpływ na zawartość bazy mieli jedynie koordynator
i informatyk, zajmujący się jej stroną techniczną. Procedura zamieszczania wyszukanych przez współpracujących bibliotekarzy wiadomości, była
skomplikowana i czasochłonna. Każda osoba tworząca Edukacyjne Zasoby
Internetu miała przydzielone hasło (najczęściej niejedno), a materiały na
jego temat wprowadzała do specjalnie utworzonej na potrzebę funkcjonowania bazy tabeli. Koordynator po otrzymaniu zgromadzonych danych,
sprawdzał je pod względem merytorycznym i technicznym. Następnie przesyłał skorygowane tabele z ich zawartością informatykowi, odpowiedzialnemu za umieszczenie przygotowanych materiałów na stronie WWW.
W 2010 roku, w bibliotece kierującej przedsięwzięciem, została podjęta
decyzja o przeniesieniu całej zawartości bazy Edukacyjnych Zasobów Internetu do aplikacji typu Wiki. Stworzony serwis typu Web 2.0 dawał perspektywy tworzenia interakcji pomiędzy wszystkimi twórcami bazy oraz realnego
wpływu na budowanie jej zawartości. Nastąpiła również zmiana nazwy bazy
na WikiEduLinki. Niezwykle istotny na tym etapie był wkład pracy i starań
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nauczycieli bibliotekarzy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Pani Wiesławy Jędrzejewskiej, odpowiedzialnej przede wszystkim za
stronę techniczną inicjatywy oraz Pani Danuty Sebastian, zajmującej się
budową struktury haseł, ich współzależnościami, a także nazewnictwem.
Utworzone zostały strony dla wszystkich opracowywanych haseł, które
to zostały uporządkowane w kategorie, zgodnie z podziałem w Wikipedii
i najnowszej literaturze tematu. Po rozdziale na kategorie następuje większy stopień szczegółowości, gdzie z podkategorii przechodzimy do poszczególnych zagadnień.
Dołożono wszelkich starań, aby przygotowana aplikacja umożliwiła
w miarę możliwości bezproblemowe włączenie się do pracy bibliotekarzy
pracujących w dużym rozproszeniu.
Dla nauczycieli bibliotekarzy z dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych zostało wówczas przeprowadzone szkolenie „Migracja Edukacyjnych
Zasobów Internetu do MediaWiki”. Dla współpracowników z sieci ogólnopolskiej przygotowano natomiast multimedialne szkolenie, które zostało
umieszczone na platformie e-learningowej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.
Od tego momentu każdy współpracownik miał swój login i hasło, po
wprowadzeniu których mógł przystąpić do samodzielnego wprowadzania
wyselekcjonowanych i opracowanych przez siebie materiałów, wzbogacających zasób jego hasła. Przejście na aplikację MediaWiki w ogromnej mierze
usprawniło pracę zarówno osób tworzących zawartość bazy, jak i samego
koordynatora. Nastąpiło automatyczne skrócenie czasu od momentu zweryfikowania cennych informacji z zakresu edukacji do zamieszczenia ich
na stronie internetowej. Koordynator natomiast mógł skoncentrować się
na kontroli systematycznego aktualizowania zasobu i ewentualnej korekcie
technicznej.
Obecnie opracowywanych jest 210 haseł. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ma przyporządkowanych 38 zagadnień tematycznych, biblioteki pedagogiczne z Dolnego Śląska 50, natomiast z sieci ogólnopolskiej 122 tematy. Ich ogólna liczba jest jednak zmienna. Na początku
każdego roku szkolnego lub w miarę zapotrzebowania, tworzone są nowe
hasła. Staramy się również wykonywać ogólne przeglądy bazy WikiEduLinki pod kątem żywotności opracowywanych zagadnień, a także weryfikować je zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Za przykład posłużyć nam może między innymi likwidacja ścieżek edukacyjnych. Z pomocą przychodzą nam także statystyki, dostępne
w aplikacji typu Wiki. Dzięki nim mamy zestawienia najczęściej odwiedzanych stron, a także liczbę wejść na konkretne strony.
Wszystkie hasła bazy WikiEduLinki sklasyfikowane są w obrębie czterech kategorii - pedagogika, szkolnictwo, psychologia i bibliotekarstwo,
które dzielą się na jednostki o większej szczegółowości.
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Pedagogika, jedna z kategorii głównych, posiada największą ilość podkategorii i stanowią je:
 pedagogika ogólna, omawiająca aksjologię pedagogiczną,
 wychowanie, dotyczące stylów wychowawczych, a także realizowanych podczas zajęć edukacyjnych: wychowania komunikacyjnego, moralnego, patriotycznego, seksualnego, umysłowego i zdrowotnego,
 dydaktyka, dzieląca się na dydaktykę ogólną, obejmującą tematy,
takie jak: metody nauczania, środki dydaktyczne, dojrzałość szkolna, czy
praca z uczniem zdolnym oraz dydaktyki poszczególnych przedmiotów,
 pedagogika specjalna, w obrębie której występują hasła z zakresu
pedagogiki leczniczej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej,
 andragogika, prezentująca zagadnienie w ujęciu ogólnym, a także
wskazująca materiały dotyczące czasu wolnego i ustawicznego kształcenia
seniorów,
 pedeutologia, gromadząca materiały na temat pracy nauczyciela (m.in.
awans zawodowy, kompetencje, motywowanie do pracy, wypalenie zawodowe),
 pedagogika porównawcza, poruszająca treści związane z systemami
edukacyjnymi i polityką edukacyjną na świecie,
 pedagogika społeczna, a w niej hasła kierujące do problematyki
rodziny, sieroctwa, pracy socjalnej i edukacji międzykulturowej,
 pedagogika alternatywna, z zagadnieniami na temat antypedagogiki, edukacji domowej i kształcenia wielostronnego,
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oferująca m.in. hasła dotyczące domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, pogotowia
rodzinnego i opiekuńczego,
 pedagogika pracy, omawiająca temat orientacji zawodowej,
 dziecko, podkategoria oferująca materiały związane z prawami
dziecka, jego bezpieczeństwem (Internet, telewizja), a także sposobami spędzania wolnego czasu,
 młodzież, dział pomocny przy poszukiwaniu informacji internetowych dotyczących subkultur, sekt, problemów związanych z alkoholizmem,
narkomanią, czy cyberprzemocą wśród nieletnich, bulimii, jak również bezrobocia młodzieży.
Szkolnictwo, druga z kategorii, ma tylko dwie podkategorie i są nimi:
 sieć szkolna, gromadząca zasoby z zakresu działalności i funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolnictwa specjalnego, szkolnictwa niepublicznego oraz współpracy między szkołami,
 szkoła, podkategoria oferująca hasła skupiające się wokół zagadnień: społeczności szkolnej, wychowawczej roli szkoły, szkoły w środowisku, wspomagania placówek oświatowych i zarządzania szkołami.
Psychologia dzieli się na:
 psychologię ogólną, poruszającą treści z zakresu psychologii
poznawczej, psychologii rozwojowej i psychologii osobowości,
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 psychologię społeczną, omawiającą głównie komunikację międzyludzką, komunikację międzypokoleniową, motywację, samoocenę oraz problem agresji,
 psychologię stosowaną, z szerszym podziałem na psychologię kliniczną, a w niej hasła takie jak: depresja, stres, psychopatologia, samobójstwa i psychoterapię prezentującą treści dotyczące różnych form terapii
psychologicznej,
 poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne, obejmujące diagnozę
pedagogiczną, nerwice szkolne, specjalne potrzeby edukacyjne oraz trudności adaptacyjne.
Kategoria bibliotekarstwo ma najniższy stopień szczegółowości i składają się na nią jedynie trzy hasła:
 biblioteki cyfrowe,
 biblioteki pedagogiczne,
 biblioteki szkolne.
Pod wzglądem budowy, hasła mają ujednoliconą strukturę, uzależnioną od ich specyfiki. I tak, w przypadku dydaktyk poszczególnych przedmiotów szkolnych, opracowane materiały, wyposażone w hiperłącza i krótkie adnotacje, powinny zostać uporządkowane w następującym układzie:
 programy, podręczniki,
 portale, serwisy, fora,
 multimedia,
 książki,
 czasopisma,
 artykuły,
 zestawienia bibliograficzne.
W przypadku haseł ogólnych obowiązuje struktura:
 definicje,
 podstawy prawne,
 portale, serwisy, fora,
 multimedia,
 książki,
 czasopisma,
 artykuły,
 zestawienia bibliograficzne.
Konieczne jest, aby każdy współpracownik bazy przystępujący do tworzenia jej zasobów, był obeznany z podstawowymi zasadami pracy w aplikacji wykorzystującej mechanizmy Wiki.
Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, można wesprzeć się instrukcją
w formie filmu lub informacjami zawartymi pod hasłem Pomoc, umieszczonym w nawigacji strony internetowej bazy WikiEduLinki. Znajdziemy
tam wskazówki dotyczące edytowania stron, budowy okna edycji, sposobu
wprowadzania zasobu hasła, przenoszenia zawartości hasła oraz redakcji
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zasobów hasła. Można poznać także podstawowe, wykorzystywane kody
oraz wybrane zagadnienia z pomocy Wikipedii – formatowanie tekstu, lista
kodów, tabela metod tworzenia linków, używanie kodu HTML, tworzenie
linków na Wikipedii, zmiana nazwy strony, podręcznik MediaWiki w obrazkach, MediaWiki dla początkujących edytorów.
Koordynacja bazy prowadzona jest w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Działania kontrolne skupiają się na sprawdzaniu
aktualności oraz systematyczności zamieszczanych materiałów, w razie
potrzeby na monitorowaniu zaległości w pracach w bazie. W takich okolicznościach nawiązywany jest kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu
ustalenia powodów niewywiązywania się z podjętych zobowiązań.
W przypadku rozpoczęcia nowej współpracy lub zmiany osoby opracowującej hasło, co ma miejsce przy rotacjach kadrowych w bibliotekach
pedagogicznych, koordynator zobowiązany jest do zarejestrowania początkującego współpracownika. W tym celu razem ustalają login i hasło, co
ma ułatwić osobie przystępującej do prac w bazie zapamiętanie danych
wymaganych przy logowaniu. Udzielane są także instrukcje, dotyczące
ogólnych zasad oraz procedur związanych z opracowywaniem i umieszczaniem materiałów z zakresu edukacji.
Wynikiem dobrej współpracy bibliotek pedagogicznych jest sprawnie
działające źródło informacji, prezentujące krytycznie ocenioną i w przemyślany sposób uporządkowaną wiedzę dostępną online. Wśród korzyści
wypływających zarówno z tworzenia, jak i użytkowania bazy WikiEduLinki,
możemy wymienić:
 poznawanie bieżących i ważnych informacji publikowanych w sieci,
dotyczących pedagogiki, psychologii, szkolnictwa i bibliotekarstwa,
 wykorzystywanie zgromadzonych materiałów do wzbogacania
warsztatu pracy, podnoszenia kompetencji oraz rozwoju zawodowego,
 otrzymywanie zweryfikowanego źródła wiedzy, opracowanego przez
wykwalifikowanych pracowników bibliotek pedagogicznych,
 korzystanie z adresów stron internetowych wzbogaconych adnotacjami, dzięki czemu bez uruchamiania hiperłącza otrzymywana jest informacja na temat przydatności jego zawartości,
 wykorzystywanie serwisu umożliwiającego jego samodzielne edytowanie oraz nawiązywanie interakcji pomiędzy twórcami bazy,
 uczestniczenie w przedsięwzięciu mającym na celu urozmaicenie
i wzbogacenie sposobów docierania z informacją edukacyjną do użytkowników bibliotek pedagogicznych,
 integracja środowiska pracowników bibliotek pedagogicznych na
terenie całego kraju poprzez budowanie społeczności twórców bazy WikiEduLinki,
 oferowanie wartościowego źródła wiedzy każdemu użytkownikowi
sieci, a nie tylko osobom zapisanym do bibliotek, które je tworzą.
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Biblioteki pedagogiczne w swych założeniach kładą nacisk na zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, niezbędnej do
progresu kształcących się i doskonalących nauczycieli, jak również wszystkich osób posiadających zapotrzebowanie na wiedzę z dziedziny pedagogiki
i nauk z nią spokrewnionych. Coraz większe znaczenie w rozwoju każdego
człowieka pełni proces samokształcenia. Aby sprostać temu wyzwaniu
konieczne jest sięganie do wydawnictw książkowych, artykułów z czasopism, a także wiadomości zgromadzonych w sieci. Internet charakteryzuje
się nadmiarem informacji, z których tylko ich niewielki odsetek jest nam
naprawdę przydatny. W celu zapewnienia przydatnego źródła wiedzy użytkownikom poszukującym potrzebnych treści i informacji w zasobach bibliotek pedagogicznych, na bieżąco tworzymy bazę WikiEduLinki. Opierając się
na ogólnopolskiej współpracy nauczycieli bibliotekarzy możemy dokonywać
tego w większym zakresie, prezentowane treści mogą być bogatsze, a praca
w bazie może być bardziej dynamiczna.
WikiEduLinki to dokonanie ok. 85 nauczycieli bibliotekarzy i jednej
nauczycielki szkoły podstawowej. Jedni z nas są bardziej aktywni, drudzy
mniej. Jedni mają większy wkład w bazę, inni mniejszy. Ale tylko wspólnie
możemy się rozwijać i tworzyć wartościowe zbiory.
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Załącznik
Wykaz bibliotek pedagogicznych tworzących zasób bazy WikiEduLinki
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
placówki Dolnego Śląska:
Biblioteka Pedagogicznej w Strzelinie
Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej Górze
Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy
Biblioteka Pedagogicznej w Środzie Śląskiej
Biblioteka Pedagogicznej w Świdnicy
Biblioteka Pedagogicznej w Trzebnicy
Biblioteka Pedagogicznej w Wałbrzychu
Biblioteka Pedagogicznej w Zgorzelcu
placówki sieci ogólnopolskiej:
Biblioteka Pedagogiczna. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie. Filia
w Kościanie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Filia w Myślenicach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Filia w Nowej Hucie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Filia Olkuszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie
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Anna Zakrzewska
Cooperation between pedagogical libraries from the nationwide network as part of
creation the database WikiEduLinki
Abstract
In 2002 the Lower Silesian Pedagogical Library launched a new database named
Educational Internet Resources. Both local branches of the Library and pedagogical libraries
from the nationwide network were invited to add to the database, which has later been
renamed to WikiEduLinki. At present thirty pedagogical libraries cooperate on the project.
Twenty of them are based outside of Lower Silesia. The main purposes of the WikiEduLinki
are: to add information published on the Internet to the libraries’ databases, to recommend
selected and up-to-date information on websites about education, as well as to enhance
cooperation between the pedagogical libraries.
Key words: pedagogical libraries, cooperation, databases, WikiEduLinki

Anna Zakrzewska
Ogólnopolska współpraca bibliotek pedagogicznych w ramach tworzenia
bazy WikiEduLinki
Streszczenie
W 2002 roku Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zainicjowała
tworzenie bazy Edukacyjnych Zasobów Internetu. Do prac nad bazą, poza filiami placówki
wrocławskiej, zaproszone zostały biblioteki pedagogiczne z sieci ogólnopolskiej. Obecnie
baza, po zmianie nazwy na WikiEduLinki, tworzona jest przez 30 bibliotek pedagogicznych,
w tym 20 z terenu całego kraju. Cele, jakie spełnia baza WikiEduLinki, to uzupełnienie baz
bibliotecznych o wartościowe informacje zamieszczane w Internecie, polecanie aktualnych
i wyselekcjonowanych wiadomości dotyczących edukacji ze stron www oraz realizacja
współpracy ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
Słowa kluczowe: biblioteki pedagogiczne, współpraca, bazy danych WikiEduLinki
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PRZYKŁADY PROJEKTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH
BIBLIOTEKARZOM BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NAWIĄZANIE
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Clare McKenzie, Kate Byrne i Alyson Dalby, założycielki projektu International Librarians Network, w artykule Internationalize Your Professional
Network wskazały, że ci bibliotekarze, „którzy rozwijają się pod względem
zawodowym są świadomi, że interakcja z innymi uczestnikami i pracownikami sektora informacji może być olbrzymim satysfakcjonującym doświadczeniem zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym” (Smith, McKenzie, Byrne, 2013, s. 41). Rezultatów współpracy jest zatem wiele, bowiem
działając wspólnie dostrzegamy inne rozwiązania, szybciej i lepiej realizujemy
przydzielone zadania i rozwijamy własną komunikację interpersonalną.
W nawiązywaniu współpracy międzynarodowej ważna jest znajomość
języka obcego oraz otwartość na zagranicznego partnera. Wiele zawodowych kontaktów rozpoczyna się podczas konferencji, kongresów, wyjazdów
studyjnych czy prac w międzynarodowych projektach. Osobiste kontakty
często pomagają bibliotekarzom w realizowaniu krajowych grantów, wypożyczeń międzybibliotecznych, ponownej aranżacji bibliotek i ulepszaniu
oferty czytelniczej.
Wielu bibliotekarzy w sytuacjach, gdy nie mogą sobie pozwolić na zagraniczne wyjazdy lub nie są jeszcze zaangażowani w pracę w międzynarodowych
inicjatywach, jest w stanie skorzystać z bezpłatnych projektów umożliwiających nawiązanie zawodowych kontaktów z zagranicznymi pracownikami
bibliotek. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przykładów inicjatyw
umożliwiających poznanie bibliotekarzy oraz przedstawienie rezultatów,
jakie książnice publiczne osiągnęły w międzynarodowej współpracy.
Znaczenie współpracy zawodowej
Podczas VIII Zjazdu Bibliotekarzy Polskich „Biblioteki dla wszystkich”,
który odbył się w 1980 r. w Poznaniu, rozmawiano o konieczności zbu1

Uniwersytet Śląski; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Biblioteka Śląska.
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dowania współpracy pomiędzy bibliotekarzami, dokumentalistami, archiwistami, pracownikami muzeów, wydawcami i księgarzami. W dyskusji
odwołano się do postulatów Konferencji Paryskiej z 1974 r. dotyczących
stworzenia odpowiednich warunków współpracy z instytucjami, opracowania dostępnej dla każdego informacji o zbiorach bibliotek, rozwijaniu zawodowym pracowników, badaniu i reagowaniu na potrzeby czy stworzenie
centralnego organu koordynującego działania informacyjne w skali krajowej i międzynarodowej (Ryszewski, Dubownik, 1980, s. 1-2).
Przywołane powyżej wydarzenie świadczy o docenieniu wartości współpracy zawodowej i ich korzyści na poziomie instytucjonalnym blisko czterdzieści lat temu. Dzisiaj znaczenie kooperacji wydaje się być jeszcze bardziej ważne w codziennej pracy. Z kolei realizacja ogólnopolskich projektów
nie byłaby możliwa bez wsparcia innych osób czy instytucji, co potwierdza
doświadczenie pomysłodawczyni i koordynatorki „Odjazdowego Bibliotekarza”. Paulina Milewska wielokrotnie podkreślała, że dzięki współpracy zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń promujących pozytywny wizerunek
bibliotekarzy i bibliotek w oczach czytelników. Wzajemna pomoc uczestników pomogła osiągnąć lepsze rezultaty i korzyści dla każdej z zaangażowanych stron (Milewska, 2012, s. 28-29).
Zalety ze współpracy o zasięgu międzynarodowym zauważyła także
Ewa Pala. Była ona uczestniczką Międzynarodowej Akademii Młodych
Bibliotekarzy zorganizowanej w dniach 27-30 sierpnia 2012 r. w Ventspils
na Łotwie przez ukraiński oddział amerykańskiej organizacji IREZ, odpowiednik polskiego FRSI. Aplikując o udział w zagranicznych warsztatach
młodzi bibliotekarze z Polski, Łotwy, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Rumunii,
Bułgarii, USA, Botswany i Wietnamu, kierowali się ciekawością, chęcią
nauki nowych rzeczy oraz wymianą doświadczeń. To, co uzyskali podczas
tych trzech dni, opisali jako entuzjazm, energię, nowe pomysły, kontakty
zawodowe i prywatne, podniesienie kompetencji posługiwania się językiem
angielskim oraz docenienie przełożonych i współpracowników (Pala, 2015,
s. 60-63).
Sister Libraries for Children’s and Young Adult’s Reading IFLA
Sekcja IFLA Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży — Section Libraries for
Children and Young Adults, stworzyła projekt bibliotek siostrzanych2,
umożliwiający nawiązanie współpracy z książnicami na całym świecie
pracującymi z młodym czytelnikiem (Rankin, 2013, s. 108-118). Biblioteki publiczne, szkolne i organizacje działające w sektorze bibliotekarskim
2

Idea bibliotek siostrzanych jest wykorzystywana przez amerykańskie biblioteki naukowe
oraz publiczne. Do nawiązywania współpracy pomiędzy książnicami zachęca Stowarzyszenie
Amerykańskich Bibliotek ALA i sekcja International Relations Round Table IRRT (Dubois,
Downing, 2013, s. 34), (Griner, Herron, Pedersoli, 2007, s. 566), (Ritchie, Jordan, 2013, s. 8).
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mogą w każdej chwili zgłosić się do projektu poprzez wypełnienie elektronicznego formularzu oraz skontaktować się z wybraną biblioteką należącą
do sieci bibliotek siostrzanych. Lista uczestników obejmuje 79 bibliotek
z 37 państw3 (Lista uczestników).
Co istotne, będąc w projekcie nie trzeba być członkiem Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, ponieważ
partnerstwo zostaje nawiązywane formalnie pomiędzy samymi instytucjami. Wyznaczenie koordynatora w bibliotece odpowiadającego za kontakt z partnerską książnicą ułatwia nawiązanie i utrzymanie więzi. Sekcja
IFLA pomaga w zainicjowaniu kontaktu prowadząc spis uczestników oraz
promowaniu ich działań w mediach społecznościowych i korespondencji
mailingowej pomiędzy uczestnikami sekcji IFLA (Sister Libraries participant mailing list).
Zgodnie z założeniami twórców projektu, biblioteki należące do projektu
Sister Libraries mają możliwość nawiązywania współpracy z innymi bibliotekami na całym świecie, wymieniania się doświadczeniem, informacjami
i pomysłami na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Kontakt z pracownikami
siostrzanej biblioteki zapewne niejednokrotnie pozwalał spojrzeć na pracę
bibliotekarza z innej perspektywy i wykorzystanie rozwiązania problemu,
z którym poradzili sobie już nasi partnerzy (Sister Libraries for Children’s).
Obserwacja fanpage’ów IFLA Libraries for Children and Young Adults Section i wybranych bibliotek należących do projektu pozwala zauważyć promowanie przez organizatorów tworzenia partnerstw pomiędzy bibliotekami
oraz inicjatyw, w których uczestnicy mogą wziąć udział. Ciekawe metody
pracy z czytelnikami publikowane są również na kanale youtube prowadzonego przez członków sekcji.
NAPLE Sister Libraries
Projektem pokrewnym do Sister Libraries for Children’s and Young
Adult’s Reading IFLA jest inicjatywa NAPLE Sister Libraries, za którą odpowiedzialne jest międzynarodowe stowarzyszenie NAPLE Forum. Organizacja ta powstała w 2002 r., aby promować działania bibliotek publicznych
i dążyć do wzmocnienia ich wizerunku na arenie międzynarodowej. Członkami NAPLE Forum jest 25 instytucji będących „narodowymi autorytetami
dla bibliotek publicznych w Europie” (About NAPLE Forum, 2017).
Diego Gracia, dyrektor ds. międzynarodowej współpracy bibliotek
w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji, Kultury i Sportu, podkreśla, że
idea projektu zrodziła się w 2011 r. i od tego czasu koordynowana jest
z ramienia NAPLE Forum przez hiszpańskich przedstawicieli (Korespon3

Biblioteki publiczne z Polski nie znajdują się na spisie bibliotek siostrzanych (stan na
6 lutego 2018 r.).
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dencja). Model współpracy pomiędzy bibliotekami siostrzanymi IFLA
został dostosowany do projektu przez członków organizacji i opiera się
również na modelu partnerskiej współpracy pomiędzy dwoma instytucjami. To, co wyróżnia inicjatywę od projektu IFLA, to sieć krajowych
koordynatorów oraz samodzielna decyzja bibliotek o zasadach współpracy. Należy podkreślić, że oba projekty mają podobny sposób przyjmowania zgłoszeń uczestników – internetowy formularz wypełnia biblioteka oraz zasadę pierwszego kontaktu z potencjalnym partnerem, który
dokonywany jest przez przyszłego uczestnika. Po stronie hiszpańskiego
sekretariatu NAPLE znajduje się opieka nad uczestnikami, promocja ich
działań w mediach społecznościowych, zachęcanie krajowych koordynatorów do udostępniania informacji o projekcie oraz pomoc we współpracy
pomiędzy partnerami.
W NAPLE Sister Libraries uczestniczy 95 bibliotek publicznych z Belgii,
Chorwacji, Czech, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Każda z książnic może utworzyć nieograniczoną liczbę partnerstw z innymi bibliotekami, jeśli także
i one wyrażą chęć współpracy.
Polskie biblioteki działające w projekcie to: Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Gminna
Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu4.
Instytucje nawiązały współpracę z:
 Biblioteką Publiczną w Viana (Hiszpania),
 Miejską Biblioteką Publiczną w Arucas (Hiszpania),
 Biblioteką Publiczną w Vilanova i la Geltrú (Hiszpania),
 Biblioteką Publiczną w Allo (Hiszpania),
 Biblioteką Publiczną w Kiri-kirjastot (Finlandia),
 Miejską Biblioteką w Iisalmi (Finlandia),
 Miejska Biblioteką w Korčula (Chorwacja),
 Miejską Biblioteką w Marko Marulić Split (Chorwacja),
 Miejską Biblioteką w Ljubljanie (Słowenia),
 Miejską Biblioteką w Aveiro (Portugalia),
 Biblioteką Publiczną Severočeská w Ústí nad Labem (Czechy),
 Gminną Biblioteką Publiczną w Kaunas (Litwa).
Najwięcej partnerstw, bo aż siedem, zawarła Miejska Biblioteka
Publiczna w Piekarach Śląskich (Sistership, 2017). Od 2012 r. piekarska książnica bardzo aktywnie włącza się we współpracę z bibliotekami
siostrzanymi z Hiszpanii, Finlandii, Chorwacji oraz Litwy. Dzięki częstej
4

Na potrzeby niniejszego artykułu Autorka poprosiła wszystkie polskie biblioteki o opisanie
doświadczeń współpracy z bibliotekami siostrzanymi. Odpowiedzi nadesłały: WBK w Krakowie, GBP w Aleksandrowie, MBP w Piekarach Śląskich.
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Il. 1. Wystawa We Are All EUROpean 2012 prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Piekarach Śląskich. Źródło: http://www.biblioteka.piekary.pl/wystawy/galeria-mlodych/n,we-are-all-european-2012

wymianie korespondencji i wzajemnej promocji działań w mediach społecznościowych uczestnicy poznali się bliżej, rozwinęli znajomość języka angielskiego i zrealizowali wiele ciekawych inicjatyw. Przykładowym rezultatem
współpracy z bibliotekami siostrzanymi było opracowanie wystawy We Are
All EUROpean 2012, składającej się z prac plastycznych wykonanych przez
biblioteki partnerskie.
Wspólne wystawy fotografii opracował także inny polski uczestnik.
W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, w tym samym
czasie, dokonała uroczystego otwarcia wspólnie z Biblioteką Publiczną
w Allo wystawy prezentującej zdjęcia miejscowości, w których funkcjonują
instytucje. Polscy oraz hiszpańscy bibliotekarze dzięki połączeniu poprzez
internetowy komunikator skype nawiązali ze sobą połączenie konferencyjne. Dzięki inicjatywie hiszpańscy czytelnicy mogli zobaczyć jak wygląda
Aleksandrów, a z kolei polscy mieszkańcy poznali życie w Nawarze (Viana
w Aleksandrowie, 2014).
W następnych latach polska książnica w Aleksandrowie przygotowała
także – z drugą hiszpańską biblioteką siostrzaną w Viano – kolejne ekspozycje, składające się ze zdjęć miejscowości, okładek książek wkomponowanych w twarze czytelników oraz ulubione pozycje czytelnicze wyłonione
w konkursie „Moja ulubiona książka” (Wystawa fotografii…, 2016). Z kolei
akcja „Lato z hiszpańską książką” Dyskusyjnego Klubu Książki w Aleksandrowie pozwoliła czytelnikom na poznanie hiszpańskiej literatury oraz
sylwetek pisarzy. Należy dodać, że równolegle o dziełach polskich pisarzy
dyskutowali hiszpańscy czytelnicy (New activities, 2013).
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Il. 2. Logo projektu „Library. I love it!”. Źródło: https://libraryiloveit.wordpress.com/activities/

Częstym rezultatem współpracy polskich bibliotek z zagranicznymi
była wymiana publikacji. Swoje zbiory powiększyły zatem książnice w Piekarach Śląskich, Wrocławiu, Krakowie oraz Aleksandrowie.
Partnerstwo w ramach NAPLE Sister Libraries pomogło bibliotekom
aplikować o granty ze środków Komisji Europejskiej. „Library. I love it!”
to przykład projektu realizowanego w latach 2013-2015 ze środków z programu Grundtvig. Uczestnikami i twórcami inicjatywy było osiem bibliotek
europejskich z Czech, Polski, Włoch, Finlandii, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii i Turcji, z których cztery biblioteki były uczestnikami NAPLE Sister
Libraries (Library. I love it!, 2015).
Głównymi celami inicjatywy było pokazanie ewolucji bibliotek publicznych, jakie przeszły w ostatnich latach oraz zainspirowanie bibliotekarzy
do nawiązywania współpracy pomiędzy instytucjami w regionie. Działania, które goszczące biblioteki przygotowywały uczestnikom, skupiały się
w trzech modułach: Boast! Learn! See! Dyrektorzy książnic podczas wyjazdów studyjnych mieli zatem okazję do aktywnego udziału w seminariach,
konferencjach i warsztatach prezentujących przykłady dobrych praktyk
popularyzujących czytelnictwo, nowe technologie oraz integrację społeczności lokalnej. Stworzony międzykulturowy dialog sprzyjał także poznaniu
sytuacji społecznej i dziedzictwa kulturalnego danego państwa (Inspirer of
the modern, 2015).
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich jako polski uczestnik „Library, I love it!” zaprezentowała zagranicznym gościom swoją ofertę
zajęć aktywizujących młodzież począwszy od warsztatów z wykorzystaniem
nowych technologii, po organizację wystawy zdjęć polskich pisarzy, do tra-
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dycyjnych spotkań autorskich. Owocem współpracy z innymi książnicami
był blog zawierający relacje z wizyt studyjnych. Relacje te zostały opublikowane na stronie internetowej: https://libraryiloveit.wordpress.com. Efektem warsztatów była elektroniczna publikacja pt.: Inspirer of the modern
Librarian oraz materiał filmowy Z Biblioteką po Europie (Library. I love it!)
udostępniony w serwisie Youtube.
Z kolei projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians został
zrealizowany w latach 2014-2016 przez siedem bibliotek ze Słowenii, Bułgarii, Irlandii, Austrii, Rumunii, Finlandii oraz Litwy, z których dwie książnice były bibliotekami siostrzanymi NAPLE. Są to: Mestna knjižnica Ljubljana w Lublanie w Słowenii oraz Kauno apskrities viesoji - biblioteka
w Kaunas na Litwie. Podczas spotkań uczestnicy wymienili się doświadczeniami z pracy z czytelnikami oraz metodami pomagającymi znaleźć im
oferty pracy. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie wytycznych, które zawarto w publikacji elektronicznej udostępnionej w Internecie
(LinkInjob, 2016).
Oba projekty Library. I love it! oraz LinkINjob są przykładami efektywnej współpracy bibliotek siostrzanych. Udział w NAPLE Sister Libraries
pomaga znaleźć partnera w realizacji projektu, ponieważ już w samym
formularzu zgłoszenia, przyszli uczestnicy zaznaczają plany starania się
o grant na wspólne działania pomiędzy bibliotekami. W ten sposób możliwe
jest dopasowanie instytucji posiadających te same zamierzenia.
International Librarians Network
Głównym zamysłem projektu International Librarians Network (ILN)
– Międzynarodowej Sieci Bibliotekarzy, było umożliwienie bibliotekarzom
nawiązywania znajomości zawodowych bez konieczności ponoszenia kosztów zagranicznych podróży. W 2013 r. australijskie inicjatorki ILN, Alyson Dalby, Clare McKenzie oraz Kate Byrne, wykorzystując model współpracy peer-mentoringowy, stworzyły projekt łączący pracowników bibliotek
i ośrodków informacji w pary na kilkumiesięczne okresy współpracy. Wykorzystanie zasad otwartości, partnerstwa, internetowej komunikacji pomiędzy uczestnikami oraz poświęcenie własnego czasu, pomogło przekonać
ponad 5500 bibliotekarzy ze 130 państw, że współpraca może przekroczyć
granice i sprawiać, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy. Innowacyjny pomysł
oraz praca międzynarodowego zespołu 36 ambasadorów ILN i koordynatorów technicznych sprawiły, że pracownicy bibliotek z całego świata chętnie
zgłaszali swój udział. W dowód uznania za realizacje autorskiego projektu
amerykańskie czasopismo „Library Journal” uhonorowały bibliotekarki
z Sydney w 2016 r. prestiżową nagrodą „Movers&Shakers”. Projekt został
oficjalnie zakończony w marcu 2017 r., jednak do dzisiaj blog ILN jest wciąż
aktualizowany (Blog ING).
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Swój udział w International Librarians Network mogli zgłaszać pracownicy każdego typu bibliotek oraz sektora informacji współpracującego
z książnicami, bez względu na wiek czy zajmowane stanowisko. Warunkami,
które uczestnicy musieli spełnić to dostęp do Internetu, znajomość języka
angielskiego oraz poświecenie wolnego czasu na komunikację z partnerem. Informacje o zainteresowaniach zawodowych, zawarte w elektronicznym zgłoszeniu, były podstawą do połączenia kandydata z uczestnikiem
z innego kraju. Po dopasowaniu zgłoszeń bibliotekarze korespondowali ze
sobą wybraną drogą: mailową, przy pomocy komunikatorów internetowych
lub mediów społecznościowych. Rozmowy dotyczyły najczęściej wybranych
tematów zawodowych, których propozycje organizatorzy projektu zamieszczali na blogu oraz w mediach społecznościowych.
Krajowym koordynatorem promującym inicjatywę oraz opiekującym się
polskimi bibliotekarzami przez cały okres funkcjonowania ILN była Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jej obserwacje oraz
statystyki projektu wskazują, że polscy uczestnicy bardzo chętnie zgłaszali
swój udział w każdej z siedmiu rund projektu i dzielili się doświadczeniem
z bibliotekarzami z blisko 50 państw (Gomułka, 2014; 2016).
Przeprowadzone rozmowy podczas konferencji, nieformalne spotkania i korespondencja mailowa koordynatorki z polskimi uczestnikami
potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 20132014, dotyczące satysfakcji z uczestnictwa (Dalby, Barker, Byrne, McKenzie,, 2015). Większość ankietowanych zgłosiło swój udział w International
Librarians Network, aby rozwinąć własną sieć międzynarodowych kontaktów zawodowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Mocniejsza i bardziej satysfakcjonująca więź z dopasowaną osobą tworzyła się
w wyniku częstej komunikacji, gdy kontaktowano się raz na tydzień lub
dwa tygodnie. Uczestnicy, współpracując z wyznaczoną osobą, osiągnęli
następujące korzyści:
 zwiększenie świadomości zawodowej,
 poznanie międzynarodowego wymiaru bibliotekarstwa,
 zdobycie nowych pomysłów,
 zwiększenie pewności siebie i motywacji,
 ogólny rozwój zawodowy,
 poszerzenie sieci kontaktów zawodowych,
 rozwój poszczególnych umiejętności językowych (język angielski).
Rezultaty, jakie polscy bibliotekarze uzyskali poprzez udział w projekcie, co często podkreślali w rozmowach z krajową koordynatorką ILN, to
poznanie światowego obrazu bibliotekarstwa (Gomułka, 2015). Ich partnerzy, którzy zajmowali podobne stanowiska pracy, ale w innych krajach, tak
naprawdę to mieli te same obowiązki zawodowe. Świadomość, że bibliotekarstwo może być dziedziną jednoczącą pracowników książnic była bardzo
istotnym wnioskiem.
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Wspólny obszar działalności zawodowej pozwolił także na wymianę informacji i wzajemne udoskonalenie warsztatu pracy. Komunikacja z zagranicznym partnerem pomogła polskim bibliotekarzom udoskonalić znajomość
języka angielskiego oraz poznać inne modele kształcenia studentów bibliotekoznawstwa. Często uczestnicy przyznawali się, iż pomimo to, że był ich
pierwszy kontakt z zagranicznym bibliotekarzem, to w rezultacie wzmocnili
pewność siebie w oficjalnych kontaktach z obcokrajowcami.
Ostatnia runda ILN została przeprowadzona w 2016 r. i nadal wielu
uczestników utrzymuje ze sobą regularny kontakt. Przykładem współpracy
pomiędzy bibliotekarzami po zakończeniu inicjatywy był wspólny projekt,
badający modele wypożyczeń międzybibliotecznych na przykładzie polskich
oraz amerykańskich bibliotek, który został zaprezentowany na tegorocznym 83. Światowych Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA we Wrocławiu
przez polską uczestniczkę – Marzenę Błach.
Doświadczenie z uczestnictwa w projekcie od strony organizatora uzmysłowiło polskiej koordynatorce ILN o wielu aspektach współpracy pomiędzy
polskimi, jak i zagranicznymi bibliotekarzami. W bezpłatnych inicjatywach,
kiedy uczestnicy nie ponoszą konsekwencji za brak odpowiedzi na kontakt
z partnerem, dużą trudnością było przekonanie ich do systematycznego
kontaktu i otwarcia się na drugą osobę. W takich sytuacjach warto opracowywać wewnętrzne dokumenty, będące gwarantem zasad współpracy
pomiędzy uczestnikami.
Istotne były również różnice w znajomości języka obcego, co niejednokrotnie wymuszało użycie podstawowego słownictwa angielskiego oraz częste powtarzanie i potwierdzanie ustaleń. Współpraca w międzynarodowym
zespole przyniosła jednak olbrzymią satysfakcję i większe doświadczenie
w realizacji projektów.
Podsumowanie
Projekty Sister Libraries IFLA, NAPLE Sister Libraries oraz International Librarians Network to przykłady działań stworzonych przez bibliotekarzy dla innych pracowników bibliotek. We wszystkich omówionych
inicjatywach najważniejsza jest znajomość języka angielskiego, otwartość
oraz systematyczna komunikacja. Uczestnicy, którzy regularnie się ze sobą
kontaktują, wzmacniają wytworzoną więź i posiadają więcej możliwości na
nawiązanie współpracy. Cechą wspólną jest także partnerstwo w relacjach
pomiędzy uczestnikami. Każdy z nas ma bowiem wiedzę, z którą może
podzielić się z innymi oraz dowiedzieć się nowych informacji.
Opisane w niniejszym artykule projekty mają na celu poznanie bibliotekarzy pracujących w instytucjach o podobnej specyfice funkcjonowania.
To czy znajomość stanie się wspólną inicjatywą, nie zależy tylko od podobnych obowiązków zawodowych. Doświadczenie z realizacji International
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Librarians Network oraz współpracy polskich uczestników w NAPLE Sister
Libraries pokazuje, że najważniejsze są postawy i oczekiwania bibliotekarzy. Uczestnicy mogą czerpać z udziału tyle, ile będą chcieli uzyskać.
A korzyści międzynarodowej współpracy może być bardzo wiele.
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Examples of projects which allow to international cooperate between public libraries
Abstract
The aim to article is to present projects which allow to meet librarians who work in public
libraries. It was described also rules of applying and results which were achieved by few
libraries in following projects: Sister Libraries IFLA, NAPLE Sister Libraries and International
Librarians Network ILN.
Key words: international cooperation, sister libraries, public libraries, NAPLE Sister Libraries,
IFLA, International Librarians Network

Magdalena Gomułka
Przykłady projektów umożliwiających bibliotekarzom bibliotek publicznych
nawiązanie współpracy międzynarodowej
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie projektów umożliwiających poznanie bibliotekarzy
pracujących w publicznych książnicach. Opisano także zasady aplikowania oraz rezultaty,
jakie osiągnęły wybrane biblioteki w następujących inicjatywach: Sister Libraries IFLA, NAPLE
Sister Libraries oraz Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy LN.
Słowa kluczowe: międzynarodowa współpraca, biblioteki siostrzane, biblioteki publiczne,
NAPLE Sister Libraries, IFLA, Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy ILN
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POLONICA COLLECTION IN (AND BEYOND) BIBLIOTECA
HISTÓRICA OF THE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(SPAIN)

Biblioteca Histórica of the Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid (Heritage Library of the Complutense University of
Madrid) is part of the library network that constitutes the library system
of the Universidad Complutense de Madrid’s Library, considered Spain’s
second largest library in regard to the number of items (over three million)
and services.
Biblioteca Histórica was created in the year 2001 and is Madrid’s second library in terms of books dated before the 19th century, next only to the
National Library of Spain and prominent among Spain and Europe’s most
important libraries.
The library’s aim is both to protect and spread the knowledge of Complutense’s bibliographical heritage. Services include the reading room, specialized information and reference, reproduction service, photocopy, Preservation and Restoration Department, teaching support. In order to the
general acquaintance with our holdings the library has established a program of exhibitions, visits, conferences and publications.
The Biblioteca Histórica of the Complutense University of Madrid is the
second in rank in Madrid regarding books dated before the 19th century,
next to the Biblioteca Nacional and, undoubtedly, Biblioteca Histórica is
one of the top five libraries in Spain.
Our bibliographical collection includes 6,100 manuscripts, 741 incunabula and approximately 125,000 volumes of printed works from 16th to
18th centuries and up to 1830. A few but notable collection of engravings,
books of engravings and loose prints (several hundreds)is also preserved
1
Librarian curator of Polonica collection at Biblioteca Histórica. Standing Committee member IFLA Rare Books and Special Collections Section.
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in the Library. Several personal archives, photographs, and other special
collections and a facsimile collection and reference collection (16,000 vol.)
specialised in bibliographical heritage.

Fig. 1. Image library

Manuscripts
Although not substantial in quantity, the Library’s manuscript collection is extremely significant. 160 manuscripts, 13 of which were severely
damaged or destroyed during the Civil War, came from the Colegio Mayor
de San Ildefonso and were catalogued by José Villa-Amil y Castro in 1878.
“De laudibus Crucis” by Rabano Mauro is the oldest manuscript in
the Library and was copied in Central Europe, in Carolingian script in the
9th century. Although severely damaged during the Civil War, is also very
significant Visigothic Bible from the 10th century.
Another work treasured by the Library is the “Libros del Saber de
Astronomia”. It contains various works translated in Arabic language by
Alfonso X of Castile the Wise’s Royal House. However, this work has suffered considerable mutilation over the centuries.
Other important manuscripts are the 13th/14th century illustrated copy
of the “Historias” by Jimenez de Rada or the early 15th century “Chronica”
by Martinus Polonus, written in the Bastarda script font, with French border style and the coat of arms of the Luna family.
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Fig. 2. BH - Biblioteca Histórica

Fig. 3. BH - Biblioteca Histórica
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At present, the Library is planning a manuscript catalog that will be
based on modern standards.
Incunabula
The incunabula collection of the Biblioteca Historica is of great importance; it is formed by 741 copies. Considering the numbers of incunabula
in Spanish collections, the Historical Library ranks fourth next to Biblioteca Nacional, Colombina from Sevilla and the Barcelona University and
second regarding the numbers of Spanish works.
The collection gathers some extremely rare editions of the first Spanish
printing, the typography of Juan Parix, perhaps in Segovia. These are the
“Repertorium iuris canonic” by Johannes Nicolaus de Millis and the “Commentarii in symbolum Atanasii ‘Quicumque vult’” by Pedro de Osma, both
printed around 1472-1475.
Other important works of the first Spanish typography in the incunabula
collection are the “Confesionale Defecerunt” by Saint Anthony of Florence
(Valencia, Alonso Fernández of Córdoba, 1477), the “Comentarios a la Etica
de Aristoteles” by Saint Thomas (Barcelona, Pedro Brun and Nicolas Spindeler, 1478) and the first illustrated Spanish book, entitled, “Fasciculus temporum” by Rolevinck (Sevilla, Bartolomé Segura and Alfonso del Puerto, 1480).
Biblioteca Histórica possesses the only copy in the world of the books
“Rudimenta grammatices” by Nicolaus Perottus of Messina, printed in
1485, and the “Statuta Colegii scholasticrum hispanorum Bononiae” from
Bologne, printed by Justinianus de Ruberia, between 1495 and 1500.
Some key works of the Spanish culture in this collection are “Gramatica castellana” of Nebrija (Salamanca, 1492), the “Libro de albeiteria” by
Manuel Diaz (Valladolid, 1500), the “Cura de la piedra” by Julian Gutierrez (Toledo,1498), the “Liber chronicarum” by Schedel (Nuremberg, 1492)
and the “Viaje de Tierra Santa” (Travel to the Holy Land) of Breidenbach
(Zaragoza, printed by Pablo Hurus, 1498).
An excellent catalogue of the collection developed by Josefina Canto
Bellod and Aurora Huarte Salves is available in the Library.
Printed in the XVIth century
Especially significant, as one of its main wealth, is the collection of
books in the sixteenth century, with over 13,000 volumes. Highlighting
some of the pieces would be endless or in part, so only to point out, for
its significance to this university, the existence of several copies of “Complutensian Polyglot Bible”.
Also notable for their rarity, the existence of certain works of ancient
Spanish translations, not typically found in our libraries, even in the
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National, as the German “La Celestina” (Augsburg, 1520) or the English
version of Young the “Diana” Montemayor (London, 1598). They note also
funds scientific editions of Plantiniana, etc.
Engravings
Biblioteca Histórica has a small but remarkable collection of prints,
both as loose prints and books with collections of prints, which must be
added the thousands of engravings that appear in the numerous books
with illustrations. Our library has undertaken the task of narrative and its
incorporation into the database swans, with possible consultation, in addition to the general catalogue, in the special catalogue of engravings.
The loose collection of prints, several hundred items, is representative
mainly recorded in Spanish eighteenth century examples exist of the best
engravers who worked for the Royal Calcografía: Manuel Salvador Carmona, Fernando Selma, Enguidanos Lopez, Gomez Navia, Butcher And
so on. Also significant is the collection of prints of the nineteenth century.
Among the books of engravings underlines the complete collection
of works by Piranesi, the Disasters of War by Goya, museum collections,
examples of French rococo, and other pieces of undoubted interest. The
Library of the Faculty of Fine Arts has also an important collection of Japanese prints books by authors such as Hokusai and other artists of ukiyo-e.
Polonica Collection
The Polonica Collection is formed by 12 incunabula, 2 post-incunabula
and nearly 250 printed works and cartography from 16th to 18th centuries
and up to 1830, those which meet at least one of the following requirements: they are written in Polish, concern Poland-related subjects or were
created by Polish authors, were printed by publishing houses in Poland or
Polish publishing houses abroad, as well as collections of Polish origin gathered by Poles and written in a foreign language.
The Universidad Complutense de Madrid is the heir to the different
institutions and educational establishments that pioneered Madrilian
college education for the past five centuries (from 1499) and its history
explains the provenance and distinctive features of the bibliographical collections which integrate it (Colegio Mayor San Ildefonso, Colegio Imperial
de los Jesuitas, Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, and
other centres that, along with their libraries, joined the University: the
Real Colegio de Farmacia de San Fernando, the Escuela de Veterinaria,
the Escuela Superior de Diplomática and the Escuela Superior de Pintura,
Escultura y Grabado). Still, not only institutional provenances can be held
accountable for the endowment of the present collection of the Biblioteca
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Histórica, but also many other personal contributions of great private collections.
Polonica collection is part of these different main collections. The state
of the collection preservation is good and the conditions of storing the collection fulfil the required international standards. Polonica collection consists of 12 incunabula, 2 post-incunabula and nearly 250 printed works
and cartography from 16th to 18th centuries and up to 1830.
The group of books printed by publishing houses in Poland is composed
of 71 items, distributed in 10 cities. We wish to emphasize the oldest title:
Historia funebris in obitu diui Sigismundi Sarmatiarum regis [et] ad Sigismundum Augustum filium admonitio, by Pedro Ruiz de Moros (Cracouiae :
apud viduam Floriani Vnglerij, 1548. Cal. Augustis) [BH FLL 13818(5)],
and this important work, not only printed but also written by Polish people:
Selenographia sive Lunae descriptio, written by Jan Hevelius and printed
by Andreas Hünefeld in Gdańsk, in 1647 [BH FLL 12112].
Some representatives of this group are: Lorenz Scholtz, Colleges of
Society of Jesus in Poznań and in Kalisz, Christoph Bartl (Kraków), Wilhelm Gottlieb Korn (Wrocław)… Complete list of printed items in Poland in
Swan Catalog (Swan Catalog).
Some examples:
Johannes Hevelius. Selenographia sive Lunae descriptio. Gedani edita : autoris sumtibus (typis Hünefeldianis, 1647). Poland Gdansk. BH FLL 12112
Andrzej Maksymilian Fredro. Scriptorum seu togae & belli notationum fragmenta : accesserunt Peristromata regum symbolis expressa. Dantisci : Sumptibus Georgii Försteri
S.R.M. bibliopolae, 1660. Poland Gdansk. BH FLL 12883
Jan Krosnowski. Viator religiosus per Triduanum perfectionis iter vestigiis S. Patris Ignatii
fundadoris Soc. Iesu, inter asceticas allocutiones deductu. Posnaniae : typis Collegij Soc.
Iesu, 1692. Poland Poznań. BH FLL 16361
Kasper Druzbicki. In historiam passionis domini nostri Jesu Christi secundum quatuor
evangelistas ... Calisii : typis Collegij Societatis Jesu, 1697. Poland Kalisz. BH FLL 7578
Kurzer Unterricht ertrunkene Menschen wieder lebendig zu machen ... geordneten Gesellschaft in Amsterdam ins Deutsche und Polnische übersetzt. Warschau : im verlag ben
Michael Groll, 1775. BH MED Rev. 60-1(2)
16th century
In Laurentii Scholzii medici Wratisl Hortum epigramata amicorum. Wratislaviae : in officina typographica Georgij Baumanni, 1594. Poland Wroclaw. BH FLL 13815
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Fig. 4. Johannes Hevelius Selenographia sive Lunae descriptio Gedani edits: autoris sumtibus
(typis Hünefeldianis, 1647). Poland Gdańsk. BH FLL 12112
Table 1, 2. Swan Catalog UCM-AECID
City
Gdańsk
Głogów
Kalisz
Kraków
Oliwa
Poznań
Warszawa
Wasosz
Wrocław
Zamość

23
1
1
9
1
1
5
1
28
1

Century

Number of items

16
17th
18th
19th
20th

6
24
38
1
2

th

Source: (Swan Catalog)

Number of items
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Pedro Ruiz de Moros. Historia funebris in obitu diui Sigismundi Sarmatiarum regis [et]
ad Sigismundum Augustum filium admonitio. Cracouiae : apud viduam Floriani Vnglerij,
1548. Poland Kraków. BH FLL 13818(5)
De ortu monstrorum commentarius : in quo essentia, differentiae, causae & affectiones
mirabilium ani. Breslau?: sumptibus Heinrici Osthusii, 1595
Scripta inter sereniss. principem Archiducem Maximilianum & c. & ordines regni Cracouiae congregatos. Cracouiae : in officina Lazari, 1587. Poland Kraków
De vera ratione curandi bubonis atque carbunculi pestilentis, déq[ue] eorundem praecautione commenta. Dantisci : imprimebat Iacobus Rhodus, 1599
20th century
Stanislaw Kulczynski. Atlas flory polskiej : (Florae polonicae iconographia). Krakow:
Sklad Glowny w Ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1931-1932. Poland Krakov. BH MED
19484
Josef Madalski. Atlas flory polskiej i ziem osciennych : (Florae polonicae terrarumque
adiacentium iconographia). Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954-1973.
Poland Warsaw. BH MED 19477

Of great importance, it is the collection of early printings by the famous
polish printer Estanislao Polono, after arriving to Spain: 12 incunabula
(from the city of Sevilla) and 2 post-incunabula (from Alcalá de Henares).
For instance, Opera by Seneca (Sevilla : Meinardo Ungut y Estanislao
Polono, 28 mayo, 1491) [BH INC I-151] or Peregrina, sive Vocabularius iuris,
cum glossa, by Bonifacio García. Hispali : Meinardus Ungut et Stanislaus
Polonus: impens. Lazari de Gazanis sociorumque, 20 diciembre, 1498 [BH
INC FL-74, BH INC FL-75], and Vita cristi cartuxano romaçado por fray
Ambrosio Montesino : la quarta parte, by Ludolphus de Saxonia (Emprymiose enla muy noble villa Alcala de Henares ...: por yndustria [y] arte del
muy yngenioso ... Lançalao polono empremidor : a costa d[e]l muy noble ...
Garcia de rueda, 1503, nueue dias del mes d[e] setiembre) [BH FLL 7557].
Complete list of copies printed by Estanislao Polono (Swan Catalog):
Sevilla: 9 titles. 12 items – 12 incunabula
Opera [De vita beata ; De studiis liberalibus ; De providentia ; De constantia sapientis] /
Lucio Anneo Seneca. Proverbia “Amonestamientos y doctrinas” ; [En castellano:] Cinco
libros de Séneca, trad. y glosados por Alonso de Cartagena. Sevilla : Meinardo Ungut
y Estanislao Polono, 28 mayo, 1491. BH INC I-151
Aristóteles Ethica ad Nicomachum [en castellano], trad. Compendiada. Sevilla : Meinardo
Ungut y Estanislao Polono, 5 junio, 1493. BH INC FL-159
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Aegidius Romanus De regimine principum [en castellano] Sevilla : Meinardo Ungut y Estanislao Polono, a exp. de Conrado Aleman y Melchor Gorricio, 20 octubre, 1494. BH
INC I-224, BH INC FL-62
Pseudo-Seneca Proverbia vel sententiae [en castellano:] = Proverbios, glosados por Pedro
Díaz de Toledo. Sevilla : Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 22 octubre, 1495. BH INC
FL-119
De exterioris et interioris hominis compositione (en castellano) = Forma de los novicios /
David de Augusta. Soliloquium sive Dialogus hominis et animae = Imagen de vida ; Lignum
vitae = Arbol de vida / San Buenaventura. Informatio brevis ad veram Dei sapientiam /
Seudo-Buenaventura. De religione seu De ordinatione animae (en castellano) / Abbas
Asaac. Sevilla : Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 26 junio, 1497. BH INC FL-118
García, Bonifacio Peregrina, sive Vocabularius iuris, cum glossa / Bonifacio García. Hispali : Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus: impens. Lazari de Gazanis sociorumque,
20 diciembre, 1498. BH INC FL-74 Parte I: A-L, BH INC FL-75 Parte II: M-Z, BH INC
I-343 Parte I: A-L
Nebrija, Antonio de Repetitio secunda, de corruptis Hispanorum ignorantia quarundam
litterarum vocibus Hispali : Meinardus Ungut et Stanislaus Polonus, ca. 1498-1499. BH
INC FL-203(1)
Eymerich, Nicolau. Summa errorum et haeresium per Inquisitores haereticae pravitatis
damnatarum. Hispali : Stanislaus Polonus, ca. 1500. BH INC FL-143
Riccoldus Flotentinus Improbatio Alcorani, seu libellus contra legem sarracenorum / Riccoldus Flotentinus. Hispali : Stanislaus Polonus, 20 marzo, 1500. BH INC I-163
Alcalá de Henares (Madrid): 2 titles. 2 items- 2 postincunabula
Libro en q[ue] esta[n] copiladas algunas bullas de n[uest]ro muy s[an]cto padre co[n]cedidas en fauor de la jurisdicio[n] real de sus altezas [et] todas las pragmaticas q[ue] esta[n]
fechas para la buena gouernacio[n] d[e]l reyno ... En ... Alcala de Henares : por La[n]çalao
Polono ... : a costa de Iohan Ramirez ..., 1503. BH FOA 360
Ludolphus de Saxonia (O. Cart.). Vita cristi cartuxano romançado / por fray Ambrosio
[Montesino] : la quarta parte. Emprymiose enla muy noble villa Alcala de Henares ...: por
yndustria [y] arte del muy yngenioso ... Lançalao polono empremidor : a costa d[e]l muy
noble ... Garcia de rueda, 1503, nueue dias del mes d[e] setiembre. BH FLL 7557

There is also a relevant group of rare books concerned to Poland and
to related subjects, such as history of the country, monarchs, policy and
government, Catholic Church, geography, medicine, theology… or written
by polish authors.
Some examples:
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Fig. 5. BHF colofon: Polonvs. Libro en q[ue] esta[n] copiladas algunas bullas de n[uest]ro
muy s[an]cto padre co[n]cedidas en fauor de la jurisdicio[n] real de sus altezas [et] todas las
pragmaticas q[ue] esta[n] fechas para la buena gouernacio[n] d[e]l reyno ... En ... Alcala de
Henares : por La[n]çalao Polono ... : a costa de Iohan Ramirez ..., 1503. BH FOA 360

Nicolaus Copernicus. De reuolutionibus orbium coelestium. Basileae : Officina Henricpetrina, 1566. BH FLL 12231(1) (Catálogo Cisne).
Antonio de Paredes. Novena a la gloriosa santa Eduvige princesa de Polonia, patrona de
los adeudados insolventes desvalidos y pobres. Aguascalientes : [s.n.], 1869 (Reimp. por
Higinio Aleriano). BH FG 3549
Guglielmo Dondini. Vladislai IV. Poloniae ac Sueciae regis laudatio funebris habita in
sacello pontificum Quirinali ad S.D.N. Innocentium X. Romae : typis Domenici Manelphi,
1650. BH FLL 15643(1)
Martin Kromer. De origine et rebus gestis Polonorum. Basileae : Ioannes Oporinus, 1555.
BH FLL 29106
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Fig. 6. Klemens Janicki. Vitae regum Polonorum elegiaco carmine escriptae. Antuerpiae : ex
Officina Gulielmi Siluij, 1563. BH DER 1326

Alessandro Guagnini. Sarmatiae Europeae descriptio : quae Regnum Poloniae, Lituaniam,
Samogitiam, Russiam, Massouiam, Prussiam, Pomeraniam, Liuoniam, et Moschouiae, Tartariaeque partem complectitur . Spirae : apud Bernardum Albinum, 1581. BH FLL 30237
Salomón Neugebauer. Historia rerum Polonicarum concinnata. Hannoviae : sumptibus
Danielis & Dauidis Aubriorum, 1618. BH FLL 32931
Abbe Jean-Baptiste de Parthenay. Histoire de Pologne sous le Regne d’Auguste II. A La
Haye : chez Jean van Duren, 1733-1734. BH FLL 33278
Jakob Jan, Susza, Obispo de Chelm. Vida y martyrio del B. San Iosaphat Kuncevicz,
arzobispo de Polocia ... del Orden de San Basilio Magno. Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 1684. BH FLL 7259
Martin Weinrich. De ortu monstrorum commentaries. Breslau? : sumptibus Heinrici Osthusii, 1595. Poland Wroclaw. BH MED 1900
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Andreas Hoffart. Consideratio physico-medica Variolarum Vratislaviae anno 1740 epidemice grassantium, etc. Lipsiæ et Vratislaviæ : sumtibus Ferdinandi Godofredi Brachvogelii, 1742. BH MED Foll.569
Klemens Janicki. Vitae regum Polonorum elegiaco carmine escriptae. Antuerpiae : ex Officina Gulielmi Siluij, 1563. BH DER 1326

And there is a small number of books written in Polish, for instance:
Lipski, Andrzej. Przemowa tegoz autorá do stanow koronnych, imieniem wszystkiego duchowienstwá ná composicy a w Warszáwie roku Pánskiego MDCVII przypádai ac a spisána y nágotowána. [S.l. : s.n., s.a. (ca 1607)]. BH DER 6044(4)
Janusz, Wacław. Dictionnaire complet français-polonais et polonais-français / W. Janusza. Leopol : E. Winiarz, 1891. 3e éd., soigneusement rev. et corr. FA 15991
Janusz, Wacław. Dokładny słownik francusko-polski i polso-francuski / podług najlepszych źródeł przez W. Janusza. Lwów : Nakładem E. Winiarza, 1908. Contiene :
vol. 1-2: Oddział polsko-francuski. FA 9776

In addition, Polonica collection includes a notable section of travel
books related to Poland, with full descriptions, essays and detailed and
finely illustrated maps by different authors (Thomas Salmon, Pedro Estala,
Alphonse Fortia de Piles, William Coxe and Claude Jordan de Colombier).
Some examples:
Thomas Salmon. Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico
e morali. Volume VII, Della Turchia in Europa, delle Isole dell’Arcipelago, Candia e Morea,
del regno della Polonia, e de’Cosacchi Zaporowski. Venezia : presso Giambatista Albrizzi
q. Gir., 1739. BH DER 4383
William Coxe. Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark : interspersed with
historical relations and political inquiries, illustrated with charts and engravings... Volume
the first. London : Printed by J. Nichols, for T. Cadell, in the Strand, 1784. BH FLL 30517
Thomas Salmon. Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico
e morali. Volume VII, Della Turchia in Europa, delle Isole dell’Arcipelago, Candia e Morea,
del regno della Polonia, e de’Cosacchi Zaporowski. Venezia : presso Giambatista Albrizzi
q. Gir., 1739. BH FLL 32513
William Coxe. Viaggj in Europa... Tomo primo. Venezia : presso Francesco Tosi, 1790. BH
FLL 35033(1)
William Faden. A map of the kingdom of Poland and Gran Dutchy of Lithuania including
Samogitia and Curland ..., with the kingdom of Prussia. London : published by W. Faden,
1799. BH FLL Res.1040
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Fig. 7. William Faden A map of the kingdom of Poland and Great Dutch of Lithuania including
Samogitia and Curland ..., with the kingdom of Prussia. London : published by W. Faden, 1799.
BH FLL Res.1040

Polonica collection’s items are in-house materials, used in the reading room. The first point of access to the collection is Library’s internetaccessible automated catalogue, “CISNE” and also full-text digital access
by Dioscorides Digital Library and the BUC-Google projects, amongst other
projects for technological development carried out by the Library. Some of
the books are included in other digitalization projects, such as HathiTrust
Digital Library and Europeana Libraries.
Biblioteca Histórica has a complete plan for Cultural Dissemination
and Library Extension Activities, including exhibitions, publications, conferences, presentations, guided tours, facsimiles, etc, in which Polonica
collection takes part.
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Cooperation with other institutions and forms of cultural operation
connected with the collection
Exhibition Polish scientific book and the Polonica Collection at the Biblioteca Histórica (2009)
The first cooperated and major project related to Polonica Collection
was the XVI Exhibition “The Polish Scientific Book”, host at the library in
2009 on the occasion of a donation, of more the 1000 modern scientific
books, in cooperation with the Association of Polish Academic Publishing
Houses (SWSW) and the Universidad Complutense.
The exhibition “El libro científico polaco y la colección Polonica en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (Polish scientific
book and the Polonica Collection at the Heritage Library)” was a first approach
to the so called Polonica Collection.
It was organised in collaboration with Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, the Polish Embassy at Madrid, the Association of Polish
Academic Publishing Houses (SWSW) and the Faculty of Slavic Languages
at University Complutense.
It was a first approach to the Polonica Collection formed, by that
moment, by 130 rare books. At that time the Library was immersed in
a process of retrospective cataloguing which, later, led to the identification
of new copies in the Polonica Collection.
There were shown more than 100 modern scientific books and serials
related to humanities, social sciences, technology, medicine, fine arts, agronomy, economy... and a very special and valuable facsimile edition of the Bible
by Gutenberg, from the original item hold at Pelpin (Poland). All the works
were published by the Academic and Scientific Polish Publishing Houses.
Accompanying them, and for the first time, the most relevant rare
books belonging to the Polonica Colection at University were presented,
a total of 25 titles that offered an overview of the content of the collection.
The exhibition was structured in six sections:
 rare books printed by publishing houses in Poland.
 the collection of early printings by Estanislao Polono, in Spain.
 rare books concerned to Poland and to related subjects.
 rare books written by polish authors.
 travel rare books related to Poland.
 rare books written in Polish language.
Complete information about the exhibition, the rare and modern books
presented, full text digital books... can be found at: biblioteca.ucm.es.
It was published the work:
1. El libro científico polaco y la colección Polonica en la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid : [exposición] 3-6 de
marzo de 2009. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana
Wyszynskiego, 2009.
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Fig. 8. Catalogo de fondo antiguo. Source: https://biblioteca.ucm.es/historica/catalogo-defondo-antiguo

2. In this institutional framework of cooperation with the Polish
Embassy in Madrid, the Library received the donation of this valuable facsimile edition item:
Copernicus, Nicolaus. Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium
coelestium, libri VI. C. Iul. Higini ... Poeticon astronomicom. Cl. Ptolomaei
Phaenomena ; Claudii Ptolomaei Almagesti. Torum : Wydawnictwo Mlotkowski, 2006. ISBN 83-922489-8-8.
3. Facsimile edition from: Nuremberg, Ioh. Petreium, 1543 (Nicolai
Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI) ; Colonia : Ioannis Soteris, 1534 (C. Iul. Higini Poeticon astronomicom) ; Colonia,
1537 (Cl. Ptolomaei Phaenomena ; Claudii Ptolomaei Almagesti).
Programme Registration of Polish collections abroad of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland (2013)
Following that project of cooperation, at the end of 2013, Biblioteca
Histórica was invited by the Polish Institute of Culture in Madrid, to participate in the programme Registration of Polish collections abroad, conducted by the Department of Cultural Heritage of the Ministry of Culture
and National Heritage of Poland.
The main aim of this collaborative project was to gather, to create
a register of the significant Polish collections outside Poland and publish
information for possible scientific research about the most valuable Polish
materials existing in foreign historic, scientific and library collections constituting Polish national heritage.
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Among Polish materials those which meet at least one of the following requirements were regarded: written in Polish, concern Poland-related
subjects or created by Polish authors, printed by publishing houses in
Poland or Polish publishing houses abroad, as well as collections of Polish
origin - gathered by Poles and written in a foreign language.
Collected materials will be published in the second volume of the
Informator. Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Kolekcje polskie
w bibliotekach obcych (Information Guide. Contemporary Polish Book Collections Abroad. Book Collections in Foreign Libraries).
Apart from these major projects of cooperation centred on Polonica collection, the library itself participates in other general projects, in which the
collection is included as well.
At an international level, Biblioteca Histórica has been represented in
the Standing Committee at IFLA RBSC (Rare Books and Special Collections) since 2009 up to the present time, by Pilar Moreno and Aurora Díez,
participating in the Annual and Mid-Term meetings, collaborating in translations into Spanish. Moreover, in April 2011, the Library received the IFLA
Standing Committee, Rare Books and Manuscripts Section, that met in
Madrid to develop guidelines for the digitization of old and reserve material,
following the plan proposed in IFLA Annual Congress 2010.
On a nationwide scale, Historical Library is part of the Working
Group of Bibliographic Heritage of REBIUN (Spanish College Libraries
Network) composed of the libraries of the 76 member universities of the
CRUE (50 public universities and 26 private universities) and the Spanish
National Research Council (CSIC) which is the largest public institution
dedicated to research in Spain and the third largest in Europe2.
The most recent project of cooperation is the one arranged last year
2016, with the Library (the Hispanic Library and the Islamic Library, with
more than 600,000 volumes) of AECID (Spanish Agency for International
Development Cooperation) in order to arrange exhibitions. Since last September, two main exhibits have been simultaneously prepared: “Rubén
Darío: una historia en fragmentos de papel” and “Juan Andrés y la Escuela
Universalista Española”.
The collaboration between the AECID and University Complutense
Libraries began in 2010 by signing an Agreement that involves collaboration in the acquisition and use of Millennium integrated management
system, exploitation and maximization of the possibilities of technical process and provision to the public of the information that makes possible
the shared use, between both libraries, of the aforementioned integrated
management system and the promotion of other ways of collaboration and
development of new services aimed at users of both institutions.
2

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
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In the context of University, Biblioteca Histórica collaborates with the
International Affairs and Cooperation Office, and received institutional and
academic visits from all over the world to show them the University Bibliographical Heritage and the Library’s facilities.
Besides, it collaborates with the Erasmus + (Staff Mobility for Training)
In / Out European countries for training purposes. In this context, Library
has received the visits and stays of three polish librarians in the last years.
As well, Library collaborates with the network of University Museums
and Scientific Collections to organise exhibitions in the Library and outside
the University. The University owns a rich and diverse artistic, historical,
paleontological, archaeological, ethnographic, scientific and technical heritage since its founding by Cisneros in 1499.
The Library Department of Conservation and Restoration collaborates
with different institutions and professionals inside and outside the University advising on conservation and restoration, such as the University
of Seville, Salamanca, City Hall of Madrid or National Library of Peru, and
tutoring university students and graduates of the Faculty of Fine Arts and
the College of Conservation and Restoration of Cultural Heritage.
Related to Digital Library projects, the Library participates in:
1. HathiTrust Digital Library
In 2010, Complutense University joined HathiTrust Digital Library,
a partnership of academic & research institutions that offers a collection
of millions of titles digitized from libraries around the world and ensures
the preservation and long-term accessibility of their digitized funds. Complutense University Library is one of the members, offering 120,000 digitized documents.
2. Europeana. Project
Funded by the European Commission, a digital library for cultural heritage where more than 3,000 cultural institutions across Europe contribute
their digital artworks, artefacts, books, videos and sounds. Complutense
Library aggregates and contributes more than 210,000 documents to Europeana Collections.
3. The World Digital Library (WDL)
A project of the U.S. Library of Congress, carried out with the support of the United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization (UNESCO), and in cooperation with other cultural institutions from
around the world. WDL makes available on the Internet significant primary
materials from all countries and cultures. For the time being, Complutense
University of Madrid participates with 5 cultural treasures and significant
historical documents.
4. Google Books - Complutense project
In 2009, the Library and Google signed a cooperation agreement to
digitize all the collections of the Complutense Library free of copyright and
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make them available to the users. Books can be retrieved freely online from
Google Book Search and from the library catalog (CISNE). Complutense
University became the first non-Anglo-Saxon library to sign collaboration
agreement with Google within Google Books Library Project.
5. OCLC WorldCat.
In 2015, Complutense University of Madrid signed an agreement with
OCLC to add more than two million records to WorldCat, the world’s most
comprehensive database of information about library collections. With this
contribution to the largest catalogue in the world, the Complutense Library
aims to open its valuable collections to researchers and readers around the
world who share an interest in Hispanic culture. Library contributes and
shares a great bibliographic heritage: more than 3,000,000 books, 170,000
serials and electronic books and includes important rare books and special collections such as 11,000 manuscripts, 741 incunabula and almost
100,000 printed works from the 16th to the 18th centuries. It also includes
engravings, personal archives, theses and photographic collections.
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Aurora Díez Baños
Polonica Collection in (and beyond) Biblioteca Histórica
of the Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Abstract
The article is devoted to the “Bibliotheca Historica” (BH) operating at the Complutense
University of Madrid. Especially valuable for Spanish culture are manuscripts, incunabula,
16th century prints and iconographic collections from her collections. The collection of
polonics, which is the property of BH and exhibitions organized by this book dedicated to the
Polish book, is particularly characterized. It also describes the project implemented by BH
together with the Polish Cultural Institute in Madrid to register valuable Polish collections
located in foreign historical collections. The project was completed with the development of
a guide to these collections. There are also descriptions of valuable copies from this collection.
Also mentioned were other projects implemented by BH from AECID I on the implementation
of the digital library project.
Key words: “Bibliotheca Historica”, Complutense University, Madrid, polonica, book
exhibitions, historical collections, inventory of Polish books
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Kolekcja Polonica w zbiorach Biblioteca Histórica
Uniwersytetu Complutense w Madrycie i w innych instytucjach zagranicznych
Streszczenie
Artykuł poświęcono “Bibliotheca Historica” (BH) działającej w Uniwersytecie Complutense
w Madrycie. Opisano szczególnie cenne dla kultury hiszpańskiej rękopisy, inkunabuły, druki
XVI wieczne i kolekcje ikonograficzne pochodzące z jej zbiorów. Szczególnie scharakteryzowano
kolekcję poloników, która stanowi własność BH oraz wystawy organizowane przez tę książnicę
poświęcone polskiej książce. Opisano również realizowany przez BH wspólnie z Polskim
Instytutem Kultury w Madrycie project rejestracji cennych polskich zbiorów znajdujących się
w zagranicznych kolekcjach historycznych. Projekt zakończono opracowaniem przewodnika
po tych zbiorach. Zamieszczono też opisy cennych egzemplarzy z tej kolekcji. Wspomniano
również o innych projektach realizowanych przez BH z AECID I o realizacji projektu biblioteki
cyfrowej.
Słowa kluczowe: “Bibliotheca Historica”, Uniwersytet Complutense, Madryt, polonica,
wystawy książek, kolekcje historyczne, inwentarz książek polskich
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Komunikacja naukowa w humanistyce / red. Emanuel Kulczycki. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Filozofii UAM, 2017. - 328 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Komunikacji Społecznej ; t. 5). - ISBN 9788370921644

Problematyka komunikacji w nauce ze zrozumiałych względów budzi
żywe zainteresowanie badaczy i środowiska akademickiego. W drugiej połowie ubiegłego stulecia, wraz z przyspieszeniem technologicznym oraz rozwojem innowacyjności wiodących gospodarek świata, pojawiły się nowe
formy i narzędzia transferu nauki. Wywołują one duży oddźwięk zarówno
w środowisku stricte naukowym, jak i instytucji z jej otoczenia, gdzie innowacyjność i kapitał intelektualny są narzędziem rozwoju. Podejmowane
dyskusje nad definicją współczesnej nauki o nauce wskazują płaszczyzny
ujmowania nauki, jej działów głównych i dyscyplin szczegółowych, jak również reguły funkcjonowania systemu komunikacji naukowej oraz konsekwencje rozwoju otwartego dostępu, jego wpływ na wymianę wiedzy pomiędzy badaczami i ośrodkami naukowymi oraz ocenę ich dorobku.
Monografia Komunikacja naukowa w humanistyce pod redakcją Emanuela Kulczyckiego również wpisuje się w ten dyskurs. Praca ukazała się
w roku 2017 nakładem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstała w ramach projektu „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”
finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Monografia stanowi piąty tom serii Biblioteka Komunikacji Społecznej i jest
udostępniana w repozytorium AMUR (na licencji Creative Commons) pod
adresem: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/
Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf.
Na treść omawianej monografii złożyły się teksty trzynastu badaczy.
Artykuły podzielono na trzy części problemowe. Są to Otwarta nauka
(s. 13-86), Ocena polskiej humanistyki (s. 91-210), Komunikacja wiedzy
1

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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o humanistyce (s. 215-328). Poprzedza je Słowo wstępne (s. 7-8) redaktora
tomu. Wszystkie artykuły opatrzone zostały aparatem naukowym w postaci
bibliografii wykorzystanych źródeł.
Emanuel Kulczycki – badacz specjalizujący w filozofii kultury, komunikacji społecznej oraz w polityce i ocenie badań naukowych – podkreśla,
że „interdyscyplinarne studia nad nauką i technologią częściowo pozwalały
uwzględniać w […] debacie również humanistykę, jednakże nie wyczerpują
wszystkich możliwych perspektyw. Humanistyka traktowana niekiedy jako
nauka we wczesnym stadium rozwoju, coraz głośniej zaczyna się upominać
o własną perspektywę. Nie godzi się na ocenianie jej narzędziami wypracowanymi dla nauk »twardych«” (s. 7). Z tego względu Autorzy przyjęli za cel
„włączenie się w dyskusje nad sposobem komunikowania się humanistów
między sobą i z innymi naukowcami oraz dostarczenie wyników badań
z ilościowej oceny dorobku polskiej humanistyki […] podjęli się wskazania,
w jaki sposób humanistyka wykorzystuje nowe metody upowszechniania
wiedzy, jak staje się przedmiotem ilościowej oceny oraz w jaki sposób w jej
obrębie odbywa się komunikacja” (s. 8). Wymienione tematy poszukiwań
badawczych zadecydowały o strukturze omawianej publikacji.
Na pierwszy blok tematyczny pt. Otwarta nauka złożyły się artykuły,
w których podjęto zagadnienie idei otwartości w nauce i praktycznej realizacji – ruchu Open Access (OA) oraz otwartych sposobów komunikowania
wiedzy. Zbiór otwiera artykuł Bożeny Bednarek-Michalskiej Otwarta nauka
w Polsce – rys historyczny, w którym Autorka wyjaśnia pojęcie „otwarta
nauka”, a wśród nowych kanałów komunikacji naukowej, wymienia:
otwarte czasopisma, otwarte repozytoria, otwarte repozytoria surowych
danych badawczych, otwarte kursy i szkolenia, otwarte konferencje oraz
otwarte laboratoria. B. Bednarek-Michalska kreśli historię i rozwój ruchu
OA na świecie i w Polsce, wyszczególniając w kolejności chronologicznej
powstawanie społecznych ruchów otwartych oraz najważniejsze wynalazki
technologiczne wspierające zmiany. Podkreśla, że obok naukowców, grupą
zawodową najbardziej zaangażowaną w ruch OA w Polsce i podejmującą
rozliczne inicjatywy w tym zakresie są bibliotekarze. Zwraca uwagę na tworzenie otwartych czasopism, które systematycznie dołączają do Directory
of Open Access Journals, otwartościowe deklaracje, instytucjonalizację
działań a także na wkład i sukcesy organizacji pozarządowych; szczególnie
akcentuje rolę Koalicji Otwartej Edukacji dla ruchu OA w Polsce.
Kolejny tekst Mity otwartego dostępu Wojciecha Fenricha zestawia jedenaście poglądów wyrażających nieufność wobec ruchu OA oraz błędnych
przekonań dotyczących otwartych modeli wydawniczych. W kolejnych sekcjach artykułu Autor rekapituluje najbardziej rozpowszechnione i trwałe
zastrzeżenia formułowane względem otwartej dystrybucji tekstów naukowych. Są to m.in.: mity związane z wielością otwartych czasopism i repozytoriów, a także wielością dostępnych wersji jednego tekstu; mity na temat
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polityki otwartości (otwartych mandatów), która zobowiązuje pracowników
do udostępniania publikacji naukowych w otwartym dostępie, publikacji
doktoratów, mity odnośnie do patentowania i komercjalizacji wynalazków
czy też błędne wyobrażenia na temat procedur recenzyjnych i niskiej jakości publikowanych treści, a także wzrostu zagrożenia plagiatami. W. Fenrich, z pozycji zwolennika otwartych modeli publikowania zbija zarzuty,
przekonuje i wyjaśnia, przytacza argumenty, odwołując się do dobrych
praktyk i literatury przedmiotu.
Krzysztof Siewicz w artykule Otwarty dostęp – wybrane zagadnienia
prawne i wskazówki praktyczne porusza kwestię OA realizowanego zarówno
oddolnie i nieformalnie, jak i instytucjonalnie na różnych płaszczyznach
formalnych struktur systemu nauki. Podkreśla, że formalizacja i instytucjonalizacja otwartego dostępu to nie tylko prowadzenie repozytoriów,
ale także przyjmowanie tak zwanych polityk otwartości, z czym wiąże się
odpowiednie uregulowanie kwestii prawnych. Autor rozważając obecność
czasopism naukowych w zewnętrznych serwisach, a także równoległe udostępnianie publikacji w repozytoriach instytucjonalnych i dziedzinowych,
czy jej wtórne wykorzystanie przez analizę maszynową porusza wiele szczegółowych zagadnień prawnych, związanych z ochroną prawa autorskiego.
Wśród najistotniejszych wymienia przeniesienie majątkowych praw autorskich a licencje w sytuacji umieszczenia publikacji w bazach elektronicznych oraz rodzaje umów zawartych między autorem a wydawcą. Zwraca też
uwagę na szybkie zmiany w środowisku technologicznym, które rodzą problemy z interpretacją prawa własności intelektualnej i praw pokrewnych.
Rozdział pierwszy monografii zamyka praca Emanuela Kulczyckiego
Otwarta nauka a komunikacja – perspektywa metateoretyczna. Artykuł,
z perspektywy analiz filozoficznych, przedstawia metateoretyczne podstawy
otwartej nauki. Autor omawiając szeroki i niejednorodny zakres zjawisk
i praktyk społecznych kryjących się pod tym terminem proponuje, aby
sposoby definiowania i analizowania otwartej nauki zredukować do przyjętego przez teoretyków i badaczy dyskursu otwartościowo-technologicznego,
w którym obecne są komponenty komunikacji oraz dyskursu komunikacyjnego. E. Kulczycki dowodzi, że „otwarta nauka koncentruje się nie tylko na
maksymalnym rozpowszechnianiu publikacji, ale również na działaniach,
które przyczyniają się do rozwoju wiedzy naukowej nawet wówczas, gdy ich
efekty nie są publikowane” (s. 83).
Druga część publikacji Ocena polskiej humanistyki skupia się na badaniach empirycznych czasopism naukowych. Rozdział otwiera praca Małgorzaty Rychlik pt. Perspektywy stosowania wskaźników altmetrycznych
w ocenie dorobku polskiej humanistyki. Autorka – mając na uwadze przedmiot badań, ich metodologię, typy dokumentów oraz kulturę cytowań nauk
społecznych i humanistycznych – postawiła sobie za cel ustalenie, czy polskie publikacje humanistyczne mają przypisane wskaźniki altmetryczne,
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a w kolejnym etapie badań – określenie liczby dokumentów z DOI, liczby
dokumentów ze wskaźnikami altmetrycznymi, liczby wskaźników i liczby
cytowań. W badaniu wykorzystano bazę Scopus, a wyselekcjonowane
publikacje przeanalizowano za pomocą narzędzia Altmetrics Explorer. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że jedynie 12% publikacji (wyłącznie
artykułów naukowych i recenzji opublikowanych w języku angielskim) z lat
2013-2015 ma wskaźniki altmetryczne. Brak danych o wskaźnikach altmetrycznych dorobku wydanego w języku polskim wynika z braku DOI
w polskich czasopismach. Może to stanowić sugestię dla polskich humanistów, aby publikowali prace u wydawców nadających DOI lub deponowali
je w otwartych repozytoriach, gdzie otrzymują identyfikator.
„Pamiętnik Literacki” – analiza bibliometryczna to tytuł artykułu Anety
Drabek. Autorka zawarła w nim krótką charakterystykę czasopisma,
uznawanego za jedno z najważniejszych polskich pism z zakresu literaturoznawstwa, by następnie przybliżyć kwestie afiliacji autorów, charakterystyki treściowej tekstów oraz zawartości w okresie 2000-2014. Jako podstawę analizy bibliometrycznej przyjęła dane z przypisów bibliograficznych.
Na ich podstawie ustaliła, że literaturoznawcy najczęściej cytują książki
(50%) i ich rozdziały (27%), a zdecydowana większość cytowań to cytowania
w języku polskim (84%). A. Drabek wskazała również najczęściej przytaczane w „Pamiętniku Literackim” czasopisma, wiek cytowanych publikacji
oraz sporządziła wykaz najczęściej cytowanych autorów. Badanie uzupełniła o analizę cytowań „Pamiętnika Literackiego” w bazach Web of Science
Core Collection, Google Scholar oraz POL-Index.
Kolejny tekst, Polskie czasopisma pedagogiczne w „Wykazach czasopism
punktowanych” w latach 2012, 2013 i 2015 autorstwa Ewy Rozkosz, koncentruje się na ocenie czasopism naukowych w kontekście wymogów stawianych
ich redakcjom i wydawcom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podstawą analizy były dane o periodykach z dziedziny pedagogiki, poddane
ocenie na podstawie ankiet dostarczonych przez redakcje w sondażu ewaluacyjnym oraz wyniki oceny formalnej (wiek czasopisma, odsetek autorów
z afiliacją zagraniczną, odsetek recenzentów z afiliacją zagraniczną, odsetek
publikacji w językach kongresowych), bibliometrycznej (wskaźniki Predicted
Impact Factor i Scimago Impact Factor) oraz eksperckiej. Autorka po przebadaniu 70 czasopism pedagogicznych (wykaz w aneksie do artykułu) ustaliła
postępujący stopień umiędzynarodowienia oraz rosnący odsetek pism, które
uzyskują punkty cząstkowe dzięki ocenie bibliometrycznej. Ponadto dostrzegła, że punkty uzyskiwane w ramach oceny formalnej i bibliometrycznej korespondują z wynikami oceny eksperckiej.
Rozdział zamyka praca Władysława Marka Kolasy pt. Polskie czasopisma
humanistyczne w perspektywie SEO. Autor podjął próbę ustalenia czy i jakim
stopniu polskie periodyki stosują zasady SEO (Search Engine Optimization)
i jak wpływają one na wyniki wyszukiwania w Internecie. W analizie wyko-
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rzystał wiele narzędzi i metod, które zmierzały do ustalenia poziomu widoczności tytułu czasopisma oraz jednostkowych metadanych (autora, tytułu
pracy i słów kluczowych z abstraktu) w Google. Szczegółowy opis audytu
SEO podsumowują zawarte w każdym z podrozdziałów wnioski z testów. Jak
podkreśla badacz prawidłowości te mają jedynie charakter hipotetyczny, ze
względu na małą próbę badawczą oraz rozmaite stosowanie zasad SEO przez
polskie pisma humanistyczne; niemniej jednak analiza obecności tych czasopism w przestrzeni sieci społecznych przyniosła wynik negatywny.
Trzeci blok tematyczny, zatytułowany Komunikacja wiedzy w humanistyce, podejmuje zarówno przekształcenia pojęcia humanistyka, jak
i tematykę promocji nauk humanistycznych, komunikowania wyników
badań oraz komunikacji między badaczami.
W artykule Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji
z wykorzystaniem narzędzi marketingu i public relations Sławomir Czarnecki, z pozycji praktyka, szuka możliwych rozwiązań i dobrych praktyk
dla promowania humanistyki w działaniach rzeczniczych kultury i sztuki.
Podkreśla, że promocja nie ogranicza się do popularyzacji i komunikacji
wewnątrz środowiska naukowego, ale dąży do tworzenia społecznego klimatu sprzyjającego uprawianiu nauki. S. Czarnecki przedstawia zasady
i rekomenduje narzędzia promocji przydatne do skutecznego wykorzystania – marketing treści, markę osobistą, w tym newsletter kuratorski. Autor
jest też zwolennikiem stworzenia koncepcji „społecznej odpowiedzialności
humanistyki” oraz obecności badacza-humanisty w Internecie w roli lidera
opinii i eksperta
Emilia Karwasińska w pracy Biblioteczne usługi wydawnicze – nowa
rola biblioteki naukowej dzieli się doświadczeniem związanym z uruchomieniem platformy otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu – PRESSto. Podejmując temat zwraca uwagę na
rozwój idei OA, biblioteczne projekty obejmujące digitalizację i dystrybucję
czasopism, a także dostarczanie przez biblioteki naukowe usług wydawniczych. Dokonuje analizy porównawczej oraz identyfikacji tych usług – ich
zakresu i organizacji, a także modeli biznesowych dostępu do publikacji
naukowych stosowanych przez biblioteki akademickie. Autorka podkreśla,
że istotne jest wyraźne rozróżnienie działań w zakresie prowadzenia bibliotek cyfrowych, repozytoriów i platform wydawniczych. Wspieranie procesów elektronicznego publikowania oryginalnych tekstów naukowych przez
biblioteki uczelniane wymaga od bibliotekarzy odpowiednich kompetencji.
Są to m.in.: biegła znajomość międzynarodowych standardów publikowania elektronicznego, zasad funkcjonowania modeli wydawniczych i aspektów prawa autorskiego, usług hostingowych, wsparcia technicznego, wspomagania procesu recenzji.
Jarosław Boruszewski w tekście Dostępność wiedzy naukowej a jej
intersubiektywna komunikowalność podnosi kwestię wiedzy naukowej
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w kontekście różnicy nośnik – treść, czyli widoczność badań a ich oddziaływanie/wpływ na dalsze prace badawcze. Relację tę przedstawia w oparciu o klasyczną definicję wiedzy i alternatywną do niej koncepcję Wiedzy
obiektywnej Karla R. Poppera. Za przydatne w analizie projektu otwartej
nauki uznaje ujęcie Popperowskie. Następnie przedstawia kryterium intersubiektywności wiedzy naukowej, charakteryzuje (poprzez rozstrzygnięcia
definicyjne) warunek intersubiektywnej komunikowalności i określa wpływ
jaki wywiera na nią widoczność nośników.
W artykule pt. Utartymi ścieżkami wiedzy – technologie naukometrii
a stygmergiczny model poznawczy Marcin Sieńko zwraca uwagę na wpływ
jaki wywiera stosowanie technologii komputerowych, m.in. wyszukiwarek, czy systemów zarządzania cytowaniami na dobór tekstów czytanych,
cytowanych oraz tworzonych przez badaczy, a w konsekwencji na praktyki
zdobywania, przetwarzania i wytwarzania wiedzy. W analizę mechanizmów
technologicznej selekcji wplata stygmerię jako specyficzny model komunikacji oraz opisuje zjawisko stygmerii: znacznikowej, ilościowej i aktywnej.
Autor uczula na zagrożenia płynące ze stosowania mechanizmów typowych
dla stygmerii w algorytmach usług internetowych, np. rankingowaniu czasopism naukowych opartym na wskaźnikach cytowalności. Podkreśla, że
każdy badacz, niezależnie od specjalizacji, powinien mieć wiedzę na temat
sposobów wyliczania wskaźników bibliometrycznych oraz rozumieć mechanizmy działania wyszukiwarek, baz bibliograficznych czy edytorów cytowań.
Tom zamyka tekst Michała Wendlanda pt. Humanistyka w oczach
humanistów – od wczesnej nowożytności do dzisiaj. Jak zaznacza Autor
jest to próba „identyfikacji kilku kluczowych pojęć, które wyznaczały charakter, cele, funkcje i status nauk humanistycznych od czasów wczesnonowożytnych” (s. 304) oraz przyczynek do toczonej od kilku dekad dyskusji nad „kryzysem humanistyki”. Jako kluczowe kategorie definiujące
nauki humanistyczne zostały przyjęte paideia, humanitas/studia humanitatis, republique des lettres i Bildung. Pytania o istotę humanistyki stawiane przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych XX w. zdaniem
M. Wendlanda służą aktualnie poszukiwaniu innego zestawu cech definiujących nauki humanistyczne, stanowią raczej cele i postulaty niż ich przedmiot; są to przede wszystkim ideał kształcenia i oddziaływanie społeczne.
Omawiana monografia jest bogatym i zróżnicowanym zbiorem tekstów
poświęconych roli i zadaniom nauki, w szczególności nauk humanistycznych. Książka przynosi wszechstronny ogląd współczesnej humanistyki –
jej stanu, celów, ograniczeń i płynących zagrożeń. Autorzy wiele miejsca
poświęcili rozważaniom na temat prowadzenia badań i procesów komunikacji w środowisku akademickim oraz wymiany wiedzy między naukowcami
a nienaukowcami. Istotnym wątkiem jest kwestia otwartego publikowania,
a także roli nowych technologii w ocenie pracy badaczy, wykorzystania
bibliometrii i webometrii, dostępności wyników badań w środowisku sie-
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ciowym oraz ich promocji. Cieszy, że dostrzeżone zostało zaangażowanie
i rola bibliotekarzy w rozwijaniu ruchu OA, jak również ich inne formy ich
pośrednictwa pomiędzy naukowcami a odbiorcami wyników badań. Monografia stanowi również źródło wiedzy i popularyzacji badań, prowadzonych
przez autorów poszczególnych rozdziałów.
Lekturę Komunikacji naukowej w humanistyce warto szczególnie polecić badaczom i środowisku naukowemu, dla których zagadnienia współczesnej polskiej humanistyki widziane z perspektywy naukometrii zyskają
nową wartość poznawczą.
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Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce
w latach 1945-1989: teksty-funkcje-konteksty [The cookbooks and
books connected with culinary themes for children and youth in Poland in the years 1945-1989: texts – functions – contexts] /Anita Has-Tokarz. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS 2016, 391 s., il.,
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The monograph by Anita Has-Tokarz The cookbooks and books connected with culinary themes for children and youth in Poland in the years
1945-1989: texts – functions – contexts is the first compendium of this sort,
which describes in a comprehensible and exhaustive way a particular type
of books for children in its historical develpoment, taking into account
changing forms and functions.
The groundwork for the characteristics of the subsequent books qualified to the overview presented in the chapters and subchapters is their
thorough analysis carried out by the author herself. This analysis usually
covers the following themes: content, bibliography (including typography,
iconography), linguistics, pedagogy and culture. This allows for an extensive survey of the research material and enables the author to draw different types of conclusions – both more specific, eg. relating to the particular
publishers, authors, illustrators and more general ones, eg. concerning the
intended use of the books, their capacitities to reflect Polish cuisine and
culinary customs in various stages of a given period, the strategies applied
by authors, illustrators and editors, etc. These objectives are defined by the
author in the introduction and pursued on every single page of the monograph with great consistency by means of various, well-chosen research
methods, including interdisciplinary ones as well.
In the opening comment Has-Tokarz presents a formal framework of her
monograph, among other things, discusses the age of a prospective reader
of the publications she examines. She claims that it is ‘under 18 years of
age’, which in my opinion is too long a period. In most studies concerning
children and youth literature, the said youth is determined as the school
1

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny.
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youth up to 14-15 years of age, also publishing catalogues recommending
selected editions (eg. ‘Książki dla bibliotek. Literatura dla dzieci i młodzieży
1945-1970’ [‘Books for libraries. Literature for children and youth 19451970’] mentioned by the author on p. 207) refer maximally to this age. This
relates of course to the developmental age, that is a nonadult reader, for
whom some publications may be especially intended, both as far as the
content and editorial design, so important to young readers, are concerned.
Nowy słownik literatuty dla dzieci i młodzieży [New literature dictionary for
children and youth] edited by Krystyna Kuliczkowska and Barbara Tylicka
(Warszawa 1984) says in the introduction that the approximate limit age
is 14 years and suggests that it should not be treated restrictively as the
youth development and coming of age may be varied (p. 7). A more recent
work Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej [Dictionary of children
and youth literature] edited by B. Tylicka i Grzegorz Leszczyński (Wrocław
2002) does not aim at determining an exact age of a reader either, but in
the entry „children and youth literature’ it is said that ‘the texts directed
to readers at the age of 14 or 15 years [that is to say children and youth
– B.S.] often function in culture as relaxation readings’ for adult readers
(p. 224). The research on reading proves that they come in handy in case of
unschooled readers, with a lower than average level of reading awareness.
It seems unlikely that a sixteen-year-old with a satisfactory reading awareness would reach for books the title, graphic design and content of which
indicate that they are addressed to children and school youth. It seems
that no publication discussed in the monograph The cookbooks and books
connected with culinary themes… falls within this category, except the two,
the choice of which is dubious, as they are rather directed to adults.
The first of them is Od Ananasa do Ziemniaka. Mały leksykon produktów spożywczych [From Pineapple to Potato. Mini lexicon of groceries] by
Irena Gumowska (1970). It is actually written in a very straightforward
way but there are no elements that could testify that it is directed to young
readers, therefore I am not surprised that I.G. makes a digression about
some types of alcohol popular in Poland. A very scarce usage of scholarly means observed by the author as well as miscellaneous technological
data included in this publication only confirm this thesis. Library literature
catalogues classified this publication as suitable to libraries for children
and youth, however in the category of informative publications and not as
the one intended for young readers, and surely only these ones could be of
interest to the author. I. Gumowska is the author of a few more books promoting knowledge about Polish cuisine and food and written in the similar
style (eg. Leśne skarby 1987, Owoce z lasów i pól 1986) [Forest treasures
1987, Fruits from forests and fields 1986]. Another book which should not
have been considered by Has-Tokarz in this context is a handbook for parents published in the series „Rodzina i dom” Mali goście małych gospodarzy

154

BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY NR 4 (50) 2017

[‘Family and home’ Little guests of little hosts] (1979) by Maria Iwaszkiewicz,
Jolanta Makowska and Maria Wilczkowa. Discussing this book the author
herself admits that – apart from the content, which is definitely directed to
parents and guardians – the book shows no signs of having been intended
for young readers, eg. there is no iconographic material at all. On this
occasion Has-Tokarz adduces the theory of literature multi-addressability
(referring rather to fiction than self-help books usually directed to precisely defined readers), which – according to her – could be used in this
case, however to my mind this is quite a mistaken example. One may
assume rather that children used (in common with adults) home pictorial
cookbooks (eg. numerous editions of Kuchnia polska [Polish cuisine]), or
at least recipe books, still, they are not considered the books for children
and youth. Thus, while classifying the research material the author should
have been more restrictive with respect to the intended use of books and
publisher’s aim expressed ultimately by means of editorial form and shape.
It is also questionable whether the declaration made by the author in
the beginning, that ‘the benchmark on the choice of the books analysed is
the occurrence of culinary recipes in a text, regardless of its formal shape’
(p. 30), since she also discusses books connected to culinary themes, cuisine, food, groceries and their technological aspects (eg. some publications
by M. Iljin). It cannot be ruled out that the author had such a goal in mind
starting the research, however the source material called it into question,
and eventually, to the benefit of her work, she takes into account those
books which just cover culinary themes. Has-Tokarz goes even further and
– having found no such publications on the Polish publication market till
the 60s of the 20th century – she decides to search for the culinary themes
in the press for children and youth issued at that time as well as in other
magazines (eg. for women), which covered the said content and intended it
for young readers. These are eight page reviews of the said content covering
the years 1945-1955 and 1956-1959.
The monograph has a framework of a historical and bibliological overview. The very core of the study is preceded by a comprehensive outline
providing the most important information on the history of cookbooks for
children and the books dealing with culinary themes in the whole world
and in Poland till the World War Two. The author accomplishes the goal
set in this part of her book which is to present the foundations and reasons
why publishers were interested in such a book type for children occuring against a backdrop of social and cultural changes in Europe and the
United States at that time. She also manages to outline the beginnings of
the Polish culinary books for children, which have been unknown, or at
least not described in such detail so far. This a little too elaborate introductory part – if enlarged in some of its points – could successfully become the
subject of a separate study. However, it is understandable, that the author
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having looked for the beginnings of the subject matter discussed in the
monograph and a proper background for her consideration and not finding
them in the source literature, resolves to present them herself. In my opinion it is a great advantage of this book since it fills in one of the gaps in the
history of children’s literature in the world and in Poland.
The subsequent chapters, like the previous ones, commence with
remarkably valuable introductions on political as well as social and economic circumstances of production and circulation of books and magazines for children and youth in Poland (only from 1952 the Polish People’s
Republic!), and the information how magazines popularised culinary awareness falls within their scope. Perhaps they do not constitute a very comprehensive analysis of the subject, but it is not what the author has in mind.
In fact, at that time, the content of magazines for children complemented
and enriched the book offer very effectively. I must admit that the scope of
magazine analysis carried out by Has-Tokarz is extremely thorough: for the
sake of the study she sorts out all the relevant periodicals of that time. It is
important to stress that the author uses digital sources intentionally and
conscientiously at all stages of her analysis. Finally, she selects 24 popular
science and fiction titles as far as books are concerned and makes them the
subject of her study. In the years 1945-59 there were 2 books, in the 60s of
the 20th century – 4 , in the 70s – 9 and in the 80s – 9. This relatively small
(but complete) representation of culinary and culinary connected publications is a material sufficient enough to observe the trends on the children
and youth publication market and most of all to reconstruct how the development process of this specific children and youth book type evolved.
The analysis of figures concerning children’s books, eg. in the 60s of the
20th century is not altogether precise here and there. This is because it is
based on quite an old and – due to the time of its publication (1974) – burdened with political correctness work Kształtowanie się polityki wydawniczej w minionym trzydziestoleciu (‘Roczniki Biblioteczne’, t.10) [The publishing policy evolution in the last three decades (‘Library Annuals’, v. 10) by
W. Stankiewicz and S. Siekierski. The estimates made on the basis of the
national bibliography show for instance that in the 60s of the 20th century
there were more popular science publications for young readers than in the
years 1945-1959. The lack of studies of a more general character providing
both quantitative and qualitative information on the children and youth
book market at that time is a really acute problem while carrying out this
type of extensive analysis.
The fact that the author focuses on cookbooks and makes them the
subject of her bibliological study as well as provides their descriptions with
very detailed depictions of an editorial character and shape may mislead
a reader – non-specialist that they were important and representative editions of that time. In fact, the truth looks different because it is fiction
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books that contained the most essential presentations concerning the history of Polish illustration. The illustration techniques of popular science
books bespeak mostly what capabilities typographic industry had, whether
it was efficient or perhaps quite inefficient, and sadly, that the contemporary publishing houses did not pay any particular attention to the way
books promoting knowledge were published. Therefore, in my opinion, it is
dispensable to provide such a big amount of information on the book illustration evolution referring to the particular periods of time (eg. p. 171-172,
238-239). Similarly, the author need not have presented in detail other
general information, eg. the perception of book in bibliography (p. 25-27) or
the legitimacy of interdisciplinary research in bibliology (p. 41). It would be
enough to provide a footnote and redirect readers to a relevant text.
The cultural perspective, which Has-Tokarz aims to present in all the
parts of her work and highlights in the chapters titles and conclusions
drawn in their endings as well as in the final summary, plays a greater
role in presenting cookbooks and culinary connected books as a separate
publication genre. Thus, the author divides the post-war period into: 1) the
time of actual absence of publishing houses due to other more important
needs and the ignorance of a child as a full partner in meals preparation
process (1945-1959), 2) the 60s – the period of a progressive ‘culinary child
emancipation process’ (p. 208), with the illustration of Polish culinary reality of that time, 3) at last, the time of pleasure and fun derived from cooking
which took place in the 70s and 4) the 80s, when in fact all the trends of
the previous two decades appeared.
The study is summarised in the chapter on the quantitative distribution
of children culinary book production in Poland in the years 1945-1989, in
which the author draws attention once more to the size of this production,
editions, reprints, translations, publishers and publishing geography, profiles of authors and illustrators. The new research perspective is revealed
in the final part of the monograph covering cookbooks for children and
youth after the year 1989, in the changed political, social and economic
circumstances. Has-Tokarz presents there an overview of the remaining
and entirely new problems resulting from the changes in media, technology and culture at the turn of the century and in the new millennium. This
truly valuable and useful standpoint may inspire other continuators of this
field, including the author herself, to undertake various research themes
in their future studies.
The book is written in a good, scholarly language, its style is intelligible
and transparent. The informative value is enhanced by the numerous and
well-chosen illustrations – from the author’s archive and digital libraries.
As a matter of fact, despite relatively recent research period, publications
for children are extremely eagerly read, withdrawn from libraries and available only with difficulty. At the end of the study the author provides abun-

RECENZJE I OMÓWIENIA

157

dant bibliography of foreign and Polish works on the theme, which could be
of use to researchers interested in the subject. The cookbooks and books
connected with culinary themes for children and youth in Poland in the
years 1945-1989 fits in the international research trend concerning childhood and its attributes as well as perception of social reality in the light
of children’s books, which always reflect the period and its cultural, social
and educational tendencies. The author manages not only to describe the
research subject successfully but also to display it against a wider background, which accounts for the fact that it is so special.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACYJNE”
SUCHA BESKIDZKA, ZAMEK, 29-30 MARCA 2017

W dniach 29 i 30 marca 2017 r. odbyła się na zamku w Suchej
Beskidzkiej konferencja naukowa poświęcona problemom bezpieczeństwa informacyjnego i kondycji człowieka w świecie permanentnej walki
informacyjnej. Jej organizatorem był Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Urząd Miasta
w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatu Suskiego. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr
hab. Kazimierz Karolczak oraz władze lokalne reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta i Starostę Powiatu
Suskiego Józefa Bałosa. Patronat medialny nad konferencją objęła „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.
Problematyka konferencji obejmowała zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacyjnego, a referenci odnosili się do tematów
z zakresu polityki bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, audytu bezpieczeństwa informacji, prawnych
aspektów ochrony informacji i systemów informacyjnych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, walki informacyjnej, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu informacyjnemu, kompetencji informacyjnych w zarządzaniu bezpieczeństwem
informacyjnym, kultury bezpieczeństwa informacyjnego, barier i zniekształceń informacyjnych wpływających na bezpieczeństwo organizacji,
manipulacji informacją, komunikacji firmy z mediami, analizy informacyjnej i służb analitycznych, udostępniania informacji publicznej, białego
wywiadu i jego znaczenia w walce informacyjnej, ewaluacji otwartych
źródeł informacji, etyki profesji związanych z informacją, bezpieczeństwa
informacyjnego w kontekście kontroli społeczeństwa, ekologii informacji
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

SPRAWOZDANIA

159

i bezpieczeństwa człowieka we współczesnym świecie, edukacji dla bezpieczeństwa informacyjnego.
Otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt oraz władze rektorskie Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W pierwszym dniu zaproszeni
goście mieli możliwość uczestniczenia w Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Profesora dra hab. Zbigniewa Kwiasowskiego – dyrektora IBiEO
UP w Krakowie, a następnie w sesji plenarnej na temat „Bezpieczeństwo
informacyjne w dyskursie naukowym”, w której wystąpili prof. zw. dr hab.
Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), prof.
dr hab. inż. Andrzej Leśniak (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz dr hab.
Andrzej Żebrowski, prof. UP i dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Kolejna sesja na temat „Środowiska
bezpieczeństwa informacyjnego” obejmowała wypowiedzi prof. zw. dr hab.
Mariana Cieślarczyka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), prof. zw. dr hab. Wiesława Babika (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr
hab. Barbary Kamińskiej-Czubały, prof. UP, prof. zw. dr hab. Olgi Wasiuty,
prof. zw. dr hab. Sergiusza Wasiuty, dr hab. Jerzego Świecy, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Dyskusję po zakończeniu obu sesji
prowadził z wielkim profesjonalizmem prof. zw. dr hab. Sergiusz Wasiuta.
Wieczorem Sala Rycerska zamku suskiego z sali obrad zmieniła się
w salę koncertową, w której uczestnicy konferencji mieli przyjemność
uczestniczyć w Koncercie gitarowym Maestro Jana Oberbeka, dedykowanym Szacownemu Jubilatowi Panu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Kwiasowskiemu. Była też możliwość zwiedzania Zamku Suskiego z kustoszem
mgr Barbarą Woźniak – dyrektorem Muzeum Suchej Beskidzkiej oraz zapoznania się z wystawą przygotowaną przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie, Filia w Suchej Beskidzkiej na bazie zbiorów Biblioteki
Pedagogicznej w Krakowie na temat: „Społeczeństwo informacyjne” przygotowaną przez kuratora wystawy mgr Renatę Kosałę.
W drugim dniu konferencji sesja plenarna poświęcona została „Środowisku walki informacyjnej”. Referaty wygłosili dr Agnieszka Filipek, mgr
Konrad Harasim i mgr Magdalena Rudnicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr Joanna Świątkowska, dr Rafał Klepka, dr
Przemysław Mazur i lic. Wojciech Cendrowski (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie). Obrady wzbogacone zostały panelem dyskusyjnym z posterami
na temat „Edukacji dla bezpieczeństwa i ochrony informacji”, w ramach którego uczestnicy mogli podjąć dyskusję z pracownikami i organizatorami konferencji z IBiEO UP w Krakowie: dr hab. Hanną Batorowska, prof. UP, dr inż.
Bożeną Jarosz, dr Emilią Musiał, dr Agnieszką Polończyk, mgr Pauliną Motylińską, dr Pawłem Skorutem, mgr Katarzyną Batorowską a także z zaproszonymi gośćmi, tj. z dr Adamem Balickim, mgr Agnieszką Jezierską i mgr
inż. Andrzejem Koziarą oraz mgr Izabela Rudnicką. Kolejna sesja plenarna
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dotyczyła tematyki „Ochrony danych”. Wzięli w niej udział ponownie mgr inż.
Andrzej Koziara i mgr Agnieszka Jezierska (UŚ), mgr Wioleta Gaweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), mgr Paweł Kaźmierczyk (Uniwersytet Warszawski), mgr Hadrian Ciechanowski (Archiwum Państwowe w Toruniu).

Il. 1, 2. Sala Rycerska zamku w Suchej Beskidzkiej, w której odbywały się obrady konferencji
„Bezpieczeństwo informacyjne”. Źródło: Fot. Muzeum Miasta Suchej Beskidzkiej
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Po południu obrady kontynuowano w Mediatece ZS im. Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej. Gości przywitał Dyrektor ZS im. Walerego Goetla, mgr
Ewa Kawończyk i przewodnicząca komitetu organizacyjnego Konferencji dr
hab. Hanna Batorowska, prof. UP. Obradom towarzyszyły warsztaty dydaktyczne zorganizowane przez pracowników IBiEO dla środowiska lokalnego,
głównie nauczycieli i uczniów szkół powiatu suskiego. Otwarcie Warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego zostało dokonane przez Starostę Powiatu Suskiego mgr Józefa Bałosa, który równocześnie patronował
całemu przedsięwzięciu.
Po sesji plenarnej, dotyczącej głównie problemów audytu w zakresie
bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych, goście podzielili się
na grupy, aby móc uczestniczyć w zajęciach praktycznych z pracownikami
IBiEO w Krakowie: dr Pelagią Szybka z zakresu pomocy przedmedycznej,
z mgr Pauliną Motylińską z zakresu bezpieczeństwa haseł w Internecie,
z dr Agnieszką Polończyk na temat tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z mgr Izabelą Rudnicką (OEIiZK w Warszawie) z zakresu
umiejętności korzystania z aplikacji wspomagających tworzenie infografik na temat ochrony prywatności i danych osobowych, z mgr Małgorzatą
Tomaszewską-Wieczorek, współpracownikiem kwartalnika „Bibliotheca
Nostra”, na temat programu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” i bezpiecznego
korzystania z zasobów cyberprzestrzeni w szkołach, jak również zagrożeń
i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi
cyfrowych. Ciekawe wystąpienie mieli również przedstawiciele firmy ITTI
Sp. z o.o z Poznania – Maciej Szulejewski i Karolina Pieniowska, na temat
gier decyzyjnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.
W konferencji udział wzięli, poza przedstawicielami ośrodków akademickich z Krakowa, Warszawy, Torunia, Siedlec, Dąbrowy Górniczej,
Katowic, Poznania, Lublina, Bydgoszczy, dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek edukacyjnych
powiatu suskiego, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie i jej filii
w Suchej Beskidzkiej, a także przedstawiciele służb mundurowych powiatu
suskiego, komendanci Powiatowej Policji i Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Nadleśnictwa, przedstawiciele Prokuratury
Rejonowej, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczono na stronie
http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf/paneletematyczne-1.
Konferencji towarzyszyło wydanie dwóch monografii naukowych
z cyklu „Człowiek w świecie informacji”. Wcześniejsze tomy tej serii z lat
2015 i 2016 prezentowane były na łamach kwartalnika „Bibliotheca
Nostra” w numerze 2 z 2016 roku poświęconym zagadnieniom architektury informacji (https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/266128/edition/251759/content?ref=desc).
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Tom pod red. Hanny Batorowskiej pt.: Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty – Wyzwania (http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/
handle/11716/2021/walka-informacyjna.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
obejmuje artykuły dotyczące wybranych aspektów walki informacyjnej, ze
szczególnym uwzględnieniem charakterystyki środowiska bezpieczeństwa
informacyjnego, uwarunkowań wpływających na wykorzystywanie informacji jako narzędzia walki informacyjnej, incydentów potwierdzających
wyjątkową skuteczność zastosowania mediów w tej walce oraz refleksji
nad możliwością obrony przed kształtowaniem świata w sposób korzystny
wyłącznie dla niewielkiej grupy decydentów – ekspertów od manipulacji
informacją oraz postawami i zachowaniami obranych przez siebie obiektów
(człowieka, organizacji, narodów, całej ludzkości). Ze względu na specyfikę
monografii, dwie główne jej części: „Walka informacyjna w kontekście przemian cywilizacyjnych” i „Środowisko bezpieczeństwa informacyjnego” wzbogaca część dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu, który
w 2016 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej oraz 15-lecia
kierowania (do roku 2013 Katedrą) Instytutem Bezpieczeństwa i Edukacji
Obywatelskiej na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie.
Kolejny tom pt.: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym
przygotowany pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał (http://rep.
up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2022/bezpieczenstwoinformacyjne.pdf?sequence=1&isAllowed=y) stanowi interdyscyplinarny przegląd problemów związanych z bezpiecznym gromadzeniem, przetwarzaniem
i udostępnianiem informacji w wielu sektorach życia społecznego. Bezpieczeństwo informacyjne przedstawione jest nie tylko jako przedmiot badań
nauk o bezpieczeństwie i nauk o informacji, ale jest też szczegółowo analizowane w aspektach prawnym, pedagogicznym, etycznym, a nawet fizycznym
– aspektach, które odsłaniają istotę zagrożeń dla systemów i użytkowników
informacji. Dzięki odmiennym spojrzeniom badaczy bezpieczeństwo informacyjne staje się obszarem coraz lepiej poznanym, a nowa wiedza sprzyja
racjonalnym zachowaniom w trudnej i nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W przedstawionym tomie, bezpieczeństwo informacyjne ukazywano jako: komponent bezpieczeństwa narodowego, komponent kultury
bezpieczeństwa, kultury informacyjnej i ekologii informacji, odnoszono je
do bezpieczeństwa w dobie globalizacji i do społeczeństwa informacyjnego,
a także jako element międzynarodowej i lokalnej polityki informacyjnej,
cel polityki bezpieczeństwa informacyjnego, przedmiot technologii informatyczno-komunikacyjnych (infrastruktura teleinformatyczna – obsługa
i eksploatacja), równoznacznik bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
proces zarządzania bezpieczeństwem informacji (organizacja audytu informacji), obszar wpływu manipulacji medialnej przez środki masowego przekazu, wyznacznik organizacji i jej kultury organizacyjnej, przedmiot walki
konkurencyjnej i biznesowej (gospodarka elektroniczna), element walki
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informacyjnej (przedmiot wojny informacyjnej, cyberwojny), część programu
edukacji dla bezpieczeństwa.
Oba tomy pozwalają czytelnikom podjąć refleksję nad kulturą bezpieczeństwa i kulturą bezpieczeństwa informacyjnego. Interdyscyplinarny
zespół badawczy ukonstytuował się wokół domeny kultury bezpieczeństwa, bowiem stawiane przez indywidualnych badaczy pytania nie znajdowały dotąd w obrębie wąskich specjalizacji zadowalających odpowiedzi.
Jak pisałam we wstępie do tomu pierwszego, pt.: Kultura informacyjna
w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, staram się w tym dyskursie wzbogacić wiedzę na temat relacji i zależności między kulturą informacyjną i kulturą bezpieczeństwa informacyjnego a zjawiskiem zrównoważonego rozwoju, łącząc doświadczenia z zakresu nauki o informacji z innymi
dziedzinami, szczególnie z obszaru nauk o bezpieczeństwie. Uważam, że
ukazanie znaczenia kultury informacyjnej jednostki i grupy z perspektywy kultury bezpieczeństwa w sposób holistyczny ma duże znaczenie dla
kształtowania nie tylko polityki informacyjnej kraju, ale i systemu edukacji oraz poszerzenia obszaru badań nad kluczowymi kompetencjami obywatela, nieodzownymi w kształtowaniu bezpiecznego środowiska cyfrowego.

Il. 3. Okładki monografii poświęconych problemom walki informacyjnej i bezpieczeństwa
informacyjnego. Źródło: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2021; http://rep.
up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2022
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Inicjatywa zorganizowania konferencji na temat bezpieczeństwa
informacyjnego została wysoko oceniona przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, samorząd lokalny w Suchej Beskidzkiej oraz środowisko akademickie, które przyczyniło się do powstania dwóch inspirujących monografii z cyklu „Człowiek w świecie informacji”. Wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję.
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RELACJA Z 83. ŚWIATOWEGO KONGRESU BIBLIOTEK
I INFORMACJI IFLA
WROCŁAW, 19-25 SIERPNIA 2017 R.

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu odbył się 83. Światowy
Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich
Stowarzyszeń i Instytucji IFLA — International Federation of Library Associations and Institutions. Został on zorganizowany w Polsce po raz trzeci.
W latach 1936 i 1959, to właśnie Warszawa była gospodarzem bibliotekarzy
z całego świata, a w tym roku Wrocław, Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki UNESCO 2016, przyjęła ponad 3 tysiące uczestników
pochodzących z ok. 120 państw. Organizatorami tego największego bibliotekarskiego wydarzenia była Międzynarodowa Federacja Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA oraz Narodowy Komitet Organizacyjny, w skład
którego wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Biblioteki Narodowej, środowiska bibliotekarskiego i naukowego oraz miasta
Wrocławia2.
1

Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji NaukowejBiblioteka Śląska.
2
W pracach nad organizacją Kongresu IFLA brali udział: dr Tomasz Makowski (dyrektor
Biblioteki Narodowej), Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Rafał Dutkiewicz (prezydent Wrocławia), prof. Magdalena Gawin (wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego), Danuta Brzezińska (prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich), Sylwia Czachorowska (przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych), Marek M. Górski (przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich), Paweł Hreniak (wojewoda dolnośląski), dr Adolf Juzwenko (dyrektor
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu), Jan Krajewski (przewodniczący Polskiego Związku Bibliotek), Jacek Królikowski (prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Jędrzej Leśniewski (wicedyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej), Andrzej Ociepa (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu), dr Jacek Ossowski (Rada Miejska we Wrocławiu), Grażyna Piotrowicz (dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), Cezary Przybylski (marszałek województwa dolnośląskiego), prof. Zdzisław Pietrzyk (dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej), prof. Jolanta Talbierska (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Andrzej Tyws (dyrektor Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu), prof. Elżbieta Barbara Zybert (Uniwersytet Warszawski)
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Z okazji organizacji Kongresu IFLA w Polsce, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych. Warunkami aplikowania o dofinansowanie
był dorobek zawodowy i naukowy kandydata, znajomość języka angielskiego
oraz możliwości podzielenia się wiedzą wśród innych bibliotekarzy. W dwóch
edycjach konkursu grant uzyskało w sumie 58 bibliotekarzy, i to właśnie dla
nich – 20 sierpnia 2017 r. – MKiDN zorganizowało spotkanie z wicepremierem Piotrem Glińskim we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza3.
Drugą szansą, umożliwiającą bezpłatne uczestnictwo w 7-dniowym
wydarzeniu, był wolontariat. Po raz pierwszy w historii organizacji Kongresu IFLA wolontariuszami zostało 268 bibliotekarzy z następujących
państw: Polski, Niemiec, Ukrainy, Australii, Azerbejdżanu, USA, Republiki
Południowej Afryki, Ugandy, Malezji, Gany, Iranu, Luksemburga, Norwegii, Serbii, Litwy, Węgier, Wietnamu, Rumunii, Nigerii, Botswany, Brazylii,
Nowej Zelandii, Włoch, Kanady, Kostaryki, Jamajki, Japonii, Santa Lucia,
Kenii, Francji, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Wolontariusze po zakończeniu
dyżurów mogli dowoli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kongresu
(Organizacja Kongresu IFLA, 2017, s. 32).
Hasło tegorocznego Światowego Kongresu IFLA brzmiało „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”. Donna Scheeder, prezydent IFLA w latach 20152017, w przemówieniu inaugurującym Kongres podkreśliła, iż te słowa doskonale oddają obecny kierunek działań Federacji IFLA starającej się umożliwić
środowisku bibliotek i informacji współpracę gwarantującą przyszłość naszego
zawodu. Wydarzenie to stanowiło okazję do zapoznania się z propozycjami,
jakie przygotowano bibliotekarzom, aby mogli dalej zmieniać siebie, biblioteki i społeczności lokalne. Polska edycja była także szczególna ze względu
na zmianę przewodniczących oraz zarządu IFLA. Dotychczasowe stanowisko
prezydenta IFLA pełnione przez Donnę Scheeder (USA) w latach 2015-2017
objęła Gloria Pérez-Salmerón (Hiszpania), prezydent-elekt w ostatnich dwóch
latach, którą z kolei zastąpiła Christine MacKenzie (Australia) przygotowująca się teraz na prezydencką kadencję w IFLA na lata 2019-2021.
Formuła wydarzenia pozostaje niezmienna od wielu lat i także w tym
roku składała się z 248 sesji poświęconych najważniejszym problemom
współczesnego bibliotekarstwa. Uczestnicy mogli także uczęszczać na różnorodne wykłady, warsztaty, spotkania robocze sekcji i grup IFLA, sesję
posterów, bulwar bibliotek oraz stoiska firm komercyjnych działających
w sektorze bibliotek. Uzupełnieniem programu były specjalne wydarzenia,
i Małgorzata Świrad (dyrektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Należy także podkreślić dużą rolę w realizacji przedsięwzięcia zespołu planowania, w skład którego wchodzili
Magdalena Piasecka (wiceprezydent Wrocławia), Katarzyna Ślaska (Biblioteka Narodowa), Jakub Grudniewski (Convention Bureau Wrocław) oraz Joanna Golczyk (koordynator wolontariuszy IFLA z ramienia SBP, Dolnośląska Biblioteka Publiczna).
3
Zob. także (Rozstrzygnięcie konkursu, 2017).
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takie jak wieczór kulturalny, ceremonie otwarcia i zamknięcia, przybliżające historię, kulturę oraz tradycję kraju gospodarzy i nadające uroczystego
charakteru kongresowi. Wszystkie te aktywności zostały zorganizowane
w trzech budynkach: Hali Stulecia, Wrocławskim Centrum Kongresowym
oraz Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych.
Pierwszy dzień Kongresu nie rozpoczęło uroczyste otwarcie, ale szereg spotkań roboczych 47 sekcji IFLA oraz 14 grup językowych, w których
uczestnicy jeśli nie byli ich oficjalnymi członkami mogli brać udział w roli
obserwatorów. Stałymi elementami spotkań były podsumowania ostatniego roku pracy, wyznaczanie przyszłych zadań członkom oraz wybory
nowych zarządów. Sekcja Education and Training na przyszły rok zaplanowała ukończenie raportu przedstawiającego kształcenie uniwersyteckie
na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zorganizowanie
cyklu tematycznych webinariów oraz opracowanie projektu mentoringowego pomagającego młodym pracownikom znaleźć pracę w sektorze bibliotekarskim i księgarskim. Na spotkaniu podkreślono znaczenie współpracy
krajowych stowarzyszeń bibliotekarskich ze środowiskiem akademickim
oraz wydawniczym, które w USA oraz we Francji zaowocowało skutecznymi
rozwiązaniami dla absolwentów bibliotekoznawstwa.
Z kolei spotkanie Sekcji Management of Library Association cieszyło
się dużą popularnością ze względu na inicjatywy IFLA wspierające pracę
stowarzyszeń bibliotekarskich. Członkowie zarządu podsumowali działania
w czasie mijającej kadencji oraz przedstawili cele na przyszłe lata: włączenie się w prace nad projektami Global Vision i IFLAmap oraz wzmocnienie
i motywację bibliotekarzy do aktywnego włączenia się we wdrażanie międzynarodowych projektów w krajowych środowiskach.
Punktem obowiązkowym dla nowicjuszy Kongresu IFLA był Newcomers Session. Gerald Leitner, sekretarz generalny IFLA, serdecznie powitał uczestników oraz przedstawił najważniejsze informacje organizacyjne.
Przybliżył także aktualne projekty federacji IFLA: Global Vision Discussion,
Library Map of the World i Library SDG Stories, które stały się ważnymi
tematami wielu sesji oraz spotkań formalnych i nieformalnych.
Projekt Global Vision Discussion to międzynarodowa inicjatywa zachęcająca bibliotekarzy do wyznaczenia kierunków rozwoju bibliotek oraz
pracy stowarzyszeń bibliotekarskich. W czasie trwania Kongresu IFLA
uruchomiono internetowe głosowanie, w którym można było zadecydować
o kierunku przyszłych zadań IFLA. Wyniki zakończonego w dniu 16 października 2017 r. głosowania pozwoli na opracowanie globalnej wizji rozwoju bibliotek na najbliższe lata. W skład projektu Global Vision wchodzą
także międzynarodowe warsztaty dla przedstawicieli stowarzyszeń przeprowadzone na przestrzeni miesięcy luty-lipiec 2017, krajowe warsztaty dla
bibliotekarzy zorganizowane od lipca do października 2017 r. oraz opracowanie krajowych analiz i globalnego raportu.
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Podczas Kongresu IFLA zorganizowano spotkanie Zarządu IFLA
z uczestnikami, podczas którego zaprezentowano praktyczny wymiar
działań federacji. W imieniu zarządu IFLA Gerald Leithner opowiedział
o realizacji sześciu warsztatów Global Vision dla krajowych przedstawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich. Spotkania odbyły się w Waszyngtonie,
Jaunde, Aleksandrii, Buenos Aires, Singapurze i Madrycie. Bibliotekarze,
którzy uczestniczyli w szkoleniach, podzielili się swoimi wrażeniami i podjętymi już działaniami w ramach Global Vision Discussion. Na zakończenie
zaproszono wszystkich do dyskusji grupowej przy stolikach, gdzie wspólnie
zastanawiano się nad przyszłymi zadaniami stowarzyszeń.
Kolejna inicjatywa IFLA, Library Map of the World (LMW), to bezpłatna
aplikacja umożliwiająca użytkownikom dostęp do podstawowych danych
o bibliotekach różnego typu oraz porównanie informacji w skali globalnej.
Polskie dane zostały opracowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, co pozwoliło na ich prezentację zagranicznym uczestnikom. Częścią mapy bibliotek jest Library SDG Stories, gdzie publikowane
są historie (stories) wykorzystania Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDG)
przez biblioteki. Poprzez platformę LMW użytkownicy uzyskują dostęp do
artykułów, zdjęć, wykresów oraz filmów pomagającym bibliotekarzom opracowywać własne materiały rzecznicze.
Prezydencka sesja Donny Scheeder pt. „Libraries: A Call to Action”
przybliżyła uczestnikom aktualne problemy różnego typu książnic. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach wskazali, że kluczowymi zmianami
w bibliotekach są: rzecznictwo, information literacy, dostęp do informacji,
zbiory elektroniczne oraz digitalizacja. W dyskusji podkreślono konieczność
zachowania przez książnice neutralności oraz „poczucia bezpieczeństwa”
czytelnikom. Równocześnie nie można zapominać o ciągłym rozwijaniu
poziomu świadczenia usług i potrzebach lokalnych społeczności. Zaprezentowany kierunek działań bibliotek doskonale odzwierciedliło hasło: myśl
globalnie, działaj lokalnie.
Ważną częścią tej sesji było wystąpienie przedstawiciela Biblioteki
Narodowej w Genewie, przybliżające znaczenie dokumentu ONZ Agenda
2030 dla bibliotek oraz przykłady ich współpracy z samorządami i rządami
w realizacji jego postanowień. 17 Zrównoważonych Celów Rozwoju, które
zostały zawarte w Agendzie i są wzajemnie ze sobą powiązane, pozwolą
państwom w tym samym czasie przejść do kolejnego etapu rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. W pracy bibliotek i ich partnerów konieczna jest integracja celów z długoterminowymi planami rozwoju
państw.
Zgodnie z tradycją Kongresu IFLA, Narodowy Komitet Organizacyjny
zaprosił na wykłady krajowych prelegentów. Polskie stanowisko nauki
reprezentowali zatem prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (University
College London), Krzysztof Szubert (Ministerstwo Cyfryzacji) oraz prof. Ewa
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Bartnik (Uniwersytet Warszawski), prezentujący wybrane aspekty rozwoju
Polski pod względem historycznym, technologicznym oraz naukowym.
W programie zaplanowano dwanaście sesji i spotkań satelickich omawiających działalność bibliotek w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju.
Z wystąpień azjatyckich bibliotekarzy można było zauważyć dużą aktywność
tamtejszego ministerstwa kultury oraz środowiska bibliotekarzy w promocji
zrównoważonych celów w świadomości społeczeństwa, działaniach legislacyjnych czy edukacji parlamentarzystów. Ministerstwo kultury w Chinach
na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało krótkie materiały filmowe w jasny sposób wyjaśniające znaczenie celów oraz stworzyło podstronę
o Agendzie 2030 zawierającą najważniejsze informacje. Natomiast biblioteki
w Australii i Oceanii posiadają bogatą ofertę aktywizującą mieszkańców oraz
włączają się w narodowe programy rozwoju czytelnictwa i działania ONZ. Ciekawym przykładem omówionym w wystąpieniu przez Christine MacKenzie,
była inicjatywa Sunday Reading Club w Indiach, gdzie bibliotekarze wspólnie
z czytelnikami czytają książki pochodzące z antykwariatów. Z kolei Shubhadra’s Library powstała dzięki uporowi mieszkanki Nepalu, która przy pomocy
mieszkańców okolicznych wiosek wybudowała bibliotekę w ciągu 50 dni.
Na tym panelu omówiono również międzynarodowe inicjatywy bibliotekarzy realizujące postanowienia Agendy 2030, np. wspieranie edukacji
tanzańskich pracowników bibliotek, fińskie środowisko bibliotekarzy, działania zambijskich pracowników bibliotek uczących dzieci umiejętności czytania przy użyciu książek elektronicznych własnego projektu, osiągnięcia
zespołów EDC i Research4life podwyższające standardy życia mieszkańców
krajów słabo rozwiniętych.
O globalnej współpracy bibliotek mówiono również na sesji National
Organizations and International Relations SIG zatytułowanej „How a Focus
on International Relations Can Add Value to Your Work”. Stephen Wyber,
reprezentujący biblioteki w instytucjach europejskich, podkreślił, że rzecznictwo bez względu na skalę oddziaływania wykorzystuje te same narzędzia. Cechami międzynarodowego rzecznictwa dla bibliotek jest globalny
charakter bibliotekoznawstwa, podejmowanie decyzji na skalę globalną czy
wsparcie działań krajowych rządów. Dlaczego powinniśmy zaangażować
się we współpracę międzynarodową wyjaśnił Antoine Torrens, powołując
się na korzyści, które możemy osiągnąć: rozwój umiejętności językowych,
poszerzenie wiedzy specjalistycznej, budowa międzynarodowej sieci partnerów, wzmocnienie środowiska zawodowego, rozszerzenie perspektywy
spojrzenia na problem oraz wsparcie innowacji.
Tegoroczny Kongres IFLA we Wrocławiu umożliwił polskim bibliotekarzom nie tylko na poznanie międzynarodowego wymiaru funkcjonowania
bibliotek czy działalności federacji IFLA, ale także zaprezentowanie własnych dokonań. Blisko 40 bibliotek publicznych i naukowych oraz instytucji wspierających ich pracę, stworzyło roll-upy opisujące ich historię,
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ofertę i prowadzone projekty. Zagraniczni uczestnicy mogli również poznać
działalność polskich książnic na stanowisku przygotowanym przez przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w strefie wystawienniczej,
i zabrać ze sobą materiały promocyjne bibliotek.
Wielość zagadnień bibliotekarskich, o których bibliotekarze chcieli
rozmawiać wymusza na organizatorach przeprowadzanie dodatkowych
konferencji satelickich. Od 15 do 26 sierpnia 2017 r., czyli m.in. w czasie
trwania Kongresu, zostały one zorganizowane przez członków sekcji IFLA
w książnicach w Berlinie, Wilnie, Wrocławiu, Warszawie, Bergen, Sierre,
Gdańsku, Bratysławie oraz Timişoarze.
Ciekawym wydarzeniem pozwalającym na poznanie innych uczestników i dyskusje o aktualnych zagadnieniach bibliotekarstwa była „nie-konferencja” IFLAcamp#5 zorganizowana przez członków New Professional
Special Interest Group IFLA w dniach 17-18 sierpnia 2017 r. Hasło wydarzenia „Librarians on the Move” zmobilizowała młodych uczestników do
bycia w ciągłym ruchu, dlatego wzięli oni udział w autorskich warsztatach
choreograficznych poprowadzonych przez Annę Olkinuora z fińskiej firmy
Uto-Uto, dyskusjach na wybrane tematy (bibliotekarze na rowerach, zarządzanie czasem, rozwijanie kreatywności i umiejętności informatycznych)
oraz wycieczce rowerowej po wrocławskich bibliotekach: Dolnośląskiej
Bibliotece Cyfrowej im. Tadeusza Mikulskiego, Filii nr 12 MBP we Wrocławiu, Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich oraz Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej4.
Polscy organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę wycieczek do
bibliotek w ramach wycieczek jednodniowych po różnego typu wrocławskich książnicach oraz 11 zorganizowanych wyjazdów do bibliotek znajdujących się w Oławie, Oleśnicy, Świdnicy, Wałbrzychu, Czarnym Borze,
Jeleni Górze, Karpaczu, Polkowicach, Bolesławcu, Opolu, Katowicach,
Tychach, Jaworznie, Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Krakowie.
Decyzja o zorganizowaniu 83. Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji we Wrocławiu była wyrazem uznania federacji IFLA dla dorobku
zawodowego polskich bibliotekarzy i jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Przy wsparciu MKiDN, wielu instytucji i partnerów
wydarzenie to bez wątpienia prezentowało wysoki poziom merytoryczny
i organizacyjny. Przedstawiciele międzynarodowego środowiska wielokrotnie podkreślali znaczenie bibliotek w rozwoju ekonomicznym, społecznym i naukowym. W nadchodzących latach niezwykle ważna jest współpraca stowarzyszeń bibliotekarskich z Organizacją Narodów Zjednoczonych
i zabieranie głosu w dyskusjach o dostępie do informacji oraz wiedzy. Biblioteki posiadają zbiory, usługi i wykształconą kadrę, więc nie mogą pozostać
w cieniu podejmowania decyzji i o tym koniecznie musimy pamiętać.
4

Zob. też (Gomułka, 2017).
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WARSZTATY „BAZY DANYCH W BIBLIOTEKACH”
(CHORZÓW, 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R.)

W dniu 23 października 2017 r. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie zorganizowała XXXVII
Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. W ramach Forum odbyły się
warsztaty pt. „Bazy danych w bibliotekach”.
Spotkanie było adresowane do bibliotekarzy szkół wyższych oraz
studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych wielostronnym
wyszukiwaniem dokumentów w wybranych bazach danych, oferowanych
przez biblioteki uczelniane.
Otwarcia dokonała Bogumiła Urban, dyrektor biblioteki WSB. Po powitaniu gości, w krótkim wystąpieniu przybliżyła tematykę i cel Forum. Podkreśliła ideę i symbolikę zorganizowania warsztatów w Tygodniu Otwartej Nauki (Open Access Week), który w dniach 23-29 października 2017 r.
przebiegał pod hasłem „Otwórz, aby…” (Open in order to…). Ich zadaniem
była promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji oraz pokazanie, na
przykładzie konkretnych dyscyplin, korzyści wynikających z udostępniania
zasobów naukowych.
Wykład wprowadzający w tematykę spotkania wygłosiła Renata Frączek (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego). W wystąpieniu Bazy danych – współczesne wyzwania krótko
zarysowała ich typologię ze względu na rodzaj gromadzonych informacji,
zakres tematyczny, rodzaj notacji danych, funkcje wyszukiwawcze, przeznaczenie oraz indeksowane typy dokumentów. Omawiając bazy danych
jako najważniejszy element komunikacji naukowej, zwróciła uwagę na
ich podstawowe cechy: dużą ilość danych, ich wiarygodność, niezmienną
strukturę, właściwy dobór, a także stabilność i powszechny do nich dostęp.
W ocenie R. Frączek bazy danych odgrywają szczególną rolę w nauce, gdzie
1

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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są wykorzystywane zarówno jako narzędzie do gromadzenia, przechowywania i wyszukiwania danych i ich analizy ilościowej, ale także jako źródło
wiedzy do analizy jakościowej oraz ważny element dydaktyki akademickiej.
Prowadzone analizy bibliometryczne i naukometryczne przyczyniają się do
diagnozowania aktualnego stanu nauki i jej poszczególnych dziedzin, m.in.
nowych trendów badawczych, wkładu poszczególnych instytucji akademickich w rozwój nauki, współczynnika wpływu czasopism na środowisko
naukowe. Są również pomocne w monitorowaniu rozwoju nauki i kreowaniu polityki naukowej; służą do tworzenia raportów i rankingów. Po omówieniu czynników kształtujących rozwój baz danych i dyskusji toczonych
na temat publikowalności w Polsce i parametryzacji ocen w nauce, prelegentka scharakteryzowała bazy dorobku naukowego, tzw. bazy wiedzy.
Zwróciła uwagę na fakt, że dokumentują one wiele procesów zachodzących w uczelniach. Obejmując całość działalności naukowej, projektowej
i badawczej, stanowią kompleksowe źródło informacji na temat funkcjonowania szkół wyższych. Tezy te poparła wybranymi przykładami, m.in.
prezentując Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, Bazę Wiedzy PLATON
Politechniki Opolskiej oraz BaWiNaTech, czyli Bazę Wiedzy Naukowo-Technicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Po przerwie, do dyspozycji uczestników oddano trzy sale komputerowe,
gdzie w równoległych grupach przeprowadzono naprzemienne warsztaty
prezentujące zawartość oraz możliwości wyszukiwawcze baz: BazEkon,
Legalis oraz Academica.
Bibliograficzno-abstraktową bazę danych BazEkon z zakresu ekonomii
i gospodarki2 zaprezentowały Małgorzata Kwiatkowska i Ewa Sznek (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Zasób BazEkon tworzą opisy bibliograficzne artykułów, a także abstrakty lub pełne
artykuły naukowe z 400 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych,
uniwersyteckich wydziałów ekonomicznych i zarządzania, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim
i angielskim.
Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze strukturą metadanych oraz
zasadami korzystania z serwisu, umożliwiającego wyszukiwanie proste lub
złożone, jak również sortowanie wyników, wyświetlanie i pobieranie pełnych tekstów. Dodatkową funkcjonalnością bazy jest nakładka Cytowania
w BazEkon, która jako program bibliometryczny przetwarza zarejestrowane
2

Od 2011 r. bazę współtworzą: BG Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, BG Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, BG Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. W 2013 r. dołączyły BG Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, a także Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Biblioteka Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług.
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przypisy literaturowe artykułów oraz oblicza indeks Hirscha i liczbę cytowań dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Kolejnym
elementem szkolenia była prezentacja interfejsu bibliotekarza i – na przykładzie wybranego artykułu – wprowadzanie i edycja danych w BazEkon.
Marcin Włodarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck) zapoznał zebranych
z Systemem informacji Prawnej Legalis, stworzonym i stale rozwijanym
przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. System Legalis zapewnia
nieograniczony, całodobowy dostęp online do codziennie aktualizowanych
aktów prawnych, a także komentarzy, monografii i czasopism Wydawnictwa C.H.Beck. Uczestnicy warsztatów po zalogowaniu się do bazy w wersji
internetowej3 mieli okazję poznać zasady wyszukiwania aktów prawnych
wraz z dostępem do pełnych tekstów i kompletu wszystkich ich wersji czasowych. Pracując w bazie poznali zasady korzystania ze stron modułowych, przeszukiwania dokumentów z wykorzystaniem wyszukiwarki prostej i zaawansowanej, a także skorowidz przedmiotowy. Zorientowali się
jak filtrować rezultaty wyszukiwania. Kolejną nabytą umiejętnością była
praca z aktem prawnym – łączenie go z dokumentami powiązanymi na
poziomie konkretnych przepisów. Na zakończenie M. Włodarczyk poinformował o dodatkowych możliwościach systemu Legalis, który oferuje
komplet aktów źródłowych od 1918 r., bazę orzecznictwa (w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego) oraz zbiór wzorów pism i formularzy. Dostępna jest również Polska Bibliografia Prawnicza PAN, obejmująca
wszystkie pozycje od 1970 r., a także baza adresów podmiotów publicznych
oraz aktualności i kalendarium.
Iwo Hryniewicz (Biblioteka Narodowa) zaprezentował system wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanych w ramach projektu Academica,
który wykorzystuje bezpośrednio repozytorium cyfrowe Biblioteki Narodowej. Do projektu może przystąpić każda biblioteka publiczna i naukowa
w Polsce. Jej zasób tworzą publikacje w otwartym dostępie (z tego względu
nosi znamiona biblioteki cyfrowej), jednak kluczową cechą jest międzybiblioteczne wypożyczanie plików elektronicznych. Cyfrowe kopie utworów
chronionych prawem autorskim można czytać wyłącznie w bibliotekach
systemu Academica, gdzie są dostępne dla czytelników tylko na wybranych
terminalach z dedykowanym oprogramowaniem4. Użytkownikom systemu
zarejestrowanym za pośrednictwem biblioteki stworzono możliwość rezerwacji wybranych publikacji na określoną godzinę. Każdy użytkownik Internetu bez żadnych ograniczeń może natomiast przeglądać zawartość bazy
z poziomu głównej wyszukiwarki oraz czytać elektroniczne wersje książek
i czasopism naukowych niechronione prawem autorskim lub licencjonowane. Portal jest dostępny pod adresem: https://academica.edu.pl/.
3

Istnieją również wersje Legalis DVD oraz Legalis intranetowy.
Strona portalu Academica pozwala sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa biblioteka, z dostępem do terminalu.
4
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Warsztaty poprowadzone przez I. Hryniewicza miały na celu pokazanie
praktycznego wykorzystania zasobów Academiki (ponad 2 miliony dokumentów, w tym ponad 930 tysięcy w dostępie publicznym), przede wszystkim prostego i złożonego przeszukiwania katalogu, stosowania filtrów do
zawężania wyników wyszukiwania, a także przeszukiwania pełnotekstowego. Pomocą w pracy w systemie Academica służy czytelny interfejs.
Reasumując treści i przebieg szkolenia, wydaje się, że zapoczątkowany
cykl warsztatów prezentujących bazy danych i narzędzia wyszukiwawcze z różnych dziedzin nauki należy kontynuować. Spotkania te pozwolą
uczestnikom lepiej poznać dziedzinowe i interdyscyplinarne bazy danych
dostępne w ofercie bibliotek akademickich naszego regionu, a praktyczne
ćwiczenia rozwiną umiejętności „nawigowania” w świecie informacji zarówno
pracownikom jak i użytkownikom książnic. W przyszłości warto także rozważyć udział w warsztatach studentów informatologii.
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Cykl seminariów dla autorów książek
Wydawnictwo Elsevier zorganizowało cykl szkoleń adresowany do środowiska naukowego, którego celem było zaprezentowanie wsparcia w procesie powstania książki naukowej. Zagadnienie zostało potraktowane bardzo
szeroko, odzwierciedlając wszystkie niezbędne etapy, które prowadzą do
finalizacji publikacji. Przedstawiciel wydawnictwa, będący doświadczonym
redaktorem, przedstawił uczestnikom przykłady publikacji naukowych,
które poza ogromnym wkładem w naukę odniosły także sukces komercyjny. Omówiono także różne typy wydawnictw, jakie mogą się pojawić na
rynku, proces pisania wniosków, system wynagradzania autorów, wsparcie
i zasady współpracy z wydawcami, jak również przedstawiono konkretne
propozycje jakie oferuje w tym zakresie Elsevier. Podczas części praktycznej spotkania uczestnicy mogli napisać wysłany wniosek na książkę, podyskutować nad aktualnymi pomysłami i przygotowywanymi projektami jak
również wziąć udział w dyskusji.
Spotkania miały miejsce w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej, Bibliotece Politechniki Łódzkiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem
Technologii Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej. Informacje
na temat spotkania można było znaleźć także na profilu Facebook.
Źródło: http://biblioteka.pwr.edu.pl/aktualnosci/seminarium-autorskie-elsevier-66.html
Marta Kunicka

Targi Książki Kulinarnej
Inicjatorką targów ogniskujących się wokół książki kulinarnej jest
restauratorka Marta Gesler, która organizuje je już od 2013 r. Tegoroczne
spotkanie, które miało miejsce 7-8 października i zostało połączone z jubileuszem 25-lecia Qchni Artystycznej i odbyło się w restauracji Qa na warszawskim Jazdowie.
Wydarzenie to jest adresowane nie tylko do miłośników książek kulinarnych, ale także miłośników dobrego jedzenia, amatorów gotowania i ludzi
ciekawych kulinarnego świata. Tegoroczne hasło, piątej edycji brzmiało
5×5 FETU-JEMY (czyli świętujemy), rozumianego jako: 5 X 5 = 25, czyli
5 Targi, 25 urodziny Qchni Artystycznej, 5 szkół gotowania, 5 cukierni,
5 kwiaciarni, 25 wystawców książek kulinarnych i 5 laureatów nagród QA.
Nagrody te we wcześniejszych latach zostały przyznane wybitnym osobowościom postmodernistycznym m.in. Jeremiemu Przyborze, Januszowi Weissowi, Adamowi Hanuszkiewiczowi, Manueli Gretkowskiej, Korze i Kamilowi
Sipowiczowi, Piotrowi Bikont.
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Podczas tegorocznej edycji targów, uczestnicy mieli możliwość spotkania się szeregiem wydawców, takich jak m.in.: Wydawnictwo Pascal,
Wydawnictwo Vivante, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Wydawnictwo
Dwie Siostry, Księgarnia Jak Wam się podoba, Publicat S.A., Wydawnictwo Filo, Urban Nature Culture, Wydawnictwo TASHKA, Sucré Pâtisserie
& Lody Naturalne, Pracownia Artystyczna Sarzyński, COOKie ubrania do
gotowania, Wydawnictwo Druga Strona, Samo Sedno, Marginesy, Rzeczownik, Usta i Uashamama, Warsztat Woni, Fiori Ioli, Ani Róż, Mosco
Ceramics, August Pracownia Projektowa, MALIKCERAMIK, EMWU Studio, predla, Kooe Studio, Księgarnia Bookoff, Antykwariat Książka dla
Każdego, Antykwariat Piotruś Pan, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Źródło: http://targiksiazkikulinarnej.com/
Marta Kunicka

Jubileusz 100-lecia Biblioteki Publicznej
9 października rozpoczęły się oficjale obchody Jubileuszu 100-lecia
Biblioteki Publicznej w Częstochowie, z której to okazji instytucja przygotowała szereg atrakcji adresowanych do swoich czytelników. W świętowanie jubileuszu zaangażowane zostały także inne częstochowskie instytucje, jak choćby MZK, w którym jeden tramwaj zamieniono na czytelnię
audiobooków, w której można było otrzymać pamiątkową zakładkę do
książki.
Biblioteka zorganizowała ponadto spotkania autorskie z Dariuszem
Rekoszem, Melanią Kapelusz, specjalistami w zakresie literatury dla młodszych czytelników oraz Wojciechem Dutką, autorem kryminałów i powieści
historycznych. Przedstawiciele portalu „Czas Dzieci”, zorganizowali dla najmłodszych Literacki Ostry Dyżur.
Obchody stały się także kanwą do zorganizowania plebiscytu na najsympatyczniejszą filię, warsztatów z ex-librisu i gry miejskiej. Dla najwytrwalszych zorganizowano możliwość wieczornego zwiedzenia w bibliotece
miejsc, standardowo niedostępnych.
Spotkanie uświetnił występ aktorów Piwnicy pod Baranami Agaty Ślazyk i Tomasza Kmiecika.
Źródło: www.biblioteka.czest.pl
Marta Kunicka
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XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka
Kół Naukowych Bibliotekoznawców
5 grudnia miała miejsce XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Ochrona i bezpieczeństwo
zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś.
Prezentowane referaty zostały wygłoszone w mamach czterech sesji,
jakie były poświęcone następującym tematom: ochronie zbiorów w ujęciu historycznym (zwrócono uwagę m.in. na elementy pozwalające na
znakowanie i zabezpieczanie poszczególnych kolekcji, na rolę i znaczenie opraw, na zasady pożytecznego użytkowania zbiorów na podstawie
traktatu Philobiblon Richarda de Bury); praktycznym aspektom zabezpieczenia zbiorów (przybliżono zagadnienie ochrony zbiorów w Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego,
Biblioteki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Biblioteki Polskiej w Paryżu); digitalizacji zbiorów
archiwalnych (zaprezentowano efekty podjętych prac digitalizacyjnych
w różnych ośrodkach w kraju) i kontekstom ochrony zbiorów (omówiono
wykorzystanie nowych technologii w celach zabezpieczenia, a także
poprawy jakości usług).
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Biblioteka Śląska w Katowicach i Nowa Biblioteka.
Źródło: http://www.kni.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/Program-konferencji-ochrona-i-bezpieczenstwo-2017.pdf
Marta Kunicka

Belgijska dwustuletnia biblioteka
Niecodziennym znaleziskiem może się poszczycić małe miasteczko
na południu Belgii, gdzie w jednej z posiadłości odkryto bibliotekę liczącą
ponad 200 lat. Spadkobiercy opuszczonej posesji podczas prac związanych
ze zbyciem nieruchomości dokonali niesamowitego odkrycia. Jest ono tym
cenniejsze, że w stanie prawie nienaruszonym zachowały się nie tylko
książki, ale także i umeblowanie wraz z całym wystrojem pomieszczenia.
Wezwany przez rodzinę ekspert – Henry Godts – ocenił „że niemal wszystkie książki są doskonale zachowane, mają oryginalne okładki, a wiele
wydaje się »pochodzić prosto spod prasy drukarskiej. Kiedy po raz pierwszy
otworzyłem drzwi tej biblioteki, byłem bardzo zdziwiony autentycznością i
atmosferą tego miejsca. Zajęło mi dwa dni, aby wziąć do ręki każdą z tych
książek, dbając o to, aby przy okazji uniknąć ich uszkodzenia«”.
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Znalezisko to należało do francuskiego intelektualisty, który przybył
do miasteczka uciekając przez rewolucją francuską, a odkryte książki to
przede wszystkim pozycje pochodzące z XVIII i XIX w., ale znalazły się również dzieła dużo starsze. Jako najcenniejszy został określony atlas wybitnego kartografa Abrahama Orteliusa uznawany za pierwszy usystematyzowany zbiór map świata, wydrukowany w 1575 r. Szacowana wartość
znaleziska to około 90 tysięcy euro. Przed sprzedażą kolekcję można było
podziwiać w brukselskim domu aukcyjnym Hotel de Ventes Horta.
Źródło: http://booklips.pl/newsy/w-belgii-odkryto-prywatna-biblioteczke-sprzed-ponad-200-lat/
Marta Kunicka

Doomsday Library
Biblioteka Końca Świata (inaczej określana jako Światowe Archiwum
Arktyczne/World Arctic Archive) to projekt powstający na wyspie Spitsbergen w archipelagu Svalbard mający na celu powołanie do życia nowoczesnego archiwum arktycznego, które stawia sobie za zadanie ocalenie
dorobku kulturowego ludzkości – najpiękniejszych książek ludzkości.
Norwegowie swój projekt oparli o ideę, znajdującego się również na Spitzbergenie, Globalnego Banku Nasion. Zdeponowane książki są zapisane
w formacie cyfrowy na specjalnych nośnikach wykonanych na taśmach filmowych przez firmę Piql. W miejscu przechowywania zbiorów panuje stała
temperatura wahająca się pomiędzy -5 a -10 stopni Celsjusza. Taki sposób
przechowywania ma być gwarantem bezpieczeństwa depozytu na najbliższe 500, a nawet 1000 lat. Zastosowane środki ostrożności mają chronić
zbiory przed klęskami żywiołowymi, atakami hakerów, a nawet skutkami
wojen jądrowych.
W wiecznej zmarzlinie na razie są zarchiwizowane zbiory norweskie
w następnej kolejności mają to być zasoby literatury z Brazylii i Meksyku,
a twórcy czekają na zgłoszenia kolejnych krajów.
Źródło: http://niestatystyczny.pl/tag/doomsday-library/
Marta Kunicka

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ W 2017 ROKU
MARIOLA ANTCZAK – Uniwersytet Łódzki
WIESŁAW BABIK – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
LIBUŠE FOBEROVÁ – Slezská univerzita v Opavě, Czechy
MARTA GIBIŃSKA-MARZEC – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
BARBARA KAMIŃSKA-CZUBAŁA – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
OLHA KOLOSOVSKA – Uniwersytet Lwowski, Ukraina
STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA – Uniwersytet Łódzki
MAREK NAHOTKO – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
RADICA NIKODINOVSKA – Ss. Cyril And Methodius University In Skopje, Macedonia
KATARZYNA PARYS – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ELŻBIETA POKORZYŃSKA – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
EDWARD RÓŻYCKI – Uniwersytet Śląski, Katowice (dr hab. prof. UŚ em.)
REMIGIUSZ SAPA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
LUCA GAJA SCUTERI – University Of Primorska Koper, Slovenia
JÓZEF ŚLIWIOK – Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. em.)
WACŁAW UMIŃSKI – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ARKADIUSZ WAGNER – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
WACŁAW WALECKI – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
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ZESTAWIENIE PRAC DOKTORSKICH OBRONIONYCH
W 2017 ROKU W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BRACHMAN A.: Wpływ fali uderzeniowej na poziom bólu, chód oraz kontrolę
postawy u pacjentów z objawową ostrogą
piętową lub zapaleniem rozcięgna podeszwowego stopy. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: dr hab. Bogdan Bacik, prof.
nadzw. AWF Katowice. Sygn. D – 281
BRIL G.: Wpływ treningu przerywanej
hipoksji (IHT) na możliwości wysiłkowe
oraz statykę broni u biathlonistów. Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab.
Miłosz Czuba, Instytut Sportu Warszawa. Sygn. D – 276
BURSY B.: Uwarunkowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: dr hab. Rajmund Tomik, prof.
nadzw. AWF Katowice. Sygn. D – 264
ELSNER M.: Wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami omega-3 na
wydolność aerobową oraz gospodarkę lipidową u kolarzy. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki. Sygn. D – 271

GŁOWACKI B.: Morfologiczne i sprawnościowe efekty szkolenia słuchaczy
Szkoły Policji w Katowicach. Katowice :
AWF, 2017. Promotor: dr hab. Władysław
Mynarski, prof. nadzw. AWF Katowice.
Sygn. D – 273
GRZYBOWSKA-GANSZCZYK D.: Interwencja behawioralna dla zwiększania
aktywności fizycznej w chorobie Parkinsona. Katowice : AWF, 2017. Promotor:
prof. dr hab. Józef Opara. Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik. Sygn. D – 279
KASPROWICZ M.: Struktura gry w piłkę
nożną i czynniki warunkujące jej skuteczność w Mistrzostwach Świata kobiet. Katowice : AWF, 2017. Promotor: prof. zw. dr
hab. Józef Bergier. Sygn. D – 272
KOŁACZ-BUCKA P.: Wpływ położenia
ciała na proces utrzymania równowagi.
Katowice : AWF, 2017. Promotor: prof. dr
hab. Grzegorz Juras. Sygn. D – 275
KRUŻYŃSKA A.: Stabilność posturalna
młodzieży z implantem ślimakowym lub
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zausznym aparatem słuchowym. Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab. Anna
Zwierzchowska, prof. nadzw. AWF Katowice. Promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska. Sygn. D – 269

ROSOŁEK B.: Styl życia osób z dysfunkcją wzroku a ryzyko kardiometaboliczne.
Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab.
Krystyna Gawlik, prof. nadzw. AWF Katowice. Sygn. D – 262

LATOSIK E.: Wpływ modyfikacji diety
na metabolizm wysiłkowy kobiet i mężczyzn. Katowice : AWF, 2017. Promotor:
prof. dr hab. Adam Zając. Sygn. D – 260

RUBINOWICZ-ZASADA M.: Wpływ elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej mięśni
szkieletowych kończyn dolnych na leczenie
cukrzycy typu 2 u pacjentów po przebytym
udarze niedokrwiennym mózgu. Katowice :
AWF, 2017. Promotor: dr hab. Cezary Kucio,
prof. nadzw. AWF Katowice. Sygn. D – 278

MIKOŁOWICZ D.: Warunki realizacji
wychowania fizycznego i formy promocji
aktywności fizycznej w szkołach województwa śląskiego. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: dr hab. Rajmund Tomik, prof.
nadzw. AWF. Sygn. D – 261
ORCZYK A.: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na tolerancję wysiłkową i jakość
życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca po wszczepieniu urządzenia
resynchronizującego z funkcją defibrylacji.
Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab.
n. med. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF
Katowice. Sygn. D – 268
ORCZYK M.: Skuteczność wczesnego
treningu marszowego u pacjentów po zawale serca typu NSTEMI leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych w I etapie rehabilitacji kardiologicznej. Katowice : AWF,
2017. Promotor: dr hab. Zbigniew Nowak,
prof. nadzw. AWF Katowice. Sygn. D – 267
PAWLAK D.: Czucie proprioceptywne
w stawie kolanowym osób po rekonstrukcji
więzadła krzyżowego przedniego. Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab. Krzysztof Ficek, prof. nadzw. AWF Katowice.
Sygn. D – 277
PIEJKO L.: Jakość życia a zachowania
zdrowotne słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim. Katowice : AWF, 2017. Promotor: dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF Katowice.
Sygn. D – 274

SOCHA-MASZTAFIAK M.: Hemodynamika mięśnia sercowego pacjentów rehabilitowanych standardowym programem
po ostrym zespole wieńcowym. Katowice :
AWF, 2017. Promotor: dr hab. Zbigniew
Nowak, prof. nadzw. AWF Katowice. Sygn.
D – 270
STYCZEŃ A.: Wpływ ćwiczeń siłowo-stabilizacyjnych oraz koordynacyjno-plajometrycznych na wybrane zdolności motoryczne siatkarek. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Juras.
Sygn. D – 280
SZCZYGIELSKA D.: Wpływ treningu
mięśni dna miednicy na poprawę funkcji
trzymania moczu pacjentów po prostatektomii radykalnej. Katowice : AWF, 2017.
Promotor: prof. dr hab. Edward Saulicz.
Sygn. D – 265
WÓJTOWICZ-PASZKOWSKA. M.: Trening stabilizacyjny a sprawność funkcjonalna i morfologia mięśni bocznej ściany
brzucha u 14-17 letnich siatkarzy. Katowice : AWF, 2017. Promotor: prof. dr hab.
Edward Saulicz. Promotor pomocniczy:
dr Paweł Linek. Sygn. D – 282
ZAJĄC R.: Wpływ umiejętności strzeleckich na równowagę ciała. Katowice : AWF,
2017. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Juras. Sygn. D – 266

AKTUALNY WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF
IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Czasopisma zagraniczne

Czasopisma polskie

1. Acta Gymnica
2. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica
3. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
4. Exercise and Sport Sciences Reviews
5. Fussballtraining
6. International Journal of Sports Medicine
7. JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance
8. Lab Times
9. Leichtathletiktraining
10. Manuelle Medizin
11. Marketing Science
12. Medicine & Science In Sports & Exercise
13. New Studies in Athletics
14. Olympisches Feuer
15. Physio Active
16. Physio Science
17. Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten
18. Research Quarterly for Exercise and
Sport
19. Science
20. Swimming World Magazine
21. Telesna Kultura
22. Teoria i Praktika Fiziceskoj Kultury
23. University Sports Magazine

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografia Bibliografii Polskich
2. Bibliotekarz
3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik
Naukowy
4. Polska Bibliografia Bibliologiczna
5. Rocznik Biblioteki Narodowej
II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA
1. Auxilium Sociale Novum
2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
4. Ekonomista
5. European Journal of Service Management
6. Harvard Business Review Polska
7. Health Problems of Civilization
8. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
9. Logistyka
10. Marketing i Rynek
11. Marketing w Praktyce
12. MICE Poland
13. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
14. Organizacja i Kierowanie
15. Personel i Zarządzanie
16. Problemy Jakości
17. Przegląd Organizacji
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18. Przegląd Polsko-Polonijny
19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej
20. Rocznik Statystyczny Województwa
Śląskiego
21. Rozprawy Społeczne = Social Dissertations
22. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe
WSB w Poznaniu
23. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)
24. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu
25. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie
26. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA.
SZKOLNICTWO
1. Academia : magazyn PAN
2. Akademicki Przegląd Sportowy
3. Auxilium Sociale Novum
4. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
5. Chowanna
6. Deutsch Aktuell
7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
8. Edukacja Zdrowotna
9. English Matters
10. Eunomia : miesięcznik raciborskiej
PWSZ
11. Forum Akademickie
12. Homines Hominibus. Zeszyty Naukowe WSPiA w Poznaniu
13. Nowa Szkoła
14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
15. Rekord : pismo AWF w Katowicach
16. Rocznik Pedagogiczny
17. Rozprawy Społeczne = Social Dissertations
18. Studies in Sport Humanities / AWF
Kraków
19. Szkoła Specjalna
20. Świat Nauki
21. Wiedza i Życie
22. Wychowanie Fizyczne w Szkole
23. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu
IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ
1. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
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2. Kwartalnik Policyjny
3. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
4. Wiedza Obronna
V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA.
ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA
1. Anthropological Review
2. Antropomotoryka
3. Aura : ochrona środowiska
4. Human Movement
VI. MEDYCYNA. HIGIENA.
REHABILITACJA
1. Acta Balneologica
2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym
Wieku
3. Baltic Journal of Health and Physical
Activity
4. Ból
5. Dieta & Trening
6. Edukacja Zdrowotna
7. Fizjoterapia
8. Fizjoterapia Polska
9. Food Forum
10. Health Problems of Civilization
11. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective
12. Kardioprofil
13. Medicina Sportiva Practica
14. Medicina Sportiva Suplement
15. Medycyna Manualna
16. Medycyna Sportowa
17. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
18. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja
19. Pediatria Polska
20. Polish Journal of Rehabilitation Research
21. Polski Merkuriusz Lekarski
22. Postępy Rehabilitacji
23. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
24. Rehabilitacja Medyczna
25. Rehabilitacja w Praktyce
26. Roczniki PZH
27. Sport Paraolimpijski
28. Sport Paraolimpijski (wcześniej Niepełnosprawnych)
29. Studia Medyczne = Medical Studies
30. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia
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VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT.
KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA
1. Akademicki Przegląd Sportowy
2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym
Wieku
3. Antropomotoryka
4. Asystent Trenera
5. Baltic Journal of Health and Physical
Activity
6. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF
7. Body Challenge
8. Body Life
9. Cross
10. Dieta & Trening
11. Góry : górski magazyn sportowy
12. Handball Polska
13. Human Movement
14. IDO Movement for Culture
15. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
16. Journal of Human Kinetics - dostęp
online
17. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective
18. Kultura Fizyczna
19. Kulturystyka i Fitness
20. Magazyn Olimpijski
21. Magazyn Trenera
22. Medicina Sportiva Practica
23. Medycyna Sportowa
24. Medicina Sportiva Suplement
25. Men’s Health
26. Olimpionik
27. Physical Culture and Sport. Studies
and Research
28. Piłka Nożna : tygodnik
29. Polish Journal of Sport & Tourism /
AWF Warszawa. ZWWF Biała Podlaska
30. Prace Naukowe AJD w Częstochowie.
Kultura Fizyczna
31. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)
32. Przegląd Sportowy
33. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk
34. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
35. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
36. Runner’s World

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Sport
Sport dla Wszystkich
Sport Paraolimpijski
Sport Paraolimpijski (wcześniej Niepełnosprawnych)
Sport Wyczynowy
Studies in Sport Humanities / AWF
Kraków
Trainer
Trends in Sport Sciences
Trener
Women’s Health
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Fizyczne w Szkole
Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF
Katowice - dostęp online
Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
Żagle

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA.
REKREACJA
1. Aura : ochrona środowiska
2. Cross
3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
4. Folia Turistica
5. Góry : górski magazyn sportowy
6. Hotelarz
7. National Geographic Polska
8. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
9. Physical Culture and Sport. Studies
and Research
10. Płaj
11. Problemy Turystyki i Hotelarstwa
12. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
13. Rynek Turystyczny
14. Studia Periegetica : zeszyty naukowe
WSB w Poznaniu
15. Sudety
16. Taternik
17. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne)
18. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa
19. Turyzm
20. Wiadomości Turystyczne
21. Wierchy
22. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
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23. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI
- OGÓLNE
1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego
2. Dziennik Gazeta Prawna

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polska Dziennik Zachodni
Focus
Gazeta Wyborcza
Newsweek Polska
Rzeczpospolita
Sukces
Uważam Rze
Wprost

BAZY DANYCH DOSTĘPNE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Bazy własne biblioteki:
 PROLIB
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii
Wychowania Fizycznego.
 BIBLIOGRAFIA M21
Zawiera dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły,
udział w konferencjach naukowych),
prace magisterskie i doktorskie oraz
Bibliografię Zawartości Czasopism
(informacje bibliograficzne o zawartości wybranych tytułów czasopism
polskich z zakresu kultury fizycznej,
sportu, edukacji obronnej, nauk biologiczno-medycznych, rehabilitacji oraz
turystyki i rekreacji).

W ramach serwisu EBSCO:





Academic Search Complete
Medline
SPORTDiscuss with Full Text
Hospitality and Tourism Complete

W ramach krajowej licencji (na platformie WBN):








Wydawnictwo ELSEVIER
Wydawnictwo SPRINGER
WILEY Online Library
Czasopismo NATURE
Czasopismo SCIENCE
Baza WEB OF SCIENCE
Baza SCOPUS

Na platformie OVID – czasopisma elektroniczne:
 Journal of Strength and Conditioning
Research
 Strength and Conditioning Journal

WYKAZ KSIĄŻEK ZAREJESTROWANYCH
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH
W IV KWARTALE 2017 ROKU

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo, bibliografie, ogólne
podstawy
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku / red. P. Nowak, K. Stępnik ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Lublin : Wydaw. WSPA, 2010. Sygn.:
CZYT. 796.032
WYSZOWSKA I., JĘDRYSIAK T.: Turystyka muzealna. Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 338.48-6
Filozofia, psychologia, religia
KRANOWITZ C.S.: Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą
i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT.
159.9; W 54237-54238
KUHNKE E.: Mowa ciała dla bystrzaków. Wyd. 3. Gliwice : „Helion – Septem”,
cop. 2016. Sygn.: CZYT. 159.9
KUHNKE E.: Sztuka komunikacji dla bystrzaków. Gliwice : „Helion – Septem”, cop.
2017. Sygn.: CZYT. 159.9

Kultura fizyczna a osobowość : praca
zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dziubińskiego i K.W. Jankowskiego ; Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa :
AWF : SALOS RP, 2017. Sygn.: CZYT.
796:159.9
MCDOUGALL S.: Beginning mental training skills for curling. Charleston, USA :
[CreateSpace Independent Publishing
Platform], cop. 2015. Sygn.: W 54122
NEWMAN J., KRANOVITZ K.: Zgrane
nie-zgrane dziecko : pięćdziesiąt prostych
ćwiczeń, które pomagają dziecku rozwijać
się, uczyć i rosnąć. Gdańsk : „Harmonia
Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9;
W 54316-54317, 54379-54380
PIĄTKOWSKI D.: Obsesja doskonałości :
profesjonalne przygotowanie motoryczne
i mentalne w sportach wyczynowych. Zabrze : Dawid Piątkowski, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 796:159.9; W 54211-54213
PIOTROWSKA-MADEJ K., ŻYCHOWICZ A.: Smart Hand Model : diagnoza i terapia ręki u dzieci. Gdańsk : „Harmonia”,
2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 54307-4308
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Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : monografia / red.
J. Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we
Wrocławiu. Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript” : PTWK. Oddz.
Wojewódzki, 2011. Sygn.: CZYT. 316
PRZYJEMSKA B.: Terapia czaszkowo-krzyżowa dla zaawansowanych : skuteczne metody uwalniania emocji. Białystok :
„Vital”, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 54146

„Uniwersitas”, cop. 2017. Sygn.: CZYT.
796.332
Kultura fizyczna a osobowość : praca
zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dziubińskiego i K.W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : AWF :
SALOS RP, 2017. Sygn.: CZYT. 796:159.9

SIATRAK M., ONOCHIN-MĄCZKA M.:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : motoryka mała. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9;
W 54151/+Tabl.

Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : monografia / red.
J. Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we
Wrocławiu. Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript” : PTWK. Oddz.
Wojewódzki, 2011. Sygn.: CZYT. 316

SOWA J., WOLAŃSKI K.: Sport nie istnieje : [igrzyska w społeczeństwie spektaklu]. Warszawa : Grupa Wydaw. „Foksal”
- W.A.B., 2017. Sygn.: CZYT. 796:316

PRÓCHNIAK P.: Rekreacja przygodowa
w środowisku przyrody : uwarunkowania
podmiotowe. Warszawa : Wydaw. Nauk.
„Scholar”, 2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6

SZYBKOWSKA M.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : elementy
integracji sensorycznej. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT.
159.9; W 54149/+Tabl.

PUCIATO D.: Społeczno-ekonomiczne
korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia. Warszawa :
CeDeWu, 2017. Sygn.: CZYT. 613

VOSS A.: Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka. Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9; W 5425154252

SOWA J., WOLAŃSKI K.: Sport nie istnieje : [igrzyska w społeczeństwie spektaklu]. Warszawa : Grupa Wydaw. „Foksal”
- W.A.B., 2017. Sygn.: CZYT. 796:316

Socjologia, statystyka, demografia

STAWNICKA J.: Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa : rzecz o polskiej Policji. Katowice : Wydaw. UŚ, 2013. Sygn.: CZYT. 35

ANONIMOWY FANATYK: Fanatycy :
futbol na śmierć i życie / [red. J. Mika].
Kraków : „Sine Qua Non”, 2017. Sygn.:
MCZYT 54234

Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość

BRZEŹNIAK M.: Budowanie świadomości marki w klubie sportowym. Gdańsk :
Wydaw. Nauk. „Katedra”, 2017. Sygn.:
CZYT. 796.06; W 54335
KOSSAKOWSKI R.: Od chuliganów do aktywistów? : polscy kibice i zmiana społeczna. Kraków : Tow. Aut. i Wydaw. Prac Nauk.

Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Z. Ścibiorek [i in.].
Wyd. 2 uaktual. Toruń : Adam Marszałek,
2017. Sygn.: CZYT. 35
BRZEŹNIAK M.: Budowanie świadomości marki w klubie sportowym. Gdańsk :
Wydaw. Nauk. „Katedra”, 2017. Sygn.:
CZYT. 796.06; W 54335
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BUSCHMANN R., WULZINGER M.: Brudna piłka : z archiwum Football Leaks. Warszawa : „Agora”, 2017. Sygn.: MCZYT 54295
KOTLER P., KARTAJAYA H., SETIAWAN I.: Marketing 4.0 : era cyfrowa. Warszawa : „MT Biznes”, 2017. Sygn.: CZYT.
339.138; W 54193-54391
LUTOSTAŃSKI M.: Bezpieczeństwo :
uzupełniający komponent architektury
ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa.
Stan prawny: 1 października 2016 r. Warszawa : „Difin”, 2016. Sygn.: CZYT. 32
Nieruchomości : ujednolicone przepisy.
Stan prawny 1 marca 2017 r. Warszawa :
„Legis”, 2017. Sygn.: W 54348
Optymalizacja procesu przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa / red. nauk. B. Hołyst, P. Potejko, J. Stawnicka. Warszawa ;
[Szczytno : Wydz. Wydaw. i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji], 2015. Sygn.: CZYT. 35
STAWNICKA J.: Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa : rzecz o polskiej Policji. Katowice : Wydaw. UŚ, 2013. Sygn.: CZYT. 35
STAWNICKA J.: Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim / Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Nauk. WSB,
2015. Sygn.: CZYT. 35
Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wychowanie
CRESWELL J.W.: Projektowanie badań
naukowych : metody jakościowe, ilościowe
i mieszane. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2013. Sygn.: W 54392
KIERCZAK U.: „Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Kraków : „Impuls”, 2017.
Sygn.: CZYT. 796.01; W 54200
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NITECKA-WALERYCH A.: Ćwiczenia
i zabawy z przyborami dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Gdańsk : Wydaw.
Uniw. Gdańskiego, 2017. Sygn.: CZYT.
796.01; W 54319
PASZKIEWICZ M.: Dogoterapia w pigułce. Konin : „Psychoskok”, cop. 2017.
Sygn.: CZYT. 615.8; W 54186
ROMANOWSKA A.: Wartości i aktualizacje : autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły
podstawowej. Płock : „Korepetytor” - Marian Gałczyński, cop. 2017. Sygn.: CZYT.
796.01; W 54247-54248
SIATRAK M., ONOCHIN-MĄCZKA M.:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : motoryka mała. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9;
W 54151/+Tabl.
SZYBKOWSKA M.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : elementy
integracji sensorycznej. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT.
159.9; W 54149/+Tabl.
ŻOŁYŃSKI S.: Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły
podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania : „Ruch - zdrowie dla
każdego 2”. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe
„Fosze”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 796.01;
W 54141, 54222-54223
Turystyka, rekreacja, czas wolny, hotelarstwo, etnologia
CELUCH K.: Zarządzanie komunikacją
w organizacjach globalnych - uwarunkowania, bariery, efekty : analiza na przykładzie Meeting Professionals International /
Grupa Uczelni Vistula. Szkoła Główna
Turystyki i Rekreacji. Warszawa : SGTiR,
2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6
CHUDY W.: Uwarunkowania i możliwości realizacji aktywności ruchowej na
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obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5” / Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2017. Sygn.: CZYT.
338.48; W 54345-54346
Kultura i przyroda w turystyce górskiej / red. nauk. B. Iwan ; Wyższa Szkoła
Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Warszawa : WSTiJO, 2017. Sygn.: CZYT.
338.48-52
PRÓCHNIAK P.: Rekreacja przygodowa
w środowisku przyrody : uwarunkowania
podmiotowe. Warszawa : Wydaw. Nauk.
„Scholar”, 2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6
Trendy w turystyce / red. nauk. E. Biernat, E. Dziedzic. Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH - Szkoła Główna Handlowa,
2017. Sygn.: CZYT. 338.48
WYSZOWSKA I., JĘDRYSIAK T.: Turystyka muzealna. Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 338.48-6
Polska : mapa podziemnych tras turystycznych : skala 1:750 000 / Euro Pilot.
Warszawa : „Euro Pilot”, [2017]. Sygn.:
K-2090-2091
TŁOCZYŃSKI D.: Rynek lotniczy 2017 :
[dynamika, wskaźniki, prognozy]. Warszawa : „Eurosystem”, Jarosław Śleszyński,
2017. Sygn.: CZYT. 62/63
Matematyka, nauki przyrodnicze i biologiczne
PPLETON A., VANBERGEN O.: Metabolizm i żywienie. Wyd. 1 pol. / red. T. Brzozowski. Wrocław : Edra Urban & Partner,
cop. 2017. Sygn.: CZYT. 616; W 54354
Kondycja fizyczna sześcioletniego dziecka gdańskiego w latach 1995-2015 /
M. Resiak [i in.] ; [Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadec-

kiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS, 2016. Sygn.: CZYT. 796.012
Polska : mapa podziemnych tras turystycznych : skala 1:750 000 / Euro Pilot. Warszawa : „Euro Pilot”, [2017]. Sygn.: K-2090-2091
PRÓCHNIAK P.: Rekreacja przygodowa
w środowisku przyrody : uwarunkowania
podmiotowe. Warszawa : Wydaw. Nauk.
„Scholar”, 2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6
Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku / [oprac. pod kier. T. Sadowskiego, J. Kopyczoka ; red. A. Szczygieł, A. Szumowska, G. Bednarski ; aut.
L. Szymańska-Kubicka i in.] ; Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Katowice : WIOŚ, 2017. Sygn.: CZYT.
502/504; W 54289
Medycyna
APPLETON A., VANBERGEN O.: Metabolizm i żywienie. Wyd. 1 pol. / red.
T. Brzozowski. Wrocław : Edra Urban
& Partner, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 616;
W 54354
BERMAN R.: Sprawny metabolizm dla
bystrzaków. Gliwice : „Helion – Septem”,
cop. 2017. Sygn.: CZYT. 613; W 54202
CANTIENI B.: Tigerfeeling : trening
mięśni dna miednicy dla niej i dla niego.
Wyd. 1 pol. / red. E. Saulicz. Wrocław :
Edra Urban & Partner, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 54364
Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii /
red. nauk. A. Ronikier ; [aut. J. Domaniecki i in.] ; Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Wyd. 1,
dodr. 3. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, 2015. Sygn.: CZYT. 615.8; W 54268
Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji / red. nauk. D. Sieroń ; współ-
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red. D. Knap, W. Wojciechowski. Warszawa : PZWL Wydaw. Lekarskie, 2017. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 54270-54271

tłuszczowej, stabilizacja / współpr. P. Manolov. Wyd. 2. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”],
2016. Sygn.: CZYT. 796:61

Dieta w chorobach autoimmunologicznych : co jeść, by czuć się lepiej? / red.
nauk. M. Gałęcka ; aut. A. Bartnicka [i in.].
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
2017. Sygn.: CZYT. 613; W 54369-54370

LAFAY O.: Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie : twój profil energetyczny,
budowa masy mięśniowej, redukcja tkanki
tłuszczowej, stabilizacja / współpr. P. Manolov. Wyd. 2. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”],
2017. Sygn.: CZYT. 796:61; W 54305

Dietetyka i żywienie kliniczne /
red. A. Payne, H. Barker. Wyd. 1 pol.,
dodr. / red. J. Chojnacki. Wrocław : Edra
Urban & Partner, cop. 2017. Sygn.: CZYT.
613; W 54350
Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / red. nauk. J. Górski ;
współaut. J. Celichowski [i in.]. Wyd. 2
zm. i uzup., dodr. 3. Warszawa : Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2015. Sygn.: CZYT.
796.012; W 54279
Fizjoterapia w pediatrii / red. nauk.
W. Kuliński, K. Zeman ; przy współpr.
T. Orlik ; [aut. G. Banaszek i in.] ; Komitet
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji
Społecznej PAN. Wyd. 1, dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Sygn.: CZYT. 615.8; W 54281
HOCHSCHILD J.: Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów. Wyd. 1 pol. / pod
red. P. Posłusznego. Wrocław : „MedPharm
Polska”, cop. 2018. Sygn.: CZYT. 611;
W 54172-54174
KRANOWITZ C.S.: Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą
i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT.
159.9; W 54237-54238
LAFAY O.: Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie : twój profil energetyczny,
budowa masy mięśniowej, redukcja tkanki

LAMA C., LAMA U.: Tybetańska joga
oddechu : potężny lek dla ciała i umysłu.
Katowice : „KOS”, cop. 2016. Sygn.: CZYT.
615.8; W 54245
LARA J.: Autism Movement Therapy®
- terapia tańcem i ruchem dla osób z autyzmem : budzimy mózg! / współpr. K. Bowers ; przedm. S.M. Shore. Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT.
615.8; W 54293
MCKEOWN P.: Tlenowa przewaga :
trenuj efektywnie, popraw wydolność,
wzmocnij zdrowie. Kraków : „Galaktyka”,
cop. 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 5424254243
MCNALLY E.G.: Ultrasonografia układu
ruchu. Wyd. [1] pol. / red. W. Jakubowski. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop.
2017. Sygn.: CZYT. 616.7
MIZERA J., MIZERA K.: Dietetyka
sportowa : co jeść, by trenować efektywnie. Łódź : „Galaktyka”, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 796:61; W 54232-54233
MIZERA J., MIZERA K.: Dietetyka sportowa : co jeść, by trenować efektywnie.
Wyd. 1, dodr. Łódź : „Galaktyka”, cop.
2017. Sygn.: W 54371-54372
Neurologia wieku rozwojowego / red.
nauk. B. Steinborn ; [aut. B. Artemowicz
i in.]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
2017. Sygn.: CZYT. 616.8; W 54155
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NEWMAN J., KRANOWITZ C.: Zgrane
nie-zgrane dziecko : pięćdziesiąt prostych
ćwiczeń, które pomagają dziecku rozwijać
się, uczyć i rosnąć. Gdańsk : „Harmonia
Universalis”, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9;
W 54316-54317, 54379-54380
PASZKIEWICZ M.: Dogoterapia w pigułce. Konin : „Psychoskok”, cop. 2017.
Sygn.: CZYT. 615.8; W 54186
Pierwsza pomoc medyczna z elementami
postępowania specjalistycznego : dla studentów akademii medycznych / pod red.
H. Misiołek i P. Knapika ; aut. J. Borkowski [i in.]. Katowice : Śląska Akad. Medyczna, cop. 2005. Sygn.: CZYT. 614
PIOTROWSKA-MADEJ K., ŻYCHOWICZ
A.: Smart Hand Model : diagnoza i terapia
ręki u dzieci. Gdańsk : „Harmonia”, 2017.
Sygn.: CZYT. 615.8; W 54307-4308
POMIANOWSKI S.: Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego. Otwock : „Medisfera”, cop. 2017.
Sygn.: CZYT. 616.7
PRZYJEMSKA B.: Terapia czaszkowo-krzyżowa dla zaawansowanych : skuteczne metody uwalniania emocji. Białystok : „Vital”, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8;
W 54146
PUCIATO D.: Społeczno-ekonomiczne
korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia. Warszawa :
CeDeWu, 2017. Sygn.: CZYT. 613
Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce.
T. 4 / red. nauk. W. Moska, S. Przybylski,
D. Skalski ; [Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku]. Gdańsk : [Wydaw. Uczelniane
AWFiS], 2017. Sygn.: CZYT. 797.1/.2
SAS-NOWOSIELSKI K.: Krótki przewodnik po dietetycznych strategiach wspoma-

gania treningu we wspinaczce sportowej.
Wyd. 2 uzup. [Warszawa : Polski Związek
Alpinizmu], 2013. Sygn.: CZYT. 796:61
SHREEVE C.: Detoks dla bystrzaków.
Gliwice : „Helion – Septem”, cop. 2017.
Sygn.: CZYT. 613; W 54184
SIATRAK MA., ONOCHIN-MĄCZKA
M.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
w przedszkolu : motoryka mała. Warszawa : PWN Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.:
CZYT. 159.9; W 54151/+Tabl.
SZWEDO J.: Rehabilitacja po operacjach estetycznych : poradnik dla pacjenta. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 54157
SZYBKOWSKA M.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : elementy
integracji sensorycznej. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT.
159.9; W 54149/+Tabl.
Tabele składu i wartości odżywczej
żywności / H. Kunachowicz [i in.]. Wyd. 2
zm. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL,
2017. Sygn.: CZYT. 64; W 54159-54160
TANNER J.M.: Rozwój w okresie pokwitania : z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na
wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia
do dojrzałości. Warszawa : PZWL, 1963.
Sygn.: MCZYT 54098
Terapia manualna metodą Mulligana :
techniki terapeutyczne / W. Hing [i in.].
Wyd. 1 pol. / red. M. Barna. Wrocław :
Edra Urban & Partner, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 54361-54362
Organizacja i zarządzanie
CELUCH K.: Zarządzanie komunikacją
w organizacjach globalnych - uwarunkowania, bariery, efekty : analiza na przykładzie Meeting Professionals International /
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Grupa Uczelni Vistula. Szkoła Główna
Turystyki i Rekreacji. Warszawa : SGTiR,
2017. Sygn.: CZYT. 338.48-6
GRIFFIN R.W.: Podstawy zarządzania
organizacjami. Wyd. 3. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 005;
W 54138-54139, 54376-54377
KUHNKE E.: Mowa ciała dla bystrzaków. Wyd. 3. Gliwice : „Helion – Septem”,
cop. 2016. Sygn.: CZYT. 159.9
KUHNKE E.: Sztuka komunikacji dla bystrzaków. Gliwice : „Helion – Septem”, cop.
2017. Sygn.: CZYT. 159.9
Sport
Adapted physical education and sport /
eds. J.P. Winnick, D.L. Porretta. 6th. ed.
Champaign, Il. : Human Kitetics, [2017].
Sygn.: W 54320
ANONIMOWY FANATYK: Fanatycy : futbol
na śmierć i życie / [red. J. Mika]. Kraków :
„Sine Qua Non”, 2017. Sygn.: MCZYT 54234
BĄK P.: Arkadiusz Gołaś : przerwana
podróż. Kraków : „Sine Qua Non”, 2017.
Sygn.: MCZYT 54290; W 54291
Biathlon : kronika sezonu 2015/2016 /
[red. S. Krystek, B. Wlaźlak] ; Polski Związek Biathlonu. Poznań : „BIS Sport” Sebastian Krystek, 2016. Sygn.: CZYT. 796.9
BOCHEŃSKI T., BORKOWSKI T.: Bayern
Monachium : sztuczki i triki piłkarzy. Warszawa : „RM”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 796.332
BOLESŁAWSKI B.: Klub Sportowy
„Włókniarz” Rakszawa : 70 lat historii.
Rakszawa ; Rzeszów : „Edytorial”, 2017.
Sygn.: MCZYT 54333
BRAWN R., PARR A.: Rywalizacja totalna : wojny za kulisami F1. Kraków : „Sine
Qua Non”, 2017. Sygn.: MCZYT 54240
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BRZEŹNIAK M.: Budowanie świadomości marki w klubie sportowym. Gdańsk :
Wydaw. Nauk. „Katedra”, 2017. Sygn.:
CZYT. 796.06; W 54335
BUSCHMANN R., WULZINGER M.:
Brudna piłka : z archiwum Football Leaks.
Warszawa : „Agora”, 2017. Sygn.: MCZYT
54295
CHOMICKI P., ŚLEDZIONA L., KOWSZEWICZ E.: Rocznik piłkarski 1922 : Polska, Europa, Świat. Mielec : „Olgen”, 2017.
Sygn.: CZYT. 796.332
CHUTNIK S.: Kobiety, które walczą :
rozmowy z zawodniczkami sportów walki.
Warszawa : Grupa Wydaw. Foksal - W.A.B,
2017. Sygn.: MCZYT 54299; W 54300
FARON D., DEMUSIAK W.: Grzegorz
Tkaczyk : niedokończona gra. Kraków :
„Sine Qua Non”, 2017. Sygn.: MCZYT
54297; W 54298
Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / red. nauk. J. Górski ;
współaut. J. Celichowski [i in.]. Wyd. 2
zm. i uzup., dodr. 3. Warszawa : Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2015. Sygn.: CZYT.
796.012; W 54279
Football (soccer) / ed. by B. Ekblom.
Oxford : Blackwell Scientific Publications,
1994. Sygn.: W 54385
GOWARZEWSKI A.: Biało-czerwoni : dzieje piłkarskiej reprezentacji Polski 1921-2018 :
ludzie, mecze, fakty, daty / [dok. B.L. Szmel ;
współpr. aut. i red. J. Basałaj i in.]. Katowice : „GiA”, 2018. Sygn.: CZYT. 796.332
GOWARZEWSKI A.: Mistrzostwa Polski :
100 lat prawdziwej historii. [T.] 3, Ludzie
1945-1962 / współpr. dok. B.L. Szmel ;
oprac. statyst. M. Kubanowski. Katowice :
„GiA”, 2017. Sygn.: CZYT. 796.332
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GURJEW C.: Tenisowe dźwięki : [wywiady z gwiazdami tenisa]. Lublin : Polihymnia, 2017. Sygn.: CZYT. 796.3
GUZOWSKA I.: Najważniejsza decyzja. Łódź : „Galaktyka”, cop. 2017. Sygn.:
MCZYT 54195; W 54196
IGNATOWSKI G., ŚWIERCZYŃSKI M.,
POTOCKI A.: Polskie kluby w europejskich
pucharach. [Wysokie Mazowieckie] : Sendsport.pl, [2017]. Sygn.: CZYT. 796.332
JATKOWSKA G.: Przerwane igrzyska :
niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017.
Sygn.: CZYT. 796(091)
KAI W.: Historia chińskiego sportu. Toruń ; Łysomice : „Time Marszałek Group”,
2017. Sygn.: CZYT. 796(091)
KAJETANOWICZ K.: Jadę po swoje /
w rozm. z K. Pyzią. Warszawa : „Prószyński i S-ka”, 2017. Sygn.: MCZYT 54188;
W 54189
KIERCZAK U.: „Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Kraków : „Impuls”, 2017.
Sygn.: CZYT. 796.01; W 54200
Kondycja fizyczna sześcioletniego dziecka gdańskiego w latach 1995-2015 /
M. Resiak [i in.] ; [Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw.
Uczelniane AWFiS, 2016. Sygn.: CZYT.
796.012
KOSSAKOWSKI R.: Od chuliganów do
aktywistów? : polscy kibice i zmiana społeczna. Kraków : Tow. Aut. i Wydaw. Prac
Nauk. „Uniwersitas”, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 796.332
KOSTYRA A.: Walki stulecia : bohaterowie wielkiego boksu. Kraków : „Sine Qua
Non”, 2017. Sygn.: MCZYT 54313; W 54314

KULESZA J.A.: Boks na igrzyskach
olimpijskich. [Cz.] 3, Trzy złote medale (Tokio 1964). Skierniewice : „Sigma”, 2017.
Sygn.: CZYT. 796.8
Kultura fizyczna a osobowość : praca
zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dziubińskiego i K.W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : AWF :
SALOS RP, 2017. Sygn.: CZYT. 796:159.9
Kultura fizyczna w Polsce w latach 2015
i 2016 / [oprac. GUS. Departament Badań
Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Rzeszowie]. Warszawa : GUS ;
Rzeszów : US, 2017. Sygn.: CZYT. 796
Kultura i przyroda w turystyce górskiej /
red. nauk. B. Iwan ; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Warszawa : WSTiJO, 2017. Sygn.: CZYT. 338.48-52
KURAŚ Z.: Metoda syntetycznej oceny
ogólnej sprawności fizycznej : badania eksperymentalne. Warszawa : Państ. Wydaw.
Nauk., 1969. Sygn.: MCZYT 54103
LAFAY O.: Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie : twój profil energetyczny,
budowa masy mięśniowej, redukcja tkanki
tłuszczowej, stabilizacja / współpr. P. Manolov. Wyd. 2. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”],
2016. Sygn.: CZYT. 796:61
LAFAY O.: Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie : twój profil energetyczny,
budowa masy mięśniowej, redukcja tkanki
tłuszczowej, stabilizacja / współpr. P. Manolov. Wyd. 2. Łódź : „Aha!” [właśc. „JK”],
2017. Sygn.: CZYT. 796:61; W 54305
XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Rio
2016 / [koncepcja, red. i wybór zdj. Ł. Szeliga, M. Zduńczyk ; teksty M. Pol, T. Przybyszewski, R. Schmidt]. Warszawa : Polski Komitet Paraolimpijski, 2017. Sygn.:
CZYT. 796.032; W 54383
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ŁUCZAK M., JAROSZEWSKI J.: Dzieje
sekcji pływackiej Kolejowego Klubu Sportowego „Lech” w Poznaniu w latach 19331991. Poznań : AWF, 2017. Sygn.: MCZYT
54221
MCDOUGALL S.: Beginning mental training skills for curling. Charleston, USA :
[CreateSpace Independent Publishing
Platform], cop. 2015. Sygn.: W 54122
MCKEOWN P.: Tlenowa przewaga :
trenuj efektywnie, popraw wydolność,
wzmocnij zdrowie. Kraków : „Galaktyka”,
cop. 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 5424254243
MECNER K.: Mistrzostwa Europy w boksie. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna
Wydawniczo-Usługowa „Mecner Media”,
2017. Sygn.: CZYT. 796.8
MIZERA J., MIZERA K.: Dietetyka
sportowa : co jeść, by trenować efektywnie. Łódź : „Galaktyka”, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 796:61; W 54232-54233
MIZERA J., MIZERA K.: Dietetyka sportowa : co jeść, by trenować efektywnie.
Wyd. 1, dodr. Łódź : „Galaktyka”, cop.
2017. Sygn.: W 54371-54372
NITECKA-WALERYCH A.: Ćwiczenia
i zabawy z przyborami dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Gdańsk : Wydaw.
Uniw. Gdańskiego, 2017. Sygn.: CZYT.
796.01; W 54319
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku / red. P. Nowak, K. Stępnik ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Lublin : Wydaw. WSPA, 2010. Sygn.:
CZYT. 796.032
ORŁOWSKI L.: Real Madryt : królewska
era galacticos. Kraków : „Sine Qua Non”,
2017. Sygn.: MCZYT 54142; W 54143
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OSIATYŃSKI W.: Wembley, Wimbledon / wstęp M. Okoński. Warszawa : Dowody na Istnienie Wydaw.-Fund. Inst. Reportażu, 2017. Sygn.: MCZYT 54249
PARUSZEWSKI Z., STRYCHARZEWSKI
A.: Piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.
Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1964.
Sygn.: MCZYT 54100
PAVIA A., SAND S.: Jazda konna dla bystrzaków. Gliwice : „Helion – Septem”, cop.
2013. Sygn.: CZYT. 798
PIĄTKOWSKI D.: Obsesja doskonałości :
profesjonalne przygotowanie motoryczne
i mentalne w sportach wyczynowych. Zabrze : Dawid Piątkowski, cop. 2017. Sygn.:
CZYT. 796:159.9; W 54211-54213
PLYLER D., SEIBERT C.: MMA mieszane sztuki walki : trening i technika. Warszawa : „RM”, cop. 2017. Sygn.: CZYT.
796.8; W 54191
Przepisy gry 2014/2015 / [oprac. zesp.
D. Picz, Z. Przesmycki, P. Tenczyński ; Federation Internationale de Football Association, International Football Association
Board (IFAB), Polski Związek Piłki Nożnej.
Warszawa : PZPN, 2014]. Sygn.: CZYT.
796.332
Przepisy gry 2016/17 / [oprac. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej ; International Football Association
Board (IFAB) ; Federation Internationale
de Football Association (FIFA). Warszawa :
PZPN, 2016]. Sygn.: CZYT. 796.332
PUCIATO D.: Społeczno-ekonomiczne
korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia. Warszawa :
CeDeWu, 2017. Sygn.: CZYT. 613
Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce.
T. 4 / red. nauk. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski ; [Akademia Wychowania
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Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : [Wydaw.
Uczelniane AWFiS], 2017. Sygn.: CZYT.
797.1/.2
ROMANOWSKA A.: Wartości i aktualizacje : autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły
podstawowej. Płock : „Korepetytor” - Marian Gałczyński, cop. 2017. Sygn.: CZYT.
796.01; W 54247-54248
SANTANA J.C.: Trening funkcjonalny :
[ćwiczenia, zasady planowania treningu
i programy treningowe] / [red. nauk. wyd.
pol. D. Bąkowska]. Błonie : DB Publishing
Dobrogniewa Bąkowska, 2017. Sygn.:
CZYT. 796.8; W 54168-54170
SAS-NOWOSIELSKI K.: Krótki przewodnik po dietetycznych strategiach wspomagania treningu we wspinaczce sportowej.
Wyd. 2 uzup. [Warszawa : Polski Związek
Alpinizmu], 2013. Sygn.: CZYT. 796:61
SCHOLZ G.H., BERNARD C.L.: Between the sheets : creating curling champions.
Franklin, Tennessee : „Hillsboro Press”,
cop. 2005. Sygn.: W 54393
SEPIOŁO M.: Himalaistki : opowieść o kobietach, które pokonują każdą górę. Kraków : „Znak”, 2017. Sygn.: MCZYT 54134
SHREEVE C.: Detoks dla bystrzaków.
Gliwice : „Helion – Septem”, cop. 2017.
Sygn.: CZYT. 613; W 54184
SIATRAK M., ONOCHIN-MĄCZKA M.:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu : motoryka mała. Warszawa : PWN
Wydaw. Szkolne, 2017. Sygn.: CZYT. 159.9;
W 54151/+Tabl.
SOWA J., WOLAŃSKI K.: Sport nie istnieje : [igrzyska w społeczeństwie spektaklu]. Warszawa : Grupa Wydaw. „Foksal”
- W.A.B., 2017. Sygn.: CZYT. 796:316

SZATKOWSKI W.: 150 000 kilometrów
narciarskiej przygody Józefa Łuszczka.
Kraków : „Fall”, cop. 2004. Sygn.: W 54205
Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kolarstwie / Polski Związek Kolarski.
Warszawa : „Estrella” na zlec. Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1994. Sygn.:
MCZYT 54104
SZÖLLŐSI G.: Ferenc Puskás : najsłynniejszy Węgier. Kraków : Dom Wydaw.
„Rafael”, cop. 2017. Sygn.: MCZYT 54235
THIBAUDEAU C., CARTER P.: Maximum muscle bible. [Saint-Raymond, Québec] : F.Lepine Publishing, cop. 2016.
Sygn.: W 54263
THOMPSON M.: Stephen Curry : potrójne oblicze. Kraków : „Sine Qua Non”, 2017.
Sygn.: MCZYT 54309; W 54310
TUZIMEK D.: Legia to jest potęga.
Warszawa : „Egmont”, cop. 2017. Sygn.:
MCZYT 54135; W 54136
WAŻNY Z.: System szkolenia sportowego : zarys problematyki / Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. Warszawa : RCMSzKFiS,
1987. Sygn.: MCZYT 54101; W 54102
Wpływ obciążeń treningowych i startowych na organizm zawodnika oraz czynniki determinujące osiągnięcie wysokich wyników sportowych : wyniki badań Grupy II
Problemu Resortowego III.52 za 1987 / pod
red. I. Wojcieszak. Warszawa : Inst. Sportu, 1988. Sygn.: MCZYT 54099
Wpływ zmiennych warunków chronobiologicznych i klimatycznych w Seulu
na organizm człowieka / pod red. I. Wojcieszak. Warszawa : Inst. Sportu, 1988.
Sygn.: MCZYT 54105; W 54106
ŻOŁYŃSKI S.: Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły
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podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania : „Ruch - zdrowie dla
każdego 2”. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe
„Fosze”, cop. 2017. Sygn.: CZYT. 796.01;
W 54141, 54222-54223
Językoznawstwo, nauka o literaturze
SZCZYGIELSKA S.: Russkij azyk : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko...
[Cz.] 2. Poznań : „Wagros”, 2005. Sygn.:
MCZYT 54286/Cz.2
ŚLUSARSKI S., TIERESZCZENKO I.:
Russkij azyk : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... [Cz.] 1. Poznań : „Wagros”, 2004. Sygn.: MCZYT 54286/Cz.1
Geografia, opisy krajów, podróże
Austria : encyklopedia drogowa : skala 1:150 000 / [oprac.] Wydaw. Kartogr.
„Mapy Ścienne” Beata Piętka. Katowice :
Wydaw. Kartogr. „Mapy Ścienne” Beata
Piętka, 2008. Sygn.: CZYT. 91
Będzin : plan miasta : skala 1:15 000 /
oprac. mapy Wydaw. „BiK” ; red. K. Kawałko, oprac. kartogr. P. Borowczak. Piła :
„BiK”, [2008]. Sygn.: K-2086
Busko-Zdrój i okolice : mapa topograficzno-turystyczna 1:100 000 / prace red.-kartogr. W. Czajka, B. Zadrowska, J. Ziuzia. Warszawa : Wojskowe Zakł. Kartogr.,
1992. Sygn.: K-2089
GIERAK K.: Lizbona : [przewodnik +
mapa] / [oraz K. Firlej-Adamczak, S. Adamczak, M. Pawłowski]. Bielsko-Biała : „Pascal”, 2016. Sygn.: W 54386
Jurajskie gminy Janów i Olsztyn : mapa
turystyczna : skala 1:40 000 / red. D. Faustmann [i in.]. Kraków : „Compass”, 2001.
Sygn.: K-2085
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Mapa turystyczna Tomaszowa Mazowieckiego i okolic : skala 1:40 000 / red.
i oprac. aut. P. Szymczak, B. Szymczak.
Tomaszów Mazowiecki : Urzędu Miasta.
Wydz. Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą ; Łódź : „Azymut” Wydaw. Kartogr.,
[2003]. Sygn.: K-2087
Nowy Targ : plan miasta : skala
1:16 000. Kraków : „Pod Aniołem”, [1999?].
Sygn.: K-2082
Okolice Lubawki, Góry Krucze : mapa turystyczna : skala 1:40 000 / oprac. „Plan” ;
zesp. red. R. Fronia [i in.]. Jelenia Góra ;
Wrocław : „Plan”, cop. 1997. Sygn.: K-2081
Pasmo Babiogórskie i Jałowieckie : Babiogórski Park Narodowy, znakowane szlaki i graniczne przejścia turystyczne : mapa
turystyczna z siatką współrzędnych geograficznych 1:50 000 / oprac. J. Melnik.
Pruszków : Oficyna Wydaw. „Rewasz”, cop.
2004. Sygn.: K-2083
Pojezierze Leszczyńskie : mapa turystyczna 1:50 000 / oprac. J. Stępień. Wrocław : „Eko-Graf”, 1992. Sygn.: K-2084
Polska : mapa podziemnych tras turystycznych : skala 1:750 000 / Euro Pilot.
Warszawa : „Euro Pilot”, [2017]. Sygn.:
K-2090-2091
Przez świat : [informacje turystyczne
z całego świata]. T. 21 / pod red. nauk.
A. Urbanika, M. Brożyny, Ł. Godka ; [aut.
K. Anoszczenko i in.]. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2017. Sygn.:
CZYT. 91
Styk trzech granic : mapa turystyczna
1:75 000 / oprac. R. Fronia [i in.]. Jelenia
Góra : „Plan”, 2003. Sygn.: K-2088
Historia, biografie
ANONIMOWY FANATYK: Fanatycy :
futbol na śmierć i życie / [red. J. Mika].
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Kraków : „Sine Qua Non”, 2017. Sygn.:
MCZYT 54234
BĄK P.: Arkadiusz Gołaś : przerwana
podróż. Kraków : „Sine Qua Non”, 2017.
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