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Mariola Jarczykowa
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Czytelnicy „jadowitych
Z

skryptów”.

dziejów recepcji reformacyjnych prac
polemicznych

W dobie reformacji ważnym orężem w walkach religijnych była
książka. Katolicy i protestanci oprócz dysput, kazań oraz innych form
propagowania swego wyznania za pomocą żywego słowa, przywiązywali wielką wagę do utrwalenia własnych racji w formie drukowanej.
Pomimo kar przewidzianych za czytanie pism przeciwników religijnych,
co znalazło swój formalny wyraz w indeksach ksiąg zakazanych, bardzo chętnie przekazywano sobie informacje o „jadowitych skryptach”,
które wychodziły spod piór „papieskich” i „heretyckich” autorów. Było
to o tyle uzasadnione, że należało odpowiedzieć na zarzuty strony przeciwnej i zbić jej argumenty, aby wykazać słuszność własnej religijnej
postawy. „Walka o dusze” prowadzona była przy pomocy druków polskich i łacińskich, bacznie obserwowanych przez przeciwników. Piotr
Skarga, najbardziej znany polemista katolicki, tak wypowiedział się na
temat potyczek słownych prowadzonych między „rozróżnionymi w wierze”:
„Między inszemi pomocami, gdyż drugie nam nawałność heretycka,
za słabością naszych katolików, wydarła są też i książki na przestrogę ludzką i na oznajmienie i ohydzenie fałszów kacerskich, które,
acz w łacińskim piśmie mocno i dostatecznie obalone i umorzone są,
ale w polskim naszym języku barzo ich skąpo. A ci ludzie polszczyzną nawięcej proste zwodzą, zastawić się im tymże językiem potrzeba.
Barzo je ściskamy i zawstydzamy, takim krótkim i zwięzistym chytrości ich opisowaniem i pożyteczno jest, jako doświadczamy, takie im
książeczki podmiatać, a nakładom na tak wielce zbawienną pomoc, nie
przepuszczać” (Skarga, 1608, k. 2r).
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Wystąpienia Skargi były bacznie obserwowane przez protestantów.
W napisanym w 1611 roku traktacie Pobożnego ewangelika ku braciej
tegoż wyznania narodu polskiego i litewskiego przestroga i napomnienie
przypomniano wystąpienie królewskiego kaznodziei:
„Azażeście nie słychali na sejmiech ks[iędza] Skargi tę przysięgę
przeklętą na kazaniach wywodzącego i do nietrzymania zwirzchność
wiodącego?” (Pobożnego ewangelika, k. 13 v).
Czytano także książki jezuity i przesyłano je sobie wraz z protestanckimi „responsami”, jak świadczy fragment listu Filipa Bochwica z 1595
roku do przywódcy kalwinistów litewskich – Krzysztofa Radziwiłła:
„Posyłam W.Ks.M. memu M. Panu książeczkę Proces confederatum,
który mi W.Ks.M. jeszcze w Kojdanowie ku przeczytaniu dać raczył; przy
tym respons od naszych na nie, z którego W.Ks.M. będziesz raczył zrozumieć naszych szczyrość, a papieską jadowitość” (List Filipa Bochwica).
Wspomniana w „pisaniu” książeczka to prawdopodobnie praca Piotra Skargi Proces konfederacyjej, żywo dyskutowana w środowisku innowierców. Jak wynika z listu, Krzysztof Radziwiłł przekazywał broszurę
katolickiego adwersarza ministrowi kalwińskiemu, a on z kolei przesyłał mu pożyczone dzieło wraz z responsem ewangelickim.
Innym świadectwem krążenia kontrowersyjnych wydawnictw może być
list Andrzeja Reja z 1621 roku, w którym donosił Krzysztofowi Radziwiłłowi:
„Je[g]o M.P. starosta derpski, który teraz w Poznaniu rezyduje, nim
lud jego ściągnie, srodze jest sollicitus i wszystko się u mnie pyta, co się
w Księstwie Lit[ewskim] dzieje, a ja nie wiem [...]. Drukował książeczkę,
widziałem w tych dniach o kardynale francuskim, co tam wszystkim
władnie, dziwnie niecnotliwą, znać a Patribus mentito nomine pisaną.
Jest też tam i o Polszcze na końcu. By to miano u dworu widzieć (i choć
co wiedzieć, jeśli nie widzą) pewnie by wierzyli. [...] Posyłam kopią
W.Ks.M.” (List Andrzeja Reja).
Ciekawszym przykładem na recepcję pism polemicznych o wyraźnie religijnym charakterze w środowisku Radziwiłłów birżańskich jest
książka Adriana Jungiusa pt. Rozwiązanie piącidziesiąt i dwu kwestij
ministrów nowoewangelickich jezuitom zadanych. Praca była dwukrotnie
wydana w XVI wieku: w Poznaniu u wdowy i dziedziców Jana Wolraba (1593) oraz w Krakowie u Andrzeja Piotrkowczyka (1599) (Estreicher, 1901, s. 664-665). Dzieło jezuity rekomendował Jakub Hasius,
katolicki zakonnik, znany kaznodzieja i wykładowca szkół w Połocku,
Nieświeżu i w Płocku. Był on przyjacielem Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i utrzymywał kontakty z księciem Krzysztofem. Na dworze w Birżach wysoko oceniano jego przymioty umysłu, skoro Janusz
Radziwiłł, pisząc do Sarbiewskiego, scharakteryzował księdza jako
męża wykształconego i wymownego (List Janusza Radziwiłła, s. 70).
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W jednym z listów do księcia Krzysztofa Hasius wspominał o polemicznej pracy Jungiusa, tak ją zachwalając:
„Przebaczyłem przypomnieć książkę onę daną W.Ks.M. w Dolatyczach ojca naszego Junga, godna jest zaiste uważnego czytania, gdyż
revera jest sumą wszytkich o wierze kontrowersyj et totius antiquitatis
periocha. A gdy jej nie będzie trzeba, raczysz mi ją W.Ks.M. odesłać”
(List Jakuba Hasiusa, s. 13).
Warto przyjrzeć się zalecanemu dziełu ze względu na czytelnika,
jakim w założeniu nadawcy listu miał być świecki protektor kalwinistów litewskich. Polemiczny charakter pracy zapowiada już tytuł oraz
informacja „Na końcu przydano odpis na książkę jednego kalwinisty
przeciw obrazom chrześcijańskim”. Wyraźne akcenty antyinnowiercze
zawierają elementy literackiej ramy wydawniczej: dedykacja skierowana do Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz
dwie przedmowy do czytelnika – autora i adresata przypisania. Jungius w liście otwierającym edycję przypomniał prześladowania pierwszych wyznawców Chrystusa, co miało być wstępem do przedstawienia
ucisku katolików przez współczesnych jezuicie „heretyków”. Przywoływanie męczeństwa starożytnych chrześcijan w kontekście walk religijnych było pewnym toposem w literaturze polemicznej, szeroko pisał
na ten temat Andrzej Lubieniecki, arianin w swojej pracy Poloneutychia (Lubieniecki, 1982, s. 110). Jungius przedstawił jednak przykłady
z martyrologii starożytnej, aby wskazać na jeszcze większe prześladowanie katolików w XVI wieku:
„Gdy bowiem ustały mordy chrześcijan i wielkie, a całe narody
z ciemności błędów pogańskich do światłości prawdy chrześcijańskiej
prawie cisnąć się garnęły, gdy Rzym [...] dla stolice Piotra św. stawszy
się głową świata [...] on główny, a nieubłagany wiernych nieprzyjaciel, acz przedtym nieco, ale nawięcej w onym wielkim pokoju Kościoła
Bożego, gdy spali ludzie między pszenicą nasiał wiele złego kąkolu: to
jest rozmaitych błędów, kacerstw, odszczepieństw, złości, zgorszenia
i nieprawości bez miary” (Jungius, 1599b, k. A2v).
Jungius, stosując aluzję do Pisma świętego, posłużył się typowym
porównaniem niekatolików do chwastów, co zostało skomentowane przez
„Pobożnego ewangelika” w przywołanym wyżej traktacie następująco:
„Wejrzyjcie w księgi ich wszytkie osobliwie w te, które z strony konfederacji powydawali. [...]. Wejrzyjcie sobie w rozum, co tam napisali
o onym żniwie, do którego Krystus Pan z plewieniem kąkolu zatrzymować się kazał. Żniwo to wykładają [...] łatwość wykorzenienia heretyków” (Pobożnego ewangelika, k. 12 r).
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W pracy jezuity za najgorszych wrogów Kościoła katolickiego
uznany został protestantyzm, gdyż:
„W odzieniu owczym przychodzi, ale jako wilk drapieżny owczarni
P. Chrystusowej niewymownie szkodzi. Stołu oblubienice Chrystusowej używa, ale sprośną nierządnicą jest, ile błędów tyle miłośników
przyjmując” (Jungius, 1599b, k. A2v).
Jezuita wytykał ewangelikom, że źle tłumaczą Biblię, są zdradliwi
i obłudni, stanowiąc największe zagrożenie dla wiary. Ostre słowa
zostały skierowane także przeciwko przywódcom poszczególnych odłamów reformacji:
„Oderwał się od Kościoła Bożego Luter nieszczęśliwy z fakcyją swą,
lecz jako on od Kościoła, tak od niego drudzy odpadli, którzy się przedtym kacerstw jego jako szczyrego Słowa Bożego chwytali i po dziś dzień
w wielkiej niezgodzie swej niezliczonym, a zawsze nowo nastawającym błędom końca nigdy nędznicy znaleźć nie mogą. Wyszli niektórzy
do onej saskiej wszetecznice i szwajcarskiej, genewskiej i inszych jej
towarzyszek pieszczotą, łagodnymi słówki i nauką ich ciału smakującą powabieni i tak, opuściwszy dom Boga żywego filar i utwierdzenie
prawdy źrzódło na ziemi wód żywych, nakopali sobie studzianek dziurawych, które wody zatrzymać nie mogą” (Jungius, 1599b, k. A3v).
Jungius, rysując pesymistyczny obraz personalnych „strat”
Kościoła katolickiego, pokazywał jednak osiągnięcia współczesnych
misjonarzy, którzy przyczynili się do pomnożenia wyznawców rzymskiej wiary w „zamorskich narodach”. Przedstawiając motywy wyboru
adresata dedykacji, podkreślał również swą przynależność zakonną,
bowiem, oprócz pochwały pobożności Karnkowskiego i wzorowego
wypełniania przez niego obowiązków prymasa, wskazywał na szczególną łaskawość wobec jezuitów:
„Bo nie tylko w Kaliszu kolegium z kościołem znamienite dla
pomnożenia chwały Bożej, dla ćwiczenia ludzi młodych w pobożności
i naukach uczciwych i dla szczepienia, a obrony wiary św. powszechnej wielkim W.M. staraniem i nakładem z gruntu prawie kosztownie
wystawione i już niemal dokończone i dobrze opatrzone jest, ale też
i kolegium poznańskie znaczną W.M. pomoc do fundacyjej budowania i przyczynienia profesorów nauk wyższych zna i dziękczynieniem
wyznawa” (Jungius, 1599b, k. A4v).
W zakończeniu przypisania pojawił się też akcent osobisty –
Jungius, jako jeden z nauczycieli poznańskiego kolegium, dziękował
w imieniu innych Karnkowskiemu za wsparcie i pomoc.
Na kolejnych stronach omawianej książki zamieszczono przedmowę do czytelnika, napisaną przez arcybiskupa gnieźnieńskiego,
w której między innymi został podjęty wątek z dedykacji, czyli niezgodne z nauką Kościoła innowiercze interpretacje Biblii:
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„Do tego słowo Boże na piśmie podane rozmaicie jako chcą przekładają, glosują i już nie tylko wiele słów i sentencyj, ale i całe księgi
z kanonu i pocztu ksiąg Pisma św. dla podparcia kacerstw swych, według
zdania swego, odmietują” (Karnkowski, 1599, k. B1r).
Karnkowski zarzucał ewangelikom przewrotne i nieuczciwe wykorzystywanie pism Ojców Kościoła, wykazując zarazem dobre rozeznanie
w drukach przeciwników wyznaniowych. Pisał zresztą o tym wprost:
„Doznaliśmy tego w ich kilku książkach, które niedawno do rąk
naszych przyszły. W jednych z nich (iż się to na przykład przytoczy),
co Lactantus o bałwaniech pogańskich pisze śmieli to przeciw obrazom
chrześcijańskim niewstydliwie przywieść [...]. Także historyją o zdrapanym obrazie Epifaniusowi, biskupowi cyprskiemu przypisują, o której
on ani myślał” (Karnkowski, 1599, k. B1r-B1v).
Prymas poświadczał więc znajomość książki, do której odnosi się
ostatnia część pracy Jungiusa oraz akceptował, ze względu na jasny
wykład jezuity, polemiczny charakter całego dzieła wobec spornych
kwestii wyznaniowych. W pośredni sposób dał też wyraz pozytywnemu
odbiorowi dedykacji, zalecając dzieło czytelnikom:
„Do których wydania na jawią wydania jakośmy byli powodem i przyczyną, według naszej powinności pasterskiej i starania o zbawienie dusz
różnymi kacerstwy usidlonych, tak wszystkim ich czytanie zalecamy,
w tym upewniając, że stąd i zawiedzenie do poznania prawdy, której
odstąpili i katolicy do utwierdzenia w wierze, w której stoją prawdziwej,
wielką pomoc za łaską Bożą mieć będą” (Karnkowski, 1599, k. B1v).
Pomimo tak wyrazistej zachęty do lektury skierowanej do jasno
określonych czytelników, Jungius napisał także swoją przedmowę do
książki, negatywnie oceniającej pracę ewangelików. Krytycznie wyraził
się o ich wydanym po polsku traktacie, zwłaszcza że odebrał go jako
kolejny atak na jezuitów, „które oni jako sól w oku radzi widzą”. Zganił
przy okazji sposób przekazania dzieła:
„[...] jezuitom nie w ręce i oczywiście przez pewną osobę jako przystało, ale tylko przy tytule tychże kwestij w druku słownie to udając,
choć tak nie było, ku rozwiązaniu je podali. Te ich questiae albo pytania,
gdy nas stąd doszły, chcąc ja za wolą i rozkazaniem starszych na nie
odpowiedzieć, żeby co nieostrożnym katolikom nie szkodziły i zawiedzionych w błędzie nie trzymały, a widząc ich nieporządne pisanie, iż często
w jednę kwestyją kilka abo i kilkadziesiąt pytania o rzeczach barzo między sobą różnych, a wielkich pospołu nieuważnie gmatwają, [...] zdało
mi się za rzecz potrzebną, abym dla porządku i łacniejszego każdej rzeczy pojęcia i nalezienia wszystkę na te kwestyje odpowiedź na dwie części, a te zasię na pewne rozdziały, według materyjej i rzeczy różnych,
rozdzielił” (Jungius, 1599b, k. B2r).
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Krytyce został poddany nie tylko nieuporządkowany tok wywodów
adwersarzy, ale także sprzeczne fragmenty ich pracy, co tym bardziej
deprecjonowało jej wartość. Kolejny raz pojawiła się też zachęta do czytania jezuickiego „responsu” poprzez wskazanie pożytków płynących z lektury, zwłaszcza wynikających z uważnego studiowania dzieła:
„Masz tu na to, co więc najczęściej zwykli ewangelikowie katolikom
zadawać gotową odpowiedź. Masz dawności wiary i nauki kościoła rzymskiego od czasów apostolskich nigdy nieustawającej o przedniejszych artykulech, których nie przyjmują ewangelikowie dowodne okazanie. Masz
na koniec COMPENDIUM CONTROVERSIARUM DE RELIGIONE, to jest
rzeczy do wiary należących, o których dziś między ewangelikami a katoliki
spór nawiętszy, krótkie a dowodne zebranie” (Jungius, 1599b, k. B2v).
Hasius, zalecając dzieło Radziwiłłowi, odwołał się do wyróżnionego
wersalikami aspektu dzieła, podkreślając, że przywódca kalwinistów
litewskich znajdzie w pracy Junga rozstrzygnięcie wszystkich kontrowersji religijnych. Sam Jungius zaznaczał, że przed nim wielu autorów
katolickich podejmowało problemy różnic międzywyznaniowych, jednak
ze względu na język łaciński, w którym były napisane te rozprawy, ich
zasięg oddziaływania był ograniczony:
„[...] ale nie wszyscy ich księgi mają, nie wszyscy po łacinie rozumieją,
drudzy, acz rozumieją i księgi mają, czytać wiele dla rozmaitych przyczyn
nie mogą i tych wszystkich rzeczy, które się tu krótko a pospoły zebrały,
nie tak łacno gdzie indziej wespół znajdą” (Jungius, 1599b, k. B3r).
Praca polemiczna wymagała odwoływania się do książki, która stanowiła podstawę kontrowersji. Jungius przytaczał jej fragmenty, jednak cytaty złożone są mniejszym stopniem pisma, co miało nie tylko
znaczenie edytorskie, ale podkreślało zarazem podrzędność przywoływanych słów adwersarzy religijnych.
Inną pracą, do której krytycznie odniósł się jezuita był traktat
zatytułowany O bałwochwalstwie i obrazach z pisma Starego i Nowego
Testamentu nauka. Dzieło wydane w 1590 roku nie zachowało się do
dzisiejszych czasów, chociaż miał je w ręku jeszcze Michał Hieronim Juszyński (zob. Estreicher, 1891, s. 350), gdy zestawiał cytaty
z traktatu i polemicznego wobec niego tekstu podpisanego literonimem J.T.M.S.H. Juszyński zarzucał polemiście niesolidne wykorzystanie źródła i przywoływanie słów, których nie ma w cytowanej książce
(Juszyński, 1820, s. 435).
Jungius nie przytaczał fragmentów traktatu, lecz zaatakował bezimiennego autora, który zestawił miejsca z Biblii mówiące o obrazach
„wedle dziecinnego, a głupiego mniemania swego” (Jungius, 1599a,
s. 374). Polemista katolicki nie tylko ostro skrytykował pracę, ale
uznał, że jej autor „niewstydliwy kalwinista” zasługuje na przekleństwo
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za niewłaściwe i stronnicze wykorzystanie Pisma świętego. Szczególne
oburzenie wywołało porównanie jezuitów do Judasza. Jungius skupił
się więc na odparciu tego zarzutu i udowodnieniu tezy,
„[...] iż to przezwisko nie komu inszemu właśniej i prawdziwiej jedno
waszym nowoewangelickim ministrom należy” (Jungius, 1599a, s. 375).
Cała następna część responsu poświęcona jest wykazaniu prawdziwości tego stanowiska. Luter został nazwany Apostatą, gdyż według polemisty,
porzuciwszy pierwotną wiarę i złamawszy śluby zakonne, odstąpił swego
Mistrza. Jungius odwołał się również do złodziejstwa Judasza i odniósł to
porównanie do ewangelików, którzy
„[...] z kościoła P. Chrystusowego jako z mieszka jego najkosztowniejsze
rzeczy duchowne pieniądze i klejnoty kradną. To jest z Biblijej kilka ksiąg
i Listów Apostolskich, z pisma Starego i Nowego Testamentu prawdziwe jego
wyrozumienie, z siedmi świątości kościelnych pięć sakramentów, z sakramentu ołtarznego naświętsze Ciało i Krew Jego, w niebie Chrystusa, a tu
tylko figurę i znamię jego ukazując” (Jungius, 1599a, s. 375).
Kolejne skojarzenie protestantów i Apostaty pojawiło się w związku
z łakomstwem i pychą Judasza, gdyż takie cechy przypisał jezuita
wyznaniom reformowanym. Zdradziecki pocałunek w Ogrójcu został
również odniesiony do ewangelików, którzy:
„Często w gębie mając Słowo Boże, Słowo Boże i poprawę błędów
i obyczajów obiecując, tym jako łagodnym całowaniem Chrysta Pana
w wiernych jego zdradzają i dusznym nieprzyjaciołom w paszczękę
podają” (Jungius, 1599a, s. 376).
W końcu został podany najcięższy argument opętania Judasza
przez diabła, co według Jungiusa dotknęło też ewangelików, głównie
przywódców poszczególnych odłamów reformacji. Za podszeptem szatana wykładali swe nauki Zwinglius i Luter, który
„[...] że z diabłem o wielu rzeczach rozmowę miał i za jego perswazyją i dowody mszą porzucił i wiele inszych artykułów wiary św.
katolicznej odstąpił” (Jungius, 1599a, s. 377).
Protestanccy teologowie zostali nazwani bluźniercami, gdyż
działalność Judasza wpisywali w plany Boskie. Jako dowód zbieżności życia niewiernego apostoła i przywódców reformacji przedstawiono
w końcu ich haniebną śmierć:
„Marcin Luter objadłszy się, opiwszy się, nagle zdechł [...]. Jan
Kalwin w ciężkich boleściach rozpaczając i straszliwym wołaniem
diabłu się oddając, do niego poszedł” (Jungius,1599a, s. 378).
Cały respons na książkę dotyczącą obrazów nie zawiera żadnych
rzeczowych argumentów, lecz jest raczej ciągiem inwektyw przeciwko
ewangelikom, porównanym do wiarołomnego ucznia Jezusa. W części
zasadniczej Rozwiązania dotyczącej polemiki z postulatami protestan-
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tów również nie brakowało gorzkich słów pod adresem „heretyków”,
marginalia informowały np. o takiej zawartości fragmentu jak „bluźnierstwa ewangelickie przeciw Pismu świętemu” (Jungius, 1599b, s. 91).
Kiedy zestawi się zawartość polemicznej wobec dwóch książek protestanckich pracy Jungiusa z zaleceniem uważnej lektury, którą proponował Krzysztofowi Radziwiłłowi Hasius, to trudno wyobrazić sobie
pozytywną czy obiektywną ocenę proponowanej i zachwalanej pracy.
Protektor innowierców litewskich interesował się wydawnictwami,
które ogłaszali jezuici, jednak ton wypowiedzi Jungiusa i ciężkie oskarżenia pod adresem ewangelików prawdopodobnie uniemożliwiały spokojną i rzeczową lekturę.
Protestanci narzekali na „jadowite skrypty” katolików, jednak sami
często inicjowali potyczki słowne nie tylko w formie dysput, ale także
prowokacyjnych druków. Jednym z nich było dzieło Zwierciadło nabożeństwa chrześcijańskiego w Polszcze, począwszy od przystania Polaków na wiarę chrześcijańską aż do teraźniejszego roku 1590 Bogumiła
Turnowskiego, biskupa Jednoty czeskiej (Turnowski, 1594). Praca
została wydana przez Jana Sicińskiego, który zadedykował ją Januszowi
i Jerzemu Radziwiłłom, chwaląc młodych magnatów oraz zachęcając ich
do podtrzymywania wiary protestanckiej. Siciński odwoływał się do znanej ewangelicznej przypowieści o pszenicy, wyrażając przekonanie, że
młodzi Radziwiłłowie „żołądź, którą się włoskiego księdza wieprze tuczą
od pszenice ewangeliej rozeznać umieją” (Estreicher, 1936, s. 97).
Przypisanie, podobnie jak cała książka, utrzymane było w niezwykle
ostrym tonie. Siciński zaatakował Kościół katolicki, zakony, uważając,
że „pogańskimi zabobony nadziane ich nabożeństwo” (Siciński, 1594,
k. A2r-A2v). W podobnie krytyczny sposób oceniał działalność zakonów Jan Kozak, który w zamieszczonym w dziele Turnowskiego wierszu
Do łaskawego czytelnika apelował do odbiorcy, by nie dał się zwodzić
„różnej wełnie mniszej” (Kozak, 1594, k. B2v). Akcenty antykatolickie
wyraźnie zdominowały też wypowiedź Andrzeja Chrząstowskiego, który
tak zwracał się do adwersarzy:
„Wyście od nas wyszli, nie my od was. Msza papieska jest niepodobna do służby, jaką św. Wojciech sprawował” (Estreicher, 1936, s. 97).
Całe dzieło, zarówno w części zasadniczej Turnowskiego, jak i w okalających tekst główny elementach ramowych innych autorów, miało
bardzo polemiczny charakter. Wywołało to nawet sprzeciw Jednoty,
która upomniała autora za ogłoszenie bez wiedzy „starszych” tak ostrej
w wymowie pracy (Estreicher, 1936, s. 398). Tym bardziej nie może dziwić
odpowiedź strony katolickiej; respons pt. Okulary na Zwierciadło nabożeństwa chrześcijańskiego w Polszcze, począwszy od przystania Polaków
na wiarę chrześcijańską aż do teraźniejszego roku 1594 przez księdza
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Marcina Tworzydła wydane napisał ukrywający się pod pseudonimem
Marcin Łaszcz. (Estreicher, 1906, s. 105). Turnowski zareagował na tę
odpowiedź kilka lat później drugą edycją swego dzieła, do której dołączył
Item Jasne Oko prawdy ks. Simeona T. Turnowskiego służebnika Pana
Jezusowego i Ewangelij jego w Polszcze z obroną a odpowiedzią na Okulary ciemne, a omylne przez ks. Marcina Tworzydła (Estreicher, 1936,
s. 388). Replika antyjezuicka została wydana też osobno w formie broszury w 1604 roku (Estreicher, 1936 s. 389). Turnowski w przedmowie
do czytelnika stwierdzał, że nie zareagował na książkę Jungiusa Rozwiązanie, ale został sprowokowany przez autora Okularów do „responsu”.
Wojna na słowa między Łaszczem a Turnowskim na tym się nie zakończyła, gdyż jezuita odpowiedział na wydanie z 1604 roku w druczku Okulary wtóre na ciemne i ślepe oczy ministrów przez Macieja Szałajskiego,
plebana w Zadźwiniu na Podlaszu wydane. Przydana jest dysputacja,
którą miał Luter z diabłem (Estreicher, 1906, s. 105). Zmiana pseudonimu Łaszcza posłużyła mu do wypomnienia Turnowskiemu, że Tworzydło już zmarł, skoro na odpowiedź strona protestancka czekała aż 9 lat.
Ostre antyjezuickie wystąpienia notowano ówcześnie nie tylko
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak zauważył Janusz Tazbir:
„W okresie świetności jezuitów, a mianowicie w latach 15601640, powstaje wiele utworów wymierzonych w ich zakon. Od roku
1610 do 1613 w samej tylko Francji wydano ponad 100 utworów
antyjezuickich, w Niemczech od połowy XVI do połowy XIX wieku,
a więc przez 300 lat ukazało się ich 1000, czyli przeciętnie trzy tytuły
rocznie” (Tazbir, 1963, s. 15-16).
„Rozróżnieni w wierze” czytali prace swoich adwersarzy, jednak
komentowali te wystąpienia bardzo krytycznie. Krzysztof Radziwiłł wyraził w tej sprawie negatywne stanowisko w przedmowie
poprzedzającej edycję Biblii gdańskiej, w której zwracał się do króla
Zygmunta III Wazy następująco:
„Racz na koniec pomyślić, żeć tacy niechęci królewskich przeciwko ewangelikom podżegacze i pospolitej zgody gubicielowie niewiele
dobrego w inszych państwach swoim na osoby, nauki, księgi i zbory
ewangelickie następowaniu (cze[g]o się P. Boże pożal) zbudowali”
(Radziwiłł, 1632, s. 6).
W 1640 roku zabrał też głos wobec druków polemicznych Jan
Ostrowski w pracy Obrona niewinności ewanielickiej przeciw niesłusznej heretyctwa pomowie, która coraz to od PP katolików rzymskich potyka
ewanielików (Łukaszewicz, 1843, s. 235). Ostrowski dobrze znał adwersarzy, gdyż jako uczeń kolegium jezuickiego i przejściowy katolicki
konwertyta miał sposobność poznania metod „nawracania” oraz propagowania „papieskiej” wiary. W liście dedykacyjnym skierowanym do
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córki Krzysztofa Radziwiłła – Katarzyny Hlebowiczowej zaznaczył, że
czytał także wydawnictwa polemiczne oraz znał sposób przedstawiania
innowierców. Odwoływał się więc do tych publikacji, ostro protestując
przeciw obelżywym określeniom:
„Niczego więcej adwersarze nasi w uściech nie mają Jaśnie Oświecona Mościwa Księżno, jako to, żeśmy heretycy i nauka ta, której
uczymy, którą wyznawamy jest herezja. Pełne są księgi, pełne ambony
pełne mowy, aż nawet posiedzenia takich głosów. Uczony i nieuk,
ksiądz i polityk, mężczyzna i biała płeć tak nas co dzień zowie. Tym
jako najpotężniejszym taranem nas o ziemię uderzyć, nieba odsądzić
a bez pohyby i z ludzkiego towarzystwa wygładzić chcą i usiłują. Wielką
zaiste otrzymaliby wygraną, gdyby tego, co na nas wloką, dowiedli.
Byśmy byli heretykami, wszystkiego, co cierpimy, bylibyśmy godni”
(Ostrowski, 1640, s. 235-236).
Ostrowski, wykształcony na uniwersytetach w Lejdzie i w Londynie
poświadczył także znajomość pism protestanckich:
„Lecz jako nas to niesłusznie potyka od przeciwnej strony siła
pobożnych i uczonych nauczycielów naszych w języku łacińskim księgami w druk podanemi, na które nie mamy repliki, pokazało i dowiodło. Od tych i ja wziąwszy pobudkę w języku polskim tę pomowę
z nauki zborów i osób naszych otrzeć umyśliłem, aby ta jawna była
wszystkiemu światu, żeśmy nie żadni heretycy, ale dobrzy chrześcijanie i co cierpimy, cierpimy nie dla herezyji, ale dla dobrego sumienia”
(Ostrowski, 1640, s. 236).
Autor był nadwornym kaznodzieją przy boku księżniczki, która
poślubiła katolika. Być może Krzysztof Radziwiłł obawiał się o wpływy
religijne małżonka na swą, wychowaną w wierze kalwińskiej, córkę.
Ostrowski odwoływał się w dedykacji do tej funkcji:
„Tę tedy lichą pracę moję W.Ks.Mości prezentuję i pod imieniem
W.Ks.Mości onę wypuszczam. Czynię to częścią, abym mój dobry
i zawsze szczery ku domowi W.Ks.M. wyświadczył afekt; częścią, że ta
moja teraźniejsza funkcyja, która mi od starszych moich i Księcia Jmci
Pana wojewody wileńskiego Pana Ojca W.Ks.M. straż i dozór sumienia W.Ks.M. zlecona, potrzebuje po mnie, abym takowemi rzeczami
coraz W.Ks.M. Panią mą miłościwą utwierdzał. Nie wątpię o pobożności
W.Ks.M., że tę ubogą pracę moję wdzięcznie przyjąć będziesz raczyła,
respektując nie tak dalece na osobę mą, jako raczej na zacność materyji, która się tu zamyka” (Ostrowski, 1640, s. 236).
Radziwiłłowie birżańscy znali jednak nie tylko prace polemiczne,
lecz, jak to wynika m. in. ze słów Hasiusa, czytali też prace jezuitów.
Poświadczeniem może być list Janusza Radziwiłła do Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w którego zakończeniu książę dziękował poecie
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za przesłaną mu księgę liryków i epigramatów, zapewniając autora
o wnikliwej lekturze tekstów (List Janusza Radziwiłła, s. 69). O recepcji dzieł „Horacego chrześcijańskiego” świadczy pozytywna ocena wielu
ód i epigramów, oprócz epigramatu 120 Scitum arogantissimi ministri calviniani Tavelli ad Cassianum: „Nolo videri, sed suspici”. Jest
to bowiem tekst przedstawiający w bardzo krytycznym świetle pełnego
pychy ministra dysydenta, który chce być za wszelką cenę podziwianym (Sarbiewski, 2003, s. 122).
Janusz miał w swojej biblioteczce podróżnej poematy Sarbiewskiego, natomiast w spisie księgozbioru Bogusława Radziwiłła (Grabe,
1673) znalazło się sporo prac poświęconych jezuitom. Były to publikacje ukazujące dzieje zakonu oraz biografię założyciela Ignacego Loyoli
(Imago primi seculi Societatis Jesu a provincia Flandro-Belg. Representata, Antwerpia 1640, Nicolai Orlandini Historia Societatis Jesu, Kolonia 1615, Rodolphi Hospiniani Historia jesuitica Tigury, 1619, Petri
Maffei Historia et epistolae indicae, it. vita Ignatii Lojolae Kolonia 1593),
praca znanego jezuickiego twórcy emblematów Hermana Hugona, na
temat zasad taktyki i obchodzenia się z kawalerią De militia equestri
antiqua et nova (Antwerpia 1630), słownik polsko-łacińsko-grecki Grzegorza Knapskiego, edycja Epistolae illustrium virorum (Kraków 1578),
w której Stanisław Karnkowski opublikował najwięcej listów Hozjusza, chociaż znalazła się tu także korespondencja Jerzego Radziwiłła
(zob. Estreicher, t. 19, s. 118).
Radziwiłłowie birżańscy utrzymywali z klerem katolickim przyjazne stosunki. Książę Krzysztof miał gospodarcze powiązania z bonifratrami, kontaktował się z dominikanami, franciszkanami i jezuitami
(Wisner, 1968, s. 215-217), darzył też wielką przyjaźnią biskupa Eustachego Wołłowicza (Jarczykowa, 2007). Z atmosferą dworu tego dostojnika badacze wiążą genezę przekładu Daniela Naborowskiego utworu
Descriptio gentium (zob. Chemperek, 1997).
Funkcjonowanie katolickich książek w środowisku litewskich
kalwinistów pokazuje także wielorakie oblicze wzajemnych relacji:
z jednej strony pod auspicjami Radziwiłłów birżańskich ukazywały się
ostre prace polemiczne, z drugiej zaś mamy świadectwa zainteresowania różnymi drukami jezuickimi, a nawet gromadzenia w bibliotekach
książek dotyczących historii i działalności zakonu.
Trudno więc jednoznacznie ocenić wzajemne relacje „rozróżnionych w wierze”, nie można jednak mówić tylko o fanatyzmie wyznaniowym każdej ze stron, bo oprócz słownych napaści spotykamy objawy
dużego zainteresowania pracami adwersarzy religijnych. Wskazuje to
na potrzebę badania funkcjonowania książek w szerszym kontekście
kulturowym, poprzez analizę korespondencji i innych dokumentów
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źródłowych, gdyż zawierzenie tylko wymowie samych książek prowadzić może do zbyt jednostronnych sądów. A przecież krążenie i lektura „jadowitych skryptów” miały wiele odsłon.
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Mariola Jarczykowa

The readers of the „poisonous scriptures”.
The history of the reception of the Protestant Reformation polemical works

Summary

The article presents the examples of how the polemical religious works were received in
the circle of Biržai Radziwiłł family. Jesuit Jakub Hasius recommended to prince Krzysztof, the
laic protector of Lithuanian Calvinists, the book by Adrian Jungius Rozwiązanie piącidziesiąt
i dwu kwestij ministrów nowoewangelickich jezuitom zadanych. The criticism of the publication
towards the Protestants was expressed not only in the main text, but also in the prologues
and typographical configuration. Evangelists were publishing printings against Catholics as
well. One of them was Zwierciadło nabożeństwa chrześcijańskiego by Bogumił Turnowski,
the Bishop of the Unity of Bohemian Brothers. The work was published by Jan Siciński and
dedicated to Janusz and Jerzy Radziwiłł. It praises the young magnates and encourages them
to keep the Protestant faith. The publication provoked the Catholic response. In the year 1640
Jan Ostrowski commented on the polemical publications in his work Obrona niewinności
ewanielickiej przeciw niesłusznej heretyctwa pomowie, która coraz to od PP katolików rzymskich
potyka ewanielików. An interesting dedicational letter attached to the publication has been
conserved. In that letter Ostrowski, who conversed from Catholicism to Calvinism, opposes to
accuse Protestants of heresy. The remaining Radziwiłł book collection records also indicate an
interest in the polemical works.
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Katarzyna Wojtek
Biblioteka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ślady użytkowania książek
w księgozbiorze ludwika brożka

Oznaki świadczące o korzystaniu z książek to przede wszystkim
wszelkie zagięcia kartek, plamy powstałe przez nieuwagę lub niewłaściwe traktowanie druków, jak również inne uszkodzenia mechaniczne
wynikające z użytkowania książek. Mogą to być także znaki poświadczające przynależność poszczególnych tomów do kolekcji, czy też
wskazujące sposoby wykorzystywania publikacji, co zostanie przedstawione na przykładzie prywatnego księgozbioru Ludwika Brożka.
Postać śląskiego bibliofila
Ludwik Brożek – znany śląski bibliograf, bibliotekarz i bibliolog
urodził się 25 sierpnia 1907 roku w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim,
obecnie w jego czeskiej części. Wcześnie stracił rodziców, a opiekę nad
nieletnim Ludwikiem przejęło starsze rodzeństwo. W 1919 roku Brożek
ukończył szkołę ludową w Karwinie, naukę kontynuował w gimnazjum
w Orłowej, skąd w 1921 roku przeniesiono go do polskiego gimnazjum
matematyczno-przyrodniczego w Cieszynie. W 1927 roku przyszły
bibliofil zdał maturę i pod wpływem jednego ze swych nauczycieli –
księdza Józefa Londzina, zadecydował o podjęciu studiów na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szybko pojął,
że popełnił błąd przy wyborze dalszej drogi życiowej, ponieważ studia
te nie były zgodne z jego zainteresowaniami ani charakterem. Przeniósł się więc na dwuletnie Państwowe Pedagogium w Krakowie, które
ukończył w 1930 roku; jako wolny słuchacz uczęszczał równocześnie
na interesujące go wykłady wygłaszane na różnych kierunkach Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kantyka i Zieliński, 1977, s. 36). Dzięki
poparciu takich osób jak Ernest Farnik czy Gustaw Morcinek śląski
bibliograf – po ukończeniu studiów – otrzymał posadę nauczyciela
w Skoczowie. Po roku przeniósł się do szkoły w Cieszynie. Tam swoją
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siedzibę miało reaktywowane czasopismo „Zaranie Śląskie”, w którego
działalność bibliofil bardzo się zaangażował (Miękina-Pindur, 2001,
s. 5-26). W 1935 roku, kiedy przeniesiono redakcję czasopisma do
Katowic, Brożek również przeprowadził się do stolicy Górnego Śląska,
gdzie objął stanowisko adiunkta w Bibliotece Sejmu Śląskiego. Ta
praca bardziej odpowiadała jego zainteresowaniom, pozwalała też stale
przebywać wśród ukochanych książek, o czym wspominał w liście do
Władysława Chojnackiego z 12 marca 1950 roku:
„Do zawodu bibliotekarskiego doprowadziły mnie zamiłowania
i zainteresowania bibliofilsko-bibliograficzno-bibliotekarskie, z których
słynąłem w Cieszynie… Oczywiście, że obcując tyle lat z książkami,
wiedziało się to i owo z nich i o nich. Może ten i ów skorzystał coś z tej
pasji, jaka łączyła mnie z zadrukowanym papierem. Ja osobiście miałem niemało kłopotu z tymi zamiłowaniami, bo stale byłem zapapierzony i opapierzony. Kąta własnego nie miałem, a stałe przenoszenie
się z miejsca na miejsce ze stosami książek i makulatury przeróżnej
jest bardzo uciążliwe... W Katowicach wlazłem w środowisko, które
bardzo mi odpowiadało. Praca w dość dużej naukowej bibliotece, gdzie
moje znajomości w zakresie rzeczy śląskich doceniono, bardzo mi się
podobała” (Miękina-Pindur, 1997, s. 98-99).
W 1935 roku Ludwik Brożek ożenił się z Antoniną Wicherkówną,
a w następnym roku urodził się ich jedyny syn Jan.
W kwietniu 1939 roku, pod wpływem tęsknoty za Cieszynem, zdecydował się na powrót do miasta swej młodości, gdzie objął stanowisko kustosza w Muzeum Miejskim. Druga wojna światowa pozbawiła
go zarówno pracy jak i mieszkania, w wyniku czego zdecydował się na
wyjazd do rodzinnej Karwiny. W 1943 roku wrócił do Cieszyna jako
robotnik w firmie transportowej.
W czasie wojny przepadł prawie cały księgozbiór Brożka. Było to
blisko dwa i pół tysiąca książek, które Niemcy częściowo wywieźli do
papierni, część kolekcji uległa zaś zniszczeniu w wilgotnej piwnicy,
w której ukryto zbiory (Miękina-Pindur, 1997, s. 149).
Po wyzwoleniu Cieszyna w 1945 roku, Brożek zaangażował się
w ratowanie zbiorów muzealnych, które przetrwały wojenną zawieruchę. Dzięki jego poświęceniu już w kilka miesięcy po zakończeniu
wojny czytelnicy mogli korzystać z cieszyńskiego Muzeum Miejskiego.
W 1960 roku Brożek został dyrektorem nowo otwartego Oddziału
Zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach z siedzibą w Cieszynie,
a w 1969 roku – za namową jednego z przyjaciół, Władysława Chojnackiego – cieszyński bibliograf rozpoczął pozytywnie zakończone starania
o uzyskanie tytułu doktora na Uniwersytecie Wrocławskim. Brożek był
autorem wielu publikacji, ale analizując bibliografię jego prac można
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zauważyć, że nie wydał ani jednej książki, publikował drobniejsze teksty,
dziś rozproszone w wielu czasopismach i wydawnictwach zbiorowych.
Ludwik Brożek zmarł 7 czerwca 1976 roku. Dzień wcześniej, pomimo
ostrzeżeń lekarza, odbył dwukrotną wyprawę po książki na czeską
stronę Śląska Cieszyńskiego, co najprawdopodobniej stało się przyczyną
wylewu, który doprowadził do śmierci (Chojnacki, 1977, s. 1020).
Księgozbiór i jego użytkowanie
Ludwik Brożek był prawdziwym miłośnikiem słowa pisanego;
określenie miłośnik książek jest bowiem pojęciem zbyt wąskim, by
oddać potęgę pasji kolekcjonerskiej cieszyńskiego bibliofila. Dla niego
każdy druk, nawet najmniejszy tom, miał wartość dokumentu. Zbierał
wszystko, co miało dla niego znaczenie: raz była to pięknie zdobiona
księga, innym razem zwykła broszura. To zróżnicowanie zawartości
kolekcji Brożka stanowi jednak znaczne utrudnienie w katalogowaniu
zbioru. Pomimo, że minęło już ponad trzydzieści lat od chwili zakupienia części biblioteki Brożka przez Uniwersytet Śląski, opracowanych
i udostępnionych zostało dopiero 218 książek z zakresu bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Z czasopism bibliotekarskich dostępne są
z kolei np. : „Bibliotekarz”, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, „Poradnik
Bibliotekarza”, „Przegląd Biblioteczny”, „Rocznik Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich” i „Roczniki Biblioteczne”.
Szacuje się, że w chwili śmierci kolekcjonera jego księgozbiór obejmował około 30 tysięcy książek i czasopism. Dokładne określenie liczby
woluminów i tematyki zbioru jest niemożliwe ze względu na brak jakiegokolwiek katalogu pozostawionego przez właściciela. Ponadto, jak
wynika z badań prowadzonych np. przez Jadwigę Miękinę-Pindur, po
śmierci Brożka do rodziny zgłaszały się osoby upominające się o zwrot
własnych książek wypożyczonych bibliografowi. Nie wiadomo również
jaka część z tomów udostępnionych przez Brożka z jego kolekcji powróciła do rodziny po śmierci bibliofila. Wiadomo, że w latach 1976-1979
Uniwersytet Śląski w Katowicach zakupił z kolekcji Brożka 17 tysięcy
woluminów, które początkowo zdeponowano w Bibliotece Instytutu
Filologii Polskiej, a w 1986 roku włączono do Biblioteki Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Na przestrzeni kolejnych lat
nastąpiło dalsze rozproszenie kolekcji Brożka, ponieważ część księgozbioru przekazano do bibliotek należących do Uniwersytetu Śląskiego –
Biblioteki Teologicznej i Biblioteki Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
– oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Przeglądając księgozbiór śląskiego bibliofila, można zaobserwować
liczne ślady pozostawione przez właściciela. Część książek oznaczona
jest pieczątką „Ze zbiorów Ludwika Brożka”; większość jednak podpi-
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sana jest piórem lub ołówkiem na stronie tytułowej. Kolekcjoner podpisywał się najczęściej pełnym imieniem i nazwiskiem, rzadziej L. Brożek.
W Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach księgozbiór został opieczętowany pieczątką
„Z księgozbioru Ludwika Brożka”.

Fot. 1. Własnoręczny podpis Ludwika Brożka oraz pieczątka poświadczająca przynależność
książki do jego księgozbioru. Fot. Katarzyna Wojtek.

W drukach z brakującymi datami wydania Brożek starał się informacje te ustalić i dopisać. Tak np. w książce Bibljoteka Jagiellońska
Wandy Konczyńskiej na stronie tytułowej widnieje dopisek piórem
określający rok wydania – 1922.
Do wielu pozycji zostały dołączone artykuły tematycznie z nimi
związane. Niejednokrotnie jest to spojrzenie na ten sam temat z innego
punktu widzenia; zdarzają się też recenzje książek, polemiki, a także tek-
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sty uzupełniające informacje zawarte w książce. Jako przykład można
podać książkę Adama Bromberga Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy
w Polsce Ludowej w latach 1944-1957, wydaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1957 roku. Znajduje się w niej kilka artykułów,
takich jak np. O prawdziwą wymowę liczb Witolda Nawrockiego, który
opublikowano w „Trybunie Robotniczej” nr 150 z dnia 26 czerwca 1964
roku. Na dołączanych artykułach, jeżeli nie ma wydrukowanego adresu
wydawniczego, jest on dopisany ręką Brożka.

Fot. 2. Uzupełnienie brakującej daty. Fot. Katarzyna Wojtek.

Prawdopodobnie z szacunku dla książek Brożek nie stosował zapisków
na marginesach. Nie dotyczy to jednak katalogów czy inwentarzy,
które niejednokrotnie są znacznie pokreślone kolorowymi kredkami,
w niektórych publikacjach można też znaleźć adnotację „załatwione”,
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np. Antiquariats Katalog Berichte nr 16 Silesiaca. Najprawdopodobniej
katalog ten był źródłem informacji o drukach śląskich potrzebnych przy
opracowywaniu bibliografii silesiaków.

Fot. 3. Skreślenia w katalogach. Fot. Katarzyna Wojtek.

Fot. 4. Materiały dodatkowe w książkach Brożka. Fot. Katarzyna Wojtek.
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Można również odnaleźć odręczne notatki zapisane na luźnych kartkach;
niestety z czasem te dodatkowe materiały uległy wymieszaniu i obecnie
niejednokrotnie trudno wskazać druk, do którego włączono notatki.
Gdy Brożek otrzymywał od kogoś książkę i dołączona była do niej pocztówka, zachowywał ją w tej publikacji. Można również znaleźć fragmenty
kopert z informacją o nadawcy. Świadczy to o tym, że kolekcjoner chciał
zachować pamięć o swoich darczyńcach.
Dowodem na uważną i świadomą lekturę są uwagi Brożka odnotowywane na końcu książki, jak np. w przypadku Vademecum : podręcznik dla
studiów archiwalnych Teodora Wierzbowskiego (Lwów-Warszawa 1926).
Na końcu tego druku znajduje się odręczna notatka sporządzona ołówkiem
o następującej treści: „Dostrzeżone błędy – str. 158 – tablice wielkanocne
błędnie r. 1524 27 kwietnia – ma być 27 marca”. Wielkiej zatem skrupulatności wymagała analiza, by dostrzec niewłaściwie podany miesiąc, w którym wypadły święta wielkanocne w 1524 roku.
W książkach można również odczytać umieszczone przez kolekcjonera informacje dotyczące proweniencji dokumentu, takie jak np.
„Księgę niniejszą kupiłem od Pawła Musioła w Cieszynie, dnia 11 stycznia 1935 r. za 4 zł.” (Miękina-Pindur, 2001, s. 49). Przeglądając księgozbiór Brożka, można znaleźć liczne pieczęcie bibliotek, księgarń czy
antykwariatów, które wskazują poprzednich właścicieli. Jest to jednak materiał do dalszych badań, które zapewne zostaną w przyszłości
podjęte, gdy już cały księgozbiór pozostały po Brożku, a zgromadzony
w Bibliotece Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zostanie udostępniony czytelnikom i badaczom.
Można przyjąć założenie, że część książek bibliofil oddał do oprawy,
gdyż po zakupieniu kolekcji przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
druków nie przekazywano do introligatora, a niektóre z książek mają
oprawy wyraźnie nowsze niż daty wydania druku. Argumentem na
poparcie tej tezy są też same oprawy, wykonane w ten sam sposób
i z tego samego materiału, z zachowaniem jednakowej kolorystyki.
Księgozbiór zgromadzony przez Brożka może być przedmiotem licznych badań i publikacji. Analiza śladów użytkowania książek może służyć nie tylko opisowi kultury czytelniczej, bibliotecznej i bibliofilskiej
właściciela, ale również jest odzwierciedleniem więzi społecznych oraz
kulturalnych tamtego środowiska. Dedykacje i zapiski proweniencyjne
ukazują aktywność ówczesnych bibliofilów oraz formy komunikowania
się między nimi. Ślady te pozwalają również poznać poglądy i gusta
epoki, reakcje zwykłych czytelników, wzbogacają książkę o dodatkowe
treści i osadzają ją w kontekście historycznym. Zbiór zgromadzony
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Fot. 5. Fragment koperty dołączonej do książki. Fot. Katarzyna Wojtek.

Fot. 6. Dostrzeżone błędy w: Vademecum : podręcznik dla studiów archiwalnych Teodora
Wierzbowskiego (Lwów-Warszawa 1926). Fot. Katarzyna Wojtek.
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przez Brożka zawiera – oprócz typowej literatury z okresu życia kolekcjonera i publikacji o charakterze naukowym – przynajmniej kilka cennych „perełek”. Nie potrzeba szczegółowej wiedzy bibliologicznej, żeby
stwierdzić, że książki te były wielokrotnie użytkowane przez ich właściciela, który je kochał i szanował.
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Katarzyna Wojtek
The signs of use in the book collection of Ludwik Brożek
Summary
Ludwik Brożek (1907-1976) was a Silesian librarian and bibliophile. He gathered a book
collection of approximately 30 thousand volumes. After his death a part of the collection
was purchased by the University of Silesia in Katowice, currently it belongs to the Faculty
of Philology Library. In Brożek’s private collection there can be found numerous traces that
show how the books were used by their owner, testifying the leisure and professional goals.
All these evidences provide an insight into the life and work of the collection owner.
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Czytelnictwo

polonii wiedeńskiej –
zarys stanu i perspektywy badań

Podejmowane ostatnio badania nad czytelnictwem Europejczyków koncentrują się wokół praktyk i preferencji lekturowych m.in. we
Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech (Anoressici,
2007). Analizowano malejące zainteresowanie książką, rodzaj lektury,
a także wielkość i poziom jej zakupów. Tego typu analizy prowadzono
także w Danii (Nielsen, 2005), wskazując na zjawisko mieszania się
różnych gatunków i rodzajów piśmiennictwa – od tekstów gazetowych,
esejów, wywiadów, recenzji, po literaturę oryginalną i tłumaczoną.
W Czechach badacze doszli do wniosku, że na sytuację czytelnictwa
wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak wykształcenie, płeć
i status społeczny (Burgetova, 2008). Czytelnictwo w Chorwacji uznano
zaś za istotny element rozwoju społeczeństwa (Bucečevic-Sanvincenti,
2006). Z kolei Węgrzy zwrócili uwagę na zmiany modelu czytelnictwa
(Nagy, 1995). Wskazywano także metody i techniki promocji lektury,
szczególnie w środowiskach lokalnych (Koren, 2009). Zgodnie z realizowanym przez Unię Europejską Programem Specjalnego Wsparcia
dla Pokoju i Pojednania zaangażowanie podobnych społeczności jest
podstawą rozwoju czytelnictwa w granicznym regionie Irlandii i Wielkiej Brytanii (Peoples i Ward, 2007). Wśród wielu aspektów analiz
kultury czytelniczej w literaturze zagranicznej, w tym poszczególnych
grup (jak dzieci, młodzież, studenci, kobiety), w nielicznych tylko
rozważaniach podejmowano temat lektury w środowisku emigracji.
Tymczasem polityka migracyjna Unii Europejskiej ułatwia swobodny
przepływ osób i reguluje prawa obywateli na terenie Wspólnoty Europejskiej. Pojawiają się coraz to nowe grupy imigrantów, dołączające
do już żyjących na terenie państw członkowskich. Co więcej, problem dotyczy zarówno dawnych, jak i nowych państw członkowskich.
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W Polsce w ostatnich latach najwięcej osób, szczególnie w celach
zarobkowych, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także do Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Holandii czy Francji (Pacek i Bonikowska, 2007).
Zjawisko emigracji interesuje socjologów, psychologów, teologów – śledzili
oni wpływ migracji na życie rodzin i poszczególnych osób. W badaniach
analizuje się także funkcjonowanie instytucji polskiej książki, z których
mogą korzystać Polacy za granicą, jak również rozpatruje się problemy
czytelnictwa mniejszości narodowych (Doroszewski, 2009; Zybert, 1996).
Bada się zatem takie zagadnienia, jak: czytelnictwo młodzieży (Rudnik
1998), książka i czytelnictwo w Wielkiej Brytanii (Danilewicz-Zielińska,
1996), polski ruchu sportowy (Gąsiorowski, 2001), działalność naukowo-oświatowa polskich zesłańców a później jeńców wojennych lub więźniów politycznych (Rezler-Wasielewska, 2001). Sprawdzano też obecność
polskich książek w bibliotekach samorządowych, np. na Litwie (Gębołyś
i Warżagolis, 2010), rynek prasy polonijnej w Wielkiej Brytanii (Szkuta,
2010), potrzeby informacyjne Polonii (Kuźmina i Pugacewicz, 2010), znaczenie Internetu w rozwoju mass mediów wśród mniejszości polskiej
(Borucińska, 2009), jak również czasopisma naukowe w języku polskim
(Szostakowski, 2009), polskie czasopisma kulturalne (Wolski, 2008),
perspektywy rozwoju polskich wydawnictw (Jaworska, 2009) i mediów
(Miecznikowski, 2009) oraz rozwój języka polonijnego (Lustanski, 2009).
Analizowano różne typy książek religijnych, jak np. kalendarze, modlitewniki, śpiewniki, historie i żywoty świętych patronów. Badano też polskie
dziedzictwo kulturowe w krajach Europy Zachodniej oraz stan i poziom
opanowania języka polskiego przez Polonię (Krochmal, 2008).
W krajach niemieckojęzycznych (np. Niemcy, Szwajcaria) znaczną
rolę w rozwijaniu czytelnictwa wśród emigrantów z Polski, a także upowszechnianiu polskich wydawnictw (m.in. książek, które miały utwierdzać w wierze katolickiej i miłości Bożej) odegrali i nadal odgrywają księża
i działacze organizacji katolickich. Polskie zbiory gromadzono najpierw
w domach, później w pomieszczeniach parafialnych, by wreszcie trafiły
do czytelń i bibliotek przyparafialnych, upowszechniających polską kulturę i oświatę (Małecki, 2007, s. 77).
Jednym z państw, w których od wieków zaznacza się obecność Polaków,
jest Austria. Od 1897 roku Polacy mają własny Kościół Polski przy Rennweg,
a od 1906 roku także na Kahlenberg wraz z kaplicą Sobieskiego. Polonia
mieszkająca w Wiedniu utworzyła w 1864 roku pierwszą organizację
polską „Ognisko”, a w 1884 roku – szkołę polską. W 1893 roku z inicjatywy
niektórych członków „Ogniska” powstało Towarzystwo „Sokół”; dzisiaj jest
to Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski – Gniazdo 1 w Wiedniu”.
W 1908 roku Polacy zakupili budynek przy Boerthaaveg 25, który obecnie
funkcjonuje pod nazwą Dom Polski i jest siedzibą Polonii. Na początku
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XX wieku liczba Polaków w Austrii stale wzrastała, w samym Wiedniu
wynosiła 50 tysięcy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku niektórzy z osiadłych w Austrii rodaków wrócili do ojczyzny.
W Austrii nadal jednak działały polskie organizacje, szkoła i biblioteka,
rozwijało się harcerstwo, działalność kontynuował „Sokół Polski”.
W czasie drugiej wojny światowej pod Alpy trafiły tysiące przymusowych
robotników i więźniów obozów koncentracyjnych. We włączonej do
III Rzeszy Austrii zakazano jakiekolwiek działalności polskich instytucji
oraz używania języka polskiego. W roku 1945 w Austrii żyło około 100
tysięcy Polaków, głównie w zachodnich strefach okupacyjnych.
Do 1950 roku większość rodaków powróciła do kraju lub wyemigrowała poza granice Austrii. Pod koniec lat sześćdziesiątych w Austrii
żyło około 6 tysięcy Polaków. Od 1968 roku zaczęło przybywać emigrantów politycznych i tych, którzy kierowali się przesłankami ekonomicznymi; stan wojenny natomiast zastał w Austrii 30 tysięcy osób.
Duża liczba emigrantów, a wśród nich wielu działaczy „Solidarności”,
trudna sytuacja polityczna w Polsce, wizyta Jana Pawa II w Austrii
w 1983 roku przyczyniły się do niezwykłej aktywizacji Polonii. Obecnie
żyje w tym kraju co najmniej 40 tysięcy Polaków, z czego w samym
Wiedniu blisko 30 tysięcy (Forum, 2011).
W Wiedniu działa Instytut Polski (od 5 czerwca 1974 roku), którego
zadaniem jest popularyzacja historii polskiej kultury, jak również aktualnych zjawisk kulturalnych i społecznych (zwłaszcza w ich międzynarodowym kontekście) oraz inspirowanie i wspomaganie bezpośredniej
wymiany między Polską i Austrią, głównie w dziedzinie kultury i sztuki
(Instytut, 2011). Powstało wiele nowych organizacji i punktów duszpasterskich. W 1984 roku założono m.in. polską księgarnię, która początkowo rozprowadzała przede wszystkim książki i czasopisma wydawców
emigracyjnych; była przedstawicielem Instytutu Literackiego w Paryżu
i dystrybutorem „Kultury”. Obecnie specjalizuje się w następujących
dziedzinach:
-- poezja i beletrystyka autorów polskich i obcych;
-- literaturoznawstwo, historia literatury polskiej;
-- językoznawstwo, słowniki, podręczniki;
-- historia Polski, wspomnienia, biografie;
-- przekłady książek polskich autorów na niemiecki;
-- książki wyczerpane, wydane w Polsce i na emigracji.
Na życzenie klienta księgarnia stara się sprowadzić każdą książkę
w języku polskim oraz pozycję wydaną przez oficyny niemieckie,
austriackie i szwajcarskie. Przyjmuje także zamówienia na prenumeratę polskich czasopism; jest przedstawicielem wydawnictwa IRSA
(Istituto Internazionale per le Ricerche di Storia dell’Arte) i dystrybu-
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torem jego pisma „Artibus et Historiae” (Xięgarnia, 2011). Nad Dunajem działa też Szkoła Polska (liczy ponad 300 uczniów), a w kilkunastu szkołach austriackich naucza się języka polskiego. Aktywny jest
Portal Internetowy Polonii Austriackiej, Wirtualna Biblioteka Literatury
Polskiej, Polska Misja Katolicka, Dom Polski (w którym znajduje się Stacja Naukowa PAN), polska biblioteka, hotel, siedziby Związku Polaków
w Austrii „Strzecha” oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii –
Forum Polonii. Ta ostatnia zrzesza ponad 30 organizacji polonijnych.
Popularnością cieszą się miesięczniki „Polonika” i „Nasza Wspólnota”.
Działają polskie kluby, biblioteki, kluby czytelnicze, wideoteki, teatry,
kina, restauracje, sklepy i coraz więcej polskich i polsko-austriackich
firm. W Austrii mieszka i pracuje wielu absolwentów polskich uczelni,
artystów, lekarzy, pielęgniarek, inżynierów, techników i księży katolickich. Miejscem szczególnym dla Polaków pozostaje Kościół Polski przy
Renweg z przyległym centrum duszpasterskim „Emaus”. Na niedzielną
mszę przybywa tu około 6 tysięcy wiernych (Forum, 2011).
Polacy w powojennej Austrii już w 1945 roku podjęli działalność
wydawniczą, drukując przede wszystkim czasopisma, ale także książki.
Od 1947 roku miała w Wiedniu swoje pismo „Strzecha”. Pismo wychodziło z niewielkimi przerwami i zmieniającym się tytułem do chwili połączenia się „Strzechy” ze Związkiem Polaków w Austrii (ZPA) w 1991 roku;
ZPA drukował zresztą także własne pisemko do 1983 roku. W latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku w Wiedniu powstało
szereg nowych tytułów, m.in.: „Dialogi”, „Expres Wiedeński”, „Goniec
Wiedeński”, „Jupiter”, „Kurier Wiedeński”, „Mazurek”, „My”, „Oscypek”,
„Polonus”, „Polskie Wiadomości”, „Reporter Wiedeński”, „Sami Swoi”,
„Solidarność’ 80”, „Żongler”. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu.
W ich miejsce powstawały nowe. Największą trwałość oraz dobry poziom
techniczny i merytoryczny osiągnął miesięcznik „Polonika”, z podtytułem „Pismo Polonii Austriackiej”, ukazujący się od 1994 roku pod
redakcją Sławomira Iwanowskiego. Tę aktywność edytorską (do 1995
roku) omówił Andrzej Pilch w artykule „Pięćdziesiąt lat powojennych
periodyków polskich w Austrii (1945-1995)” (Nadolny, 2004).
W okresie powojennym wydano w Austrii w tłumaczeniu na język
niemiecki ponad sto tytułów polskich książek z zakresu poezji, beletrystyki, teatru. Wśród przekładów znalazły się dzieła polskich księży:
Mieczysława Malińskiego, Jana Twardowskiego, Kazimierza Wójtowicza CR, Bonifacego Miązka, Józefa Tischnera oraz Zapiski więzienne
kardynała Józefa Wyszyńskiego. O tłumaczeniach tych informuje
Edmund Rosner w publikacji Literatura polska w Austrii 1945-1990
(Nadolny, 2004). Nowoczesna technika, jak komputer i ksero, już
w końcu lat siedemdziesiątych wkroczyły do wiedeńskiego kościoła.

Artykuły

35

Własnym sumptem zaczęto przygotowywać i drukować zbiory pieśni na
poszczególne okresy kościelne, a także teksty liturgiczne. Miały one na
celu ujednolicenie śpiewu i recytacji mszalnych oraz aktywne włączanie
się uczestników do nabożeństw. Odnotować należy również inicjatywy
wydawnicze podejmowane przez grupy działające przy kościele czy też
osoby prywatne. Szczep harcerski „Polanie” upamiętnił np. dziesięciolecie swojego istnienia interesującą i pomysłową publikacją pt. Ekspres
harcerski 1983-1993, wydaną pod redakcją Joanny Tyneckiej i Łukasza
Mazura. Rycerze Niepokalanej od października 1994 roku drukują własne pisemko „Niepokalana – oto nasz ideał” o objętości czterech stron
druku. Znacznym osiągnięciem wydawniczym wiedeńskich księży
zmartwychwstańców była edycja dwóch periodyków parafialnych:
„Biuletynu” (1973-1993) i „Naszej Wspólnoty” (1994-2000 i ponownie
od grudnia 2001). Kolportaż „Biuletynu” był bezpłatny, apelowano jednak o dobrowolne ofiary na pokrycie druku. „Nasza Wspólnota” była
tygodnikiem, co jak na warunki emigracyjne i parafialne możliwości
było pomysłem bardzo ambitnym (Nadolny, 2004). Członkowie redakcji pracowali społecznie. Pismo rozprowadzano w kościele bezpłatnie,
jako dodatek do tygodnika „Źródło” (Kraków), ponadto od 1995 roku
100 egzemplarzy dołączano także do Tygodnika Młodzieży Katolickiej
„Droga”. Na pokrycie kosztów druku odbiorcy „Naszej Wspólnoty” składali dobrowolnie ofiary. Nakład „Naszej Wspólnoty” w zasadzie rozchodził się w Wiedniu, tylko część docierała na tereny dokąd księża wyjeżdżali z posługą duszpasterską. Treść tygodnika była urozmaicona.
Obok informacji z życia misji tygodnik publikował aktualności ze
środowiska austriackiej Polonii, poruszał też tematy specyficzne dla
emigracji, zagadnienia historyczne i bieżące polskie, zamieszczał listy
do redakcji, obrazki wzięte z życia, wiersze i humor. Pomyślano również o działach czy cyklach, które ukazywały się ze zmienną częstotliwością, np.: „Kalendarium”, „Aktualne wiadomości”, „Polonia na świecie”, „Słowa życia”, „Sylwetki wspólnoty polonijnej” i inne. Ukazały się
cztery bogato ilustrowane wydania specjalne „Naszej Wspólnoty”. Od
momentu zmiany na stanowisku redaktora naczelnego tygodnik zaczął
przeżywać kryzys i ostatni numer ukazał się w styczniu 2000 roku.
Była to wielka strata dla lokalnej społeczności polskiej, pismo bowiem
odgrywało ważną rolę w procesie informacji, ewangelizacji, aktywizacji
i integracji Polonii. W pewnym sensie kontynuacją „Wspólnoty” jest
kwartalnik „Wiadomości Polonijne – Duszpasterstwo w Górnej Austrii”,
ukazujący się od 1998 roku. Nakład pisma wynosi kilkaset egzemplarzy, formatu A5 i o objętości 20-24 stron (Nadolny, 2004).
Oprócz własnych wydawnictw, księża zmartwychwstańcy propagowali czytelnictwo polskiej prasy i książek. W tej dziedzinie na czoło
wysunęła się biblioteka. Już w latach sześćdziesiątych księża dyspo-
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nowali niewielkim księgozbiorem i zachęcali wiernych do korzystania
z jego zawartości. Bibliotekę z prawdziwego zdarzenia oficjalnie otwarto
4 czerwca 1981 roku. Jej zasób w 1983 roku liczył 1250 tomów, natomiast w 1994 roku – ponad 5 tysięcy pozycji. Placówka dysponowała
jednym pokojem w domu „Emaus” i pełniła funkcję parafialnej biblioteki oświatowej. Przeważała w niej beletrystyka, poezja (w tym wieszczów polskich) oraz literatura religijna ze wszystkimi jej zagadnieniami
– od pozycji naukowych, katechetycznych i światopoglądowych do
popularnych. Szeroko reprezentowana była historia Polski, biografistyka, kultura, sztuka, folklor oraz literatura dziecięca i młodzieżowa.
Gromadzono ponadto polskie czasopisma krajowe i zagraniczne, preferując jednak wydawnictwa katolickie. Biblioteka czynna była dwa razy
w tygodniu w godzinach wieczornych, początkowo w środy i soboty, od
1986 roku w środy i piątki. Do pomocy dwóm bibliotekarkom społecznie włączały się także inne osoby. Opiekę sprawował jeden z księży.
Urządzono kilka wystaw i kiermaszy książek. Również w Górnej Austrii
jeden z księży utworzył w 1985 roku bibliotekę i zachęcał do czytelnictwa (Wspólnota).
Materiał Małgorzaty Warchoł-Schlottmann, zamieszczony w książce
Biblioteki polskie za granicą – przeszłość i współczesność pod redakcją
Marii Kalczyńskiej i Danuty Sieradzkiej, dotyczący wybranych bibliotek polskich w Wiedniu (Warchoł–Szlottmann, 2007), nie odnosi się
do problemu czytelnictwa Polonii wiedeńskiej jako takiego. Autorka
omówiła zbiory biblioteczne znajdujące się m.in. w Bibliotece Instytutu
Polskiego, Bibliotece Stacji Naukowej PAN, Bibliotece Związku Polaków w Austrii „Strzecha”, jak też zgromadzone w Narodowej Bibliotece
Austriackiej i Głównej Bibliotece Uniwersyteckiej w Wiedniu, od dziejów najstarszych (tj. zbiorów Ossolińskiego) do współczesności, ale bez
analizy czytelnictwa. Biblioteka Instytutu Polskiego wchodzi w skład
Multimedialnego Centrum Informacyjnego o Polsce. W Centrum mieści się księgozbiór, wideoteka i płytoteka. W czytelni można przeczytać
polską prasę, obejrzeć polski film, posłuchać polskiej muzyki, przejrzeć podręczny księgozbiór. Biblioteka liczy około 10 tysięcy woluminów (zarówno książki polskie jak i niemieckie) i można je wypożyczać
na zewnątrz. Z kolei w Bibliotece Stacji Naukowej PAN otwarto tylko
czytelnię, w której można skorzystać ze słowników, encyklopedii, przewodników, monografii; poczytać dzienniki i czasopisma, tak polskie
jak i niemieckie. Ważna rolę dla wszystkich uczniów i rodziców oraz
nauczycieli pełni biblioteka przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Wiedniu, przy której działa Szkoła Polska. Zbiory biblioteki liczą
około 12 tysięcy woluminów i obejmują: podręczniki, lektury, materiały
metodyczne, słowniki, encyklopedie, literaturę specjalistyczną, bele-
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trystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży. Można korzystać ze sprzętu
audiowizualnego i zbioru filmów. Dla Polaków zrzeszonych w Związku
Polaków w Austrii „Strzecha” ważna jest działająca przy nim biblioteka,
umożliwiająca członkom Związku korzystanie ze zbiorów audiowizualnych. Według Warchoł-Schlotmann, czytelnicy coraz rzadziej odwiedzają biblioteki (np. punkt biblioteczny przy Polskiej Misji Katolickiej),
ponieważ młodsze pokolenie Polonii słabo zna język polski, z trudem
czyta w tym języku; atrakcją dla nich są inne media (telewizja, Internet) a swoboda w przemieszczaniu się do kraju przodków umożliwia
zainteresowanym kupno książek. Polacy mieszkający w Austrii mogą
oprócz bibliotek polskich korzystać również ze zbiorów znajdujących
się w instytucjach austriackich. Znajduje się w nich wiele polskich
książek, głównie bibliografii, katalogów bibliograficznych, encyklopedii,
słowników, podręczników, wydawnictw historycznych i beletrystycznych. Wśród bibliotek austriackich dla Polonii dostępne są m.in. zbiory
zgromadzone w bibliotekach Uniwersytetu Wiedeńskiego, w tym: Głównej Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotece Instytutu Slawistyki, Bibliotece Instytutu Europy Wschodniej, Bibliotece Instytutu Tłumaczy.
W rozwoju czytelnictwa prasy początkowo ważną rolę odgrywał
Kościół, zachęcając m.in. w ogłoszeniach duszpasterskich z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do nabywania i lektury polskich
czasopism. W kościołach można było zaopatrzyć się w takie tytuły,
jak np.: „Apostolstwo Chorych”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki” i „Tygodnik Powszechny”. Po 1990 roku dostęp do
krajowej prasy katolickiej był łatwiejszy ze względu na zniesienie cenzury. Ponadto w Wiedniu otwarto kilka księgarń, w których można było
zaopatrywać się w różnorodną prasę zagraniczną i miejscową. Pojawili
się kolporterzy. Aby zachęcić do czytelnictwa, w „Emaus” prowadzono
sklepik, w którym obok dewocjonaliów były dostępne katolickie wydawnictwa. Zaopatrywaniu w polską literaturę sprzyjają też organizowane
wystawy i kiermasze książek. W 2003 roku Polska Misja Katolicka uruchomiła własną stronę internetową (Nadolny, 2004).
Tematyka dotycząca czytelnictwa Polonii w Wiedniu (czy szerzej
w Austrii) jest podejmowana także w ogólnych opracowaniach
dotyczących Polonii. Nie ma jednak wieloaspektowego i syntetycznego
studium o czytelnictwie, zarówno w polskiej, jak i zagranicznej
literaturze naukowej. Tymczasem zagadnienie użytkowania książki
w środowisku Polonii, ukazane w kontekście ogólnoeuropejskich
kierunków i uwarunkowań rozwoju kultury czytelniczej, jest niezwykle
ciekawym problemem badawczym. Należałoby zastanowić się nad
wyborem grupy socjologicznej do tych badań, określić jej strukturę,
wykształcenie, związki z Polską, poznać przyczyny emigracji, następnie
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przybliżyć czytelnikom zainteresowania czytelnicze emigrantów, ich
wybory książek, czasopism oraz innych form kontaktu ze słowem
pisanym. Badacz musiałby opisać strukturę Polonii, tworzone przez
nią stowarzyszenia, instytucje i organizacje, które w swych działaniach
obejmują również szeroko pojęte czytelnictwo. Poza tym należałoby
sprawdzić, w których instytucjach gromadzone są książki i prasa
przeznaczona dla Polaków, z których instytucji Polacy mieszkający
w Wiedniu najczęściej korzystają. Ważne byłoby również poznanie
wszelkich uwarunkowań, które wpływają na wybór lektury (np.: płeć,
wiek, rodzaj wykonywanej pracy, wykształcenie, znajomość języka
zarówno polskiego, jak też niemieckiego) oraz wskazanie wartości
kształtowanych w czytelniku poprzez wybierane przez niego lektury.
Dla opracowania tematu istotne jest także zbadanie kontaktów Polonii
austriackiej z Austriakami, porównanie trendów panujących wśród
tych dwóch grup czytelniczych – na ile trendy te są zbieżne i można
mówić o wspólnym kanonie lektur. W badaniach nad problematyką
czytelnictwa Polonii wiedeńskiej można wykorzystać wszelkie dostępne
źródła, począwszy od dokumentacji gromadzonej w bibliotekach,
organizacjach i stowarzyszeniach, aż po nieformalne źródła dostępu
do książki, jak również zastosować różnorodne metody i techniki
(np. przeprowadzenie ankiety wśród Polonii).
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Dorota Dobrucka
Literacy of the Polish diaspora in Vienna – the situation and research prospects
Summary
The research of the Europeans’ literacy in various countries (Italy, Spain, Great
Britain, Germany) has an interdisciplinary character. Bibliologists and literature
researchers, psychologists, sociologists and theologians have analyzed the interest in
publications like books, magazines, essays, interviews, reviews; they also investigate the
work of book institutions that function among the national minorities. Many of the Polish
immigrants (approx. 40 thousand) live in Austria, mostly in Vienna and surroundings.
It’s an active group, concentrated in various organizations and associations, supporting
the contact with their homeland. They favour the development of the national culture
among the Polish diaspora in Austria. The article discusses the subject matter of the
literacy of Polish diaspora in Vienna. Although the subject appears in the general works
concerning Polish diaspora, as far it does not have a systematic study. Therefore it is
vital to present the problem of the book usage among the Polish diaspora in the context
of the European trends of development of literacy culture. The author describes the
press and libraries oriented for Polish reader in Austria and points the major problems
of reading discussed in primary literature.
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Anna Kleiber
Biblioteka Raczyńskich

Analiza preferencji czytelniczych w placówkach
Biblioteki Raczyńskich objętych udostępnianiem
w systemie Horizon
Wstęp
Czytanie jest niezwykle ważnym procesem, który nie tylko dostarcza
rozrywki i wiedzy, ale również stymuluje rozwój mózgu, wzbogaca słownictwo oraz uczy wrażliwości. Mimo odnotowanego w ostatnich latach
spadku czytelnictwa, nadal są osoby, które chętnie czytają i korzystają
z bibliotek. Aby wyjść naprzeciw ich preferencjom, warto poznać tytuły
najczęściej wypożyczanych książek oraz filmów. Umożliwił to wprowadzony do Biblioteki Raczyńskich (BR) system Horizon 1, dzięki któremu
– w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu sporządzania statystyk –
można przeprowadzić bardziej szczegółową analizę udostępnień zbiorów,
w tym np. wskazać częstotliwość wypożyczeń najpoczytniejszych tytułów.
Materiał i metodyka badań
Wyniki przeprowadzonych badań prezentują po dziesięć najczęściej wypożyczanych książek z placówek BR, w których udostępnianie
odbywa się poprzez system Horizon. Są to: Centralna Wypożyczalnia
oraz cztery filie: F2, F3, F14, F272. Ponieważ filmy cieszą się dużym
powodzeniem, wskazano także najchętniej oglądane tytuły w przypadku
1 System Horizon w Bibliotece Raczyńskich zaczęto stosować w roku 1998. Pierwszą
placówką, która rozpoczęła pracę w tym systemie była Centralna Wypożyczalnia (rok 2000),
a następnie Filie: F2, F3, F14 i F27. Od stycznia 2011 moduł udostępniania wprowadzono
w Filiach nr: 18/9 i 12/46.
2 BR w dniu 31.12.2009 roku liczyła 56 placówek, wliczając: Bibliotekę Główną, 49 filii
bibliotecznych (19 dla czytelników dorosłych, 12 dla dzieci i młodzieży oraz 18 dla dzieci, młodzieży i dorosłych), Centralną Wypożyczalnię, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownię-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, Mieszkanie-Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny, Izbę Pamięci
Jerzego Pertka, Oddział Biblioteki Raczyńskich – Pałac w Sapowicach.
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filii posiadających je w swoich zbiorach. Dane przedstawiają najczęściej
wypożyczane tytuły od momentu uruchomienia modułu udostępniania
w systemie Horizon w badanych placówkach do 30 czerwca 2010 roku.
Charakterystyka badanych placówek
Centralna Wypożyczalnia (CW) – liczba pozycji udostępnianych
w CW 3 to ponad 19 tysięcy woluminów o profilu humanistycznym 4.
Księgozbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów oraz
uczniów szkół średnich, szczególnie maturzystów czy też uczestników szkolnych olimpiad przedmiotowych. Podstawowe działy nauki
reprezentowane przez zbiory CW to: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia literatury polskiej i obcej, historia powszechna, historia Polski, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, religioznawstwo, antropologia, kulturoznawstwo, nauki polityczne, prawo oraz
naukoznawstwo. Oferta obejmuje także lektury szkolne dla licealistów,
opracowania i omówienia poszczególnych epok literackich czy wybranych tytułów z kanonu literatury pięknej oraz literaturę popularnonaukową, podejmującą tematykę związaną z teoretycznymi aspektami
współczesności, takimi jak np. globalizacja czy problemy społeczne.
Filia nr 2 (placówka dla czytelników dorosłych oraz młodzieży i dzieci)5 – oferta obejmuje około 32 tysięcy tytułów dla czytelników dorosłych
oraz 8 tysięcy dla dzieci i młodzieży6. W zbiorze znajdują się: literatura
piękna oraz popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, księgozbiór
podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), lektury szkolne i ich
opracowania; wyodrębniono także piśmiennictwo na temat rodzajów,
przyczyn i skutków uzależnień oraz sposobów walki z nimi (alkoholizm, narkomania, uzależnienie od nikotynizmu). Filia oferuje też prasę:
codzienną, tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki, dla dzieci i młodzieży, a także multimedia – filmotekę oraz książki mówione na CD.
Filia nr 3 (placówka dla dorosłych)7 – liczba oferowanych woluminów liczy około 19,5 tysiąca 8, wśród których znajduje się bogata oferta
książek dotycząca historii starożytnej, literatury pięknej, literatury
popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony). Czasopisma to: dzienniki,
tygodniki, miesięczniki oraz inne periodyki. W swoich zbiorach filia
posiada także multimedia.
3 Wprowadzanie rekordów CW do systemu Horizon rozpoczęto 17.04.1998 roku.
4 Stan z dnia 15.09.2010. Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
5 Wprowadzanie rekordów F2 do systemu Horizon rozpoczęto dla: czytelników dorosłych – 		
19.05.2006 roku; dzieci i młodzieży – 06.03.2008 roku.
6 Stan z dnia 15.09.2010. Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
7 Wprowadzanie rekordów F3 do systemu Horizon rozpoczęto 18.10.2007 roku.
8 Stan z dnia 15.09.2010. Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
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Filia nr 14 (placówka dla dorosłych oraz młodzieży i dzieci)9 – oferuje
około 25 tysięcy pozycji dla czytelników dorosłych oraz 8,5 tysiąca dzieł
dla dzieci i młodzieży10, na które składają się: literatura piękna i popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), lektury szkolne dla dzieci i młodzieży,
a także ich opracowania. W tej placówce, podobnie jak w F2, wyodrębniono księgozbiór na temat rodzajów, przyczyn i skutków uzależnień
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) oraz sposobów walki z nimi. W filii
znajduje się też zbiór 345 książek rosyjskojęzycznych z różnych dziedzin, będący darem rządu Federacji Rosyjskiej. Do czasopism należą:
prasa codzienna, tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki oraz tytuły dla
dzieci i młodzieży. Zgromadzono też rozbudowaną filmotekę.
Filia nr 27 (placówka dla dorosłych oraz młodzieży i dzieci) 11 –
liczba woluminów wynosi około 17 tysięcy dla dorosłych i 3,4 tysiąca
dla czytelników młodszych12. Są to: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony), lektury szkolne
i ich opracowania, multimedia oraz czasopisma: dzienniki, tygodniki,
miesięczniki i inne periodyki.
Cz. 1. Placówki dla czytelników dorosłych13
Wyniki
Dziesięć tytułów najchętniej wypożyczanych w CW to lektury, ich
opracowania oraz pozycje pomocne w przygotowaniu się do matury
bądź służące studiowaniu.
Najczęściej wypożyczaną książką był Weiser Dawidek Pawła Huelle
– 66 udostępnień, następnie – po 59 wypożyczeń – Ferdydurke Witolda
Gombrowicza oraz Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Problemy
teorii literatury oraz Białego kruka Andrzeja Stasiuka wypożyczono
– 57-krotnie; 56 razy sięgano po Poetykę i okolice Michała Głowińskiego oraz Teatr. 1 Tadeusza Różewicza, a 55-krotnie udostępniano:
Trans-Atlantyk Gombrowicza, W poszukiwaniu istoty języka… Romana
Jakobsona oraz Kwiaty zła: wybór Charles’a Baudelaire`a (zob. tab. 1).
9 Wprowadzanie rekordów F14 do systemu Horizon rozpoczęto: dla czytelników dorosłych 02.05.2006 roku; dzieci i młodzieży – 07.01.2008 roku.
10 Stan z dnia 15.09.2010; źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
11 Wprowadzanie rekordów F27 do systemu Horizon rozpoczęto: dla czytelników dorosłych 04.04.2006 roku; dzieci i młodzieży – 05.03.2008 roku.
12 Stan z dnia 15.09.2010; źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
13 Z placówek dla czytelników dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 rok życia, więc rozdział ukazuje preferencje czytelnicze nie tylko osób dorosłych.
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Tabela 1. Najczęściej wypożyczane książki w CW14

Lp.

Tytuł książki /Autor

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Weiser Dawidek / Paweł Huelle

66

F2, F14,
F27

2.

Ferdydurke / Witold Gombrowicz; red. naukowa
tekstu Jan Błoński

59

F2, F3, F14,
F27

3.

Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski; przeł. Czesław
Jastrzębiec-Kozłowski; oprac. Józef Smaga

59

F2, F3, F27

4.

Biały kruk / Andrzej Stasiuk

57

F14

5.

Problemy teorii literatury. Ser. 1, Prace z lat 1947-1964
/ [wyboru prac dok. Henryk Markiewicz]

57

F3

6.

Poetyka i okolice / Michał Głowiński

56

-

7.

Teatr. 1 / Tadeusz Różewicz; wyboru dokonał autor,
wstępem poprzedził Józef Kelera

56

F2, F3, F14,
F27

8.

Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz

55

F2, F3, F14,
F27

9.

W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism. 1 / Roman
Jakobson; wybór, red. nauk. i wstęp Maria Renata
Mayenowa

55

-

Kwiaty zła: wybór / Charles Baudelaire; oprac.
i wstępem opatrzył Mieczysław Jastrun ; [tł. z fr.
Antoni Lange et al.]

55

F3, F14

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Najczęściej wypożyczane książki z księgozbioru Filii nr 2 należały
do beletrystyki – były to romanse. Najchętniej – 28 razy – udostępniano
takie tytuły jak: Marzenia Jill Barnett oraz Pod naporem uczuć Bertrice
Small, 27-krotnie wypożyczono: Cnotę Jane Feather, Magnolię Diany
Palmer, Pocałunki Elizabeth Thornton oraz Wygrane szczęście Mary
Jo Putney. Takie książki jak: Piękność w błękicie Nicole Byrd [pseud.
zbiorowy], Wymyślne zachcianki Susan Elizabeth Phillips, Obietnica
w pocałunku Stephanie Laurens i Ścigana Veronici Sattler wypożyczono
nieznacznie rzadziej – po 26 razy (zob. tab. 2).
14 Moduł udostępniania uruchomiono 02.10.2000 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 2. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 215

Lp.

Tytuł książki /Autor

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Marzenia / Jill Barnett

28

F27

2.

Pod naporem uczuć / Bertrice Small

28

F27

3.

Cnota / Jeane Feather

27

-

4.

Magnolia / Diana Palmer

27

-

5.

Pocałunki / Elizabeth Thornton

27

F14, F27

6.

Wygrane szczęście / Mary Jo Putney

27

-

7.

Piękność w błękicie / Nicole Byrd

26

-

8.

Wymyślne zachcianki / Susan Elizabeth Phillips

26

F14

9.

Obietnica w pocałunku / Stephanie Laurens

26

-

Ścigana / Veronica Sattler

26

-

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Filia nr 2 oferuje także szeroką gamę filmów. Największym
zainteresowaniem cieszyły się następujące pozycje: Nie kłam kochanie,
Diabeł ubiera się u Prady oraz Noc w muzeum (odpowiednio 71, 69 oraz
66 wypożyczeń) (zob. tab. 3).
Filia nr 3 dysponuje księgozbiorem przeznaczonym tylko dla czytelników dorosłych, ale w przeciwieństwie do pozostałych filii nie ma
w swojej ofercie filmów. Najczęściej wypożyczanymi pozycjami były:
Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit - upadek - relikty Janusza Tazbira,
oraz Zagubiona przeszłość Jodi Picoult, po które sięgnięto 31 razy,
następnie – 29-krotnie – wypożyczano Ponte Vecchio: Stary Most M.M.
Lampone oraz Noc poślubną Jayne Ann Krentz. Najrzadziej (22-krotnie)
wypożyczono Empirowy pasjans Waldemara Łysiaka i Amazonię James
Rollins (zob. tab. 4).
15 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2009 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 3. Najczęściej wypożyczane filmy w Filii nr 216

Lp.

Tytuł filmu/Reżyser

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Nie kłam kochanie/ reż. Piotr Wereśniak

71

F14

2.

Diabeł ubiera się u Prady/ Fox 2000 Pictures presents; directed by David Frankel

69

F14

3.

Noc w muzeum / Twentieth Century Fox presents;
dir. by Shawn Levy

66

F14

4.

Mamma mia! / reż. Phyllida Lloyd

63

F14

5.

Lejdis / reż. Tomasz Konecki

62

F14

6.

Pachnidło: historia mordercy / reż. Tom Tykwer

60

F14

7.

Piraci z Karaibów. [3], Na krańcu świata / reż. Gore
Verbinski

58

F14

8.

Skarb narodów 2: Księga tajemnic / reż. Jon Turteltaub

58

F14

9.

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki / reż.
Steven Spielberg

58

F14

Pokuta / reż. Joe Wright

57

F14

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Podobnie jak w przypadku Filii nr 2, najchętniej wypożyczanymi
książkami w Filii nr 14 były romanse. Najczęściej, bo 47 razy, udostępniano następujące tytuły: Na zawsze Judith McNaught oraz Wielką
namiętność Jayne Ann Krentz. Po Perły Jill Barnett i Między występkiem
a miłością Mary Balogh sięgnięto 46 razy (zob. tab. 5).
Trzema najchętniej wypożyczanymi filmami w oddziale dla dorosłych Filii nr 14 były: Diabeł ubiera się u Prady – 141 wypożyczeń, Pachnidło: historia mordercy – 114 oraz Casino Royale – 107 (zob. tab. 6).
Autorką, której książki cieszyły się powodzeniem – zarówno w F2
jak i F14 – była Barnett – F2 (Marzenia), F14 (Perły) (zob. tab. 2, 5), natomiast popularną autorką, której książki wypożyczano w F3 oraz F14
była Krentz – F3 (Noc poślubna), F14 (Wielka namiętność) (zob. tab. 4, 5).
16 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2009 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 4. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 317
Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

Lp.

Tytuł książki/Autor

Liczba
wypożyczeń

1.

Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit – upadek – relikty
/ Janusz Tazbir

31

CW, F14,
F27

2.

Zagubiona przeszłość / Jodi Picoult

31

F2, F14,
F27

3.

Ponte Vecchio: Stary Most / Maria Malina Lampone

29

F14

4.

Noc poślubna / Jayne Ann Krentz

29

-

5.

Miłość i Ludwik XIV / Antonia Fraser; przekł. Norbert Radomski.

26

F14

6.

Joga dla kobiet: asany na różne etapy życia kobiety
i do ćwiczeń z dzieckiem / Estefania Martinez Nussio

25

-

7.

Floryda story / Krystyna Nepomucka

24

F14

8.

Nie odstępuj ode mnie / Elizabeth Strout

23

F27

9.

Empirowy pasjans / Waldemar Łysiak

22

F2, F14,
F27

Amazonia / James Rollins

22

F2, F14

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Analiza udostępnionych filmów wykazała, że Diabeł ubiera się
u Prady, Pachnidło: historia mordercy oraz Noc w muzeum były chętnie
wypożyczane zarówno przez czytelników Filii nr 2, jak i Filii nr 14.
Diabeł ubiera się u Prady w F14 wypożyczony był 141 razy i tym samym
był najczęściej udostępnianym tam filmem, natomiast w F2 sięgano po
niego 69 razy i częstość jego wypożyczeń była na drugim miejscu, zaraz
za filmem Nie kłam kochanie (71-krotnie; zob. tab. 3, 6).
17 Moduł udostępniania uruchomiono 02.11.2009 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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W Filii nr 27 bardzo popularnym tytułem była książka W pierścieniu ognia Suzanne Collins (17 wypożyczeń), następnie Autobiografia na
czterech łapach, czyli Historia jednej rodziny oraz psów, kotów, krów,
koni, jeży, słoni, węży ... i ich krewnych Doroty Sumińskiej (14 udostępnień). Pierwsza z książek zaklasyfikowana jest do beletrystyki, a druga
do książek popularnonaukowych. Kolejne chętnie wypożyczane pozycje również należały do beletrystyki, za wyjątkiem Plastusiowej mamy:
wspomnień o Marii Kownackiej (zob. tab. 7).
Tabela 5. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 1418

Lp.

Tytuł książki/Autor

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Na zawsze / Judith McNaught

47

F2, F27

2.

Wielka namiętność / Jayne Ann Krentz

47

F2

3.

Perły / Jill Barnett

46

F2, F3, F27

4.

Między występkiem a miłością / Mary Balogh

46

F3, F27

5.

Ostatni walc / Mary Balogh

45

F27

6.

Uwieść aroganta / Adrienne Basso

44

F27

7.

Ulica przeznaczenia / Emilie Richards

44

F2

8.

Rodzinne szmaragdy / Nora Roberts

44

F2, F27

9.

Zgubione, znalezione / Jayne Ann Krentz czyli
Amanda Quick pod prawdziwym nazwiskiem

44

F3,F27

Odległe brzegi / Kristin Hannah

44

-

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
18 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2008 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 6. Najczęściej wypożyczane filmy w Filii nr 1419

Lp.

Tytuł filmu/Reżyser

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Diabeł ubiera się u Prady / Fox 2000 Pictures
presents; directed by David Frankel

141

F2

2.

Pachnidło: historia mordercy / reż. Tom Tykwer

114

F2

3.

Casino Royale / Albert R. Broccoli’s Eon Productions presents

107

F2

4.

Labirynt Fauna / written, prod. and dir. by Guillermo del Toro

106

F2

5.

Niczego nie żałuję / scen. i reż. Olivier Dahan

106

F2

6.

Noc w muzeum / Twentieth Century Fox presents;
dir. by Shawn Levy

104

F2

7.

Borat: podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł
w siłę, a ludzie żyli dostatniej / Twentieth Century
Fox presents

101

-

8.

Kod da Vinci / Columbia Pictures and Imagine Entertainment

99

-

9.

Apocalypto / reż. Mel Gibson

99

F2

Testosteron / reż. Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz

98

F2

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.
Tabela 7. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 2720
Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1. W pierścieniu ognia / Suzanne Collins

17

F2, F3, F14

Autobiografia na czterech łapach, czyli Historia jednej
2. rodziny oraz psów, kotów, krów, koni, jeży, słoni,
węży... i ich krewnych / Dorota Sumińska

14

F2, F3, F14

Lp.

Tytuł książki/Autor

19 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2008 roku.
20 Moduł udostępniania uruchomiono 04.01.2010 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

3. Zaginiony symbol / Dan Brown

13

F2, F3, F14

4. Chińczyk / Henning Mankell

12

F2, F3, F14

5. Zamek z piasku, który runął / Stieg Larsson

12

F2, F3, F14

6. Pod szczęśliwą gwiazdą / Linda Lael

11

F2

7. Księżyc w nowiu / Stephenie Meyer

11

F2, F3, F14

8. Igrzyska śmierci / Suzanne Collins

11

F2, F3, F14

9. Gosposia prawie do wszystkiego / Monika Szwaja

11

F2, F3, F14

11

CW, F2

Lp.

10.

Tytuł książki/Autor

Plastusiowa mama: wspomnienia o Marii Kownackiej /
zebrała i oprac. Mariola Pryzwan

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Cz. 2. Filie dla dzieci i młodzieży
Wyniki
Najczęściej wypożyczanymi książkami w oddziale dla dzieci F2 były, za
wyjątkiem pozycji Bolek i Lolek na safari, opracowania lektur (zob. tab. 8).
Młodych czytelników najbardziej interesował film Gwiezdny pył – 39
wypożyczeń, następnie Nieustraszeni bracia Grimm (29 wypożyczeń) oraz
Harry Potter i Książę Półkrwi (28 wypożyczeń). Najmniejszym powodzeniem, z grupy najchętniej wypożyczanych filmów, cieszył się ScoobyDoo! i król Goblinów – 24 (zob. tab. 9).
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Tabela 8. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 2 (oddział dla dzieci i młodzieży)21

Lp.

Tytuł książki/Autor

Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1.

Nad Niemnem / [tekst Katarzyna Musiał, Anna
Willman]

21

F14dz,
F27dz

2.

Wesele / [tekst Krzysztof Płatek; rozdz. III i IV oraz
oprac. całości Anna Willman]

17

F14dz,
F27dz

3.

Lalka / [tekst Marzena Gałuszka, biografia Jarosław Górnicki; oprac. Anna Willman]

17

F14dz,
F27dz

4.

Chłopi / [tekst Bogdan Kozak ; oprac. Anna Willman]

16

F14dz,
F27dz

5.

Przedwiośnie / [tekst Jolanta Chrostowska-Sufa;
rozdz. III i IV oraz oprac. całości Anna Willman]

15

F14dz,
F27dz

6.

Ludzie bezdomni / [tekst Krystyna Stachera; oprac.
Anna Willman]

15

F14dz,
F27dz

7.

Dżuma / [tekst Jarosław Górnicki ; oprac. Anna
Willman]

12

F14dz,
F27dz

8.

Dziady / [tekst Krzysztof Płatek, Maja Dobkowska
(biografia); oprac. Anna Willman]

12

F14dz,
F27dz

9.

Ferdydurke / [tekst Jolanta Chrostowska-Sufa;
rozdz. III i oprac. całości Anna Willman]

11

F14dz,
F27dz

Bolek i Lolek na safari / [Iwona Czarkowska; il. Małgorzata Pietralik]

10

F14dz

10.

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

W dziecięcym oddziale Filii nr 14 – w przeciwieństwie do Filii nr 2,
w której udostępniano przede wszystkim opracowania lektur – najchętniej wypożyczanymi książkami były: Policja Konna: przygoda w Kanadzie
Walta Disneya (25 wypożyczeń), Do góry pod chmury Disneya (24 wypożyczenia) oraz Martynka w ZOO Gilberta Delahaye’a i Tupcio Chrupcio jest
kłamczuszkiem (po 23) (zob. tab. 10).
21 Moduł udostępniania uruchomiono 04.01.2010 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 9. Najczęściej wypożyczane filmy w Filii nr 2 (oddział dla dzieci i młodzieży)22
Liczba
wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1. Gwiezdny pył / reż., scen. Matthew Vaughn

39

-

Nieustraszeni bracia Grimm / Dimension Films and
2. Metro-Goldwyn-Mayer Pictires presents; directed
by Terry Gilliam

29

-

3. Harry Potter i Książę Półkrwi / reż. David Yates

28

F14dz

Lp.

Tytuł filmu/Reżyser

4.

Scooby-Doo! i miecz samuraja / reż. Christopher
Berkeley

27

F14dz

5.

Kopciuszek: roztańczona historia / reż. Damon Santostefano

25

F14dz

6. Madagaskar 2 / reż. Eric Darnell, Tom McGrath

25

F14dz

7. Aloha Scooby-Doo!/ reż. Tim Maltby

25

F14dz

8. Scooby-Doo! i legenda wampira / reż. Scott

25

F14dz

9. Scooby-Doo! ahoj piraci! / reż. Chuck Sheetz

25

F14dz

24

-

10. Scooby-Doo! i król Goblinów / reż., scen. Joe Sichta

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Filmem, który cieszył się największym zainteresowaniem był Kudłaty
zaprzęg – 88 wypożyczeń, nieco rzadziej sięgano po: Alvin i wiewiórki oraz
Kroniki Spiderwick – 84 oraz Ultrapies – 81 wypożyczeń (zob. tab. 11).
Porównanie najczęściej wypożyczanych przez dzieci i młodzież filmów
w F2 oraz F14 wykazało, że spośród tych samych dostępnych tytułów,
w każdej placówce powodzeniem cieszyły się inne tytuły (zob. tab. 9, 11).
22 Moduł udostępniania uruchomiono 04.01.2010 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 10. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 14 (oddział dla dzieci
i młodzieży)23
Liczba wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

25

-

24

F2dz

Martynka w ZOO / tekst oryginalny Gilbert Dela3. haye; tekst polski Wanda Chotomska; il. Marcel
Marlier

23

F2dz

Tupcio Chrupcio jest kłamczuszkiem / il. Marco Cam4. panella ; opowiedziała Basia Badowska; tekst Anna
Casalis

23

F2dz

22

F2dz

22

-

22

-

22

F2dz, F27dz

22

-

22

-

Lp.

Tytuł książki/Autor

1. Policja Konna: przygoda w Kanadzie / Walt Disney
2.

5.

Do góry pod chmury / Disney; tekst Sheila Sweeny
Higginson; projekt graf. Elisabeth Andaluz

Ania i Krzyś – przyjaciele Martynki nad morzem /
Marcel Marlier; tekst pol. Liliana Fabisińska

6. Karuzela Mysi / [tł. Iwona Zimnicka]
7.

Zakochany kundel / Walt Disney’s; Jacek Kaczmarski opowiada

Koszmarny Karolek – szatańskie sztuczki: [3 ksią8. żeczki w 1] / Francesca Simon; il. Tony Ross ;
tł. Maria Makuch
9.

W odwiedzinach u elfów / Disney; [il. Judith Holmes
Clarke i Adrienne Brown; tł. Andrzej Polkowski]

10. Jaś zostaje policjantem / [tł. Iwona Zimnicka]

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

W oddziale dla dzieci Filii nr 27 zaobserwowano tendencję podobną
jak w przypadku Filii nr 14, w której najczęściej wypożyczanymi
książkami były bajki oraz pozycje dla młodzieży nie należące do
kanonu lektur. Trzema najczęściej wypożyczanymi były: Złodziej
pioruna Ricka Riordana, Klan wilczycy Maite Carranzy oraz Dziecko
Noego Erica Emmanuela Schmitta (zob. tab. 12).
23 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2009 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 11. Najczęściej wypożyczane filmy w Filii nr 14 (oddział dla dzieci i młodzieży)24
Liczba wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1. Kudłaty zaprzęg / reż., scen. Robert Vince

88

F2dz

2. Alvin i wiewiórki / reż. Tim Hill

84

F2dz

3. Kroniki Spiderwick / reż. Mark Waters

84

F2dz

4. Ultrapies / reż. Frederik Du Chau

81

F2dz

80

F2dz

78

F2dz

Lp.

5.

Tytuł filmu/Reżyser

Baranek Shaun. Cz. 2, Postrzyżyny/
Osmond, Christopher Sadler

reż.

Dave

6. Aryskotraci / reż. Wolfgang Reitherman
7.

Pamiętnik księżniczki 2: królewskie zaręczyny / reż.
Gary Marshall

78

F2dz

8.

Tom i Jerry - magiczny pierścień / reż. James T. Walker

77

F2dz

9.

Baranek Shaun. Cz. 1, Latawiec / reż. Christopher
Sadler, Rich Webber

77

F2dz

77

F2dz

10. Epoka lodowcowa 2: odwilż / reż. Carlos Saldanha

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Interesująco przedstawiają się różnice w częstotliwości wypożyczeń
książek i filmów. W F14 najczęściej wypożyczaną książką była Policja
Konna: przygoda w Kanadzie – 25 razy, a najczęściej udostępnianym
filmem – Kudłaty zaprzęg – aż 88 razy (zob. tab. 10, 11). Zróżnicowana
liczba wypożyczeń książek i filmów wynikać może z zapisów w regulaminie dla czytelników, zgodnie z którym filmy wypożyczane mogą być
tylko na tydzień, bez możliwości prolongaty, natomiast książki na miesiąc, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
24 Moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2009 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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Tabela 12. Najczęściej wypożyczane książki w Filii nr 27 (oddział dla dzieci i młodzieży)25
Liczba wypożyczeń

Dostępność
tytułu
w innych
filiach*

1. Złodziej pioruna / Rick Riordan

9

F2dz, F14dz

2. Klan wilczycy / Maite Carranza

9

F2dz, F14dz

7

F2dz,F3dz,
F14dz

4. Wilk / Katrzyna Berenika Miszczuk

7

-

5. Pozerki / Rachel Maude

7

F3dz

6. Czerwone krzesło / Andrzej Maleszka; il. Igor Morski

7

F2dz, F14dz

Wystarczy, że jesteś / Małgorzata Gutowska-Adamczyk

7

F2dz

8. Niepokój / Michael Grant; [tł. z ang.]

7

F2dz, F3dz

9. Zemsta Czarownicy / Joseph Delaney

6

F14dz

6

F2dz,F3dz,
F14dz

Lp.

3.

7.

Tytuł książki/Autor

Dziecko Noego / Eric-Emmanuel Schmitt; przekł.
Barbara Grzegorzewska

10. Pocałunek / Jacqueline Wilson

Źródło: Biblioteka Raczyńskich, Samodzielna Sekcja Komputerowa.

Wnioski
Analiza udostępnień książek z placówek dla czytelników dorosłych
Biblioteki Raczyńskich wskazuje, że największą popularnością cieszyła
się przede wszystkim beletrystyka (Filie nr: 2, 14 i 27) (zob. tab. 2, 5,
7). Należy zwrócić uwagę, że jedną z dziesięciu najchętniej wypożyczanych książek w F27 był: Zaginiony symbol Browna (zob. tab. 7). Książka
25 Moduł udostępniania uruchomiono 04.01.2010 roku.
* Wymienione są tylko filie, w których wypożyczanie odbywa się poprzez system Horizon.
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ta, według Andrzeja Rostockiego (2010 a, 2010 b, 2010 c), należała
także do grupy dziesięciu bestsellerów kwietnia, maja oraz czerwca
2010 roku w kategorii Literatury obcej, w badaniach przeprowadzonych
przez Empik była też jedną z najpopularniejszych książek w kategorii
Literatury zagranicznej (Plebiscyt, 2010).
Filią, w której czytelnicy chętnie wypożyczali zarówno książki popularnonaukowe jak i beletrystykę, była Filia nr 3 (zob. tab. 4). Interesująco przedstawia się porównanie częstotliwości wypożyczeń książek w tej Filii oraz w F27,
w których moduł udostępniania uruchomiono w krótkim odstępie czasu:
w F3 – 02.11.2009, w F27 dwa miesiące później – 04.01.2010 roku. W F3
po najbardziej interesującą książkę sięgnięto 31 razy (Kultura szlachecka
w Polsce: rozkwit – upadek – relikty), a w F27 – 17-krotnie (W pierścieniu
ognia). W F3 najrzadziej, spośród dziesięciu najchętniej wypożyczanych
książek, udostępniana była Amazonia (22-krotnie), a w F27 Plastusiowa
mama: wspomnienia o Marii Kownackiej (11-krotnie) (zob. tab. 4, 7).
Porównanie dostępności tytułów w F3 i F27 wykazało, że z dziesięciu
najczęściej udostępnianych książek w F3 tylko trzy znajdowały się również w F27 (Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit – upadek – relikty; Zagubiona przeszłość; Empirowy pasjans), a z tytułów najchętniej wypożyczanych w F27 tylko dwa nie były osiągalne w F3 (Pod szczęśliwą gwiazdą
i Plastusiowa mama: wspomnienia o Marii Kownackiej) (zob. tab. 4, 7).
Dość niepokojąco, z punktu widzenia rozwoju intelektualnego młodego
pokolenia, przedstawiają się dane uzyskane z oddziału dla dzieci w F2dz
(zob. tab. 8), w której najchętniej wypożyczano opracowania lektur.
Porównanie częstotliwości wypożyczeń książek w oddziałach dla
młodzieży F2dz i F27dz – moduł udostępniania uruchomiono w tym
samym czasie (04.01.2010) – wykazało, że w F2dz najpopularniejszą
pozycję wypożyczono 21 razy (opracowanie Nad Niemnem), a w F27dz
tylko 9-cio krotnie (Złodziej pioruna), przy czym należy zwrócić uwagę,
że w F2dz książkę która była na ostatnim, dziesiątym miejscu w rankingu wypożyczono 10 razy (Bolek i Lolek na safari).
Spośród dziesięciu najchętniej wypożyczanych książek w F2dz tylko
jedna z nich nie była dostępna w F27dz: Bolek i Lolek na safari. Z kolei
spośród najciekawszych tytułów w F27dz trzech nie można było wypożyczyć w F2dz: Wilk, Pozerki i Zemsta Czarownicy. Wydaje się, iż jedną
z przyczyn różnic w preferencjach jest to, iż użytkownikami filii są inne
grupy młodych czytelników – w F2dz młodzież szkolna, a w F27dz małe
dzieci. Ponadto należałoby również porównać frekwencję czytelników
w obu placówkach (zob. tab. 8, 12).
W dziecięcym oddziale F14 najczęściej wypożyczane były bajeczki dla
młodszych dzieci (zob. tab. 10), a w F27 beletrystyka (zob. tab. 12).
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Zainteresowanie filmami w filiach dla dorosłych czytelników było duże,
przy czym większą częstotliwość wypożyczeń odnotowano w F14 niż w F2.
Za jedną z przyczyn tej sytuacji należy uznać różny czas uruchomienia
modułu udostępniania – w F2 – 02.01.2009 roku, a w F14 rok wcześniej
– 02.01.2008 roku. Kilka tytułów cieszyło się powodzeniem w obu filiach:
Diabeł ubiera się u Prady, Noc w Muzeum oraz Pachnidło (zob. tab. 3, 6).
W filiach dla dzieci i młodzieży żaden tytuł filmu nie powtarzał się;
większą częstotliwość wypożyczeń odnotowano w F14dz niż w F2dz.
Jednakże – tak jak w przypadku oddziałów dla czytelników dorosłych –
w F14dz moduł udostępniania uruchomiono 02.01.2009 roku, a w F2
04.01.2010 roku. W F2dz najczęściej wypożyczano film: Gwiezdny pył
(39 udostępnień), a w F14dz – Kudłaty zaprzęg (88) (zob. tab. 9, 11).
Preferencje czytelnicze klientów BR są tożsame z wynikami badań,
które w 2008 roku przeprowadziła Biblioteka Narodowa przy współpracy
z TNS OBOP. Na podstawie wypowiedzi respondentów określono między
innymi jakie książki cieszą się największym powodzeniem. Osoby, które
zdeklarowały kontakt z co najmniej jedną książką, wybierały przede
wszystkim takie popularne powieści, jak: obyczajowo-romansowe
(18%) i sensacyjno-kryminalne (15%) oraz książki encyklopedycznoporadnikowe (14%). Więcej amatorów znajdowała literatura piękna
(65%), niż niebeletrystyczna (46%). Należy zaznaczyć, że najwyższy
wskaźnik czytelnictwa był w grupie wiekowej od 15 do 19 lat ze względu
na szkolny obowiązek czytania lektur (Najniższy, 2009).
Nie wiadomo jak przedstawiają się gusta czytelników korzystających z pozostałych placówek BR. Pomijając filie specjalistyczne, w których oferowane są książki o sprecyzowanym profilu, myślę że można
założyć, iż w pozostałych placówkach BR powodzeniem cieszą się
przede wszystkim beletrystyka oraz książki popularnie określane jako
bestsellery (Gołębiewski i Frołow, 2009).
W przyszłości warto sprawdzić, czy tendencje zaobserwowane
w filiach, w których moduł udostępniania został uruchomiony stosunkowo niedawno (F2dz, F3, F27 oraz F27dz), zostaną utrzymane w dłuższej perspektywie czasu. Inną kwestię stanowią możliwości pozyskania
bardziej szczegółowych informacji dzięki zastosowaniu systemu Horizon. Wyniki badań preferencji czytelniczych z pewnością byłyby bogatsze, gdyby można było uzyskać dane o częstotliwości wypożyczeń wybranych tytułów książek i filmów z uwzględnieniem płci użytkowników oraz
generować liczbę wypożyczeń w dowolnych ramach czasowych. Miejmy
nadzieję, że przyszłość przyniesie takie udoskonalenia systemu Horizon,
które pozwolą na dokonywanie szerszych oraz bardziej wnikliwych analiz.
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Anna Kleiber
The analysis of readers’ preferences in the Raczyński Library with
Horizon system access
Summary
The article presents the readers’ preferences while using the collection of Raczyński
Library in Poznań. The access is enabled by Horizon system. The research was made in five
library’s institutions: the Main Library and four library branches. The analysis indicates that
the most demanded materials were fiction books, but a great deal of users decided to borrow
films as well.
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Monika K ulik
Biblioteka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

„Library

anxiety” jako czynnik hamujący
częstotliwość odwiedzin biblioteki

„Biblioteka zawsze po drodze,
Nie mijam – wchodzę”
(hasło Tygodnia Bibliotek na 2011 rok)

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek jest niezwykle aktualne.
Wiąże się z nim co najmniej kilka zagadnień, m.in. obecny stan czytelnictwa, badanie barier w dostępie do książek oraz tzw. lęk przed biblioteką. Co więcej, wszystkie te dziedziny wzajemnie ze sobą korelują.
W czasach gdy poziom czytelnictwa notorycznie spada (co potwierdzają
coroczne badania prowadzone przez Bibliotekę Narodową) (Chymkowski, 2011), biblioteki notują coraz mniejszą liczbę odwiedzin, a specjaliści szukają przyczyn takiego stanu rzeczy, warto zastanowić się nad
wpływem „library anxiety” na unikanie biblioteki (a co za tym idzie –
książki) przez niektórych ludzi.
„Library anxiety” – krótki przewodnik dla bibliotekarza i czytelnika
Każdy człowiek, który po raz pierwszy przekracza progi jakiejkolwiek instytucji, odczuwa pewien rodzaj dyskomfortu psychicznego,
onieśmielenie, obawę przed korzystaniem z niej. Czasem emocje te są
bardzo nasilone. Osoby o słabszej psychice, zakompleksione mogą wówczas doznawać paraliżującego strachu. Raymond B. Cattell, Elisabeth
Duffy, Rollo May opracowali listę psychologicznych reakcji towarzyszących wysokim stanom lękowym (Onwuegbuzie, Jiao, i Bostick, 2004,
s. 28). Wśród nich znalazły się m.in.: szybsze bicie serca, podwyższone
ciśnienie krwi, napięcie mięśni, przyspieszony oddech. Paul McReynolds uzupełnił tę charakterystykę o mechaniczne sygnały, świadczące
o odczuwanym lęku, np. obgryzanie paznokci, palenie papierosów, czy
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– w skrajnych przypadkach – sięganie po alkohol. Stopień nasilenia
powyższych reakcji zależy od zdrowia psychicznego jednostki i natężenia odczuwanego strachu. Wydawać by się mogło, że ostatnim miejscem, które może wywołać tego typu odczucia, jest biblioteka. Prowadzone od kilkunastu lat badania i poczynione obserwacje dowiodły
jednak, że biblioteki nie są wolne od zestresowanych użytkowników.
Z pewnością wielu pracowników różnego typu bibliotek zetknęło się
z czytelnikami odczuwającymi niepokój. Aby łatwiej rozpoznać symptomy lęku i odpowiednio pomóc użytkownikowi w przezwyciężeniu tego
stanu, należy uświadomić sobie czym owy lęk jest, w czym się przejawia i gdzie szukać jego źródeł.
Wokół definicji
W literaturze przedmiotu określenie „library anxiety” tłumaczone
jest jako niepokój, czy też lęk związany z korzystaniem z biblioteki.
Samo zjawisko z kolei, jako „zespół nieprzyjemnych odczuć, takich jak
napięcie psychiczne, bezradność, niepewność, zagubienie, dezorganizacja umysłowa, których doświadcza się właśnie w bibliotece” (Świgoń,
2002a, s. 11). Terminem „library anxiety” po raz pierwszy posłużyła się
Constance C. Mellon w studium seminaryjnym, analizującym odczucia
niepewności czy strachu studentów podczas wizyt w bibliotece. Wzorem dla takiego sformułowania były wcześniejsze badania nad lękiem
w innych dyscyplinach, np. lęk przed matematyką („math anxiety”).
Obecnie specjaliści kolejnych dziedzin nauki zapożyczają ten termin
do opisywania analogicznych barier, np. lęk przed statystyką („statistic
anxiety”), lęk przed komputerem („computer anxiety”).
Koncepcja Contance C. Mellon
Bibliotekarze akademiccy zauważali, że niektórzy studenci mają
lepsze samopoczucie podczas korzystania z biblioteki niż inni. Jednak
aż do lat osiemdziesiątych XX wieku obserwacja, że czytelnik może
doświadczać negatywnych odczuć i strachu przed wizytą w bibliotece
nie miała potwierdzenia w profesjonalnych badaniach1. Prace Mellon
otwarły drogę dla kolejnych analiz bibliotecznego lęku. Od kilkunastu
już lat prowadzone są systematyczne studia nad naturą, charakterystyką, przyczynami i skutkami zjawiska „library anxiety”2.
1 Warto wspomnieć, że już w latach dziewięćdziesiątych XX w. temat ten poruszył
Z. Żmigrodzki w pracy pt.: Patologia biblioteczna, w której zwrócił uwagę m.in. na karygodne postawy bibliotekarzy, niekorzystne otoczenie biblioteki (skomplikowane procedury, nieaktualne i nieczytelne katalogi, przestarzałe zbiory) i jej izolację od innych tego typu placówek. Jego spostrzeżenia pokrywają się całkowicie z odkryciami badaczy „library anxiety”
(Żmigrodzki, 1996).
2 Kompleksowego przeglądu dotychczasowych badań dokonała M. Świgoń (Świgoń, 2009a).
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Teoria „library anxiety” została sformułowana w wyniku dwuletnich badań przeprowadzonych przez Mellon w bibliotece Uniwersytetu w Greenville (Stany Zjednoczone). Badaczka odkryła, że 75%-85%
studentów pierwszego roku studiów doświadczyło jakiejś formy lęku
podczas korzystania z biblioteki. Uczestnicy badania określili swoje
subiektywne odczucia na ściśle ustalone regulacje biblioteczne jako
strach (Scoyoc, 2003, s. 330).
Lęk ten wyrażał się poprzez trzy reakcje studentów:
-- swoje umiejętności korzystania z biblioteki uznawali za niewystarczające w porównaniu z innymi użytkownikami;
-- czuli się zdezorientowani;
-- unikali zadawania pytań, by nie ujawnić swojej niewiedzy
w tym zakresie.
Zdaniem badaczki, studenci, którzy doświadczają lęku przed
biblioteką, uważają, że nie posiadają wystarczających umiejętności do
korzystania z niej, a przy tym wydaje im się, że problem ten nie dotyczy
innych studentów. Brak owych umiejętności traktują jako coś wstydliwego, co należy ukryć; unikają zadawania pytań, by nie zdemaskować
swojej niewiedzy (Świgoń, 2009b, s. 177-178) .
Mellon wyodrębniła cztery przyczyny takiego stanu rzeczy:
-- wielkość biblioteki uniwersyteckiej (studenci, przyzwyczajeni
do korzystania z małych bibliotek miejskich i szkolnych, czują
się przytłoczeni wielkością gmachu biblioteki akademickiej,
pełnej różnego rodzaju pomieszczeń, nierzadko rozproszonych
w różnych budynkach);
-- brak wiedzy o lokalizacji działów i różnego typu materiałów
w bibliotece (w czytelniach często obowiązuje wolny dostęp do
zbiorów, co stanowi poważny problem dla studenta, który –
bojąc się poprosić bibliotekarza o pomoc – woli unikać wizyt
w bibliotece);
-- brak wiedzy, jak rozpocząć proces wyszukiwawczy;
-- brak umiejętności efektywnego kontynuowania i zakończenia procesu poszukiwania informacji (Shoham i Mizrachi, 2001, s. 305).
Etapy procesu wyszukiwawczego według Carol C. Kulthau
Dwie ostatnie wymienione powyżej przyczyny znalazły potwierdzenie w wynikach badań przeprowadzonych przez Carol C. Kulthau, która
skoncentrowała się na procesie wyszukiwawczym z punktu widzenia
użytkownika. Podzieliła ona tok wyszukiwawczy na sześć etapów: zainicjowanie zadania, wybór problematyki badawczej lub tematu, poznawanie literatury przedmiotu, uściślenie tematu, zbieranie informacji na
wyodrębniony temat, zakończenie procesu. Na każdym szczeblu może
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pojawić się lęk i niepewność. Lęk ten przeszkadza wówczas twórczemu
myśleniu. Nawet ostatnie stadium – zakończenie procesu może stanowić
problem. Ostatni etap związany jest bowiem z obawami o efekty pracy
oraz wiąże się z obowiązkiem zwrócenia materiałów. Źródłem lęku mogą
być wówczas możliwe konsekwencje w przypadku przetrzymania lub
zniszczenia książki, zwłaszcza gdy już wcześniej student musiał z tego
powodu zapłacić karę (Jiao, Onwuegbuzie i Lichtenstein, 1996, s. 158).
Bariery w korzystaniu z biblioteki – badania Sharon L. Bostick
Kolejne studia nad odkrywaniem przyczyn i skutków wywoływanych
przez lęk przed biblioteką podjęła m.in. Bostick, która wyodrębniła pięć
głównych grup czynników istotnych dla badanego zjawiska, znanych
w literaturze jako LAS – Library Anxiety Scale (Scoyoc, 2003, s. 330):
-- bariery uzależnione od personelu (barriers with staff):
• związane z postawą pracowników wobec użytkowników, którzy odbierają personel jako nieuprzejmy, niechętny, zbyt
zajęty, by udzielać pomocy;
-- bariery afektywne (affective barriers):
• związane z subiektywną oceną własnych możliwości, niską
samooceną, niechęcią w okazywaniu własnej niewiedzy;
• przejawiające się obawą, że nie znajdzie się informacji, a co za
tym idzie, wizyta w bibliotece okaże się stratą czasu;
-- komfort w bibliotece (comfort with the library):
• czynnik związany z wielkością biblioteki, jej architekturą,
wygodą miejsca pracy, wystrojem wnętrz;
• brak komfortu i spokoju powoduje wzrost poziomu lęku;
-- wiedza o bibliotece (knowledge of the library):
• stopień znajomości działów, rozmieszczenia pomieszczeń,
sposobów i technik wyszukiwania informacji;
• brak wiedzy o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń i działów prowadzi do frustracji i unikania kontaktu z biblioteką;
• znajomość narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych i niezbędnej terminologii – jeśli studenci nie odbierają biblioteki jako miejsca przyjaznego, prawdopodobnie nie będą
efektywnie korzystać z biblioteki. Im bardziej student czuje
się obco w bibliotece, tym bardziej będzie sfrustrowany lub
przestraszony (Mellon, 1988, s. 137-139);
-- bariery mechaniczne (mechanical barriers):
• związane ze stopniem znajomości nowoczesnych technologii
(komputery, skanery, drukarki, kserokopiarki, stanowiska
samoobsługowego zwrotu książek itp.) (Mizrachi i Shoham,
2004, s. 26-38; Jiao i Onwuegbuzie, 2004, s. 138-144; Jerabek, Meyer i Kordinak, 2001, s. 277-289).
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Ważne odkrycia
Zjawiskiem „library anxiety” zajmowali się głównie Qun G. Jiao
i Anthony J. Onwuegbuzie, którzy przeprowadzili wiele badań umożliwiających rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy o bibliotecznym
lęku. Na początku swoich dociekań wzięli pod uwagę korelacje między
lękiem przed biblioteką a cechami demograficznymi jednostki (płeć,
wiek, narodowość, rok studiów)3, a następnie takimi determinantami
jak: cechy osobowości, styl uczenia się, poziom umiejętności w korzystaniu z komputera (Onwuegbuzie i Jiao, 1998, s. 235-249; Jiao
i Onwuegbuzie, 1999a, s. 202-216; Jiao i Onwuegbuzie, 1999b, s. 365371). Z obserwacji badaczy wynika, że jednostki narażone na lęk przed
biblioteką w innych sytuacjach nie wykazywały żadnych objawów
świadczących o strachu. Co ważne, osoby podatne na stres związany
z wizytą w bibliotece przejawiały cechy właściwe perfekcjonistom, stąd
tak duże obawy przed ujawnieniem rodzinie, wykładowcom i kolegom
swoich niedostatków wiedzy o procesie wyszukiwawczym i zasadach
korzystania ze zbiorów. Perfekcjonista z natury musi bowiem być najlepszy we wszystkim co robi, a minimalne potknięcia urastają w jego
oczach do rozmiarów katastrofy. Wobec tego, by nie doświadczyć niepowodzenia, woli unikać sytuacji, w których mógłby popełnić błąd,
a tym samym pokazać, że nie jest idealny. Nawet jednorazowy pobyt
w bibliotece, który nie zakończył się sukcesem, może wzbudzić w jednostce kompleksy. Unikać wówczas będzie jakichkolwiek wizyt w tym
nieprzyjaznym dla niego miejscu.
Kolejną grupę studentów narażoną na doznawanie nieprzyjemnych wrażeń w bibliotece, stanowią osoby, które zostawiają realizację zadań na później. Odłożenie wykonania zadanej pracy powodowane
jest m.in. obawą o jej wyniki i strachem przed popełnieniem błędu.
Badania dowiodły, że zjawisko „library anxiety” właściwe jest dla osób
o dużej motywacji do nauki, które – zmuszone do łączenia studiów
z pracą zawodową – nie zawsze mają wystarczająco dużo czasu na
wizyty w bibliotece, a co za tym idzie, nie są właściwie zaznajomione
z tym miejscem.
Onwuegbuzie prześledził wpływ lęku przed biblioteką na pisanie dysertacji dyplomowych, ujawniając, że „library anxiety” odgrywa
ogromną rolę rzutującą na efekty pracy studentów. Do tego dochodzą
również lęk przed kompozycją („composition anxiety”), lęk przed statystyką („statistic anxiety”) oraz lęk przed procesem wyszukiwawczym
3 Badania dotyczące wpływu narodowości i języka ojczystego na poziom lęku przed biblioteką
przeprowadziły S. Shoham i D. Mizrachi (Shoham i Mizrachi, 2001) oraz M.A. Anwar, N.M.
Al-Kandari i C. Al-Qallaf (Anwar, Al-Kandari i Al-Qallaf, 2004).
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(„research process anxiety”). Studenci odczuwają wówczas presję, aby
jak najlepiej napisać tekst, jednak bariery związane z proszeniem o
pomoc, brakiem wiedzy o etapach procesu wyszukiwawczego, a w końcu
z obawą o brak źródeł powodują słabe wyniki końcowe (Onwuegbuzie,
1997, s. 5-33).
Podobny wydźwięk ma również samoocena jednostki i styl uczenia
się. Zdaniem Claudii E. Cornet (Jiao i Onwuegbuzie, 1999a, s. 205,
214), każdy rodzi się z indywidualnymi tendencjami w zakresie uczenia się; wynikają one m.in. z kultury, dojrzałości, rozwoju. Poprzez
obserwację zachowań, werbalnej i niewerbalnej ekspresji (słownictwo, ton głosu, gestykulacja, wyraz twarzy, postawa) można łatwo
rozpoznać przedstawiciela danego typu i dostosować warunki oraz
pomoce zarówno dla wzrokowców (plansze), słuchowców (nagrania
dźwiękowe), ludzi preferujących indywidualne dociekania i uczących
się w grupie. Zrozumiałe jest, że dla użytkowników, którzy w czasie pracy lubią ciszę i samotność, czytelnia (oczywiście dobrze zorganizowana) to miejsce idealne. Z kolei osoby preferujące w czasie
nauki ruch i obecność kolegów odczują największy poziom lęku, gdyż
w spokojnym miejscu czują się ogromnie przytłoczeni i sfrustrowani.
Z badań Onwuegbuzie i Jiao wynika, że większe nasilenie lęku występuje u osób, które nie lubią podejmować się trudnych zadań po południu (Onwuegbuzie i Jiao, 1998, s. 243), a to przecież wówczas notuje
się największe natężenie ruchu w bibliotekach. Natłok innych użytkowników budzi więc uzasadniony lęk.
W czasach szeroko rozwiniętej informatyzacji, obejmującej niemal
wszystkie sfery życia, opanowanie obsługi komputera jest niezbędne.
Dotyczy to także kształcenia akademickiego (w tym np. wyszukiwania
informacji w bazach danych, dostępu do publikacji w formie elektronicznej), dlatego użytkownicy bibliotek mniej zaznajomieni ze sprzętem komputerowo-biurowym mogą odczuwać lęk przed korzystaniem
z tych udogodnień, a tym samym unikać wizyt w bibliotece. Zjawisko
takie określane jest w literaturze jako „computer anxiety”. Matthew
Maurer i Michael Simonson opisali zachowania osób, które boją się
korzystać z komputera.
Sygnały świadczące o „computer anxiety”:
-- nadmierna ostrożność przy korzystaniu z komputera;
-- negatywne uwagi dotyczące komputerów i komputeryzacji;
-- unikanie komputerów i przestrzeni, gdzie są one ulokowane;
-- usiłowanie skrócenia do minimum czasu korzystania z komputera (Mizrachi i Shoham, 2004, s. 29).
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Obecnie coraz więcej bibliotek udostępnia poprzez Internet katalogi, bazy danych, jak również digitalizuje cenne kolekcje. Korzystanie
z komputera staje się nieodzowne, zwłaszcza w bibliotekach akademickich. Użytkownicy odczuwający lęk muszą zatem uzyskać rzetelną
pomoc, aby ich obawy zostały zminimalizowane.
Podsumowując, źródeł lęku można doszukiwać się w osobistych
predyspozycjach „zalęknionych” użytkowników bibliotek. Większy lęk
odczuwają studenci pierwszego roku4, którzy na początku swojej akademickiej drogi muszą zmierzyć się z wieloma stresującymi sytuacjami,
a biblioteka uczelniana nie przypomina ani rozmiarem, ani zasadami
korzystania placówek, do których uczęszczali wcześniej. Z kolei magistranci oraz doktoranci świadomi, że oczekuje się od nich napisania
poprawnych prac końcowych oraz odpowiedniego przygotowania do
korzystania ze źródeł informacji, czują obawy związane z ujawnieniem
swoich niedostatków. Jeśli dojdą do tego dotychczasowe złe doświadczenia biblioteczne (zwrócenie uwagi przez bibliotekarza, niepochlebne
komentarze, kary, brak źródeł) poziom lęku zwiększy się i niezwykle
trudno będzie go zniwelować.
Kolejnym źródłem lęku, dotyczącym studentów pobierających
naukę na zagranicznych uczelniach, jest język. Mając świadomość
niewystarczającego stopnia znajomości języka obcego, użytkownicy
tej grupy mogą obawiać się niezrozumienia ze strony personelu. Jeśli
dojdzie do tego pochodzenie i różnice kulturowe, bariery te mogą być
szczególnie trudne do pokonania.
Inną grupę czynników wywołujących lęk przed biblioteką stanowią
umiejętności, czyli m.in. znajomość procesu wyszukiwania informacji, zdolność pisania prac zaliczeniowych, a także „computer anxiety”.
Im większa wiedza w zakresie poszukiwania odpowiednich źródeł,
wyszukiwania w bazach danych oraz korzystania z komputera, tym
większe prawdopodobieństwo, że użytkownik chętnie będzie odwiedzał bibliotekę. O ile nie pojawi się bariera związana z fizyczną stroną
korzystania z niej (wielkość biblioteki, personel, komfort pracy), efekty
mogą być bardzo dobre.
Budynek, w którym mieści się biblioteka, także może napawać
lękiem. Biblioteki akademickie zazwyczaj usytuowane są w ogromnych
gmachach, mają wiele pomieszczeń, służących różnym celom. Brak
odpowiednich oznaczeń powoduje zagubienie. Ponadto, w przypadku
bibliotek wydziałowych, poszczególne agendy niejednokrotnie są rozmieszczone w różnych częściach budynku, co dodatkowo wprowadza
chaos i frustrację.
4 Jak wynika z badań M. Świgoń, w Polsce ok. 80% studentów I roku napotyka trudności
w poszukiwaniu informacji w bibliotece, a ok. 40% odczuwa obawy związane z korzystaniem
z biblioteki akademickiej (Świgoń, 2004a).
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Jedną z istotnych przyczyn unikania biblioteki jest personel5, często postrzegany jako niedostępny, nieuprzejmy, onieśmielający i zbyt
zajęty, by udzielać pomocy. Dlatego zrozumiałym jest ograniczanie
kontaktu z tego typu pracownikami. Wystarczy jednorazowa sytuacja,
odebrana przez użytkownika jako przykra, żeby nigdy więcej nie zawitał w progi nieprzyjaznej placówki. Stąd – mimo iż wyniki polskich
badań wskazują na inne główne problemy nękające polskich studentów (brak źródeł, długi czas oczekiwania na zarezerwowaną książkę,
niemożność wykonywania odbitek kserograficznych, mała liczba stanowisk komputerowych (Majewska i Szyda, 2006) – personel również stanowi istotny element zjawiska „library anxiety”6. Bibliotekarzy powinna
zawsze cechować życzliwa i uprzejma postawa wobec użytkowników,
zarówno tych „zaprzyjaźnionych” z biblioteką, jak i „zalęknionych”.
Jak zniwelować „library anxiety”?
Badania dowodzą, że jedną z przyczyn lęku przed biblioteką jest
brak wiedzy o niej. Podstawowym działaniem powinno być więc odpowiednie przeszkolenie użytkowników. Biblioteki akademickie obligatoryjnie przeprowadzają kursy dla słuchaczy pierwszych lat studiów, jednak ich efekty wydają się niewystarczające. W literaturze przedmiotu
bardzo wiele mówi się o wpływie szkoleń bibliotecznych na przyszłe
kontakty z biblioteką uczelnianą. Badacze uważają, że poza zajęciami
przeprowadzonymi osobiście przez nauczyciela, treści przekazane
w czasie spotkania powinny być dostępne w Internecie, by student miał
do nich dostęp także w domu. Dowodzą jednocześnie, że samo udostępnienie instrukcji w sieci nie przyniesie oczekiwanych skutków, gdyż to
podczas spotkania „na żywo” student oswaja się z miejscem i pracownikami biblioteki7. Korzystne jest wprawdzie udostępnianie regulaminów
oraz informacji o tym, jak korzystać z biblioteki online, jednak biorąc
pod uwagę odmienne style uczenia się, należy dostosować je do różnych
grup czytelników, tj. obok tekstu zamieszczać tabele, grafikę, zdjęcia.
W literaturze fachowej specjaliści podkreślają konieczność współpracy pomiędzy bibliotekami akademickimi a szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie pozyskiwania i udostępniania źródeł informacji.
Współdziałanie to może przynieść doskonały skutek profilaktyczny
i efektywnie niwelować lęk przed biblioteką. Można założyć, że stu5 Por.: Z. Żmigrodzki (1996), Patologia biblioteczna. Katowice, s. 20-25, 41-44.
6 Według badań M. Świgoń bariery związane z personelem uplasowały się na ostatnim miejscu w hierarchii, co świadczy o pozytywnej opinii polskich studentów na temat pracowników
bibliotek (Świgoń, 2004a).
7 Rady w zakresie prowadzenia szkoleń bibliotecznych przedstawiły m.in. T.A. Oswald
i M. Turnage, 2000.
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dent pierwszego roku łatwiej odnajdzie się w akademickiej rzeczywistości i bibliotecznej przestrzeni, jeśli wyniesie pozytywne doświadczenia
z korzystania z biblioteki szkolnej. Ogromną rolę spełniają też (niestety
w dalszym ciągu mało rozpowszechnione) wycieczki do bibliotek naukowych adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz samych
studentów (Varner, Schwarz i George, 1996, s. 355-359). Stworzenie
programów przybliżających zagadnienie środowiska informacyjnego
wraz z jego elementami i narzędziami leży w gestii bibliotek szkolnych.
Szczęśliwie coraz więcej placówek szkolnych tworzy multimedialne
centra informacji. Oswojenie uczniów z nowoczesnymi technologiami
w szkole pozwala uniknąć stresujących sytuacji na późniejszych etapach
edukacji. Dlatego bibliotekarze szkolni powinni przekazywać pozytywne
wzorce uczniom, poczynając od najmłodszych klas (zabawy w bibliotece,
poznawanie budowy książki, tworzenie katalożków itp.). Szkoła odgrywa
bowiem istotną rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych, tam uczniowie nabywają kompetencje czytelnicze i informacyjne. Toteż bez dobrze
zaopatrzonych bibliotek szkolnych, fachowej i przyjaznej obsługi, przy
równoczesnym braku potrzeby korzystania z tego zaplecza, kształtowanie nawyków lekturowych będzie nieefektywne (Chymkowski, 2011).
Jeśli uczeń doświadczy przykrej sytuacji w bibliotece, o ile nie spotka na
swojej drodze bibliotekarza z pasją, dobrym przygotowaniem z zakresu
psychologii, cierpliwego, o przyjaznym usposobieniu, fobia biblioteczna
może towarzyszyć uczniowi przez całe życie. Stąd tak niezwykle ważne
jest uświadomienie pracownikom bibliotek skutków, jakie płyną z negatywnych doświadczeń czytelników.
Architektura i wystrój biblioteki również mogą być źródłem niepokoju. Należałoby więc tak zorganizować lokal, aby był przytulny
i sprzyjał kontaktowi ze słowem pisanym. Mając na uwadze różne typy
osobowości użytkowników, warto stworzyć warunki zarówno dla osób
lubiących indywidualną pracę, jak i tych, którzy najlepiej przyswajają
wiedzę przebywając w grupie. Istotnym jest, aby miejsca pracy – w tym
stanowiska komputerowe – spełniały zasady ergonomii. Konieczne jest
także wprowadzenie systemu przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich oznaczeń poszczególnych agend, działów. Wszystko to, uzupełnione miłym dla oka wystrojem, spowoduje, że użytkownik chętnie
będzie do biblioteki wracać.
Warto przypomnieć, że przyjazną atmosferę biblioteki budują jej
pracownicy w bezpośrednim kontakcie z czytelnikami. Bibliotekarze
powinni zatem:
-- zdawać sobie sprawę, że istnieje zjawisko lęku przed biblioteką;
-- zapewniać pozytywne doświadczenia biblioteczne;
-- przechodzić odpowiednie szkolenia kształtujące postawę wobec
użytkowników (życzliwość, profesjonalizm, dostępność);
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-- zachęcać użytkowników do udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach bibliotecznych, dotyczących źródeł informacji,
tworzenia bibliografii, rozwijających umiejętności w zakresie
strategii wyszukiwawczych (Jiao i Onwuegbuzie, 1997, s. 372).
Słowo końcowe
Misją każdej biblioteki jest zapewnienie dostępu do rzetelnych
źródeł informacji, realizacja informacyjnych i kulturalnych potrzeb
użytkowników oraz służenie wszechstronną pomocą. U źródeł „library
anxiety” leżą z pewnością niewystarczające umiejętności użytkowników, osobiste predyspozycje oraz wcześniejsze doświadczenia biblioteczne. Umiarkowany poziom lęku może być pomocny, jako motywator
do poznawania biblioteki. Wysoki poziom stresu działa natomiast niezwykle niekorzystnie na samopoczucie jednostki i powoduje unikanie
nieprzyjaznego miejsca. Stąd tak niezwykle istotne są działania edukacyjne bibliotek, m.in. organizowanie profesjonalnych szkoleń oraz tworzenie jasnych i zrozumiałych instrukcji, dostępnych w bibliotece oraz
online. Postuluje się ponadto nawiązanie szeroko rozwiniętej współpracy pomiędzy bibliotekami różnych typów. Od bibliotekarzy oczekuje
się otwartości i przychylnej postawy. Będzie to pierwszy duży krok do
przezwyciężenia bibliotecznych fobii u dotkniętych lękiem użytkowników. Tylko wówczas każdy użytkownik bez wahania powie: „Biblioteka
zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”.
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Monika Kulik
„Library anxiety” as a factor limiting the frequency of visits in a library
Summary
„Library anxiety” is a problematic phenomenon both for the library users and the workers.
The article presents the latest scientific discoveries related with that fear. It also discusses the
source materials concerning the „library anxiety”, as well as the manners of dealing with this
negative phenomenon, trying to make library a commonly and willingly visited place.
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Arctowie

dzieciom

„Książka to nałóg gorszy od wódki. Wciąga w swą służbę całe
rodziny” (Arct, 1962, s. 12) – twierdziła ciotka Stanisława Arcta.
Trudno zaprzeczyć tej prawdzie, sformułowanej nieco żartobliwie,
ale doskonale odzwierciedlającej stosunek do lektur rodu Arctów.
Ich nazwisko jest znane wszystkim, którzy interesują się polskim
piśmiennictwem. Wydawnictwo Arctów zaliczane jest do najznamienitszych wydawnictw polskich. Na ich temat powstało wiele publikacji,
m.in. autorstwa Ewy Rutkiewicz (Rutkiewicz, 1986), Janusza Dunina
(Dunin, 1991) czy Andrzeja Skrzypczaka (Skrzypczak, 2003). Jednak każdy, kto chce dogłębnie poznać historię tej niezwykłej rodziny,
sięga w pierwszej kolejności po wspomnienia Stanisława Arcta.
Z nich możemy dowiedzieć się, że pierwszą księgarnię Arctów
założył w Lublinie w 1836 roku 1 osiemnastoletni Stanisław. Przy niej
powstała introligatornia, antykwariat i wypożyczalnia, o której w Kartkach z podróży pisał Bolesław Prus: „Wypożyczalnia bezwarunkowo
warszawskie przewyższa. W Warszawie bowiem istnieje fatalny zwyczaj
spychania do czytelni romansideł i różnych starych gratów, podczas
gdy pan S. Arct w czytelni swej pomieszcza wybór najnowszych wydawnictw” (Arct, 1962, s. 68). W wypożyczalni tej były dostępne książki
polskie i francuskie. Nieco później Arctowie otwarli również wypożyczalnię książek dziecięcych i młodzieżowych, co było, jak podkreśliła
Mieczysława Wełna-Adrianek (Wełna-Adrianek, 1970, s. 51-51), nowością na skalę krajową. Arct był „pierwszym z lubelskich księgarzy, który
nadał temu działowi swego przedsiębiorstwa zorganizowane formy, co
przejawiało się w operowaniu niezależnym od księgarni księgozbiorem,
wypracowaniu powszechnie obowiązującego regulaminu wypożyczeń,
1 Mieczysława Wełna-Adrianek w publikacji Historia księgarni Arctów w Lublinie dowodzi
jednak, że księgarnia Arctów powstała dopiero w 1838 roku (Wełna-Adrianek, 1970).
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w publikowaniu na użytek czytelników katalogów” (Wełna-Adrianek,
1970, s. 49). Po Stanisławie interes przejął jego bratanek, Michał Arct.
Znakiem firmowym Arctów stały się dwie męskie dłonie złączone uściskiem, a hasło, które im przewodziło, było niezwykle krótkie, ale w pełni
oddawało wyznawane przez nich wartości. Brzmiało: „Prawdą a pracą”.
Arctowie byli ludźmi, którzy kochali książki, a w życiu kierowali się
uczciwością. Na pewno nie można ich nazwać dorobkiewiczami, ponad
pieniądz bardziej cenili dobrą literaturę. Starannie dobierali książki,
które sprzedawali, później również te pozycje, które wydawali. Zwracali uwagę, by były to lektury potrzebne, poszukiwane i tanie. Często
rezygnowali z bogatej szaty edytorskiej, by książka nie była zbyt droga.
Z czasem przenieśli się do Warszawy – tam Michał Arct nabył księgarnię na rogu Nowego Światu i ulicy Wareckiej, gdzie edytor z powodzeniem kontynuował dotychczasową działalność.
Od początku Arctowie kładli nacisk na literaturę dla dzieci i młodzieży. Jest to fakt znaczący, gdyż – jak wiadomo – książki dla najmłodszych długo nie były zaliczane do literatury pięknej. Informacje
o wydawnictwach dla młodego odbiorcy pojawiały się w prasie tylko
raz w roku – przed Bożym Narodzeniem, nie miały więc odpowiedniej
reklamy. Jednak Michał Arct nie obawiał się braku nabywców i rzeczywiście miał rację – niemal każda wydana przez niego książka dla dzieci
lub młodzieży odnosiła sukces.
Działalność wydawniczą zapoczątkował Stanisław Arct, który,
zanim został samodzielnym wydawcą w 1855 roku, wchodził w spółki
z innymi wydawcami. W ten sposób przyczynił się do pojawienia na
rynku takich książek dla dzieci i młodzieży, jak Wybór z Pisma Świętego
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej czy Zwierzęce życie Zwierzchowskiego. Gdy podjął samodzielną działalność wydawniczą, zdecydował
o druku kolejnych lektur dla najmłodszych – były to utwory Władysława Ludwika Anczyca – Zwierzęta mówiące i Książeczka dla wiejskich
dzieci, które już elementarz skończyły. W pierwszych trzynastu latach
działalności Arctowie wydali 280 książek dla dzieci i młodzieży.
Wśród wydawniczych propozycji dla dzieci pod koniec XIX wieku
ogromną popularnością cieszyły się kolorowe „książki obrazkowe”.
Składały się one głównie z ilustracji, które były uzupełniane krótkim
komentarzem. Zdarzało się, że w lekturach tych w ogóle nie było tekstu. Przeznaczone dla początkujących czytelników były odpowiednio
wzmacniane – strony naklejano na tekturki i łączono je za pomocą
płóciennych grzbietów. Arctowie jako jedni z pierwszych wydawców
polskich zaczęli wykonywać tego typu książeczki z ilustracjami litograficznymi. Technika litograficzna została wynaleziona pod koniec
XVIII wieku przez Alojzego Senefeldera. Wpłynęła na obniżenie kosztów
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druku ilustracji, dzięki czemu „książki obrazkowe” stały się tańsze,
powszechne i chętnie kupowane w całej Europie. Najwięcej produkowali ich Niemcy, którzy wzory dostarczali także wydawcom polskim,
w tym Arctom. Z czasem „książki obrazkowe” zaczęły powstawać w krajowych zakładach poligraficznych i były ilustrowane przez rodzimych
artystów. Pierwsze tego typu lektury Arctowie wydali jeszcze w Lublinie – były to wspomniane już Zwierzęta mówiące Anczyca, a także Świat
i dzieci Augusta Jeskego oraz Bukiecik Klemensa Junoszy.
Po „książkach obrazkowych” przyszedł czas na pozycje z serii
„Moich Książeczek”, których wydano około 200. Cechowały się one
bardzo niską ceną – jedna książka kosztowała 6 groszy, czyli tyle, ile
trzy bułki. Michał Arct chciał bowiem, by książka dla dziecka stała się
czymś powszednim, by w domach było ich jak najwięcej. Mały czytelnik, jego intelektualny rozwój był dla niego niezwykle ważny. „Książka
dla dziecka powinna kosztować tyle, co cukierek i tak jak rodzice dają
dzieciom na cukierki, powinni dawać «kieszonkowe» na zakup książek” (Arct, 1962,s. 191) – głosił Michał Arct, ale co najważniejsze – nie
poprzestawał na słowach. Kolejną serię książek wydał dla nieco starszych dzieci. „Zajmujące Czytanki” początkowo tłumaczono z języka
czeskiego. Cieszyły się ogromną popularnością, być może dlatego, że
były to książki przygodowe. Z czasem jednak „Zajmujące Czytanki”
zostały przekształcone w serię popularnonaukową i przestały być tak
chętnie czytane, a tym samym kupowane przez rodziców. W sumie ukazało się ich 300 tomików.
Nieco droższe były pozycje z serii „Moja Biblioteczka”. Te książki
dla najmłodszych były większe, w twardych oprawach, z barwnymi ilustracjami, dlatego ich cena była odpowiednio wyższa.
Arctowie nie tylko wydawali książki dla dzieci i młodzieży, ale też
zachęcali do pisania tego typu utworów i utrzymywali kontakty z ich
autorami. Wprawdzie były to kontakty czysto zawodowe, bo Michał Arct
uważał, że wydawca i twórca nie powinni być w zbyt dużej zażyłości,
ale opierały się na dużej dozie wzajemnej sympatii. Częstym gościem
w arctowskiej księgarni był poeta (pisujący także dla najmłodszych)
Artur Oppman zwany Or-Otem. Stanisław Arct wspomina, że „dla każdego miał Or-Ot przyjemne słówko, a dla dzieci uśmiech i cukierki”
(Arct, 1962, s. 152). Pisał on bardzo dużo, najczęściej zainspirowany
grafiką, współtworzył więc „książki obrazkowe”. W latach 1894-1896
w wydawnictwie Arcta ukazało się aż trzydzieści książek i książeczek
z jego tekstami!
W domu Arctów bywała Maria Konopnicka, już wtedy uznawana
za wielką pisarkę. To Michał Arct zachęcał ją, by zaczęła pisać także
utwory dla najmłodszych. Poruszał ten temat przy każdej okazji, dostar-
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czał autorce najlepsze książki z zakresu literatury dzieci i młodzieży.
Prosił, perswadował, zachęcał, aż Konopnicka zwróciła mu uwagę, że
zaczyna ją to męczyć. Jednak w końcu dała się przekonać i specjalnie
dla wydawnictwa Arcta napisała Moją książeczkę i Wesołe chwile małych
czytelników. Dopisywała utwory do konkretnych ilustracji – była więc
– podobnie jak Or-Ot – współtwórcą polskich „książek obrazkowych”.
W latach 1890-1895 powstały kolejne dzieła: Wiosna i dzieci, Pod majowym słonkiem, Filuś, Miluś i Kizia – wesołe kotki (wydane pod pseudonimem Mruczysław Pazurek), O Janku Wędrowniczku, Szkolne przygody
Pimpusia Sadełko czy Szczęśliwy światek. Około roku 1910 ich szatę
graficzną odnowił artysta malarz Antoni Gawiński. Jak pisze Stanisław
Arct: „Odrzucono pierwotny internacjonalny charakter ilustracji, wprowadzono motywy krajowe” (Arct, 1962, s. 156). W 1896 roku Konopnicka wydała u Arctów baśń O krasnoludkach i sierotce Marysi. Zanim
to jednak nastąpiło, prowadziła ożywioną korespondencję z wydawcą
na temat charakteru tego utworu. Bardzo jej zależało, by zobrazować
w nim typowo polskie skrzaty – życzliwe i pomocne człowiekowi, które
są elementem naszych rodzimych wierzeń ludowych. Przysporzyły one
sporo kłopotu ilustratorom, ponieważ nie posiadali żadnego wzorca,
jak ma wyglądać polski krasnoludek. Krótko po tym jak książka
została wydana, przetłumaczono ją na język angielski, czeski, włoski
i szwedzki. Do dzisiaj jest to ulubiona lektura najmłodszych.
Później nakładem wydawnictwa Arctów pojawiły się takie dzieła
Konopnickiej jak zbiór opowiadań Książka dla Tadzia i Zosi oraz
śpiewnik dla dzieci Cztery pory roku. Michał Arct zdawał sobie sprawę,
że jest to doskonała literatura na bardzo wysokim poziomie, chociaż
nakłady tych książek nie były wielkie – wahały się od dwóch do czterech tysięcy. Czytelnicy mieli się dopiero przekonać, że kierowane do
dzieci utwory Konopnickiej to wyjątkowe lektury, arcydzieła w swoim
gatunku. Stało się tak między innymi dzięki uporowi i licznym zabiegom
warszawskiego wydawcy.
Michał Arct zachęcił do pisania dla dzieci nie tylko Konopnicką,
ale także szereg innych, mniej znanych autorów. W wydawnictwie
Arctów swoje Śpiewy i zabawy oraz Gry i zabawy wydała Maria Weryho.
Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna – później autorki
podręczników, czytanek i wypisów szkolnych – swoją przygodę z piórem
rozpoczęły od wydania u Arcta powiastek dla dzieci. Wydawnictwo to
wydało także jedną z pierwszych polskich książek przeznaczonych
dla dziewczynek – Lalkę panny Gosi autorstwa Zuzanny Morawskiej.
Poza tym współpracowali z takimi autorami literatury dziecięcej
i młodzieżowej jak Kazimierz Gliński, Antonina Domańska, Władysław
Umiński, Walery Przyborowski czy Zofia Kowerska.
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Warto dodać, że synową Michała Arcta była Maria Buyno-Arctowa.
Początkowo próbowała swoich sił pisarskich jako autorka powieści
dla dorosłych. Jednak za namową teścia zaczęła pisać książeczki dla
dzieci, a następnie dla młodzieży. Dziś znana jest właśnie głównie z tej
twórczości – jako autorka Słoneczka i Kociej mamy.
Michał Arct dbał o to, by młody czytelnik mógł czytać książki
polskich autorów, ale doceniał także literaturę obcojęzyczną. Wybierał odpowiednie lektury i zlecał ich tłumaczenie. Spośród nich warto
wymienić Anię z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery, Robinsona
Crusoe Daniela Defoe, Przygody Guliwera Jonatana Swifta, Gwiazdę
przewodnią Joanny Gould, Brata ociemniałego Homera Greena i Wśród
lodów i nocy Fridtjofa Nansena. Wiele tych książek w trakcie tłumaczenia było adaptowanych do polskich realiów. Często stawały się
inspiracją dla polskich pisarzy, którzy tworzyli rodzime wersje znanych utworów. Niektóre arcydzieła literatury światowej (np. Chata wuja
Toma amerykańskiej pisarki Harriet Beecher Stowe, Ostatnie dni Pompei
Lyttona Bulwera) były tylko skrótowo omawiane, by tytuły te stały się
znane młodym czytelnikom, ażeby zachęcić ich do sięgnięcia w przyszłości po oryginały. Furtką do swobodnego tłumaczenia i wydawania
książek obcojęzycznych był brak ustaleń dotyczących praw autorskich.
Do 1912 roku w Królestwie Kongresowym bez komplikacji drukowano
więc najlepsze powieści o międzynarodowej sławie.
Arctowie czuwali nad każdym etapem powstawania książek dla
dzieci i młodzieży – starannie dobierali utwory, zachęcali do pisania
konkretnych, uzdolnionych autorów, osobiście czuwali nad korektą,
wybierali ilustracje. Lektury te zawsze były drukowane w ich własnej
drukarni, by ich wykonanie było na najwyższym poziomie.
Wydawnictwo Arctów dostarczało odpowiednią lekturę dla młodego
czytelnika, jak również podręczniki. Od 1872 roku współpracowało
z pedagogiem Adamem Augustem Jeske. W porozumieniu z nim zaplanowano cykl podręczników Systematyczny kurs nauk, który obejmował
książki do nauki na każdym etapie edukacji. W sumie miało ich być 28,
ale autor zdążył napisać tylko dwanaście – zmarł na gruźlicę. Stanisław
Arct w swoich wspomnieniach podkreślił, że w tamtych czasach polskie
podręczniki były niezwykle cenne. Polska znajdowała się pod zaborami,
szkół było mało, we wsiach panował analfabetyzm. Dzieci, zwłaszcza
te najmłodsze, uczyły się głównie w domach. Ci, którzy dysponowali
pieniędzmi, szukali guwernerów i prywatnych nauczycieli. Dlatego tak
istotne było, ażeby na rynku wydawniczym pojawiły się dobre, polskie
podręczniki, by najmłodsi Polacy mogli czerpać wiedzę z książek na
naprawdę wysokim poziomie. Podręczniki Jeskego na pewno można do
takowych zaliczyć. Były wznawiane aż do początków XX wieku.
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Nakładem wydawnictwa Arctów ukazywały się także inne podręczniki, wydawnictwa popularnonaukowe2, rzadziej książki z zakresu
szeroko pojętej pedagogiki. Trzeba podkreślić, że niektóre spośród
wydawanych podręczników miały charakter innowacyjny, jak na przykład książki Adama Antoniego Kryńskiego Gramatyka języka polskiego
i Pisownia polska, w których autor pisał o tzw. wymowie warszawskiej
(w opozycji do wymowy krakowskiej). Później została ona uznana jako
wzorzec ogólnopolski.
Najwięcej podręczników Arctowie wydali, gdy zmieniła się sytuacja
polityczna – po rewolucji rosyjskiej w 1905 roku. Wówczas przyzwolono, by w prywatnych szkołach dzieci uczyły się z polskich książek.
Intensywnie pracowano nad tymi pomocami naukowymi – drukowano
nie tylko podręczniki, ale też lektury i specjalne, szkolne wydania arcydzieł literatury. W latach 1906-1908 na rynku pojawiło się 194 książek
arctowskich przeznaczonych dla uczniów.
Mało znany jest fakt, że w 1920 roku firma Arctów oraz Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie zorganizowały spółkę księgarsko-wydawniczą w celu – jak napisano na wydrukowanej z tej okazji ulotce
– „zaspokojenia wielkich potrzeb szkolnictwa polskiego w dziedzinie
podręczników dla szkół wszelkiego typu” (Wełna-Adrianek, 1970, s. 52).
Praca nad podręcznikami była ogromnym wyzwaniem, szczególnie
dla kogoś takiego, jak Michał Arct. Z pełnym poświęceniem pochylał
się nad kolejnymi książkami, dobierał autorów, sprawdzał ich
możliwości. Zdarzało się, że rezygnował ze współpracy z niektórymi,
bo nie spełniali jego oczekiwań, na przykład pisali zbyt zawile. Teksty
innych poprawiał, przerabiał, skracał, by stały się zrozumiałe dla
uczniów. Michał Arct stale myślał o czytelniku, o odbiorze danej
lektury – niezależnie od tego, czy była to powieść przygodowa, książka
popularnonaukowa czy podręcznik.
Wydawanie podręczników przynosiło satysfakcję, ale też spore
dochody. Nakłady sięgały kilku tysięcy egzemplarzy i zawsze znajdowały
nabywców; były często wznawiane. Pozwoliło to Arctom nie martwić
się o finanse i inwestować w wydawnictwo.
Michał Arct wspierał redakcję „Przeglądu Pedagogicznego”, czasami
nawet użyczał jej swojego gabinetu. Czasopismo to skupiało najlepszych
warszawskich pedagogów z Janem Władysławem Dawidem i Anielą
Szycówną na czele. Aniela Szycówna była także przez pewien czas
redaktorem naczelnym „Mojego Pisemka”, czasopisma, które powstało
przy wydawnictwie Arctów. Pisemko promowało rodzimą twórczość
dla dzieci i młodzieży, a także dawało wskazówki wychowawcze dla
rodziców i opiekunów. Szycówna – jako doświadczony i wybitny
pedagog – chciała, by pismo to uczyło i wychowywało, a przy okazji
było źródłem rozrywki. Zupełnie odmienne zdanie miała synowa
2 Na przykład w roku 1910 Arctowie wydali ponad 70 pozycji tego typu.
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Michała Arcta – wspomniana już tu Maria Buyno-Arctowa. Szybko
została współredaktorką, a następnie – po rezygnacji Anieli Szycówny –
redaktorką „Mojego Pisemka”. Wówczas czasopismo to uległo całkowitej
zmianie, gdyż dominowały w nim utwory, które miały przede wszystkim
podobać się małym czytelnikom, a nie pouczać i moralizować.
„Moje Pisemko” miało ogromny wpływ na rozwój polskiej literatury dla dzieci i młodzieży. Publikowali w nim tacy autorzy, jak Janina
Porazińska, Ewa Szelburg-Zarembina, Hanna Januszewska, Maria
Kownacka. Większość z nich wydawała swoje książki u Michała Arcta.
Utwory tych pisarzy są do dzisiaj punktem odniesienia dla tych, którzy
chcą tworzyć dla najmłodszych.
Michał Arct osobiście czuwał nad przygotowaniem i opracowaniem
pierwszej, ilustrowanej encyklopedii dla młodzieży, która powstała
w latach 1896-1899. Nie była to praca łatwa, bo należało pozyskać
autorów (a jak było już wspomniane, pisanie dla najmłodszych w tamtych czasach nie nobilitowało pisarzy, a wręcz przeciwnie), sprawdzić,
by ich teksty były łatwe w odbiorze, ewentualnie je poprawić, ustalić liczbę działów i omawianych zagadnień. Przy encyklopedii pracowało wielu ilustratorów, a nad korektą czuwał sam wydawca. Obejmowała ona nauki ścisłe. Pomimo solidnego wykonania i braku na rynku
podobnych wydawnictw, pozycja ta nie od razu zyskała popularność.
Została dobrze przyjęta przez krytykę, ale nie do końca przełożyło się
to na sprzedaż – nakład rozchodził się bardzo powoli.
Stanisław Arct w swoich Okruchach wspomnień pisze wprost, że jego
rodzina, prowadząc księgarnię i wydawnictwo, działała w szeroko pojętej służbie społecznej. „Człowiek jest tyle wart, co jego dzieło. To, co się
zrobiło dla czytelnictwa, dla ułatwienia ludziom zdobycia wiedzy, dla
dania im godziwej rozrywki lub powiększenia zasobu ich wiadomości,
to tylko jest dokonanie” (Arct, 1962, s. 197) – powtarzał swojej rodzinie jego ojciec, Michał Arct. Dzięki takiej postawie literatura dziecięca
i młodzieżowa zyskała wielu znakomitych autorów, a ich dzieła mogły
zobaczyć światło dzienne.
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Magdalena Kulus
The Arct family for children
Summary
The article concerns the publishing activity of the Arct family, especially their influence
on the development of children’s literature. The author briefly sketches the history of the
publishing house and discusses in detail the different kinds of literature for the youngest
ones. The article mentions particular series and some significant books. It is to emphasize
that the Arct family did not only publish this kind of works, but they also encouraged the
authors to write for children. One of the collaborators was Maria Konopnicka. The article also
mentions the numerous translations of foreign books that reached the Polish book market
thanks to the Arct’s. The publication contains the information about the magazine „Moje
Pisemko”, created by the Artc family publishing office and which significantly favoured the
development of children’s literature.
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Joanna Wróbel
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sytuacja

wydawców książki katolickiej
w polsce przed rokiem 1989

P ierwsze oficyny wydawnicze związane z Kościołem katolickim
były zakładane i prowadzone przez zakony i zgromadzenia zakonne lub
podległe im instytucje. Drukarnie zakonne rozpoczęły działalność wraz
z przybyciem jezuitów i zaangażowaniem się ich w reformę katolicką.
Miały one na celu upowszechnianie doktryny katolickiej w ramach
walki z innowiercami oraz zaspokajanie potrzeb wydawniczych zakonników. Publikowały więc broszury, pisma i książki, a także podręczniki
i pomoce szkolne dla młodzieży zakonnej i świeckiej, druki administracyjne, dzieła teologiczne, ascetyczne i hagiograficzne (Korotajowa,
1983, s. 234-235).
W XVI-XVIII wieku najwięcej drukarń należało do zakonu jezuitów.
Krystyna Korotajowa wymieniła: Wilno – Drukarnia Akademii Wileńskiej (1586?-1773), Kalisz (1636-1773), Lwów (1642-1773), Poznań
(1677-1773), Lublin (1683-1773), Braniewo (1697-1773), Sandomierz
(1716-1773), Warszawa (1716-1773), Wrocław (1726-1777), Pińsk
(1729?-1743?), Nieśwież (1751-1773), Przemyśl (1759-1773), Połock
(1787-1820). Po kasacie zakonu większość oficyn przejęła Komisja
Edukacji Narodowej (Korotajowa, 1983, s. 233).
Na kresach kraju drukarnie zakładali bazylianie, aby bronić się
przed unitami i prawosławiem. Były to następujące ośrodki: Wilno
(1628-1839), Supraśl (1695?-1804), Poczajów (1735-1918), Uniów
(1648-1770, z przerwami), Lwów (1700-1708), Mińsk (1790-1793),
Żyrowice k. Słonima (koniec XVIII wieku). Karmelici również otwierali
swoje oficyny na pograniczach ojczyzny: Białynicze – Fundacja Lwa
Sapiehy (1638-1653?), Berdyczów – Drukarnia Fortecy NMP Karmelitów Bosych (1758-1884). Placówki wydawnicze franciszkanów znajdowały się w Wilnie (1671-1781) i we Lwowie (1769-1774). W Prusach
działalność edytorską prowadzili cystersi. Oficyna w Oliwie istniała
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w latach 1672-1744. Drukarnie pijarów znajdowały się w: Warszawie
(1683-1830?), Wilnie (1754-1840), Piotrkowie Trybunalskim (17921799), Połocku (1820-1833).
Poligrafia zakonu paulinów na Jasnej Górze została założona
w 1693 roku, a jej nakładem ukazywały się liczne publikacje dewocyjne
– modlitwy, koronki i litanie (wielokrotnie wznawiane i rozprowadzane
masowo). Oficyny prowadzili także dominikanie w Słonimiu (17771831), Misjonarze św. Wincenta a Paulo w Warszawie (1780-1860?),
trynitarze w Lublinie (1781-1818).
Produkcja wydawnicza zakonów w okresie staropolskim była uzależniona od zasobności i położenia poszczególnych klasztorów, a dodatkowo od ogólnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Odnotowano
liczbę ponad 11 000 pozycji wydanych nakładem tych oficyn, co wskazuje
na ich znaczenie dla kultury polskiej i umacniania wiary katolickiej.
W XIX wieku drukarnie zakonne istniały jedynie w zaborze austriackim (Korotajowa, 1983, s. 235). Prowadzili je jezuici przy kolegium w Starej Wsi koło Brzozowa (1889-1894) i dominikanie we Lwowie (1830-1839).
Wiek XX to m.in. powstanie nowoczesnej drukarni zakonu jezuitów
w Krakowie (1920), działającej na usługach Wydawnictwa Apostolstwa
Modlitwy (obecnie WAM) (Korotajowa, 1983, s. 235). W 1935 roku jezuici założyli też drukarnię w Warszawie. Maksymilian Kolbe, franciszkanin, zorganizował placówkę w Grodnie w 1922 roku, a w 1927 roku
przeniósł ją do Niepokalanowa, gdzie istnieje do dzisiaj (oczywiście
odnotowała przerwy w działalności). Własne drukarnie posiadali także
michalici w Miejscu Piastowym koło Krosna (1910-1939) i w Krakowie (1928-1939), misjonarze św. Rodziny w Górce Klasztornej koło
Złotowa (1923-1939), salezjanie w Warszawie (1923-1949), orioniści
w Zduńskiej Woli (1928-1947), werbiści w Górnej Grupie koło Grudziądza (1931-1939), chrystusowcy w Potulicach koło Nakła (19321939), albertyni w Warszawie (1935-1947) i Krakowie (1936-1939),
pallotyni w Warszawie (1935-1940). Na Śląsku drukarnię zakonną
założyli w 1936 roku salwatorianie (Mikołów), w 1939 roku przenieśli ją do Trzebinii-Sierszy (k. Krakowa); dopiero w 1950 roku przejęło
ją państwo. Oficyny zakonne zakładały także zgromadzenia żeńskie:
sercanki w Kielcach (1922-1947), klawerianki w Krośnie (1932-1940)
oraz loretanki w Warszawie (1920-nadal). Po II wojnie światowej zdecydowana większość zakonnych domów wydawniczych została przejęta
przez państwo.
Korotajowa nie podała w wykazie pełnego stanu istniejących w czasach nowożytnych drukarń zakonnych, o czym można się przekonać,
przeglądając wybrane strony poświęcone historii aktywnych dzisiaj
wydawców. Bez wątpienia jednak spis dostarcza cennych informacji
o działalności drukarń należących do katolickich zgromadzeń.
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W „Polskim Przewodniku Katolickim” z okresu dwudziestolecia
międzywojennego można znaleźć artykuły poświęcone katolickiemu
rynkowi wydawniczemu. W jednym z tekstów wymieniono wydawców,
którzy w tym czasie wyróżniali się aktywnością edytorską: Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu (od 1898), Wydawnictwo
Księży Jezuitów w Krakowie, Bibljoteka Religijna we Lwowie, Księgarnia „Kroniki Rodzinnej” w Warszawie (połączona w 1925 roku
z nowo powstałym Katolickim Towarzystwem Wydawniczym), Księgarnia „Polaka-Katolika” w Warszawie (w 1926 roku przeszła pod zarząd
Archidiecezji Warszawskiej), Drukarnia Niemiry w Warszawie, Księża
Misjonarze w Krakowie na Kleparzu, Ojcowie Dominikanie oraz Księża
Zmartwychwstańcy w Krakowie, Księgarnia Katolicka również w Krakowie (od 1874), Wydawnictwo Karola Miarki w Mikołowie, Księgarnia
Powszechna we Włocławku, Księgarnia Krakowska (od 1924), Księgarnia i Drukarnia Katolicka w Katowicach, Liga Katolicka i Księża
Salezjanie w Poznaniu. Odrębnie wyliczono oficyny specjalizujące się
w druku książek do nabożeństwa: Katolik w Bytomiu, T. Nagłowski
w Częstochowie (od 1892), Józef Angrabajtis w Krakowie (od 1895),
Kasprzykiewicz i Szmakfefer oraz Władysław Paszkowski w Warszawie
(A. L. S., 1927, s. 409-411).
Wśród najważniejszych i największych wydawnictw katolickich
okresu międzywojennego wymieniani są w innym źródle (Dyczewski,
1972, s. 294): Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, Księża Jezuici
w Krakowie, Księża Pallotyni w Warszawie, Katolicki Uniwersytet w Lublinie, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu. W tym czasie dużo
mówiło się o roli prasy i książki katolickiej. Kładziono szczególny nacisk
na trzy funkcje działalności wydawniczej: 1. szerzenie i pogłębianie
zasad wiary oraz zwyczajów katolickich; 2. kształcenie katolickiej opinii
w społeczeństwie; 3. polemizowanie z treściami propagowanymi przez
obóz polityczny przeciwny katolicyzmowi (Dyczewski, 1972, s. 294).
Panujące w Polsce międzywojennej korzystne warunki dla rozwoju
oficyn publikujących książki o tematyce religijnej wynikały zatem z przychylnego nastawienia Kościoła do książek, jako przekazu wspomagającego pracę duszpasterską, co zaowocowało powstaniem wielu nowych
wydawnictw katolickich – diecezjalnych i zakonnych. Na szczególną
uwagę zasługują: 1. Wydawnictwo Księży Jezuitów, którego nakładem
ukazywały się dzieła o wysokim poziomie typograficznym i merytorycznym, w tym dysertacje naukowe, przekłady, powieści i masowe wydania
Pisma Świętego; 2. Wydawnictwo Księży Pallotynów – wydające popularne broszury, ale także rozprawy naukowe; 3. Wydawnictwo Michalineum (Zgromadzenia św. Michała Archanioła) – publikujące broszury
o charakterze dewocyjnym, dzieła ascetyczne, literackie i kaznodziejskie;
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4. Wydawnictwo Salezjańskie; 5. Wydawnictwo Misjonarzy w Krakowie; 6. Wydawnictwo Redemptorystów w Krakowie; 7. Wydawnictwo
Dominikanów we Lwowie. Dla dalszego rozwoju wydawnictw katolickich ogromne znaczenie miała rozwinięta i dobrze wyposażona sieć
kościelnych zakładów poligraficznych. Jerzy Góral podał za O. M. Pirożyńskim, że w 1937 roku działało co najmniej 31 zakładów: 12 diecezjalnych i 19 zakonnych (Góral, 1991, s. 288-289).
W pierwszych latach PRL-u Kościół katolicki dążył do odtworzenia
zniszczonych w czasie okupacji wydawnictw i zakładów poligraficznych.
Trudności w rozwoju tych oficyn wynikały z administracyjnych
ograniczeń w pozyskiwaniu koncesji wydawniczych i przydziału
papieru oraz wskutek działania cenzury. Zaraz po zakończeniu II
wojny światowej działalność wydawniczą prowadzono w konspiracji,
a nowo powstałe wydawnictwa miały charakter oficyn uspołecznionych.
Barbara Bieńkowska zwróciła uwagę na szczególną sytuację edytorów
katolickich – kiedy doszło do koncentracji produkcji wydawniczej,
powstały duże firmy należące do państwa lub spółdzielni, a niezależne
wydawnictwa religijne stanowiły wśród nich odrębną grupę. Ze względu
na misję ewangelizacyjną musiały borykać się z jeszcze większymi
trudnościami cenzorskimi i ekonomicznymi, niż inni przedstawiciele
branży (Bieńkowska, 2005, s. 248).
Jako jeden z pierwszych w 1949 roku powstał, istniejący do dziś,
Instytut Wydawniczy PAX, założony przez stowarzyszenie o tej samej
nazwie. Publikował głównie współczesną literaturę polską: dzieła
Zofii Kossak-Szczuckiej (Szatkowskiej), Jana Dobraczyńskiego, Antoniego Gołubiewa, Hanny Malewskiej i in., a z przekładów m.in. wznowienia powieści Gilberta Keitha Chestertona, Sigrid Undset, Françoisa Mauriaca. Nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazywały się
także prace naukowe z zakresu teologii, filozofii, slawistyki, historii
oraz podręczniki, wydania Pisma Świętego, modlitewniki i śpiewniki
(Bromberg, 1966, s. 32-34).
Autorzy Rynku książki w Polsce 1944-1989 podali, że w latach
1945-1949 literatura religijna obficie ukazywała się pod szyldem różnorodnych wydawnictw kościelnych i zakonnych, z najbardziej aktywnych wymieniając: poznańską Księgarnię św. Wojciecha, Wydawnictwo
SS Loretanek-Benedyktynek w Warszawie, Wydawnictwo Milicji Niepokalanej w Niepokalanowie, Wydawnictwo Przeglądu Homiletycznego
w Kielcach, krakowskie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy – Księża
Jezuici, Wydawnictwo Ojców Redemptorystów we Wrocławiu, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Wydawnictwo Mariackie w Krakowie i Wydawnictwo Świętego Krzyża
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w Opolu. Po umocnieniu władzy komunistycznej i wprowadzeniu socrealizmu nastąpiło znaczne ograniczenie w publikacjach katolickich.
Mimo wszystko jednak, w latach 1949-1954 możliwości wydawnicze
polskich oficyn kościelnych były znacznie większe, niż w innych krajach tzw. demokracji ludowej (Kitrasiewicz i Gołębiowski, 2005, s. 25).
Nieco odmienne stanowisko przedstawił w swoim opracowaniu Jerzy
Góral. Podał, że tylko kilku wydawców zasilało rynek własnymi publikacjami, zresztą o niewielkich nakładach, z przewagą modlitewników i katechizmów. Dla przykładu wymienił trzech wydawców, których nie podali
Kitrasiewicz i Gołębiowski: Michalineum (zamknięte przez władze w 1950
roku), Pallottinum i Wydawnictwo Salezjańskie (Góral, 1991, s. 289).
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych postępowała centralizacja ruchu wydawniczego i upaństwowienie dystrybucji, powstał Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa oraz
rozpoczęła działalność Centrala Obrotu Księgarskiego „Dom Książki
Polskiej”. Chociaż oficjalnie „Dom Książki Polskiej” objął całą produkcję wydawniczą w kraju, to władze przychylniej patrzyły na istnienie
innych kanałów kolportażowych niż księgarnie. Dotyczyło to zwłaszcza
oficyn kościelnych, które rozprowadzały swoje publikacje w punktach
parafialnych. W tym czasie najwięcej publikował Instytut Wydawniczy PAX (Listy Nikodema Jana Dobraczyńskiego oraz inne pozycje tego
autora, wielokrotnie wznawiane przez cały okres komunizmu) i Księgarnia Św. Wojciecha (serie: „Pisma Ojców Kościoła”, „Sprawy Biblijne”,
„Starożytna Myśl Chrześcijańska”, „Teksty Pisma Świętego”). Od roku
1948 rozpoczęła działalność oficyna Pallottinum, wydająca głównie
teologię i filozofię katolicką w ramach następujących serii: „Biblioteka
Pomocy Seminaryjnych”, „Komentarz Pisma Świętego Starego Testamentu”, „Komentarz Pisma Świętego Nowego Testamentu”. Natomiast
utworzona w 1951 roku Ars Christiana publikowała serię „Sztuka
Sakralna w Polsce” (Kitrasiewicz i Gołębiowski, 2005, s. 55-56).
Adam Bromberg (Bromberg, 1966, s. 31-32) wśród czołowych
oficyn katolickich działających w latach 1944-1955 wymienił
następujących wydawców: Instytut Wydawniczy Stowarzyszenia PAX
– Warszawa, Wydawnictwo OO. Jezuitów – Warszawa, Wydawnictwo
„Apostolstwa Modlitwy” – Kraków (od 1994 roku znane jako WAM),
Wydawnictwo św. Wojciecha („Albertinum”) – Poznań, Wydawnictwo
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin, Wydawnictwo Księży
Pallotynów – Ołtarzew i Poznań, Księgarnia Świętego Jacka – Katowice,
Wydawnictwo Księży Franciszkanów – Niepokalanów, Wydawnictwo św.
Krzyża – Opole, Verbum i Księgarnia Jedność – Kielce, Wydawnictwo
Ojców Karmelitów Bosych – Kraków, Księgarnia Krakowska – Kraków,
Wydawnictwo Mariackie – Kraków. W spisie zamieścił też Wydawnictwo
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Ars Christiana – Warszawa (założone w 1954 roku) i Wydawnictwo
Literatury Religijnej (powstałe w 1961 roku).
Po wydarzeniach z października 1956 roku oficyny odzyskały pewną
swobodę wydawniczą, dodatkowo reaktywowano Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek. Istotne było odzyskanie prawa do wydawania
publikacji katolickich przez szkoły wyższe oraz stowarzyszenia. Na fali
„odwilży” w roku 1959 powstał Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Oficyna publikowała literaturę religijną, a zwłaszcza dzieła filozoficzne,
teologiczne i światopoglądowe, jak również poezję i prozę. W pierwszym
roku działalności ukazała się m.in. Droga krzyżowa kardynała Stefana
Wyszyńskiego i trzy tomy Myśli św. Teresy z Lisieux. W tym samym czasie Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opublikowało
studia Karola Wojtyły: Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera oraz Miłość i odpowiedzialność. Zaś nakładem Wydawnictwa oo. Palotynów Pallotinum ukazał się
tomik poezji ks. Jana Twardowskiego Wiersze (Kitrasiewicz i Gołębiowski, 2005, s. 103).
Praca Anny Kowalewskiej Wydawnictwa katolickie w PRL, napisana
w 1984 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Warszawskiego (Frołow, 2001, s. 25.), zawiera m.in. dane dotyczące
liczby tytułów i wysokości nakładów publikacji katolickich (tab. 1).
Tabela 1. Liczba i nakłady tytułów w latach 1944-1961.
Rok

Liczba wydanych tytułów książek
katolickich

1944
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

52
239
325
375
291
50
31
71
53
50
52
39
69
59
96
94
112

Łączny nakład książek
katolickich w tys. egz.
169,00
622,00
430,00
711,00
140,00
502,00
370,00
740,00
612,00
1 127,00
432,00
441,20
1 653,00
1 405,00
591,00
1 180,70
716,90

1
2
3
3

Źródło: A. Kowalewska, Wydawnictwa katolickie w PRL. Za: J. Frołow (2001), Raport
o książce katolickiej. Warszawa, s. 25.
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Zestawienie dobrze ilustruje ówczesną sytuację. W pierwszych
latach po II wojnie światowej (okres 1946-1949) oficyny katolickie
cechowała jeszcze znaczna aktywność wydawnicza – średnio około 102
tytułów rocznie, podczas gdy w kolejnej dekadzie (1950-1960) średnia
spadła o połowę (około 51 tytułów na rok). Praca wydawnictw związanych z Kościołem katolickim była narażona na coraz większe ograniczenia, co skutkowało m.in. mniejszymi nakładami.
Okres 1961-1970 to czas względnej stabilizacji gospodarczej
i ekonomicznej kraju. Stosunkowo dużo w tych latach publikował
Instytut Wydawniczy PAX i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Pierwszy z ich wydawał wiersze, powieści i opowiadania współczesnych
polskich autorów, m.in. Romana Brandstaettera, a w cyklu prezentującym poglądy filozoficzne i teologiczne chrześcijańskich myślicieli
ukazały się teksty św. Grzegorza z Nyssy, św. Ambrożego z Mediolanu,
św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Jana Damasceńskiego i innych.
Z kolei Społeczny Instytut Wydawniczy Znak publikował rozprawy
i zbiory myśli hierarchów kościelnych: papieża Jana XXIII, prymasa
Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego biskupa Krakowa Karola Wojtyły.
Ukazywały się też rozważania osób świeckich i duchowych, monografie
teologów i filozofów chrześcijańskich, zbiory esejów i literatura piękna
(Kitrasiewicz i Gołębiowski, 2005, s. 156-157).
Następne dziesięciolecie, obejmujące lata 1971-1980, to okres, w którym działał Naczelny Zarząd Wydawnictw, powołany w 1970 roku. Część
oficyn została bezpośrednio uzależniona od tej instytucji, inne musiały
uzyskać jej akceptację. Nowo powstałemu urzędowi nie podlegały jednak wydawnictwa katolickie, pozostające pod bezpośrednim nadzorem
ministra kultury i sztuki, m.in.: Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallottinum, Ars Christiana, Księgarnia św. Wojciecha,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Wydawniczy PAX. W tym
czasie znowu najaktywniejsze wydawniczo były dwie ostatnie z wymienionych oficyn. Nakładem PAX-u ukazywało się wiele tekstów świeckich
o walorach publicystycznych, proza i poezja oraz dzieła religijne, m.in.
Kościół a kultury. Antropologia stosowana na użytek misjonarzy J. Louisa
Luzbetaka, O Bogu – Człowieku i apostołach Wojciecha Bąka. Za pośrednictwem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znaku wydano książki
ks. Adama Bonieckiego, ks. Mieczysława Malińskiego, ks. Jana Twardowskiego, kardynała Josepha Ratzingera i innych autorów. Po wyborze
Karola Wojtyły na papieża przystąpiono do edycji jego tekstów teologicznych i publicystycznych, utworów literackich oraz kazań z całej drogi
kapłańskiej. Natomiast po pierwszej pielgrzymce opublikowano Przemówienia. Homilie. Polska 2 VI-10 VI 1979. Kalendarium pobytu Jana Pawła
II w Polsce (Kitrasiewicz i Gołębiowski, 2005, s. 178, 209-212).
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Oficyny katolickie podlegające powołanej w 1957 roku Komisji
Episkopatu Polski dla Spraw Wydawnictw Katolickich starały się prowadzić wspólną politykę wydawniczą. Ich działania miały na celu promocję najbardziej potrzebnej i wartościowej literatury religijnej. Autorzy monografii poświęconej Wydawnictwu WAM (Wilkosz i Grzebień,
1997, s. 18), podając zestawienie planów wydawniczych dla roku 1977,
wymieniają: osiem wydawnictw diecezjalnych (Katowice, Kraków,
Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Sandomierz, Wrocław), pięć wydawnictw zakonnych (franciszkanie konwentualni, jezuici, karmelici bosi,
loretanki, pallotyni), dwa wydawnictwa związane z ośrodkami akademickimi (KUL, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie) oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Pomimo trudności liczba wydawców książek katolickich wciąż
rosła. W Statystyce Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce podano, że
w 1982 roku funkcjonowało 29 oficyn. Ośrodki wydawnicze znajdowały
się w całym kraju: Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Niepokalanowie, Olsztynie, Opolu, Płocku, Sandomierzu, Wrocławiu, Łodzi,
Lublinie, Częstochowie i in. Wśród nich większość stanowili edytorzy
związani z diecezjami i zakonami. (Zdaniewicz, 1982, s. 93). Lata osiemdziesiąte były bardzo trudne dla polskiego ruchu wydawniczego. Upadek gospodarki miał znaczny wpływ na jakość, nakłady i ceny książek.
Brakowało funduszy na tłumaczenia. W czasie stanu wojennego działały trzy organizacje, których zadaniem było wspieranie rynku wydawniczego: Porozumienie Wydawców, Zrzeszenie Księgarstwa i Zrzeszenie
Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Poligraficznego „Poligrafia”.
Po 1980 roku Kościół katolicki uzyskał zezwolenie na wydawanie
nowych tytułów oraz na zwiększenie nakładów. Nadal jednak istniały
w tej sferze znaczne ograniczenia (Mariański, 2000, s. 46-47).
W tym czasie wznowiły swoją działalność, zamknięte wcześniej przez
władze PRL-u, dwie oficyny – Wydawnictwo „Michalineum” i Wydawnictwo Salezjańskie – oraz powstały zupełnie nowe, m.in.: Oficyna
Przeglądu Powszechnego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Wydawnictwo Księży
Marianów, Wydawnictwo „Verbinum”. Według rocznika statystycznego
Kościół katolicki w Polsce 1918-1990 w 1987 roku działało 32 wydawców
katolickich z planem tytułowym dla podanego roku na 407 publikacji
zwartych. W latach 1987-1990 odnotowano większą obecność książki
katolickiej na rodzimym rynku księgarskim. Rozwijała się kościelna
sieć księgarska, ale książki wydawców katolickich zaczynały pojawiać
się także w księgarniach publicznych, natomiast wydawcy odnotowali
wzrost nakładów i liczby tytułów. Powoli zmieniał się również profil
i tematyka publikowanych książek. Nadal ukazywały się modlitewniki,
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katechizmy i książki z literatury teologicznej, ale w ofercie wzrastała
też liczba tytułów popularnych, publikacji encyklopedycznych, literatury dla dzieci i młodzieży (Góral, 1991, s. 290-291).
Warto przywołać zestawienia statystyczne, prezentujące liczbę tytułów i wielkość nakładu dla wybranych wydawców katolickich w latach
1980-1989 (tab. 2) oraz rodzaje książek opublikowanych w roku 1989
przez niektóre oficyny (tab. 3).
Tabela 2. Działalność wydawnicza wybranych wydawnictw katolickich w latach
1980-1989.
1980
Wydawnictwa

Liczba
tytułów
książek

1985

Nakład
łączny
(w egz.)

Liczba
tytułów
książek

1989

Nakład
łączny
(w egz.)

Liczba
tytułów
książek

Nakład
łączny
(w egz.)

Ośrodek Dokumentacji
i Studiów Społecznych

5

10000

3

23000

8

190000

Oficyna Przeglądu
Powszechnego

–

–

1

9000

3

55000

Wydawnictwo Pallottinum

10

Wydawnictwo Salezjańskie

3

13000

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

8

55000

Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak

9

365000

23

224000

6

35000

28

775000

6

160000

8

135000

116000

13

240000

24

490000

26

29000

20

50000

47

187000

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Wydawnictwo UNUM

6

13000

13

194000

15

258000

Wydawnictwo Księży Werbistów
VERBINUM

–

10

280000

16

550000

Wydawnictwo Towarzystwo
Naukowe KUL

194000

–

20

Źródło: Góral J. (1991), Wydawnictwa i prasa katolicka. W: Kościół katolicki w Polsce
1918-1990. Rocznik statystyczny. Pod red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa,
s. 296.

Z wydawnictw wymienionych w tabeli 2 najwięcej tytułów publikowało Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, przy stosunkowo
niewielkich nakładach. Na uwagę zasługują też: Wydawnictwo Pallo-ttinum, Wydawnictwo Salezjańskie, Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak i Wydawnictwo UNUM – w oficynach tych dla podanego okresu
wyraźnie wzrosła liczba wydawanych tytułów.
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Ogółem

Pismo Święte,
modlitewniki,
katechizmy

Encyklopedie,
słowniki,
bibliografie,
konkordacje

Literatura
naukowa

Literatura
popularna

Literatura
dla dzieci

Tabela 3. Książki wydane przez wybrane wydawnictwa katolickie w 1989 roku według
rodzajów.

a

8

5

–

–

3

–

b

135000

75000

–

–

60000

–

a

14

–

–

1

11

2

b

397000

–

–

7000

290000

100000

a

23

–

1

7

14

1

b

224000

–

10000

78000

116000

20000

a

15

4

1

9

–

1

b

258000

170000

10000

53000

–

25000

a

24

2

–

–

22

–

b

490000

35000

–

–

455000

–

Wydawnictwa
a - liczba tytułów
b - nakład łączny w egz.

Wydawnictwo Sióstr
Loretanek

Wydawnictwo Księży
Marianów

Wydawnictwo Pallottinum

Polskie Towarzystwo
Teologiczne Wydawnictwo
UNUM

Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak

Źródło: Góral J. (1991), Wydawnictwa i prasa katolicka. W: Kościół katolicki w Polsce
1918-1990. Rocznik statystyczny. Pod red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa,
s. 296.
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Po przeanalizowaniu danych prezentowanych w tabeli 3 nasuwają
się pewne wnioski. Po pierwsze wybór ilustruje szczególną sytuację
Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, który – jeśli weźmiemy pod
uwagę wysokość nakładów – znacznie odbiega od pozostałych. Po drugie, propozycje katolickiej literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw encyklopedycznych były nadal nieliczne, chociaż po 1989 roku
niektóre oficyny uczyniły z tych publikacji specyfikę swojej działalności. Są to istotne przesłanki świadczące o potencjale jaki tkwił w sektorze rynku książki religijnej.
Autorzy Biblioteki Analiz przytoczyli niektóre tytuły znajdujące się
w tym czasie w ofercie wydawnictw katolickich (Kitrasiewicz i Gołębiowski,
2005, s. 255-256, 271-273). Prym wiódł Instytut Wydawniczy PAX,
wydając powieści Jana Dobraczyńskiego i Romana Brandstaettera,
encykliki papieskie Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, teksty
teologiczne i źródłowe oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
publikując książki takich autorów, jak kardynał Stefan Wyszyński,
ks. Józef Tischner, Czesław Miłosz, Josif Brodski, Clive Staples
Lewis. Inni edytorzy katoliccy nie pozostawali w tyle. Wydawnictwo
Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze” swój asortyment wydawniczy opierało na twórczości Anny Kamieńskiej: Notatnik 1965-1972,
Notatnik 1973-1979, Ojcze nasz, 8 x radość, Dwie ciemności, Na progu
słowa, Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie, wydając również
powieści i poezje Romana Brandstaettera, Listy św. Katarzyny z Sieny,
Dominikanie – szkice z dziejów zakonu. Nakładem oficyny „Pallottinum”
ukazał się Słownik obrazów i symboli biblijnych Manfreda Lurkera,
książki ks. Włodzimierza Sedlaka, ks. Eugeniusza Weronia, poezje
ks. Janusza Stanisława Pasierba, ks. Jana Twardowskiego i innych
twórców. Księgarnia św. Wojciecha opublikowała m.in. Papiestwo
i papieże dwóch ostatnich wieków Zygmunta Zielińskiego, Człowiek wobec
problemu wiary ks. Władysława Koski, Droga krzyżowa. Czternaście
przystanków smutnych pod jednym wesołym ks. Jana Twardowskiego.
Spośród publikacji Księgarni św. Jacka warto wymienić kilka: Dzieje
chrześcijaństwa w zarysie ks. Daniela Olszewskiego, Apokryfy Nowego
Testamentu i Słownik biblijny Hugolina Langkammera OFM, Bóg na
moich drogach Romana E. Rogowskiego. Wydawnictwo Archidiecezji
Warszawskiej wydało z kolei m.in.: Wiersze wybrane ks. Janusza
Stanisława Pasierba, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 19371985, Zapisane w brulionie rozmyślania, Sumienie ruszyło, Patyki i patyczki.
Utwory dla dzieci ks. Jana Twardowskiego. We Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej ukazały się Dwie wizyty Jana Pawła II w kraju, O was i za
was. Trzecia wizyta Jana Pawła II w kraju ks. Mieczysława Malińskiego.
Natomiast oficyna SS Loretanek wydała m.in. Miniatury ewangeliczne
ks. Wiesława Aleksandra Niewęgłowksiego, a Wydawnictwo Księży
Marianów – np. Największa jest miłość ks. Stanisława Klimaszewskiego.
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Sytuacja na rynku książki katolickiej tuż przed transformacją
gospodarczą kraju wskazywała na wciąż rosnącą liczbę oficyn katolickich. W 1987 roku były to 32 wydawnictwa, dwa lata później działało ich
już 46, m.in.: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” (Gniezno),
Wydawnictwo oo. Bernardynów „Calvarianum” (Kalwaria Zebrzydowska), Wydawnictwo „Jedność” (Kielce), Wydawnictwo „Michalineum”
(Marki k/Warszawy), Wydawnictwo Diecezjalne (Pelplin), Wydawnictwo
„Hlondianum” Towarzystwa Chrystusowego (Poznań), Wydawnictwo
„Ottonianum” (Szczecin), Biblioteka „Więzi” (Warszawa), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej (Warszawa). Wśród oficyn w dalszym
ciągu dominują instytucje zależne od diecezji czy zgromadzeń zakonnych, ale przybywa edytorów w ośrodkach naukowych i związanych
z prasą katolicką (Góral, 1991, s. 302-303).
Wymienione wydawnictwa katolickie działały na polskim rynku w czasach PRL oficjalnie. Niektóre z oficyn odniosły spory sukces w Polsce po
transformacji gospodarczej, zarówno te bezpośrednio związane z Kościołem katolickim, jak Księgarnia św. Wojciecha, Pallottinum, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, czy znajdujące się w rękach osób prywatnych,
jak Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Inne zupełnie nie sprostały
warunkom panującym w rynkowej rzeczywistości ekonomicznej.
Po 1989 roku polski rynek książki zaczął funkcjonować w nowych
realiach społeczno-gospodarczych. Przestała też istnieć Komisja
Episkopatu do Spraw Wydawnictw Katolickich, zajmująca się głównie
działalnością mającą na celu powoływanie do istnienia nowych oficyn. Już w 1988 roku, gdy nastąpiła liberalizacja przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zaczęły powstawać nowe
oficyny, w tym także specjalizujące się w tematyce religii katolickiej. Po
czasie izolacji, cenzury i licznych ograniczeń ze strony władz komunistycznych edytorzy bardzo sprawnie zareagowali na zmiany, co doprowadziło do szybkiego rozkwitu tego sektora rynku książki w Polsce.
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Joanna Wróbel
The situation of catholic book publishers in Poland before the year 1989
Summary
Catholic book publishers in Poland are important participants of the book market. The
history of catholic printing offices reaches the Old Polish period. The first publications were
sponsored by the convent printing houses and in the 19th and 20th century the professional
printing offices began to emerge. The article presents a brief history of editors related with
Catholic Church until the year 1989.
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Marta Sierżęga
Biblioteka Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej

Rynek

akademickiej książki chemicznej

Problem zdefiniowania terminu „książka akademicka” oraz umiejscowienia jej w typologii publikacji naukowych nie został dotąd rozwiązany. W opublikowanym przez Bibliotekę Narodową „Ruchu
Wydawniczym w Liczbach” z roku 1962, obrazującym statystykę
rynku wydawniczego, pod pojęciem „książki naukowej” wymieniono:
-- publikacje teoretyczno-badawcze, czyli prace naukowe;
-- publikacje dotyczące kształcenia i doskonalenia podyplomowego;
-- podręczniki dla szkół wyższych;
-- publikacje informacyjno-bibliograficzne: bibliografie, słowniki,
encyklopedie, które również wykorzystują studenci w czasie nauki.
Biblioteka Narodowa wyodrębniła z kategorii „książka naukowa”
pojęcie „książka akademicka” nie tylko na potrzeby statystyczne, ale
głównie przez wzgląd na jej formę wydawniczą (Walewska, 2001, s. 9-10).
Kolejna próba zdefiniowania książki akademickiej miała miejsce w 1986 roku. Wówczas to Leon Marszałek w książce Edytorstwo
publikacji naukowych podzielił wszystkie wydawnictwa na siedem
typów: naukowe, podręczniki dla szkół wyższych, zawodowe, podręczniki szkolne, popularno-ogólne, literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci (Marszałek, 1986, s. 138). Nas interesować
będą publikacje naukowe oraz podręczniki dla szkół wyższych, częściej
zwane publikacjami akademickimi czy też książkami akademickimi. Za
publikację naukową uznaje się prace oparte na wynikach badań, bezpośrednio przyczyniające się do postępu określonego rodzaju badań
(Pieter, 1967, s. 28). Również według definicji Marszałka książka akademicka jest typem publikacji naukowej.
Dla rozwoju rynku książki ważne okazały się zmiany w ustawie
o działalności gospodarczej z 1988 roku, które objęły również wydawców. Na rynku – obok sztandarowych oficyn, słynących z produkcji
książki naukowej i akademickiej – powstały wydawnictwa konkuren-
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cyjne, zainteresowane dystrybucją publikacji naukowych. Dla wielu
wydawnictw zajmujących się dotychczas wyłącznie drukiem książki
naukowej, pojawienie się konkurencji na rynku było destrukcyjne. Jednak były też takie oficyny, które przetrwały i dobrze prosperują po dziś
dzień. Przeobrażenia dotyczyły autorów publikacji naukowych, wprowadzono również nowe zasady publikowania, które zmusiły redaktorów do znalezienia odpowiedniego sposobu szybkiej dystrybucji książki
akademickiej. Licznie zaczęły powstawać wydawnictwa przy uczelniach,
z czasem często przekształcane w samodzielne jednostki organizacyjne.
Istotną rolę w rozwoju rynku książki naukowej i akademickiej odegrały
też targi książki naukowej oraz powołanie w 1996 roku Stowarzyszenia
Wydawców Szkół Wyższych (Walewska, 2001, s. 13-16).
Dystrybucja
Okres transformacji gospodarczej w Polsce nie sprzyjał rozwojowi
rynku hurtowo-księgarskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o książkę naukową
i akademicką. Formy dystrybucji hurtowej i detalicznej zaczęły kształtować się od nowa. Oficyny wydawnicze, które chciały utrzymać się na
rynku, zmuszone były dotrzeć do odbiorcy bezpośrednio. W tym czasie
księgarnie przekształcały się, powstawały nowe, także o profilu naukowym oraz akademickim. Zaobserwowano zjawisko otwierania księgarń
na terenie uczelni, ściśle dostosowanych do potrzeb studentów oraz
pracowników naukowych. Więksi dystrybutorzy zaczęli przejmować
mniejszych i tworzyć nowe kanały dystrybucyjne, dzięki czemu pozycja książki naukowej i akademickiej na rynku księgarskim znacznie
się umocniła. Z nowych form rozpowszechniania książek zastosowano:
sprzedaż internetową, wysyłkę pocztową bezpośrednio do odbiorcy oraz
uczestnictwo w targach książki naukowej. Liczne wydawnictwa inwestują w katalogi z własnymi publikacjami; ci, których na to nie stać,
mogą zaprezentować swoje publikacje w Ogólnopolskiej Dysponendzie
Wydawnictw Uczelnianych (Walewska, 2001, s. 13-16). Jej inicjatorem
jest Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Niezmiennie, rokrocznie, od 1994 roku Dysponenda jest wydawana przez inną oficynę wydawniczą. Jest to w Polsce jedyny tego rodzaju informator, który uwzględnia wszystkie dziedziny wiedzy; jest adresowany przede wszystkim do
środowiska akademickiego, bibliotek, księgarń naukowych oraz szkół.
Zamierzeniem wydawcy jest przedstawienie publikacji, która stanowi
„podstawowe źródło informacji o dorobku wyższych uczelni w Polsce”
(Ogólnopolska, 2010).
Na rynku książki można wyodrębnić trzy rodzaje dystrybucji:
hurtową, detaliczną i bezpośrednią (Gołębiewski i Frołow, 2009).
W pierwszej prosperują trzy największe firmy, mianowicie: Ogólnopolski
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System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, sieć księgarni Matras
i Firma Księgarska Olesiejuk. W sprzedaży detalicznej uczestniczą
praktycznie wszystkie księgarnie i te wydawnictwa, które świadczą
usługi odbiorcom finalnym. Natomiast dystrybucja bezpośrednia, która
polega na dotarciu przez sprzedawcę wprost do potencjalnego klienta,
obecnie jest tak szeroko rozpowszechniona, że nawet hurtownicy
praktykują taką formę rozprowadzania publikacji.
Liderem w zakresie dystrybucji hurtowej od lat jest Ogólnopolski
System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, prowadzący sprzedaż hurtową książek; świadczy również usługi dystrybucyjno-logistyczne na
polskim rynku wydawniczo-księgarskim. Firma prosperuje od 1999
roku i obsługuje nie tylko wydawców, ale również księgarnie, biblioteki
oraz sieci księgarskie. W ofercie firmy znajduje się ponad 60 tysięcy
tytułów; oprócz beletrystyki można znaleźć publikacje wydawnictw
z grupy Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), czyli m.in. wydawnictwa naukowe i akademickie (Azymut).
Sieć księgarń Matras oferuje ponad 130 tysięcy tytułów książek skierowanych do różnych odbiorców. Aktualnie Matras dysponuje dwoma
centralami logistycznymi, 103 placówkami detalicznymi, na stałe współpracuje ze 120 księgarniami niezależnymi, zaopatruje również biblioteki
oraz takich odbiorców, jak szkoły, instytucje publiczne i firmy (Matras).
Z kolei Firma Księgarska Olesiejuk prosperuje od 1994 roku.
Oprócz hurtowej dystrybucji wydawnictw drukowanych, zajmuje się
również składowaniem książek oraz drukiem cyfrowym. Nakładem oficyny ukazały się liczne publikacje, głównie pozycje dla dzieci, poradniki, książki popularnonaukowe oraz słowniki i albumy (Firma).
Marketing, informacja, promocja książki akademickiej
Marketing wydawniczy jest dość istotną sprawą w działalności każdego wydawnictwa. Bez planu marketingowego wydawca nie pozyska
potencjalnego klienta. W dużych firmach wydawniczych powoływane są
działy, które zajmują się wyłącznie marketingiem, czyli poszukiwaniem
i jednocześnie pozyskiwaniem nowych grup odbiorców, analizą rynku,
planowaniem strategii dla konkretnych tytułów oraz grup tematycznych, promowaniem wydawnictwa na targach, festiwalach, jak również
rozpowszechnianiem oferty wydawniczej za pomocą katalogów, ulotek
reklamowych. Tym samym wydawnictwo obecne jest w mediach, co
wiąże się z rozpoznawalnością marki i zaufaniem do jej produktów.
Inaczej jest niestety z wydawnictwami uczelnianymi, często finansowo
uzależnionymi od uczelni. Środki przeznaczane są na promowanie
własnych wydawnictw akademickich i naukowych wśród swoich stu-
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dentów i wykładowców. Często to właśnie wykładowca poleca studentom wydawnictwa uczelniane, które notabene potrzebne są w pracy
naukowo-dydaktycznej obu stronom (Walewska, 2001, s. 49-50).
Dostęp do uczelnianych wydawnictw utrudniony jest dla zainteresowanych spoza środowiska akademickiego. Możliwość promowania
tych publikacji dają jednak targi książki naukowej, w których biorą
udział nie tylko przedstawiciele oficyn wydawniczych, ale również
odbiorcy literatury naukowej. Podczas targów wymieniane są katalogi
oraz informacje. Ideą przewodnią targów książki jest „prezentacja oferty
wydawniczej szerokiemu gronu studentów, pracownikom uczelni wyższych, hurtownikom i księgarzom” (Walewska, 2001, s. 49-50). Za najpopularniejsze uznaje się obecnie targi organizowane w Warszawie,
Wrocławiu i Poznaniu.
Krajowe Targi Książki Akademickiej „ATENA”
Głównym organizatorem targów są Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT). Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 1994 roku
na terenie Politechniki Warszawskiej. Co roku targi odwiedza znaczna
liczba wystawców oraz tysiące osób zainteresowanych książką akademicką. Targom towarzyszy konkurs na najlepszą książkę akademicką.
Wrocławskie Targi Książki Naukowej
Wrocławskie Targi Książki Naukowej pierwszy raz odbyły się
w lutym 1995 roku w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej.
Wystąpiło wówczas 26 wystawców z całego kraju, wśród nich Polskie
Wydawnictwo Naukowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Arkady oraz
kilka niewielkich oficyn uczelnianych (II Wrocławskie).
Zauważyć można, że wrocławskie targi już po pierwszej wystawie przyciągnęły nie tylko duże wydawnictwa, specjalizujące się m.in.
w książce naukowej i akademickiej, ale również wydawnictwa uczelniane. Spośród 39 wystawców aż 20 reprezentowało wydawnictwa
uczelniane. Każdemu wrocławskiemu spotkaniu towarzyszą konkursy
związane z wystawianymi książkami; organizowane są również seminaria, dyskusje i wystąpienia znanych osób ze świata książki (Wrocławskie).
Od 1995 roku targi urządzane są w marcu, z każdą kolejną edycją
prezentowanych jest coraz więcej wystawców, co utwierdza w przekonaniu, że spotkania tego typu są potrzebne, oferta wydawnicza jest stale
wzbogacana, a zainteresowanie ze strony czytelników nie słabnie (PIK).
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Dni Poznańskiej Książki Naukowej
W październiku 1997 roku odbyły się po raz pierwszy Poznańskie
Dni Książki Naukowej. Głównym organizatorem targów jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podobnie jak targi wrocławskie, Dni Poznańskiej Książki Naukowej
cieszą się wielką popularnością, gromadzą wystawców z całego kraju.
Podczas imprezy przygotowywane są liczne spotkania autorskie oraz
seminaria i wystąpienia (Walewska, 2001, s. 49-50).
W ciągu całego roku w Polsce odbywają się liczne imprezy związane
z książką akademicką, nie tylko na wymienionych targach, ale również na: Targach Edukacyjnych w Poznaniu, Łódzkich Targach Edukacyjnych, Targach Edukacyjnych w Krakowie, Targach Edukacyjnych
EDUKACJA w Kielcach, Targach Wydawców Katolickich w Warszawie,
Warszawskich Targach Książki (pierwszy raz w 2010 roku), Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach, Warszawskim Salonie Książki, Targach Książki
w Krakowie, warszawskich Targach Academia, Targach Wydawnictw
Ekonomicznych w Warszawie, Targach Książki Historycznej w Warszawie, Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek.
Serwisy oferujące książki (podręczniki) akademickie
Rynek publikacji naukowych, zwłaszcza akademickich, rozwija się
m.in. dzięki Internetowi. Wykorzystuje się go do dystrybucji i rozpowszechniania tekstów, jak również informacji o publikacjach. Stosowanie nowych technologii do drukowania i dystrybucji tekstów naukowych jest ogromną szansą na rozwój wydawnictw. Popularyzacja druku
cyfrowego znacznie obniża koszt produkcji jednego egzemplarza, co
jest istotne przy wydawaniu publikacji adresowanych do niewielkich
grup wyspecjalizowanych odbiorców. Korzystnym czynnikiem jest również rozwój szkół wyższych, w tym powstawanie szkół niepaństwowych,
w   wyniku czego wzrasta zapotrzebowanie na teksty naukowe (Gwadera, 2010, s. 66-68). Rozpowszechnienie nowych technologii informacyjnych niesie ze sobą również powstawanie nowych form publikacji. Biorąc pod uwagę formę wydawniczą jako czynnik różnicujący,
powstały naukowe czasopisma i książki elektroniczne. Prawdopodobnie popularyzacja właśnie tych form zadecyduje w przyszłości o postaci
piśmiennictwa naukowego. Z jednej strony digitalizacja znacznie ułatwia modyfikowanie i kompilowanie treści przez samego użytkownika,
z drugiej natomiast ukazuje wysoką efektywność nośnika, jakim jest
Internet – m.in. prowadzi do usamodzielnienia się piśmiennictwa
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naukowego, np. za pomocą ogłaszania tekstów naukowych na internetowych stronach autorów. W pracach takich występują również odwołania w postaci hiperłącza odsyłającego do innych tekstów dostępnych
w sieci. Stosowanie tego typu odsyłaczy zwiększa liczbę odwołań w tekstach naukowych, a co za tym idzie – podnosi ich przydatność (Górny,
2002 1, cyt. za: Gwadera, 2010, s. 57).
Istotną rolą w promocji książki akademickiej pełnią również serwisy internetowe; student czy wykładowca chętniej przegląda stronę
internetową wydawnictwa niż wertuje kartki drukowanego katalogu
z ofertą wydawniczą. Wśród serwisów oferujących podręczniki akademickie najbardziej popularnymi są strony księgarń internetowych
wydawnictw PWN oraz WNT. To właśnie z tych dwóch wydawnictw
pochodzi najwięcej propozycji książkowych wśród zbiorów z zakresu
chemii na Politechnice Wrocławskiej.
Księgarnia internetowa PWN oferuje szeroki wachlarz tytułów
z   zakresu chemii i nauk pokrewnych. Przejrzystość serwisu gwarantuje prosty układ działów, a wśród nich wyodrębniony dział Publikacje
akademickie, następnie rozgałęzienie na nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, prawo i administrację, informatykę oraz nauki
matematyczno-przyrodnicze, w których znajdziemy chemię i dziedziny
jej pokrewne. Serwis oferuje również możliwość wyboru publikacji
według wydawnictwa, wśród nich poza PWN znajdziemy również m.in.
WNT, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKiŁ) czy Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Wracając jednak do działu nauk matematyczno-przyrodniczych, zauważyć można, że w jego obrębie występuje kolejny podział nauk na: Nauki o Ziemi; Biologię; Medycynę/Zdrowie/Urodę; Chemię; Fizykę; Matematykę; Technikę oraz Informatykę
i zastosowania. W obrębie poddziałów występują dalsze podziały, np.
w chemii na: analityczną, organiczną, ogólną itd. Układ taki jest bardzo korzystny dla osób poszukujących podręczników o węższym zakresie. Istnieje również możliwość wpisania tytułu lub nazwiska autora
w wyszukiwarkę na stronie serwisu.
Konkurencyjnym serwisem dla internetowej księgarni PWN jest
strona z publikacjami Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Schemat serwisu jest tu wprawdzie mniej przejrzysty, ale mimo to prosty w obsłudze. Na stronie występuje mieszany układ; wyodrębnione
są działy nauk, w których można znaleźć podręczniki akademickie,
a poniżej słupka z wymienionymi działami nauki jest kolejna zakładka
1 Górny M. (2002), Od gromadzenia zbiorów do zarządzania zbiorami. W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej,
Poznań 13-15.11.2002. [Red. nauk. A. Jazdon]. Poznań, s. 122-123.
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o nazwie: Podręczniki akademickie, w której powtórzono to, co już przedstawiono w obrębie konkretnej nauki. Korzystniejszym rozwiązaniem
byłoby zastosowanie systemu przyjętego na stronie księgarni internetowej PWN, ponieważ jest on wygodniejszy i szybciej można odnaleźć
poszukiwaną pozycję.
Zestawiając ze sobą oba serwisy internetowe proponujące podręczniki akademickie, nieznaczną przewagę ma serwis PWN, którego układ
jest dogodniejszy przy wyszukiwaniu podręczników akademickich.
Wspomniane serwisy nie są oczywiście jedynymi serwisami internetowymi oferującymi podręczniki akademickie. Ich liczba w Internecie jest
dość duża, jednak te dwa, wymienione powyżej, są najbardziej popularnymi w swojej dziedzinie.
Zapotrzebowanie i wykorzystanie książki chemicznej przez społeczność
akademicką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
W pracy wykorzystano podział na dziedziny nauki oraz ich dyscypliny
zgodne z uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia
25 października 2005: Nauki biologiczne: biochemia, biofizyka, biologia,
biotechnologia, ekologia, mikrobiologia. Nauki chemiczne: biochemia,
biotechnologia, chemia, technologia chemiczna. Nauki farmaceutyczne.
Nauki fizyczne: biofizyka, fizyka. Nauki medyczne: biologia medyczna.
Nauki techniczne: biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria
materiałowa, technologia chemiczna (Centralna Komisja). Zapotrzebowanie na książkę akademicką z zakresu chemii na każdej uczelni
wyższej jest inne i wynika ze zróżnicowanych programów nauczania
i potrzeb – zarówno studentów wydziału, jak i wykładowców. Zgodnie
z profilem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – specjalizującego się w kształceniu studentów z zakresu: biochemii, chemii
analitycznej, chemii bioorganicznej, chemii nieorganicznej i strukturalnej, chemii organicznej, chemii i technologii paliw, inżynierii chemicznej, inżynierii i technologii polimerów, materiałów polimerowych
i węglowych, metalurgii chemicznej, procesów chemicznych i biochemicznych, technologii organicznej, chemii medycznej i mikrobiologii –
nabywane są podręczniki akademickie. Poniższy wykres przedstawia
zgromadzone w Bibliotece Wydziału Chemicznego zbiory podręczników
akademickich według ich instytucji sprawczych, jak np. wydawnictwa
uczelni wyższych politechnicznych czy uniwersyteckich.
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Wydawnictwa politechniczne
(43%)

16%
43%
23%
18%

Wydawnictwa uniwersyteckie
(18%)
Wydawnictwa stowarzyszeń
i instytutów (23%)
Wydawnictwa niezależne (16%)

Rys. 1. Rozkład procentowy podręczników akademickich zgromadzonych w Bibliotece
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej ze względu na instytucję sprawczą.
Źródło: opracowanie własne

Udostępniane w Bibliotece Wydziału Chemicznego Politechniki
Wrocławskiej akademickie podręczniki z zakresu chemii i nauk pokrewnych najczęściej wydały uczelnie politechniczne, tj. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej i Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej i Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej. Publikacje te stanowią ponad 42% wszystkich
zakupionych podręczników. W drugiej kolejności są wydawnictwa stowarzyszeń i instytutów naukowych, które liczą ponad 23%. Z kolei
wydawnictwa uniwersyteckie stanowią ponad 17% zgromadzonych
publikacji. Ostatnią grupę tworzą druki pochodzące z prywatnych oficyn wydawniczych, nie przynależących do żadnej uczelni państwowej
czy też placówki naukowej; różnica między nimi a wydawnictwami uniwersyteckimi to zaledwie 1%.
Inaczej jednak sytuacja wygląda, jeśli analizie poddamy liczbę
tytułów2 wydanych przez konkretne wydawnictwo. Najliczniej prezentowane są wówczas wydawnictwa niezwiązane z uczelniami, zarówno
2 Liczba tytułów wydanych przez oficyny wydawnicze z zakresu chemii i nauk pokrewnych,
które udostępnia Biblioteka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

100

Bibliotheca Nostra

nr

3 (25) 2011

politechnicznymi, jak i uniwersyteckimi. Na pierwszym miejscu są
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, których liczba tytułów przekracza 850 3, następnie Wydawnictwo Naukowe PWN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, a w dalszej kolejności – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydawnictwo
Aldrich. Pozostałe oficyny są reprezentowane przez mniej niż 15 tytułów.

30

21

15

15

52

84

WNT (854)
P WN (801)
Oficyna Wydaw nicza P olitechniki
Wrocław skiej (84)

854

WSIP (30)
Wydaw nictw o UAM w P oznaniu (21)

801

Wydaw nictw o Aldrich (15)
Stow arzyszenie Inżynierów i
T echników (15)
P ZWL (52)

Rys. 2. Liczba tytułów najpopularniejszych wydawnictw na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
Źródło: opracowanie własne.

Interesujące informacje na temat rynku książki akademickiej
można odnaleźć w wydawanym przez Bibliotekę Narodową „Ruchu
Wydawniczym w Liczbach”, obrazującym liczbę tytułów i egzemplarzy
opublikowanych w danym roku. Jako przykład zaprezentowano wyniki
za rok 2008, dotyczące książek z zakresu nauk chemicznych i dziedzin
pokrewnych; są to zarówno podręczniki akademickie, jaki i książki
3 Stan na koniec października 2010 roku.
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popularnonaukowe oraz pozostałe rodzaje publikacji. Przyjmując za
kryterium podziału treść, najwięcej tomów ukazało się z zakresu inżynierii, techniki, przemysłu, handlu oraz rzemiosła. Na drugim miejscu
plasują się nauki przyrodnicze, w tym biologia, chemia i fizyka (tab. 1).
Tabela 1. Publikacje naukowe z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych według treści

Nazwa działu

Liczba tytułów
(w tysiącach)

Liczba egzemplarzy
(w tysiącach)

Inżynieria. Technika.
Przemysł. Handel. Rzemiosło

256

152,1

Nauki przyrodnicze

169

105,5

Dział Ogólny

110

68,7

Matematyka

110

66,8

Nauki medyczne, zdrowie
publiczne

103

98,1

Źródło: „Ruch Wydawniczy w Liczbach 2008” (2009), vol. 54. Warszawa.

Przyjmując za kryterium podziału dziedzinę wiedzy, okazuje się,
że najliczniej wydawano książki z zakresu nauk technicznych; wśród
nich znaleźć można książki o tematyce związanej z chemią, tj. inżynierią biomedyczną, inżynierią chemiczną czy technologią chemiczną.
Stricte chemiczne książki plasują się dopiero na szóstej pozycji –
z zakresu chemii wydano zaledwie 41 tysięcy tytułów książek naukowych (28,9 tysięcy egzemplarzy) (tab. 2).
W tabeli 3 przedstawiono liczbę podręczników szkół wyższych (podręczników akademickich) wydanych według instytucji sprawczych.
Ogółem opublikowano 1 759 tysięcy tytułów podręczników, z czego
nakładem szkół wyższych ukazało się 1 053 tysięcy; na drugim miejscu
znalazły się instytucje wydawnicze (np. PWN czy WNT), które opublikowały 526 tysięcy podręczników akademickich.
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Tabela 2. Publikacje naukowe z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych według dziedziny wiedzy
Liczba tytułów
(w tysiącach)

Liczba egzemplarzy
(w tysiącach)

Techniczne

384

260,1

Matematyczne

172

105,4

Medyczne

84

19,6

Biologiczne

54

39,5

Fizyczne

49

25,2

Chemiczne

41

28,9

O ziemi

31

19,6

Farmaceutyczne

19

15,2

Dziedzina wiedzy

Źródło: „Ruch Wydawniczy w Liczbach 2008” (2009), vol. 54. Warszawa.
Tabela 3. Podręczniki szkół wyższych z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych według
instytucji sprawczych
Liczba tytułów
(w tysiącach)

Liczba egzemplarzy
(w tysiącach)

Ogółem

1759

1423,3

Szkoły wyższe

1053

440,0

Instytucje wydawnicze

526

789,7

Inne

152

178,3

12

0,5

Instytuty resortowe

9

4,1

PAN

4

1,9

Urzędy państwowe

3

1,6

Instytucje sprawcze

Towarzystwa ogólne i specjalistyczne

Źródło: „Ruch Wydawniczy w Liczbach 2008” (2009), vol. 54. Warszawa.
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Zakończenie
Proces umocnienia się książki akademickiej na rynku księgarskim
przebiegał dość sprawnie, bez większych zakłóceń: od prób zdefiniowania pojęcia „książka akademicka”, następnie umiejscowienia jej w typologii publikacji naukowych, do umocnienia pozycji książki akademickiej na rynku księgarskim poprzez różne formy dystrybucji, promocji
oraz stale rosnącego zapotrzebowania na podręczniki akademickie.
Wśród społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej najpopularniejszymi oficynami proponującymi
podręczniki akademickie nie są wydawnictwa uczelniane, lecz komercyjne, oferujące nie tylko podręczniki akademickie, ale również książki
popularnonaukowe i językowe. Ich docelowymi klientami nie mieli być
wprawdzie członkowie społeczności akademickiej, z czasem jednak
tendencje w propozycji poszczególnych oficyn uległy zmianie i znaczna
część oferty wydawnictw PWN i WNT skierowana jest właśnie do studentów oraz wykładowców. Pomimo sporej konkurencji ze strony rynku
książki elektronicznej, oferującego całodobowy wgląd do publikacji
(również z zakresu chemii i nauk pokrewnych), znaczna część studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie korzysta
z tradycyjnej formy dostępu do książki chemicznej.
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Marta Sierżęga
Academic chemistry book market
Summary

The article presents the position of the academic book in the typology of scientific
publications. It describes the forms of distribution, marketing and promotion of
academic textbooks. It also presents the internet services offering the chemistry and
science handbooks in stock. The author discusses the demand and usage of academic
manuals by the students of Chemistry Faculty of Technical University of Wrocław.
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Barbara Firla
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty

życia społecznego
w bibliotekach uczelni artystycznych

Z adaniem biblioteki uczelni wyższej jest przede wszystkim wspomaganie procesu dydaktycznego i badań naukowych poprzez m.in.
gromadzenie odpowiednich księgozbiorów. W przypadku studentów
i pracowników uczelni artystycznych można wyróżnić dwie podstawowe kolekcje. Zainteresowania plastyków skupionych wokół wydziałów artystycznych akademii sztuk pięknych krążą wokół takich form,
jak: obraz, grafika, rysunek, rzeźba. W kręgu zainteresowania projektantów znajduje się natomiast książka, czasopismo, plakat, strona
WWW, ulotka, zaproszenie, kalendarz lub przedmioty codziennego
użytku, jak meble itp., rozumiane jako formy plastyczne przeznaczone
do zaprojektowania. Stąd też w praktyce rozróżnia się zwykle kierunki
projektowe i artystyczne. Ich zbiory biblioteczne też nie są tożsame,
co wyraźnie widać na przykładzie dokumentów życia społecznego.
Podkreślić trzeba, że dokumenty życia społecznego gromadzone
w bibliotekach uczelni artystycznych mają znaczenie wyjątkowe. Nie
są to kolekcje marginalne, jak w niektórych innych bibliotekach, ale
stanowią ważny trzon zbiorów (por. tab. 1).
Jak wynika z tabeli 1, dokumenty życia społecznego są różnie
traktowane. Często nie wyodrębnia się ich ze zbiorów, w związku z czym
nie można określić ich ilości. Istnieją też trudności w klasyfikowaniu
tego typu zbiorów: za katalog można uważać kilkustronicową ulotkę,
jak również publikację albumową mającą numer ISBN. Podobnie
z kalendarzami – zdarza się, że znajdują się one w zbiorach plakatów.
Ze względu na swój charakter dokumentujący określone zjawisko
społeczne, część dokumentów życia społecznego gromadzona jest
również przez uczelniane muzea.
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Tabela 1. Dokumenty życia społecznego gromadzone w uczelniach artystycznych1.
Dokumenty
życia
społecznego

Katalog
wystawy

Plakat

Kalendarz

Biblioteka ASP
w Gdańsku

gromadzone

gromadzone

gromadzone

Biblioteka ASP
w Katowicach

ok. 2 000

257

6

Biblioteka ASP
w Krakowie

gromadzone

13 500

20

Biblioteka ASP
w  Łodzi

ok. 4 000

Biblioteka ASP
w Warszawie

ok. 7 000

Muzeum ASP
w Warszawie

Biblioteka ASP
we Wrocławiu

ok. 500

Ulotka

Zaproszenie

Wycinki
prasowe

gromadzone

gromadzone

Fotografie

gromadzone

gromadzone

1 500

10

gromadzone

2 000

4 224

Muzeum ASP
we Wrocławiu

gromadzone

gromadzone

Biblioteka
Uniwersytetu
Artystycznego
w Poznaniu

4 670

ok. 10

gromadzone

gromadzone

gromadzone

ok. 60

ok. 60

9 593

gromadzone

Podstawowym typem dżs-ów gromadzonych przez uczelnie artystyczne są katalogi wystaw. Wynika to m.in. z tego, że w przypadku
kierunków artystycznych, czasami także projektowych, uwieńczeniem
pewnego etapu pracy twórczej artystów są wystawy, a ich pokłosiem –
1 Tabela została opracowana przez autorkę na podstawie informacji przesłanych drogą
elektroniczną przez pracowników wyszczególnionych jednostek.
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dokumentujące je katalogi. Niektóre mają kilka stron, ale są też takie,
które swoją formą przypominają albumy. Często katalogi stanowią
jedyne źródło wiedzy o artyście, grupie czy wydarzeniu artystycznym.
Na duży album twórca pracuje zazwyczaj całe życie, nie zawsze też
monografia twórczości artystów ukazuje się jako druk zwarty, który
później może wzbogacić tradycyjne zbiory biblioteki. Do tego czasu najczęściej jedynym dokumentem potwierdzającym artystyczne dokonania są dokumenty życia społecznego, a w tym właśnie wspomniane
katalogi. Oprócz wystaw monograficznych organizowane są również
wystawy zbiorowe lub pokonkursowe. Czasami wystawa może okazać
się zaczątkiem jakiegoś ruchu, kierunku czy grupy. Z kolei skromny
katalog nieznanego artysty może złożyć się w przyszłości na pełną
dokumentacją dzieł późniejszego mistrza. Jeżeli działalność biblioteki
ograniczają takie czynniki, jak np. niewielka powierzchnia przeznaczona na gromadzenie zbiorów czy nieliczny personel zatrudniony do
opracowania tych zbiorów i podejmuje się decyzję o selekcji katalogów,
to może okazać się ona problematyczna. Trudno jest bowiem ustalić,
który z artystów zyska sławę i jaka wystawa okaże się istotna. Słuszne
wydaje się zatem stwierdzenie Anety Firlej-Buzon, że „nieuzasadniona
i nie poparta żadnymi racjonalnymi podstawami selekcja dokumentów
na materiały lepsze oraz gorsze nie może mieć miejsca, ponieważ jednym z zadań biblioteki jest gromadzenie oraz ochrona źródeł drukowanych bez względu na ich kształt czy ilość stron” (Firlej-Buzon, 2002,
s. 125). Inna sytuacja jest na kierunkach o charakterze projektowym.
Jak wcześniej wspomniano, efektem pracy studenta czy absolwenta
tego kierunku jest projekt graficzny książki lub czasopisma, także plakat, strona internetowa czy też ulotka, zaproszenie, kalendarz, itp.
Wymienione dokumenty życia społecznego (także katalogi wystaw rozpatrywane jako przykład projektu graficznego) są nie tylko dokumentem potwierdzającym aktywność danego środowiska; dla adeptów tych
kierunków stanowią też przykłady prac, z których mogą czerpać inspirację. Dla twórców zainteresowanych szatą graficzną efemeryd istotne
są zbiory reklam, jak również etykiet na zapałki i znaczków pocztowych, które można traktować jako zespoły mikroplakatów. Jeszcze kilkanaście lat temu niektórzy z projektantów tego typu dokumentów nie
byli uważani za twórców, ale za rzemieślników wykonujących zlecenie,
choć często byli to znani projektanci, jak np. Maja Berezowska, Ludwik
Maciąg (Szczepański, 2010) czy Karol Śliwka (Śliwka, 2010). Zaznaczyć
też trzeba, że efemeryda początkowo nieuznana za druk wartościowy,
takim egzemplarzem może być po latach. Tak stało się w przypadku
druków z czasów PRL-u. W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
zebrano takie dokumenty jak bilety, znaczki pocztowe, etykiety na
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zapałki i utworzono podręczne archiwum, które będzie wykorzystywane przez pedagogów w dydaktyce 2. Z kolei Aleksandra Giza (wykładowca projektowania graficznego w Katedrze Komunikacji Wizualnej
Szkoły Sztuk Pięknych w Northern Illinois University) pracuje obecnie
nad projektem Grafika Użytkowa Polski Powojennej. W kręgu zainteresowań Gizy znajdują się plakaty, afisze liternicze i akcydensy użytkowe
(banknoty, znaczki pocztowe, bilety, wybrane dokumenty urzędowe,
karty pocztowe, kalendarze, proporce, dyplomy, gry planszowe, karty
żywnościowe, bony towarowe, bony PKO, etykiety artykułów spożywczych i przemysłowych, różnego rodzaju opakowania, okładki zeszytów
itp.). Jak zauważa Giza, „wszystkie one [dokumenty – B. Firla] stanowią o estetyce dnia codziennego i kulturze czasu i miejsca, niezależnie
od ich miejsca odzwierciedlając jednocześnie kondycję estetyczną, polityczną, materialną kraju” (Giza, 2010).
Dla projektanta graficznego istotna jest nie tyle treść dokumentu,
co jego forma. „Specyficzne formy publikacji niekonwencjonalnych są
szybciej postrzegane od ich treści, ta cecha odgrywa też istotną rolę
w selekcji druków” – twierdzi Firlej-Buzon (Firlej-Buzon, 2002, s. 53).
Zatem podstawą doboru dokumentów nie zawsze są zawarte w efemerydach treści, jak można przeczytać w definicjach podkreślających
„informacyjny, propagandowy, reklamowy, normatywny etc. charakter
druków efemerycznych” (Firlej-Buzon, 2002, s. 53). Ważna jest forma,
będąca świadectwem określonego podejścia do projektowanej materii.
Stąd też niektóre ze zbieranych dżs-ów, np. plakaty czy wybrane kalendarze, mają charakter artystyczny i dlatego w zbiorach zajmują miejsce
pomiędzy efemerydą a dziełem sztuki. Niektórzy twierdzą, że „gdyby
np. zbierane prawie przez wszystkie biblioteki afisze […] traktować jako
akt indywidualnej twórczości artystycznej to winny one trafić do działu
grafiki, a nie dżs-ów” (Skorupska, 1970, s. 68). Nie zawsze można więc
postawić jednoznaczną granicę między efemerydą a dziełem sztuki, bo
jak wcześniej wspomniano, jednych czytelników interesuje treść dokumentu, drugich – jego forma, sposób w jaki został zaprojektowany,
użyte kroje pisma, struktura papieru i w końcu estetyka całości. Klasyfikacja staje się tym bardziej utrudniona, gdy zauważymy, że wśród
plakatów (oprócz tych, które mają funkcję informującą) są takie, które
nie mają zleceniodawcy, ponieważ inspiratorem ich powstania był artysta. Są to tzw. „self-edition”, które często podejmują tematykę ogólną,
np. „Życie”, „Grawitacja”, „Krótkotrwałość istnienia” (Otto-Węgrzyn,
2009, s. 16). Problem tych tzw. „fałszywych plakatów” podejmowano
2 Archiwum prowadzone jest przez Oficynę Wydawniczą – międzywydziałową jednostkę ASP
w Katowicach.
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wprawdzie wielokrotnie, ale nie udało się jak dotąd ustalić kryterium
eliminującego tego typu prace z organizowanych przeglądów (np. Biennale Plakatu) (Otto-Węgrzyn, 2009, s. 14). Owa „grafika z tekstem”
może być nadal uważana za dokument życia społecznego, ponieważ
jest wydana drukiem (chociaż obecnie nie stanowi to problemu, ponieważ dzięki technice drukarskiej każdy może zlecić druk pojedynczego
egzemplarza), a poza tym stanowi dokument określonego stanu świadomości twórcy. O ile podejmowane działania komercyjne, których narzędziem jest plakat, traktują odbiorcę jako bezwolnego konsumenta,
to wysyłane na konkursy autorskie edycje mogą być rozumiane jako
„alternatywna jakość, w której relacje oparte są na czynnikach innych
niż tylko względy ekonomiczne” (Otto-Węgrzyn, 2009, s. 22).
Z kolei dla studentów wzornictwa przemysłowego problemem może
okazać się dobór odpowiednich materiałów. Aby móc zaprojektować
przedmiot, projektant powinien wiedzieć nie tylko jak go zbudować, ale
również z jakiego tworzywa. Istotna jest faktura, wytrzymałość, sprężystość i inne cechy, które sprawią, że przedmiot będzie funkcjonalny,
trwały i przyjemny w użyciu. Niezbędna jest zatem wiedza o materiałach, najlepiej poparta bezpośrednim kontaktem designera z tworzywem. W tym celu niektóre uczelnie wyższe kształcące projektantów
zakładają biblioteki materiałów. Gromadzone są w nich swego rodzaju
dżs-y dla projektantów przemysłowych – czyli próbki nowoczesnych
materiałów dostępnych na rynku, jak również informacje na temat
technologii ich produkcji. Przykładowa biblioteka tego typu mieści się
w Design Academy w Eindhoven (Holandia) (fot. nr 1-3). Planuje się
utworzenie Śląskiej Publicznej Biblioteki Materiałów w budynku, który
ma zostać wybudowany przez Akademię w najbliższych latach. Byłaby
ona pierwszym tego typu ośrodkiem w Polsce.
Skoro zatem za dokumenty życia społecznego można uznać bardzo
różnego rodzaju efemerydy, wskazane jest, aby biblioteki artystycznych uczelni wyższych przyjmowały definicję dżs-ów, w której podkreśla się, że są to dokumenty oddające „całkowity obraz życia w danym
momencie czasu, w danej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej”
(Firlej-Buzon, 2002, s. 51).
Efemerydy są gromadzone nie tylko dla ich atrakcyjnej treści i formy,
ale także ze względu na ich charakter „archiwizacyjny”. Dokumenty
życia społecznego „odzwierciedlają życie grup społecznych w procesie
produkcji, działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej. Zatem dokumenty życia społecznego to wyrażone […] przejawy
działalności grup społecznych” (Chełstowski, 1970, s. 14). Taką grupą
jest środowisko uczelni oraz twórców wokół niej skupionych.
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Fot. 1. Design Academy w Eindhoven (Holandia). Fot. Andrzej Sobaś.

Zazwyczaj biblioteki naukowe „kształtują swoje zbiory [dokumentów
życia społecznego – B. Firla] w oparciu o tradycję historyczną lub
konieczność archiwizowania unikalnych materiałów odnoszących się
do rodzimej placówki” (Firlej-Buzon, 2002, s. 97). Tak jest też w przypadku uczelni artystycznych. Większość zbiorów „szarej literatury”
pochodzi „z ich własnego łona” – stanowią je dokumenty związane
z działalnością poszczególnych twórców skupionych wokół uczelni,
z organizowanymi imprezami, wykładami, spotkaniami, jak również
warsztatami i plenerami. Tego typu zbiory są niezwykle ważne, ponieważ dokumentują życie środowiska artystycznego. W przeciwieństwie
do archiwum, które zajmuje się zbieraniem materiałów powstałych
w kancelariach i biurach, biblioteka gromadzi różnego rodzaju druki
(Flis, 1970, s. 82). Z tego wynika, że biblioteka może być jedynym miejscem, w którym przechowywane są np. katalogi wystaw, zaproszenia,
plakaty, programy konferencji itp., tym bardziej że niektórzy z artystów nie przechowują dorobku swojej pracy, a plakaty czy zaproszenia, czasami projektowane na prośbę kolegi, traktują jako sprawę drugorzędną. Plakat, ulotka czy zaproszenie często nie są przez twórców
uważane za dzieła wartościowe, nie są przez nich doceniane i w kon-
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sekwencji nie są gromadzone. Z drugiej strony zdarza się, że wszystkie
plakaty, ulotki czy zaproszenia zostają wydane, nie pozostawia się żadnego egzemplarza w celach archiwalnych. O ile na innych uczelniach
dorobkiem naukowca są opublikowane książki czy artykuły to w przypadku wykładowcy akademickiego uczelni artystycznej ocenia się spuściznę artystyczną, która często w jakimś stopniu ginie bezpowrotnie.
Konsekwencją jest brak dokumentów, „które by wydobywały klimat,
kształt kulturowy, model psychologiczno-społeczny pokoleń inteligencji
twórczej” (Kiełkowski, 1970, s. 55). Rozproszenie tego typu materiałów
po muzeach, archiwach i bibliotekach stwarza dla badacza trudności
w dotarciu do nich (Kiełkowski, 1970, s. 57). Dlatego też konieczne
jest gromadzenie dokumentów życia społecznego środowiska artystycznego, którego ośrodkiem jest uczelnia artystyczna, zwłaszcza że omawiane materiały mogą pomóc wyjaśnić mechanizmy kształtujące środowisko (Kiełkowski, 1970, s. 57). Instytucją do tego predestynującą
jest właśnie biblioteka. Niektóre z akademii (jak np. ASP w Warszawie
czy we Wrocławiu) dostrzegły tę potrzebę i założyły odrębną jednostkę –
Muzeum Akademii. Zajmuje się ono wprawdzie szerszą działalnością niż
gromadzenie efemeryd, ale idea jest ta sama. W uczelniach często trudu
zbierania dokumentów życia społecznego podejmują się biblioteki.
Takie wyzwanie podjęła np. Biblioteka ASP w Krakowie, która może się
pochwalić bogatymi zbiorami katalogów wystaw, plakatów, grafik, fotografii, okładek książkowych, rysunków i fotografii, wydań oraz druków
bibliofilskich (Biblioteka Główna ASP – Kraków). W zbiorach znajdują
się też szkice, rysunki, a nawet obrazy. Tego typu kolekcje, zawierające
reprezentatywne druki życia społecznego, są wspaniałym materiałem
dla badaczy. Stanowią często źródło, do którego sięga się przy okazji
organizowania różnego rodzaju wystaw czy przygotowywania publikacji.
W Poznaniu w 2003 roku Biblioteka przejęła spuściznę dokumentów
życia społecznego po istniejącej wcześniej niezależnej komórce, jaką
było Studio Dokumentacji (Biblioteka Główna – Poznań).
Chociaż wydaje się, że ze względu na swój charakter dokumenty
życia społecznego są ogólnie dostępne, to jednak gromadzenie efemeryd jest jednym z trudniejszych etapów pracy bibliotekarzy. Zbieranie
materiałów wymaga zaangażowania i zacięcia kolekcjonerskiego (FirlejBuzon, 2002, s. 124). Niektóre katalogi, ulotki, plakaty czy zaproszenia nie są w sprzedaży, więc ich pozyskanie wymaga współpracy z ich
twórcą czy instytucją będącą wydawcą. W związku z tym najczęstszymi
darczyńcami plakatów, katalogów czy zaproszeń są pracownicy czy studenci uczelni, a w przypadku plakatów – np. współpracujące z biblioteką teatry, opery, filharmonie. Najczęściej są to instytucje związane
z miastem czy regionem, w którym funkcjonuje biblioteka. Katalogi
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przesyłane są przez muzea i galerie, zazwyczaj w ramach wymiany.
Także uczelnia artystyczna sama jest wydawcą katalogów, które wzbogacają zbiory biblioteki a także współpracujących z nią instytucji.

Fot. 2. Design Academy w Eindhoven (Holandia). Fot. Andrzej Sobaś.

Tworzenie kolekcji ma tylko wtedy sens, kiedy jest ona kompletna
lub reprezentatywna dla danego zjawiska. Wymaga to rozłożenia działań w czasie, dlatego „biblioteki, które chcą się podjąć tego wyzwania,
muszą działać konsekwentnie, planowo i metodycznie” (Firlej-Buzon,
2002, s. 133). Dla przykładu, zapoczątkowane w latach 1891-1904 zbiory
plakatów biblioteki ASP w Krakowie były systematycznie powiększane
i nadal są na bieżąco uzupełniane (Wielgut-Walczak, 2004, s. 19-20).
Dokumenty życia społecznego stanowią zazwyczaj zbiory specjalne i nie
są udostępniane tak jak inne materiały biblioteczne. Plakaty, ulotki,
zaproszenia czy fotografie najczęściej są dostępne podczas wystaw,
na których są prezentowane, a także w wydawnictwach zazwyczaj
towarzyszących takiemu wydarzeniu. Obecnie dostęp do tego typu
dokumentów staje się coraz łatwiejszy dzięki nowym technologiom.
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Fot. 3. Design Academy w Eindhoven (Holandia). Fot. Andrzej Sobaś.

„Zapewnienie swobodnego dostępu do plakatów liczących po kilkadziesiąt, a nieraz i ponad sto lat jest nie lada wyzwaniem. W naszych staraniach zaczynają być pomocne nowe techniki cyfrowego przetwarzania
i przekazywania obrazu”, jak pisze Jadwiga Wielgut-Walczak, dyrektor
Biblioteki Głównej ASP w Krakowie (Wielgut-Walczak, 2004, s. 20). Jak
dotąd, jedynie biblioteka krakowskiej ASP dysponuje specjalnym programem komputerowym stworzonym z myślą o zbiorach plakatów i grafik na potrzeby biblioteki i w związku z tym dostosowanym do potrzeb
zarówno użytkowników, jak i bibliotekarzy. Program ten pozwala na
swobodne przeglądanie zbiorów i wyszukiwanie, a opisy bibliograficzne
odsyłają do fotografii cyfrowych (Biblioteka Główna ASP – Kraków).
Zatem dokumenty życia społecznego w bibliotece uczelni artystycznej
dokumentują nie tylko wydarzenia, ale również pracę artystów skupionych wokół tej uczelni. Ich odbiór też się nieco różni – czytelnicy zainteresowani są nie tylko imprezą, której towarzyszy druk, treścią dokumentu,
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ale także samym drukiem i jego estetyką. Gromadzenie tego typu dokumentów jest dla uczelni artystycznej – na której wszelkiego typu imprezom towarzyszą plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi – sprawą priorytetową. Dzięki tego typu kolekcjom jest tworzony księgozbiór, z którego
inspirację czerpią kolejne pokolenia artystów. Zbiór ten stanowi również bazę dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z rozwojem, klimatem,
kształtem kulturowym czy modelem psychologiczno-społecznym środowiska związanego z ośrodkiem artystycznym, jakim jest uczelnia.
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Barbara Firla
Ephemera in the libraries of the art universities
Summary

The article presents the role of the grey literature in the collections of artistic
university libraries. Not only it documents the university life, but also constitutes
a valuable material for readers and, in numerous occasions, the only source of
information. The reception of this kind of printings may be various – some readers are not
only interested in the event it follows, but also the content or the esthetics. The author
presents various ways of approaching the collected documents in different universities.
Ephemera are a valuable part of the collection, mostly because they constitute a part of
the artistic output of the professors, students and artistic circle of the university. The
collection of this kind of materials, usually acquired as a donation, requires from the
librarians a full consequence, commitment and enthusiasm. Taking into consideration
that the collected ephemera possess the artistic value, the collection can be exhibited or
published. Usually ephemera is not appreciated enough by its producers, therefore the
library plays an important role in collecting those materials.
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Problem

komputeryzacji procesów
gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach
naukowych – możliwości systemów bibliotecznych
a potrzeby bibliotek

Wstęp
Celem niniejszej pracy jest zasygnalizowanie problemu wymagającego z pewnością głębszego zbadania i analizy, a jednocześnie zachęta
do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wydawać by się bowiem
mogło, że komputeryzacja polskich bibliotek akademickich to dziś fakt
dokonany. Niestety, pewne sfery działalności bibliotecznej wciąż pozostają nie w pełni lub w sposób mało satysfakcjonujący zautomatyzowane. Mam tu na myśli procesy gromadzenia zbiorów. Obraz taki wyłania się zarówno z literatury, jak i z własnych doświadczeń zawodowych.
Zauważyć należy, że często powtarzana jest opinia o zbyt rzadkim poruszaniu w literaturze naukowej tematyki gromadzenia zbiorów, zwłaszcza w porównaniu z piśmiennictwem za granicą, gdzie
funkcjonują nawet osobne czasopisma poświęcone tej problematyce, a na uczelniach kształci się bibliotekarzy-menadżerów kolekcji
(Busse-Turczyńska, 2005). Tym niemniej w polskim piśmiennictwie
można jednak znaleźć artykuły dotyczące automatyzacji procesów gromadzenia zbiorów. Na temat modułu gromadzenia w systemie Aleph
pisali Dobrosława Janusz, Bogna Krysztofik, Anna Uniejewska i Irena
Rzońca, Jadwiga Wojtczak; w systemie Prolib – Joanna Dziak, Ewa
Parzonka, Kinga Żmigrodzka; w systemie Horizon – Paweł Mielczarek. Wzmianki na temat modułów gromadzenia można też znaleźć
w tekstach omawiających komputeryzację całej biblioteki, jak np. Anny
Rucińskiej-Nagórny i Artura Jazdona, Marioli Augustyniak (Horizon),
Małgorzaty Świrad (Prolib), Jadwigi Wojtczak (Aleph). Brak natomiast
artykułów podejmujących temat automatyzacji bibliotek stosujących
system VTLS (obecnie Virtua). W istniejących opracowaniach na temat
modułu gromadzenia najczęściej dowiadujemy się, dlaczego moduł nie
został wdrożony lub że nastąpi to w przyszłości; omawiane są także
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rozwiązania alternatywne (Paweł Korobczak, Paweł Domino i Marcin
Jaworski, Krystyna Mojejko-Kotlińska, Alicja Jaroszuk-Antoniewska
i Bożena Hakuć, Grażyna Jaśkowiak).
Jak wynika z literatury przedmiotu, dostępne systemy zazwyczaj nie
obejmują całości prac związanych z gromadzeniem zbiorów, a biblioteki
wspierają się różnymi dodatkowymi oprogramowaniami. Wdrażanie
w bibliotekach systemów komputerowych zaczyna się zwykle od katalogowania, potem kolejno dochodzą następne moduły, przy czym moduł
gromadzenia bywa często implementowany z opóźnieniem lub na końcu
(Dudziak, 2005). Można wręcz odnieść wrażenie, że w bibliotekarstwie
katalogowanie i udostępnianie przysłania problemy gromadzenia.
Do komputeryzacji przystępuje się z zamiarem usprawnienia
codziennych działań, minimalizacji kosztów, przyśpieszenia obsługi
czytelników oraz ułatwienia zarządzania biblioteką (Augustyniak,
2007, s. 55). Decydując się na zakup i wdrożenie ogólnobibliotecznego
systemu komputerowego, otrzymuje się narzędzie „zunifikowane”,
które następnie implementowane jest zgodnie z potrzebami biblioteki.
Może się przy tym okazać, że niektóre funkcje są zbędne, a pewien
zakres prac bibliotecznych, wynikających często ze specyfiki jednostki,
pozostaje nieobjęty danym systemem. Procesy gromadzenia zbiorów
najtrudniej poddają się unifikacji, co stwarza problemy w czasie
komputeryzacji. Potrzeby poszczególnych bibliotek, ich cele i zadania,
wielkość, typ i funkcja oraz obowiązujące przepisy wpływają na sposób
funkcjonowania placówki i obowiązujące w niej procedury, co przekłada
się na oczekiwania wobec systemu komputerowego.
Według ankiety opracowanej i rozesłanej przez Danutę Dudziak
w 2005 roku, na 30 bibliotek, które odpowiedziały na ankietę, moduł
gromadzenia wdrożyło 15 placówek, przy czym w 12 konieczne było
przygotowanie dodatkowych programów dla procesu gromadzenia
zbiorów. Ponadto wdrożenie modułu gromadzenia często następowało
dopiero kilka lat po wprowadzeniu systemu komputerowego w bibliotece. Może to świadczyć o niskim poziomie satysfakcji z możliwości
oferowanych przez system biblioteczny.
Procesy gromadzenia zbiorów można sprowadzić do planowego
pozyskiwania oraz wprowadzania do biblioteki materiałów bibliotecznych drogą kupna, wymiany, darów i egzemplarza obowiązkowego
(Encyklopedia, 1971, s. 838). Nie należy jednak zapominać o pozostającej w zakresie budowy i kształtowania księgozbioru selekcji, o gospodarowaniu dubletami i drukami zbędnymi, o drugiej stronie wymiany
międzybibliotecznej – wysyłaniu publikacji własnych i innych do kontrahentów wymiany oraz o jej bilansowaniu. W praktyce rozkłada się to
na wiele czynności, a obowiązujące przepisy, potrzeby biblioteki oraz
inne czynniki wpływają na różny sposób realizacji tych zadań i wpro-
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wadzanie procedur wyjątkowych dla danej jednostki. Nie procedury są
jednak najważniejsze, ale ich wyniki, cele, do których się dąży, a osiągnięcie tych celów w sposób dla biblioteki najkorzystniejszy jest zadaniem dla systemów komputerowych.
Możliwości systemów a potrzeby bibliotek
Przyjrzyjmy się zatem funkcjom oraz ocenom modułów gromadzenia systemów bibliotecznych najczęściej wykorzystywanych w polskich
bibliotekach akademickich. Należy do nich zaliczyć następujące systemy: Prolib, Virtua, Aleph i Horizon. Dzięki analizie będzie można wskazać systemy, w których procedury biblioteczne składające się na procesy
gromadzenia zbiorów zostały uwzględnione w najpełniejszym zakresie.
Wyniki badań posłużą określeniu różnic między ofertą producentów
oprogramowania a oczekiwaniami i potrzebami bibliotek.
ALEPH
Janusz (Janusz, 2005) z Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej we
Wrocławiu oraz Wojtczak (Wojtczak, 2007) i Krysztofik, Uniejewska
i Rzońca (Krysztofik, Uniejewska i Rzońca, 2005) z Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej przedstawili możliwości systemu Aleph
w zakresie gromadzenia zbiorów. Według przeprowadzonej ankiety, na
24 biblioteki, które wdrożyły system Aleph w 2005 roku, tylko 7 placówek nie zaimplementowało modułu gromadzenia (Janusz, 2005).
W module tym rekord bibliograficzny inicjowany jest w gromadzeniu
wraz z rekordami egzemplarza zgodnie z liczbą zamawianych książek.
Moduł obsługuje zarówno druki zwarte, jak i czasopisma. Umożliwia rozliczanie różnych źródeł finansowania, oferuje wzory typowych pism do
wykorzystania w rutynowej korespondencji. Umożliwia tworzenie zamówień w postaci listy, ale nie można jej powielać, co jest uciążliwe przy
ponawianiu prenumeraty na kolejny rok. Moduł ułatwia jednak czytelnikowi składanie propozycji zakupu nowości. Zastrzeżenia budzi sposób
nadawania akcesji, brak funkcji obsługi wymiany i darów, istnieją też
problemy z tworzeniem zestawień statystycznych. Słabą stroną modułu
jest brak zabezpieczenia przed przypadkowymi zmianami, niemożliwość
kopiowania danych lub wpisywania ich automatycznie przez system. Co
gorsza, system nie rozróżnia formularzy otwieranych w celu modyfikacji
od tych, które są otwierane tylko do przeglądania. W procesie gromadzenia system Aleph wykorzystuje się przy selekcji księgozbioru – m.in.
do badania częstotliwości udostępniania książek, co ułatwia decyzję
o dokupieniu egzemplarzy danego tytułu lub jego digitalizacji czy też
usunięciu ze zbiorów (Krysztofik, Uniejewska i Rzońca, 2005).
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HORIZON
Warto scharakteryzować Bibliotekę Kolegium Europejskiego
w Natolinie, posługującą się modułem gromadzenia systemu Horizon
(Mielczarek, 2010). W bibliotece tej, co rzadkie, dane bibliograficzne
zamawianych pozycji są w większości pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych takich jak: Library of Congress, KaRo czy baza dostawcy dla biblioteki – Collection Manager firmy Blackwell. Zamówienia są widoczne dla
użytkownika w katalogu on-line. Moduł obsługuje zamawianie publikacji i kontroluje ich realizację, jak również rejestruje dowody finansowe związane z wpływami oraz inne dokumenty proweniencyjne oraz
rozlicza wydatki. Prowadzi też inwentarz, umożliwia import wyników
wyszukiwania oraz informacji o płatnościach do dalszego przetwarzania w edytorach tekstu lub arkuszach kalkulacyjnych.
Pewne informacje dotyczące modułu gromadzenia Horizon znaleźć
można w artykule Dudziak (Dudziak, 2005). Wedle przeprowadzonej
przez autorkę ankiety, praca z tym modułem wymagała dodatkowych
programów wspomagających prowadzenie akcesji i statystyki.
W artykule Rucińskiej-Nagórny i Jazdona (Rucińska-Nagórny i Jazdon, 2000), omawiającym komputeryzację Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu, znajdujemy tylko wzmiankę o komputerowo opracowywanych drukach zwartych w module gromadzenia systemu HORIZON.
Jak zaznaczył Skoczyński, w poznańskiej bibliotece potrzebne były
dodatkowe narzędzia ułatwiające gospodarkę dubletami oraz wymianę
(Skoczyński, 2007). Przygotowano bazy z ofertą dubletów i tytułów
poszukiwanych przez bibliotekę. Planowano też wprowadzenie elektronicznego sposobu kierowania dezyderatów czytelników do biblioteki.
W ramach bazy z ofertą dubletów działa podbaza Archiwum przeznaczona do wewnętrznej dokumentacji i rozliczeń biblioteki z publikacji
przeznaczonych na wymianę międzybiblioteczną.
PROLIB
W kilku artykułach (Dziak, 2004; Parzonka, 2007; Świrad, 2007;
Żmigrodzka, 2007) omówiono moduł gromadzenia w systemie PROLIB.
Podkreślono, że niewątpliwym sukcesem wdrożenia systemu był już
sam fakt scalenia wszystkich kartotek. Moduł gromadzenia oferuje
możliwość tworzenia uproszczonego opisu bibliograficznego w trakcie
zamawiania lub pobierania opisów już istniejących w OPAC, zapewnia
obsługę finansową, a także monitoruje przebieg realizacji zamówień.
Oferuje też funkcje nadawania akcesji oraz przygotowywania raportów
ułatwiających tworzenie sprawozdań dla GUS. Zdaniem użytkowników,
moduł przyczynił się do uproszczenia i przyśpieszenia czynności związanych z wprowadzaniem zbiorów do biblioteki, dzięki czemu można
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było zmniejszyć liczbę zaangażowanych w to działanie pracowników.
Wykorzystywany jest zarówno przy drukach zwartych, jak i ciągłych.
Za największą wadę modułu gromadzenia uznano brak możliwości
obsługi wysyłki publikacji w ramach wymiany międzybibliotecznej.
VIRTUA (poprzednio VTLS)
Modułu gromadzenia firmy VTLS jak dotąd nie wdrożyła żadna polska biblioteka, choć o takich planach wzmiankowało wiele bibliotek
(Jaśkowiak, 1998; Jaroszuk-Antoniewska i Hakuć, 2002). Poprzednik
tego modułu, system AFAS (Acquisition and Fund Accounting System),
był przez około dziesięć lat wykorzystywany jedynie przez Bibliotekę
Jagiellońską (Dąbrowska, 1998). Opisywane są za to własne oprogramowania lub bazy danych, wspierające procesy gromadzenia zbiorów
w bibliotekach stosujących system Virtua (Mojejko-Kotlińska, 2002;
Korobczak i Domino, 2006). Autorzy podkreślają, że moduł ten, uwzględniający specyfikę bibliotek amerykańskich, jest nieprzystosowany do
warunków polskich. Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia pracy jest
posiadanie rekordu bibliograficznego w OPAC, co stwarza dodatkowe
problemy w kontekście współpracy z NUKAT. Ponadto z góry należy
określić, czy zamawiane jest wydawnictwo zwarte czy ciągłe, a system
od razu tworzy dla wydawnictwa ciągłego zakładkę „zasób”, a dla zwartego – „egzemplarze” i nie ma możliwości późniejszej zmiany jego kwalifikacji. Nie jest możliwe również zamieszczenie w jednym zamówieniu
wydawnictw zwartych i ciągłych. Dla wydawnictw pozyskiwanych nieodpłatnie należałoby tworzyć fikcyjne konta księgowe, gdyż moduł nie
przewiduje tego typu nabytków. Nie obsługuje akcesji, prawdopodobnie dlatego, że jest produktem amerykańskim, a tamtejsze biblioteki
księgi przybytków i rejestry akcesyjne uważają za zbędne (Encyklopedia, 1971, s. 19). Ponadto nie zapewnia obsługi wymiany w zakresie
wysyłki publikacji do kontrahentów biblioteki i nie jest dostosowany do
obsługi procedury postępowania z drukami zbędnymi. Te wady przeważyły nad niewątpliwie istniejącymi zaletami modułu.
Z mojego doświadczenia, nabytego w trakcie pracy w Bibliotece
Jagiellońskiej, wynika, że w momencie wdrożenia w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów systemu AFAS niezmiernie wzrosła
jakość oraz zwiększył się komfort pracy przede wszystkim dzięki scaleniu kartotek zamówień i przybytków z wielu sekcji oraz kilku kartotek
dostawców (wydawców, darczyńców, kontrahentów wymiany, księgarń
i innych),jak również kontrolowaniu przez system przebiegu realizacji zamówień oraz uzyskiwaniu wielu, projektowanych przez samego
użytkownika, wydruków typowej korespondencji. Jednak system AFAS
nie satysfakcjonował Bibliotekę Jagiellońską. Brakowało głównie opcji
nadawania akcesji oraz statystyk w postaci wymaganej od biblioteki.
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Obiecywano wprowadzenie akcesji w module gromadzenia Virtua, ale –
jak można było się przekonać na pokazie w trakcie spotkania polskich
użytkowników Virtua w czerwcu 2010 roku – zaproponowano jedynie
nowe pole w rekordzie egzemplarza, służące wpisywaniu gotowej już
akcesji. Poza systemem pozostawała wysyłka wymiany i jej bilans,
gospodarka dubletami. Ponieważ moduł Virtua pod tym względem nie
oferował nic nowego, Biblioteka Jagiellońska nie zdecydowała się na
jego wdrożenie. Konieczność tworzenia rekordów bibliograficznych dla
zamawianych pozycji w OPAC to również wspomniane wyżej problemy
w kontekście współpracy z NUKAT. Proponowana przez jedną z uniwersyteckich bibliotek metoda „ukrywania” w katalogu rekordów powstałych na etapie gromadzenia i zastępowanie tych rekordów przez właściwy opis po zrealizowaniu zamówienia i skatalogowaniu nie wydała
się Bibliotece Jagiellońskiej satysfakcjonująca. Zatem, tak jak niektóre
inne biblioteki, postanowiliśmy opracować i rozwijać własne oprogramowanie obsługujące procesy gromadzenia zbiorów. To rozwiązanie
okazało się korzystne, a wdrożenie funkcji oprogramowania w sekcji
egzemplarza obowiązkowego pozwoliło zmniejszyć obsadę o jedną osobę.
Podsumowanie
Interesuje mnie praktyczny aspekt komputeryzacji procesów gromadzenia zbiorów i moim zamiarem było, jak wspomniałam wyżej,
zwrócenie uwagi na pewien problem, mający znaczenie dla praktyki
bibliotecznej. Analiza literatury pozwala na ukazanie pewnych prawidłowości w procesie komputeryzacji gromadzenia zbiorów. Przede
wszystkim należy zauważyć, że twórcy systemów bibliotecznych całość
procesów gromadzenia zbiorów sprowadzają do zakupu książek, ewentualnie czasopism oraz prowadzenia księgowości, pozwalającej kontrolować budżet biblioteki przeznaczony na zakupy zbiorów. Nawet jeśli
przewidziano objęcie systemem darów czy wymiany to często taki typ
zamówienia i tak wymagał podawania źródła finansowania. Nasuwa
się wniosek, że pozycje otrzymywane bez wcześniejszego zamawiania
(dary, wymiana, egzemplarz obowiązkowy) mogłyby być od razu kierowane do katalogowania, omijając rejestrację danych bibliograficznych
na poziomie gromadzenia zbiorów. Powinno to być możliwe zwłaszcza
w bibliotekach, w których łączy się działy gromadzenia i katalogowania, chyba że są to zabiegi czysto formalne, za którymi nie idą poważne
zmiany w organizacji pracy. Skomplikowałoby to jednak proces nadawania numeru akcesji wpływającym publikacjom. Problem akcesji
i tak jest skomplikowany. W oferowanych systemach albo brakuje opcji
akcesji, jak np. w systemie VIRTUA czy HORIZON, albo sposób nadawania akcesji budzi zastrzeżenia, jak w systemie ALEPH.
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Często nie jest łatwe lub wręcz niemożliwe uzyskiwanie danych statystycznych. Czasem moduł oferuje jedynie raporty (np. w formie list),
na podstawie których można dopiero opracowywać statystyki. Żaden
ze wspomnianych systemów nie przewiduje obsługi wysyłki publikacji
w ramach wymiany, nie mówiąc już o jej bilansowaniu. Systemy nie
umożliwiają też automatyzacji gospodarki oraz dystrybucji dubletami
i drukami zbędnymi. Wspomaganie się przez biblioteki dodatkowymi,
najczęściej samodzielnie przygotowanymi programami, świadczy o niezbędności omawianych wcześniej funkcji.
Żaden z autorów nie wskazał na funkcje istniejące w module gromadzenia, których biblioteki nie wykorzystują.
Na tle omówionych tu systemów w zakresie gromadzenia zbiorów
najlepiej wypada system PROLIB, być może dlatego, że jest polskiej
produkcji, a więc od początku tworzony na zlecenie i zgodnie z potrzebami polskich bibliotek, choć i on nie jest wolny od wad.
Podsumowując, moduł gromadzenia traktowany jest przez producentów oraz władze bibliotek jako dodatkowy element i nie jest brany
pod uwagę jako jedno z kryteriów podczas wyboru systemu dla biblioteki. Skutkiem tego do biblioteki trafia narzędzie, które w pełni nie
zaspokaja potrzeb placówki w zakresie gromadzenia zbiorów, dlatego
konieczne są zmiany i uzupełnienia. Koszty takich działań wraz z kosztami zakupu samego modułu oraz corocznymi opłatami serwisowymi
sprawiają, że niektóre biblioteki w ogóle nie decydują się na wdrażanie modułów gromadzenia zbiorów. Niektóre instytucje wspomagają się
dodatkowymi, tworzonymi we własnym zakresie programami i bazami,
a jeszcze inne od podstaw przygotowują własne narzędzia obsługujące
proces gromadzenia zbiorów. Są jednak biblioteki usatysfakcjonowane
modułem gromadzenia zbiorów oferowanym przez producenta wykorzystywanego systemu bibliotecznego. Czy zależy to od typu i wielkości
biblioteki (a zatem także zadań realizowanych w procesie gromadzenia
zbiorów), czy bardziej od samego systemu bibliotecznego – to pytanie,
na które odpowiedź można uzyskać dopiero po dokładniejszej analizie
zarówno samych systemów, jak i procedur gromadzenia zbiorów, realizowanych w poszczególnych bibliotekach.
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Ewa Dąbrowska
The computerization of the acquisition process in the Polish academic libraries –
the system capacity and libraries’ need.
Summary
The author’s purpose is to draw attention to the problem of computerization of the
acquisition process, still a problematic phenomenon. Based on the available literature, the
article discusses the functionality of the acquisition modules of the most significant library
systems used in the Polish scientific libraries: Aleph, Horizon, Prolib, Virtua. It turns out that
the libraries’ expectations usually are not fulfilled. These modules are fine instruments when
it comes to the purchase of the books or magazines, but they do not handle the interlibrary
loan or duplicates management. Some of the modules lack the function of conferring the
accession, or the conferring manner is problematic. The users point out other faults of these
modules. It is a common phenomenon to design the proper programmes or databases that
would support or replace the functioning modules.
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Współczesna

kultura mowy a wzorce klasyczne

Codziennie wypowiadamy i słyszymy dźwięki, słowa, zdania.
Mówimy, ale często nie rozumiemy, chociaż wszyscy używamy tego
samego języka. Codziennie słyszymy, jak inni do nas mówią, ale nie
umiemy słuchać. „Co z tą mową? Co z kulturą mowy?” chciałoby się
zapytać, a potem jeszcze usłyszeć odpowiedź. A przecież tradycja pięknego mówienia, wygłaszania, recytacji i elokwencji wywodzi się nie tylko
z samej jakości żywego słowa, ale także z jakości i kondycji myślenia.
Już Marcus Cornelius Fronto w słowach, jakich użył na początku
listu do Cezara Marka Aureliusza: „Jakie wrażliwe uszy mają teraz
ludzie!” (Fronto, 1983, s. 371) oceniał mowę i narzekał na kondycję słowa
publicznego. Słowo żywe zawsze było związane ze słowem poetyckim,
z książką, procesem czytania. I to dzięki słowu pisano i czytano książki,
tworzono poezję i prozę, dyskutowano i prowadzono spory, wygłaszano
i przedstawiano je w różnorodnych formach scenicznych.
Tradycja celowego, skutecznego i pięknego mówienia nierozerwalnie
związana jest z powstaniem retoryki, tj. teorii sztuki wymowy, co z kolei
wiąże się z wprowadzeniem na Sycylii ustroju demokratycznego (Akragas
– po roku 471 p.n.e., Syrakuzy – po roku 463 p.n.e.) (Korus, 1988, s. 25).
Retoryka nie powstałaby, gdyby nie piękna i kunsztowna poezja
Homera. Bowiem wymowy w Grecji uczono początkowo właśnie poprzez
teksty artystyczne. To poezja wychowywała pokolenia wrażliwe na
słowo, mowę i piękną frazę poetycką; określała ideały życiowe, kształciła smak artystyczny oraz ustalała kryteria tego, co słuszne, piękne
i prawdziwe. Wymowa kształtowała się, rozwijała i doskonaliła poprzez
poezję, zwłaszcza epicką. Nie bez powodu to muza Kaliope została
opiekunką poezji epickiej i opiekunką wymowy (Korus, 1988, s. 25).
Fojniks, jeden z bohaterów Iliady, mówi: „Jak mistrzostwo mieć słowa
i stać się czynu człowiekiem” (IX 451-452, przekł. F. K. Dmochowski) .
Zdawano sobie zatem sprawę tego, że słowo rodzi czyn.
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Arystoteles był pierwszym, który jako trzeci rodzaj mowy – oprócz
doradczego i sądowego – dodał okolicznościowy, mający na celu sprawić
odbiorcy estetyczną przyjemność. Arystoteles był również pierwszym,
który do tematyki techniki retorycznej zaliczył wypowiedzi artystyczne,
które często nie tylko nie były przygotowane, ale nawet właściwie zrealizowane. Jeden z takich nieudanych występów artystycznych Nerona
przedstawił Henryk Sienkiewicz w powieści Quo vadis: „Chciał nawet
śpiewać dalej swe wiersze, tym razem greckie, ale ich zapomniał i przez
omyłkę zaśpiewał piosenkę Anakreonta. Wtórowali mu do niej Pitagoras, Diodor i Terpynos, ale ponieważ wszystkim nie szło, więc dali
spokój” (Sienkiewicz, 1970, s. 89).
Arystoteles wyróżnił mówcę doradzającego (zajmującego się przyszłością), którego celem było wskazanie tego, co korzystne bądź szkodliwe; mówcę sądowego (interesującego się przeszłością) – jego zadaniem było przedstawienie tego, co sprawiedliwe lub niesprawiedliwe;
mówcę wygłaszającego (zajmującego się teraźniejszością), który miał
ukazać to, co piękne lub brzydkie. Filozof przyjął też trzy kategorie słuchaczy: słuchacza, który rozstrzygał i decydował, oceniając przyszłość
jako uczestnik zgromadzenia ludowego; słuchacza, który rozstrzygał
i decydował, oceniając przeszłość jako sędzia; słuchacza estety. Zwrócił na to uwagę Richard Volkmann w pierwszym rozdziale pracy pt.
Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian, zatytułowanym Historia
i podział retoryki (Volkmann, 1995, s.109-129).
Pamiętać należy, iż retoryka jest to dziedzina wiedzy o języku (równoważna z pojęciem teoria retoryki), oratorstwo jest to praktyczne zastosowanie reguł retoryki do teorii i praktyki przemawiania, zaś elokwencja
(w bardzo szerokim znaczeniu) to pewien typ kultury oparty na żywym
słowie (Cichocka i Lichański, 1995, s. 17). Uczniowie w szkole retora
rozpoczynali pracę od układania bajek, opowiadań i chrei, czyli anegdotek. I nie tylko poznawali zasady ich budowy, ale zasad tych uczyli
się na pamięć (Korus, 1988, s. 15). Podobnie było z regułami wygłaszania tekstów – uczono się ich w czasie zajęć praktycznych. Bowiem
celem najważniejszym klasycznej szkoły retorycznej było wykształcenie artysty słowa i artysty aktora (Korus, 1988, s. 18). Za pierwszego
nauczyciela wymowy uważa się Koraksa, twórcę podręcznika wymowy,
w którym podał pierwszą definicję sztuki wymowy oraz podział mów.
Za drugiego nauczyciela uważa się Tejzjasza, będącego nauczycielem
najsławniejszych mówców: Gorgiasza z Leontinoi, Lizjasza i Izokratesa.
Gorgiasz, dzięki wygłoszeniu w roku 427 p.n.e. w Atenach mowy tak
znakomicie nacechowanej poetyckimi środkami artystycznymi, iż tylko
metryka oddzielała jego prozę od poezji, zaczął uchodzić za twórcę ogólnej teorii sztuki i retoryki (Korus, 1988, s. 25). Z wymową związane
były także zasady ubioru i wyglądu. Lukian w dziele pt. Nauczyciel
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mówców zalecał, aby bardzo starannie dbać o swój wygląd zewnętrzny
i wytworny układ szaty (Korus, 1988, s. 18). Każdy, kto chciał uchodzić za mistrza wymowy, musiał nie tylko pięknie mówić, ale także
opanować zasady retoryki, poznać tajniki sztuki aktorskiej, nauczyć
się tekstu wystąpienia na pamięć, prawidłowo recytować, jak również
doskonalić kulturę gestu i pięknie wyglądać (Korus, 1988, s. 18).
Edukacja w zakresie retoryki była prowadzona różnie. W Grecji analizowano walory literackie czytanych utworów, przygotowując uczniów
do ćwiczeń umysłu i ciała oraz do służby państwu. Wykształcenie obejmowało sztukę dowodzenia, sztukę gospodarowania, sztukę przemawiania. Sofiści nauczali retoryki, sztuki przemawiania, sztuki dyskutowania i obalania argumentacji przeciwnika (erystyki). W Sparcie z kolei
uczono czytania i pisania, przekazywano wiadomości z zakresu tradycji, religii i obrzędowości; należało też opanować kilka pieśni wojennych
i religijnych. W Rzymie nauczyciel „wygładzał” braki umysłu, gramatyk
wzbogacał ucznia różnorodną wiedzą, a retor dawał mu oręż wymowy
(Winniczuk, 1982, s. 271-306).
Doskonałą definicję retoryki podał Tadeusz Kotarbiński: „Retoryka
– znakomite władanie słowem, zgoła różne od błyskotliwych chwytów
efektownych” (Lichański, 1996, s. 3) oraz Władysław Tatarkiewicz: „Retoryka – teoria piękna jako uchwytność zjawisk” (Lichański, 1996, s. 3).
Ferdynand de Saussure, szwajcarski lingwista, twórca europejskiego strukturalizmu językoznawczego, wyodrębnił następujące elementy retoryki: język (languae) – abstrakcyjny, społecznie wytworzony
system znaków; mówienie (parole) – proces indywidualny, będący jednocześnie realizacją języka; mowa (language) – całość zjawisk związanych z komunikacją językową, zdolnością ludzi do posługiwania się
językiem (Kida, 2005, s. 95-96).
Pamiętać należy, iż retoryka to nauka o bardzo szerokim zakresie: wynajdywaniu materiału, jego rozmieszczeniu, wyszukiwaniu
tematu, topice (inventio), uporządkowaniu, układzie, wyborze argumentów (dispositio), stylu przedstawiania, doborze słów, tropach i figurach, periodzie, rytmie (elocutio), zapamiętywaniu i jego technikach
(memoria), wygłaszaniu i jego sposobach (actio). Najbardziej unikatowy,
a zarazem najtrudniejszy do opisania element retoryki to actio, czyli
nauka o wygłaszaniu. Naukę tę w teorii retoryki zaczęto uwzględniać
dość późno (uczynili to m.in. Kornificjusz i Kwintylian). Zwrócono
uwagę na fakt, iż wygłaszanie jest mową zewnętrzną, mową ciała.
Istotne okazały się zatem takie składniki, jak głos i ruch, oddziałujące na oko i ucho słuchaczy, mające znaczenie porównywalne z mową
argumentów . Dobre wygłoszenie wymaga przede wszystkim wyraźnej,
bezbłędnej dykcji; konieczne jest prawidłowe gospodarowanie odde-
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chem. Należy zwrócić uwagę także na: wyraz twarzy, gesty, postawę
ciała. Wszystkie te czynniki mogą decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu mówcy; mogą też w istotny sposób wpływać na realizację
wypowiedzi głosowej (Lichański, 1996, s. 56). W przypadku tekstów
artystycznych odpowiednie ich wygłaszanie, czytanie, recytacja, śpiew,
odgrywanie na scenie decydują nie tylko o rozumieniu treści, ale też
o interpretacji wykonawczej, a nawet o intencjach autora. Właśnie sposób interpretacji tekstu bardzo często wpływa na jego właściwe zrozumienie, szczególnie w planie podtekstów, ukrytych znaczeń, skojarzeń,
metaforyki, wieloznaczności itp. Retoryka uczy (poprzez tekst napisany
i tekst wygłoszony) nie tylko kultury mowy i kultury pisania, ale także
kultury przekazu. Uczy tym samym szacunku do wszystkiego, co ów
tekst może materialnie utrwalić, także do książki, którą się czyta cicho
lub na głos czy opanowuje pamięciowo. Kultura mowy, szczególnie
związana z tekstami artystycznymi, nie tylko wpływa na kształtowanie
kultury odbioru tekstu artystycznego, ale i kultury słuchania, zachowania, obyczaju. Uczy szacunku do samego tekstu, do osoby wygłaszającej oraz słuchaczy. Jest także ważnym etapem przygotowującym
do samodzielnego czytania książki, odbioru innych form artystycznych
opartych na pierwowzorze literackim.
Nie tylko pisarze, poeci, literaci, nauczyciele, ale i osoby publiczne,
aktorzy oraz bibliotekarze mają swój niezaprzeczalny wkład w popularyzację kultury mowy. A trud i determinacja w przywracaniu mowy
polskiej i polskiego języka na należne im miejsce w wykształceniu
i wychowaniu wielu pokoleń, winny być docenione i zapamiętane.
O wykształcenie, kulturę i wymowę przyszłego króla Polski dbała
Elżbieta z domu Rakuska, córka cesarza Albrechta II, dziedziczka Czech
i Węgier, która w 1454 roku poślubiła Kazimierza Jagiellończyka. Była
matką sześciu synów i siedmiu córek, stąd zaszczytne miano matki
Jagiellonów. Sygnowała swoim imieniem rozprawę noszącą tytuł
Traktat o wychowaniu królewicza, który prawdopodobnie ułożył nieznany z imienia i nazwiska pisarz humanistyczny, przypuszczalnie
z pochodzenia Włoch, żyjący na dworze Jagiellonów w Krakowie. Rozprawa powstała w końcu 1502 roku w formie listu królowej Elżbiety
do syna Władysława. Łaciński rękopis tej rozprawy pt. De institutione
regii pueri zachował się w bibliotece Habsburgów w Wiedniu; drukiem
został ogłoszony przez L. Zeissberga w języku niemieckim (Kleinere
Geschichtsquellen Polens im Mittelalter) w Wiedniu 1887 roku, na język
polski tekst rozprawy przełożył Antoni Danysz1 (Kot, 1929, s. 149).
1 E. Rakuszanka (1902), Elżbiety królowej Polski małżonki Kazimierza Jagiellończyka Traktat
Pedagogiczny o wychowaniu królewicza. Przetł. i objaśnił A. Danysz. Lwów.
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Rozprawa ta nie tylko zalecała, jak wychowywać oraz czego uczyć
przyszłego króla Polski; zwracała też baczną uwagę na rolę wymowy
królewicza w czasie spotkań czy wystąpień publicznych oraz w relacjach z innymi: z dworzanami, rycerzami, gośćmi zagranicznymi, przedstawicielami poszczególnych stanów, poddanymi, służącymi, osobami
duchownymi. Rozprawa ukazuje także związki zachodzące pomiędzy
publicznym wizerunkiem władcy a powinnościami wynikającymi z jego
urodzenia, statusu społecznego, pełnionej funkcji i zadań jako władcy.
Podkreślono także rangę wykształcenia humanistycznego i wychowania dla pozycji władcy oraz jego relacji z innymi monarchami na arenie międzynarodowej. Król musiał być również wzorem zachowania,
obyczaju i mowy dla innych, bowiem miał on nie tylko rządzić krajem
mądrze, być sprawiedliwym wobec poddanych, ale także reprezentować władzę i naród przed innymi rządzącymi i ich narodami. Ponieważ
tylko silny, mądry i bardzo dobrze wykształcony władca mógł liczyć na
szacunek innych, tym samym dając świadectwo wykształcenia, obycia
i wielkości swojego państwa i jego obywateli. Tekst rozprawy głosił:
„Największą ozdobą każdej cnoty jest wymowa. Trudno wypowiedzieć słowami, jak wielką zaletą dla prostaczków jest wymowa; cóż
dopiero dla królów i książąt! Cóż może być niedorzeczniejszego, jak
kiedy ten, który się odznacza władzą i sławą świetnych czynów, w sposobie wyrażania się stoi niżej od poddanych? Jeżeli człowiek przewyższa bezrozumne stworzenia przede wszystkiem mową, czyż nie będzie
można przypuszczać, że chłopiec otrzymał szczególniejszy dar od Boga,
skoro w codziennem obcowaniu będzie zadziwiał wymową i znajdował
z tego powodu uznanie u ludzi uczonych? Byłoby to hańbą, gdyby nasz
chłopiec miał sobie lekceważyć to źródło rozumu, który stanowi właśnie wyższość ludzi nad niememi stworzeniami. Ażeby się tak nie stało,
z wszystkich sił trzeba zmierzać do wyrobienia w nim wymowy. Przecież
nic tak łatwo nie nagina umysłów ludzkich, jak ozdobna i wykwintna
mowa, którą starożytni słusznie nazwali flex-anima, ponieważ podług
woli nagina umysły słuchaczów ku zamierzonej stronie. A więc królewski młodzian powinien do tego dążyć, aby sobie przyswoił wymowę, która
jest najskuteczniejszym środkiem panowania na umysłami poddanych,
a przydaje wdzięku i świetności majestatowi” (Kot, 1929, s. 154-155).
Misję popularyzacji polskiej mowy w najszlachetniejszym wydaniu
– także jako elementu świadomości narodowej – podjął Teatr Narodowy
pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego. Wśród zadań, jakie Bogusławski postawił przed sceną narodową, były: tworzyć i pokazywać repertuar w języku polskim, popularyzować mowę, jako element patriotyzmu i świadomości narodowej, propagować kulturę narodową równą
kulturze europejskiej. Bogusławski przełożył na język polski i wystawił
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w Teatrze Narodowym Hamleta Williama Szekspira, a pierwszymi premierami były: Powrót posła Jana Ursyna Niemcewicza (1791) oraz Cud
mniemany czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego (1794).
Wydał także podręcznik do nauki sztuki aktorskiej pt. Mimika. Spośród
trzech kadencji Bogusławskiego jako dyrektora najważniejsza okazała
się druga (1790-1794). Teatr Narodowy docierał wówczas z przedstawieniami do najdalszych zakątków Polski: Białegostoku, Dubna, Gdańska, Grodna, Kalisza, Krakowa, Łowicza, Poznania i Wilna. Popularyzacja słowa literackiego, artystycznego oraz mowy polskiej poprzez
najlepszą literaturę, jej sceniczny wyraz i żywe słowo, zapoczątkowało
teatralny ruch amatorski, co w późniejszych latach w wielu przypadkach zainicjowało powstanie zawodowych teatrów wszędzie tam, gdzie
docierał zespół Bogusławskiego, przyczyniając się tym samym do rozbudzenia świadomości roli mowy, języka i żywego słowa dla życia umysłowego, artystycznego oraz dla budowania kultury w ogóle, a kultury
narodowej w szczególności. Pisał o tym jeden z największych inscenizatorów teatralnych XX wieku, Leon Schiller, który złożył Bogusławskiemu hołd następującymi słowami:
„Dzięki oparciu się li tylko na kunszcie aktorskim, dzięki gonitwie za
aktualnością, spekulacji na nieustannie zmieniających się zaciekawieniach wybredniejszych warstw publiczności – był teatr polski w tym czasokresie istotnie owym echem narodu, a dziś, w perspektywie stulecia
badany, zasługuje sprawiedliwie na miano streszczonej, żywej kroniki
czasów […]. Duchem twórczym tego życia był Wojciech Bogusławski.
Postać dla swej epoki tak charakterystyczna, jak wszyscy najwybitniejsi
przedstawiciele czasów Stanisławowskich. Człowiek, który na polu twórczości teatralnej położył takie zasługi, jakie przypisujemy Krasickiemu
i Niemcewiczowi w dziedzinie krasopisarstwa” (Schiller, 1978, s. 332).
Misję popularyzatorską polskiego słowa – ale oczywiście w dużo
mniejszej skali i o mniejszym niż teatr Bogusławskiego zasięgu środowiskowym – pełnił także Teatr Rapsodyczny, założony w 1941 roku
w Krakowie przez Mieczysława Kotlarczyka wraz z aktorami – m.in.
z Danutą Michałowską, Augustem Kowalczykiem, Piotrem Pawłowskim
i Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. W repertuarze Teatru Rapsodycznego znalazły się największe dzieła literatury polskiej, np.: Juliusza Słowackiego Beniowski i Samuel Zborowski,
Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, jak również montaże różnych tekstów.
Forma rapsodu pozwalała na wydobycie ze słowa napisanego wszystkich elementów, które były w nim najważniejsze w warstwie literackiej:
myśli, znaczeń, metafor, kontekstu, podtekstów, wizji wolności ojczyzny i wolności człowieka. Poprzez realizację głosową tekstów najważniejszych dla naszej kultury literackiej, wszystko co było najistotniej-
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sze dla przetrwania najstraszniejszych chwil okupacji hitlerowskiej:
nadzieja, siła, wiara, sens życia i sens przetrwania, widzowie zobaczyli
i usłyszeli w tych inscenizacjach. Dzięki żywemu słowu i mowie polskiej gehennę obozową przeżyło wielu więźniów obozów koncentracyjnych. To między innymi dzięki aktorom, bibliotekarzom, nauczycielom i kadrze naukowej wiele istnień ludzkich przetrwało w czasach
beznadziei, znajdując istotę życia i siły do przetrwania w więziennej
i obozowej rzeczywistości. Wielki polski aktor, Stefan Jaracz, więzień
Pawiaka, następnie obozu w Oświęcimiu, dodawał innym siły, recytując polską poezję. Fakt ten podkreślili biografowie artysty: „Recytacje
Jaracza, jego serdeczne słowa, optymizm i uczynność wspierały dręczonych współwięźniów” (Krasiński, 1976, s. 179).
Słowo w przekazie publicznym, piękne i jednocześnie mające
ogromną wagę duchową, wykorzystał później Karol Wojtyła w swoich
wierszach i dramatach, szczególnie w Jeremiaszu, w którym Piotr Skarga,
wygłaszając kazania w obecności króla i dworzan, przypominając słowem o powinnościach obywatelskich i patriotycznych wobec ojczyzny
i narodu, kieruje się zarówno ku sobie współczesnym słuchaczom, jak
i w stronę dzisiejszej publiczności. Z kolei już jako Jan Paweł II w Tryptyku rzymskim Wojtyła powrócił do biblijnych początków słowa, pisząc:
„Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało,
Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy –
Słowo, przedziwne Słowo – Słowo przedwieczne, jak gdyby próg
niewidzialny
wszystkiego, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie.
Jakby Słowo było progiem” (Jan Paweł II, 2003, s.16).
Tryptyk rzymski jest nie tylko utworem poetyckim, ale także wyrazem sztuki kaznodziejskiej, realizowanej poprzez narzędzia literackie
i tekst artystyczny. Podobnie traktuje się dzisiaj Kazania Piotra Skargi,
będące znakomitym przykładem połączenia kunsztu literackiego ze
sztuką kaznodziejską, obecnie sytuowane w obrębie tekstów literackich. Tryptyk rzymski jest tekstem zarówno do recytacji, jak również do
czytania w ciszy, w skupieniu. Wpisuje się on w tradycję oralności nie
tylko kultury chrześcijańskiej, ale dziedzictwa całego basenu Morza
Śródziemnego. Jest mostem wiodącym od tradycji antycznej ku zadaniom i celom, jakie stawia przed retoryką i krytyką retoryczną współczesna cywilizacja oraz obecne sposoby komunikacji. Piękne słowa,
wygłaszane przez Jana Pawła II w trakcie uroczystości kościelnych
i wizyt państwowych, w czasie spotkań duszpasterskich z wiernymi,
szczególnie z młodzieżą, były dla wszystkich wyjątkowym przeżyciem
oratorskim. Słowa Jana Pawła II kierowane do tysięcy, a nawet do
milionów słuchaczy wpisały się na stałe do kanonu współczesnego oratorstwa i najwyższej jakości przekazu publicznego.
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Żywe słowo rozbrzmiewało także na wszystkich frontach, na których
walczyli polscy żołnierze. Teatr frontowy pod kierunkiem Władysława
Krasnowieckiego już w Lublinie przekształcił się z teatrzyku dywizyjnego w teatr dramatyczny. W Bagdadzie powstał Teatr Dramatyczny
Drugiego Korpusu, stworzony i prowadzony przez Władysława Radulskiego, a pierwszą wystawioną sztuką była Tu jest Polska, której premiera odbyła się 8 maja 1943 roku, drugą – Damy i huzary Aleksandra
Fredry, odgrywane na pustyni dla wielotysięcznej żołnierskiej widowni.
W wyzwolonym przez aliantów od hitlerowskiego jarzma niemieckim
miasteczku Lingen Leon Schiller założył Teatr Ludowy im. Wojciecha
Bogusławskiego. W teatrze tym grali Jan Buchwald, Tadeusz Fijewski,
Barbara Fijewska, Ewa Kuncewicz-Schillerowa i inni. W repertuarze
były schillerowskie widowiska Gody weselne, Kram z piosenkami oraz
Moliera Lekarz mimo woli. W Lingen powstał także teatrzyk kukiełkowy
dla najmłodszych widzów (Mirecki,1984, s.12-30).
Na popularyzację kultury żywego słowa w Polsce po II wojnie światowej, a tym samym na efekt walki z analfabetyzmem, wpływ miał program kształcenia, w tym edukacja w zakresie sztuki słowa, nauczanie
recytacji w szkole, rozwój kultury, ogólna dostępność książek, czasopism, przedstawień teatralnych, programów Polskiego Radia i polskich
filmów. Prowadzano akcje czytelnicze, w ramach których urządzano
turnieje, zachęcano dzieci do udziału w konkursach bibliotecznych.
Podstawowymi formami pracy ze słowem i z książką było głośne czytanie książek, opowiadanie, gry literackie, inscenizacje fragmentów
książek, recytacje (Bzdęga, 1955, s. 12). Czytanie prowadzili także
lektorzy domowi. Dzięki temu poznawano nie tylko teksty powieści
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, bajki Janiny Porazińskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Ewy
Szelburg-Zarembiny, ale także walory ich interpretacji (Morawska,
1956, s. 242). Głos i słowo były więc wzorem treści i mowy.
Z kulturą mowy wiąże się także kultura przekładu tekstu. Jego
jakość odpowiada za późniejszą realizację głosową treści – na scenie
w trakcie przedstawienia, w filmie, podczas konkursu recytatorskiego,
a także w czasie wygłaszania tekstu publicznego z wykorzystaniem
cytatów. Szczególną uwagę należy zwrócić na tłumaczenia tekstów
artystycznych, bowiem tworzą one nie tylko zamkniętą całość
kompozycyjną pod względem formy (gatunku i rodzaju literackiego,
charakteru tekstu), ale często to właśnie forma utworu i zadania, jakie
znajdują się w tekście (szczególnie w dramacie), mają znaczenie dla
interpretacji utworu przez jego realizatora, np. reżysera, inscenizatora,
deklamatora. Zwykle jakość przekładu, jego styl, bogactwo językowe,
wykorzystanie środków stylistycznych, poetyckich, stopień trudności

Artykuły

133

wykonawczej (wersyfikacji w wierszu czy prozie epickiej) decydują
o doborze środków reżyserskich i wykonawczych do jego wykonania.
Przed wyborem odpowiedniego tłumaczenia zostanie postawiony zarówno
nauczyciel, animator kultury, reżyser prowadzący teatr amatorski, jak
i bibliotekarz. Nowe wydania starych, znanych tekstów, przynoszą
także nową jakość ich przekładów – nie zawsze jednak dobrą, dającą
możliwości interpretacyjne. Nie zawsze należy odrzucać to, co dawne;
w przypadku literatury, kultury nowe teksty – choć często wydawane
w dużych nakładach – nie zawsze oznaczają lepszą jakość. I tak np. we
współczesnej poezji trudno znaleźć klasyczny wiersz, zbudowany
w oparciu o wykorzystanie zasad wersyfikacji; współczesny wiersz
często poprzez swoją konstrukcję przestrzenną już nie przypomina
klasycznego wiersza o budowie zwrotkowej, zazwyczaj brakuje w nim
pełnych zdań, nawet samego tekstu. W przypadku przekładów dzieł
klasycznych wydanych w popularnych wydaniach często pomijane są
fragmenty tekstu, np. istotne sceny główne i monologi wypowiadane
przez bohaterów. Podobnie bywa z lekturami szkolnymi – nie trzeba ich
czytać w całości, jedynie fragmenty, a nawet wystarczy zapoznać się
z opracowaniami czy filmowymi adaptacjami.
Jacques Roubaud, francuski poeta, pisarz i matematyk, w jednym
ze swoich znakomitych tekstów o kondycji i miejscu poezji we współczesnym wykształceniu humanistycznym nawołuje:
„Czytajcie wiersze, kopiujcie, uczcie się ich na pamięć – jak to
kiedyś było w zwyczaju. Wszystko, co właśnie napisałem służy obronie
takiego oto punktu widzenia: poezja ma swoje miejsce w języku, robi
się ją za pomocą słów; bez słów nie ma poezji; wiersz jest językowym,
artystycznym obiektem czterowymiarowym, to znaczy stworzonym
na kartkę, głos, ucho i wewnętrzną wizje. Wiersz musi dać się przeczytać
i powiedzieć” (Roubaud, 2010, s. 21).
Myślę, że to stwierdzenie można odnieść do każdego rodzaju tekstu
artystycznego. Tym bardziej należy doceniać zarówno wartościowe,
oparte o wiedzę i technikę pisania oryginalne teksty, jak i ich znakomite
i ponadczasowe przekłady (np. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Franciszka
Ksawerego Dmochowskiego, Józefa Paszkowskiego, Juliana Tuwima,
Macieja Słomczyńskiego), które dokonywane były w czasach, gdy kultura
obrazkowa nie wypierała tak nagminnie języka, słowa z wyobraźni
odbiorców i czytelników, a co za tym idzie, także świadomości własnej
oralności, poczucia estetyki i piękna słowa.
Uważam, że jakość mowy we współczesnej przestrzeni publicznej
często pozostawia wiele do życzenia. W licznych środowiskach zauważyć można brak wrażliwości na ubóstwo językowe, barbarzyństwo
dokonywane w stosunku do swojego własnego języka oraz brak kultury
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mowy i kultury w ogóle. Współczesny użytkownik mowy, jako środka
komunikacji oralnej, często nawet nie wie, iż przyczynia się do degradacji kulturalnej własnej osoby, przestrzeni publicznej oraz innych
odbiorców i nadawców.
Mowa jest nadal podstawą komunikacji, chociaż młode pokolenie
najczęściej porozumiewa się poprzez Internet, SMS-y, telefony komórkowe.
Mowa poprawna to nie tylko wymóg środowisk reprezentujących zawody
zaufania publicznego: prawnika, aktora, lekarza, polityka, dziennikarza,
nauczyciela, bibliotekarza, animatora kultury. Mowa winna stać się
takim samym środkiem do awansu publicznego, zawodowego, środowiskowego, społecznego i towarzyskiego, jakim była w czasach tworzenia
podstaw retoryki. Mowa powinna być narzędziem poznawczym świata,
jego historii i sztuki, wspomagać przyswajanie tekstu literackiego,
przedstawienia teatralnego, słuchowiska czy filmu. Powinna uczyć
sztuki prowadzenia sporów, konwersacji i debaty publicznej, jak również
sprzyjać odczytywaniu znaków kultury, słuchaniu innych, myśleniu.
Z kolei retoryka klasyczna powinna wyznaczać wzorce jakości przekazu słowa drukowanego i mówionego. Zwracają na ten fakt uwagę
badacze amerykańscy, niemieccy oraz rosyjscy. Coraz częściej retoryka
– a więc także jej część praktyczna dotycząca sposobów wygłaszania
i komunikacji oraz relacji między tekstem, jego wykonawcą a odbiorcą
– należy do obowiązkowych zajęć w szkole, zakładach pracy; retorykę
uwzględnia się też w programach kursów zawodowych oraz warsztatów
praktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zauważono bowiem,
że jednym z problemów dzisiejszej cywilizacji jest nieumiejętność porozumiewania się, przy jednocześnie szybkim rozwoju nowoczesnych
środków komunikacji. Jak sformułował to Paul Watzlawick, „Człowiek
nie może nie komunikować” (Kunczik i Zipfel, 2000, s. 14). Na obniżającą się jakość kultury mowy – zarówno w przestrzeni publicznej, jak
i w kontaktach osobistych – zwracają uwagę nie tylko językoznawcy,
ale też nauczyciele, bibliotekarze. Kazimierz Ożóg pisał m.in: „Polszczyzna wśród młodzieży i dzieci stała się bardzo wulgarna i, co gorsza,
jest to ekspansywna tendencja, stale się utrzymująca” (Ożóg, 2007,
s. 197). Za przyczyny wulgaryzacji języka Ożóg uznał m.in. negatywną
rolę mediów, jako złego wzorca mowy, współczesną kulturę konsumpcyjną, nastawioną na zysk, traktującą słowo jak towar. Zadziwia natomiast fakt, iż wulgarne słownictwo, a co za tym idzie także wulgarne
i agresywne zachowania, kryjące się za tymi słowami, są nie tylko
akceptowane przez rodzinę, społeczeństwo (Ożóg, 2007, s. 197), ale
czasem stają się powodem nobilitacji. W sytuacji ogólnego zubożenia
językowego wulgaryzmy są dla wielu nadawców nie tylko podstawowym
elementem języka, ale również jedynym sposobem komunikacji. Ozna-
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czają wszystko i zastępują praktycznie każde słowo, także w sytuacji
publicznej oraz w przekazie medialnym (w telewizji, w prasie, na mównicy sejmowej), stając się jednocześnie podstawową „wizytówką” danej
osoby, dzięki której poznajemy nadawcę i jego poziom kultury.
Ochronie jakości i dbałości o język polski miała służyć Ustawa
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (nowelizacja w 2004 roku),
w której bardzo czytelnie zaznaczono, iż
„język polski stanowi element narodowej tożsamości i jest dobrem
narodowej kultury, zaś w kontekście doświadczeń historycznych,
szczególnie gdy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była
narzędziem wynaradawiania, tym bardziej uznaje się konieczność
ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji. Bowiem polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko
poprzez ochronę języka polskiego. Tak więc uznaje się tę ochronę za
obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli”.
Przepisy szczegółowe mówią (Art. 3.1.) na czym ochrona języka
ma polegać – na dbaniu o jego poprawne używanie i doskonalenie
sprawności językowej jego użytkowników, na stwarzaniu warunków do
właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
na przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji oraz szerzeniu wiedzy o języku
i jego roli w kulturze. Ustawodawca zwrócił także baczną uwagę na
upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, szczególnie
w środowiskach, w których językowe elementy kultury regionalnej są
traktowane jako odstępstwo od norm poprawnościowych, sytuując
użytkowników gwary na marginesie życia społecznego lub wręcz
wykluczając ich z danej społeczności. Niebagatelnym problemem
jest także promocja języka polskiego na świecie poprzez wartościową
książkę, film, przedstawienie teatralne, piosenkę. Niestety nie wszystkie
książki są poprawne językowo. Obcojęzyczne filmy prezentowane
w Polsce winny być dubbingowane przez osoby posługujące się
poprawną wymową. Sądzę, że modne obecnie przedstawienia teatralne,
nacechowane brutalizmem werbalnym i pozawerbalnym, nie mogą
promować języka polskiego. Nawet inscenizacje oparte na tekstach
klasycznych Szekspira, Moliera, Fredry nie potrafią oddać bogactwa
językowego, jeśli brakuje wzorcowej mowy aktorów.
W Art. 3.2. Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
stwierdzono, iż do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie
organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące
w życiu publicznym. Idea szczytna, choć trudno ją zrealizować. Wymaga
bowiem od pracowników tychże instytucji świadomości, że taka ustawa
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istnieje oraz poczucia, iż w walce o lepszy język i piękną mowę nie pozostają osamotnieni. Szacunek do języka ojczystego i kulturę mowy wynosi
się przede wszystkim z domu, ze wspólnie spędzonych chwil na rozmowie, rodzinnym, głośnym czytaniu czy też opowiadaniu, co ciekawego się
przeczytało. Szkoła, uczelnie oraz inne instytucje kultury i edukacji,
w tym teatry, ośrodki kultury, biblioteki, czytelnie, świetlice, mają nie
tylko wspierać proces rozwoju świadomości w zakresie posługiwania się
poprawną polszczyzną, ale także pokazywać wzorce tkwiące w literaturze, filmie, teatrze, kulturze; przybliżać tradycję dla lepszej przyszłości.
Jaki więc ma być wzorcowy model języka polskiego dla wszystkich
cudzoziemców, którzy chcą zamieszkać w Polsce? Używanie języka
polskiego jest wprawdzie podstawą do integracji, ale poziom
opanowania języka polskiego przez uchodźców jest niski, chociaż
wszyscy cudzoziemcy, ubiegający się o status uchodźcy mają
prawo do bezpłatnych lekcji języka polskiego (Kosowicz i Maciejko,
2007). Deklarowana znajomość języka obcego, w tym polskiego,
wśród osób starających się o status uchodźcy w Polsce – ujawniona
w przeprowadzonej ankiecie, stanowiącej część projektu Edukacja dla
Integracji w 2005 roku, na którą odpowiedziało 140 osób – jest słaba.
Zaledwie 4 osoby dobrze posługiwały się językiem polskim w mowie
i w piśmie; dobrze w mowie, a słabo w piśmie 2 osoby; dobrze w piśmie,
a słabo w mowie 1 osoba; dobrze w mowie 1 osoba; słabo w mowie
i w piśmie 36 osób. Z lekcji języka polskiego korzystało w 2007 roku 78
mężczyzn i 41 kobiet. Dzieci korzystających z nauki języka polskiego
w roku 2007 było 496. Według wyników badań projektu Edukacja dla
Integracji 66% badanych znało zwroty grzecznościowe, 53% rozumiało
ogólny sens wypowiedzi, a tylko 27% rozumiało większość wypowiedzi
(Kosowicz i Maciejko, 2007, s. 4-36). Wobec nikłej znajomości języka
polskiego wzorem mowy polskiej dla cudzoziemców żyjących w Polsce nie
staną się nawet dobre przedstawienia Teatru Telewizji. Trudne będzie
także uczestnictwo w różnych formach kultury, np. w spektaklach
teatralnych, warsztatach artystycznych, w lekcjach bibliotecznych czy
muzealnych. Pojawia się także pytanie o poziom zrozumienia tekstu
informacyjnego, prasowego, urzędowego.
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania często jest celem wielu
konferencji, nie tylko językowych czy polonistycznych; stają się
także coraz częściej udziałem środowiska bibliotekarskiego. Nad
polityką językową w Unii Europejskiej zastanawiają się także
organizatorzy m.in. kolejnych edycji Forum Kultury Słowa, które są
organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz m. in. Radę
Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wyższą Szkołę Psychologii
Społecznej w Warszawie, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
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Towarzystwo Języka Polskiego. Na tym Forum spotykają się naukowcy,
intelektualiści, dziennikarze, nauczyciele oraz wszyscy, którzy
interesują się językiem polskim, jego poprawnością i pięknem. Pytania
stawiane w trakcie dyskusji dotyczą stanu i perspektyw rozwoju
współczesnej polszczyzny: „Czy polszczyzna zdoła wykorzystać swoją
szansę i czy uniknie zagrożeń? Jaka będzie rola języka narodowego na
forum europejskim w dobie globalizacji? Czy jest miejsce dla dialektów
i języków mniejszości narodowych w czasie wyraźnych tendencji
unifikacyjnych? Jak promować polszczyznę poza granicami kraju? Jak
kształtuje się polszczyzna publiczna i jaki wpływ mieli na nią wielcy
Polacy?” (Warchala i Krzyżyk, 2008, s.10-11).
Zadania wyznaczane współczesnej edukacji i kulturze pozwalają
na wykorzystanie słowa pisanego i mówionego w najszerszym zakresie.
Służą temu m.in. konkursy czytelnicze, literackie, konkursy recytatorskie, konkursy mowy i gwary czy prezentowane przedstawienia teatralne,
wieczory poezji i spotkania z artystami. Festiwale kultury regionalnej
pokazują związki zachodzące pomiędzy kulturą, tradycją a spuścizną kultury słowa pisanego i mówionego. Popularyzują nie tylko żywe
słowo, ale uczą wykorzystywania książki i słowa w codziennej pracy,
a nie tylko na lekcjach języka polskiego, wzmacniają związki z regionem
oraz istotnie wpływają na poziom czytelnictwa i udziału w życiu danej
społeczności. Liczne konkursy i imprezy – w tym konferencje i sesje
naukowe poświecone językowi polskiemu, edukacji polonistycznej czy
literaturoznawczej oraz imprezy kulturalne – odbywają się pod patronatem władz miasta, gminy, parafii a nawet Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Wszystkie te przedsięwzięcia, często organizowane dzięki pasji
nauczycieli, bibliotekarzy, społeczników, księży, wydają się właściwą
formą pracy, dzięki której przywróci się szacunek do mowy, do języka,
do książki, do kultury narodowej. Akcje te pozwolą nie tylko na lepsze
wykształcenie młodego pokolenia, ale także na wyposażenie go w wiedzę
i sprawności, które pozwolą mu w przyszłości znaleźć lepszą pracę oraz
doskonalić już zdobyte umiejętności. Będą także sprzyjać lepszemu
porozumiewaniu się zarówno w obrębie grupy zawodowej, jak i w innych
społecznościach. Retoryka i praktyka retoryczna winny być zatem elementem edukacji nie tylko w szkole (na wszystkich poziomach), ale
także poza nią. Zaś wszystkie narzędzia techniczne (komputer, Internet, media) powinny ten proces kształcenia wspomagać i usprawniać.
Do walki o kulturę mowy należałoby włączyć nie tylko rodziców
i nauczycieli języka polskiego. Nauczyciele wszystkich przedmiotów,
także urzędnicy, dziennikarze, społecznicy, politycy, księża winni używać poprawnego języka. Z kolei lokalne media – rozgłośnie radiowe,
telewizje i gazety – powinny swoim patronatem objąć wydarzenia związane przede wszystkim z kulturą słowa i czytelnictwem. Lokalne środo-
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wiska, przy wydatnym wsparciu władz, należy włączać do regionalnych
projektów czytelniczych i kulturalnych. Jednak w pierwszej kolejności
należałoby zwiększyć środki finansowe na instytucje kultury, w tym
biblioteki, ośrodki kultury, centra animacji i teatry amatorskie, oraz
wprowadzić zajęcia z kultury żywego słowa i retoryki wszędzie tam,
gdzie będzie to możliwe (np. w formie warsztatów i kursów). Inwestowanie w kulturę, a przede wszystkim w dobrą książkę (poprzez jej zakup,
kompletowanie i ochronę zbiorów) i w kulturę słowa (poprzez udział
w kursach, warsztatach, projektach czy zakup biletu do teatru) winno
być „inwestycją” obliczoną na pożytki, które osiągać się będzie przez
całe życie – swoje, swoich najbliższych, danego środowiska i społeczności lokalnej. A uczestnictwo w kulturze organizowanej na poziomie
regionu zaprocentuje w przyszłości udziałem w kulturze narodowej
i stanie się istotnym wkładem w kulturę europejską.
Historia i tradycja retoryki pozostawiły nam w spadku wiedzę i rzemiosło, naukę i sztukę, wielkie dzieła i dorobek mądrych i światłych
ludzi. Korzystajmy z ich spuścizny i uczmy się, ciągle doskonaląc i odkrywając własne możliwości komunikacyjne. Odnajdujmy bogactwo przeżyć ukryte w słowie drukowanym i w słowie wypowiedzianym. Uczmy
szacunku dla słowa drukowanego i słowa mówionego. Poprzez język
i mowę uczmy szacunku dla człowieka, społeczeństwa, cywilizacji. Tradycja i doświadczenia historyczne zobowiązują, a dokonania poprzedników nakazują być tej tradycji strażnikami i odnowicielami.
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Małgorzata Pietrzak
The speech culture and the classical models
Summary

The article is an attempt to present the relations between the culture, the book and
the word, in the context of the most relevant for Polish language historic periods. The
speech culture is related with the classical standards of rhetoric and public speaking. The
rhetorical tradition indicates, how rhetoric (in theory and practice) takes an important
part of building the communication and democratic life. The classical rhetoric classifies
all types of pronouncements, but also teaches their proper reception, enriches the
speech originator and the receiver, indicates the common ground in the public discourse.
The article puts emphasis on the use of rhetoric and speech culture in the process
of education of the kings, propagation and consolidation of Polish identity in difficult
historical moments, in Church oratory and artistic expression. The author indicates the
factors that influence the decreasing quality of speech, the lack of models in the public
life and approximates the education problems in the Polish immigrants language.

Czytelnia Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Fot. Joanna Chwałek.
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Darina Janovská
Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie

Użytkownicy systemu
biblioteczno-informacyjnego VIRTUA
ze szczególnym uwzględnieniem
Słowackiej Biblioteki Narodowej
Chociaż Słowacja jest małym krajem (49 035 km2; 5,4 miliona miesz-

kańców) to jednak słowackie biblioteki stosują aż 11 systemów bibliotecznoinformacyjnych: 4 słowackie, 2 czeskie, 2 amerykańskie, 1 angielski,
1 izraelski, 1 UNESCO. Taki stan rzeczy przysparza użytkownikom niemałych problemów, ponieważ – korzystając niejednokrotnie z kilku bibliotek – muszą opanować sposoby wyszukiwania w różnych systemach.
Zasadniczą zmianę w tym zakresie wprowadził zintegrowany system biblioteczno-informacyjny VIRTUA (SBI VIRTUA)1. Jego gestorem
jest Słowacka Biblioteka Narodowa (SBN) w Martinie, która pozyskała
go na polecenie Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej, na podstawie rządowego rozporządzenia z roku 2002 w sprawie implementacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych w bibliotekach.
Implementacji SBI VIRTUA dokonano w ramach projektu SBI3G2 realizowanego przez Słowacką Bibliotekę Narodową.
Wdrażanie systemu VIRTUA zapoczątkowano w 2004 roku – poprzez opracowanie bibliografii zawartości czasopism Słowackiej
Bibliografii Narodowej i modułu katalogowania – w 14 bibliotekach
wschodniej Słowacji, które pierwotnie stosowały słowacki system
biblioteczno-informacyjny LIBRIS. Placówki włączały się do systemu
zgodnie z harmonogramem, uwzględniającym datę złożenia wniosku
akcesyjnego przez bibliotekę, wielkość zbiorów a przede wszystkim
1 SBI VIRTUA - system biblioteczno-informacyjny VIRTUA (KIS VIRTUA - knižničnoinformačný systém VIRTUA).
2 SBI3G - system biblioteczno-informacyjny trzeciej generacji (KIS3G - knižnično-informačný
systém tretej generácie).
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wyposażenie techniczne i sieciowe. W roku 2005 w Słowackiej Bibliotece Narodowej został uruchomiony moduł wypożyczania, który jest
stopniowo wprowadzany do użytku również w innych bibliotekach.
Od 2004 roku do projektu SBI3G przystąpiło 40 bibliotek; z oprogramowania VIRTUA w ramach usług wypożyczalni miejscowej oraz
wypożyczalni międzybibliotecznej korzysta na razie 25 bibliotek. Są to:
1 biblioteka narodowa – Słowacka Biblioteka Narodowa;
4 biblioteki naukowe o profilu uniwersalnym;
1 specjalistyczna biblioteka naukowa – Słowacka Biblioteka
Pedagogiczna;
3 biblioteki uczelniane;
14 regionalnych bibliotek publicznych;
2 biblioteki specjalistyczne – Biblioteka Słowackiego Muzeum
Narodowego, Słowacka Biblioteka dla Osób z Wadami Wzroku.
Celem wdrożenia SBI VIRTUA jest scentralizowane korzystanie
przez biblioteki ze wspólnego oprogramowania, co skutkuje poprawą
poziomu usług biblioteczno-informacyjnych i poszerzeniem ich dostępności dla użytkowników za pośrednictwem portalu Slovenská knižnica
(Biblioteka Słowacka). Znajdują się na nim wszystkie biblioteki korzystające z oprogramowania SBI VIRTUA.

Rys.1. Wyszukiwanie w bazie zawartości czasopism.
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W prawej kolumnie portalu znajdują się katalogi online bibliotek pracujących w oparciu o oprogramowanie VIRTUA, gdzie każda biblioteka otrzymała swoje logo. Kliknięciem na nazwę biblioteki użytkownik wchodzi do jej katalogu online. Lewa strona portalu pełni funkcję
katalogu centralnego bibliotek korzystających z oprogramowania
VIRTUA, który dostarcza informacji, w których bibliotekach znajduje
się poszukiwany dokument.
Na portalu umieszczono również bazę zawartości czasopism,
która oferuje możliwość wyszukiwania artykułów publikowanych
w periodykach słowackich – czasopismach i prasie codziennej – od
1976 roku, co użytkownicy bardzo doceniają. Wiele artykułów jest także
dostępnych w wersji cyfrowej.

Rys.2. Przeszukiwanie bazy zawartości czasopism według tytułu artykułu.

Symbol graficzny wskazuje, że chodzi o kopię cyfrową.
Korzystając ze scentralizowanego SBI VIRTUA biblioteki członkowskie zobowiązane są do stosowania ujednoliconych narzędzi metodycznych, do których zalicza się również ujednolicona typologia czytelników. Zawiera ona następujące kategorie użytkowników:
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Rys.3. Przeszukiwanie bazy zawartości czasopism według nazwiska autora.

DE – czytelnik dziecięcy (do lat 15);
GI – pracownik naukowy i wykładowca akademicki;
HO – czytelnik posiadający jednodniową legitymację biblioteczną;
OR – organizacja (biblioteka korzystająca z wypożyczeń międzybibliotecznych);
OT – zwykły czytelnik (w wieku powyżej 15 lat);
PO – czytelnik prowadzący działalność gospodarczą;
PR – czytelnik o wyjątkowym statusie;
SF – pracownik biblioteki z legitymacją uprawniającą do wypożyczeń prywatnych;
SL – pracownik biblioteki z legitymacją uprawniającą do wypożyczeń w celach służbowych;
ST – uczeń szkoły średniej lub student uczelni wyższej;
SV – czytelnik, wobec którego wszczęto postępowanie sądowe
w celu zwrotu wypożyczonych materiałów.
Przytoczona kategoryzacja czytelników tworzona była stopniowo,
z uwzględnieniem potrzeb dołączających się bibliotek. Panuje przekonanie, że obecnych jedenaście kategorii czytelników jest liczbą osta-
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teczną; każda kolejna biblioteka, zamierzająca korzystać ze wspólnego oprogramowania, znajdzie kategorie adekwatne dla swoich celów
i świadczonych usług.
Każdy typ czytelnika powinien czymś się odróżniać od pozostałych.
Typ czytelnika można zdefiniować jako osobę z identycznymi charakterystykami wypożyczania materiałów bibliotecznych. Czytelnicy
należący do określonego typu dokonują wypożyczeń:
-- tych samych rodzajów wydawnictw;
-- w jednakowej maksymalnej liczbie egzemplarzy;
-- na taki sam okres.
Mimo, że biblioteki członkowskie obsługują podobne typy czytelników, prowadzą jednak różne polityki udostępniania zbiorów, uwarunkowane typem książnicy. Jest sprawą oczywistą, że w jednej bibliotece nie mogą występować wszystkie typy czytelników. Przykładowo:
Słowacka Biblioteka Narodowa nie rejestruje czytelników DE (czytelnik dziecięcy); typ GI (pracownik naukowy i wykładowca akademicki)
występuje tylko w bibliotekach naukowych i uczelnianych; w niektórych bibliotekach nie spotyka się typu ST (student); biblioteki, które
nie dochodzą zwrotów wypożyczonych materiałów na drodze sądowej
nie stosują typu czytelnika SV itd.
Ze względu na wspólne oprogramowanie, dane o czytelnikach ze
wszystkich współpracujących bibliotek są wprowadzane do wspólnej
bazy czytelników. Poszczególny czytelnik może być w niej ujęty kilkakrotnie, jeśli korzysta z usług kilku placówek bibliotecznych. Do
jego identyfikacji służy data urodzenia czytelnika i siglum biblioteki,
umieszczone obok jego imienia i nazwiska.
Nad przestrzeganiem wspólnych zasad metodycznych czuwa grupa
robocza SBI VIRTUA do spraw wypożyczeń i wypożyczeń międzybibliotecznych, działająca pod egidą Słowackiej Biblioteki Narodowej. Każdą
bibliotekę członkowską reprezentuje kierownik oddziału wypożyczeń,
oddelegowany przez jej dyrektora. Spotkania grupy roboczej odbywają
się raz w roku w SBN. Podczas spotkań analizowane są błędy w ewidencjach czytelników i w transakcjach wypożyczeń oraz wypracowywane są rozwiązania zaistniałych problemów.
Słowacka Biblioteka Narodowa organizuje trzydniowe szkolenia dla
wszystkich pracowników oddziałów wypożyczeń i wypożyczeń międzybibliotecznych nowych bibliotek członkowskich. Szkolenia te odbywają
się w SBN, w oparciu o wersję demonstracyjną SBI VIRTUA, którą ma
także do dyspozycji dołączająca się biblioteka. Jej personel po ukończeniu szkolenia w SBN może nadal dokształcać się w placówce macierzystej, aby po dwóch tygodniach przystąpić do testów akceptacyjnych.
Celem testów, które odbywają się pod nadzorem pracowników Słowac-
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kiej Biblioteki Narodowej, jest udokumentowanie, że pracownicy biblioteki opanowali zasady procesu wypożyczeń w sposób zadowalający.
Po ich ukończeniu otrzymują stosowny certyfikat oraz kody dostępu do
procesu wypożyczeń.
Oprócz tego SBN organizuje raz w roku szkolenia uzupełniające dla
nowo zatrudnionych pracowników bibliotek oraz dla tych bibliotekarzy, którzy w jej ocenie popełniają najwięcej błędów.
SBN wszystkim współpracującym bibliotekom udostępnia materiały instruktażowe, m. in.:
-- zalecenia dotyczące typu i wydruku kodu kreskowego;
-- zalecenia w zakresie poprawnego pisania adresów poczty elektronicznej;
-- zalecenia w sprawie poprawnego pisania tytułów naukowych;
-- wzór pisemnej zgody czytelnika na przetwarzanie jego danych
osobowych;
-- wzór poprawnego wypełniania formularza rejestracyjnego zwykłego czytelnika, obywatela innego kraju, czytelnika dziecięcego, pracownika biblioteki, zamówienia wypożyczenia międzybibliotecznego itp.
Słowacka Biblioteka Narodowa czterokrotnie w ciągu roku udostępnia
współpracującym bibliotekom następujące opracowania statystyczne:
-- zestawienie statystyczne zarejestrowanych czytelników, aktywnych czytelników, nowych czytelników, ogólne zestawienie
użytkowników korzystających z wypożyczeń;
-- statystykę różnych typów wypożyczeń (ogólna liczba wypożyczeń,
wypożyczenia do domu, wypożyczenia na miejscu, wypożyczenia
na określony i stały termin, przedłużenie terminu zwrotu);
-- statystykę opłat i innych form działalności, w których biblioteki stosują SBI VIRTUA (na przykład odwiedziny w lektoriach
i czytelniach, korzystanie z Internetu).
Biblioteki mogą również sporządzać własne zestawienia statystyczne,
jednak opracowania wykonywane przez SBN są zgodne z wymaganiami
Rocznego Zestawienia Statystycznego o Działalności Biblioteki,
które jest co roku przesyłane Ministerstwu Kultury Republiki Słowackiej.
SBN regularnie przesyła do współpracujących bibliotek listy czytelników biernych, których rekordy należy usunąć z bazy danych, ewentualnie sama dokonuje takiego usunięcia na wniosek zainteresowanej biblioteki. Dotyczy to czytelników, którzy dwa lata po wygaśnięciu
ważności legitymacji bibliotecznej nie odwiedzali biblioteki i nie mają
wobec niej żadnych zobowiązań. W takich przypadkach członkowstwo
w bibliotece jest anulowane.
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Rys. 4. Zestawienie statystyczne nowych czytelników Słowackiej Biblioteki Narodowej
za 2009  rok.

SBN umożliwia swoim użytkownikom zdalny dostęp do informacji oraz
do elektronicznych źródeł informacji. Chodzi o dostęp do konta czytelnika, katalogu online biblioteki a także do licencjonowanych baz danych.
Czytelnik uzyskuje dostęp do swojego konta wypożyczeń po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych. Na koncie może sprawdzić m.in.
zamówione i zarezerwowane przez siebie tytuły, kolejność rezerwacji,
wypożyczenia, zaległe opłaty. Czytelnik ma także dostęp do informacji
na temat terminu ważności posiadanej legitymacji bibliotecznej, daty
i godziny swojej ostatniej aktywności na koncie itp.
SBI VIRTUA umożliwia użytkownikom wchodzenie do katalogu
online, prowadzenie poszukiwań z zastosowaniem różnych kryteriów,
zamawianie i rezerwowanie materiałów, jak również samodzielne
przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Jednak nie
wszystkie biblioteki korzystają z tych samych opcji; przykładowo
biblioteki publiczne umożliwiające wolny dostęp do zbiorów i wolny
wybór nie używają modułu składania zamówień do wypożyczalni w trybie online, stosując jedynie rezerwację materiałów online.
Co nas czeka w przyszłości?
Przed nami stoją trzy najważniejsze zadania:
1. Zmiana kodu kreskowego na chip RFID w procesie rejestracji
czytelników i wprowadzenie jego odpowiednika w wielofunkcyjnej legitymacji bibliotecznej.
2. Wstępna rejestracja czytelnika przed jego pierwszym przybyciem do biblioteki.
3. Przejście na konsorcyjną wersję SBI VIRTUA, która w chwili
obecnej poddawana jest testom.
Przetłumaczył: Tomasz Trancygier
Korekta przekładu: Maria Kycler
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Bogumiła Urban
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

Większe

umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne
kształcenie dorosłych

(Helsinki, 17-21

października

2011)

W dniach od 17 do 21 października 2011 roku w Helsinkach
odbyła się wizyta studyjna pod tytułem Większe umiejętności zawodowe
poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych (Better working skills through
lifelong adult education).
Organizatorem spotkania był Institute for Continuing Education
PALMENIA, będący częścią University of Helsinki. Wizyta realizowana
była pod auspicjami programu CEDEFOP – European Centre for
Development of Vocational Training (Europejskie Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego). CEDEFOP jest jednym z programów
europejskich mającym na celu podnoszenie jakości kształcenia
zawodowego osób dorosłych. Cel ten realizuje się podczas kilkudniowych
spotkań w małych grupkach specjalistów z różnych krajów europejskich
pracujących w podobnych obszarach edukacji. Jest adresowany
do osób związanych z kształceniem, posiadających jednocześnie
możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim
środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej. Praca w małej
grupie członków projektu (10-15 osób) ułatwia wymianę informacji
i doświadczeń w gronie uczestników, w tym z przedstawicielami
kraju goszczącego. Udział w wizycie studyjnej stwarza możliwość
nawiązania kontaktów zawodowych oraz wymiany innowacyjnych idei.
Jest też wyjątkową platformą do dzielenia się dobrymi praktykami
z zakresu systemów edukacji w różnych krajach u uczestnika wizyty.
Dla uczestników projektu wizyta stworzyła okazję do zaznajomienia
się z fińskim bibliotekarstwem, powszechnie uznawanym za jedno
z najlepszych na świecie.
W gronie uczestników wizyty byli przedstawiciele 9 krajów: Austrii,
Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Rumunii i Turcji
oraz kraju gospodarzy Finlandii. Językiem roboczym wizyty był język
angielski. Cykl spotkań zapoczątkowany został w wieczór poprzedzający rozpoczęcie projektu w czasie nieformalnego powitania, podczas
którego każdy z uczestników przedstawiał swą sylwetkę zawodową
i oczekiwania wobec wizyty.
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Zasadnicza część projektu składała się z 8 wykładów i prezentacji,
które odbywały się w Palmenii lub w siedzibach różnych instytucji.
Projekt rozpoczął się od wykładu wprowadzającego Dyrektora Palmenii
Kauko Hämäläinenna na temat „Adult Education in Finland” (Edukacja
dorosłych w Finlandii). Następnie była okazja do wysłuchania wykładu
Aapo Koukku w siedzibie National Board of Education (Narodowa
Rada ds. Edukacji) o fińskim systemie edukacji. Olli Petramo z Centre
for Economic Development, Transport and Environment (Centrum
Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowiska) zaprezentował
uczestnikom temat „Labour market training in Finland” (Szkolenia dla
rynku pracy w Finlandii).
Niezwykle interesujący okazał się wykład Minni Herno z Open
University, która zaprezentowała osiągnięcia fińskich uniwersytetów
otwartych pod tytułem „How can adult study for a degree or for better
expertise”. O metodach pracy dydaktycznej informowano w wykładzie
Tainy Törmä z Institute of Adult Education in Helsinki (Instytut
Edukacji Dorosłych) zatytułowanym „Self-directed training, immigrant
training” (Szkolenia w postaci samokształcenia, szkolenia imigrantów).
W jednym z licznych centrów technologicznych na obrzeżach Helsinek
odbyła się prezentacja Jussi Jarret „Amiedu – the biggest provider of
vocational adult education” (Amiedu – największa instytucja kształcenia
zawodowego dla dorosłych), poprzedzona wizytacją tego centrum
szkoleniowego. Niezwykle interesująca, zwłaszcza dla przedstawicieli
szkolnictwa wyższego, była prezentacja przedstawiona przez Arję
Hannukainen w Metropolia University of Applied Arts (Uniwersytet
Sztuk Stosowanych Metropolia), obrazująca politykę indywidualizacji
kształcenia oraz metody wspólnej pracy wykładowcy i studenta.
Ostatnie wystąpienie Sari Turunen z City of Helsinki Apprenticeship
Bureau (Biuro Praktyk Zawodowych przy Radzie Miasta Helsinki)
na temat „Apprenticeship in adult education” dotyczyło praktyk
zawodowych w edukacji dorosłych.
W toku całej wizyty studyjnej uczestnicy prezentowali narodowe
systemy edukacji dorosłych. Dzięki temu rozpoznano podobieństwa
i różnice w podejściu do kształcenia dorosłych w różnych krajach
europejskich, wymieniono poglądy na temat priorytetów w edukacji,
narzędzi i metod pracy, dzielono się dobrymi praktykami. Omówiono
wiele trudności występujących w poszczególnych krajach, wpływających
na sytuację w edukacji (Grecja – problemy ekonomiczne; Turcja,
Portugalia – problemy z imigrantami; Belgia – problemy z utrzymaniem
jedności kraju; Polska, Finlandia, Czechy – niż demograficzny;
Hiszpania – wysoki poziom bezrobocia).
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Równocześnie prowadzono rozmowy na tematy omawiane podczas
wykładów i prezentacji. Pośród uczestników spotkania dominowało
przekonanie, że fiński system edukacji nie ma sobie równych wśród
państw uczestników projektu. W Finlandii 49% społeczeństwa ma
wyższe wykształcenie. Kraj ten eksportuje na cały świat myśl techniczną
i edukację na najwyższym poziomie. Źródłem fińskiego sukcesu jest
nie tylko bezpłatność usług edukacyjnych na wszystkich szczeblach
(od opieki żłobkowej i przedszkolnej do uniwersytetów) oraz niewielka
odpłatność kursów podnoszących kwalifikacje, przygotowujących
do zawodu lub hobbistycznych. Jest nim również mentalność
społeczeństwa fińskiego upatrującego w edukacji nie tylko szansę na
lepszą pracę i płacę, ale traktującym wiedzę jako wartość autoteliczną.
Grupa porównywała rozwiązania w zakresie organizacji edukacji
dorosłych, powiązań z rynkiem pracy, finansowania edukacji oraz
monitorowania wyników. Omawiano kilka kwestii szczegółowych,
w tym system kontroli instytucji edukacyjnych, certyfikacji instytucji
szkolnictwa dorosłych (VET providers), edukacji dla integracji
imigrantów. Zagadnieniom tym poświęcono dużo czasu podczas
dyskusji, gdyż dla większości uczestników wizyty jest to bardzo ważny
problem; w Polsce kwestia ta jest marginalna za względu na znacznie
niższy niż w innych krajach poziom imigracji.
W wyniku porównań uwidoczniła się kwestia coraz bardziej
wyraźnych różnic w wykształceniu ze względu na płeć – w każdym
z krajów (za wyjątkiem Turcji) kobiety stanowią większość wśród
studentów oraz absolwentów. Równe szanse w edukacji spowodowały
wzrost wykształcenia kobiet. Rysuje się natomiast problem zbyt małej
gotowości (w stosunku do kobiet) podejmowania edukacji przez mężczyzn.
Szczególnie dogłębnie analizowano zagadnienia łączenia teorii
z praktyką w kształceniu dorosłych i związany z tym problem wyboru
wykładowców posiadających nie tylko kompetencje pedagogiczne
i podstawy teoretyczne lecz również doświadczenie praktyczne.
Program projektu „Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych” uzupełniły wizyty w Muzeum Narodowym oraz w Operze Narodowej w Helsinkach. Dzięki temu członkowie
projektu mieli okazję poznać także kulturę Finlandii.
Ogólne wnioski z prac grupy podczas realizacji projektu:
1. Fiński system kształcenia dorosłych jako element całościowego systemu edukacji jest jednym z najlepszych na świecie,
najefektywniej przygotowuje do pracy i życia we współczesnym
społeczeństwie.
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2. Finlandia dzięki wysokiemu wskaźnikowi PKB per capita może
sobie pozwolić na bezpłatną lub płatną w bardzo niewielkim
stopniu edukację na wszystkich poziomach. Niestety kraje o niższym dochodzie narodowym nie mogą powielić tych rozwiązań.
3. Źródłem sukcesu Finlandii w zakresie kształcenia jest nie tylko
bezpłatność usług edukacyjnych lecz również mentalność Finów,
którzy w ustawicznej nauce i kształceniu realizują swój model
życiowy, traktując edukację nie tylko jako drogę do sukcesu
zawodowego, awansu i wysokich uposażeń lecz także jako drogę
do lepszego, bardziej świadomego życia osobistego w rodzinie.
4. Znaczenie systemu edukacji dorosłych w Europie będzie ustawicznie rosło. Przyczynia się do tego kilka czynników: starzenie
się wielu europejskich społeczeństw, bezrobocie w niektórych
profesjach, brak wykwalifikowanej kadry w innych zawodach,
dynamiczny rozwój nowych technologii, konieczność skłonienia
imigrantów do asymilacji z krajem gospodarza, globalna konkurencja, zwłaszcza z nowymi potęgami gospodarczymi świata.
Wyjazd do Finlandii w ramach programu CEDEFOP był bardzo
owocny, program był dobrze przygotowany, zrównoważony pod względem
treści i form pracy. Wart jest polecenia polskim bibliotekarzom, gdyż
stwarza możliwości zapoznania się z fińskim nowoczesnym systemem
edukacji, powszechnie uznawanym za najlepszy w Europie.
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Hanna Bias
Martyna Darowska
Biblioteka Główna
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek
Akademii i Uniwersytetów Muzycznych
(Katowice, 25-26

października

2011

roku)

W dniach 25-26 października 2011 roku w Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego (AM) w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Główną AM w Katowicach oraz Sekcję Bibliotek Muzycznych – Polską Grupę Narodową
IAML (International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres). Spotkanie miało na celu zgłębienie wiedzy,
a także przyczynienie się do wymiany opinii i doświadczeń naukowych
z zakresu bibliotekarstwa muzycznego.
W ciągu dwóch dni w konferencji uczestniczyło wiele osób, które
przybyły do Katowic z różnych szkół, bibliotek i instytucji zlokalizowanych w całej Polsce. Uczestnicy reprezentowali: biblioteki uczelni
muzycznych (Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy, Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
Akademię Muzyczną w Krakowie, Akademię Muzyczną im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademię Muzyczną im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina w Warszawie), biblioteki uniwersyteckie (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Uniwersytet Warszawski), szkoły muzyczne I i II stopnia (Państwową Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Będzinie,
Państwową Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz Państwową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki
w Zabrzu), biblioteki regionalne (Bibliotekę Śląską w Katowicach,
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, oraz Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie) oraz Bibliotekę Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
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Obrady rozpoczęto od przywitania uczestników przez organizatorów
Konferencji – Iwonę Bias (Dyrektor Biblioteki Głównej AM w Katowicach)
oraz Stanisława Hrabiego (Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych
SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML), po czym nastąpiło uroczyste
otwarcie obrad przez JM Rektora AM w Katowicach – prof. Tomasza
Miczkę. Jako ostatnia głos zabrała Sylwia Błaszczyk (Przewodnicząca
Okręgu SBP w Katowicach) w imieniu nieobecnej Przewodniczącej
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Elżbiety Stefańczyk.
Panel I, poświęcony bibliotekom i kolekcjom muzycznym, poprowadził prof. Julian Gembalski (AM Katowice). Na początku Hanna Bias (AM
Katowice) omówiła historię powstania Biblioteki Głównej AM w Katowicach. Na podstawie proweniencji zbiorów i zachowanych na nich
pieczątek, wykazała nieprzerwaną działalność Biblioteki od 1929 roku.
Dwa następne referaty – Anny Sosnowskiej (AM Wrocław) i Elżbiety
Jasińskiej-Jędrosz (UW Warszawa) – przedstawiały metodykę postępowania z darowiznami i spuściznami. Oprócz zaprezentowania szczegółowej charakterystyki otrzymanych spuścizn, poruszono problematykę
działalności i organizacji archiwaliów muzycznych – od inwentaryzacji,
przez akcesję i opracowanie, przechowywanie po udostępnianie zasobów.
Sesję II, której przewodniczył Mariusz Wrona (NIFC Warszawa),
poświęcono tematyce prawa autorskiego w działalności bibliotek
muzycznych. Komunikat Elżbiety Abramek (AM Bydgoszcz) omawiał
problematykę gromadzenia, opracowywania i udostępniania dysertacji
naukowych w kontekście prawa autorskiego. Autorka podkreśliła brak
ogólno przyjętych regulacji w tym temacie. Ostatni referat, autorstwa
Marleny Jankowskiej (UŚ Katowice), przybliżył podstawowe pojęcia
autorsko-prawne i regulacje prawne mające znaczenie w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów. Zagadnienia prawne wzbudziły wśród
uczestników duże zainteresowanie, gdyż kwestia ta wciąż stanowi
problem w codziennej działalności bibliotek.
Drugi dzień obrad zapoczątkowała sesja związana z wykorzystywaniem technologii komputerowej w bibliotekach. Panel III, poświęcony
bibliotekom cyfrowym, poprowadził przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – Remigiusz Lis (BŚ Katowice).
Pierwszym prelegentem był Maciej Dynkowski (AM Łódź), którego
wystąpienie stanowiło próbę usystematyzowania wiedzy o elektronicznych źródłach muzycznych dostępnych w Internecie, stanowiących
uzupełnienie oferty bibliotecznej. Zaprezentowano zasoby zawierające
w części lub w całości książki, nuty, nagrania dźwiękowe i filmowe.
Następnie Martyna Darowska (AM Katowice) omówiła analizę teoretycznego i praktycznego digitalizowania zbiorów muzycznych pod względem
preferencji użytkowników. W burzliwej dyskusji podjęto jeden z aspek-
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tów omawianych w referacie – problem ujednolicenia zasad katalogowania zbiorów muzycznych w bibliotekach cyfrowych. Na zakończenie
sesji przedstawiono problemy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem dwóch bibliotek cyfrowych – Podlaską Bibliotekę Cyfrową zaprezentowała Hanna Trzeszczkowska (UM Warszawa – Wydział Białystok),
natomiast Pomorską Bibliotekę Cyfrową przybliżyła słuchaczom Dorota
Stefaniak (AM Gdańsk).
Ostatni panel, omawiający komputeryzację w bibliotekach muzycznych, stanowił wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania zintegrowanych systemów w poszczególnych bibliotekach uczelni muzycznych.
Komunikat Magdaleny Wiącek (AM Wrocław) ukazał trudności pojawiające się przy wprowadzaniu systemu PROLIB w Bibliotece Głównej
AM we Wrocławiu. Natomiast wystąpienie Marty Walkusz (AM Gdańsk)
zawierało informacje o lokalnych rozwiązaniach w zakresie katalogowania dzieł współwydanych w Trójmiejskim Zespole Bibliotek, stosowane
przez Bibliotekę Główną AM w Gdańsku. W dyskusji przewodniczący
sesji IV – Stanisław Hrabia (UJ Kraków) zaproponował sprawdzenie –
jako uzupełniającego źródła – nieużywanych przez polskie biblioteki
pól z formatu MARC21, dostępnych na stronie Biblioteki Kongresu.
Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych zakończyła się dużym sukcesem i z pewnością wpłynęła na
zacieśnienie więzi w środowisku bibliotekarzy muzycznych oraz uświadomiła rolę współpracy między uczelniami muzycznymi. Zapowiedziano
kontynuację tego typu spotkań w przyszłości, a w związku z dużym
zainteresowaniem tematyką referatów postanowiono utworzyć repozytorium prezentacji prelegentów. Wszystkie materiały z konferencji
zamieszczono na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach w zakładce Biblioteki ( http://am.
katowice.pl/) oraz Sekcji Bibliotek Muzycznych – Polskiej Grupy
Narodowej IAML (http://iaml.pl/index.html).
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Krystyna Sulwińska
Emerytowana nauczycielka Policealnego Studium Zawodowego
Informacji Naukowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Chorzowie

Dziewiętnastowieczna Agenda kościelna
z Ligotki Kameralnej

W 2009 roku ukończono redakcję Kroniki ewangelickiego zboru
a.w. w Ligotce Kameralnej 1782-1961 i wykonano kilka egzemplarzy
w formie wydruku komputerowego. Dwa z nich złożono w Bibliotece
Śląskiej i Książnicy Cieszyńskiej. Tom I Kroniki w części pierwszej
zawiera zapiski księży pastorów ligockich z XVIII i XIX wieku, w części
drugiej znajdują się uzupełnienia tych zapisów doprowadzone do roku
1918 przez ks. Jana Unickiego (1894-1991), szóstego pastora zboru.
T. II dotyczy lat 1919-1961. Jest to dokładny opis działalności zboru
opracowany na podstawie spuścizny ks. Jana Unickiego – rocznych
sprawozdań dla władz kościelnych, licznych publikacji w czasopismach
i notatek pozostałych w rękopisie. Kronika jest wzbogacona życiorysami
duchownych i świeckich pracowników zboru oraz notatkami o ważnych
wydarzeniach historycznych i życiu codziennym mieszkańców Zaolzia.
Całość opracowała Janina Unicka, córka pastora Jana Unickiego.
Ligotka Kameralna (obecnie Komorni Lhotka) jest miejscowością
położoną u podnóża Beskidów, 13 km na południowy zachód od
Cieszyna. Notowana w źródłach już w połowie XV wieku, w XVI wieku
była siedzibą wojewody wałaskiego Księstwa Cieszyńskiego. W XVII
wieku liczba ludności podwoiła się, zdziesiątkowana została jednak
przez zarazę na początku XVIII wieku. W 1782 roku zbudowano
ewangelicki dom modlitwy, szkołę, farę i domek kościelnego, w połowie
XIX wieku dobudowano wieżę. Pod koniec XIX wieku Ligotka została
miejscowością letniskową. Na początku XX wieku powstały tu dwa
zakłady dobroczynne: „Betezda”, założony przez ks. Karola Kulisza
i „Sarepta”, ustanowiony przez ks. Jana Unickiego. Po I wojnie światowej
Ligotka Kameralna znalazła się w granicach ówczesnej Czechosłowacji.
W XVI wieku Księstwo Cieszyńskie zostało szybko opanowane
przez idee reformacji. Książę cieszyński Wacław III Adam (1524-1579),
jego żona Katarzyna Sydonia (1539-1594) i ich syn Adam Wacław
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(1574-1617) byli protestantami. Gdy jednak ten ostatni w 1610
roku przeszedł na katolicyzm, kościoły przejęli duchowni katoliccy.
Po śmierci Marii Teresy tron habsburski objął jej syn Józef II. W 1781
roku wydał patent tolerancyjny pozwalający ewangelikom zakładać
zbory ewangelickie, budować domy modlitwy i szkoły ewangelickie
oraz powoływać pastorów i nauczycieli.
Już w styczniu 1782 roku z prośbą o pozwolenie na budowę domu
modlitwy w Ligotce Kameralnej udał się do Wiednia „mąż wielce zasłużony” – Jan Wałach, miejscowy kowal. Pozwolenie zostało wydane
w marcu, do budowy przystąpiono w maju. Pierwsze nabożeństwo
odbyło się w październiku 1793 roku. Kościół zbudowano głównie
ze składek ludności. Sprawozdanie finansowe i szczegółowa historia
budowy opisana jest w Kronice, zainicjowanej przez pierwszego pastora
ks. Stephana Nicolaydesa (1743-1808). Gdy zmarł drugi pastor,
ks. Chrystyan Raschke (1765-1837), przystąpiono do poszukiwań kandydata na jego następcę, chodząc „na wyczuwy”, czyli biorąc udział
w nabożeństwach i słuchając kazań w innych zborach. Trzecim pastorem został ks. Jerzy Philippek (1803-1858), urodzony w Łąkach nad
Olzą, wykształcony w Cieszynie i we Wiedniu, dotychczasowy pastor
w Jaworzu koło Bielska. Przybywszy do Ligotki, wprowadził liturgię
według Agendy zboru ligotskiego 1837.
Agenda zachowała się do dziś. Jak wynika z notatki proweniencyjnej umieszczonej na odwrocie strony tytułowej: „Tę agendę dał napisać
Ks. Jerzy Philippek w roku 1837. Napisał ją organista zboru ligockiego
i nauczyciel szkoły ligockiej Jerzy Brzeżek1 (jak wykazuje charakter
rękopisu). Zapłacono ją z kasy zborowej kwotą 6 florenów. Ligotka
Kameralna, 2 grudnia 1953. Ks. Jan Unicki” (Unicka, 2009).
Agenda ma grafię łacińską z elementami grafii gotyckiej na stronie tytułowej, napisana została gęsim piórem na czerpanym papierze.
Liczy 95 kartek formatu 22,5 x 19 cm, zapisanych dwustronnie. Tekst
umieszczony jest w ramkach narysowanych podwójną linią. Oprawa
XX-wieczna. Można przypuszczać, że wykonano ją właśnie w 1953
roku, dokonując równocześnie konserwacji.
Agenda (od łac. agere działać, spełniać) to księga liturgiczna,
zbiór modlitw i obrządków kościelnych. Zawiera niespełna 300 tekstów modlitw zebranych w 7 rozdziałach. Rozdział I Kollekty lub krótkie
1 Jerzy Brzeżek, urodzony w 1810 roku w Trzanowicach, nauczyciel i organista w Ligotce
Kameralnej. Z przekazów ustnych wiadomo, że prócz Agendy przepisał również śpiewnik,
którego jednak nie udało się odnaleźć. Zmarł w roku 1852. Pochowany został na ligockim
cmentarzu przy kościele. Jego grób zdobi żelazny krzyż, który ufundowali uczniowie. Napis
na przedniej stronie krzyża brzmi: „ Tu odpoczywa Jerzy Brzeżek, szkolny nauczyciel przez 20
łat w Ligotce, umarł w 42 r. wieku swego Dnia 18. grudnia 1852”. Z drugiej strony pomnika
widnieje zaś napis: „Wdzięczność uczniów jego postawiła mu ten pomnik” (Unicka, 2009).
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modlitwy i rozdział II Modlitwy długsze dzielą się na niedzielne, świąteczne,
pokutne i okolicznościowe oraz pogrzebowe. Rozdziały III-VI dotyczą konfirmacji, spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej, małżeństwa oraz chrztu. Rozdział
VII poświęcony jest macierzyństwu. Zamieszczony niżej spis treści pozwala
zorientować się w charakterze dzieła napisanego piękną polszczyzną.
Agenda służyła zborowi przez ponad 100 lat. Świadczą o tym liczne
poprawki, skreślenia i uzupełnienia. Najwięcej poprawek naniósł
następca ks. Philippka – ks. Jerzy Heczko (1825-1907), czwarty pastor
zboru2. Poprawki widnieją na większości stron i dotyczą głównie ortografii i słownictwa. Głoska j oddawana jest graficznie za pomocą litery
j zamiast dotychczas występującej litery i lub y: w nagłosie np. iak – jak,
iedynie – jedynie, w wygłosie np. niechay – niechaj, w środku wyrazu
przed spółgłoską np. Oycze – Ojcze, dobrodzieystwo – dobrodziejstwo, spokoynie – spokojnie, przyidź – przyjdź, twoie – twoje, maiątki
– majątki. Czasowniki, których temat kończy się na spółgłoskę k lub
g, np. mog-ę, w bezokoliczniku mają końcówkę -c móc zamiast dotychczasowego módz. Łączna pisownia przyimków zmienia się na rozdzielną
np. wsercach – w sercach, znaszym – z naszym, wtych – w tych i in.
Poprawki odzwierciedlają dyskusję toczoną w XIX wieku nad zagadnieniami ortograficznymi w polszczyźnie, której wynikiem były uchwały
Akademii Umiejętności z 1891 roku Zmieniane jest też słownictwo,
np.: rozdrogi – bezdroża, pożegnanie – błogosławieństwo, wyszpieguj –
doświadcz, wzdyż – wszak, rok niemodny – rok nieurodzajny.
Agenda daje też obraz zmian języka polskiego w II połowie XIX
wieku. Na początku XX wieku nie mówiło się już i nie pisało „Serdeczna dzięka niech będzie Tobie wzdawana, Oycze niebieski za źrzódło
zbawienney znayomości, któreś nam przez słowo Twoie św. otewrzył”
a „Serdeczne dzięki składamy Tobie Ojcze niebieski za źródło zbawiennej znajomości, któreś nam przez słowo Twoje Św. otworzył”.
Agenda kościelna dla zboru Ligotskiego 1837 to interesujący
materiał do badań dla bibliologów, językoznawców, teologów oraz
w szerokim rozumieniu kulturoznawców.
2 Ks. Heczko (1825-1907), czwarty pastor zboru w Ligotce Kameralnej, urodził się Łyżbicach,
uczył się w Goleszowie, Cieszynie, Keżmarku i Lewoczy na Spiszu, w Modrej koło Bratysławy,
Brnie. Został nauczycielem. Teologię studiował w Wiedniu (w czasie Wiosny Ludów). Po
studiach był katechetą i nauczycielem w Bielsku oraz pastorem w Małopolsce. Zbór ligocki
objął w 1859 roku. Był literatem. Pisał kazania i przemówienia. Wiele z nich wydał drukiem.
Wydawał czasopismo „Ewangelik” – pierwsze w języku polskim ewangelickie czasopismo
w ówczesnej Austrii. W 1860 roku wyszedł przygotowany przez niego Modlitewnik czyli zbiór
modlitew do nabożeństwa domowego i kościelnego chrześcian ewangielickich, drugie wydanie
1904 roku. Najważniejszym jego dziełem jest Kancyonał czyli śpiewnik dla chrześcian
ewangielickich. Wydanie pierwsze ukazało się w 1865 roku, 23 wydanie (ostatnie) – w roku
1983. W kancjonale znajduje się szereg pieśni oryginalnych, ułożonych przez autora (28
tych pieśni weszło do obecnie używanego w polskich zborach Śpiewnika ewangelickiego.
Bielsko-Biała 2002) i wiele przetłumaczonych z innych języków, głównie z kancjonału Jerzego
Trzanowskiego Cithara Sanctorum (Unicka, 2009).
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Zawartość Agendy kościelnej dla zboru Ligotskiego 1837
Rozdział I. Kollekty lub krótkie modlitwy
I. Kollekty niedzielne
Przed Kazaniem
Po kazaniu przed pożegnaniem
II. Kollekty świąteczne
a) W czas Adwentowy
b) W Gody
c) Przy zakończeniu roku
d) W dzień nowego Lata
e) W dzień obiawienia Chrystusowego
f) W święto ofiarowania Chrystusowego
g) W święto zwiastowania Maryi
h) W czas postny
W Zielony Czwartek
W Wielki Piątek
i) W wielkąnoc
k) Na dzień wniebowstąpienia Pańskiego
l) Na Świątki
m) Na świętą Tróicę
n) W dzień św. Piotra i Pawia
o) W dzień Konfirmacyie
p) Na dzień Tolerancyie
q) W dzień dziękczynienia za żniwo
r) Przy zakończeniu roku kościelnem
III. Kollekty pokutne i w wsźelkiéy inney potrzebie
a) W dzień pokutny
b) Prośby o duchowne i cielesne potrzeby
O pokóy
O chleb powsźedni, albo tež o desźcź lub pogodę
O błogosławieństwo ku urodzajom ziemskim
O Pomoc w ratunek we wsźystkiey biedzie
IV. Kolekty pogrzebne
Przy pogrzebie osób w leciech podeszłych
Przy pogrzebie młodych osób
Przy pogrzebie dziatek małych
Rozdział II. Modlitwy długsźe
I. Modlitwy niedzielne
Po nabožeństwie rannym
II. Modlitwy świąteczne
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cźas Adwentowy
Gody
dzień nowego Lata
czas postny
W Zielony Czwartek
W Wielki Piątek
W wielkąnoc
Na dzień wniebowstąpienia Pańskiego
Na Świątki
W dzień dziękczynienia za Źniwo
W roku z dobrym lub śrzednim
W roku nieurodnym
Na dzień Tolerancyie
W dzień pokutny
III. Modlitwy w osobliwych przypadkach
Modlitwa w cźasu sucha
Modlitwa w długotrwaiącey mokrości
Modlitwa po szkodliwem powietrzu lub gradu
Modlitwa po pożaru ognia
Rozliczne prośby i przyczyny
Za chore
Za požegnanie
Za podróžnych
Za Brzemienne
Za Smętne
Podziękowanie
Za Komunikantów
IV. Modlitwy pogrzebne
Ogólne
Modlitwa przy pogrzebie młodego
Przy pogrzebie małego dziecięcia
Przy pogrzebie gospodarza
Przy pogrzebie starca
Przy pogrzebie zmarłego, który wiele cierpiał
Przy kładzeniu ciała martwego do grobu
Modlitwa Pańska
Rozdział III. O konfirmacji dziatek
Po konfirmacji przy spowiedzi
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Rozdział IV. O Spowiedzi a Wieczerzy Pańskiey
Przy Absolucyi
Publiczne Wieczerzy Pańskiey odprawowanie
Nawiedzenie chorych
Rozdział V. O wiązaniu i pożegnaniu osób w stan małżeński wstępuiących
Rozdział VI. Chrztu Św. odprawowanie
Rozdział VII. O Wywodzie Sześćniedziołki
I Formularz. Na wywód albo požegnanie Sześćniedziołki, która zdrowe
dziecię szczęśliwie porodziła
II Formularz. Wywód Sześćniedziołki, której dziecię iuž umarło
III Formularz. Na pożegnanie Sześćniedziołki, którey się nieszczęśnie
powiodło albo płod niežywy miała
Formularz IV. Gdy przyniosą małe dziecię do kościoła, którego matka
albo przy porodzie albo w połogu umarła
Formularz V. Na wywód Sześćniedziołki, która nie w małżeństwie
dziecię porodziła, a do kościoła przyszła, žeby požegnana była
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Agnieszka Kotwica
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury
książki dzieci i młodzieży / praca zbiorowa pod red. Jadwigi Koniecznej
i Marioli Antczak. - Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, 2011. - 140, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN: 97883-89386-73-1

Publikacja zatytułowana Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży jest pracą zbiorową, wydaną
przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które od początku swojego istnienia, tj. od 1996 roku, „zorientowane jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu
edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych” (Informacje).
Praca wydana została pod redakcją Jadwigi Koniecznej i Marioli
Antczak – pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (KBiIN UŁ). Autorką wstępu jest
Konieczna – kierownik łódzkiej Katedry. Omawiana publikacja stanowi
kolejną pozycję dotyczącą czytelnictwa i książki dla dzieci i młodzieży
w bogatym dorobku obu autorek.
We Wstępie nakreślono cele, jakie przyświecały autorom poszczególnych artykułów, historyczny i kulturowy kontekst poruszanego tematu
oraz istotę przeprowadzonych badań praktycznych. Wśród celów wymieniono: znaczenie inicjacji czytelniczej dla rozwoju emocjonalnego dziecka,
wpływ Internetu na proces uczenia się, biblioterapeutyczne działanie
książki czy też rolę czasopisma „Guliwer” w promocji książki dziecięcej.
Publikację stanowi zbiór ośmiu artykułów przygotowanych przez
pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracujących z nimi przedstawicielami
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W opracowaniu – poświęconym wprawdzie znanej już tematyce –
po raz kolejny udowodniono, że książka dla dzieci nadal jest zagadnie-
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niem inspirującym do badań i dyskusji. „Pozostaje ciągle kluczem do
wiedzy i podstawą dla wychowania człowieka twórczego i umiejącego
posługiwać się informacją w różnej postaci” (Między, 2011, s. 6).
Tom otwiera praca Antczak zatytułowana „Rola pierwszych
kontaktów z książką w wyborze zawodu nauczyciela bibliotekarza”.
Autorka przytoczyła definicję inicjacji czytelniczej zaproponowaną
przez Janinę Papuzińską (Papuzińska, 1981, s. 7). Wnikliwie opisała
wpływ pierwszych kontaktów z książką na rozwój czytelniczy młodych
bibliotekarzy. Postawiona przez Antczak hipoteza udowodniona została
na niewielkiej, bo zaledwie dwudziestoosobowej populacji studentów.
Byli to słuchacze II roku stacjonarnych studiów licencjackich KBiIN
UŁ, uczestnicy specjalizacji z zakresu dydaktyki w bibliotece szkolnej.
Na potrzeby badania stworzono kwestionariusz, dzięki któremu
opisano środowisko domowe ankietowanych, ich pierwsze kontakty
z książką oraz czynniki demograficzne i społeczne, tj. wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, pochodzenie, wykształcenie rodziców oraz stan
rodziny (rodzina pełna – rozbita). Przyjęto, że intensywność czytelnictwa
respondentów będzie mierzona liczbą publikacji zwartych przeczytanych
w ciągu roku. Interesującym rozwiązaniem okazało się porównanie
efektów badania z wnioskami zawartymi w raporcie Instytutu Książki
i Czytelnictwa z 2009 roku (Wolff, 2009). Na tle ogólnopolskich wyników
czytelnictwo przyszłych nauczycieli bibliotekarzy prezentuje się bardzo
dobrze. Antczak uzasadniła potrzebę kontynuowania badań oraz
porównywania ich wyników z rezultatami analiz z innych ośrodków
kształcenia przyszłych nauczycieli bibliotekarzy.
Drugi artykuł, zatytułowany „Wpływ biblioteki szkolnej na kulturę
czytelniczą młodego pokolenia”, jest wynikiem współpracy Bogusławy
Staniszewskiej i Bogusławy Wenty – przedstawicielek Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Autorki
nakreśliły problematykę czytelniczą w wybranych bibliotekach szkolnych w Łodzi, uwypuklając rolę rodziców, bibliotekarzy i akcji promujących czytelnictwo w rozwoju intelektualnym dziecka. Szerzej omówiły
Festiwal Bibliotek Szkolnych, mający w 2011 roku już swoją dziesiątą,
jubileuszową edycję. Odbywające się w ramach przeglądu konkursy
dla szkół podstawowych i gimnazjów zachęcały do wspólnego czytania.
„Razem czytamy piękniej”, „Anegdoty z biblioteki” czy „Rodzina w bibliotece” to tylko niektóre przykłady festiwalowych form aktywności. Autorki
podkreśliły, że biblioteka to miejsce niezwykle potrzebne, dostępne dla
każdego, zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i rzeczywistej.
Następny artykuł w tym zbiorze zaprezentowała Irena Nałęcka –
nauczyciel bibliotekarz jednej z łódzkich szkół podstawowych. W pracy
zatytułowanej „Formy promocji czytelnictwa wśród uczniów na przykła-
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dzie Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi” autorka porównała stan czytelnictwa łódzkiej biblioteki z wynikami badań Katarzyny Wolff z 2009
roku. Podkreśliła znaczy spadek zainteresowania książką w domowym
zaciszu, jak również fakt, iż obecnie głośnie czytanie nie jest uznawane za niezbędny element wychowania dziecka. Aby przeciwstawić się
takim działaniom, bibliotekarka organizowała liczne akcje promocyjne
na rzecz czytelnictwa swoich uczniów. Poprzez aranżowanie różnego
rodzaju konkursów, wystaw i festiwali łódzka biblioteka szkolna stała
się miejscem przyjaznym dla dziecka, wprowadzającym je w świat literatury, kultury, sztuki i sportu. W artykule dominują liczne przykłady
zorganizowanych spotkań, które mogą być wzorem dla początkujących
nauczycieli bibliotekarzy. Nałęcka podsumowała swoje rozważania
optymistycznie, analizując statystyki biblioteczne łódzkiej placówki.
Dzięki zaangażowaniu bibliotekarki i wprowadzeniu nowoczesnych
form pracy z czytelnikiem liczba wypożyczonych książek wzrosła o 26%
w ciągu jednego roku sprawozdawczego.
Kolejny tekst opublikowany w omawianym zbiorze pt. „Praca z czytelnikiem z wykorzystaniem bajkoterapii i dramy” napisany został
przez Hannę Jastrzębską-Gzellę – doradcę metodycznego Łódzkiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP). Autorka omówiła biblioterapeutyczne i pedagogiczne efekty
pracy z czytelnikiem. Wymieniła trzy typy biblioterapii: klasyczną,
terapię przez baśń oraz bajkoterapię. Szczegółowo omówiła możliwości
zastosowana poszczególnych typów biblioterapii oraz przewidywane jej
rezultaty. Podkreśliła znaczenie pedagogicznego oddziaływania dramy
w procesie biblioterapeutycznym. Zaznaczyła, że dzięki dramie dziecko
łatwiej wchodzi w role społeczne, lepiej radzi obie z problemami w domu
i w szkole, nawiązuje głębsze i trwalsze relacje interpersonalne z rówieśnikami. W końcowej części artykułu zaakcentowano znaczenie zajęć
psychologiczno-pedagogicznych w procesie edukacji.
W artykule pt. „Wykorzystanie Internetu w edukacji dzieci i młodzieży”, autorstwa Zbigniewa Gruszki – doktoranta i pracownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
– omówiono wykorzystanie Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Autor przypomniał historię powstania Internetu. Podkreślił, iż
wśród nauczycieli nadal pokutuje pogląd o konkurencji między książką
tradycyjną a Internetem. Przeciwnicy tego nowoczesnego medium uważają, że „korzystanie z globalnej sieci zuboża zasób leksykalny młodych
ludzi, narzuca im punkt widzenia, sprawia, że lektura książki wydaje
się mniej atrakcyjna” (Między, 2011, s. 83). Gruszka podkreślił znaczenie dostępu do stron www takich instytucji, jak muzea, biblioteki,
ośrodki naukowo-badawcze oraz do baz danych, słowników, encyklo-
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pedii w wersji online. Nowym, interesującym zjawiskiem są również
tzw. platformy e-learningowe, których zastosowanie autor wnikliwie omówił. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych w wybranych szkołach podstawowych
w Łodzi. Za pomocą tabel zaprezentowano szereg danych, m.in.: ilu
nauczycieli i z jakim stażem zawodowym wykorzystuje Internet podczas zajęć lekcyjnych; powody, dla których nauczyciele korzystają
z Internetu; częstotliwość tych lekcji. Odrębnym zagadnieniem była
odpowiedź na pytanie, czy Internet rozwija zainteresowania książką,
lekturą i nauką. W podsumowaniu Gruszka zwrócił uwagę na problem
prywatności w sieci. Przestrzegł dzieci, młodzież i osoby dorosłe przed
umieszczaniem w sieci swoich danych osobowych i adresowych.
Z kolei Barbara Baklińska omówiła pozytywne skutki koordynowanej przez siebie w Łodzi akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Autorka podkreśliła dobroczynny wpływ imprezy na intelektualny i emocjonalny
rozwój dziecka. Baklińska krótko omówiła działania Fundacji ABC
XXI (obecnie funkcjonuje jako Fundacja ABC XXI – Cała Polska czyta
dzieciom) na tle potrzeb dziecka związanych z książką. Podała swego
rodzaju receptę co czytać i jak czytać, aby dzieci bezpiecznie wprowadzić w świat literatury i pasji czytania.
Przedostatni tekst w tym zbiorze porusza problemy promocji czytelnictwa w czasopismach podejmujących tematykę książki dziecięcej. Magdalena Przybysz-Stawska w artykule „«Między dzieckiem
a książką», czyli formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
na łamach czasopisma „Guliwer: dwumiesięcznik o książce dla dziecka”
w latach 1991-2009” podkreśliła istotną rolę książki w życiu dziecka,
wpływ czytelnictwa na emocje, uczucia, rozwój wyobraźni oraz funkcję
terapeutyczną czytania. Autorka przedstawiła historię powstania czasopisma „Guliwer”, skupiając się na cyklu tematycznym pod hasłem
„Między dzieckiem a książką”. Przez pryzmat zmian wydawcy, redakcji
oraz autorów wykreowała wizerunek periodyku o wysokim poziomie
merytorycznym, do którego piszą najwybitniejsi badacze książki dla
młodego odbiorcy, nauczyciele-bibliotekarze, filolodzy polscy, historycy literatury, psychologowie i pedagodzy. W prezentowanym dziale
zamieszczane są teksty poradnikowe opisujące formy pracy z tekstem,
stan czytelnictwa oraz recenzje interesujących książek. Często pisano
o wydarzeniach bieżących – festiwalach i imprezach bibliotecznych,
wydawcach i rynku książki dziecięcej. Niezwykle cenne były artykuły
z pogranicza biblioterapii i psychologii, teksty omawiające korzyści płynące z głośnego czytania oraz znaczenie inicjacji czytelniczej i dramy
w procesie edukacji dziecka. Różnorodność publikacji w „Guliwerze” sprawia, że czasopismo utrzymuje się na rynku już ponad dwadzieścia lat.
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Jest chętnie czytane nie tylko przez naukowców, ale również przez
nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych problematyką
książki dla młodego odbiorcy.
Tom zamyka artykuł Koniecznej „Książka dziecięca jako przedmiot
badań naukowych”. Tekst stanowi podsumowanie dotychczasowych
badań nad czytelnictwem i recepcją tekstów dla młodego odbiorcy.
Autorka zaprezentowała ewolucję kształtowania się formy książki dziecięcej w Polsce od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych.
Rozważania rozpoczęła od książki o wyraźnym oddziaływaniu pedagogicznym, następnie omówiła książkę zabawkę, a na koniec potraktowała
książkę dziecięcą jako nowoczesne medium. Konieczna przedstawiła
stan badań nad omawianym zagadnieniem. Przywołała prace wybitnych przedstawicieli dziedziny, jak Jerzego Cieślikowskiego, Radosława Cybulskiego, Janusza Dunina, Karola Głombiowskiego, Krzysztofa Migonia, Joanny Papuzińskiej, Ireny Sochy czy Michała Zająca.
Wiele miejsca autorka poświęciła ilustratorom, artystom i edytorom
mających wpływ na morfologię wydawnictw, podkreślając, że tematyka
książki dla młodego odbiorcy nie została jeszcze zbadana.
Między teorią a praktyką... to praca ciekawa, inspirująca do dalszych badań czytelnictwa dziecięcego w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Wybór materiału badawczego był trafny, a ocena
przedstawionych zjawisk wnikliwa, szeroka, poparta badaniami. Całość
pracy posiada spójną kompozycję. Zakres tematyczny bardzo dobrze
wpisuje się w potrzeby polskiej oświaty, pozwala na nowo odkrywać
potrzeby czytelnicze młodych ludzi, ich pasje i problemy w zakresie
kontaktów z książką. Zaprezentowane w tekście zagadnienia mogą stać
się przyczynkiem do dalszych, pogłębionych dociekań w tej dziedzinie.
Zamysłowi powstania niniejszej publikacji przyświecał jeden cel –
ukazać praktyczną i teoretyczną stronę pracy z czytelnikiem dziecięcym. Zamieszczone teksty skierowane są głównie do czynnych nauczycieli bibliotekarzy oraz do kształcących ich nauczycieli akademickich.
W pracy podano liczne przykłady, jak zachęcać uczniów do czytania,
publikacja może więc stać się skarbnicą wiedzy dla początkujących
bibliotekarzy i animatorów czytelnictwa.
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Dobre Strony
Od 26 do 29 maja 2011 roku we Wrocławiu trwała II edycja ogólnopolskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony. Z okazji tego wydarzenia do stolicy województwa dolnośląskiego przyjechało
bardzo wielu wystawców z całej Polski. Gościem specjalnym był Koziołek Matołek z Pacanowa. Podczas imprezy odbyły się liczne spotkania
autorskie, m.in. z Ewą Chotomską, Andrzejem Grabowskim, Urszulką
Kozłowską, Gerardem Moncomble, Pawłem Pawlakiem i Mariuszem
Urbankiem. Zorganizowano także warsztaty plastyczno-literackie,
spektakle teatralne oraz inne atrakcje dla najmłodszych. Teatr Lalek
we Wrocławiu przygotował przedstawienie Bajkowe Biblioteki.
Była możliwość zdobycia autografu Gerarda Moncomble (autora
m.in. książek o Czupieńkach), ilustratora Pawła Pawlaka oraz tłumaczki Ewy Kozyry-Pawlak. W Galerii M na Jatkach zaprezentowano
wystawę ilustracji Pawlaka. Na ulicach Wrocławia pojawili się bajarze w pasiastych strojach, wyposażeni w zwoje książek, które czytali
w tramwajach, na Rynku, w ZOO i Aquaparku. Organizatorzy mieli
nadzieję, iż ambasadorzy Dobrych Stron literatury zaszczepią entuzjazm
do czytania młodym molom książkowym i ich rodzicom. W ramach
poszerzania horyzontów Biblioteka zorganizowała czytanie książek
i bajek obcojęzycznych, jak również zajęcia edukacyjne w różnych językach. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było spotkanie z Mariuszem Urbankiem, autorem książki Wrocławskie Krasnale. Historie Prawdziwe, oraz z przewodnikiem po Wrocławiu, który przybliżył dzieciom
sekrety wrocławskich krasnali. Laureatem nagrody za książkę doskonałą pod względem literackim, plastycznym, merytorycznym i edytorskim, wydaną w języku polskim po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia roku poprzedzającego jej przyznanie, zostało Wydawnictwo W.A.B. za książę Lotnik Eoina Colfera.
Marta Kunicka
Źródło:
http://www.wpdk.pl/content/blogcategory/30/78/lang,polish/

168

Bibliotheca Nostra

nr

3 (25) 2011

Z książką na walizkach
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Biblioteka
Publiczna w Zgorzelcu w dniach 31 maja do 3 czerwca po raz ósmy
zorganizowały Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
Z książką na walizkach. Pisarze przez cztery dni odwiedzali miasta
i miasteczka Dolnego Śląska; spotkaniom towarzyszyły kiermasze,
parady, koncerty i konkursy związane z książkami. Akcja ta została
zaproponowana przez Wojciecha Karwackiego, ówczesnego dyrektora
Wydawnictwa Ossolineum, swój początek miała w 2004 roku. Ideą
projektu jest dotarcie z lekturą do najodleglejszych zakątków Dolnego
Śląska. Pierwszy finał odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nowej Rudzie, w tym roku we wcześniej wspomnianym Zgorzelcu,
a w roku 2012 – w Ząbkowicach Śląskich.
		
							
Monika Byczek
Targi Książki dla Dzieci
W dniach 3-5.06.2011 roku ruszyła nowa inicjatywa stawiająca
sobie za cel przybliżenie dzieciom świata książek, a rodzicom ukazania bogatej oferty rynku księgarskiego skierowanego do najmłodszych.
Podczas Targów Książki dla Dzieci w hali Targów w Krakowie można
było spotkać blisko 80 autorów i ilustratorów książek dla dzieci i 101
wystawców. Organizatorzy imprezy zaprosili nie tylko wydawnictwa
wraz z ofertą książek i czasopism, ale także stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i rynku książek dla młodego odbiorcy, następnie
muzea, kina, teatry, ośrodki kultury oraz producentów, dystrybutorów i importerów zabawek i gier edukacyjnych. Większość proponowanych zabaw i warsztatów była zorientowana na rozbudzenie wyobraźni
dzieci, twórcze i poznawcze działanie, do jakiego skłania praca z tekstem. Spotkania warsztatowe poświęcone były między innymi zagadnieniom związanym z powstawaniem książki dla dzieci, budowaniem
fabuły interesującej dla młodego odkrywcy, różnym sposobom popularyzowania czytelnictwa i kultury czytelniczej. Bogaty program obfitował w wystawy – zaprezentowano między innymi ilustracje Anny
Kaszuby-Dębskiej i Joanny Sorn-Gary, Marcina Brzuchnalskiego, jak
również Agnieszki Żelewskiej. Pokazano fotografie Kopalni Soli w Wieliczce w technice 3D. Podczas Targów wręczono nagrodę w konkursie
Książka przyjazna dziecku oraz ogłoszono wyniki konkursu i plebiscytu
na Najlepszą książkę dla młodych czytelników.
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Celem Targów Książki dla Dzieci jest m.in. stworzenie miejsca
spotkań młodego czytelnika z twórcami książek. W tym roku – poza
wymienionymi wcześniej ilustratorami – uczestnikami Targów byli
m.in.: Joanna M. Chmielewska, Anna Czerwińska-Rydel, Nuria Selva
Fernandez, Danuta Klimkiewicz, Dorota Krassowska i Adam Wajrak.
								
Marta Kunicka
I Dolnośląskie Targi Książki Muzealnej
3 czerwca 2011 roku we Wrocławiu miały miejsce I Dolnośląskie
Targi Książki Muzealnej, podczas których można było kupić pozycje
trudne do nabycia w księgarniach: katalogi wystaw, albumy, wydawnictwa naukowe. Opracowania te z reguły nie są dystrybuowane za
pośrednictwem rynku księgarskiego, choć zawierają wartościowe informacje o kulturze i sztuce regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia było
Muzeum Miejskie we Wrocławiu. W targach wzięło udział dziesięć wrocławskich i dolnośląskich muzeów: Muzeum Regionalne ze Środy Śląskiej, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Narodowe, Muzeum Architektury, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum
Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Miedzi z Legnicy, Muzeum Karkonoskie
z Jeleniej Góry, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Muzeum
Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.
Twórcy spotkania starali się zaprosić do uczestnictwa także muzea
czeskie i niemieckie. Brak wydawnictw w języku polskim nie pozwolił
niestety na realizację tego zamierzenia. Nawiązane kontakty stały się
jednak przyczynkiem do współpracy na najbliższe lata.
Imprezą towarzyszącą targom były warsztaty kaligrafii dla najmłodszych.
Monika Byczek
Źródło:
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9708975,Targi_
ksiazki_muzealnej_juz_3_czerwca__Beda_promocje.
html#ixzz1Uj7F4M9Y
IX Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych
Już po raz kolejny w dniach 9-10 czerwca 2011 roku odbyło się we
Wrocławiu spotkanie bibliotekarzy uniwersyteckich środowisk prawniczych. Jest to cykliczna impreza mająca na celu integrację tego środowiska. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były zbiory cyfrowe
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w bibliotekach prawniczych. Podczas spotkania, jak co roku, bibliotekarze mieli możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami i trudnościami. Po raz kolejny podjęto działania, mające na celu usprawnienie
współpracy w zakresie gromadzenia, jak również wypracowanie i ujednolicenie standardów w tym zakresie. Próby stworzenia konsorcjum
bibliotek prawniczych niestety nie zostały zakończone powodzeniem,
czego jednym z powodów były różnice organizacyjne poszczególnych
bibliotek. W ramach współpracy opracowano jednak informator dotyczący bibliotek prawniczych uniwersyteckich, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Biblioteki Sejmowej oraz „zaprzyjaźnionej” biblioteki dużej
kancelarii prawniczej.
Ostatniego dnia obrad uczestnicy zwiedzili Bibliotekę „Na Piasku”
i zapoznali się z urządzeniami do cyfryzacji zasobów. Przewodnikiem
po Bibliotece był Tomasz Kalota, który w swoim wystąpieniu mówił
o bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podczas spotkania bibliotekarze zapoznali się z ofertą wydawnictwa
Gaskor i portalem (www.prawosocjalne.pl), prezentującym interesujące
rozwiązania techniczne w tego typu przedsięwzięciach.
Spotkaniu tradycyjnie towarzyszyły wystawy literatury wiodących
wydawnictw prawniczych, takich jak: ABE IPS, LexisNexis, C.H. Beck,
WoltersKluwer, jak również prezentacje platform oferujących piśmiennictwo legislacyjne (De Gruyter - reference Global i Oxford Journals).
								
Marta Kunicka
Wrocławskie Tanie Książek Czytanie
W dniach 16-19 czerwca 2011 roku na wrocławskim Rynku odbyła
się kolejna edycja imprezy Wrocławskie Tanie Książek Czytanie. Impreza
ta już na stałe wpisała się w obchody Święta Wrocławia i z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oprócz kiermaszu książek, spotkań z autorami i wydawcami zorganizowano Piknik Literacki
z portalem informacyjno-rozrywkowym CzasDzieci.pl oraz Biesiada Literacka – przy wielkim stole zasiedli uczniowie z gimnazjów i wszyscy chętni,
by uczestniczyć we wspólnym czytaniu. Dla wszystkich zainteresowanych
impreza jest szansą do spotkania i rozmów na temat współczesnego rynku
czytelniczego i księgarskiego.
		
							
Monika Byczek
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Adam Cichosz
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Idee olimpizmu w ponadczasowym
przesłaniu Pierra de Coubertina

„Słowo Coubertina to świadectwo jego przenikliwości,
To także cierpliwość i nadzieja”.
T. Daszkiewicz

P ierre de Coubertin (1863-1937) – człowiek „instytucja” wyprzedzający epokę, w której żył i tworzył. Twórca nowożytnego ruchu olimpijskiego, humanista i poeta, myśliciel i filozof, historyk i pedagog,
wizjoner, którego wpływ na dzieje współczesnego świata wydaje się
mieć znaczenie wszechogarniające i ponadczasowe. Jego rodowód sięga
starej włoskiej i normandzkiej szlachty – właściwe nazwisko Pierre de
Fredi baron de Coubertin.
Otrzymał gruntowne i wszechstronne wykształcenie w duchu swojego stanu: „Jezuicki college przy rue de Madrid w Paryżu, do którego
Pierre uczęszczał jako „demi-pensionnaire” dał inteligentnemu uczniowi
solidne podstawy wykształcenia, które jego światopogląd ukształtowały jednak w kierunku przez wychowawców najmniej oczekiwanym.
Pierwszą oznaką samodzielności młodego jezuickiego wychowanka było
wyłamanie się z profesjonalnego schematu narzucanego przez klasową
genealogię przeznaczającą arystokratyczną młodzież do służby Bogu
lub państwu. Pierre nie czuł w sobie powołania duchownego, tym bardziej nie pociągała go kariera wojskowa czy dyplomatyczna. Zwracał się
przeciwko mentalności swojej klasy nie tylko w dziedzinie przekonań
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i wyboru drogi życiowej. Rodzinę kultywującą tradycje rojalistyczne
i celebrującą co roku urodziny „króla” szokował swoimi republikańskimi skłonnościami, które, jak wykazało całe jego przyszłe życie, nie
były wówczas bynajmniej aktem młodzieńczej przekory. Plonem świetnie ukończonych studiów wyższych były dyplomy trzech fakultetów […]
Zapowiedź zainteresowań pedagogicznych stanowił już bakalaureat
młodego dyplomanta, którego tematem był system pedagogiczny czołowego reformatora wychowania epoki wiktoriańskiej Thomasa Arnolda.
W roku 1895 zawiera związek małżeński z Alzatką Marią Rothan, która
przeżyła go o 26 lat. Także wybór towarzyszki życia świadczył w jakiś sposób o braku uprzedzeń społecznych ze strony Coubertina: jego żona była
protestantką i nie pochodziła ze szlachty” (Młodzikowski, 1968, s. 7-8).
Działając z wielkim rozmachem, zwłaszcza organizatorskim i praktycznie użytecznym, swój czas aktywnie i twórczo wykorzystał na rzecz
szerzenia i upowszechniania inicjatywy nowożytnych igrzysk olimpijskich. Powszechnie znany jako niestrudzony działacz i propagator
sportu zaznaczył trwały ślad w doskonalenie wychowania fizycznego
przy śmiałym wdrażaniu sprawdzonych wzorów i elementów brytyjskiego sportu szkolnego. Nie unikał odpowiedzialności i przykładnej,
rzetelnej pracy na rzecz upowszechniania sportu, kierując działalnością Unii Francuskich Towarzystw Sportów Atletycznych (USFSA), jako
jej sekretarz generalny. Był to okres tworzenia koncepcji szerokiego
zasięgu przejawów wyczynu sportowego na międzynarodowe kręgi
zainteresowań kulturą fizyczną i sportem. Z powodzeniem zainicjował
odrodzenie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej, odnosząc niebywały
sukces. W 31 roku życia zorganizował paryski, konstytucyjny kongres olimpijski, ustanawiając instytucję sportową, która wytrzymała
próbę czasu – Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), przyjmując
funkcję sekretarza generalnego, a w dwa lata później prezydenta, którą
pełnił nieprzerwanie aż do 1925 roku. Był założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pedagogicznego, cieszącym się uznawanym
powszechnie autorytetem tytularnego, honorowego prezydenta igrzysk
olimpijskich. Staraniem P. de Coubertina – Lozanna została w 1915
roku stolicą światowego sportu, gdzie w pałacyku Mon Repos zorganizował stałą siedzibę MKOl. To właśnie Coubertin stworzył zasady protokołu olimpijskiego w postaci Karty Olimpijskiej określającej ceremonię otwarcia i zamknięcia igrzysk. Był autorem tekstu przyrzeczenia
olimpijskiego składanego przez sportowców – olimpijczyków na igrzyskach V olimpiady (1912) w Sztokholmie. Pod pseudonimem twórczym
napisał utwór – wiersz Oda do Sportu, najwyżej oceniony i jako autor
został wyróżniony złotym medalem. Jego aktywna twórczość i działalność
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publicystyczna zaowocowała takimi pozycjami jak: Notes sur L’edukation publigue, Histore universelle, Pedagogie sportive, Memoires olimpigues.
„Do swej drogi życiowej startował więc z pozycji uprzywilejowanej
urodzeniem i majątkiem. Był w równej mierze człowiekiem czynu co
pióra, posiadał ponadto rzadki dar kojarzenia entuzjazmu uczuciowego
z geniuszem organizacyjnym. W listopadzie 1886 r. opublikował swój
pierwszy artykuł zatytułowany Uniwersytety angielskie. Cambridge.
W ślad za nim ogłosił drukiem referat wygłoszony w Towarzystwie Ekonomii Społecznej na temat: Wychowanie angielskie. Oba te wczesne przyczynki zdradzają pedagogiczne zainteresowania ich autora zmierzające
do poszukiwania systemu wychowawczego odpowiadającego potrzebom
swojej epoki. W poszukiwaniach tych pełną dłonią zaczął baron Coubertin czerpać z pedagogicznych doświadczeń Thomasa Arnolda. Zafascynowało go Spencerowskie odkrycie zjawiska przeciążenia szkolnego,
które ugruntowało w nim przeświadczenie o konieczności wprowadzenia równowagi pomiędzy trzema podstawowymi działami: wychowaniem
umysłowym, moralnym i fizycznym. Podniósł zwłaszcza pedagogiczny
aspekt tego ostatniego, wskazując na jego znaczenie dla kształtowania
moralnej i społecznej strony osobowości ucznia. Rzucające się w oczy
zainteresowanie, jakim darzył on angielskie koncepcje pedagogiczne
wywodziło się z pozycji Anglii, kraju wówczas najbardziej nowoczesnego
pod każdym względem w świecie” (Młodzikowski, 1968, s. 8).
Do przekazu o świecie antycznym, w postrzeganiu najstarszej cywilizacji świata wkomponował obrazy mądrego i przekonywującego ukazywania dobra i piękna, znaczenia wysiłku intelektualnego i fizycznego
łączonego z kultem harmonijnego współistnienia. Któż inny zdołałby,
tak jak to uczynił francuski baron Pierre do Coubertin, włączyć do
przekazu antycznego porządku świata ideę olimpizmu w wymiarze
stanu ducha nowożytności, jako wartości współistniejącej z systemem
gromadzącym ideał prawdy i piękna, stanowiących łącznik antycznych
dziejów Grecji ze współczesnością. Wyznawał i upowszechniał ideały
nadziei, pokoju i wolności. Coubertin opowiadał się za poszanowaniem
prawa, postrzegając człowieka poprzez pryzmat jego umysłu, stanu
ducha i ciała, wysokich morale, zdolnego podziwiać i upowszechniać
piękno ludzkiego ciała. Swoim życiem, twórczym, aktywnym i kreatywnym postępowaniem dawał impuls do ożywiania piękna zakodowanego
w najstarszych cywilizacjach, nie uwalniając się od natchnienia. Jego
(był jej znakomitym twórcą) pedagogika sportu, obejmująca ważną dziedzinę wychowania i reformy szkolnictwa, stała się dziedziną nasyconą
wyobraźnią – inteligencją emocji, źródłem doświadczeń i fundamentem
rozwoju. Istota i znaczenie edukacji stały się uświadomioną potrzebą
i koniecznością leżącą u podstaw egzystencji, lecz także psychofizyczna
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sprawność i wydolność, serce i rozum, a więc racjonalne wyuczenie
i wytrenowanie, stanowiło klucz do osiągania pożądanego stanu moralnego. Istotą poznania własnych możliwości, wszelkich ograniczeń zdolności i niedoskonałości w pedagogice sportu Coubertina były równoznaczne
z postępem albo stagnacją i przejrzyście wyznaczały drogę cnót, stanowiąc podstawę w rozpoznawaniu i stabilizacji nastrojów społecznych.
„Motywy popychające barona Coubertina do wystąpienia z własnym programem reformy wychowania, a będącym w gruncie rzeczy częścią reformy społecznej, należy widzieć w kontekście ogólnej
sytuacji wewnętrznej, w jakiej w latach osiemdziesiątych znajdowała
się Trzecia Republika. Był to okres utrzymujących się ciągle jeszcze
nastrojów posedańskich, klimatu depresji i odrętwienia narodowego.
[…] Baron Coubertin należy do pierwszych, którzy dostrzegają wyłaniającą się szansę sportu. Sport, który we Francji w tym czasie właściwie
nie istnieje ma „zahartować na nowo Francję”. „Rebronzer la France
par le sport” – oto hasło, które Coubertin przeciwstawi gimnastyce.
Jednakże pomny doświadczeń angielskich wie, że akcję owego „rebronzage de la France” należy rozpoczynać od szkół i liceów, w których
równowaga w zakresie integralności wychowania była zastraszająco
zachwiana. Akcja rozpoczęta i rozwijana w szkołach powinna, jego zdaniem, przenosić się na teren pozaszkolny i przy pomocy uczniów i studentów przyczyniać się do stworzenia ogólnego systemu sportowego
Francji” (Młodzikowski, 1968, s. 8-9).
Coubertina popierają w jego poglądach i przekonaniach najwybitniejsi Francuzi swojej epoki. On sam poświęca swe siły i środki (olbrzymi
majątek osobisty) urzeczywistnianiu głoszonych idei. „Jako dobry psycholog orientował się on doskonale w tym, że akceptacja społeczna stanowi główny czynnik gwarantujący wychowaniu fizycznemu niezbędny
autorytet. Z dużą dyplomatyczną zręcznością przystąpił więc do rekrutowania członków „Komitetu” werbując „collaborateus haut place’s”
ludzi znaczących w społeczeństwie. Wśród sześćdziesięciu jego członków błyszczały nazwiska tej miary co Victora Duruya, byłego ministra
oświecenia publicznego, Paula Brouardela, dziekana wydziału medycznego uniwersytetu paryskiego, Julesa Janssena, sławnego astronoma,
historyka Georgesa Picota, Georgesa Parrota, dyrektora Ecole Normale,
generałów Thomassina, inspektora armii, Lewala, komendanta Wyższej Szkoły Wojennej i Barbe’a, komendanta Szkoły Politechnicznej,
Georgesa Morela, dyrektora Enseignement Secondaire, dalej uczonych
wiążących swe prace z problematyką wychowania fizycznego, na ich
czele doktorów Lagrange’a i Mareya” (Młodzikowski, 1968, s. 9-10).
Coubertin, człowiek niezwykle twórczy i kreatywny, tworząc nową
koncepcję kultury fizycznej, był tej dobrej myśli, że nastąpi oczekiwane
ożywienie w dziedzinie zwłaszcza wychowawczej roli sportu i szerokie
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tej dziedziny upowszechnianie. Tak oto rodziła się myśl podjęcia starań
na rzecz tworzenia doktryny światowego współzawodnictwa sportowego
odrzucającej izolacjonizm narodowy na rzecz uniwersalizmu obejmującego swym zasięgiem całą ludzkość.
„Z sensacyjną jak na owe czasy zapowiedzią na temat celowości
przywrócenia antycznych igrzysk olimpijskich wystąpił baron Coubertin podczas jubileuszowej sesji w swoim referacie omawiającym nowożytny okres rozwoju kultury fizycznej. Aplauz, z jakim przyjęto oświadczenie, nie przesłonił faktu totalnej dezorientacji zgromadzonej na
sesji śmietanki francuskiego high life’u. Spontaniczna z pozoru zapowiedź rychłego wskrzeszenia instytucji igrzysk olimpijskich przyniosła
wyjaśnienie sensu i motywu wysiłków podejmowanych przez młodego
i ambitnego barona, a zmierzających do opanowania i ukierunkowania
ruchu sportowego we Francji według własnej koncepcji pedagogicznej i społecznej. Dopiero zdobycie pozycji lidera francuskiego ruchu
sportowego, wyrobienie sobie nazwiska na arenie międzynarodowej
oraz nawiązanie znajomości z czołowymi osobistościami burżuazyjnego
świata sportowego dało podstawę do wystąpienia z tak dalekosiężnym
planem. Zorganizowanie jubileuszu młodej „Unii” oraz rozgłos nadany
temu wydarzeniu stanowiło tylko taktyczny manewr i pretekst zmierzający do przygotowania opinii publicznej i pozyskania jej poparcia dla
planu wskrzeszenia olimpiad” (Młodzikowski, 1968, s. 13).
Idee olimpizmu Coubertina wyróżnia duch romantyzmu. Dominuje
wzniosłość i poczucie estetyki. Ważne miejsce przypada istocie ustanawiania rekordów w myśl zawołania „citius – altius – fortius” (szybciej – wyżej – silniej). Istnieje mocno akcentowany ceremoniał łączony
z wymowną symboliką flagi olimpijskiej. Jest miejsce na eksponowanie
dzieła Oda do Sportu, podkreślającego artystycznie podstawowe i nieprzemijające wartości sportu. Coubertin był inicjatorem i projektantem flagi olimpijskiej, na której pięć kolorowych, złączonych ze sobą
kół symbolizuje poszczególne kontynenty. To właśnie jemu dane było
odnieść zwycięstwo nagrodzone złotym medalem w konkursie litera-ckim (był inicjatorem olimpijskich konkursów sztuki) podczas igrzysk
w Sztokholmie (1912) za napisaną pod pseudonimem twórczym Odę do
Sportu. Z kolei chlubna tradycja „bożego pokoju”, mająca wymowne
uzasadnienie także w aspekcie historyczno-porównawczym, napotkawszy istotne przeszkody niespokojnego świata, koliduje z ideałem
olimpijskim. Rzeczywistość wojenna, polityczne spory i uprzedzenia,
wojenna propaganda rodzą nowe, uświadomione w myśli przewodniej
Coubertina pokłady służące umacnianiu demokratyzacji sportu.
„Umiędzynarodowienie ruchu olimpijskiego było […] aktem klasowej solidarności z jednej strony, ale i w niemałym stopniu również
aktem politycznego realizmu jego twórcy z drugiej strony. Międzynaro-
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dowy charakter igrzysk był wówczas jedynym praktycznym rozwiązaniem gwarantującym przyszłość ruchu olimpijskiego w dobie nabrzmiewających konfliktów politycznych podsycanych narodową ksenofobią.
Jednakże z samego faktu umiędzynarodowienia wynikały podstawowe
sprzeczności natury narodowej, politycznej, społecznej i ekonomicznej. Umiędzynarodowić – znaczyło respektować lub ignorować istniejący status quo i wziąć na siebie wszelkie wynikające z tego faktu
konsekwencje. Manifestowanie natomiast swojej obecności w strukturze społecznej nakładało obowiązek odegrania w niej określonej roli.
Okolicznością sprzyjającą uprzywilejowanej sytuacji Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego w stosunku do międzynarodowych organizacji
sportowych stało się wykorzystanie istniejącego wówczas stanu kulturalnej i sportowej decentralizacji w świecie” (Młodzikowski, 1968, s. 15).
W edukacji, w złożoności procesu wychowawczego tkwią niezbędne
a przez to adekwatne do oczekiwań pokłady wzmożonego wysiłku na
rzecz tworzenia i umacniania rodziny olimpijskiej. Tworzą ją (rodzinę)
społeczeństwa i narody w oparciu o dialog, porozumienie i szacunek
wzajemny. Zarówno stan nauczycielski, jak też cały front masowego
przekazu i komunikowania odgrywają w tym rolę o znaczeniu pierwszorzędnym. Występuje jednakowoż wyraźny sygnał a nawet ostrzeżenie
przed destrukcyjnym wpływem politycznego nacisku, przed zgubnymi
przejawami reklamy i pazernego biznesu.
Twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich, czerpiąc natchnienie ze
świata starożytnego, odnosząc się z należnym szacunkiem do wartości przypisywanych do najstarszych cywilizacji, ale też z respektem do
współczesnych dokonań, wierzył w moc szlachetnego współzawodnictwa. Wiązał ogromne nadzieje z nabywaniem umiejętności osiągania
mistrzostwa własnym wysiłkiem i aktywnością, przyswajanymi w umysłach młodzieży jako skutecznego środka wychowawczego.
Pedagogiczny dorobek Coubertina zaowocował postanowieniem
zreformowania francuskiego systemu pedagogicznego opartego na
doświadczeniach i wzorach angielskiego sportu. Wiele podróżował
zwłaszcza do Anglii i USA w poszukiwaniu dróg poparcia dla idei
wskrzeszenia igrzysk olimpijskich. Ideę przywrócenia igrzysk w wymiarze nowożytnym ukształtowały w przekonaniach Coubertina w szczególności umiłowanie Grecji – fillohellenizm, lecz także doświadczenia
pedagogiczne i sportowe, w tym obserwacje wyniesione z doświadczeń
naukowych podróży anglosaskich i nie tylko. W trakcie podróży gromadził doświadczenia z pobytu w różnych szkołach brytyjskich, lecz
także śledził wydarzenia parlamentarne i udział w nich przedstawicieli
znaczących ugrupowań politycznych. Znaczący wpływ mieli zapewne
wielcy myśliciele społeczni francuscy i brytyjscy. Wydaje się, że przyto-
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czone uwarunkowania szczegółowe sprawiły, że to czego nie udało się
dokonać samym Grekom, urzeczywistnił Coubertin, łącząc antyczną
ideę ze współczesną myślą społeczną współgrającą z doświadczeniami
w sporcie angielskim.
Oto pierwsze igrzyska olimpijskie ery nowożytnej stają się wymiernym impulsem w powszechnym wymiarze ożywiającego się sportu,
budzącego olbrzymie zainteresowanie samych sportowców lecz także
organizatorów, publiczności, zwolenników i sympatyków. Król Grecji
Jerzy I, otwierając 6 kwietnia 1896 roku pierwsze igrzyska ery nowożytnej na stadionie wzniesionym w miejscu autentycznej areny, na
jej fundamentach gościł niespełna 300 sportowców, reprezentantów
13 narodowości przy ok. 60 000 publiczności. Historyczne miejsca
Olimpii zapełnili z pragnieniem zwycięstwa reprezentanci 9 dyscyplin.
Byli to gimnastycy, strzelcy, żeglarze, pływacy i wioślarze, szermierze,
pływacy, kolarze, tenisiści i lekkoatleci.
„Pierwsze zwycięstwo olimpijskie odnosi w trójskoku Amerykanin
z USA James. B. Conolly (13,7 m). Student ten zajmuje jeszcze drugie
miejsce w skoku wzwyż (1,65 m) i trzecie w skoku w dal (6,11 m). Jeden
z głównych punktów Igrzysk Olimpijskich stanowi bieg maratoński,
przyjęty do programu olimpijskiego na pamiątkę posłańca po bitwie pod
Maratonem. Grek Spiridon Louis zwycięża na tej trasie długości 40 km
w czasie 2:58,50 h […] Podczas uroczystości zamknięcia igrzysk uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkurencjach otrzymują srebrny
medal, gałązkę oliwną i dyplom. Uczestnicy, którzy zajęli drugie miejsce
zostają uczczeni medalem miedzianym i gałązką wawrzynu. Inicjatywa
zorganizowania międzynarodowych zawodów sportowych wyszła od
Francuza Pierre de Coubertina, który nie tylko pragnie popierać sport
i ożywić ideały antyczne, lecz obiecuje sobie po Igrzyskach Olimpijskich,
że będą stanowić wkład w porozumienie między narodami: „Pozwólcie
nam wysłać wioślarzy, biegaczy, szermierzy; oto system wolnego handlu przyszłości, i tego dnia, przeniknie to do obyczajów starej Europy,
sprawie pokoju wyrośnie nowa, potężna podpora” […]. Pod względem
sportowym inicjatywa Coubertina staje się wielkim sukcesem międzynarodowym. Wyrażana przez niego raz po raz nadzieja, że pokojowe
współzawodnictwo sportowców różnych nacji mogłoby umocnić pokój
na świecie, pozostaje jednak płonna” (Wielka kronika, s. 337, 510-511).
Baron Pierre de Coubertin – chciałoby się obdarzyć pamięć o nim
mianem „człowiek renesansu”. Obok wielkich, dziejowych wszakże
dokonań i zwycięstw na miarę epoki nie uniknął także życiowych porażek, których gorzki smak niewątpliwie wycisnął piętno na jego niezwykle
dynamicznym i bogatym życiu. Choroba syna w wyniku udaru słonecznego z winy ojca, wszak pozostawił dziecko w wózku pod osłoną gałęzi

178

Bibliotheca Nostra

nr

3 (25) 2011

i liści drzewa, nie przewidując, że zmieniające się położenie słońca stanie się przyczyną nieszczęścia, którego i on sam, i jego małżonka nigdy
mu nie wybaczyła. Drugie dziecko, córka, uzdolniona artystka w dziedzinie sztuki malarstwa, na skutek trwałych napięć w życiu rodziców,
pozostawiana bez opieki na czas wyjazdów i podróży doznała rozstroju
nerwowego. Była to zbyt wielka cena, by ją udźwignąć bez trwałych
skutków, towarzysząca wszakże wielkim dokonaniom Coubertina.
Twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich dopełnił ostatnich dni
swego, obfitującego w wielkie wydarzenia, bogatego życia – w ubóstwie.
A przecież był posiadaczem olbrzymiej fortuny, którą przeznaczył na
realizowanie szczytnych celów swego życia. W uznaniu zasług, pochylając się nad wielkością tego niezwykle szlachetnego i zasłużonego człowieka, narodowe komitety olimpijskie wsparły Coubertina składkami
pieniężnymi. Zmarł 2 września 1937 roku podczas spaceru w parku
La Grande w Genewie na zawał serca. Spoczął na cmentarzu Bois
de Vaux w grobie przeznaczonym dla honorowego obywatela Lozanny,
która za jego sprawą stała się stolicą ruchu olimpijskiego, gdzie złożono
prochy jego żony, syna i córki. Przed śmiercią nie ukrywał dowodów
szacunku, uznania i przyjaźni okazywanej mu przez postępowe kręgi
niemalże całego świata, żaląc się jednocześnie, że w ojczyźnie o nim
zapomniano. Serce Coubertina spoczęło w steli antycznej Olimpii.
Twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich – to zasługuje na szczególne podkreślenie – zyskał sympatię, wdzięczność i szacunek Polski
i Polaków. Wypada przytoczyć chociażby słowa wstępu do artykułu
La Pologne inconnue (Nieznana Polska) zamieszczonego w nr 1 czasopisma literackiego „Revue pour les Frankcois” ze stycznia 1906 roku:
„Polska nie tylko została wyłączona z geografii. Zamierzono wypędzić
ją z historii. Nie znamy w Europie ani jej terytorium ani jej dziejów.
Skoro jednak mimo wszystko to terytorium istnieje, nie należy pomijać
wydarzeń, które na nim miały miejsce. Dla kogoś kto potrafi przewidzieć prawdopodobny rozwój ludzkości, kto opiera się na pozytywnych
objawach, zrywając jeśli trzeba, z tradycyjnymi przesłankami, sprawa
wskrzeszenia integralnej Polski jest tylko sprawą czasu. […] Nasi ojcowie – dzielni ludzie – mówili: Polska powinna żyć, bo jest tego godna.
Wynikało to z uczucia. Współcześni stwierdzają, że Polska żyje i że jest
niemożliwe ją zabić” (Pierre de Coubertin, 1994, s. 151).
Słowa i ich Autor w pełni zasługują na życzliwą pamięć. Myślą
przewodnią Pierre de Coubertina jest wielokrotnie wyrażone przekonanie poparte świadectwem dorobku, że sport olimpijski to coś znacznie więcej niż zmagania fizyczne. On sam uznawał sport jako coś więcej niż doskonalenie ciała. Dowodził, że zmęczenie fizyczne umiejętnie
pokonane kształtuje siłę woli, zaś szlachetna postawa w czasie zawo-
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dów wobec przeciwnika i gotowość rezygnacji z nieuczciwych sposobów walki, jako środka wychowania moralnego i wolicjonalnego wprost
kształtują silną wolę. Natomiast estetyczna koncepcja równowagi cielesnej i wartości ducha – człowiek piękny fizycznie i bogaty duchowo
– stanowiła ważny element kształtujący i wychowawczy. A nierozłączność wychowania fizycznego i intelektualnego Coubertin z całą
wyrazistością podnosi do rangi edukacji moralnej. Opowiada się jednocześnie za koncepcją w wymiarze teorii wzajemnego szacunku spełniającego najwyższą formę tolerancji w wymiarze ogólnoludzkim. Na
uwagę zasługuje także determinacja w przezwyciężaniu antagonizmów
i konfliktów, których nie brakuje we współczesnym świecie, zwłaszcza
jeśli się tworzy alternatywę moralną, tak by odmienność przekonań,
postaw i zachowań uznać jako zjawiska naturalne bez zbędnej negacji, na drodze występujących stosunków i relacji w aspekcie jednostka
– społeczeństwo i jedność w różnorodności. W swoich pracach często
powraca do lansowania tezy o wzajemnej miłości jako dziecinady mniej
istotnej niż potrzeba upowszechniania postaw wzajemnego zrozumienia i respektowania. Uznaje, że braterska miłość dotyczy aniołów,
zaś wzajemny szacunek – ludzi. Żeby się szanować trzeba, zdaniem
Coubertina, najpierw wzajemnie się poznać.
Trudno wobec destrukcyjnych zjawisk i mnożących się przykładów patologii w pierwszej dekadzie XXI wieku, także w Polsce, tych
chociażby z piłkarskich boisk i sytuacji około stadionowej (tzw. kibole)
przechodzić obojętnie. Sport wymaga coraz częściej i coraz skuteczniej wprowadzanych zasad wychowawczego oddziaływania. W pedagogice sportu jest wiele miejsca na skuteczne eliminowanie przejawów
destrukcji zachowań. Jednak nasilenie afer dopingowych, komercjalizacja i manipulacja informacjami w opisie i w przekazie, stadionowy
bunt, wystąpienia uliczne i różne zaburzenia społeczne, polityczne
spory i przetargi angażujące przedstawicieli najwyższych władz państwowych, nie wskazując na partie polityczne, nie należą do rzadkości.
Stosowane środki zaradcze zdecydowanie zawodzą, stąd wątpliwości
rodzące pytanie o sens reakcji policyjnych i akcji medialnych. Nie
zastąpią one dobranych i odpowiednio usystematyzowanych w czasie
i w przestrzeni właściwych i adekwatnych do potrzeb środków wychowawczych. Skrajne zjawiska patologiczne niestety nie stanowią już
dzisiaj marginesu, nabierają trudnego w zwalczaniu rozmachu. Burdy,
ustawki, demolki w codziennym języku opisu wydarzeń, narkomania,
rozboje, rabunki, strefa groźnych gangów należą do zjawisk wymykających się spod kontroli. Pogarsza się stan nastrojów społecznych
na tle zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Poczucie bezkarności
sprawców czynów karygodnych złowieszczo pogarsza ład moralny. Ale
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też sport w wydaniu olimpijskim nie jest wolny od przesłanek i zjawisk
kryminogennych, takich jak korupcja i łapownictwo (wystąpiły nawet
w MKOl-u). Stwarza to obraz zjawisk zniechęcających, a nawet pogłębiających opór i odwracanie się pedagogów, którzy zniechęceni brakiem
efektów, a niekiedy sami czujący zagrożenie, nie reagują na patologię
i odchodzą od podejmowania środków przeciwdziałania zaradczego. To
także dla środowiska nauki wielkie wyzwanie i odpowiedzialne zadanie
chwili, porządkujące obszar naukowej prognozy rozwojowej.
Uznawany powszechnie i doskonaląco współtworzony na potrzeby
współczesności i przyszłości system wartości legł u podstaw zasadniczego wymogu przynależności do rodziny olimpijskiej. Globalnie po-strzegany świat otwiera się wszechstronnie i zachęcająco aprobując
owe wartości uniwersalne, w których obraz Homera oparty na dramaturgii zmagań wydatnie preferujący piękno ruchu, konsekwentnie
zmierza do pobudzania wartości estetycznych.
Sport w systemie powszechnie uznawanych i akceptowanych,
twórczo rozwijanych wartości ponadczasowych jest wśród wielu dróg
postępu i rozwoju najwyższej kategorii autostradą wiodącą ku pięknu.
Jest też tryumfem zwycięstwa dobra nad złem i jako odzwierciedlenie obrazu świata, w trosce i w zmaganiach o jego czystość stanowi
o potrzebie walki o nowy kształt godny cywilizacyjnego dorobku ludzkości – globalnego człowieka, zdolnego i zdeterminowanego zmierzyć się z wyzwaniami i zagrożeniami trzeciego tysiąclecia. Człowieka
zorientowanego na sprawy wielkie i te najprostsze, będące w zasięgu
każdego, niezależnie od rasy, wyznawanej religii, koloru skóry, miejsca, w którym żyje i tworzy czy stanu zamożności. W tak nakreślonym
wymiarze, utrwalonym w dziejach stanowi emanujący wzór rozwoju,
współzawodnictwa i współpracy, pokojowego współistnienia.
Natomiast najszerzej pojmowana kultura, w tym kultura fizyczna
i sport, za sprawą jej uniwersalnych treści i wartości ukształtowanych na przestrzeni dziejów, wytrzymała próbę czasu. Sport stał się
przyswajalnym dobrem ogólnoludzkim, który należy z wielką troską
o jakość i zasięg pielęgnować. Jest bowiem na podobieństwo dzieł
wielkich mistrzów – wspaniałym, żywym i barwnym obrazem świata.
Wszechobecny w życiu państw, narodów i społeczeństw sport, niczym
piękna, powszechnie zrozumiała i bez barier rozbrzmiewająca muzyka,
jest równie piękny, czytelny i zrozumiały.
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Recenzje

Adam Cichosz
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim / Henryk Kocój. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2011. - 708 s. - ISBN
978-83-233-3073-8

Nowością wydawniczą z dziedziny dyplomacji ostatniego dziesięciolecia istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zasługującą na uwagę
jest wydana ostatnio praca prof. zw. dr. hab. Henryka Kocója, zawierająca oryginalne relacje posłów pruskich z Warszawy, Petersburga, Wiednia, Konstantynopola i Londynu przekazywane królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II. Publikacja zawiera ponadto depesze Wilhelma
Fryderyka II i znajdujące się w tych dokumentach odpowiedzi i instrukcje, które przez posłów pruskich pełniących funkcje dyplomatyczne na
obcych dworach były z właściwą im dokładnością wykonywane.
Autor recenzowanej pracy jest niewątpliwie jednym z najbardziej
liczących się znawców okresu Sejmu Wielkiego, powstania kościuszkowskiego i powstania listopadowego. Wśród wielu zainteresowań
naukowo-badawczych Profesora Kocója wiele miejsca zajmują także i te,
dotyczące polityki mocarstw sąsiadujących z Polską w dobie jej upadku.
Najnowsza publikacja jest więc kontynuacją dotychczasowych zainteresowań autora i wnosi wiele nowych elementów do poznania roli i stosunku Prus do walczącej o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.
Liczne źródła, zawarte w recenzowanej publikacji liczącej 708
stron, pozwalają w pełni odtworzyć sytuację Polski w okresie powstania kościuszkowskiego, a także dokonać analizy zmieniającego się stosunku Fryderyka Wilhelma II do wydarzeń towarzyszących insurekcji.
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Wypada zauważyć, że wydawanie tekstów źródłowych jest zadaniem niezwykle trudnym, czasochłonnym i odpowiedzialnym, a zarazem bardzo kosztownym. Należy więc z uznaniem odnieść się do
wysiłku autora, a zarazem wydawcy, który z wielkim nakładem czasu,
sił i środków opublikował swoją kolejną – dwunastą w pierwszej dekadzie XXI wieku – pozycję wydawniczą.
Relacje dyplomatów obcych państw akredytowanych w Warszawie
przynoszą nieznane, a przy tym ciekawe informacje dotyczące ówczesnego życia politycznego i wewnętrznego Rzeczypospolitej. Mają one
szczególne znaczenie, zważywszy, że zaistniały w okresie konfliktów
i dramatów, jakie cechowały burzliwy okres insurekcji kościuszkowskiej.
Relacje posłów pruskich zasługują tym bardziej na szczególną uwagę,
jako że były pisane przez wytrawnych znawców przedmiotu posiadających rozległe kontakty w ówczesnym świecie dyplomatycznym. Zawierały oceny krytyczne, wynikające z wszechstronnej analizy wydarzeń
politycznych. Raporty dyplomatów pruskich wprowadzają nas w mało
dotychczas znane kulisy współpracy prusko-rosyjskiej w zwalczaniu
powstania kościuszkowskiego. W depeszach tych uwzględniona została
dyplomatyczna gra wokół powstania, a także motywy, które ukazują
nam zamiary Fryderyka Wilhelma II, zmierzające do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej, czyli pełnej likwidacji jej samodzielnego bytu.
Władca Prus i jego ministrowie dokładnie analizowali relacje posłów
i wyciągali z tego należyte wnioski dla dobra swojego państwa. Fryderyk Wilhelm II przewidywał zdecydowane działania Rosji przeciwko
powstańcom, a także plan zemsty za wywołanie powstania w Warszawie 17 i 18 kwietnia 1794 roku. Z wielkim zadowoleniem przyjął wiadomość o powierzeniu dowództwa nad interwencyjną armią rosyjską
generałowi A. W. Suworowowi. Równocześnie starał się przekonać
Katarzynę II o swojej lojalności. Monarcha pruski wielokrotnie wskazywał na to, że jest wypróbowanym i cennym sojusznikiem Katarzyny II,
aprobował wszelkie, najbardziej surowe zarządzenia podjęte przeciwko
powstańcom. Niepokój Fryderyka Wilhelma II, zwłaszcza w pierwszej
fazie powstania, wynikał z braku rozeznania, co do istotnych celów
Rosji wobec Rzeczypospolitej.
Podobny punkt widzenia reprezentował również poseł pruski
w Warszawie Ludwig Buchholtz – zdecydowany wróg Rzeczypospolitej
i kontynuator polityki Fryderyka II oraz gorący zwolennik militarnej
i dyplomatycznej współpracy prusko-rosyjskiej. Depesze Buchholtza
posiadają wszechstronną wartość poznawczą w kwestiach wewnętrznego i międzynarodowego położenia Rzeczypospolitej w 1794 roku.
Korespondencja ta zawiera między innymi doskonałą, wręcz druzgocącą krytykę wszelkich posunięć polityki rosyjskiej w Polsce, przeprowadzoną przez Sieversa i Igelstruma.
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W interesujący sposób Buchholtz omawia rolę Stanisława Augusta
w insurekcji. Jego korespondencja jest także bardzo ważnym przyczynkiem do poznania nastrojów w Warszawie po otrzymaniu wiadomości
o zwycięstwie racławickim. Depesze dyplomaty dają obraz stosunków
prusko-rosyjskich, rosyjsko-szwedzkich, czy prusko-austriackich.
W relacjach dyplomatycznych Buchholtza można się często spotkać
ze stwierdzeniem, że powstanie polskie w żadnym wypadku nie może
zakończyć się sukcesem. Buchholtz był typowym dyplomatą wyznającym stare zasady przejawiające się tym, że nienawidził rewolucji,
zarówno tej znad Sekwany, jak i tej znad Wisły. Jego relacje zawierają
również bliższą ocenę akredytowanego w Warszawie całego korpusu
dyplomatycznego oraz wnikliwą ocenę polityki władz miejskich Warszawy, a zwłaszcza wszelkich poczynań Rady Zastępczej Tymczasowej
i Rady Najwyższej Narodowej. W świetle tej korespondencji ujawnia
się z całą wyrazistością naiwność i łatwowierność rachub politycznych
przywódców insurekcji, liczących na życzliwość dworu wiedeńskiego,
na neutralność Prus i pomoc ze strony Turcji, Francji, Anglii czy Szwecji. Buchholtz szczególnie wnikliwie obserwował bilateralne stosunki
rosyjsko-tureckie, austriacko-tureckie i austriacko-francuskie. Trafnie
oceniał, podobnie jak jego władca, całkowicie bierną i egoistyczną postawą
Anglii i Francji wobec powstania. Państwa te nie myślały zupełnie o udzieleniu Polsce pomocy, lecz zajęte były swoimi wewnętrznymi sprawami.
Bardzo istotne są również raporty posła pruskiego z Petersburga
Leopolda Heinricha Goltza. Odsłaniają one mało dotąd znane kulisy
współpracy rosyjsko-pruskiej w zwalczaniu powstania, a także ujawniają antypolskie nastroje panujące w kręgach wojskowych i urzędniczych Petersburga, które parły do zdecydowanego rozprawienia się
z powstaniem i do przeprowadzenia trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej, a nawet do zburzenia Warszawy. Dzięki tym relacjom możemy
prześledzić zabiegi dyplomacji pruskiej w Petersburgu, zmierzające do
nakłonienia Katarzyny II do nowego rozbioru Polski. Jednocześnie obaj
dyplomaci prezentowali Prusy jako najbardziej oddanego i wiernego
sprzymierzeńca Katarzyny II w jej walce z powstańcami. Goltz z wielką
radością w depeszy z 11 lipca 1794 roku donosił, że „cała Rosja domaga
się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego”. Wydawca trafnie
podkreśla fiasko złudnych nadziei i oczekiwań Polaków na poróżnienie polityczne Berlina z Petersburgiem. Wiadomo, że wtedy właśnie
– wbrew założeniom strony polskiej – umacniała się przyjaźń i pełne
współdziałanie Prus, Rosji i Austrii. Potęgowały się silnie naciski Rosji
i Prus do tego, by Austria przerwała wszelkie kontakty powstańców
z mieszkańcami Galicji, rewolucjonistami francuskimi. Posłowie pruscy zgodnie uważali, a najbardziej cynicznie pogląd ten wyraził poseł
pruski w Wiedniu Girolamo Lucchesini, że powstanie polskie musi być
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zgniecione przy użyciu sił zewnętrznych, aby zaraza jakobińska nie
objęła tej części Europy. Jest faktem bezspornym, że posłowie pruscy
reprezentowali pruski punkt widzenia i dążności mocarstwowe tego
państwa. Prawie nigdy nie zdobyli się nawet na pewien obiektywizm
wobec polskiego powstania, chociaż Buchholtz wskazywał na poparcie udzielane przez naród Tadeuszowi Kościuszce, którego porównał
do Jerzego Waszyngtona.
Trzeba jednak zauważyć, że recenzowana praca, mimo niewątpliwych zalet, nie jest pozbawiona pewnych niedociągnięć i drobnych
usterek. Zasadnym wydaje się pytanie – dlaczego na przykład wydawca
tych cennych źródeł, omawiając we wstępie korespondencję Buchholtza z Warszawy, Goltza z Petersburga i Girolamo Lucchesiniego
z Wiednia, zupełnie pominął i nie zwrócił uwagi na ocenę relacji Fryderyka Knobelsdorfa z Konstantynopola. Relacje te są bardzo istotne,
bo wskazują na olbrzymi nacisk dyplomatów pruskich w stolicy Turcji,
by nie doszło do wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej. Natomiast na stronach 523 i 524 autor nie zachował właściwej chronologii w zamieszczaniu ważnych depesz, co jest nie zrozumiałe i jeśli jest to pomyłka,
obowiązkiem autora było ten błąd wyeliminować po uprzednim sprawdzeniu. Istotnym niedopatrzeniem w recenzowanym wyborze źródeł
jest zbyt wybiórcze potraktowanie relacji posła pruskiego z Londynu
Jacobiego-Kloesta. Powstaje bowiem pytanie – dlaczego wydawca nie
zamieścił jego depesz z pierwszej połowy 1794 roku, a tylko opublikował niektóre z drugiej połowy.
Wydaje się, że autor z pewnością mógł wykorzystać we wstępie wydaną
ostatnio publikację pod redakcją Bogdana Wachowiaka (Prusy, 2010).
Zwłaszcza, że warto byłoby uwzględnić rozdział tej pracy pt. „Udział Prus
w walce z powstaniem kościuszkowskim. Trzeci rozbiór Polski”. Źle się
stało, że autor pominął we wstępie przestarzałą, ale bardzo wartościową
pracę Leona Wegnera pt. Sejm grodzieński ostatni. Ustęp od 26 sierpnia
do 23 września 1793. W tej mocno przestarzałej publikacji znajduje się
interesujący III rozdział „Zarys rokowań dyplomatycznych o trzeci rozbiór Polski”. Na s. 408 czytamy: „Już na początku czerwca 1794 roku zażądała Katarzyna równocześnie w Wiedniu i w Berlinie, żeby tak Prusy, jak
i Austria wysłały do Petersburga pełnomocników nadzwyczajnych celem
wspólnego porozumienia się i stanowczego postanowienia o losach Polski”.
Król pruski wysłał hrabiego Tauenziena, polecając mu czuwanie wyłącznie
nad sprawami gwarantującymi wszechstronną korzyść Prus, by starał się
jak najmocniej o ukrócenie roszczeń nienawistnej mu Austrii.
Szkoda, że wydawca nie uwzględnił innych, dawniejszych prac niemieckich, np.: Zeisberg H. Geschichte der Raumung Belgiens und des
Polnischen Aufstandes (1794) oraz pracy Treskowa, Der Feldzug der
Preussen im J. 1794 (Berlin 1837). Powstaje też pytanie, dlaczego auto-
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rowi nie udało się ustalić imienia reprezentanta Prus w Wiedniu – Cesara,
zwłaszcza że w wielu innych opracowaniach ten brak się pojawia. Poważnym błędem jest również to, dlaczego wydawca nie wyjaśnił we wstępie
odwołania Heinricha Goltza z Petersburga jeszcze w trakcie trwania powstania i zastąpienia go przez Bogislawa Emanuela Tauentzien. Wiadomo, że
Leopold Heinrich Goltz pełnił swą funkcję w Petersburgu od 22 czerwca
1789 roku do 26 sierpnia 1794 roku, a Friedrich Bogislaw Emanuel Tauentzien od 26 sierpnia 1794 roku do 13 maja 1797 roku. Szkoda, że we
wstępie zabrakło miejsca na wnikliwą charakterystykę sylwetek ważniejszych dyplomatów pruskich. Powinno się w zasadzie podać choćby ich
krótkie życiorysy i zaznaczyć wcześniejsze i późniejsze funkcje, które pełnili. W pracy należało także uwzględnić indeks osób i miejscowości.
Nie ulega wątpliwości, że lektura tych depesz jest ważna dla współczesnego pokolenia Polaków. Uczy ona tej oczywistej wszakże prawdy, że
za błędną ocenę sytuacji geopolitycznej, za naiwne rachuby polityków, nie
liczących się z realiami może w przyszłości zapłacić wysoką cenę cały naród.
Lektura tych relacji dyplomatycznych jest bardzo pouczająca ze względu
na rysujący się w przeszłości, już z końcem XVIII wieku groźny dla Polski
sojusz prusko-rosyjski. Powinno się właściwie i krytycznie oceniać naszych
„szczerych” przyjaciół, a dawnych wrogów, którzy faktycznie wobec Polski
mają zbieżne, ciągle te same interesy i cele.
Recenzowana praca, pomimo zasygnalizowanych drobnych uchybień,
jest ważnym źródłem poznania nie tylko międzynarodowych aspektów insurekcji kościuszkowskiej, lecz także wewnętrznych aspektów sytuacji Polski. Znajomość własnych dziejów, ich dogłębne zrozumienie, głównie przez
przywódców współcześnie rządzących Polską, powinno stanowić podstawę
przezwyciężenia wielu pozostałości i przesądów, a w konsekwencji pomóc
w prowadzeniu polityki gwarantującej bezpieczeństwo państwa i narodu.
I między innymi dlatego, praca Henryka Kocója warta jest dogłębnego
przestudiowania, wszak dostarcza rzetelnej i pouczającej wiedzy współczesnym Polakom. Jest to uczony najwyższego formatu, a jego wszystkie
dotychczasowe dzieła – godne polecenia.
Bibliografia
Wachowiak B. (red.) (2010), Prusy
w okresie monarchii absolutnej 1701-1806.
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Kucharczyk G. (2010), Udział Prus
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Czasopisma zagraniczne
1. Aktiv Laufen
2. Acta Physiologica
3. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica
4. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
5. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
6. Exercise and Sport Sciences Reviews
7. Exercitatio Corpolis – Motus - Salus
8. Fiziceskaja Kultura v Skole
9. Fussballtraining
10. Gait & Posture
11. International Journal of Sports Medicine
12. JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance
13. Journal of Science and Medicine in
Sport
14. Journal of Sport and Tourism
15. Lab Times
16. Leichtathletik
17. Leichtathletiktraining
18. Manuelle Medizin
19. Marketing Science
20. Olympisches Feuer
21. Physio Active
22. Physio Science

23. Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten
(poprzedni tytuł: Krankengymnastik)
24. Research Quarterly for Exercise and
Sport
25. Science
26. Swimming World Magazine
27. Telesna Kultura
28. Teorija i Praktika Fiziceskoj Kultury
29. University Sports Magazine
Czasopisma polskie
I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografia Bibliografii Polskich
2. Bibliotekarz
3. Bibliotheca Nostra
4. Biuletyn Informacyjny / BG AWF Kraków
5. Polska Bibliografia Bibliologiczna
6. Przegląd Biblioteczny
7. Rocznik Biblioteki Narodowej
8. Zagadnienia Informacji Naukowej
II. PRAWO
1. Dziennik Urzędowy MEN
2. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
3. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
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III. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA
1. Auxilium Sociale Novum
2. Brief
3. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
4. Ekonomista
5. Logistyka
6. Marketing i Rynek
7. Marketing w Praktyce
8. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
9. Organizacja i Kierowanie
10. Personel i Zarządzanie
11. Praca i Nauka za Granicą
12. Problemy Jakości
13. Przegląd Organizacji
14. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej
15. Rocznik Statystyczny Województwa
Śląskiego
16. Rozprawy Społeczne / PSW w Białej
Podlaskiej
17. Scientific Journal. Service Management
18. Sportplus
19. Studia Periegetica : zeszyty naukowe
WWSTiZ w Poznaniu
20. Studia Socjologiczne
21. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny
22. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)
23. Zeszyty Naukowe / ŚWSZ im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
24. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
25. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / US
26. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie
IV. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA.
SZKOLNICTWO
1. Academia : magazyn PAN
2. Akademicki Przegląd Sportowy
3. Auxilium Sociale Novum
4. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
5. Chowanna
6. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
7. Eunomia : miesięcznik raciborskiej PWSZ

nr

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

3 (25) 2011

Forum Akademickie
Nauka
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nowa Szkoła
Politechnika Częstochowska : pismo
środowiska akademickiego
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Przyjaciel : dwumiesięcznik dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
Rekord : pismo AWF w Katowicach
Rocznik Pedagogiczny
Rozprawy Społeczne / PSW w Białej
Podlaskiej
Studia Humanistyczne / AWF Kraków
Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny
Szkoła Specjalna
Świat Nauki
Wiedza i Życie
Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
Zeszyty Naukowe WSPiA w Poznaniu.
Homines Hominibus

V. WOJSKO. OBRONNOŚĆ
1. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej
2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
3. Przegląd Obrony Cywilnej
4. Wiedza Obronna
VI. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA.
ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA
1. Anthropological Review
2. Antropomotoryka
3. Aura : ochrona środowiska
4. Biology of Sport
5. Human Movement
VII. MEDYCYNA. HIGIENA.
REHABILITACJA
1. Acta Balneologica
2. Baltic Journal of Health and Physical
Activity
3. Ból
4. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa
5. European Journal of Physical & Health Education
6. Fizjoterapia
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7. Fizjoterapia Polska
8. International Journal of Occupational
Medicine and Environmental Health
9. KardioProfil : pismo lekarzy praktyków
10. Medicina Sportiva
11. Medicina Sportiva Practica
12. Medycyna Sportowa
13. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja
14. Pediatria Polska
15. Polski Merkuriusz Lekarski
16. Postępy Rehabilitacji
17. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
18. Przegląd Medyczny UR
19. Przyjaciel : dwumiesięcznik dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
20. Rehabilitacja Medyczna
21. Rehabilitacja w Praktyce
22. Roczniki PZH
23. Sport Niepełnosprawnych
24. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia
25. Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
26. Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / PO
27. Żyjmy Dłużej
VIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT.
KULTURA FIZYCZNA.
KULTURYSTYKA
1. Akademicki Przegląd Sportowy
2. Antropomotoryka
3. Baltic Journal of Health and Physical
Activity
4. Biblioteczka Piłki Nożnej
5. Biology of Sport
6. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF
7. Body Life
8. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa
9. Cross
10. European Journal of Physical & Health
Education
11. Góry : górski magazyn sportowy
12. Handball Polska
13. Human Movement
14. IDO Movement for Culture
15. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Jogging
Journal of Human Kinetics
Kronika / AWF Poznań
Kultura Fizyczna
Kulturystyka i Fitness
Lekkoatleta
Lider
Magazyn Futbol
Magazyn Górski
Magazyn Rowerowy
Magazyn Trenera
Medicina Sportiva
Medicina Sportiva Practica
Medycyna Sportowa
Physical Culture and Sport Studies
and Research
Piłka Nożna : tygodnik
Piłka Nożna Plus : magazyn sportowy
Pływanie
Podlaska Kultura Fizyczna
Polish Journal of Sport & Tourism /
AWF Warszawa. ZWWF Biała Podlaska
Polska Siatkówka
Prawo Sportowe (pozycjawymiennokartkowa)
Przegląd Sportowy
Rocznik Naukowy / AWFiS Gdańsk
Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Siatkówka
SKI: magazyn dla narciarzy
Sport
Sport dla Wszystkich
Sport Niepełnosprawnych
Sport Wyczynowy
Sportplus
Studia Humanistyczne / AWF Kraków
Studies in Physical Culture & Tourism
Tenis : magazyn
Trener
Wioślarz
Wuefiak
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja
Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF
Katowice
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu
Kultury Fizycznej / US
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60. Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne
i Fizjoterapia / PO
61. Zeszyty Naukowe WSKFiT
62. Żagle
63. Żyjmy Dłużej
IX. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA.
REKREACJA
1. Aura : ochrona środowiska
2. Cross
3. Folia Turistica
4. Góry : górski magazyn sportowy
5. Hotelarz
6. Magazyn Górski
7. National Geographic Polska
8. Pamiętnik Polskiego TowarzystwaTatrzańskiego
9. Physical Culture and Sport : studies
and research
10. Płaj
11. Problemy Turystyki
12. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku
13. Rynek Podróży
14. Rynek Turystyczny
15. Studia Periegetica : zeszyty naukowe
WWSTiZ w Poznaniu
16. Studia Turystyczne
17. Studies in Physical Culture & Tourism
18. Sudety
19. Taternik
20. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne)
21. Turystyka i Hotelarstwo
22. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa
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23.
24.
25.
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27.
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Turyzm
Wiadomości Turystyczne
Wierchy
Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Turystyki / US
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja / PO
Zeszyty Naukowe WSHiT w Częstochowie
Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków
Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

X. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI
- OGÓLNE
1. Dziennik Gazeta Prawna
2. Polska Dziennik Zachodni
3. Focus
4. Forum
5. Gazeta Wyborcza
6. Newsweek Polska
7. Polityka
8. Przekrój
9. Rzeczpospolita
10. Uważam Rze
11. Wprost
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Bazy danych dostępne
w Bibliotece Głównej AWF
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bazy własne biblioteki:

SCOPUS

PROLIB
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych
w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego.

CZASOPISMA WYDAWNICTWA
& BLACKWELL

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

WEB OF KNOWLEDGE

PROWEB
Bibliografia Zawartości Czasopism.
Zawiera informacje bibliograficzne o zawartości wybranych tytułów czasopism
polskich z zakresu kultury fizycznej, sportu, edukacji obronnej, nauk biologicznomedycznych, rehabilitacji oraz turystyki
i rekreacji.
Bazy elektroniczne dostępne w Czytelni:
SPORTS MEDICINE
Elektroniczna wersja czasopisma „Sports
Medicine” on-line na platformie OVID.

WILEY

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki:

WYDAWNICTWO SPRINGER
WYDAWNICTWOP ELSEVIER
W ramach serwisu EBSCO:
ACADEMIC SEARCH COMPLETE
MEDLINE
SPORTDISCUSS with Full Text
HOSPITALITY AND TOURISM COMPLETE
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w III kwartale 2011 roku

Filozofia, psychologia, religia
ŁUSZCZYŃSKA A.: Psychologia sportu
i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
2011. Sygn.: W 44252-44253, 44527;
CZYT. 796:159.9
Socjologia, statystyka, demografia
Nowe perspektywy : nauki społeczne
dla gospodarki / [red. nauk. S. Rudnicki]. Kraków : Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera, [2011]. Sygn.:
W 44522; MCZYT 44521
Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość
BORCHARDT K.D.: ABC prawa Unii Europejskiej. Luksemburg : Urząd Publikacji
Unii Europejskiej, 2011. Sygn.: CZYT. 34
JĘDRYSIAK T., ROHRSCHEIDT A.M.:
Militarna turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2011.
Sygn.: CZYT. 338.48-6

Nowe perspektywy : nauki społeczne
dla gospodarki / [red. nauk. S. Rudnicki]. Kraków : Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera, [2011]. Sygn.:
W 44522; MCZYT 44521
Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wychowanie
Biblioteka w środowisku współczesnej uczelni wyższej : księga jubileuszowa
45-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 1966-2011 : opracowanie zbiorowe /
pod red. E. Czerwińskiej i A. Jańdziak. Opole : Of. Wydaw. PO, 2010. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 14296063 ; z. 273). Sygn.: MCZYT 25824/z.273
SZCZEPAŃSKI S.: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w odbiorze
innych nauczycieli. Opole : Of. Wydaw. PO,
2011. (Studia i Monografie / Politechnika
Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 283). Sygn.:
CZYT. 37.091
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Turystyka, rekreacja, czas wolny, hotelarstwo, etnologia

cław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner,
2008. Sygn.: W 44525

JĘDRYSIAK T., ROHRSCHEIDT A.M.:
Militarna turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2011.
Sygn.: CZYT. 338.48-6

MIKOŁAJEWSKA E.: Elementy fizjoterapii : fizykoterapia dla praktyków. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Sygn.: W 44716-44726; CZYT. 615.8

Matematyka, nauki przyrodnicze i biologiczne

MIKOŁAJEWSKA E.: Kinesiotaping :
rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2011. Sygn.: CZYT. 615.8

HAMES B.D., HOOPER N.M.: Biochemia. Wyd. 2 popr. i unow., dodr. 3. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. (Krótkie Wykłady). Sygn.: 44516
MOUGHAN R., GLEESON M.: The biochemical basis of sports performance. 2nd
ed. Oxford : Oxford University Press, cop.
2010. Sygn.: W 44512
Medycyna
ALEKSANDROWICZ R.: Mały atlas anatomiczny. Wyd. 5, dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. Sygn.:
W 44537
Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. J. Górski ; aut. Z. Adach
[i in.]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2011. Sygn.: W 44536, 4473444743; CZYT. 796.012
Fizjoterapia w wybranych dziedzinach
medycyny : kompendium / red. nauk.
J. Olszewski ; [aut. J. Czernicki i in.].
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop.
2011. Sygn.: W 44756-44760; CZYT. 615.8
FRISCH H., ROEX J.: Terapia manualna : poradnik wykonywania ćwiczeń. Wyd.
2, dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2011. Sygn.: W 44509, 4480744809
HANSEN J.T., KOEPPEN B.M.: Atlas fizjologii człowieka Nettera / współpr. J.A.
Craig, C.A.G. Machado, J.A. Perkins. Wyd.
1 pol., dodr. / pod red. S. Konturka. Wro-

Sport
Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. J. Górski ; aut. Z. Adach
[i in.]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2011. Sygn.: W 44536, 4473444743; CZYT. 796.012
KOCIŃSKI B., WOJNAR J.: Najlepsi
lekkoatleci Opolszczyzny dekad 19502009. Opole : Of. Wydaw. PO, 2011. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska,
ISSN 1429-6063 ; z. 286). Sygn.: CZYT.
796.42/.43
Kształtowanie sprawności psychomotorycznej w grach i zabawach / red. wyd.
C. Sieniek. Starachowice : Prac. Wydaw.
„Helvetica”, 2010. (Wychowanie Fizyczne. Poradnik Metodyczny). Sygn.: CZYT.
796.1/.2
ŁUSZCZYŃSKA A.: Psychologia sportu
i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
2011. Sygn.: W 44252-44253, 44527;
CZYT. 796:159.9
MICHALUK T.: Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu. Wrocław
: Wydaw. AWF, 2011. (Studia i Monografie
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ISSN 0239-6009 ; nr 102). Sygn.:
CZYT. 796.01
MOUGHAN R., GLEESON M.: The biochemical basis of sports performance. 2nd

Nowości w zbiorach

ed. Oxford : Oxford University Press, cop.
2010. Sygn.: W 44512
Sports, bodies, identities and organizations : conceptions and problems / eds.
W.J. Cynarski, K. Obodyński, N. Porro ;
EASS. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2011. Sygn.: W 44524
Studencki festiwal sportowy 19872010 / wybór i oprac. B. Korpak.
Warszawa : Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego, 2011. Sygn.:
MCZYT 44519
SZCZEPAŃSKI S.: Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w odbiorze
innych nauczycieli. Opole : Of. Wydaw. PO,
2011. (Studia i Monografie / Politechnika
Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 283). Sygn.:
CZYT. 37.091
ZDEBSKA H.: Istota i wartości zespołowych gier sportowych. Kraków : AWF,
2008. (Studia i Monografie / Akademia
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Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr
49). Sygn.: W 44504; CZYT. 796.3
Językoznawstwo, nauka o literaturze
BIELICKA Z.: Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki z rozmówkami. Wyd.
1 w tej ed. Warszawa : Harald G : Firma
Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk. Inwestycje, cop. 2006. (Słownik z Rozmówkami). Sygn.: W 44530
TKACZYK K.: Słownik niemiecko-polski,
polsko-niemiecki. Warszawa : „Wilga”, cop.
2000. (Cykada). Sygn.: W 44531
Historia, biografie
KOCÓJ H.: Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim. Kraków : Wydaw.
Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2011. Sygn.:
CZYT. 93/94
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Przewlekła niewydolność serca.
Podręcznik dla fizjoterapeutów
Red. C. Kucio
2011

J. Opara
Fizjoterapia w udarach mózgu
2011

Journal of Human Kinetics
Vol. 28, 2011

