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Jadwiga Picha1

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH CIESZYŃSKIEJ
FILII PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ
1

									

Wprowadzenie
Misją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i jej Filii
jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli,
doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i osób kształcących się ustawicznie (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, cop. 2020). Od
prawie 70 lat2 Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie funkcjonuje w środowisku
i współdziała z różnymi instytucjami oświatowymi i lokalnymi. Integruje także
środowisko nauczycielskie i pełni funkcję przewodnią dla nauczycieli i pedagogów, oferując swoje usługi dla podniesienia jakości pracy szkół i innych
placówek oświatowych. Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa
wiąże się w dużym stopniu z profesją bibliotekarską, dlatego ważne stają się
praktyki ożywiania czytelnictwa. W bibliotece pedagogicznej są to różnorodne
formy pracy z książką. Podstawowa to wypożyczanie publikacji, które nadal
wymaga jeszcze wizyty w bibliotece i spotkania czytelnika z bibliotekarzem,
choć wyszukiwanie i zamawianie potrzebnej literatury może wykonać czytelnik drogą elektroniczną. Ważnym obszarem praktyki bibliotecznej jest prowadzenie działań edukacyjnych. Każde z tych aktywności może przyczynić się
do zwiększenia liczby wypożyczeń, a także do promocji czytania i czerpania
z niego korzyści, popularyzacji wiedzy pomocnej w pracy dydaktycznej, wychowawczej, naukowej, podniesienia poziomu uczestnictwa w procesie edukacji
własnym i innych. W przypadku książek wykorzystywanych w kształceniu ich
wartość wpływa na efektywność nauczania i służy krzewieniu zainteresowania
książką w przyszłości, budowaniu charakteru i umysłu dzieci i młodzieży.
1
2

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie.
Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Cieszynie została utworzona 1 października 1951 r.
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Edukacja stanowi ważną część działalności cieszyńskiej biblioteki
pedagogicznej jako instytucji oświatowej i kulturotwórczej. Współpraca
z nauczycielami różnego typu szkół, pedagogami szkolnymi, doradcami
metodycznymi, instytucjami dydaktycznymi sprzyja poszerzeniu zakresu
działań edukacyjnych biblioteki. W ostatnich latach koncentrowała się ona
na kilku płaszczyznach.
1. Wspomaganie pracy szkół
Udział w projekcie Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły (MIR Consulting, cop. 2009-2018) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa
Edukacji Narodowej, przyczynił się do realizacji nowych form współpracy
biblioteki pedagogicznej ze szkołami3. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie
skuteczności działań podejmowanych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek
pedagogicznych w procesie wspomagania szkół na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które
wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia (Zalecenie, 2018). Biorąc pod
uwagę m.in. dynamikę zmian społecznych, rynku pracy, rozwoju nowych
technologii, wyłonionych zostało 8 kompetencji kluczowych:
1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
2. kompetencje językowe;
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii;
4. kompetencje cyfrowe;
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
6. kompetencje obywatelskie;
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Proces kształtowania kompetencji kluczowych trwa całe życie, ale jego
początkiem jest edukacja w przedszkolu i szkole. Realizację wspomagania
pracy szkół w tym zakresie Biblioteka Pedagogiczna rozpoczęła od przeprowadzenia spotkań diagnozujących z Radami Pedagogicznymi Szkoły
Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, zatytułowanych Kompetencje kluczowe
w procesie uczenia się przez całe życie. Jak kształtowane są kompetencje kluczowe w naszej szkole? Podczas forum przekazywano nauczycielom
3

Biblioteki pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem MEN (Rozporządzenie, 2013) są
uprawnione do prowadzenia wspomagania.
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wiedzę na temat tego, czym są kompetencje kluczowe, dlaczego odgrywają
tak ważną rolę w edukacji i w jaki sposób powinny zaistnieć w szkolnej
rzeczywistości4. Następnie wspólnie poddawano analizie dotychczasowe
działania edukacyjne szkół oraz wybierano te elementy, na kształtowaniu
których należało się skoncentrować. Następnym krokiem był dobór metod
i działań sprzyjających rozwojowi wybranych kompetencji. Na tym etapie
pomocna okazała się literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Cieszynie. Bibliograficzne zestawienie publikacji oraz niektóre z nich pozostawiono
do wglądu zainteresowanym. Celem spotkań było uświadomienie pedagogom,
że kompetencje kluczowe powinny być elementem codziennych działań szkoły.
Niemałe znaczenie miała też promocja biblioteki pedagogicznej i popularyzacja
jej zbiorów, usług i kadry, jak również zbliżenie się do codziennych problemów
szkół, zapoznanie się z różnymi formami pracy nauczycieli i możliwościami
wzajemnej współpracy i wspomagania na wielu polach.
2. Organizowanie zajęć bibliotecznych w ramach wsparcia
metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy
Zajęcia biblioteczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu cieszyńskiego były organizowane w ramach wsparcia metodycznego we współpracy z Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-In” w Cieszynie. Każde spotkanie zobowiązywało do przygotowania materiałów do zajęć:
wykazów tytułów książek i czasopism, ich egzemplarzy, zestawów ćwiczeń
oraz prezentacji. Szkolenia i warsztaty były oparte na opracowanych wcześniej konspektach. Ponieważ każde kolejne zajęcia dotyczyły innego tematu
użytecznego dla bibliotekarzy, opracowanie materiałów wymagało dokładnego i merytorycznego przygotowania. Po odbytych szkoleniach w krótkiej
ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy szkoleń oceniali sposób przekazywania
wiedzy, dobór metod oraz zgłaszali propozycje tematów kolejnych spotkań.
Można to zilustrować kilkoma konkretnymi przykładami.
Regionalizm w bibliotece szkolnej. Cz. 1: Śląsk Cieszyński w literaturze
ludowej
Zajęcia poświęcone były opowieściom ludowym, takim jak: baśnie,
legendy, podania utrwalone w tradycji Śląska Cieszyńskiego i ich wykorzystaniu w edukacji regionalnej i czytelniczej. Nauczyciele bibliotekarze
najpierw zapoznali się z celami edukacji regionalnej, zapisami tej kwestii
w podstawie programowej. Następnie poprzez wykład połączony z prezentacją poznawali charakterystyczne opowieści, motywy i wątki obecne w literaturze ludowej naszego regionu. Wszystkie opowieści ilustrowane były frag4

Kształtowanie kompetencji kluczowych to priorytet edukacyjny promowany przez MEN.
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mentami tekstów ze zbiorów biblioteki, odczytywanymi przez nauczycieli.
Spotkanie kończyła dyskusja dotycząca wykorzystania literatury ludowej
w działaniach biblioteki szkolnej. Nauczyciele bibliotekarze dzielili się
pomysłami różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
legend, podań i baśni regionalnych.
Regionalizm w bibliotece szkolnej. Cz. 2: Dziedzictwo kulturowe Śląska
Cieszyńskiego – książki i czasopisma w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej
w Cieszynie
Kolejne spotkanie w ramach wsparcia metodycznego dotyczyło zgromadzonej w cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej literatury
na temat kultury duchowej i materialnej Śląska Cieszyńskiego. Nauczycielom
bibliotekarzom zaprezentowano wiele interesujących wydawnictw na temat
Śląska Cieszyńskiego, które mogą być przydatne w edukacji regionalnej.
Były to pamiętniki, wspomnienia, prace historyczne, popularnonaukowe,
literackie, a także czasopisma dotyczące naszego regionu. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał zestawienie bibliograficzne literatury dotyczącej tego
tematu znajdującej się w zbiorach biblioteki. Zajęcia odbywały się w czytelni
cieszyńskiej biblioteki. Po zakończeniu spotkania nauczyciele mieli możliwość wypożyczenia wybranych przez siebie publikacji.
Książka w roli głównej – przykłady działań w bibliotece szkolnej
Na życzenie nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu cieszyńskiego przygotowano przykładowe scenariusze zajęć bibliotecznych m. in. z wykorzystaniem czasopism znajdujących się w Bibliotece
Pedagogicznej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tymi
propozycjami, jak również podzielenia się z innymi uczestnikami opiniami
na temat wybranego scenariusza zajęć. Niezwykle cenne były też dyskusje
nawiązujące do własnych działań i doświadczeń. Dla nauczycieli bibliotekarzy spotkanie stało się okazją do skorzystania z dostępnych w bibliotece
periodyków, do których nie mają wglądu w swojej placówce, nieraz bardzo
oddalonej od biblioteki pedagogicznej. Mogli również wykonać kserokopię
lub zamówić skan wybranego artykułu.
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w bibliotece szkolnej
Spotkania dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych w bibliotece szkolnej prowadzono dwukrotnie: dla nauczycieli bibliotekarzy szkół
podstawowych oraz nauczycieli liceów i techników. Po zapoznaniu się z teorią dotyczącą poszczególnych kompetencji kluczowych nauczyciele wskazywali w preambule podstawy programowej zapisy dotyczące działalności
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biblioteki szkolnej i kompetencji kluczowych. Następnie uczestnicy koncentrowali się na działaniach prowadzonych w bibliotece w odniesieniu do
danej kompetencji oraz zastanawiali się, jakie inne aktywności związane
z rozwojem umiejętności kluczowych można włączyć do programu pracy.
Na przykład w rozwijaniu drugiej z ośmiu kompetencji (kompetencji językowej) w bibliotece mogą być organizowane wydarzenia tematycznie dotyczące języków obcych np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania
czytelnicze, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach
europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi
użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego.
Celem spotkania było uświadomienie bibliotekarzom, że rozwijanie kompetencji kluczowych nie jest działaniem dodatkowym, ale związanym z realizacją podstawy programowej, do czego zobowiązany jest każdy nauczyciel.
Opisane aktywności cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wpisały się w działania prowadzone w ramach
wspomagania bibliotek szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Rozporządzenie, 2013).
Działania te przyczyniły się do upowszechniania edukacji regionalnej, podniesienia poziomu wiedzy o kulturze Śląska Cieszyńskiego oraz jego dziedzictwie piśmienniczym. Propozycje działań w bibliotece szkolnej, a także
podkreślanie konieczności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
spowodowały poszerzenie warsztatu dydaktycznego i metodycznego bibliotekarzy szkolnych. Podczas spotkań propagowano oryginalne, wartościowe
materiały edukacyjne, zawierające interesujące dla uczniów treści kształcenia, jak również inspirowano i promowano edukację czytelniczą. Zachęcano do nobilitacji pracy nauczycieli bibliotekarzy, popularyzowano zbiory
i działalność Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie. Obecność nauczycieli
bibliotekarzy w cieszyńskiej bibliotece pedagogicznej sprzyjała nie tylko
poznaniu jej księgozbioru, lecz przyczyniła się do wzajemnej współpracy,
pokazania możliwości i potencjału biblioteki pedagogicznej w zakresie
wspomagania bibliotek szkolnych.
3. Konferencje dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy
Od 2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia
w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Cieszynie, Szkołą Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Zespołem Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju jest
inicjatorem spotkań pt. Metodyczne konferencje dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy. Celem projektu jest pokazanie Śląska
Cieszyńskiego dawniej i dzisiaj oraz integrowanie społeczności nauczycielskiej z różnych ośrodków edukacyjnych oraz oświatowych. Pozwala to
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na wymianę doświadczeń, wypracowywanie konkretnych rozwiązań oraz
wyzwala otwieranie się nauczycieli na zmiany w systemie kształcenia oraz
chęć dobrowolnego, a w konsekwencji czynnego uczestnictwa w tych zmianach. Organizowane konferencje wpisują się tym samym w nowy system
doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Formuła konferencji
łączy przeszłość z teraźniejszością pod hasłem „Działalność oświatowa na
Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś” i składa się z elementów wykładowych
poświęconych przeszłości regionu oraz dyskusji nad współczesnymi problemami i dylematami pedagogicznymi. Inicjatywa jest kontynuowana i na
stałe weszła do oferty Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Cieszynie. Do tej pory odbyło się siedem konferencji tematycznych: Działalność
oświatowa na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś (kwiecień 2013); Fascynacje książką na Śląsku Cieszyńskim (kwiecień 2014); Cieszyńskie firmy
wydawnicze (kwiecień 2015); Młody czytelnik w świecie literatury (kwiecień
2016); Kultura książki ewangelików Śląska Cieszyńskiego – 500 lat reformacji (kwiecień 2017); Śląsk Cieszyński w literaturze ludowej (kwiecień
2018); Kreatorzy książek dla dzieci i młodzieży (kwiecień 2019). Referaty
wygłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie oraz inne osoby reprezentujące
placówki oświatowe i kulturalne naszego regionu. Konferencje metodyczne
dla nauczycieli nie tylko wpłynęły na poszerzenie oferty edukacyjnej biblioteki, popularyzowanie jej zbiorów w środowisku oświatowym, ale stały się
dla nauczycieli elementem dodatkowej formy kształcenia oraz poszerzenia
kontekstów poznawczych, poglądowych. Forma ta spotkała się z dużym
zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne edycje, wypełniające lukę
w ofercie doskonalenia dla nauczycieli w naszym regionie.
4. Prowadzenie szkoleń bibliotecznych
Dokument elektroniczny, baza danych, sieć globalna, komputer czy
tablet to dzisiaj naturalne elementy związane z powszechnym obiegiem
informacji. Szybki, bezpośredni dostęp online to standard dla wszelkiego
typu zasobów, także biblioteki pedagogicznej. Jej księgozbiór systematycznie powiększa się, jednak równocześnie ze wzrostem ilości oferowanych
informacji rośnie problem z ich sprawnym przeszukiwaniem, dotarciem
do wartościowych publikacji. Stąd oferta szkolenia dla użytkowników
biblioteki pragnących poszerzyć umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów do pracy dydaktycznej, wychowawczej, naukowej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Cieszynie jest biblioteką w pełni skomputeryzowaną i stanowi innowacyjne centrum informacji
pedagogicznej. Wszystkie procesy biblioteczne prowadzone są w oparciu
o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne z wykorzystaniem
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systemu Prolib. W pogramie tym w sposób zautomatyzowany realizowane
są takie procesy biblioteczne, jak: gromadzenie zbiorów (książek, czasopism, multimediów), ich opracowanie, wyszukiwanie i zestawianie informacji o zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencję zbiorów oraz ich
udostępnianie, zdalne rezerwowanie i zamawianie.
W bibliotece odbywały się szkolenia biblioteczne dla studentów,
uczniów i nauczycieli różnego typu szkół oraz warsztaty doskonalące. Zajęcia dotyczyły organizacji biblioteki, zasad wypożyczania książek i zbiorów
audiowizualnych oraz posługiwania się bazami bibliotecznymi. Studenci
zapoznawali się także z zakresem prac prowadzonych w bibliotece, rodzajem gromadzonych zbiorów, treścią regulaminów bibliotecznych obowiązujących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filii
w Cieszynie, różnymi typami zbiorów udostępnianych w czytelni. Uczestnicy uzyskiwali wiedzę o działalności biblioteki, jej funkcjach i zadaniach,
jakie pełni w środowisku lokalnym, a także nabywali umiejętność posługiwania się katalogiem online, zawierającym opisy książek i materiałów
audiowizualnych, oraz Bazą Artykułów, gromadzącą opisy wydawnictw
dostępnych w czytelni. Zajęcia kończyły się zazwyczaj ćwiczeniami utrwalającymi nabytą wiedzę i umiejętności.
W wyniku realizacji szkolenia bibliotecznego nauczyciele, studenci
i uczniowie mieli możliwość przekonać się o przydatności stosowania technologii informacyjnej w procesach wyszukiwania i zdobywania informacji.
Przyczyniło się to do rozwijania ich kompetencji czytelniczych i cyfrowych,
wzbogacenia warsztatu pracy, wdrożenia do efektywnego poszukiwania
informacji. Działania te umożliwiły promocję usług i oferty edukacyjnej
biblioteki, jej zbiorów i zaplecza dydaktycznego. Dzięki tym zajęciom zwiększyło się zainteresowanie ofertą i usługami biblioteki, co przełożyło się na
wzrost frekwencji czytelników. Podjęte działania edukacyjne spowodowały
poszerzenie wiedzy uczestników zajęć na temat sprawnego korzystania
z biblioteki i jej zasobów oraz lepsze poznanie jej funkcji w środowisku
edukacyjnym. Pozytywnym efektem było też pozyskanie kompetentnych,
zadowolonych z usług i księgozbioru użytkowników biblioteki.
Podsumowanie
Przytoczone w tekście wybrane aktywności edukacyjne Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filii w Cieszynie przyczyniły się nie
tylko do propagowania zbiorów i działalności placówki, lecz też do wspierania nauczycieli w pracy dydaktycznej, samokształceniu i doskonaleniu
zawodowym, jak również podnoszenia kompetencji w postaci dodatkowych
działań, wykraczających poza ich własne miejsce pracy. Były też pomocne
w przemyśleniu i przedefiniowaniu roli nauczyciela w kontekście nowych
funkcji edukacji w XXI w. Ważnym aspektem tych działań było promo-
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wanie wiedzy o historii i kulturze regionu. Dotychczasowe doświadczenia
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna Filia w Cieszynie będzie wzbogacać
o nowe formy współpracy, szukać świeżych pomysłów, które przyczynią
się do urozmaicenia oferty edukacyjnej dla nauczycieli i innych klientów
biblioteki.

Bibliografia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej (cop. 2020). Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pobrane 4 marca 2020, z: https://pbw.bielsko.pl/index.
php/o-bibliotece/misja-pedagogicznej-biblioteki-wojewodzkiej
(Rozporządzenie, 2013). Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. (Dz.U. 2013, poz.
369).
MIR Consulting (cop. 2009-2018). Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły. Pobrane 4 marca 2020, z http://www.mir-consulting.pl/
skuteczne-osiaganie-celow-edukacyjnych-nowy-system-wspomagania-szkoly/
(Zalecenie, 2018). Zalecenie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01). (Dz.U.UE C
z dnia 4 czerwca 2018 r.).

Jadwiga Picha
Examples of educational activities of the Cieszyn Department of the Pedagogical
Regional Library in Bielsko-Biała
Abstract
The article presents examples of educational activities of the Pedagogical Regional Library
in Bielsko-Biała Department in Cieszyn. All these undertakings are aimed at supporting and
improving the work of teachers, learning of students and further education of others. They are
also a methodological aid offered to libraries and school librarians. The library is open to any
creative collaboration with the educational and scientific community.
Keywords: pedagogical library, educational activities of the Pedagogical Library in Cieszyn,
cooperation, teachers
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Jadwiga Picha
Przykłady działań edukacyjnych cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Streszczenie
W artykule zaprezentowano przykładowe działania edukacyjne Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filii w Cieszynie. Wszystkie te przedsięwzięcia służą wspomaganiu
i doskonaleniu pracy nauczycieli, uczeniu się studentów i dokształcaniu innych osób. Stanowią
także pomoc metodyczną oferowaną bibliotekom i bibliotekarzom szkolnym. Książnica jest
otwarta na każdą twórczą współpracę ze środowiskiem oświatowym i naukowym.
Słowa kluczowe: biblioteka pedagogiczna, działalność edukacyjna Biblioteki Pedagogicznej
w Cieszynie, współpraca, nauczyciele
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1. Wprowadzenie
Od współczesnych bibliotek wymaga się wielowymiarowości oraz stałego dostosowywania do zmieniających się potrzeb użytkowników. Chęć
sprostania tym wyzwaniom powoduje, że w ofertach bibliotek pojawia się
wiele dodatkowych usług, często wykraczających poza typową działalność
biblioteczną (Wojciechowska, red., 2018).
Do zmieniających się potrzeb środowiska dostosowują się również
biblioteki specjalistyczne, do których należą biblioteki pedagogiczne. Coraz
częściej otwierają się na nowe grupy użytkowników, aczkolwiek w centrum
ich zainteresowania nadal pozostają nauczyciele i bibliotekarze szkolni.
Wyzwaniem stało się wspomaganie tych grup użytkowników w zakresie
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które
nie ogranicza się wyłącznie do dostarczania fachowej literatury (Rozporządzenie, 2013). Wymagania zapisane w rozporządzeniu spowodowały,
że pracownicy bibliotek pedagogicznych stali się również specjalistami
w zakresie TIK, dzielącymi się swoimi doświadczeniami podczas konferencji
i szkoleń adresowanych do środowisk oświatowych oraz na łamach fachowych publikacji.
Wspomaganiu szkół i placówek oświatowych w wykorzystaniu TIK
sprzyja e-learning. Analizując dostępne piśmiennictwo, można zauważyć, że doświadczeniami w nauczaniu zdalnym nauczyciele bibliotekarze
bibliotek pedagogicznych dzielili się już we wrześniu 2009 r., podczas
pierwszej konferencji z cyklu E-learning wyzwaniem dla bibliotek (Batorowska, 2012). Duże zainteresowanie tą problematyką spowodowało organizację dwóch kolejnych spotkań z tej serii, które odbyły się w latach
1
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2010–2011 w Warszawie i Częstochowie. Ich efektem są trzy publikacje z materiałami pokonferencyjnymi wydane przez Wydawnictwo SBP
(Boryczka, red., 2009 i 2011) oraz Agencję „Sukurs” (E-learning w bibliotekach, 2012).
Tabela 1. Adresy platform e-learningowych bibliotek pedagogicznych (stan na grudzień 2019 r.)
Lp.

Nazwa biblioteki

Adres platformy

1.

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

http://moodle.bpchelm.pl/

2.

Biblioteka Pedagogiczna
w Ciechanowie

http://moodle.bpciechanow.edu.pl/

3.

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

http://moodle.bp.plock.edu.pl/course/
index.php

4.

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

https://bp-radom.moodle.org.pl/

5.

Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnobrzegu, Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka
w Krośnie, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Przemyślu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

https://elearning.pbw.org.pl/
(wspólna platforma podkarpackich bibliotek pedagogicznych)

6.

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

http://www.bptorun.edu.pl/moodle/

7.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
we Wrocławiu

https://www.dbp.wroc.pl/moodle/

8.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bielsku-Białej

http://newmoodle.pbw.bielsko.pl/

9.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Katowicach

https://bytom.pbw.katowice.pl/moodle/
(platforma prowadzona wspólnie z bytomską filią Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej)

10.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krakowie

https://moodle.pbw.edu.pl/

11.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Warszawie

http://moodle.pbw.waw.pl/

12.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Elblągu

http://moodle.wmbp.edu.pl/

Źródło: Opracowanie własne
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O ważnej roli szkoleń zdalnych w środowisku bibliotek pedagogicznych
świadczy także podjęcie tej problematyki na łamach „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”. E-learning stał się tematem przewodnim pierwszego
numeru tego elektronicznego rocznika (Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy,
2012). Na jego łamach pojawiły się teksty nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych prowadzących szkolenia e-learningowe w swoich placówkach.
Grupa bibliotek pedagogicznych, które zdecydowały się na założenie własnych platform, jest stosunkowo nieliczna. W realizację takich zadań włączyły
się większe placówki, w których możliwości kadrowe pozwoliły na podjęcie
tego typu wyzwań. Wspomaganie w takiej formie realizują obecnie biblioteki
w Bielsku-Białej, Chełmie, Ciechanowie, Elblągu, Katowicach, Krakowie,
Płocku, Radomiu, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu. Warto też wspomnieć
o wspólnej platformie podkarpackich bibliotek pedagogicznych, którą tworzą
placówki w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu (zob. tab. 1).
Korzystanie z platform edukacyjnych bibliotek pedagogicznych jest bezpłatne. Placówki do celów związanych z e-learningiem wykorzystują najczęściej Moodle – darmowe, otwarte oprogramowanie, które spełnia wszystkie
niezbędne wymagania techniczne.
Warto zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną proponowaną za ich pośrednictwem. Można zauważyć, że jest ona bardzo zróżnicowana, a jej adresatami są zarówno zamknięte grupy uczestników, jak i wszyscy zainteresowani (Caban, 2012, s. 27-36). Najczęściej platformy są wykorzystywane do
następujących celów:
•• prowadzenia szkoleń (kursów) zdalnych dla różnych grup użytkowników;
•• uzupełniania działalności sieci współpracy i samokształcenia oraz
szkoleń i konferencji odbywających się w formie stacjonarnej;
•• realizacji konkursów adresowanych do uczniów;
•• publikacji materiałów, które nauczyciele mogą wykorzystać we własnym samokształceniu, podczas lekcji i zajęć edukacyjnych.
Najważniejsze miejsce na platformach zajmują kursy stanowiące odpowiednik szkoleń i warsztatów organizowanych przez biblioteki w formie
stacjonarnej. Ich problematyka wykracza poza tradycyjne szkolenia biblioteczne dla czytelników, jest bowiem dostosowywana do potrzeb nauczycieli
i bibliotekarzy szkolnych, którzy są głównymi adresatami oferty. Tematyka
kursów najczęściej koncentruje się wokół wykorzystania TIK w edukacji oraz obsługi wybranych programów i aplikacji internetowych (Szeląg,
2009, s. 106-113). Wśród proponowanych kursów można także wyróżnić
te dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, promocji szkół
i bibliotek, edukacji regionalnej i globalnej, kierunków polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym oraz ważnych rocznic i obchodów –
zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych.
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Celem artykułu jest zaprezentowanie i analiza działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) w Katowicach w zakresie przygotowania
i prowadzenia kursów e-learningowych. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę studium przypadku, obserwację uczestniczącą oraz analizę dostępnego piśmiennictwa.
2. E-learning w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach
Platforma edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.
Józefa Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu2 powstała z inicjatywy Joanny
Ambroży – nauczyciela bibliotekarza bytomskiej filii PBW, która do jej przygotowania wykorzystała bezpłatne oprogramowanie Moodle. Opracowała
szatę graficzną platformy oraz podjęła się pełnić funkcję administratora.
Początkowo na platformie znajdował się wyłącznie kurs e-learningowy adresowany do czytelników (nadal dostępny). Jego celem jest przybliżenie zasad
korzystania z bibliotecznego katalogu online. Z biegiem czasu platformę
zaczęto wykorzystywać także do innych celów – przeprowadzania konkursów internetowych dla uczniów oraz wspierania działalności filialnej sieci
współpracy i samokształcenia. Dzięki utworzeniu zamkniętej grupy (Sieć
współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bytomskich)
uczestnicy spotkań stacjonarnych mają możliwość wymieniać się swoimi
pomysłami i dobrymi praktykami3.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 pojawił się pomysł szerszego
wykorzystania platformy. Za jej pośrednictwem postanowiono realizować
bezpłatne szkolenia zdalne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, opracowane przez Annę Marcol – nauczyciela bibliotekarza PBW
w Katowicach. Pierwszą edycję kursów uruchomiono w styczniu 2018 r.
Objęła trzy tematy szkoleń, które nadal cieszą się popularnością: Photo
Collage – upiększamy zdjęcia, ToonyTool – tworzymy minikomiks, Voki –
awatarowe szaleństwo. Duże zainteresowanie kursami i zaangażowanie
uczestników zachęciło do kontynuacji tej inicjatywy oraz rozbudowania
oferty szkoleniowej.
2.1. Tematyka kursów
Do końca grudnia 2019 r. na ofertę szkoleniową składało się 7 tematów
z zakresu obsługi wybranych narzędzi internetowych (zob. tab. 2), które są
przydatne w pracy pedagogicznej (ABCya Paint, Jigsaw Planet, ToonyTool,
Quizizz, Voki) oraz działaniach na rzecz promocji szkół i bibliotek (Photo Col2
Od kwietnia 2020 r. kursy są prowadzone na Platformie edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, którą przygotowała Celina Kontny.
Platforma jest dostępna pod adresem https://moodle.pbw.katowice.pl/
3
Informacje na temat genezy powstania platformy bytomskiej filii PBW: J. Ambroży, 28 listopada 2019 r.
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lage, Photo Editor). Uczestnicy kursów organizowanych przez PBW w Katowicach uczą się ich obsługi, aby móc je wykorzystać w pracy z uczniami
i użytkownikami bibliotek. Większość usług nie wymaga rejestracji i logowania. Warto też podkreślić, że można z nich korzystać za darmo.
Tabela 2. Adresy narzędzi internetowych omawianych podczas kursów e-learningowych prowadzonych przez PBW w Katowicach w latach 2018-2019
Lp.

Nazwa usługi

Adres strony

1.

ABCya Paint

https://www.abcya.com/games/abcya_paint

2.

Jigsaw Planet

https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl

3.

Photo Collage

https://www.photocollage.com/

4.

Photo Editor

https://www.photoeditor.com/

5.

Quizizz

https://quizizz.com/

6.

ToonyTool

https://www.toonytool.com/

7.

Voki

https://www.voki.com/
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Serwis ABCya oferuje wiele bezpłatnych narzędzi edukacyjnych, przydatnych w pracy z dziećmi. Jednym z nich jest prosta i intuicyjna w obsłudze aplikacja do malowania, rysowania i kolorowania online – ABCya Paint.
Tworzeniu rysunku towarzyszą efekty dźwiękowe, które stanowią dodatkową atrakcję dla małych artystów, a gotowe prace można zapisywać na
swoich komputerach i drukować (Marcol, 2019a, s. 27-29).
Jigsaw Planet to dostępna w polskiej wersji językowej usługa do tworzenia interaktywnych puzzli na dowolny temat, których podstawą są wgrywane
zdjęcia. Za jej pośrednictwem układa się także puzzle udostępnione przez
innych użytkowników. Układanie internetowych rozsypanek może stanowić
interesujące uzupełnienie lekcji oraz zajęć komputerowych i bibliotecznych
adresowanych do najmłodszych uczniów (Marcol, 2018b, s. 18-21).
W pracy z dziećmi przydatna okazuje się również aplikacja do tworzenia
memów i minikomiksów – ToonyTool (Marcol, 2018f, s. 16). Podstawą opracowanych historyjek są zdjęcia, do których dodaje się tekst i komentarze
w chmurkach. Gotowe prace można pobierać na swój komputer, wydrukować lub podzielić się nimi za pośrednictwem sieci (Marcol, 2016b, s. 15-18).
Popularnością wśród polskich nauczycieli cieszy się Quizizz – proste,
dostępne w polskiej wersji językowej narzędzie do tworzenia interaktyw-
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nych testów z różnych dziedzin wiedzy, które mogą przybrać formę klasowych turniejów wiedzy. Awatary, muzyka i śmieszne memy sprawiają,
że ich rozwiązywanie jest prawdziwą przyjemnością. Konto w aplikacji
może założyć wyłącznie nauczyciel. Wygenerowany kod do quizu umożliwia
uczniom dostęp do jego zawartości bez potrzeby zakładania kont uczniowskich (Marcol, 2017c, s. 49-56).
Tworzenie animowanych, mówiących (w wielu językach) postaci (awatarów) zapewnia serwis Voki. Z jego pomocą można opracować pomoce
dydaktyczne na potrzeby lekcji z różnych przedmiotów nauczania (Marcol,
2019b, s. 19-22), zajęć bibliotecznych (Marcol, 2018g, s. 12-14) oraz zadań
związanych z popularyzacją czytelnictwa (Marcol, 2016a, s. 56-62). Korzystanie z podstawowego wariantu usługi jest darmowe.
Do celów promocyjnych jest polecany Photo Editor4 – bezpłatna aplikacja do edycji i obróbki fotografii online (Marcol, 2017b, s. 14-17). Dzięki
możliwości dodawania tekstu, kształtów i ilustracji, dorysowywania różnych elementów oraz nakładania filtrów, efektów i ramek jest przydatna
podczas przygotowywania materiałów na potrzeby stron internetowych,
blogów i serwisów społecznościowych (Marcol, 2018h, s. 27-29). Z pomocą
aplikacji można także przygotowywać materiały do wydruku, np. okolicznościowe pocztówki. W 2019 r. usługa została udostępniona w nowej wersji, która jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla użytkowników.
W działaniach na rzecz promocji szkół i bibliotek można wykorzystywać usługę Photo Collage, przeznaczoną do tworzenia kolaży online (Marcol, 2017a, s. 5-9). Udostępniono w niej wiele gotowych szablonów, dzięki
którym użytkownicy w sposób profesjonalny i efektowny mogą połączyć
swoje zdjęcia. Nauczycielom i bibliotekarzom okazuje się przydatna podczas opracowywania materiałów umieszczanych w witrynach internetowych, blogach i gazetkach (Marcol, 2018c, s. 10-11).
Każde narzędzie jest omawiane w ramach odrębnego szkolenia. Zadanie uczestników polega na zapoznaniu się z instrukcją opublikowaną na
stronie kursu oraz samodzielnym przygotowaniu przykładowej pracy, którą
należy przesłać na platformę przed upływem wskazanego terminu. Należy
podkreślić, że przez cały czas trwania kursu jego uczestnicy mają możliwość kontaktowania się z osobą prowadzącą, która odpowiada na ich pytania i pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy.
Osoby, które uzyskują zaliczenia, otrzymują zaświadczenia potwierdzające ich udział w danym szkoleniu. Ze względu na dużą liczbę kursantów, którzy aktywnie korzystają z takiej formy szkoleniowej, zdecydowano
się na przesyłanie zaświadczeń w formie skanów na adresy mailowe podane
podczas rejestracji na platformie.

4

Wcześniejsza nazwa: Free Online Photo Editor.
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2.2. Uczestnicy
Kursy online, prowadzone przez PBW w Katowicach, są adresowane
przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
podstawowych oraz nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, od których w coraz większym stopniu wymaga się znajomości
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele, którzy ubiegają
się o uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego, mają za zadanie
wykazać się ich znajomością podczas odbywanych staży, na co wskazują
zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Rozporządzenie, 2018). Umiejętność posługiwania się narzędziami multimedialnymi i informatycznymi w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu dydaktycznego, jest wymagana od osób starających się
o stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
Wspomniany wyżej akt prawny dotyczy również nauczycieli bibliotekarzy.
Należy dodać, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem bibliotek
szkolnych jest ponadto tworzenie warunków do efektywnego posługiwania
się nowoczesnymi technologiami przez uczniów (Ustawa, 2016). Podobne
zadania wynikają również ze Standardów pracy biblioteki szkolnej5, zgodnie z którymi powinny one pełnić funkcję centrów informacyjno-edukacyjnych w szkołach (Standardy, 2010). Z kolei od bibliotek pedagogicznych
oczekuje się obowiązkowego wspomagania szkół i placówek oświatowych
w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (w tym
w wykorzystywaniu TIK) oraz wspierania bibliotekarzy w szkołach w zadaniach związanych z szeroko pojętą organizacją i zarządzaniem biblioteką
szkolną (Rozporządzenie, 2013). Nie dziwi zatem, że oferta kursów e-learningowych ułatwiających naukę obsługi bezpłatnych aplikacji internetowych przydatnych w działalności edukacyjnej i promocyjnej, odpowiada na
zapotrzebowanie środowisk nauczycielskich i bibliotekarskich. To właśnie
nauczyciele (zwłaszcza przedszkoli oraz klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych), jak również nauczyciele bibliotekarze najchętniej z niej korzystają.
Znaczną grupę uczestników stanowią bibliotekarze z innych typów
bibliotek, którym narzędzia internetowe przydają się w pracy zawodowej.
Często są to pracownicy bibliotek publicznych i naukowych. Uczestnikami
szkoleń bywają także studenci przygotowujący się do pracy w szkołach
i bibliotekach oraz osoby niezwiązane z oświatą i bibliotekarstwem.
Do końca grudnia 2019 r. w kursach online, organizowanych przez
PBW w Katowicach, wzięło udział 715 uczestników. Kursy uruchamiano
w ramach dziesięciu edycji, które obejmowały od 2 do 6 tematów. Łącznie, w latach 2018-2019, zrealizowano 33 szkolenia online. Najczęściej
5

Są to propozycje standardów opracowane przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.
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uczestniczyli w nich mieszkańcy województwa śląskiego, aczkolwiek liczną
grupę stanowili również reprezentanci innych województw, co świadczy
o potrzebie ich uruchamiania oraz wzrastającej popularności w środowisku ogólnopolskim.
2.3. Formy popularyzacji oferty
Zainteresowaniu, którym cieszą się kursy e-learningowe organizowane przez PBW w Katowicach, sprzyja ich popularyzacja w środowiskach
Tabela 3. Kursy e-learningowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach zrealizowane w latach 2018-2019

Temat kursu

Edycja

Termin realizacji

Liczba godzin
dydaktycznych
(dla uczestnika)

Liczba
uczestników

I

II

III

IV

V

2

27

ABCya Paint –
malujemy online

Jigsaw Planet –
interaktywne puzzle

Photo Editor –
darmowa obróbka
zdjęć

IX

15.10.–3.11.2019

IX

15.10.–3.11.2019

VII

04–31.03.2019

VI

07–31.01.2019

V

26.11.–16.12.2018

20

X

15.11.–1.12.2019

13

2

2

25
21

VIII

08–31.05.2019

VII

4–31.03.2019

36

15.11.–1.12.2019

15

X

Photo Collage – upiększamy zdjęcia

28

5

VIII

08–31.05.2019

6

VII

04–31.03.2019

22

VI

07–31.01.2019

IV

24.09.–14.10.2018

III

07.05.–20.05.2018

11

II

26.02.–11.03.2018

42

I

22.01.–04.02.2018

25

2

26
35

27
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II

ToonyTool – tworzymy
minikomiks

Quizizz – nauka i zabawa

III

IV

V

IX

15.10.–3.11.2019

20

VII

04–31.03.2019

20

VI

07–31.01.2019

23

IV

24.09.–14.10.2018

III

07.05.–20.05.2018

14

II

26.02.–11.03.2018

43

I

22.01.–04.02.2018

25

X

15.11.–01.12.2019

17

2

VIII

08–31.05.2019

VII

04–31.03.2019

39

15.11.–01.12.2019

14

VII

04–31.03.2019

18

VI

07–31.01.2019

12

V

26.11.–16.12.2018

III

07.05.–20.05.2018

11

II

26.02.–11.03.2018

38

I

22.01.–04.02.2018

25

X

Voki – awatarowe
szaleństwo

5

21

2

9

9
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oświatowych i bibliotekarskich. Przed rozpoczęciem każdej edycji komunikat o uruchamianych szkoleniach jest publikowany na stronie internetowej biblioteki. W roku szkolnym 2019/2020 włączono je również do Oferty
bezpłatnych zajęć edukacyjnych (Oferta, 2019, s. 22), organizowanych
i prowadzonych przez pracowników, która jest udostępniana w witrynie
internetowej biblioteki, a następnie rozsyłana (w formie elektronicznej) do
placówek filialnych6, szkół i przedszkoli, działających na terenie Katowic
i innych miast (Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej,
Gliwic, Jaworzna, Mikołowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Rudy
Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich
6

Obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach składa się
z biblioteki macierzystej oraz 14 bibliotek filialnych działających w miastach województwa śląskiego: Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Pszczyna,
Ruda Śląska, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze, Zawiercie.
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Gór, Tychów, Zabrza, Zawiercia) oraz wydziałów edukacji przy organach
prowadzących te placówki.
Kolejne edycje kursów są także popularyzowane za pomocą strony
fanowskiej PBW w Katowicach w serwisie społecznościowym Facebook oraz
ulotek rozdawanych podczas spotkań adresowanych do nauczycieli i bibliotekarzy. Do korzystania ze szkoleń zdalnych zachęcano również podczas
konferencji naukowych, które odbyły się w Katowicach (Książka i biblioteki na przestrzeni wieków)7 i Opolu (Społeczeństwo internautów a kultura
globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku)8, XV Forum
Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Tychach9 oraz katowickiego seminarium Programy, projekty i innowacje w edukacji i bibliotece10.
Popularyzacji kursów w środowisku ogólnopolskim sprzyjają natomiast
strony i portale adresowane do bibliotekarzy. Informacja o pierwszych szkoleniach została opublikowana na stronie internetowej czasopisma „Biblioteka w Szkole” (Wykorzystywanie technologii, 2018), co przyczyniło się do
ich promocji wśród pracowników bibliotek szkolnych z całej Polski. Komunikaty o kolejnych edycjach szkoleń stale pojawiają się w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (Bezpłatne kursy, 2019), dzięki czemu
do udziału w takiej formie szkoleniowej włączyli się nauczyciele bibliotekarze
z bibliotek pedagogicznych spoza województwa śląskiego. Edycje, w ramach
których przewidywana jest większa liczba miejsc dla uczestników, są także
ogłaszane w Portalu SBP (np. Bezpłatne kursy, 2018) oraz na stronach Śląskiego Pegaza (np. Bezpłatne kursy, 2018). Zachęcanie do udziału w kursach za pośrednictwem tych mediów spowodowało, że zainteresowali się
nimi także bibliotekarze z innych typów bibliotek (publicznych, naukowych).
Warto dodać, że komunikaty o nowej inicjatywie PBW w Katowicach
pojawiły się na łamach czasopism bibliotekarskich: „Biuletynu EBIB”
(Marcol, 2018a), „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” (Marcol, 2018e,
s. 27-29), „Dialogów Bibliotecznych” (Marcol, 2018d, 15-16). Jednakże najskuteczniejszą formą promocji okazały się wiadomości wysyłane na pry7

A. Marcol. Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach w latach 2008-2018. Próba analizy. Referat wygłoszony podczas konferencji
Książka i biblioteki na przestrzeni wieków, 23 maja 2018 r.
8
A. Marcol. Kursy e-learningowe bibliotek pedagogicznych jako forma wspomagania nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Referat wygłoszony
podczas konferencji Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Nowe media w edukacji
wyzwaniem dla XXI wieku, 7 grudnia 2018 r.
9
A. Marcol. Nie tylko dla nauczycieli. Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. Referat wygłoszony podczas XV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, 21 marca 2019 r.
10
A. Marcol. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach jako
placówka systemu wspomagania. Oferta adresowana do bibliotek szkolnych. Referat wygłoszony podczas seminarium Programy, projekty i innowacje w edukacji i bibliotece, 28 listopada
2019 r.
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watne adresy mailowe nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie
informacji o bezpłatnych formach wspomagania ich pracy organizowanych
przez PBW w Katowicach.
Kursy organizowane przez Bibliotekę są otwarte również dla osób spoza
środowisk nauczycielskich i bibliotekarskich. Mogą w nich uczestniczyć
wszystkie osoby zainteresowane ich tematyką. W związku z tym podjęto
współpracę z gazetą miejską „Nasze Katowice”, wydawaną w formie papierowej i elektronicznej. Miesięcznik od 2018 r. stale popularyzuje działalność PBW w Katowicach, informując o jej wybranych wydarzeniach i inicjatywach, w których mogą brać udział mieszkańcy Katowic. Komunikaty na
temat projektów pojawiają się w dodatku „Informator Kulturalny” (Nasze
Katowice, 2018-2019). Do szerokiego grona odbiorców są też kierowane
informacje o ofercie Biblioteki rozpowszechniane za pomocą Kalendarza
i Wyszukiwarki Imprez – KIWI Portal (Czwarta edycja, 2019), który popularyzuje przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne z całego kraju.
3. Podsumowanie
Kursy e-learningowe PBW w Katowicach stanowią nową formę wspomagania środowisk oświatowych w zakresie wykorzystywania TIK. Stały się
alternatywą dla szkoleń, które dotychczas oferowano na terenie placówki
wyłącznie w formie stacjonarnej. Ich udostępnienie w Internecie pozwoliło
na poszerzenie kręgu odbiorców ze względu na większą swobodę w wyborze
czasu, tempa i miejsca nauki. Taka forma szkoleniowa wymaga jednak od
uczestników większego zaangażowania i samodzielności oraz znajomości
obsługi komputera i platformy. Jest także bardziej czasochłonna dla osoby
prowadzącej, ponieważ wymaga przygotowania precyzyjnych materiałów
szkoleniowych, sprawdzania nadsyłanych prac, utrzymywania kontaktu
z uczestnikami oraz częstego logowania się na platformie podczas trwania
kursów.
Czynnikiem, który wpływa na duże zainteresowanie kursami, jest
zapewne ich nieodpłatność. Do udziału w szkoleniach zachęca również
przydatność oferowanych narzędzi, które nauczyciele i bibliotekarze mogą
wykorzystać w swojej pracy zawodowej, sprawiając, że ich lekcje i zajęcia
stają się atrakcyjniejsze dla uczniów. Warto podkreślić, że na zapoznanie
się z obsługą popularyzowanych przez Bibliotekę usług internetowych nie
muszą poświęcić dużo czasu, a po zakończeniu kursów mogą z nich nadal
bezpłatnie korzystać. Ważnym czynnikiem motywującym jest także możliwość otrzymywania zaświadczeń, co zachęca do aktywnego uczestnictwa,
ale i ułatwia starania o awans zawodowy.
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E-BOOKI W ZDALNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTEKACH
POLITECHNIK W POLSCE – WYBRANE OFERTY
W CZASIE PANDEMII (LOCKDOWNU)
1

Wprowadzenie
Sposoby udostępniania i wyszukiwania e-booków w zdalnym dostępie
mają bezprecedensowe znaczenie dla nauki, e-booki bowiem nieporównywalnie częściej niż ich wersje drukowane są wykorzystywane przez użytkowników
(Kulczycki, 2013). Wygoda w korzystaniu z e-książek bez ograniczeń miejsca i czasu znaczenia szczególnego nabiera w okresie pandemii COVID-19
wywołanej groźnym wirusem, szybko rozprzestrzeniającym się w zglobalizowanym świecie. Ogłoszenie pandemii przez Międzynarodową Organizację
Zdrowia 11 marca 2020 r. i obowiązywanie w kolejnych tygodniach lockdownu dla zabezpieczenia ochrony zdrowia publicznego, zmieniło rzeczywistość i to w sposób nagły oraz nieprzewidziany przez nikogo. Z dnia na
dzień wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania rozmaitych instytucji, m.in. uczelni, w tym bibliotek uczelnianych w Polsce i innych krajach w Europie, jak i tych położonych na różnych kontynentach. Pandemia
koronawirusa, z którą walczy świat od 2020 r., jest czasem obowiązywania zdalnego kształcenia w zamkniętych uczelniach i przestrzegania przez
społeczeństwa na całym świecie obostrzeń epidemicznych. W kontekście
nowych warunków funkcjonowania, rozwoju nowoczesnych technologii,
powszechnego dostępu do Internetu, dla użytkownika – studenta, słuchacza studiów podyplomowych, doktoranta, pracownika uczelni – niezbędny
jest łatwy, zdalny dostęp do pełnego rozdziału książki oraz wieloaspektowe
wyszukiwanie pełnego tekstu książki spoza komputerowej sieci akademickiej, „z domu”. Wszystko to sprawia, że biblioteki podejmują starania, aby
zapewnić użytkownikom dostęp do archiwalnych oraz nowych e-booków,
bez obecności czytelników w bibliotece.
1

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej.
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W 2015 r. Katarzyna Materska, analizując bibliotekę akademicką jako element infrastruktury naukowej w cyfrowym świecie danych, informacji i wiedzy, stwierdziła: „Wydaje się, że analiza trendów współczesnej nauki na nowo
może definiować zadania bibliotek akademickich, wychodząc poza dotychczasowe, standardowe działania. Mamy już biblioteki bez ścian, bez barier,
biblioteki bez granic, a nawet biblioteki bez książek (Bibliotech – Wrocław),
ale jednak trudno wyobrazić sobie bibliotekę bez użytkowników” (Materska,
2015, s. 67). Z kolei próbując odpowiedzieć na pytanie, co oznacza biblioteka
bez użytkowników, Helena Olszewska zauważyła, że: „internet i zintegrowane
systemy biblioteczne zmieniły w bibliotekach wszystko: metody gromadzenia, opracowania, szczególnie przeszukiwania, także udostępniania – a tak
naprawdę – nie zmieniły nic […] część bibliotek uczelnianych ogłasza dramatyczny spadek odwiedzin, a pozostali otwarcie stawiają tezę, że biblioteki będą
istniały bez użytkowników” (Olszewska, 2015, s. 202-203).
Celem artykułu jest przybliżenie oferty e-booków wybranych zagranicznych dostawców polecanych przez biblioteki politechnik w Polsce
(Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki
Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej2, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki
Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki
Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej)
w okresie pandemii po ogłoszeniu lockdownu. Uwzględniono zdalny dostęp
do e-zasobów spoza akademickiej sieci komputerowej, bazy e-booków na
licencjach krajowych oraz dostępy testowe do e-booków z podziałem na
oferty dostawców ujętych w licencjach krajowych oraz dostawców polecanych przez największą liczbę bibliotek. Materiał źródłowy stanowiła analiza
literatury przedmiotu w języku polskim i przegląd oferty e-booków w zdalnym dostępie na stronach WWW bibliotek wspomnianych wszystkich politechnik w Polsce. W poszczególnych bibliotekach wyszukiwano dostępność
narzędzi proxy, VPN, HAN, dostępy testowe do e-booków. Próbowano także
rozpoznać, z jakich ułatwień w dostępie do e-booków w licencjach krajowych mogą skorzystać użytkownicy w czasie pandemii. Strony bibliotek
przeglądano w okresie od 11 marca do 25 maja 2020 r.
E-booki – licencje krajowe
E-booki należą do szczególnej kolekcji w bibliotekach uczelnianych.
Ofertę wyróżnia zarówno zasób, jak i zdalny dostęp, który jest niejednokrotnie kluczowy przy wyborze oferty (Moskwa, 2012). Wśród atrybutów oferty
Alicja Potocka wymienia m.in. łatwość przeglądania pełnych tekstów książek,
2
Biblioteka Politechniki Lubelskiej działa pod nazwą Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. W niniejszym artykule przyjęto nazwę Biblioteka Politechniki
Lubelskiej.
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tworzenie niezbędnych notatek, drukowanie rozdziałów bez ograniczenia do
kilku stron, dostęp z komputerów domowych dla zarejestrowanych użytkowników, dostępność cytowań (Potocka, 2007). Przyglądając się trendom
rozwojowym e-booków w bibliotekach politechnik w Polsce, łatwo zauważyć, że licencje krajowe, jak wiadomo całkowicie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. też: Moskwa, 2012), są podstawowym sposobem pozyskiwania dostępu do płatnych e-kolekcji zagranicznych
wydawców, niwelującym różnice w dostępie do światowej literatury pomiędzy dużymi a mniejszymi instytucjami naukowymi w kraju. Problem nabiera
znaczenia szczególnie w kontekście zmian na rynku wydawniczym, gdy
wydawcy czynią starania, aby publikowane przez nich e-booki były dostępne
w elektronicznych bazach danych, a biblioteka stoi przed wyzwaniem ciągłego rozwoju oferty e-booków. Rozwój e-książek na licencjach krajowych,
chociaż dostępnych tylko w bazie Springera, spośród dostawców baz Ebsco
Publishing, Thomson Reuters, Elsevier od 2010 r. (Moskwa, 2012), czyli od
początku wdrożenia tego typu licencji, nastąpił znacznie później w porównaniu do e-czasopism, lecz zmienia się w czasie na korzyść tych pierwszych.
Przykładowo, powiększenie bazy danych Elseviera o e-książki – 838 monografii wydanych w roku 2013 i 803 woluminy serii książkowych i poradników
(handbooks) wydanych w latach 2011-2015, nastąpiło w połowie 2015 r.,
w następnym roku licencją krajową objęto kolejne monografie tego wydawcy
wydane w roku 2014, a w 2018 r. e-książki Springera. Springer udostępnił ogółem ponad 100 tysięcy e-książek a Wiley 2450 e-książek wydanych
w latach 2009 i 2015. Ostatnia umowa zawarta na lata 2019-2021 (http://
wbn.icm.edu.pl/licencje/) obejmuje kolekcje e-booków w bazach danych firm
Elsevier, Springer, Wiley i Ebsco. Zapisy w umowach licencyjnych z wydawcami regulują kontrolowanie procesu korzystania z e-zasobów i, jak podkreślają Aneta Drabek i Andrzej Koziara, „od samego początku w każdej licencji
znaleźć można zapis dotyczący uprawnionego (autoryzowanego) użytkownika, autoryzowanego miejsca oraz autoryzowanego komputera” (Drabek,
Koziara, 2005). Aribert Zbigniew Szarejko zauważa, że dla bezpiecznego kontrolowanego zdalnego dostępu do e-źródeł spoza komputerowej sieci akademickiej biblioteki wykorzystują serwer proxy, VPN (virtual private network)
oraz oprogramowanie HAN (Hidden Automatic Navigator). HAN na przykład
sprawdza zgodność danych wprowadzanych przy logowaniu przez czytelnika z danymi w systemach bibliotecznych typu: Aleph, Horizon/Symphony,
VTLS, Prolib, Patron, Sowa, Mol Optivum (Szarejko, 2020, s. 2). Natomiast
VPN „jest rodzajem bezpiecznego tunelu w Internecie. Celem tego rodzaju
połączeń jest zapewnienie użytkownikom danej sieci korporacyjnej bezpiecznego (szyfrowanego) dostępu do zasobów sieci korporacyjnej z dowolnych
lokalizacji geograficznych znajdujących się poza terenem korporacji […]. Po
zestawieniu tunelu użytkownik otrzymuje uczelnianą adresację IP i dalej ma
wrażenie jakby znajdował się wewnątrz sieci uczelnianej […]” (Politechnika

36

Bibliotheca Nostra nr 1 (59) 2020

Tabela 1. Usługi zdalnego dostępu do e-zasobów przez narzędzia proxy, VPN, HAN w bibliotekach politechnik w czasie pandemii (lockdownu)
Nazwa narzędzia

Biblioteki politechnik

System HAN

7

Serwer proxy

4

Serwer VPN

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu stron WWW bibliotek politechnik

Łódzka, 2020). Dostępność usługi zdalnego dostępu do e-zasobów, w tym
do e-booków na licencjach krajowych i tych pozyskiwanych w inny sposób,
poprzez narzędzia proxy, VPN, HAN w bibliotekach politechnik przedstawiono w tabeli 1.
Należy podkreślić w tym miejscu, że biblioteki w różnym czasie wdrażają mechanizmy zdalnego dostępu spoza komputerowej sieci akademickiej do e-zasobów (Potocka, 2008, s. 38), jak również, że część bibliotek już
zmieniła przyjęte rozwiązania, m.in. serwer proxy od 2005 r. został zastąpiony przez system OneLog w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej (Doliński, Moskwa, Urbańczyk, 2006), a w Bibliotece Politechniki Śląskiej system
HAN zastąpił system VPN w kwietniu 2020 r. Z kolei, niektóre instytucje, jak Biblioteka Politechniki Łódzkiej, stosują dwa rozwiązania: HAN
i VPN (Gajda,2020). Istotne jest to, że dzięki nowoczesnej usłudze zdalnego dostępu „z domu” do e-zasobów czytelnik loguje się przy użyciu tych
samych danych do różnych baz w dowolnym czasie (Portacha, Tonakiewicz,
2007, s. 79). Użytkownik musi posiadać aktywne konto w katalogu OPAC.
W przypadku braku aktywacji konta bibliotecznego i potrzeby uzyskania
zdalnego dostępu do e-zasobów może on zdalnie zresetować hasło poprzez
system biblioteczny, o czym informuje m.in. Biblioteka Politechniki Warszawskiej dodatkowo w aktualnościach na stronie internetowej w czasie
pandemii. Generalnie w trudnym okresie obostrzeń epidemicznych i obowiązywania lockdownu, biblioteki zdjęły ograniczenia blokujące konta użytkowników w katalogach OPAC wynikające z tytułu niezwrócenia w terminie
wypożyczonych książek lub zalegania z płatnościami kar naliczonymi przez
system, by ułatwić m.in. zdalny dostęp do e-zasobów „z domu”.
Dzięki staraniom środowiska bibliotek naukowych dostęp „z domu” do
e-kolekcji na licencjach krajowych został uproszczony w skali kraju na czas
pandemii, począwszy od kwietnia 2020 r. W odpowiedzi bowiem na pismo
dyrektorów w sprawie rozszerzenia dostępu i zakresu zasobów naukowych
wspomniane narzędzia proxy, VPN i HAN nie są wymagane przy logowaniu do
baz Science Direct, Scopus (Elsevier), SpringerLink (Springer), Web of Science,
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Il. 1. Wyszukiwarka i przeglądarka książek elektronicznych na licencjach krajowych. Źródło:
Wirtualna Biblioteka Nauki. (2020). Książki elektroniczne na licencjach krajowych. Pobrane
11 maja 2020, z https://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/

Wiley. Autoryzowani użytkownicy mogą zakładać indywidualne konta na serwerach wydawcy m.in. Elseviera bez konieczności rejestracji w sieci uczelnianej, zgodnie z komunikatem w sprawie indywidualnych kont użytkowników pozwalających na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej,
zamieszczonym na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) https://wbn.
icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/. Udostępniona również na stronie
WBN ogólnodostępna wyszukiwarka i przeglądarka książek elektronicznych
na licencjach krajowych (il. 1) zapewnia łatwy sposób wyszukiwania.
W ofercie dostępne są e-booki wydawców:
•• Springera – 77497, opublikowane w latach 2004-2018;
•• Elseviera – 2515, opublikowane w latach 2011-2015;
•• Wileya – 2449, opublikowane w latach 2009, 2015.
Przy wyszukiwaniu obowiązkowy wybór jednej z 31 dziedzin i dowolny
wybór jednej z 209 poddziedzin zapewniają zawężenie otrzymanych rezultatów wyszukiwania. Użytkownik może ograniczyć wyszukiwanie do jednego wydawcy (Elsevier, Springer, Wiley) lub kontynuować zintegrowane
wyszukiwanie w trzech bazach. W przyszłości dodane będą do wyszukiwarki wszystkie e-książki udostępniane na licencjach krajowych, jak zapowiada Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).
Nieujęta w wyszukiwarce oferta Ebsco, której zakup w ramach licencji
krajowej dokonuje nie ICM, a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, zawiera e-booki w pełnotekstowych bazach, m.in.:
•• Academic Search Ultimate – książki z zakresu m.in. astronomii,
biomedycyny, inżynierii, literatury, matematyki;
•• Business Source Ultimate – publikacje z zakresu biznesu;
•• Health Source: Nursing. Academic Edition – głównie monografie
z zakresu m.in.: nauk medycznych, ochrony zdrowia;
•• Health Source Consumer Edition – zwłaszcza monografie z zakresu
m.in. ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, chorób,
takich jak m.in. rak, cukrzyca;
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•• MasterFILE Premier – przede wszystkim monografie i publikacje
encyklopedyczne z zakresu m.in.: nauk społecznych, ochrony zdrowia, biznesu, edukacji;
•• MasterFILE Reference eBook Subscription (dodatek do bazy MasterFile) – publikacje encyklopedyczne i słowniki z zakresu m.in. historii, literatury, genealogii, nauk medycznych, ścisłych, finansów, polityki, architektury, sportu.
Dostępne na platformie Ebsco host e-zasoby można przeszukiwać pod
adresem search.ebscohost.com oraz m.in. za pomocą multiwyszukiwarki
EbscoDiscovery Service (EDS). Biblioteki uczelniane stosują tego typu nowoczesne narzędzia różnych dostawców, niektóre z nich udostępniały multiwyszukiwarkę już w 2013 r. (Marcinek, 2013). Sposobem rozszerzenia e-booków
polecanych przez biblioteki są dostępy testowe.
Dostępy testowe
Dostępy testowe odnoszą się do e-zasobów, e-serwisów, a nawet do
e-narzędzi. Stąd pojawiły się w ofercie bibliotek dopiero w XXI w. Należą
do czynności wykonywanych z reguły przed zakupem licencji na dany produkt. W dostępie testowym biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do całej
bazy/serwisu lub wybranej jednej lub kilku kolekcji w bazie/serwisie na
ściśle określony czas. Zauważyć należy, że zarówno każda baza, jak i serwis
mają swoją specyfikę, sposób wyszukiwania, prezentacji e-booków, zakres
treściowy. Testowanie oferty pozwala ocenić jej wszystkie walory użytkowe
i przydatność dla nauki w środowisku uczelni i podjąć decyzję o zakupie.
Z punktu widzenia celowości i własności procesu testowania dla użytkownika istotne jest intuicyjne wyszukanie nowej oferty czasowo dostępnej
w bibliotece i dostrzeżenie dostępów testowych na stronie biblioteki. Mogą
to być bowiem dostępy testowe do e-zasobów, w których użytkownik znajdzie poszukiwane przez siebie książki, a biblioteka nie udostępni oferty
po zakończeniu okresu testowania z powodu braku większego zainteresowania ofertą wśród innych użytkowników. Przydatność e-książek w testowanej bazie użytkownicy mogą wyrazić poprzez zgłaszanie interesujących
pozycji zdalnie za pomocą formularza „Zaproponuj do e-zbiorów” dostępnego na stronach bibliotek od dawna (Potocka, 2007) i polecanego również
w aktualnościach w czasie pandemii.
Wyszukane w okresie od 11 marca do 25 maja 2020 r. dostępy testowe
zlokalizowano w różnych miejscach na stronach domowych bibliotek politechnik: na pierwszym miejscu (pozycji) wśród wiadomości na stronie,
w aktualnościach, w wydzielonym miejscu na bazy testowane, poprzez
zakładkę e-zasoby, odnośniki bazy testowane lub z frazą dostęp testowy
odsyłające do testowanych baz na podstronie. W kilku różnych miejscach
na stronie o dostępach testowych informują nieliczne biblioteki.
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Pośród dostawców udostępniających e-zasoby na licencji krajowej
w czasie pandemii biblioteki politechnik skorzystały z dostępów testowych
Ebsco i Elseviera i zapewniły dostęp „z domu” do e-booków. Szczegółową
ofertę przedstawiono w tabeli 2.
Nie jest zaskoczeniem udostępnienie e-booków wydawnictwa Harvard
Business Press w bazie Ebsco w dostępach testowych w większości bibliotek politechnik. Duże zainteresowanie bibliotek wynikło z faktu, że książki
tego wydawcy po raz pierwszy dostępne w pełnym katalogu w formie subskrypcji były bezpłatnie udostępnione w dostępie testowym. Jest to baza
atrakcyjna ze względu na nowe książki. Do walorów kolekcji zalicza się:
•• niska cena jednostkowa e-booków składających się na całą e-kolekcję;
•• aktualizacja bazy poprzez dodawanie nowych książek bez dodatkowych kosztów;
•• profesjonalne opracowanie e-booków w rekordach bibliograficznych.
Tabela 2. Dostępy testowe do e-booków w ofercie Elsevier i Ebsco w bibliotekach politechnik
w czasie pandemii (lockdownu)
Nazwa serwisu

Oferta

Biblioteki

EBSCO eBook
Subscription
Harvard Business
Publishing
Collection

Baza danych – pełna kolekcja
ponad 600 e-booków w katalogu
Harvard Business Press: monografie, nowo wydawane e-booki.
Zakres: biznes, ekonomia, finanse,
marketing, planowanie strategiczne,
rozwój osobisty.

Biblioteka Politechnik:
Białostockiej, Gdańskiej,
Koszalińskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej,
Opolskiej, Rzeszowskiej,
Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej.

EBSCO Art & Architecture Source

Baza danych – ponad 200 e-booków
w pełnym tekście, pełnotekstowe
czasopisma, publikacje branżowe
oraz obrazy, podkasty ze znaczących w świecie muzeów.
Zakres: architektura, w tym projektowanie architektoniczne, sztuka
użytkowa i komercyjna.

Biblioteka Politechnik:
Łódzkiej, Poznańskiej,
Świętokrzyskiej.

EBSCO Discovery
Service Wyszukiwarka naukowa

Wyszukiwarka – zasoby elektroniczne, w tym e-booki dostępne
w bibliotece i Internecie.
Zakres: wielodziedzinowy.

Biblioteka Politechniki
Częstochowskiej.

Elsevier podręczniki

Baza danych – ponad 250 podręczników na platformie Science Direct.
Zakres: wielodziedzinowy.

Biblioteka Politechniki
Wrocławskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu stron WWW bibliotek politechnik
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Bogatą ofertę tytułową e-booków biblioteki zapewniły użytkownikom,
testując także bazę Ebsco Art & Architecture Source i wyszukiwarkę naukową
Ebsco Discovery Service. W przypadku biblioteki testującej wyszukiwarkę
Ebsco użytkownicy uzyskali możliwość łatwego wyszukiwania poprzez jedno
okno wyszukiwawcze zbiorów, w tym e-booków dostępnych w bibliotece, jak
i tych w pełnym tekście płatnych i bezpłatnych w sieci. E-zasoby, w tym
e-booki, w ofercie bibliotek, obok tych na licencjach krajowych, tworzą
m.in.: zasoby obce pozyskane na zasadzie współpracy z wydawcą, autorem,
wyszukane w sieci, polecane w dostępie testowym, kupowane oraz częściej
na własność. Wyszukiwanie przez multiwyszukiwarkę do wyboru według
hasła, autora, tytułu z ograniczeniem do książek, e-książek pozwala na zlokalizowanie rozdziału książki, pełnej książki dostępnych w BASE - Bielefeld
Academic Search Engine największej na świecie wyszukiwarce naukowych
dokumentów cyfrowych w wolnym dostępie, w repozytoriach: dziedzinowych,
instytucjonalnych, ogólnokrajowych, na platformie Ibuk.pl, itp. Natomiast
oferta Elseviera w zakresie podręczników wyróżnia się długim okresem – od
27 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r. – bezpłatnego ich udostępnienia i ma
Tabela 3. Dostępy testowe do e-booków zagranicznych wydawców polecane przez największą
liczbę bibliotek politechnik* w czasie pandemii (lockdownu)
Nazwa serwisu

Oferta

Biblioteki

Taylor & Francis
eBooks

Baza danych – e-booki w całej ofercie na platformie Taylor & Francis
w 70 kolekcjach. Zakres: nauki
biomedyczne, fizyczne, inżynieryjne,
przyrodnicze, socjologia, psychologia,
finanse, matematyka, ekonomia.

Biblioteki Politechnik:
Białostockiej, Gdańskiej,
Lubelskiej, Poznańskiej,
Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej.

De Gruyter – e-booki

Baza danych na platformie De Gruyter – e-booki znanych wydawców:
Harvard University Press, University
of Toronto Press, Columbia University Press wydane do 2016 r.
Zakres: nauki przyrodnicze, społeczne, inżynieria, fizyka, informatyka,
matematyka, medycyna.

Biblioteki Politechnik:
Białostockiej, Gdańskiej,
Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej.

MIT Press Direct

Baza danych ponad dwóch tysięcy
e-booków. Zakres: architektura,
inżynieria, nauki biomedyczne, społeczne, o środowisku, biznes.

Biblioteki Politechnik:
Koszalińskiej, Lubelskiej,
Łódzkiej, Poznańskiej,
Warszawskiej.

* oferty wyszukane przy ograniczeniu ich występowania w co najmniej pięciu bibliotekach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu stron WWW bibliotek politechnik
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na celu ułatwienie studentom i pracownikom uczelni zdalnego bezpiecznego
dostępu do wiedzy w czasie pandemii.
Uwagę zwracają w czasie pandemii dostępy testowe do e-booków innych
dostawców, tzn. tych nieujętych w licencjach krajowych (tab. 3).
Taylor & Francis nie daje możliwości pobierania rozdziałów książek, jak
to ma miejsce w pozostałych bazach, lecz oferta wydaje się atrakcyjna ze
względu na dostępność wszystkich e-booków na platformie tego wydawcy.
Generalnie wszystkie trzy bazy zawierają e-booki z wielu różnych dziedzin
(np. Taylor & Francis e-booki z zakresu: nauk biomedycznych, przyrodniczych, inżynierii, matematyki, socjologii, psychologii, fizyki, finansów, ekonomii; De Gruyter z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych, inżynierii,
fizyki, matematyki, medycyny, informatyki; MIT Press Direct z zakresu:
nauk biomedycznych, społecznych, architektury, inżynierii, biznesu, o środowisku). W bazach tych zauważa się bogatą ofertę e-booków.
Podsumowanie
Trudny czas pandemii, w szczególności lockdown ograniczający użytkowników w dostępie do zasobów naukowych na miejscu w bibliotece
i uczelni, pokazał, jak istotne w udostępnianiu książek są e-booki zdalnie
dostępne spoza komputerowej sieci akademickiej. Jak widać, narzędzia
zdalnego dostępu do e-zasobów wcześniej wdrożone przez biblioteki politechnik oraz rozwiązania zastosowane w czasie pandemii uprościły użytkownikom dostęp „z domu” do e-booków. E-książki na licencjach krajowych są ciągle dostępne w ofertach wszystkich bibliotek. Z drugiej strony,
przeglądając strony WWW bibliotek politechnik, można poznać różne oferty
i zauważyć, że mechanizm zdalnego bezpiecznego dostępu „z domu” stosowany w instytucji daje możliwość udostępnienia użytkownikom baz
e-booków w dostępach testowych. Biblioteki politechnik uruchomiły czasowo zagraniczne bazy e-książek Ebsco, Elsevier oraz wyszukiwarkę Ebsco
– spośród dostawców ujętych w licencjach krajowych. Natomiast najwięcej
dostępów testowych wyszukano do e-booków w bazach Taylor & Francis,
De Gruyter, MIT Press. Tak dobrana oferta e-booków w języku angielskim
i polecanych przez wspomnianą testowaną wyszukiwarkę firmy Ebsco jest
zgodna z potrzebami wszystkich wydziałów i jednostek poszczególnych
uczelni. Z pewnością odpowiada to aktualnym trendom panującym w udostępnianiu e-zasobów.
Trendu rozwoju anglojęzycznych e-zasobów i zdalnego dostępu do wiedzy i informacji nie da się odwrócić. Dzieje się tak, dlatego że z jednej strony
wiedza i informacja przekazywana w formie elektronicznej dynamicznie
wzrasta w ofercie komercyjnej wydawców i w wolnym dostępie, z drugiej
strony zdalny dostęp wpisał się w świat nauki i codzienność użytkowników.
Oferty zapewniające dostęp „z domu” do e-booków w ściśle określonym cza-
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sie są szczególnie istotne w okresach wymuszonego dystansu społecznego
koniecznego dla ochrony zdrowia publicznego.
Zauważyć należy, że rozwój e-booków w zdalnym dostępie jest procesem, tak jak w przypadku zbiorów tradycyjnych, wymagającym wiedzy
i współpracy w pozyskiwaniu i kształtowaniu oferty, przede wszystkim znajomości otoczenia, nowych realiów, w których istotne są nowe technologie
(inaczej dzieli się wiedzą, inaczej wiedzę się dystrybuuje).
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Urszula Knop
E-books in remote access in libraries of the Polish universities of technology – selected
offers during a pandemic (lockdown)
Abstract
E-books have an established position in the network, their quantitative development in
the form of scientific monographs, textbooks, dictionaries, encyclopaedic publications shows
the dynamics of the scale of the project. They create collections supporting the scientific and
didactic process of the university. The aim of the article is to present the offer of e-books
of selected foreign suppliers recommended by the libraries of the Polish university of
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technology during the pandemic (lockdown). Remote access outside the academic computer
network, e-book databases in national licences and test accesses to e-books in offers from
providers included in national licences and providers recommended by most libraries have
been included. The time of the pandemic has shown the importance of remote access to
e-books from outside the academic computer network: national remote access to e-books
under national licenses has been facilitated, while test access to a wide range of e-books
has been provided by Ebsco and Elsevier – among companies under national licenses, the
largest number of other publishers have temporarily provided e-books by Taylor & Francis,
De Gruyter and MIT.
Keywords: libraries, test accesses, e-books, universities of technology, remote access

Urszula Knop
E-booki w zdalnym dostępie w bibliotekach politechnik w Polsce – wybrane oferty
w czasie pandemii (lockdownu)
Streszczenie
E-booki mają swoją ugruntowaną pozycję w sieci, ich rozwój ilościowy w postaci monografii
naukowych, podręczników, słowników, publikacji encyklopedycznych pokazuje dynamikę skali
przedsięwzięcia. Tworzą kolekcje wspierające proces naukowo-dydaktyczny uczelni. Celem
artykułu jest przybliżenie oferty e-booków wybranych zagranicznych dostawców polecanych
przez biblioteki politechnik w Polsce w okresie pandemii (lockdownu). Uwzględniono zdalny
dostęp spoza akademickiej sieci komputerowej, bazy e-booków na licencjach krajowych
i dostępy testowe do e-booków w ofertach dostawców ujętych w licencjach krajowych oraz
dostawców polecanych przez biblioteki. Czas pandemii pokazał, jak ważny jest zdalny dostęp
spoza akademickiej sieci komputerowej do e-booków: ułatwiono w skali kraju zdalny dostęp do
e-zasobów na licencjach krajowych, w dostępach testowych dostęp do bogatej oferty e-booków
zapewniły Ebsco i Elsevier – spośród firm ujętych w licencjach krajowych, z pozostałych
wydawców najwięcej bibliotek udostępniło czasowo e-booki Taylor & Francis, De Gruyter i MIT.
Słowa kluczowe: biblioteki, dostępy testowe, e-booki, politechniki, zdalny dostęp
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KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY W ZAKRESIE PRACY

Z TRUDNYM CZYTELNIKIEM JAKO ELEMENT WZMACNIANIA
ZASOBÓW KLIENCKICH BIBLIOTEKI (W ŚWIETLE ORIENTACJI
ZASOBOWEJ ORAZ TEORII KLUCZOWYCH KOMPETENCJI)
1

Wstęp
Dynamika zmian wpływających na zachowania i potrzeby użytkowników bibliotek (a w związku z tym również na środowisko pracy bibliotekarzy) powoduje konieczność rozwijania wśród personelu tych placówek
określonych kompetencji. Są to z jednej strony kompetencje techniczne –
związane z nowymi technologiami coraz intensywniej użytkowanymi przez
czytelników, ale też w bibliotekach – jak i kompetencje społeczne, sprzyjające wzmacnianiu zasobów klienckich biblioteki.
W artykule skupiono się na przedstawieniu zasobów klienckich biblioteki, relacji zachodzących w jej otoczeniu zadaniowym oraz problemie
obsługi trudnego czytelnika, która wymaga specyficznych umiejętności.
Na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych dokonano
również analizy szkoleń prowadzonych dla bibliotekarzy z zakresu obsługi
trudnego klienta i zachowania w sytuacjach trudnych.
Zasoby klienckie biblioteki
Na rozwój działalności bibliotek, jako instytucji kulturalno-edukacyjnych,
wpływa szereg czynników o materialnym i niematerialnym charakterze. Poza
składnikami materialnymi, które budują infrastrukturę biblioteki niezbędną
do realizacji procesów informacyjnych, ale też tworzenia przestrzeni społecznej,
istotne znaczenie odgrywają elementy niematerialne. Zasoby niematerialne
to nieposiadające postaci fizycznej składniki biblioteki, które w połączeniu
z zasobami materialnymi mogą stanowić przedmiot zarządzania strategicznego i przyczyniać się do budowania korzyści o strategicznym znaczeniu.
1
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Każda biblioteka charakteryzuje się unikatowym zestawem zasobów,
ukształtowanym przez wcześniejsze wydarzenia, decyzje strategiczne,
warunki oraz interakcje, które do pewnego stopnia podlegają jej kontroli
i nadzorowi. Możliwe jest jednak wskazanie zasobów występujących w różnych formach w większości tych instytucji. Wśród nich znajdują się: kapitał finansowy i rzeczowy oraz zasoby niematerialne – kapitał ludzki, kapitał
strukturalny biblioteki oraz kapitał kliencki (zob. rys. 1).

Il. 1. Kapitał kliencki jako zasób biblioteki. Źródło: Opracowanie własne
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Kapitał kliencki, a więc kapitał użytkowników, składa się z trzech podstawowych komponentów: baza użytkowników, relacje z użytkownikami,
potencjał użytkowników. Poza zasobem (kapitałem) klienckim można również wyróżnić tzw. zasoby partnerskie, a więc elementy budujące otoczenie
bliższe biblioteki, wpływające na możliwości jej działania i rozwoju. Zarówno
zasoby klienckie, jak i zasoby partnerskie pełnią funkcję strategiczną i są
kluczowe z punktu widzenia skuteczności podejmowanych przez instytucje biblioteczne działań. Odwołując się do teorii kluczowych kompetencji
Gary’ego Hamela i Coimbatorego Krishnarao Prahalada (Hamel, Prahalad,
1990), można stwierdzić, że wypracowane z użytkownikami biblioteki relacje mogą stać się wyróżniającymi cechami organizacyjnymi. Przyjmuje się
bowiem, że aby organizacja mogła uzyskać przewagę oraz powodzenie na
rynku, to wśród szerokiego zasobu kompetencji musi posiadać takie, które
odróżniają ją (lub jej produkty i usługi) od innych instytucji obsługujących ten sam segment rynku. Relacje budowane z otoczeniem społecznym
biblioteki i – szerzej – kapitał kliencki oraz partnerski mogą cechować się
wyróżniającymi atrybutami, a więc mieć unikalny charakter, być odporne
na imitację (przez inną instytucję) oraz zastąpienie (przez inną usługę). Inaczej rzecz ujmując, każda biblioteka posiada niepowtarzalne i unikatowe
zasoby klienckie i partnerskie, kształtowane w toku jej działalności, które –
jeśli cechują się wspomnianymi atrybutami – budują kluczowe kompetencje będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Zasoby klienckie, w przeciwieństwie do zasobów materialnych, są specyficzne, trudne do identyfikacji
i odtworzenia oraz skomplikowane z uwagi na bogatą sieć relacji, która
odpowiednio kształtowana sprzyja budowaniu kapitału społecznego.
Trudność zbadania sieci relacji, tworzonej przez bibliotekę ze swoim
otoczeniem zewnętrznym, wynika m.in. z faktu, iż relacje te opierają się
na unikatowych zasobach pracowniczych, a związki, które tworzą bibliotekarze z klientami biblioteki, nie wynikają tylko i wyłącznie z przyjętych
procedur i metod zarządzania, lecz są pochodną indywidualnych cech
i motywacji ludzkich, a zwłaszcza zaangażowania personelu bibliotecznego.
Zaangażowanie z kolei jest pochodną wielu czynników, jak: kultura
organizacyjna biblioteki, przyjęte narzędzia zarządzania, prowadzona
w bibliotece polityka personalna, ale też indywidualne cechy charakteru
pracowników, ich dotychczasowe doświadczenia i wiele innych. Budowanie
kapitału klienckiego nie jest więc do końca przewidywalne i sterowalne,
tak jak ma to np. miejsce w przypadku budowania kolekcji bibliotecznych.
Dodatkową trudność sprawia fakt, że kapitał kliencki biblioteki wymaga
ciągłej uwagi i pielęgnacji, podobnie zresztą jak zasoby pracownicze. Pozostawiony bez nadzoru i uwagi szybko ulega deprecjacji, co zresztą można
doskonale zaobserwować na przykładzie bibliotek, które w skutek różnych przyczyn ograniczają swoją pracę z użytkownikami, co bardzo szybko
skutkuje utratą z nimi więzi, a czasem zupełnym porzuceniem biblioteki.
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Ponadto, zarządzanie kapitałem klienckim utrudniają jego permanentne
i często dynamiczne zmiany. Kapitał ten można więc uznać za ulotny i nietrwały, kluczowy jednak z punktu widzenia celów działalności bibliotek.
Z punktu widzenia rozwoju i pielęgnacji kapitału klienckiego istotne są
pozostałe zasoby niematerialne biblioteki, a zwłaszcza kapitał ludzki. Jak
często się podkreśla, większość zasobów niematerialnych urzeczywistniana
jest właśnie przez ludzi – nie mogą one bowiem funkcjonować samodzielnie. Takie atrybuty, jak wiedza, doświadczenie, umiejętności, kompetencje,
cechy charakteru (w tym wrażliwość, kontaktowość, ugodowość itp.) mają
kluczowe znaczenie w budowaniu kontaktów z interesariuszami biblioteki.
To bibliotekarze w dużej mierze kształtują relacje z otoczeniem zewnętrznym, budują sieć kontaktów, tworzą atmosferę zaufania i wsparcia dla swoich klientów, są odpowiedzialni za nawiązywanie i podtrzymywanie relacji,
powiększając tym sposobem zasoby klienckie biblioteki.
Relacje w otoczeniu zadaniowym biblioteki
Jedną z funkcji biblioteki, podobnie jak innych instytucji publicznych,
jest nawiązywanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, relacji mających za zadanie realizację określonych celów społecznych, kulturalnych bądź naukowych.
Relacje z otoczeniem zadaniowym mogą przybierać charakter relacji zewnętrznych lub wewnętrznych oraz bazować na zasadach współpracy, konkurencji
bądź koopetycji (zob. rys. 2). Dzięki więziom typu konstruktywnego dochodzi
do budowania kapitałów partnerskiego oraz klienckiego, które stanowią jeden
z najważniejszych zasobów niematerialnych biblioteki. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że istota kapitału partnerskiego sprowadza się do budowania obustronnie korzystnych stosunków łączących bibliotekę i inne podmioty
zainteresowane jej funkcjonowaniem lub w jakikolwiek sposób z nią powiązane. Kapitał kliencki jest natomiast tworzony dzięki użytkownikom biblioteki, a dokładniej relacjom, które mogą przynieść określone korzyści z punktu
widzenia biblioteki (por. Brózda, Czerniachowicz, 2008). Korzyści te mogą
być szczegółowo zdefiniowane w postaci celów i mierników, jak np. uzyskanie określonej aktywności czytelniczej dzięki relacjom nawiązywanym przez
biblioteki szkolne czy publiczne z uczniami określonych klas. Mogą również
mieć mniej zoperacjonalizowaną formę i związane być z budowaniem kapitału
społecznego wśród lokalnej społeczności, tworzeniem korzystnej atmosfery,
budowaniem pozytywnego wizerunku i wieloma innymi zjawiskami.
Relacje, które inicjuje biblioteka, mogą być budowane w oparciu o szeroką gamę działań, jak choćby media relations (Wojciechowska, 2009),
public relations (Wojciechowska, 2010), czy szeroko rozumiane działania marketingowe (Wojciechowska, 2007), jednak ich fundament tworzy
zawsze wysokiej jakości obsługa klienta, która ma miejsce podczas realizacji podstawowych usług biblioteki.
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Il. 2. Relacje zachodzące w bibliotece w ramach kapitału partnerskiego. Źródło: Opracowanie
własne

Zarówno relacje wewnętrzne (rozumiane jako związki wynikające
z interakcji pracowniczych), jak i relacje zewnętrzne (z klientami, partnerami i konkurentami) mogą charakteryzować się różnymi poziomami sformalizowania. Kontakty sformalizowane mają charakter umów, kontraktów,
bądź innych formalnych regulacji (np. umowy na sukcesywne dostarczanie materiałów, umowy dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej,
umowy z zatrudnionym personelem biblioteki itp.) i dotyczą krótkiej, średniej, bądź długiej perspektywy czasowej (umowy krótkoterminowe to np.
umowy o dzieło, umowy na jednorazowy zakup materiałów itp., zaś umowy
długoterminowe mogą dotyczyć np. wieloletniej współpracy w zakresie
archiwizacji i umieszczania danych w bazach konsorcjum, działalności
stowarzyszeniowej itp.). Kontakty niesformalizowane nie są obwarowane
pisemnymi regulacjami i opierają się na zaangażowaniu obu stron. Kapitał
kliencki budowany jest zarówno, wykorzystując kontakty sformalizowane
(np. regulaminy, umowy, deklaracje, standardy obsługi), jak i kontakty nieformalne. Liczne badania pokazują, że wielu czytelników ceni sobie rela-
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cje zindywidualizowane, spontaniczne, niesformalizowane, które wynikają
z autentycznego zaangażowania bibliotekarza, jego otwartej postawy i chęci
wspólnej pracy, nie zaś zunifikowanych standardów obsługi. Jak podkreśla
Magdalena Paul, relacje użytkowników z bibliotekarzami może cechować
niemal osobisty charakter, którego wyznacznikiem jest bliskość tego miejsca, spersonalizowanie usług, cicha, intymna atmosfera. Taki typ biblioteki
przeciwstawia bibliotece dużej, nowoczesnej, najczęściej położonej w centrum dużego miasta, którą nazywa biblioteką-hipermarketem (Paul, 2018,
s. 108). Biblioteka-hipermarket przypomina bank, czy placówkę pocztową,
w której łatwiej jest o anonimowość, brak silnych relacji z użytkownikami,
zaś kontakty są w niej najczęściej spłycone i krótkie, choć nadmienić
należy, że wielu czytelników, zwłaszcza młodych, preferuje takie właśnie
placówki, ponieważ czują się w nich mniej skrępowani i bardziej niezależni.
Na koniec należy dodać, że niektóre typy relacji będą miały charakter wymuszony, co zazwyczaj nie wpływa korzystnie na budowanie zasobów kapitału klienckiego. Relacje wymuszone są jednak wymagane
przez biblioteki bądź organy je prowadzące w określonych sytuacjach
i w stosunku do konkretnych grup użytkowników (np. procedury zakładające obowiązkową rejestrację w bibliotece, bądź uczestnictwo w określonych programach).
Istotne znaczenie dla procesu identyfikacji typu relacji z klientem ma
kryterium charakteru relacji, które nawiązuje biblioteka, ponieważ, poza
relacjami konstruktywnymi bądź neutralnymi, można wyróżnić także
relacje destrukcyjne. Te ostatnie występują w szeroko rozumianym otoczeniu zadaniowym biblioteki, w tym także w stosunkach z klientami.
W tym kontekście mówi się o trudnych czytelnikach, którzy wymagają
specjalnych procedur obsługi oraz odpowiedniego przeszkolenia personelu. O ile relacje konstruktywne to stosunki przyjazne bądź partnerskie,
zaś relacje neutralne cechuje sporadyczny przepływ informacji niezwiązany z żywiołowymi, nacechowanymi emocjonalnie reakcjami czytelnika,
to więzi destrukcyjne charakteryzują się zwykle wysokim poziomem emocji, niezadowolenia, a nawet buntu bądź wyraźnego sprzeciwu, aż do reakcji nieakceptowanych, a nawet zabronionych w sposób formalny. Reakcje
te wymagają od personelu biblioteki odpowiedniego postępowania, a więc
i wcześniejszego przygotowania pod względem proceduralnym, psychologicznym oraz marketingowym.
Obsługa klienta
W tradycyjnej strukturze organizacyjnej biblioteki przyjęło się stosować
podział na tzw. działy udostępniania (wypożyczalnie, czytelnie etc.), których
pracownicy są odpowiedzialni za obsługę czytelników oraz działy wewnętrzne,
których personel nie ma z nimi kontaktu, koncentrując się na innych zada-
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niach. Tymczasem nowoczesne koncepcje marketingowe wyraźnie wskazują,
że organizacje, które chcą nawiązywać trwałe stosunki z klientami, muszą
przyjąć postawę holistyczną i w sposób kompleksowy myśleć o zapewnianiu satysfakcji ze swoich usług. W takim ujęciu nie występuje podział na
komórki organizacyjne związane z klientem (działy obsługi klienta), ponieważ wszystkie działania podejmowane na różnych etapach i różnych stanowiskach pracy mają służyć przygotowaniu oferty usługowej na jak najwyższym poziomie (w bibliotekach przykładem takiej filozofii działania jest
tworzenie stanowisk bibliotekarzy dziedzinowych, zajmujących się zarówno
gromadzeniem i opracowaniem zbiorów z określonego zakresu tematycznego, jak i obsługą czytelników, potrzebujących pomocy w tych obszarach).
W związku z tym mówi się o tworzeniu kultury obsługi, w której uczestniczą
wszyscy pracownicy biblioteki oraz jej kadra kierownicza, a wszystkie działania są podporządkowane potrzebom klientów.
Utrzymanie trwałych relacji z otoczeniem społecznym wymaga od
biblioteki nie tylko świadczenia usług w rzetelny i kompetentny sposób.
Bogate księgozbiory, zasobne bazy danych stają się niewystarczające, by
utrwalić relację z użytkownikami. Poza fachowością, której wyznacznikami
jest wysoki poziom wiedzy i umiejętności, coraz częściej liczy się sposób
obsługi klienta. Bibliotekarze, chcący rozwijać zasoby klienckie biblioteki, muszą więc nie tylko posiadać wiedzę na temat oferowanych przez
nią usług, lecz także mieć świadomość problemów swoich czytelników oraz
ich potrzeb. William W. Larson wskazał na sześć cech istotnych w procesie obsługi klienta. Są to: szacunek, chęć współpracy ze strony personelu,
fachowość personelu, jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
klienta, elastyczność oraz szybki powrót do normalności w przypadku, gdy
doszło do sytuacji niepożądanej (błędu, anomalii, pomyłki itp.) (Larson,
2003, s. 21-22). Cechy te zostały omówione w tabeli 1.
„Trudny klient” w teorii i praktyce bibliotecznej
Coraz powszechniejsze oczekiwania, by systematycznie podnosić
poziom obsługi klienta – również w instytucjach bibliotecznych – powodują
konieczność rozwijania wśród bibliotekarzy kompetencji komunikacyjnych i marketingowych. Zatem nie tylko wiedza specjalistyczna z zakresu
bibliotekarstwa, ale również te dodatkowe kompetencje stają się coraz bardziej cenione w zawodzie bibliotekarza. Zwykle kontakty z użytkownikami
nie nastręczają większych problemów, jednakże sporadycznie pojawiają
się klienci wymagający specjalnego trybu obsługi. Przez personel biblioteczny nazywani są trudnymi (niestandardowymi) czytelnikami (klientami,
użytkownikami). Są to osoby, które z uwagi na swoje specjalne potrzeby
bądź zachowania, oczekują od bibliotekarza większej koncentracji, uwagi
i zrozumienia oraz wiedzy. Pracownikom biblioteki mogą pomóc w obsłu-
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Tabela 1. Cechy kluczowe dla efektywnego przebiegu procesu obsługi użytkownika biblioteki
Cecha

Znaczenie w procesie obsługi

Szacunek

Stanowi podstawę udanej współpracy z czytelnikiem. Jest warunkiem
uzyskania jego zadowolenia, zaufania i satysfakcji, a w konsekwencji
tworzenia trwałych relacji z biblioteką. Powinien być okazywany niezależnie od sytuacji ekonomicznej klienta, jego wieku, narodowości, wykształcenia, wiary czy przekonań politycznych.

Chęć
współpracy
ze strony
bibliotekarza

Łagodzi lęk przed biblioteką, niepewność towarzyszącą podczas korzystania z nowych mediów, programów, urządzeń. Powinna występować
nawet w przypadku, kiedy zgłaszany problem wydaje się błahy bądź nieistotny.

Fachowość

Jest warunkiem oferowania usług na wysokim poziomie. Brak wiedzy
bądź umiejętności personelu może kompromitować bibliotekę w oczach
użytkowników. Fachowość stanowi podstawę trwałej współpracy z otoczeniem. Braku kompetencji nie można zrekompensować innymi atrybutami. Są one bowiem pierwotne i stanowią punkt wyjścia dalszych
działań z czytelnikiem.

Zaangażowanie
bibliotekarza
w rozwiązanie
problemu
użytkownika
biblioteki

Nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak w znacznym stopniu może
przyczynić się do budowania zaufania i zaangażowania ze strony czytelnika. Niweluje stres i irytację, nawet jeśli problem nie zostanie rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Elastyczność

Powoduje, że użytkownicy traktowani są przez personel biblioteki w sposób indywidualny i podmiotowy, a biblioteka, pomimo wdrożonych procedur i standardów, do pewnego stopnia może spersonalizować swoje
działania. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję użytkowników z poświęcenia uwagi ich problemom.

Umiejętność
obsługi klienta
w sytuacji
trudnej

Ogranicza problemy związane z sytuacjami nietypowymi, trudnymi,
konfliktowymi wynikającymi z różnego rodzaju błędów czy awarii. Dzięki
niej niwelowana jest niepewność i niezadowolenie mające źródło w braku harmonijnego świadczenia usługi bądź w nieprawidłowym funkcjonowaniu biblioteki.

Źródło: Opracowanie własne

dze tego typu klienta, w rozwiązywaniu sytuacji trudnych bądź konfliktowych kursy, warsztaty oraz publikacje. Temat „trudnego klienta” nie został
jeszcze w polskim bibliotekarstwie wystarczająco dobrze zbadany, jednak
można zauważyć wzrastające zainteresowanie tym zagadnieniem. Można
odnotować dyskusje na forach i publikacje popularyzatorskie sygnalizujące
problem (m.in. Morawiec; Rutkowska; Bibliotekarski…; Poleszak; Bielawska, Całka) oraz szkolenia dedykowane pracownikom obsługi (zob. tab. 2),
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ale również próby naukowego zbadania tematu (Kleiber, 2010). Sporadycznie zagadnienie to pojawia się w programach studiów bibliotekarskich oraz
polonistycznych, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku filologia polska oferował przedmiot – Trudny czytelnik – trudne
tematy. Literatura dla niedorosłych. Wydaje się jednak, że jest to przedmiot
poświęcony raczej trudnym pytaniom, stawianym przez młodych czytelników po przeczytaniu niektórych lektur. Zajęcia tego rodzaju miały uczyć
dyskusji z młodzieżą, nie zaś przybliżać wiedzę na temat instrumentów
marketingowych służących usprawnianiu obsługi klienta. Podobny charakter ma na Uniwersytecie Warszawskim przedmiot Proza inicjacyjna przełomu XX i XXI w.: trudny czytelnik, trudne tematy. W programach kształcenia bibliotekarzy zagadnienie „trudnego klienta” pojawia się najczęściej
w ramach przedmiotów związanych z marketingiem i psychologią.
Obszar badawczy dotyczący trudnego czytelnika/klienta biblioteki
obejmuje zagadnienia z zakresu:
•• klasyfikacji czytelników i odbiorców usług bibliotecznych, w tym
kategorii czytelników trudnych w obsłudze;
•• efektywnej obsługi klientów trudnych (narzędzia, metody i techniki
postępowania);
•• nawiązywania trwalszych relacji z klientami o specjalnych potrzebach (informacyjnych, społecznych, emocjonalnych, socjalnych itp.);
•• badania przyczyn występowania w bibliotece tzw. sytuacji trudnych, konfliktowych;
•• analizy przyczyn określonych zachowań klientów;
•• umiejętności kontroli i samokontroli zachowań bibliotekarzy,
a zwłaszcza panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych;
•• trenowania postaw pracowników obsługi (umiejętność nawiązania
kontaktu, przyjmowanie postawy asertywnej, postawy otwartej, zdolność
wyznaczania granic, łagodzenia konfliktu itp.);
•• umiejętności kontroli emocji własnych i klienta.
W literaturze fachowej sporadycznie pojawiają się opisy oraz klasyfikacje trudnych czytelników, które często jednak opierają się wyłącznie na
osobistych doświadczeniach autorów, nie zaś krytycznej, naukowej analizie. I tak Renata Augustyn i Michał Fijał wyróżnili 7 kategorii trudnych
czytelników oraz sposoby postępowania z nimi:
1. Klient czołg – skłonny do konfrontacji, zaczepny, gniewny, agresywny.
2. Klient granat – wybucha – niekoniecznie w związku z aktualną sytuacją, zwykle neutralny, w sytuacji kryzysowej wrzeszczy i obraża.
3. Klient profesor – nie znosi sprzeciwu ani podważania własnego stanowiska, skutecznie broni swojego punktu widzenia, poucza głosem nieznoszącym sprzeciwu.
4. Klient naburmuszony – bierny, milczący, widać w nim tłumioną
agresję, nie daje informacji zwrotnej.
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5. Klient maruda – narzeka na wszystko i wszystkich.
6. Klient niechluj – jest brudny, towarzyszy mu nieprzyjemny zapach.
7. Klient spryciarz – łamie regulaminy i zasady (Augustyn, Fijał, 2008).
Opis ten został uzupełniony o strategie reakcji na zachowania reprezentowane przez trudnych czytelników, wśród których został wymieniony:
brak reakcji, wycofanie, zmiana podejścia i zachowania oraz elementy, które
mogą pomóc w relacjach z klientami, jak: odpowiedni wygląd zewnętrzny,
wiedza, motywacja wewnętrzna, komunikatywność, empatia, kultura osobista i etyka zawodowa (Augustyn, Fijał, 2008).
Istota problemu obsługi trudnego czytelnika jest jednak bardziej skomplikowana i nie ogranicza się wyłącznie do skonstruowania wytycznych
czy procedur, leży bowiem w przyczynach zachowań. Zachowania trudne,
konfliktowe mogą być związane z jakąś formą niepełnosprawności, zaburzeniami psychicznymi bądź defektami emocjonalnymi, dysfunkcjami społecznymi i wieloma innymi. Obejmują zatem szeroki wachlarz reakcji, jak
choćby agresja, lęk, brak opanowania i umiejętności kontrolowania emocji.
Czytelnik trudny może być zatem czytelnikiem nieśmiałym i wycofanym
lub wręcz przeciwnie – osobą ofensywną, angażującą uwagę i nadmiernie
absorbującą personel biblioteczny. To także człowiek nadmiernie wymagający, niegrzeczny, a nawet zaniedbany higienicznie. Każda przyczyna
niestandardowego zachowania wymaga więc innego podejścia i sposobu
obsługi. Inaczej bowiem powinien zostać potraktowany krzykliwy nastolatek oraz głośno zachowujący się w czytelni niedosłyszący senior. Wszystko
to powoduje, że przed personelem bibliotecznym stawiane są poważne
wymagania, związane z zapewnieniem miłej i kompetentnej obsługi, która
równocześnie potrafi postawić granice, gwarantujące innym użytkownikom
komfort współkorzystania z biblioteki, zaś klientom trudnym – pomimo ich
problemów – poczucie akceptacji, zrozumienia i przyjazności. Wymaga to
specjalistycznych szkoleń, zarówno w zakresie psychologii, jak i marketingu, dedykowanych grupie zawodowej bibliotekarzy.
Jak pokazała analiza szkoleń prowadzonych dla bibliotekarzy z zakresu
obsługi trudnego klienta i zachowania w sytuacjach trudnych2 (zob. tab. 2),
najczęściej profesjonalne wsparcie otrzymują pracownicy bibliotek publicznych, zaś sporadycznie w szkoleniach uczestniczą także bibliotekarze
bibliotek pedagogicznych. W innych typach bibliotek tego typu przygotowanie zdarza się rzadko. Szkolenia przygotowywane są przez pracowników
uczelni wyższych, przez innych (doświadczonych) pracowników bibliotek
lub certyfikowanych trenerów z zakresu psychologii bądź zarządzania.
O ile zajęcia prowadzone przez bibliotekarzy i pracowników akademickich
mają często formę bezpłatnych i otwartych spotkań, o tyle warsztaty pro2

Analiza dokonana w styczniu 2020 r. na podstawie wyników wyszukiwania uzyskanych
dla hasła „trudny czytelnik” w wyszukiwarce Google.
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wadzone przez firmy szkoleniowe przeważnie są odpłatne. Zajęcia te to na
ogół jednodniowe warsztaty, które nie generują większych problemów, jak
np. wysoki koszt bądź dłuższe oddelegowanie pracownika poza stanowisko
pracy. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami są: rozpoznawanie i typy
trudnych czytelników, sytuacje konfliktowe w bibliotece, komunikacja
interpersonalna, kształtowanie postaw asertywnych oraz metody radzenia
sobie ze stresem.
Podsumowanie
Choć termin kapitał kliencki i kapitał partnerski kojarzą się z funkcjonowaniem firm komercyjnych, to stanowią one ważny czynnik rozwoju
każdej biblioteki i warunkują możliwości wpływu społeczno-kulturalnego
tych instytucji na społeczeństwo. Wiele placówek bibliotecznych docenia owe kapitały i rozwój zasobów partnerskich oraz klienckich i wpisuje
w filozofię działania jako naczelną strategię działania. Budowanie wspomnianych zasobów jest niewątpliwie związane z szeroko rozumianą działalnością marketingową, której istotnym elementem jest zdolność obsługi
trudnego klienta. Z uwagi na zachodzące przemiany społeczne i zmieniające się postawy czytelników, a zwłaszcza ich postulatywne i roszczeniowe
zachowania, konieczne wydaje się rozwinięcie kształcenia bibliotekarzy
o elementy pracy z klientem trudnym. Kształcenie w tym zakresie powinno
pojawić się zarówno w programach studiów wyższych, kursach kwalifikacyjnych, jak i szkoleniach zawodowych – w formie warsztatów i treningów
z psychologiem.
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Tabela 2. Szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu obsługi „trudnego” klienta

Tytuł
szkolenia

Czytelnik trudny

Metody i formy pracy
z czytelnikiem trudnym

Instytucja
organizująca

Biblioteka Śląska

Przemyska Biblioteka
Kowale Biznesu,
Publiczna,
Stowarzyszenie BiblioStowarzyszenie Bibliotekarzy
tekarzy Polskich
Polskich

Prowadzący

Małgorzata Latusek dr Wanda Matras-Mastalerz

b.d.

Afiliacja

Poradnia Rodzinna
w Katowicach

Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

Kowale Biznesu

Dziedzina
działalności
trenera

psychologia

bibliotekoznawstwo

zarządzanie

Obszary
tematyczne

•• choroby psychiczne,
•• osobowości
klientów bibliotek (paranoiczne,
schizoidalne,
psychopatyczne,
bierno-agresywne),
•• trudne sytuacje
w bibliotece

Odbiorcy

pracownicy śląskich bibliotek
publicznych

•• sytuacje trudne w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami,
•• komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna),
•• zachowania asertywne,
•• łagodzenie sytuacji konfliktowych,
•• budowanie odporności
psychicznej pracowników
bibliotek
bibliotekarze bibliotek
publicznych w powiecie
przemyskim

Termin
realizacji

26.04.2019

23.01.2019

24.05.2018

Płatność

b.d.

b.d.

b.d.

Obsługa czytelnika

•• techniki komunikacji,
•• aktywne słuchanie,
•• radzenie sobie z trudnym czytelnikiem,
•• zmniejszanie stresu
wśród bibliotekarzy

bibliotekarze
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Tytuł
szkolenia

Oporny czytelPraca z użytnik w bibliotece:
kownikiem
problem czy
trudnym
wyzwanie?

Profesjonalna obsługa czytelnika
z uwzględnieniem
trudnych sytuacji

Profesjonalna
obsługa czytelnika
z uwzględnieniem
trudnych sytuacji

Instytucja
organizująca

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Miejska i PowiaMiejska BibliotePolskich,
towa Biblioteka
ka Publiczna w
PedagogiczPubliczna
Szczecinie
na Biblioteka
w Będzinie
Wojewódzka w
Warszawie

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Słupsku

Prowadzący

Marta Misiun

Maria Jaskulska Adam Zajchowski

Adam Zajchowski

Afiliacja

Szkoła Podstawowa nr 19
w Gdańsku

b.d.

Free City Group

Free City Group

Dziedzina
działalności
trenera

psychologia

psychologia

zarządzanie

zarządzanie

Obszary
tematyczne

•• minimalizowanie błędów
•• trudny klient,
w procesie
•• sytuacja strekomunikacji
sująca w pracy, z czytelnikiem,
•• strategie
•• rozwiązywanie
radzenia sobie
sytuacji trudz klientem
nych i konfliktrudnym
towych na linii
bibliotekarz-czytelnik

•• obsługa klienta,
•• kontrola emocji
w trudnych
sytuacjach,
•• aktywne słuchanie,
•• asertywna postawa

•• obsługa klienta,
•• kontrola emocji
w trudnych sytuacjach,
•• aktywne słuchanie,
•• asertywna postawa

Odbiorcy

bibliotekarze

b.d.

bibliotekarze

bibliotekarze

Termin
realizacji

17.10.2019

b.d.

22.03.2019

18.03.2019

Płatność

b.d.

b.d.

307 pln

180 pln

58

Bibliotheca Nostra nr 1 (59) 2020

Tabela 2. c.d.

Tytuł
szkolenia

Profesjonalna obsługa
Trudny czytelnik, trud- Trudny klient, trudna
czytelnika z uwzględniena sytuacja w bibliotece sytuacja w bibliotece…
niem trudnych sytuacji

Instytucja
organizująca

Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Mińsku
Mazowieckim

Powiatowa Biblioteka
Publiczna
w Gliwicach

Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Łodzi

Prowadzący

dr Rafał Bodarski

Beata Tarnowska

Beata Tarnowska

Afiliacja

Dolnośląska
Uniwersytet Warszawski,
Biblioteka
Chrześcijańska
Publiczna
Akademia Teologiczna
we Wrocławiu

Dolnośląska
Biblioteka
Publiczna
we Wrocławiu

Dziedzina
działalności
trenera

psychologia

bibliotekoznawstwo

bibliotekoznawstwo

Obszary
tematyczne

b.d.

•• rodzaje trudnych
czytelników,
•• metody postępowania
z trudnymi czytelnikami,
•• przegląd doświadczeń
własnych uczestników
szkolenia

•• podstawowe zasady
komunikacji
•• sposoby komunikacji
werbalnej i niewerbalnej,
•• zachowania asertywne,
•• łagodzenie sytuacji konfliktowych
w kontakcie z trudnym
czytelnikiem

Odbiorcy

bibliotekarze

pracownicy Powiatowej
Biblioteki Publicznej
w Gliwicach

b.d.

Termin
realizacji

08.11.2018

16.05.2019

10.09.2019

Płatność

b.d.

b.d.

b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wyników ze strony Google.pl

Artykuły

59

Bibliografia
Akademia kreatywnego czytania – szkolenia dla bibliotekarzy. Pobrane 10 stycznia 2020,
z http://slaskipegaz.bs.katowice.pl/?p=16604#more-16604
Augustyn, R., Fijał, M. (2008). Strategia obsługi czytelni. Biuletyn EBIB, 1. Pobrane
10 stycznia 2020, z http://www.ebib.pl/2008/92/a.php?augustyn_fijal
Bibliotekarski dramat. Pobrane 10 stycznia 2020, z http://gazetapraca.pl/gazetapraca
/1,90440,7741158,Bibliotekarski_dramat.html
Bielawska, S., Całka, M. (2014). W chaosie biblioteki, czyli uwagi o trudnych czytelnikach. Bibliotekarz, 10, 11-16.
Brózda, J., Czerniachowicz, B. (2008). Zasoby partnerskie i klienckie przedsiębiorstwa.
W: S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji: przedsiębiorstwo jako
organizacja gospodarcza (s. 243-269). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1990). The Core Competencies of the Corporation. Harvard
Business Review, 3,79-91.
Kleiber A. (2010). Trudny czytelnik w Bibliotece Raczyńskich. Bibliotheca Nostra, 1, 60-71.
Larson, W.W. (2003). Obsługa klienta. Warszawa: Liber.
Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym. Pobrane 10 stycznia 2020, z http://www.
biblioteka.przemysl.pl/index.php?c=article&id=821
Morawiec, B.M. Trudny czytelnik i niecodzienne sytuacje w bibliotece. Pobrane 10 stycznia 2020, z http://lustrobiblioteki.pl/2018/08/trudny-czytelnik-i-niecodziennesytuacje-w-bibliotece/
Obsługa czytelnika. Pobrane 10 stycznia 2020, z http://kowalebiznesu.pl/obsluga-czytelnika-bibliotece/
Oporny czytelnik w bibliotece: problem czy wyzwanie? Pobrane 10 stycznia 2020,
z https://goodbooks.pl/szkolenia/trudny-klient-w-bibliotece-2/
Paul, M. (2018). Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych [praca doktorska]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Poleszak, K. Trudny czytelnik? Pobrane 10 stycznia 2020, z http://zakladka-mbp-lublin.blogspot.com/2013/12/trudny-czytelnik.html
Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji. Pobrane
10 stycznia 2020, z http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=210

60

Bibliotheca Nostra nr 1 (59) 2020

Rutkowska, A. Trudny czytelnik w bibliotece – sposoby komunikacji. Pobrane 10 stycznia
2020, z https://www.slideshare.net/FMB6/trudny-czytelnik-w-bibliotece-sposobykomunikacji-anna-rutkowska-9658007
Trudny czytelnik, trudna sytuacja w bibliotece. Pobrane 10 stycznia 2020, z https://
pbp-gliwice.pl/index.php/137-trudny-czytelnik-trudna-sytuacja-w-bibliotece
Trudny czytelnik. Pobrane 10 stycznia 2020, z http://www.biblioteka.bedzin.pl/index.
php?m=2&id=307
Trudny klient, trudna sytuacja w bibliotece. Pobrane 10 stycznia 2020, z https://www.
wbp.lodz.pl/pliki/wspolpraca/program_szkolenia_trudny%20klient.pdf
Wojciechowska, M. (2009). Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2, 81-91.
Wojciechowska, M. (red.). (2007). Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum.
Wojciechowska, M. (2010). Działania public relations jako źródło informacji marketingowej o klientach bibliotek naukowych. W: D. Pietruch-Reizes, W. Babik, przy współpracy R. Frączek (red.), Zarządzanie informacją w nauce (s. 193-200). Katowice: Polskie
Towarzystwo Informacji Naukowej.

Maja Wojciechowska
Educating librarians to work with difficult readers as part of strengthening library
client resources (in the light of resource orientation and key competence theory)
Abstract
The article presents the issue of the influence of learning to work with a difficult reader
on the library client’s resources. The theory of key competences and resource orientation have
become the starting point for the considerations presented in the article. It was assumed that
each library has a unique set of tangible and intangible resources, where client resources are
included in the intangible resources. The ability to establish lasting relationships with clients
(including working with difficult readers) has been recognized as a key competence of the
library that can provide a competitive advantage. A review and analysis of the training courses
attended by library staff on conflict situations in the library and the service of a difficult reader
have been made.
Keywords: difficult reader, library client resources, resource orientation, key competence
theory
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Maja Wojciechowska
Kształcenie bibliotekarzy w zakresie pracy z trudnym czytelnikiem jako element
wzmacniania zasobów klienckich biblioteki (w świetle orientacji zasobowej oraz teorii
kluczowych kompetencji)
Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu nauki pracy z trudnym czytelnikiem na
zasoby klienckie biblioteki. Punktem wyjścia rozważań przedstawionych w artykule stała się
teoria kluczowych kompetencji oraz orientacja zasobowa. Założono, że każda biblioteka posiada
unikalny zestaw zasobów materialnych i niematerialnych, gdzie do zasobów niematerialnych
zaliczono zasoby klienckie. Umiejętność nawiązywania trwałych relacji z klientami (w tym
współpracy z trudnym czytelnikiem) uznano za kluczową kompetencję biblioteki, która może
stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Dokonano przeglądu i analizy szkoleń, w których
uczestniczy kadra bibliotek, dotyczących sytuacji konfliktowych w bibliotece oraz obsługi
trudnego czytelnika.
Słowa kluczowe: trudny czytelnik, zasoby klienckie biblioteki, orientacja zasobowa, teoria
kluczowych kompetencji
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Weronika Kaltenberg1

EKOLOGIA INFORMACJI A BIBLIOTEKARSTWO
STAN BADAŃ W POLSCE

1

XXI wiek to czas szybkiego, a wręcz gwałtownego, postępu technologicznego. Człowiek staje w obliczu ogromu treści emitowanych z różnorodnych źródeł, nie zawsze adekwatnych i wartościowych. Informacja,
która niegdyś była przywilejem wybranych osób, dziś jest dostępna niemalże dla wszystkich. Rozwój nowoczesnych środków przekazu pozwala na
błyskawiczne wyszukiwanie i transmitowanie informacji, które w nadmiarze zaczynają przytłaczać, stając się niejednokrotnie bardziej problemem,
niż ułatwieniem w życiu. Tak jak w sytuacjach codziennych potrzebna
jest ekologia, by dbać o środowisko naturalne człowieka i chronić je
przed zanieczyszczeniami, tak w środowisku informacyjnym niezbędna
jest ekologia informacji, której zasady zakładają ochronę człowieka przed
zagrożeniami informacyjnymi. Jednakże ta dyscyplina wiedzy, choć tak
istotna, znana jest zazwyczaj wąskiemu gronu osób – głównie uczonym
zajmującym się informatologią, czyli nauką o informacji.
Obszarem zainteresowania ekologii informacji jest człowiek funkcjonujący w środowisku przesyconym dużą ilością informacji i zdominowanym przez
masowe środki przekazu. Obecnie, w szybko rozwijającym się społeczeństwie
informacyjnym, gdzie informacja traktowana jest jako szczególne dobro
niematerialne, posiadając praktycznie nieograniczony dostęp do różnego
rodzaju rozwiązań technicznych, ważny jest szybki przepływ informacji, ich
gromadzenie oraz skuteczne przetwarzanie. Niejednokrotnie dochodzi jednak
do nadużywania informacji, nadmiernego wytwarzania i rozpowszechniania
za wszelką cenę, nie bacząc na aspekt funkcjonalny.
Celem ekologii informacji jest zatem optymalizacja tych procesów,
dążenie do równowagi w przestrzeni informacyjnej człowieka. Bez tej rów1

Absolwentka kierunku: informacja w instytucjach e-społeczeństwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze.
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nowagi dochodzi do dominacji informacji nad człowiekiem, co kolejno prowadzi do chorób informacyjnych. Kluczowa staje się zatem świadomość
informacyjna celem uniknięcia tych chorób, doskonalenie umiejętności
informacyjnych, a także wprowadzenie na różnych etapach kształcenia
zajęć z zakresu kultury informacyjnej.
Ekologia informacji wyraża związek pomiędzy koncepcjami ekologii
środowiska przyrodniczego a cyfrową przestrzenią informacyjną, którą
charakteryzuje dynamiczny rozwój. Do analizy środowiska informacyjnego
w ekologii informacji stosowany jest język ekologii jako nauki przyrodniczej
(Babik, 2015b, s. 61-62). Badanie procesów informacyjnych (gromadzenie,
opracowywanie i udostępnianie informacji) odbywa się w sposób analogiczny do badań procesów znanych z biologii (Babik, 2017a, s. 396).
Działania ekologiczne mają zapobiegać anomaliom informacyjnym, tj.
nadmiarowi informacji, mgle informacyjnej, smogowi i szumowi informacyjnemu, infoholizmowi, barierom oraz chorobom informacyjnym. Skuteczne przeciwdziałanie tym problemom pozwala na zrównoważony rozwój
środowiska informacyjnego człowieka – takiego, w którym nie ma dysproporcji pomiędzy brakiem a nadmiarem informacji (Babik, 2012, s. 50-51).
Ekologia informacji uznawana jest za interdyscyplinarną dziedzinę
naukową – oznacza to, że nie ma jednej ekologii informacji – pojęcie to
odnosi się do wielu sfer życia człowieka, opiera się na odmiennych
koncepcjach i dotyczy różnych przedmiotów, instytucji, rzeczywistości,
środowisk i zjawisk informacyjnych (Babik, 2017b, s. 22). Każdy z tych
obszarów może wymagać nieco innego, w pewien sposób indywidualnego,
podejścia, które pozwoli zrozumieć termin.
Badania dotyczące zależności między człowiekiem a informacją prowadzone były w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej od lat 50. XX w.
Dotyczyły one między innymi sposobów radzenia sobie z nadmiarem często
nierelewantnej informacji (Babik, Warzybok, 2008, s. 1). Sama ekologia
informacji zaczęła się rozwijać pod wpływem i wbrew dominacji nowości
technologicznych, które pojawiły się na przełomie XX i XXI w., uwidaczniających się przy tworzeniu i użytkowaniu systemów informacyjnych w globalnych sieciach komputerowych (Sitarska, 2005, s. 16).
Na polskim gruncie naukowym, w porównaniu z krajami zachodnimi
i Rosją, zagadnienia z zakresu ekologii informacji zostały podjęte stosunkowo późno. W 1997 r. na łamach czasopisma „Teleinfo On-Line. Przegląd
Informatyki i Telekomunikacji. Wolna Europa” ukazał się artykuł Piotra
Chrząstowskiego-Wachtela zatytułowany Ekologia informacji. Prawdopodobnie to właśnie ten badacz jako pierwszy użył nazwy dziedziny w języku
polskim (Babik, 2014, s. 112). W artykule przedstawia tezę, w której
stwierdza, że dostęp do „wielokrotnie większej ilości informacji spowodował, iż ludzie przestali ją szanować” (Babik, 2015a, s. 76). Wspomina także
o środowisku informacyjnym człowieka, które, podobnie jak przyrodę,
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należy postrzegać jako własne środowisko naturalne i zatroszczyć się o nie
oraz nie pozwolić na jego zaśmiecanie (Babik, 2014, s. 68).
Z kolei w 1998 r. Małgorzata Pańkowska zaproponowała nowy termin
w ramach ekologii informacji, tj.: „infoekologię”. W swoim artykule Infoekologia – ekologia informacji: zakres i specyfika środków (Pańkowska, 1998,
s. 15-21) autorka wymienia wiele cech, jakimi powinna charakteryzować
się ekologia informacji, m.in. użyteczność, efektywność, kompletność,
poprawność, bezpieczeństwo, wiarygodność, bezbłędność.
W roku 2001 w Polsce pojawiły się natomiast pierwsze opracowania
przeglądowe poświęcone ekologii informacji. Ich twórcą jest przede wszystkim Wiesław Babik – „specjalista w zakresie informacji naukowej, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych” (Tomaszkiewicz, 2013b).
Na podstawie definicji Aleksieja Eryomina (uważanego za twórcę ekologii
informacji), w swojej pracy zatytułowanej Ekologia informacji opublikowanej w 2001 r. na łamach czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej”,
podaje autorską propozycję definicji tego pojęcia. Ekologia informacji przedstawiona jest jako dyscyplina wiedzy dążąca do odkrywania praw, jakie
kierują obiegiem informacji w biosystemach, z uwzględnieniem zarówno
człowieka, jak i całego społeczeństwa. Badany jest wpływ informacji na
zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne ludzi. Ponadto, ekologia informacji ma pomagać w rozwijaniu właściwych metodologii w celu formowania
środowiska informacyjnego (Babik, 2001, s. 67).
W kolejnych latach o różnych aspektach ekologii informacji pisali m.in.:
Hanna Batorowska, Jolanta Betkowska, Sabina Cisek, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Gabriela Gliszczyńska-Chamier, Ewa Głowacka, Ewa Goumissi,
Marzena Grzegowska, Beata Iwasieczko, Małgorzata Kisilowska, Lech JuliuszKulikowski, Lucyna Maksymowicz, Radosław Molenda, Marek Nahotko, Aleksandra Pańka, Katarzyna Skibicka, Hanna Sommer, Bogdan Stefanowicz,
Mariusz Szynkiewicz, Marzena Świgoń, Ryszard Tadeusiewicz, Anna Tomaszuk, Oleksandr Tverdokhlib, Agnieszka Warzybok oraz Grzegorz Zakrzewski.
Biorąc pod uwagę procentowy udział zagadnień dotyczących ekologii
informacji oraz jej pól badawczych w zbiorze wszystkich tekstów, najczęściej poruszane są ogólne kwestie ekologii informacji (53%), zdecydowanie
rzadziej kultury informacyjnej (19%) oraz nadmiaru informacji (16%). Incydentalnie analizowane tematy dotyczą kompetencji informacyjnych (8%),
infoholizmu (8%), smogu informacyjnego (6%), chorób informacyjnych
(6%), mgły informacyjnej (5%), barier informacyjnych (3%), przeciążenia
informacyjnego (3%) oraz szumu informacyjnego (1%)2.
Istotną formą działalności mającą na celu propagowanie nauki o ekologii informacji są coroczne konferencje organizowane w Słupsku. Inicjatorką
2
Dane procentowe na podstawie autorskich badań ogółu piśmiennictwa naukowego poświęconego różnym aspektom ekologii informacji wykonanych w 2020 r.
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tych wydarzeń jest Beata Taraszkiewicz – doktor nauk humanistycznych
w zakresie bibliologii, która od 2012 r. pełni funkcję dyrektora Biblioteki
Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, w której to odbywają się
cykliczne sympozja naukowe. Zainspirowana jednym z artykułów dotyczących ekologii informacji autorstwa W. Babika postanowiła promować tę
gałąź wiedzy wśród bibliotekarzy i nauczycieli informacji poprzez urządzanie systematycznych spotkań naukowych.
W latach 2012-2019 odbyło się 8 edycji konferencji, podczas których
wygłoszono łącznie 107 referatów dotyczących najróżniejszych kwestii związanych bezpośrednio lub pośrednio z ekologią informacji. Myślą przewodnią konferencji jest uświadamianie polskiego społeczeństwa o znaczeniu
i roli informacji we współczesnym świecie oraz wiążących się z nią zagrożeniach pojawiających się w różnorodnych środowiskach życia człowieka.
Niemały już dorobek wspomnianej konferencji, ale też analiza podstawowych źródeł informacji bibliograficznej, uświadamiają, że liczba publikacji poświęconych ekologii informacji na polskim rynku naukowym, choć
nie jest ogromna, to stale rośnie. Celem artykułu uczyniono zatem analizę
krytyczną wybranych tekstów, które są związane ze stosowaniem zasad
ekologii informacji w bibliotekach oraz związkom dyscypliny z bibliotekarstwem. Dlatego też przeprowadzono poszukiwania stosownych materiałów
w katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie, łączącym cechy samego
katalogu, jak i bibliografii narodowej. Wynikiem podjętych badań stał się
stan badań, mogący stanowić punkt wyjścia do kolejnych analiz oraz podjęcia stosownych działań w zakresie ekologii informacji w polskich bibliotekach różnych typów.
Ekologia informacji a bibliotekarstwo
Znaczącą rolę w procesie kształtowania kultury oraz świadomości informacyjnej, a co się z tym wiąże – wiedzy o ekologii informacji – odgrywają
biblioteki. Instytucje te są istotnymi organizatorami zasobów informacyjnych – gromadzą, przechowują oraz upowszechniają materiały biblioteczne.
Typologia bibliotek jest bardzo różnorodna, począwszy od bibliotek młodzieżowych, szkolnych i publicznych, a kończąc na bibliotekach fachowych
czy naukowych. Jeżeli chodzi o formę udostępniania zasobów, wyodrębnia
się biblioteki tradycyjne i cyfrowe. Wszystkie te aspekty sprawiają, iż grono
odbiorców także jest zróżnicowane. Użytkownikiem może być każdy, bez
względu na wiek czy poziom wykształcenia. Wobec wielostronnych wymagań osób korzystających z usług bibliotek, a również ogromu zasobów,
którymi dysponują, kluczowa jest rola samego bibliotekarza, który jest
swoistym pośrednikiem informacji w bibliotecznej rzeczywistości. W celu
poznania tego, jakie znaczenie ma działalność bibliotek dla rozwoju ekologii
informacji, a ponadto, jak ekologia informacji wpływa na funkcjonowanie
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bibliotek, przeanalizowane zostały – jak wcześniej wskazano – publikacje
naukowe z tego zakresu.
Jedną z pierwszych, nawiązującą do ekologii informacji w sferze bibliotekarstwa, jest artykuł z 2012 r. autorstwa Krystyny Michniewicz-Wanik,
zatytułowany Kultura organizacyjna i kultura informacyjna bibliotek akademickich jako gwarancja etycznej postawy wobec zasobów wiedzy (Michniewicz-Wanik, 2012, s. 55-63). Autorka opisuje pojęcie kultury organizacyjnej, która wiąże się z kulturą informacyjną oraz etyką. Przedstawia ją
jako składową procesów informacyjnych. Dlatego też, aby móc odpowiednio zarządzać zasobami informacyjnymi, konieczne jest poznanie kultury
danej instytucji. K. Michniewicz-Wanik szczególną uwagę poświęca kulturze organizacyjnej oraz informacyjnej bibliotek akademickich. Od kultury
informacyjnej zależą stosunki interpersonalne w bibliotece oraz nastawienie do pracy. Kulturę informacyjną rozumie jako świadomość znaczenia
informacji we współczesnym świecie, troskę o jakość informacji – co jest
znamienne dla ekologii informacji – oraz odpowiedzialne wytwarzanie treści (Michniewicz-Wanik, 2012, s. 56). Autorka przypomina, że, by zachować kulturę informacyjną oraz organizacyjną w bibliotekach, formułuje się
kodeksy etyki. W przypadku bibliotekarzy jest to ważny element, gdyż mają
oni wpływ na proces edukacyjny poprzez naukę odpowiedniego podejścia
do informacji i książki. Badaczka wspomina również o społeczności wirtualnej, w której powinna obowiązywać „cyberkultura” oraz regulaminy sieciowe, czyli tzw. „netykieta”. Prawa cyberprzestrzeni dotyczą przede wszystkim pracowników informacji naukowej i bibliotekarzy, którzy udostępniają
zbiory (Michniewicz-Wanik, 2012, s. 60)3.
Daniel Ziarkowski w artykule także z 2012 r. o tytule Wpływ osobowości przewodnika w przestrzeni informacji na ekologię informacji podkreśla
z kolei, że nowoczesny bibliotekarz powinien stale się rozwijać i zachęcać
młodzież do korzystania z zasobów bibliotecznych oraz kształtować umiejętności pozwalające na samodzielne wyszukiwanie informacji zarówno
w zbiorach cyfrowych, jak i tradycyjnych (Ziarkowski, 2012, s. 107-113).
Ten sam autor w tekście z 2014 r. Kulturotwórcza rola informacji (Ziarkowski, 2014, s. 65-72) przedstawia informację jako element oraz narzędzie
współtworzące kulturę poprzez kształtowanie przestrzeni otaczającej człowieka i wyobrażenia o niej. Informacje, które przyczyniają się do budowania
kultury, są autentyczne, rzetelne i obiektywne, działają rozwijająco i twórczo na człowieka, pozytywnie wpływając na jego osobowość (Ziarkowski,
2014, s. 65). Autor zwraca uwagę na to, że kultura informacyjna jest ściśle
powiązana z kulturą narodową ze względu na obustronne oddziaływania.
3

Podobne świadectwa o kulturze informacyjnej przedstawia Elżbieta Broda w artykule Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa początku XXI wieku a działania bibliotek dedykowane bibliotekarzom służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych pracowników (Broda, 2019,
s. 88-94).
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Szczególną funkcję w formowaniu kultury przypisuje bibliotekom, jako
przestrzeni, w których gromadzone są myśli człowieka (Ziarkowski, 2014,
s. 69). Instytucje te przyczyniają się do kreowania i propagowania kultury
oraz nauki, nie tylko dzięki udostępnianym i opracowywanym zbiorom, lecz
także organizowaniu różnorodnych wydarzeń, szkoleń czy wystaw.
W 2013 r. pojawił się artykuł zatytułowany Jakość serwisów internetowych bibliotek jako problem ekologii informacji autorstwa Wioletty Jachym
(Jachym, 2013, s. 50-61). Publikacja podzielona jest na dwie części: teoretyczną i badawczą. Omawiane przez autorkę zagadnienia dotyczą środowiska informacyjnego człowieka, różnych ujęć pojęcia informacji oraz cech
dobrej informacji. Ważnym tematem podjętym w tekście jest rosnąca rola
pośredników informacji w dobie ogromnego zapotrzebowania na nią w społeczeństwie informacyjnym. Według tej myśli biblioteki powinny być źródłem
sprawdzonej wiedzy, dostosowanej do potrzeb informacyjnych „cyfrowego
pokolenia” oraz rynku usług informacyjnych (Jachym, 2013, s. 51). Autorka
analizuje ekologię informacji w kontekście działalności bibliotek, gdzie znaczącą rolę odgrywa użytkownik, a nie technologia. W efekcie odpowiednie
projektowanie systemów informacyjnych powinno przyczynić się do redukcji
stresu i przeciążenia informacyjnego oraz pozwolić w sposób pewny i bezproblemowy znaleźć konkretne informacje (Jachym, 2013, s. 52).
Część badawcza artykułu dotyczy z kolei próby określenia jakości stron
internetowych bibliotek uczelnianych wyższych szkół zawodowych w Polsce. W. Jachym przyjęła następujące kryteria oceny jakości: treść, nawigacja, dostępność, opracowanie techniczne, dbałość o szczegóły oraz strona
wizualna (Jachym, 2013, s. 53). Wyniki badań pokazują, że wiele elementów stron WWW wymaga poprawy. W związku z tym ekologia informacji
stanowić ma inspirację w dążeniu do doskonałości informacyjnej serwisów
internetowych (Jachym, 2013, s. 60).
W tym samym roku ukazał się również artykuł Jolanty Laskowskiej
– Biblioteki szkolne i ich rola w kształtowaniu kultury informacyjnej społeczeństwa (Laskowska, 2013, s. 63-73). Autorka bibliotekę szkolną opisuje
jako „początek drogi do społeczeństwa informacyjnego” (Laskowska, 2013,
s. 64), ponieważ celem działalności tej instytucji jest uczenie zdobywania
informacji, wiedzy i ich właściwego wykorzystania, co w efekcie przyczynia się do kształtowania kultury informacyjnej wśród młodzieży. Powołując się na Bogumiłę Staniów, autorka wymienia zasadnicze funkcje, które
powinna pełnić biblioteka: informacyjną, kształcącą i edukacyjną (Laskowska, 2013, s. 64). Aby skutecznie wypełniać misje bibliotek, konieczny jest
ich stały rozwój i dopasowywanie do rosnących potrzeb informacyjnych
współczesnego człowieka i szybkiego postępu technologicznego. Jednakże,
jak stwierdza J. Laskowska, na podstawie wyników badań gdańskiego
bibliotekarstwa szkolnego z 2012 r., wiele bibliotek szkolnych nadal jest
niewystarczająco wyposażonych w nowe technologie i media.
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W 2015 r., na potrzeby konferencji naukowej Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego „Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm”, W. Babik napisał artykuł Ekologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej (Babik, 2015b, s. 59-69). Myślą przewodnią wystąpienia i tekstu było sprecyzowanie znaczenia ekologii informacji
w rozwoju społeczeństwa wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności bibliotek akademickich i bibliotecznej społeczności informacyjnej
(Babik, 2015b, s. 59).
Jak wskazuje autor, biblioteczną społeczność informacyjną tworzą
bibliotekarze oraz osoby korzystające z usług bibliotek. W celu zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa informacyjnego wymaga się od członków tej społeczności stałego „dokształcania się, gotowości do podejmowania nowych
wyzwań, odpowiedzialności za informacje oraz ciągłego doskonalenia swoich kompetencji informacyjnych” (Babik, 2015b, s. 60). W świetle tych
zasad biblioteka może stać się fachowym organizatorem procesów informacyjnych.
W dalszej części artykułu W. Babik szczegółowo omawia zagadnienie
ekologii informacji. W odniesieniu do bibliotecznej społeczności informacyjnej ekologia informacji zaleca:
•• budowanie świadomości informacyjnej;
•• poszerzanie kompetencji informacyjnych;
•• bycie odpowiedzialnym za informacje i działania z nimi związane;
•• rozsądne wykorzystywanie tych informacji w kształtowaniu wiedzy;
•• kreowanie osobistego środowiska informacyjnego (Babik, 2015b, s. 67).
W kolejnym już artykule, także z 2015 r., zatytułowanym Czego na
temat ekologii informacji dowie się od bibliotekarzy tajemniczy klient, Marcin
Karwowski definiuje ekologię informacji jako dyscyplinę wiedzy uwidaczniającą niebezpieczeństwa dotyczące zasobów informacyjnych (Karwowski,
2015, s. 68-85). Osobami, które według autora najlepiej nadają się na edukatorów z tej dziedziny, są bibliotekarze (Karwowski, 2015, s. 68). W publikacji przedstawione zostały wyniki autorskich badań przeprowadzonych
wśród pracowników bibliotek najbardziej znanych uczelni niepublicznych.
Marcin Karwowski jako tajemniczy klient przy użyciu poczty elektronicznej wysłał do siedemnastu wytypowanych uprzednio instytucji pytanie
dotyczące znajomości zagadnienia ekologii informacji, posiadanych zbiorów
z tego zakresu oraz odsyłaczy i instrukcji wyszukiwawczych odnośnie dalszych poszukiwań (Karwowski, 2015, s. 70). Kryteria oceny bibliotekarzy
oraz samych instytucji dotyczyły: przyjazności rozwiązań technologicznych
(widoczność adresu e-mail), jakości obsługi na odległość (czas udzielenia
informacji zwrotnej przez placówkę) oraz wartości merytorycznej otrzymanych informacji (Karwowski, 2015, s. 71-74). Informacji udzieliło dziesięć
bibliotek, przy czym odpowiedzi te były najczęściej zdawkowe i niepełne,
w wielu przypadkach nie wskazano odpowiednich pozycji ze zbiorów biblio-
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tek, co świadczy – według autora – o wciąż znikomej wiedzy pracowników
na temat ekologii informacji (Karwowski, 2015, s. 89).
W 2016 r. ukazał się kolejny artykuł W. Babika o tytule Ekologia informacji w zarządzaniu zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie
informacji i wiedzy (Babik, 2016, s. 33-40). Autor zwraca w nim uwagę
na zjawisko komputeryzacji procesów związanych z zarządzaniem informacją, a co za tym idzie przeniesieniem kontaktów interpersonalnych do
sieci (Babik, 2016, s. 33-34). Optymalizacją tych zjawisk ma się zająć właśnie ekologia informacji. Społeczeństwo informacji i wiedzy charakteryzuje
wysoki stopień zaawansowania technologicznego, a jego dynamiczne zapotrzebowanie na informacje staje się wyzwaniem dla organizatorów procesów informacyjnych – bibliotek (Babik, 2016, s. 35).
Szczególne zainteresowanie W. Babik poświęcił niematerialnym zasobom
bibliotek, tworzącym te części biblioteki, które nie posiadają fizycznej postaci
i są indywidualne dla każdej instytucji. Mogą to być, m.in.: kultura organizacyjna, zasoby wiedzy, postawy, sieć kontaktów czy strategia organizacyjna
(Babik, 2016, s. 34). Elementy te są ściśle związane z daną biblioteką, przez
co bywają trudne do wychwycenia i wyodrębnienia. W tym przypadku ważną
rolę odgrywają tzw. umiejętności miękkie związane ze zdolnościami osobistymi i nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Stanowią one istotną część
sprawnego zarządzania informacjami (Babik, 2016, s. 33).
W 2016 r. opublikowany został artykuł Marii Bosackiej – Kształtowanie
się kompetencji informacyjnych studentów. Raport z badań prowadzonych
w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (Bosacka,
2016, s. 170-186). Autorka w swoich rozważaniach wspomina o information literacy jako kluczowej umiejętności XXI w. Przytacza definicję zaproponowaną przez H. Batorowską, w świetle której information literacy, jako
element kultury informacyjnej, jest zbiorem umiejętności związanych
z rozsądnym i etycznym zarządzaniem informacją, będącym fundamentem
kształcenia ludzi, którzy potrafią przystosowywać się do zmian w społeczeństwie (Bosacka, 2016, s. 170).
Celem przeprowadzonych przez autorkę badań było poznanie kompetencji informacyjnych oraz sposobów ich uzyskiwania przez studentów
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego podczas trzyletnich studiów licencjackich w latach 2013-2016 (Bosacka, 2016, s. 172).
Badanie składało się z pięciu etapów, których celem było określenie
rozumienia kompetencji informacyjnych przez początkujących studentów,
identyfikacja rodzajów zachowań informacyjnych, ocena wiedzy na temat
information literacy studentów uczęszczających na seminarium licencjackie, poznanie opinii promotorów odnośnie umiejętności informacyjnych
seminarzystów oraz określenie zdolności rozumienia kompetencji informacyjnych studentów kończących pierwszy etap studiów (Bosacka, 2016,
s. 173-174).
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Wyniki badań ukazały, że mimo podejmowanych działań, jakimi są
szkolenia biblioteczne organizowane przez uczelnie, absolwenci nadal nie
mają w pełni rozwiniętych kompetencji informacyjnych. Aktywizacja studentów w zakresie kształcenia tych umiejętności pojawiła się na etapie pisania pracy dyplomowej, a prezentowane zachowania informacyjne i postawy
wobec information literacy były zróżnicowane (Bosacka, 2016, s. 183).
Maria Bosacka zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt, a mianowicie na to, że
efektywne kształcenie w ramach kompetencji informacyjnych powinno odbywać się przy rzetelnej współpracy bibliotekarzy, pracowników naukowych
oraz doktorantów realizujących zajęcia ze studentami, gdyż działania podjęte
wyłącznie przez bibliotekarzy są niewystarczające (Bosacka, 2016, s. 185).
Kultura informacyjna, będąca przejawem ekologicznego traktowania
informacji, znajduje swoje zastosowanie także w przypadku zachowania
przejrzystości treści umieszczanych na stronach internetowych. Szczególną
uwagę tej kwestii poświęcają Katarzyna Bartosiak oraz Kamil Banaszewski
w artykule z 2017 r. W trosce o kulturę informacyjną. Zrozumiałość tekstów
„konsumenckich” na stronach WWW bibliotek, wskazując na znaczenie czytelności przekazów przy tworzeniu tekstów skierowanych do odbiorców
(Bartosiak, Banaszewski, 2017, s. 78-95).
Z perspektywy ekologii informacji, jak i kultury informacyjnej, istotne
jest, aby w przestrzeni wirtualnej jakość oraz ilość publikowanych treści
były adekwatne do możliwości percepcji odbiorcy. Komponując teksty konsumenckie, należałoby uwzględnić kilka zasad, jak: ściśle zdefiniowany cel,
szczegółowo określony adresat komunikatu, zgodność z zakresem tematycznym, spójność, przejrzystość oraz adekwatność (Bartosiak, Banaszewski, 2017, s. 80).
By zanalizować zrozumiałość wytwarzanych tekstów, kreowane są
różnorodne narzędzia automatycznego pomiaru czytelności, weryfikujące
język użyty w źródle na podstawie długości zdań, liczby trudnych wyrazów,
liczby użytych rzeczowników, przymiotników i czasowników oraz pozycji
konkretnych słów na listach frekwencyjnych (Co sprawdza Jasnopis?).
Przykładem takiego instrumentu badawczego jest Jasnopis, który autorzy omawianej publikacji wykorzystali do badań zrozumiałości informacji
dotyczących reguł wypożyczeń, umieszczonych na stronach internetowych
osiemnastu polskich bibliotek uniwersyteckich (Bartosiak, Banaszewski,
2017, s. 87). Jasnopis pozwala określić poziom trudności tekstów w klasach od 1 do 7, gdzie „1” to teksty najprostsze, a „7” najtrudniejsze. Stopień
ich zrozumienia uwarunkowany jest poziomem wykształcenia danej osoby.
Wyniki badań ukazały, że informacje publikowane na stronach badanych
bibliotek należą do trudniejszych w interpretacji – 47% tekstów osiągnęło
klasę 6/7, do zrozumienia których, jak wskazują autorzy, konieczne jest
wykształcenie na poziomie studiów magisterskich (Bartosiak, Banaszewski, 2017, s. 88).
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Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań, można dojść do wniosku,
że nieprzystępnie sformułowane zasady wypożyczeń zbiorów mogą być
barierą dla potencjalnego użytkownika biblioteki i zniechęcić go do odwiedzania tego miejsca, jednocześnie pozbawiając możliwości rozwijania kultury informacyjnej. Autorzy w podsumowaniu publikacji wysuwają stwierdzenie, że biblioteka, zwracając uwagę na język, w jakim sporządzane są
komunikaty konsumenckie, wyraża szacunek do klientów, tym samym
angażując się w szerzenie kultury informacyjnej i wzorców ekologicznego
zarządzania informacją (Bartosiak, Banaszewski, 2017, s. 92).
Zakończenie
Od 1978 r., kiedy to na łamach czasopisma „Problemy” J.L. Kulikowski ogłosił artykuł pod tytułem Człowiek i infosfera, gdzie po raz pierwszy
zaproponował użycie pojęcia „infosfera”, na polskim gruncie badawczym
pojawiały się sukcesywnie publikacje dotyczące bezpośrednio ekologii
informacji i zagadnień z nią powiązanych. Jednak tekstów odnoszących się
stricte do związków ekologii informacji z bibliotekarstwem nie jest wiele. Na
potrzeby artykułu zanalizowano ich jedenaście. Trzeba jednak pamiętać, że
poza wskazanymi materiałami można odnaleźć istotne dla bibliotekarstwa
wskazówki dotyczące sposobów wykorzystania zasad ochrony środowiska
informacyjnego znanych z ekologii informacji w publikacjach poświęconych
pozabibliotekarskim problemom.
Badaczami, którzy najczęściej poruszają tytułową problematykę, są
Wiesław Babik – absolwent studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uznawany za czołowego
polskiego badacza w dziedzinie ekologii informacji oraz Daniel Ziarkowski
– kustosz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego w Sekcji Bibliografii Naukowej. Pozostali autorzy to: Elżbieta Broda (Akademia Pomorska w Słupsku), Wioletta Jachym (Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
Jolanta Laskowska (Uniwersytet Gdański), oraz związani ze środowiskiem
bibliotekarskim: Kamil Banaszewski (Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego), Katarzyna Bartosiak (Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego),
Maria Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego), Marcin Karwowski (Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach) oraz
Krystyna Michniewicz-Wanik (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego).
Reasumując przedstawioną analizę literatury naukowej poświęconej
związkom ekologii informacji z bibliotekami, można dojść do wniosku, że
działalność bibliotek jest kluczowa dla rozwoju i propagowania idei ekologii
informacji. Autorzy stosunkowo często podejmują to zagadnienie w swoich
rozważaniach. Szczególną uwagę zwracają na funkcję bibliotek w procesie nauki właściwego wyszukiwania informacji oraz ich wykorzystania, co
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w rezultacie przyczynia się do rozwijania kultury informacyjnej wśród użytkowników. W związku z tym duża odpowiedzialność spoczywa na bibliotekarzach, którzy powinni stale się dokształcać i doskonalić swoje kompetencje informacyjne, by sprostać rosnącym wymaganiom społeczeństwa
informacyjnego.
Sama zaś ekologia informacji jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania bibliotek, które powinny być źródłem pewnej i adekwatnej
wiedzy, zgodnej z wymaganiami współczesnych użytkowników. Jednakże,
jak wskazali niektórzy autorzy zanalizowanych artykułów, wiele kwestii
wymaga poprawy – zarówno pod względem technicznym (serwisy internetowe bibliotek, wyposażenie w technologie i media), jak i formalnym (zasady
wypożyczeń księgozbiorów). Celem ekologii informacji jest dążenie do równowagi w przestrzeni informacyjnej człowieka (do której niewątpliwe należą
biblioteki) i kreowanie tych miejsc jako najbardziej bezpiecznych, przyjaznych i dających możliwość dalszego rozwoju.
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Weronika Kaltenberg
Ecology of information and librarianship. State of research in Poland
Abstract
The paper explains the concept of the ecology of information and the time and extent
to which this term is known in the Polish research area. Silhouettes of researchers who
deal with this scientific field are presented. The importance of annual scientific conferences
organized in Slupsk, devoted to the issues of information ecology, was taken into account. The
second part of the article, on the basis of the method of criticism and analysis of literature,
discusses the results of research of Polish representatives of science and practice, who are
authors of publications relating to the links between information ecology and librarianship.
The importance of the role played by libraries in learning how to find information properly and
the importance of the function of librarians as information intermediaries was emphasized.
Attention was also drawn to technical and formal problems accompanying the activities of
libraries.
Keywords: ecology of information, librarianship, library activities, state of research, content
analysis
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Weronika Kaltenberg
Ekologia informacji a bibliotekarstwo. Stan badań w Polsce
Streszczenie
W pracy wyjaśniono pojęcie ekologia informacji oraz od kiedy i w jakim stopniu termin ten
jest znany na polskim gruncie badawczym. Przedstawiono sylwetki badaczy, którzy zajmują
się tą dziedziną naukową. Uwzględniono znaczenie corocznych konferencji naukowych
organizowanych w Słupsku, poświęconych problematyce ekologii informacji. W drugiej części
artykułu, na podstawie metody krytyki i analizy piśmiennictwa, omówiono wyniki badań
polskich przedstawicieli nauki i praktyki, którzy są autorami publikacji odnoszących się do
związków ekologii informacji z bibliotekarstwem. Podkreślono istotność roli, jaką odgrywają
biblioteki w procesie nauki odpowiedniego wyszukiwania informacji oraz znaczenie funkcji
bibliotekarzy jako pośredników informacji. Zwrócono także uwagę na techniczne i formalne
problemy towarzyszące działalności bibliotek.
Słowa kluczowe: ekologia informacji, bibliotekarstwo, działalność bibliotek, stan badań,
analiza treściowa
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DIE ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK UND DIE LOKALE

BEVÖLKERUNG. ZIEL UND BEDEUTUNG REGIONALER
WÖRTERBÜCHER AM BEISPIEL DES ELEKTRONISCHEN
BIOGRAPHISCHEN WÖRTERBUCHES JAWORZNICKI SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY
1

Einleitung
Aufgrund der allgemein angenommenen Definition versteht man die
öffentliche Bibliothek im Bibliothekwesen als völlig öffentliche und allgemein zugängliche Institution mit ihren Beständen und Dienstleistungen
für die allgemeine Bevölkerung aufgefasst. Die öffentliche Bibliothek, die
finanziell von Gemeinden und Städten unterhalten wird ist somit nicht
eine staatliche, sondern auch eine non–Profit Institution sowie eine Bildungseinrichtung auf kultureller Ebene für alle soziale Schichten und
Altersstufen der lokalen Bevölkerung ihres Standortes. Sie ist somit dazu
verpflichtet Material und Wissen über die jeweilige Stadtgeschichte bzw.
der Region und wichtige Persönlichkeiten, die durch ihren intellektuellen
bzw. schöpferischen Beitrag in ihre Geschichte eingingen und eingehen
werden auf jegliche Art und Weise zu sammeln, zu archivieren und gemäß
den heutigen technologischen Anforderungen so schnell wie möglich und
global weiterzuleiten.
So auch im Falle des Projekts der Stadt Jaworzno in Form des regionalen, biographischen Wörterbuches Jaworznicki Słownik Biograficzny in
seiner elektronischen Ausführung, um vor allem den Ansprüchen der jungen Generation gerecht zu werden und sie zu erreichen.
1.

Die öffentliche Bibliothek und die lokale Bevölkerung

Die Grundaufgabe einer jeden Bibliothek ist es dem Leser (hier auch
dem Benutzer jeglicher Onlinedienste) den Zugang zur jeder veröffentlichten Information zu gewährleisten gleich welcher physischer Form sie sind.
1

Miejska Biblioteka w Jaworznie.
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Im Falle der öffentlichen Bibliotheken, die oft auch die Funktion eines
lokalen Kulturzentrums erfüllen, wird gleichzeitig ein höherer Wert auf
die Erkenntnis und das Stillen der Bedürfnisse lokalen Charakters gelegt
(Skrzypkowska, 1999, S. 6-9). Somit gehört die Unterstützung der kulturellen Entwicklung des Menschen bzw. hier des Lesers sowie die Festigung
seiner kulturellen Identität zur essentiellen Aufgabe der Bibliothek. Mehr
noch in diesem Sinne unterstützt sie auch mittelbar seinen Anpassungsprozess im Hinblick auf die sich ständig wandelnde Gesellschaft, ferner ist
sie ihm eine unerlässliche Hilfe im Verständnis der kulturellen Polysemie,
die sich ihm so offenbart (Skrzypkowska, 1999, S. 9).
Aus soziologischer Sicht wird demnach der Fokus besonders auf drei
Elemente, die das lokale Umfeld schlechthin charakterisieren, gerichtet: das Territorium, gesellschaftliche Interaktionen und die psychische
Verbundenheit. Diese Faktoren wirken nämlich auf das Entstehen eines
Gemeinschaftsgefühls mit einzelnen Personen und Menschengruppen
ein, die ein bestimmtes Territorium bewohnen, das aufgrund dessen (oftmals sehr emotional gefärbt) als gemeinschaftlichen Ort betrachtet wird
(Szacka, 2003, S. 229). Eine relevante Rolle spielt dabei auch die historische Erinnerung, ferner der Komplex von bestimmten Inhalten, die sich
auf die Vergangenheit berufen und sich in der kollektiven Erinnerung der
Mitglieder einer bestimmten lokalen Gesellschaft manifestiert haben. Dies
betrifft auch Inhalte, die die Entwicklung der Überzeugung einer bestimmten Gemeinschaft von ihrer Eigentümlichkeit gegenüber anderen Gemeinschaften, beeinflussen. Die historische Erinnerung ist somit eine der
Grundrichtlinien der Gemeinschaftsidentität und ihrer Integration. Insofern beeinflusst sie auch das Normsystem, das sich innerhalb der lokalen
Gesellschaft etabliert und seine Gültigkeit hat.
Aus der historischen Erinnerung resultiert somit auch das kollektive
Bewusstsein über die Notwendigkeit der Wertschätzung der Tradition und
der Beziehung gemeinsamer Werte der lokalen Gesellschaft (Instytut Badań
Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2019, S. 4-5). Hier sollte man allerdings
beachten, dass die so genannte historische Erinnerung, die in den Arbeiten
lokaler Forscher und in der Erinnerung der Bewohner eines bestimmten
Territoriums niedergeschrieben und abgespeichert wurde, einerseits denselben Inhalt widerspiegeln kann oder auch nicht (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2019, S. 4).
2. Bedeutung und Ziel regionaler biographischer Wörterbücher bzw. Lexika
Im Kontext der Realisierung der Lesebedürfnisse der Einwohner
Jaworznos sollte man ernsthaft über die Bedeutung regionaler Wörterbücher (Lexika), vor allem über die elektronische Version des Jaworznicki
Słownik Biograficzny nachdenken und ins Auge fassen.
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Das Hauptziel regionaler Wörterbücher oder Lexika ist die Funktion
eines Informators über Menschen, die mit dem entsprechenden Territorium, das in der Vergangenheit den Wandel der politischen und administratorischen Dazugehörigkeit durchlief, in einer eher engen Verbindung stehen. Die regionalen, biographischen Wörterbücher oder Lexika beinhalten
Grund – bzw. erweiterte Informationen über bereits verstorbene sowie über
noch lebende und gesellschaftlich (noch aktive) Persönlichkeiten. Unerlässlich sind plausiblerweise biographische Daten wie z. B. die Lebensdaten, nennenswerte Informationen über ihre Errungenschaften und der
Beitrag, den sie mit ihrem Einsatz zur Kulturentwicklung eines bestimmten Ortes, einer bestimmten Stadt oder einer bestimmten Region, leisteten
und somit mit ihrem Leben und Wirken dessen Identität und Geschichte
prägten (Nosowicz, 2013, S. 117).
Die regionalen, biographischen Wörterbücher bzw. Lexika präsentieren
Gestalten und Personen, die auf dem bestimmten Territorium seit früherster bis hin zur heuten Zeit wirkten. Mehr noch, sie stellen Persönlichkeiten
dar, die in diesem bestimmten Ort oder der Region zur Welt kamen, obwohl
sie ihre meiste Lebenszeit außerhalb ihres Geburtsortes verbrachten, aber
ihren Beitrag auf einem bestimmten Fachgebiet leisteten und somit als Sohn
bzw. Tochter der Stadt oder der Region, in dessen Geschichte eingingen.
Dies betrifft auch Personen, die aus anderen territorialen Gebieten kamen,
allerdings einen Teil ihres Lebens an den bestimmten Ort bzw. die Region
gebunden haben oder dem bestimmten Ort bzw. der Region viel Aufmerksamkeit schenkten, indem sie ihr intellektuelles und kreatives Potential in
dessen Kultur- und Strukturentwicklung mit einbrachten. Als nächstes gilt
es auch Personen der Macht, die mit ihren Handlungen und Entscheidungen einen entscheidenden Einfluss auf das Schicksal und die Gestalt einer
bestimmten Region hatten sowie Personen, die mit dem bestimmten Ort
oder mit der Region verbunden waren und sind, ungeachtet dessen welcher
ethischen und religiösen Zugehörigkeit, zu berücksichtigen.
In regionalen, biographischen Wörterbüchern bzw. Lexika werden
sowohl allgemein bekannte Persönlichkeiten der Region (wie z. B. Fürsten,
Prinzessinnen sprich hochgeborene Personen aristokratischer Herkunft,
hochrangige, uniformierte Personen, Geistliche, Schriftsteller, Herausgeber, Kulturschöpfer der Region, Industrielle, Aktivisten der verschiedenen Gebiete und Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, unabhängig
vom Geschlecht, der sozialen Herkunft, der Bildung, der Nationalität, der
Konfession) (Snoch, 2004, S. 4-6), als auch weniger bekannte oder völlig
in Vergessenheit geratene Persönlichkeiten, aber die einen bedeutenden
Einfluss auf die Gestalt der bestimmten Region und die Mentalität deren
Bewohner hatten, aufgenommen und beschrieben.
Die in den regionalen, biographischen Wörterbüchern bzw. Lexika dargestellten Biogramme sind gewöhnlich populärwissenschaftlichen Charak-
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ters, dank dessen sind sie imstande die Erwartungen und Grundbedürfnisse der Leser, vor allem jener, die sich für die Geschichte der Region und
ihres Wohnortes interessieren zu stillen. Die regionalen, biographischen
Wörterbücher bzw. Lexika spielen somit eine wichtige Rolle bei der Suche
der Bewohner der jeweiligen Stadt bzw. der jeweiligen Region nach ihrer
eigenen Geschichte, Identität und territorialen Zugehörigkeit.
3. Das regionale, biographische Wörterbuch Jaworznicki Słownik
Biograficzny der Stadt Jaworzno
Das regionale, biographische Wörterbuch Jaworznicki Słownik Biograficzny2 wird in der Abteilung für Regionalinformation (Dział Informacji
Regionalnej) der Öffentlichen Stadtbibliothek in Jaworzno (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie) in Zusammenarbeit mit den fachkundigen
Lokalforschern (Lokalhistorikern), der Stadt Jaworzno, mit den Mitarbeitern des Stadtmuseums (Muzeum Miasta Jaworzna) sowie mit den Bewohnern der Stadt Jaworzno selbst, bearbeitet.
Was wiederum die Auswahl der Stichwörter und der ihnen zugeordneten Eintragsinformationen anbelangt, so richtet man sich hierbei nach
ähnlichen, bereits schon erwähnten Kategorien u. a. historische Gestalten (z. B. Klemens Magnus Gryfita, der erste historisch erwähnte Besitzer
Jaworznos), Stadtbehörden (Bürgermeister, Stadtrat), Industrielle, relevante Personen aus Bildung, Kultur und Wissenschaft, Geistliche, uniformierte Personen (Militär), die Jaworznianer und der Zweite Weltkrieg,
Literaten, Kulturschöpfer, Aktivisten im sozialen und gesellschaftlichen
Bereich der Stadt, Musiker, Künstler, ethnische Minderheiten usw.
Die Anordnung der Biogramme erfolgt nach alphabethischer Reihenfolge. Als nächstes werden sie den ihnen entsprechenden Kategorien zugeordnet, was die Recherche nach der gegebenen Person in der elektronischen Version des Wörterbuches zusätzlich erleichtern soll.
Die in der geplanten elektronischen sprich digitalen Version des Wörterbuches, Biogramme entstanden und entstehen anhand der in den
Beständen der Abteilung für Regionalinformation zugänglichen lokalen
und regionalen Literatur sprich der Monografien über die Stadtgeschichte,
der Dokumente des gesellschaftlichen Lebens, der Artikel, die der lokalen und regionalen Presse entstammen, unveröffentlichter Manuskripte,
die manchmal die einzige Quelle von Informationen über die zu beschreibende Person sind. Dies trifft auch die Aufzeichnungen von Zeitzeugen im
Bereich der mündlichen Geschichte, zu. Eine weitere nicht von der Hand
zu weisende Hilfeleistung, was den Zugang zu Informationen anbelangt,
2
Der Name des lokalen, biographischen Wörterbuches der Słownik Biograficzny der Stadt
Jaworzno, wurde nicht patentiert und ist somit für jeden allgemein zugänglich.
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bieten u.a. CINiBA – das Zentrum der Wissenschaftlichen Information und
Akademische Bibliothek (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka), die Bibliothek des hiesigen Stadtmuseums (Biblioteka Muzeum
Miasta Jaworzna), Universitätsbibliotheken an sich das Staatliche Archiv
in Kattowitz (Państwowe Archiwum w Katowicach), Pfarrbücher sowie
durchgeführte Interviews mit noch lebenden Verwandten oder Bekannten
der zu beschreibenden Person
Die Biographien bekannter und verdienter Persönlichkeiten der Stadt
Jaworzno und ihre weitere Verbreitung tragen maßgebend zum Kennenlernen der eigenen Geschichte, zur Wahrung der lokalen Identität sowie
zur Überlieferung gemeinsamer Traditionen, Werte, Ideen und Zielen, bei
(Skubisz, 2000, S. 3-8; Nosowicz, 2013, S. 102). Die Verbreitung des Internets trug zweifellos erheblich zur Verbreitung des Wissens über die Region
unter den potentiellen und realen Lesern bei. Die Nutzung des Internets
erleichtert im engeren Sinne zum Einen den Stadtbewohnern den Zugang
zur gewünschten Information, die weit außerhalb des Stadtzentrums wohnen, zum Anderen bietet es auch gewisse Formen des aktiven Mitwirkens
im kulturellen Stadtleben (Nosowicz, 2013, S. 99 -102).
Das eigentliche Anliegen der Erstellung der digitalen, neben der traditionellen gedruckten Verdion des regionalen, biographischen Wörterbuches
der Stadt Jaworzno, gilt es hier neben dessen Funktion eines Informators auch dessen edukative Funktion, vor allem im Hinblick auf die junge
Generation, die in den Alltag des Internets hineingeboren und mit ihm
aufgewachsen ist, ins Auge zu fassen (Dymmel, Kotuła, Znajomski, 2015,
S. 32-33). Zumal sich die heutige moderne Technologie an der sich äußerst
dynamisch entwickelnden Zivilisation orientiert, die vor allem nach Innovation und Elastizität verlangt.
Der Zugang zur Onlineversion des regionalen, biographischen Wörterbuches Jaworznicki Słownik Biograficzny würde in dieser Hinsicht, nicht
nur den technologischen Ansprüchen der heutigen Zeit bezüglich des
rapide steigenden Flusses an Informationen gerecht werden, sondern auch
neben der geplanten Druckversion, erheblich zur Förderung der Leseaktivität beitragen.
Vor allem durch die Tatsache, der Gewährleistung des schnellstmöglichen Weges des globalen Zugriffs und Verschaffens notwendiger Informationen über herausragende und bekannte, entweder bereits verschiedene
oder noch lebende Persönlichkeiten, die die Kultur der Stadt Jaworzno
aufgrund ihres aktiven, intellektuellen und schöpferischen Einsatzes,
prägten bzw. prägen und in dessen Geschichte eingingen und noch eingehen werden.
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Entstehungsverlauf des regionalen, biographischen Wörterbuches
Jaworznicki Słownik Biograficzny
Wie schon bereits erwähnt, ist das Hauptziel des regionalen, biographischen Wörterbuches die Erfüllung der Funktion eines Informators. Dieser sollte gemäß des vorausgegangenen Ansatzes über Folgendes Auskunft
geben und zwar in erster Linie ausgiebige Informationen über bekannte
und verdiente Personen, die mit der Stadt Jaworzno in einer gewichtigen
Verbindung stehen, auf dem schnellstmöglichen Wege zu erteilen. Als
Nächstes gilt es über die Geschichte, die Identität und die Entwicklung
der Kultur der Stadt Jaworzno, die durch das Leben und Wirken bekannter und verdienter Persönlichkeiten der Stadt geprägt wurden, zu veranschaulichen. Dabei sollte auch die Besonderheit der Gesellschaft der Stadt
Jaworzno, die durch die Geschichte an sich besonders im Hinblick auf die
Problematik der territorialen Zugehörigkeit, berücksichtigt werden. Zumal
die Stadt Jaworzno historisch betrachtet territorial zu Kleinpolen gehört,
aber gesetzlich seit 1976 aus Verwaltungsgründen sowie wahrscheinlich
ökonomischer Sicht der Woiwodschaft Schlesien angehört.
Die Bearbeitung, des sich noch in der Projektphase befindenden regionalen, biographischen Wörterbuches Jaworznicki Słownik Biograficzny,
seine elektronische und seine gedruckte Fassung, die in der Abteilung für
regionale Informationen (Dział Informacji Regionalnej) stattfindet, dauert
bereits seit Januar 2019.
Die Deadline für den ersten Band des Wörterbuches in seiner gedruckten Fassung, die als kontinuierliche Veröffentlichung beabsichtigt ist,
wurde auf das Ende des Jahres 2020 angesetzt, zumal er zum 120 Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte der Stadt Jaworzno erscheinen soll.
Um dementsprechend die meritorische Qualität des Wörterbuches zu
gewährleisten wurde im März 2020 ein fachgerechtes und kompetentes
Redaktionsteam gegründet bestehend aus fünf Mitgliedern: Maria LeśRunicka, Chefredakteurin Lokalhistorikerin und Ideengeberin der Bezeichnung Jaworznicki Słownik Biograficzny, die schon seit 2012 als Haupttitel ihrer Lesungen mit biographischem Inhalt und für die in der hiesigen
Lokalpresse („Co Tydzień“, „Extra“) sporadisch veröffentlichten Artikel aus
diesem Bereich der Biographien, verwendet wird, Doktor Marek Grabski,
Ethnograf und Ethnologe sowie Direktor des Ethnographischen Parks in
Wygięłzów (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygięłzowie), Iwona Brandys, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin des Stadtmuseums Jaworzno
Maciej Banasik, Philosoph und Kenner der Jaworzoner Genealogien, Doktor Karin Wawrzynek, Germanistin, Historikerin, Bibliothekarin (Mitarbeiterin der Abteilung der regionalen Information der Öffentlichen Stadtbibliothek in Jaworzno). Für die Durchführung der stilistischen Korrektur der
Biogramme wurde die Polonistin Małgorzata Cichy bestimmt.
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Als nächstes gilt es das Augenmerk auf die Wahl der personalen Stichwörter zu richten. Die Stichwörter haben hier zum Teil einen geschlossenen
Charakter während sie sich in der elektronischen sprich digitalen Version
sowohl auf lebende, als auch auf verstorbene, berühmte Persönlichkeiten, die in Jaworzno entweder geboren wurden oder Persönlichkeiten, die
nicht aus Jaworzno stammen, aber mit der Stadt aufgrund ihres Wirkens,
wenn auch nur episodisch, in einer Relation stehen, beziehen, werden in
der Druckversion des Wörterbuches nur verstorbene Persönlichkeiten aufgrund der Tatsache, dass diese Version endgültig ist, in Betracht gezogen
Dasselbe gilt auch für Zeichenlimitierung für den Inhalt des Biogrammes.
Während dem bestimmten personalen Stichwort zugeordnete Eintragsinformation in der elektronischen Fassung des Wörterbuches offen ist, das
heißt, dass der Inhalt eines Biogramms nicht an eine Zeichenlimitierung
gebunden ist und vom zugänglichen Informationsmaterial abhängt, wurde
der Inhalt des jeweiligen Biogramms auf maximal fünf Seiten A4 festgelegt.
Im Weiteren kann jede kompetente Person, sei es ein Mitarbeiter der
Öffentlichen Stadtbibliothek (der Abteilung für Regionalinformation), sei
es ein Mitarbeiter des Stadtmuseums oder ein Lokalforscher sowie ein
Einwohner der Stadt, der entweder selbst zur Entwicklung der Stadt und
Kultur beigetragen hat oder der ein Verwandter bzw. ein enger Bekannter
einer zu im Wörterbuch beschreibenden ist, Stichwörter mit den ihnen
zugeordneten Eintragsinformationen (Biogrammen) vorschlagen, bearbeiten oder verifizieren.
Die Struktur eines jeden Biogrammes setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil umfasst als eine Art Überschrift Nachnamen, Namen,
Pseudonym sowie die Lebensdaten der zu beschreibenden Person, als zweiter Teil folgt deren Kurzbeschreibung in Form einer Auflistung, beginnend
von ihrem Nachnamen, Namen, Pseudonym und den Lebensdaten, danach
ihr Beruf und deren Beitrag, der zugunsten der urbanistischen bzw. kulturellen Entwicklung der Stadt, geleistet wurde. Der dritte Teil ist dann die
umfassende Eintragsinformation. Jedes Biogramm wird dabei von einer
Fotografie oder Illustration untermauert.
Die Anordnung der Stichwörter und der ihnen zugeordneten Eintragsinformationen erfolgt beginnend vom Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge.
Im Weiteren ist vorgesehen, dass in der elektronischen Version des
Wörterbuches jedes Biogramm einer bestimmten Kategorie zugeteilt wird,
was die Recherche nach der bestimmten Person zusätzlich erleichtern soll.
Als Kategorie gelten hier z. B. historische Gestalten, Stadtbehörden
(Bürgermeister, relevante Personen des Stadtrates usw.), Industrielle, Aktivisten, Geistliche, relevante uniformierte Personen, Personen aus Bildung,
Kultur und Wissenschaft, Künstler, Literaten, Musiker, Sportler, ethnische
Minderheiten usw.
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Die Hauptquelle aus der, die essentiellen Informationen zur Entstehung
eines Biogrammes geschöpft werden, befindet sich in der Büchersammlung
der Abteilung für Regionalinformation in Form der zugänglichen lokalen
und regionalen Literatur, sprich in Form der Monografien über die Stadtgeschichte sowie deren Bezirke (M. Leś–Runicka: Historia Jaworzna do 1795
(2011), Historia Jaworzna w XIX wieku 1795-1914 (2017), Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna), hrsg. vom Stadtmuseum (Muzeum Miasta Jaworzna
ab 1999), der Dokumente des gesellschaftlichen und des öffentlichen Lebens
(Broschüren, Kataloge usw.) der Artikel, die der lokalen und regionalen
Presse (Co Tydzień, Extra, Puls Jaworzna, Jaworznicki Sokół usw.) entstammen, des Archivmaterials bzw. unveröffentlichter Manuskripte, der audiovisuellen Aufzeichnungen mündlicher Geschichte, der durchgeführten Interviews mit engen Verwandten und Bekannten, diese sind manchmal auch die
einzige Quelle von Informationen über die zu beschreibende Person.
Eine weitere Möglichkeit und Hilfe in der Beschaffung relevanten biographischen Informationsmaterials bieten Institutionen außerhalb des Bibliotheksbereichs. Dies sind z. B. die Bibliothek und das Archiv des Stadtmuseums, Universitätsbibliotheken, CINiBA sowie das Staatliche Archiv in
Kattowitz.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Bearbeitung des Wörterbuches notgedrungen zum Vorschein kommt, ist das Auftauchen gewisser Schwierigkeiten bei der Stichwortwahl und während der Bearbeitung der Biogramme, diese kann durchaus kontrovers sein.
Dies ist zwar eine geradezu natürliche Folge des Entstehungsprozesses eines jeden biographisch ausgerichteten Werkes und erschwert so in
einem gewissen Maße dessen Bearbeitung.
Im Falle des regionalen, biographischen Wörterbuches Jaworznicki
Słownik Biograficzny, dass hier die Position eines lokalen Werkes einnimmt, kann es im Hinblick auf die Kontroversität sowohl die Stichwortwahl als auch dessen Eintragungsinformation betreffen. Hier kann der
Zugang zum umfassenden und glaubwürdigen Informationsmaterial durch
gewisse auch rechtliche Einwände seitens der Familie der zu beschreibenden Person deutlich erschwert und gar verhindert werden.
Eine ähnliche Problematik könnte hier auch bei der Bearbeitung des
Biogrammes an sich entstehen, wenn der das Biogramm, bearbeitenden
Person aufgrund deren Befangenheit, sei sie emotionaler oder politischer
Natur die nötige objektive Distanz zu der zu beschreibenden Person fehlt.
Ein maßgebendes Problem bei der Bearbeitung der Biogramme, dass
zudem oft auftaucht, ist die Unmöglichkeit der Durchführung einer zuverlässigen und glaubwürdigen Verifikation der Informationen über die zu
beschreibenden Person. Diese Problematik resultiert vor allem aus allgemeiner Nachlässigkeit. Dies hat zur Folge, dass zum Teil, relevante Lebensspuren von Personen sich für immer verwischen und verloren gehen.
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Karin Anna Wawrzynek
Biblioteka publiczna i miejscowa ludność. Cel i znaczenie słowników regionalnych
na przykładzie elektronicznego słownika biograficznego Jaworznicki Słownik
Biograficzny
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zarówno z perspektywy teoretycznej, jak
i praktycznej celu i znaczenia słowników regionalnych na przykładzie biograficznego słownika
regionalnego Jaworznicki Słownik Biograficzny, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności
lokalnej miasta Jaworzna oraz procesu powstawania projektu elektronicznej wersji
Jaworznickiego Słownika Biograficznego, opracowywanego w Dziale Informacji Regionalnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Upowszechnienie się Internetu przyczyniło się
niezaprzeczalnie do rozpowszechnienia wiedzy o regionie wśród potencjalnych i rzeczywistych
czytelników, zwłaszcza z młodego pokolenia, urodzonych i wychowanych w dobie Internetu.
Udostępnienie wersji online Jaworznickiego Słownika Biograficznego – obok planowanej
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publikacji drukowanej – stanowiłoby promocję czytelnictwa, jak również najszybszy sposób
dostarczania informacji na temat znanych i wpisanych w historię i w kulturę miasta Jaworzna
wybitnych ludzi – już nieżyjących, jak i żyjących.
Słowa kluczowe: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, społeczność lokalna, słowniki
regionalne online, Jaworznicki Słownik Biograficzny, rozpowszechnianie informacji, znane
i zasłużone osoby miasta Jaworzna

Karin Anna Wawrzynek
The Public Library and the local community. Purpose and meaning of regional
dictionaries on the example of the electronic dictionary Jaworznicki Słownik
Biograficzny
Abstract
The aim of this article is to present, from both theoretical and practical perspective, the
meaning and significance of regional dictionaries on the example of the Jaworzno Biographical
Dictionary, developed in the Regional Information Department of the Municipal Public Library
in Jaworzno. The spread of the Internet has contributed to the dissemination of knowledge
about the region among potential and actual readers, especially the young generation, born
and brought up in the age of the Internet. The online version of the Jaworzno Biographical
Dictionary – in addition to the planned printed publication – is not only a readership promotion,
but also the fastest way to provide information on the well-known and inscribed in the history
and culture of the city of Jaworzno outstanding people – dead and alive.
Keywords: Municipal Public Library in Jaworzno, local community, regional online
dictionaries, Jaworzno Biographical Dictionary, dissemination of information, well-known
and distinguished persons of the town of Jaworzno
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Katarzyna Pawluk1

WOLONTARIUSZ W BIBLIOTECE, CZYLI KTO?

(NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OPOLU)
1

Wprowadzenie
Pojęcie wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa volontarius i oznacza
dobrowolny, chętny. W polskim tłumaczeniu angielski termin volunteering
określa „zgłaszanie się na ochotnika” a voluntary service – „służbę/pracę
ochotniczą” (Bejma, 2012, s. 20). W definicjach podkreśla się chęć i gotowość do poświęcenia własnego czasu, energii, umiejętności oraz dobrej
woli po to, by wykonać różne prace (Bejma, 2012, s. 30). W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod hasłem wolontariusz znajdziemy trzy
kolejne znaczenia i czytamy, że jest to: 1) osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bez wynagrodzenia, zwykle w instytucjach pomocy społecznej; 2)
lekarz – praktykant pracujący bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się
z zawodem; 3) dawniej ochotnik w wojsku (Dubisz, red., 2003, t. 5, s. 168).
W Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapisano, że wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz
osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych (Ustawa, 2003). Sama definicja jednak nie wystarczy, bo, jak podkreśla Marta Kukowska, termin obrósł w stereotypy, które trudno zmienić. Większość Polaków nie do końca rozumie
znaczenie pojęcia wolontariat. Nie tak dawna historia przyczyniła się do
tego, że wielu ludziom wolontariat kojarzy się z czynem społecznym i działaniem obowiązkowym, a nie z wolną wolą i chęcią poświęcenia innym swojego wolnego czasu. Uznają, że wolontariusz to osoba, która ma tego czasu
za dużo, zbiera datki do tzw. „puszki” lub przekazuje pieniądze na charytatywny cel, czy też nie potrafi znaleźć swojego miejsca w życiu. Działal1

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
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ność wolontariusza wiążą z pracą bez wynagrodzenia, „tanią siłą roboczą”
i prostymi pracami, których nikt nie chce wykonywać (Kukowska, 2015,
s. 26-27).
Najczęściej wolontariusze pomagają osobom starszym i schorowanym,
dzieciom, zwierzętom, wolontariuszy znajdziemy również w bibliotekach.
Agnieszka Koszowska w poradniku Wolontariat w bibliotece wymienia
aż 35 pomysłów na wykorzystanie motywacji wolontariuszy, m.in.:
1. wprowadzanie danych do komputerowych katalogów zbiorów bibliotecznych;
2. kolportowanie informatorów, ulotek;
3. prowadzenie korepetycji dla dzieci;
4. przygotowywanie i obsługa imprez masowych (festynów, konferencji);
5. renowacja książek;
6. dostarczanie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
7. prowadzenie lub współprowadzenie klubów dyskusyjnych;
8. przygotowywanie wystaw;
9. prowadzenie wolontariatu zdalnego – e-wolontariatu (Koszowska,
red., 2012, s. 11).
Jak można zauważyć, aktywność i chęć pomocy wolontariusza można
wykorzystać w różnorodny sposób, w znacznej mierze uzależniony od bibliotekarza i jego zaufania do osób, które chcą bezinteresownie dzielić się umiejętnościami i czasem. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku niektórych młodych ludzi nie zawsze wolontariat wynika z chęci pomocy innym,
czasem z potrzeby zdobycia dodatkowych punktów w zakresie aktywności
społecznej przy rekrutacji do szkół średnich (Rozporządzenie, 2019). Takie
osoby należy odróżniać od wolontariusza, który chce się rozwijać, pomagać
innym, dzielić się swoimi pomysłami z potrzeby serca, co nie zawsze jest jednak proste. Ponadto, nie wszyscy bibliotekarze doceniają chęć pomocy i nie
zawsze korzystają z umiejętności i wsparcia wolontariuszy.
Charakterystyka wolontariatu i jego rozwój w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Opolu (MBP) stały się przedmiotem rozważań w niniejszym
tekście, do napisania którego posłużono się metodą analizy piśmiennictwa
(w tym dokumentów związanych z wolontariatem i znajdujących się w MBP
w Opolu), studium przypadku i obserwacją uczestniczącą. Tekst ma charakter przyczynku i dopiero po wieloletniej współpracy z wolontariuszami
będzie możliwe dokonanie podsumowania.
Wolontariat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu
Od wielu lat bibliotekę odwiedzały osoby, które chciały pomagać, spędzać czas w tym miejscu, czegoś się nauczyć. Spore zainteresowanie wolontariatem sprawiło, że bibliotekarze z opolskiej biblioteki zaczęli poszukiwać
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odpowiedzi na następujące pytania: Co może zaoferować biblioteka wolontariuszowi? Jak wolontariusz może pomóc? Czy wolontariusz odczuwa
potrzebę pomagania, czy też przesłanką pomocy jest zdobycie dodatkowych
punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej? Czy biblioteka wykorzystała
zalety wolontariusza, czy raczej podeszła do jego pracy z rezerwą i zaproponowała mu najmniej wymagające zadania? Jak wolontariusz wywiązywał
się z powierzonych mu obowiązków: chcę czy muszę? Na pytania te nie
znajdziemy jednoznacznych, prostych odpowiedzi. W przypadku wolontariuszy, którzy zgłosili się do MBP w Opolu na przestrzeni lat 2014-2019,
umowy podpisano z 136 osobami, z niektórymi dwukrotne. Czas trwania
wolontariatu był różny – od miesiąca, przez trzy miesiące, pół roku, obejmował także przełom 2018-2019 (zob. tab. 1).
Tabela 1. Liczba wolontariuszy w MBP w Opolu (2014-2019)
Rok podpisania umowy
z wolontariuszem

Liczba
wolontariuszy

2019

92

2018

41

2017

2

Od 2014

1

Razem

136

Źródło: Opracowanie własne

Widoczny jest ponad 100% wzrost liczby wolontariuszy w 2019 r.
w porównaniu do roku poprzedniego. Niemały wpływ na tak znaczny przyrost miała możliwość zdobycia dodatkowych punktów podczas rekrutacji
do szkół średnich. Organizacja pracy dla wolontariuszy, którzy chcieli uzyskać te punkty, stwarzała jednak niedogodności dla bibliotek, wynikające
przede wszystkim z dwóch powodów: młodzi ludzie chcieli jak najszybciej
odbyć wolontariat, aby szybko osiągnąć wymaganą liczbę godzin; wspólne
odbywanie wolontariatu przez dwie lub więcej osób najczęściej skutkowało mniejszą efektywnością pracy. Ponadto, młodzi ludzie zwykle prosili
o pracę w filii znajdującej się blisko domu, a proponowane godziny nie
mogły kolidować z innym zajęciami. Działalność biblioteki wymaga jednak
systematycznego wsparcia przez dłuższy czas, dlatego też z punktu widzenia placówki wolontariat powinien być rozłożony na dłuższy okres. Wszak
chodzi o to, aby pomoc młodych miała adekwatny wymiar, aby wolontariusz czuł, że jest potrzebny, a efekt jego pracy był widoczny w bibliotece.
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Choć większość wolontariuszy w MBP w Opolu motywowało do
pracy zebranie punktów w procesie rekrutacji (szczególnie widoczne jest
to w latach 2018-2019, kiedy wolontariat odbywała młodzież urodzona
w 2005 r., co pokazuje tabela 2), to jednak udało się zauważyć kilkanaście
osób zaangażowanych i rozumiejących istotę wolontariatu. W tym przypadku możemy mówić o wolontariacie kompetencyjnym. Jak podkreśla
wspomniana M. Kukowska, „Wolontariusz kompetencyjny to osoba, która
angażuje się w wolontariat – chce służyć instytucji, wykorzystując swoje
umiejętności, pasje, zdolności” (Kukowska, 2015, s. 34).
Od 2014 r. wolontariuszem nieprzerwanie
jest emerytowana nauczycielka
Tabela 2. Wolontariusze w MBP
bibliotekarka urodzona 1954 r., pomaw Opolu według roku urodzenia
gająca w Filiach nr 1 i 2 Dziecięcej, które
mieszczą się w tym samym lokalu. Jest
Rok
Liczba
urodzenia
wolontariuszy
to osoba, której trudno było rozstać się
z pracą w bibliotece, dlatego podjęła decy2007
4
zję o wolontariacie w naszej placówce.
W opinii bibliotekarzy pomoc ta jest nie2006
9
oceniona, ponieważ wolontariuszka doskonale rozumie realia biblioteczne, lubi to, co
robi i z powierzonych zadań wywiązuje się
2005
52
wzorowo. Tak jak bibliotekarze są zadowoleni ze wsparcia, tak samo nasza najstar2004
28
sza wolontariuszka odczuwa satysfakcję
i wciąż realizuje swoją pasję. W tej samej
2003
27
filii pracuje również inny dorosły wolontariusz, zaprzyjaźniony z biblioteką od kilku
2002
7
lat, chętnie służący pomocą, np. czytając
czytelnikom poezję. Zaangażowanie wolon2000
1
tariusza pokazuje, że czuje się potrzebny
i lubi dzielić się czasem wolnym.
1999
1
Najwięcej wolontariuszy, bo 25, zgłosiło
się do Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego,
aktywnie włączając się w projekty placówki.
1977
2
Dwudziestoosobową grupę wolontariuszy
miała Filia nr 17 znajdująca się na jednym
1973
2
z większych osiedli Opola (ZWM, obecnie Armii Krajowej). Filia nr 3, otwarta
1954
1
w nowym miejscu w kwietniu 2018 r., uzyskała wsparcie 17 wolontariuszy. Z kolei
1952
1
13 wolontariuszami może pochwalić się
niewielka osiedlowa Filia nr 7, w której
Źródło: Opracowanie własne
panuje bardzo przyjazna, wręcz domowa
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atmosfera, co zapewne miało znaczący wpływ na liczbę wolontariuszy
(zob. tab. 3). Ze względu na płeć przeważały dziewczyny-kobiety, było ich
w sumie 98, chłopców natomiast 70.
Tabela 3. Liczba wolontariuszy w poszczególnych filiach MBP w Opolu

Agenda/placówka

Liczba wolontariuszy

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy

25

Filia nr 17

20

Wypożyczalnia dla Dzieci

18

Filia nr 3

17

Filia nr 15

14

Filia nr 7

13

Wypożyczalnia Centralna

8

Filia nr 1 i 2 Dziecięca

7

Filia nr 4

6

Filia nr 5

4

Mediateka

2

Filia nr 6

1

Filia nr 8

1

Razem

136

Źródło: Opracowanie własne

Pomaganie innym, rozwijanie swoich pasji, dzielenie się umiejętnościami, bezinteresowność – to cechy wolontariusza. Jeśli osoba wykonuje pracę z potrzeby serca, efekt tej aktywności zadowoli obie strony. Nie
zawsze jednak wszyscy wolontariusze wykonywali swoje zadania sumiennie. W tym przypadku trudno mówić o wolontariacie. Byli też tacy, którzy
mocno zaangażowali się w pomoc, a później często utrzymywali kontakt
z bibliotekarzami. Trzeba jednak podkreślić, że na stosunek wolontariusza
do pracy wpływ ma również podejście bibliotekarza, który nie może stawiać wolontariuszowi takich samych wymagań, jak pracownikowi biblioteki; proponowana praca nie może być też monotonna czy nieistotna dla
funkcjonowania biblioteki.

92

Bibliotheca Nostra nr 1 (59) 2020

Wolontariusz powinien być bowiem wsparciem dla instytucji. Synergia
bibliotekarz – wolontariusz może dać nieoczekiwane dodatkowe efekty, ale
potrzebny jest wzajemny szacunek. Jak pisze M. Kukowska, „To od woli
wolontariusza i Twoich [w tym przypadku od bibliotekarza – K. P.] umiejętności zależy to, czy nieśmiała nastolatka po kilku tygodniach spędzonych
w instytucji nie okaże się świetną animatorką zabaw dla dzieci” (Kukowska,
2015, s. 34). Do każdego wolontariusza musimy zatem podejść indywidualnie, pozwolić mu pokazać swoje mocne strony. Wprawdzie niejednokrotnie
wymaga to poświęcenia wolontariuszowi więcej czasu, ale przy dobrze zdefiniowanych potrzebach biblioteki osoba może stać się specjalistą w swojej dziedzinie. Tak na przykład ludzie cierpliwi i dokładni mogą składać
modele rakiet, statków, które służą w czasie zajęć bibliotecznych lub w celu
uatrakcyjnienia wystaw. Dodajmy, że bibliotekarzowi w ramach godzin
pracy prawdopodobnie nie udałoby się złożyć modelu. Sądzę, że wyglądałoby to trochę dziwnie i mało poważnie, a i częste odrywanie się od drobiazgowej pracy byłoby uciążliwe. W tym przypadku wolontariusz jest zatem
nie do przecenienia. W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym modele budują
dwie dziewczyny, które tak zaangażowały się w swoją pracę, że przynoszą z domu brakujące narzędzia. Efekty powoli są już widoczne, natomiast
poziom zadowolenia z osiąganych wyników dziewczyn jest coraz większy.
Wkład w funkcjonowanie biblioteki doceniają m.in. bibliotekarze z Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego czy z Wypożyczalni dla Dzieci.
Wycinanie szablonów i różnych elementów wykorzystywanych w czasie
cyklicznych zajęć z najmłodszymi czytelnikami wykonują wolontariusze,
dzięki czemu odciążony bibliotekarz może rzetelniej przygotować zabawy
i warsztaty pod względem merytorycznym. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy część jakże ważnych prac jest przygotowana w terminie. Zdarzają
się i takie wolontariuszki, które przychodzą do biblioteki po wcześniejszej
telefonicznej prośbie o pomoc. Czytają wtedy bajki, pomagają w wycinaniu
czy klejeniu zabawek. O takich wolontariuszach pamięta się i takich mile
wspomina.
W przypadku wolontariatu w MBP w Opolu na uwagę i szersze omówienie zasługuje pomoc wolontariuszy w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym.
Młodzież odbywająca tam wolontariat zaangażowała się w zmianę wyglądu
księgozbioru przeznaczonego dla młodych ludzi. Sami oklejają, oprawiają
książki i opisują je na grzbietach. Z wykorzystaniem programów komputerowych przygotowują znaki ikonograficzne (np. kryminał, fantastyka),
sygnatury, tak aby oznakowanie wszystkich pozycji w ich dziale było czytelne i przejrzyste. Pilnują porządku i „wyławiają” stare oprawy i oznaczenia
(zob. fot. 1, 2). Dzięki młodym ludziom miejsce staje się harmonijne, jeszcze
bardziej przyjazne i czytelne, a młodzież ma satysfakcję ze swojej pracy,
bo jej efekty są widoczne. Młodym wolontariuszom pozwala się poczuć, że
współtworzą bibliotekę, w której będą spędzać czas wolny.
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W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym działa również grupa wolontariuszy pod nazwą „Aktywni w bibliotece”. Jej członkami są uczniowie jednej z opolskich szkół średnich, którzy przygodę z wolontariatem rozpoczęli
w murach swojej szkoły – Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Grota-Roweckiego, aby z czasem przyjść do biblioteki i zaproponować udział w pracach na rzecz placówki. Grupa „Aktywni w bibliotece”
pod okiem opiekuna–bibliotekarza przygotowuje drugą grę mobilną dla
młodych ludzi. Jest to ich pomysł, inicjatywa, ale też praca. Pracownicy
w dyskretny sposób sprawują pieczę nad wolontariuszami, mając wgląd
w harmonogram prac wolontariackich poszczególnych osób. Nie zawsze
wszystko udaje się dokładnie i na czas ukończyć, lecz wypracowanie
norm i zasad działania podejmowane jest zarówno przez bibliotekarzy, jak
również wolontariuszy. Jeden z nich jest przedstawicielem grupy i komunikuje się w jej imieniu z bibliotekarzem, co na pewno dobrze wpływa na
realizację zadań.

Il. 1. Ksiażki na półkach ze starymi i nowymi oznaczeniami. Fot. K. Pawluk

Należy pamiętać o tym, że praca wolontariusza powinna stanowić dla
nas wsparcie, a za finalny efekt zadania zawsze odpowiadają bibliotekarze.
Muszą oni wysoko cenić wolontariusza jako człowieka, jak również za to, że
wybrał naszą instytucję. M. Kurkowska w Przepisie na wolontariat podkreśliła: „Szanuj również to, że wolontariusz ma prawo do tego, aby określić
zakres swojej współpracy. Pamiętaj o tym, żeby szacunek do wolontariusza
wypływał z Twojego wewnętrznego przekonania, nie był tylko hasłem, czy
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Il. 2. Logotyp ksiażek fantastycznych. Fot. K. Pawluk

po prostu jednym ze słów, których używasz na co dzień” (Kukowska, 2015,
s. 46). Wolontariusz to osoba prospołeczna, chce pomagać, ale może też
realizować swoje cele i pasje.
Podsumowanie
Praca z wolontariuszami w MBP w Opolu trwa od kilku lat, lecz nie była
nigdy tak intensywna, jak przez ostatnie dwa lata. Wcześniej odbywano
praktyki w ramach programu „Staże w instytucjach kultury” przygotowane
przez Narodowe Centrum Kultury. Na przestrzeni lat 2015-2017 w projekcie
tym uczestniczyło 6 osób. Procedury przyjmowania i zgłaszania się chętnych
do odbycia stażu wyglądały jednak zupełnie inaczej niż w standardowym
przyjmowaniu wolontariusza (Narodowe Centrum Kultury, 2018).
Dzisiaj wiadomo już, że do rozmowy z wolontariuszem należy się
dobrze przygotować, tzn. sprecyzować potrzeby biblioteki i wyartykułować
je w rozmowie z potencjalnym wolontariuszem. Jest to szczególnie ważne
w przypadku uczniów, ponieważ tylko nieliczni z nich są świadomi wyboru
biblioteki jako miejsca odbycia wolontariatu. Lecz to właśnie dla nich najbardziej cenne może być zdobycie doświadczenia i kompetencji, a ich zaangażowanie i coraz większe utożsamianie się z biblioteką, mamy nadzieję,
z czasem zaowocuje wolontariatem stałym.
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Katarzyna Pawluk
A volunteer in the library, who is he?
(based on the example of the Municipal Public Library in Opole)
Abstract
The aim of the article is to discuss the involvement of people (mainly pupils) in the
local community on the example of volunteering in the Municipal Public Library in Opole
in 2014-2019. The method of literature analysis was used (including documents related
to volunteering and located in the Municipal Public Library in Opole), a case study and
participatory observation. The text is a contribution and only after many years of cooperation
with the volunteers will it be possible to take stock. However, the material collected shows that,
in the case of young people, volunteering was not only due to the willingness to support the
library, but also to the need to earn additional points when recruiting to secondary schools.
However, volunteers are particularly sought after who offer systematic and extended work.
Such activities were proposed by young people gathered in the group “Active in the library”.
Keywords: Municipal Public Library in Opole, volunteering, youth, social work
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Katarzyna Pawluk
Wolontariusz w bibliotece, czyli kto?
(na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu)
Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zaangażowania ludzi (głównie uczniów) na rzecz
społeczności lokalnej na przykładzie wolontariatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu
w latach 2014-2019. Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa (w tym dokumentów
związanych z wolontariatem i znajdujących się w MBP w Opolu), studium przypadku
i  obserwację uczestniczącą. Tekst ma charakter przyczynku i dopiero po wieloletniej współpracy
z wolontariuszami będzie możliwe dokonanie podsumowania. Na podstawie zebranego
materiału można jednak stwierdzić, że w przypadku młodych ludzi wolontariat wynikał nie
tylko z chęci wsparcia biblioteki, ale także z potrzeby zdobycia dodatkowych punktów przy
rekrutacji do szkół średnich. Szczególnie poszukiwani są jednak wolontariusze, którzy oferują
pracę systematyczną i rozłożoną na dłuższy okres. Takie działania zaproponowali młodzi
ludzie skupieni w grupie „Aktywni w bibliotece”.
Słowa kluczowe: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, wolontariat, młodzież, praca
społeczna
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Joanna Perończyk1

DRUGIE ŻYCIE STARYCH KSIĄG
1

Czytelnia Naukowa i Czasopism, znajdująca się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaworznie, posiada tzw. Dział Książki Dawnej, w skład którego wchodzi ok. 250 woluminów. Pochodzą one z różnych wieków: najstarszy – z XVII, a najmłodszy – z XX. Zakres tematyczny książek jest bardzo
rozległy. Znajdują się wśród nich m.in.:
•• dawne dzienniki ustaw,
•• podręczniki naukowe,
•• wydawnictwa popularno-naukowe,
•• słowniki języka polskiego,
•• interesujące wydania literatury pięknej (m.in. kolekcja dzieł Zygmunta Kaczkowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Juliusza
Słowackiego, Williama Szekspira, Stefana Żeromskiego),
•• wydawnictwa traktujące o historii literatury,
•• książki poświęcone historii kultury,
•• modlitewniki.
Zbiory Działu Książki Dawnej służą lokalnej społeczności oraz bibliotekarzom na różne sposoby i w różnych celach, np.:
•• zaprezentowano je na wystawie z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek i Dnia Bibliotekarza (w maju 2017 r.);
•• stanowiły materiał dla mniejszych wystaw: z okazji 150. rocznicy
śmierci Karola Szajnochy, na okoliczność 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na ekspozycji pt. Legislacja w II Rzeczpospolitej;
•• na ich podstawie napisano artykuł pt. Dział Książki Dawnej, opublikowany w miesięczniku „Bibliotekarz”2;
1
2

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
Perończyk, J. (2018). Dział Książki Dawnej. Bibliotekarz 5,14-17.
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•• zainteresowała się nimi lokalna prasa: w „Głosie Jaworznickim”
pojawił się tekst pt. Czar starej książki3, a w „Pulsie Jaworzna” opublikowano artykuł pt. Na ratunek starym książkom4;
•• są sukcesywnie digitalizowane i zamieszczane na stronie WWW
Biblioteki (w zakładce „Oferta Działów” – „Czytelnia Naukowa i Czasopism”);
•• stanowią materiał źródłowy do przeprowadzanych przez pracowników Czytelni Naukowej i Czasopism lekcji bibliotecznych.
Lekcje biblioteczne poświęcone zbiorom z Działu Książki Dawnej adresowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się w jaworznickich
szkołach, z ukierunkowaniem na uczniów szkół ponadpodstawowych.
Może w nich jednak uczestniczyć każda grupa uczniów, o ile wyrazi taką
chęć czy potrzebę zdobycia wiedzy na konkretny temat. Treść lekcji jest
wówczas modyfikowana i dopasowywana do młodszej grupy odbiorców.
Lekcje zazwyczaj mają charakter wykładów i połączone są z prezentacją
wybranych, najciekawszych zbiorów Działu Książki Dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, o których na danej lekcji jest mowa. Uczniowie
mogą z bliska obcować z najcenniejszymi zbiorami Biblioteki, co niejednokrotnie wywiera na nich duże wrażenie, a najczęściej wiek trzymanej
przez nich książki. Lekcje zawsze prowadzi pracownik Czytelni Naukowej
i Czasopism, czyli osoba, która zajmuje się zabytkowymi księgami. Lekcje
prowadzone są z podziałem na trzy główne tematy:
•• poświęcony najstarszym wydawnictwom znajdującym się w Dziale;
•• dotyczący książek z zakresu historii Polski i ich autorów, np. Juliana
Bartoszewicza, Mikołaja Berga, Adama Naruszewicza, Karola Szajnochy;
•• traktujący o historii najważniejszych ówczesnych oficyn drukarskich,
np. Michała Arcta, Gebethnera i Wolffa, Trzaski, Everta i Michalskiego.
Celem lekcji bibliotecznych jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród młodzieży i tym samym w środowisku lokalnym, a także uwrażliwienie na piękno cymeliów, czyli druków szczególnie cennych. W niniejszym
tekście zaprezentowano przebieg lekcji o najstarszej książce znajdującej się
w zbiorach.
Lekcja biblioteczna na temat najstarszego wydawnictwa i jego tło
historyczne
Wiek XVII określany jest mianem rewolucji naukowej. Nastąpił wówczas gwałtowny postęp dotyczący wielu dziedzin nauki. To właśnie wtedy
swoje największe dzieła stworzyli m.in. Galileusz, Johannes Kepler, Izaak
Newton, Kartezjusz, Baruch Spinoza itd. Ich prace naukowe często burzyły
tradycyjne patrzenie na świat i nie od razu były akceptowane przez społe3
4

Czar starej książki. (2017). Głos Jaworznicki 49(7), 2.
Dębała, G. (2017). Na ratunek starym książkom. Puls Jaworzna 73(29), 9.
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czeństwo czy Kościół katolicki. Postęp był jednak zauważalny niemal w każdej dziedzinie kultury, również tej dotyczącej książki. Książka bowiem towarzyszyła zmianom cywilizacyjnym, jednocześnie je napędzając. Umożliwiała
sprawną komunikację, stanowiła narzędzie organizacji życia i kształtowała
świadomość ludzką. Wprawdzie druk został wynaleziony w XV w., jednak
dopiero dwa wieki później nastąpiła popularyzacja książki drukowanej
oraz wzrost liczby publikacji. Związane było to m.in. z upowszechnianiem
szkolnictwa, ponieważ wraz z nim nastąpiło większe zapotrzebowanie na
podręczniki. Inną instytucją, w której zwiększył się popyt na książki, był
Kościół katolicki. Zgodnie z zapotrzebowaniem rozwijał się więc druk konkretnych rodzajów wydawnictw: dominowały podręczniki, lektury szkolne,
poradniki, teksty informacyjne, religijne i dewocyjne (Bieńkowska, 2005,
s. 101-104).
Najstarszą książką, która znajduje się w zbiorach Czytelni Naukowej
i Czasopism, jest 323-letni Rok Niebieski Albo Przewodnik Do Szczęśliwey
Wiecznośći Iezvsowi Krolowi Niebieskiemv Maryi Krolowey Niebieskiey,

Il 1. Strona tytułowa książki Rok Niebieski Albo Przewodnik Do Szczęśliwey Wiecznośći
Iezvsowi Krolowi Niebieskiemv Maryi Krolowey Niebieskiey, Y Wszystkim Swiętym Mieszkansom Niebieskim Na cześć i chwałę Przez Mieśiące i dni Rozłozony. Źródło: (Nadasi, 1697). Fot.
Joanna Perończyk
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Y Wszystkim Swiętym Mieszkansom Niebieskim Na cześć i chwałę Przez
Mieśiące i dni Rozłozony (dalej: Rok Niebieski…). Stanowi on rodzaj modlitewnika. Został wydany w 1697 r., zatem zaliczany jest do grupy starodruków (Birkenmajer i in., 1971, s. 2225). Autorem wydawnictwa jest Jan
Nadasi. Pisarz urodził się w 1614 r. w Tyrnawie, a zmarł w 1679 r. w Wiedniu. Nadasi był słowackim profesorem i księdzem, należącym do zakonu
jezuitów. Drukiem wydał około 60 prac. Wiele z nich przetłumaczono na
języki: czeski, polski, węgierski i niemiecki. Zajmował się teologią, filozofią,
językami obcymi i historią, zwłaszcza historią Kościoła. Tematyka wydawanych przez niego prac oscylowała również wokół zagadnienia ascezy, której
regularnie się poddawał celem zgłębiania swojego życia duchowego (Nádaši,
b.d.). Wiele jego tekstów wydawanych było jeszcze po śmierci autora.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie Rok Niebieski… traktowany jest jak cymelium, gdyż jest to egzemplarz wyjątkowo cenny i niepowtarzalny na miarę zbiorów jaworznickiej książnicy. Publikacja jako
szczególnie wartościowa, została wydzielona z ogólnego księgozbioru Czytelni – nie jest bezpośrednio dostępna dla czytelników, a w związku z tym
specjalnie chroniona (Birkenmajer i in., 1971, s. 411). Modlitewnik na tle
pozostałych zbiorów Działu Książki Dawnej wyróżnia się przede wszystkim
swoim „sędziwym” już wiekiem.
Książka została wydana w 1697 r., w drukarni jezuickiej (w ówczesnych
czasach nazywano ją Drukarnią J.K.Mci Collgium Societas Jesu). Drukarnia rozpoczęła działalność w 1677 r. w kolegium jezuickim, a jej założycielem stał się ówczesny rektor kolegium – Bartłomiej Nataniel Wąsowski.
Jako rektor wyznaczał prefekta, który kierował wydawnictwem, a pracowali
w nim, oprócz zakonników, również osoby świeckie. W latach 1706–1710
praca oficyny została zawieszona ze względu na epidemię dżumy i okupację szwedzką. Wydawnictwo drukowało rocznie około siedmiu książek, co
złożyło się na łączną liczbę ok. 730 publikacji na przestrzeni całej działalności zakładu. Drukarnia była jednym z najaktywniejszych tego rodzaju
zakładów jezuickich w Polsce. W XVII w., czyli w czasie, gdy w wydawnictwie wydany został Rok Niebieski…, najpopularniejsze było publikowanie
tekstów dewocyjnych, filozoficznych, szkolnych oraz kazań i hagiografii.
W oficynie często drukowano teksty Kaspra Drużbickiego, który był rektorem kolegium i odbudował je ze zniszczeń po potopie szwedzkim. Rok Niebieski… nie należy do najpopularniejszych prac wydanych przez drukarnię
jezuicką, do których natomiast można zaliczyć:
•• Meta-Cordium Cor Jesu (1683) i Dyscypliny duszne (1685) autorstwa Kaspra Drużbickiego,
•• Callitectonicorum seu de pulchro architecturae sacrae et civilis compendii collectorum liber unicus autorstwa Bartłomieja Wąsowskiego (był to
pierwszy polski tekst zawierający terminologię architektoniczną),
•• kazania rektora kolegium, Tomasza Młodzianowskiego (Sójka, 1997).
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Il 2. Przestroga Czytelnika zawarta w Roku
niebieskim… Źródło: (Nadasi, 1697). Fot.
Joanna Perończyk
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Il 3. Dedykacja dla Kazimierza Łubieńskiego
zawarta w Roku niebieskim… Źródło: (Nadasi,
1697). Fot. Joanna Perończyk

W Przestrodze Czytelnika zawartej na samym początku omawianej książki,
jeszcze przed wstępem, jego autor zaznacza, że swoje dzieło opiera na tym, co
już znane było wcześniej ze świeckiej tradycji i wiary, a ponadto – prawdy
religijne zatwierdzone przez Kościół i Stolicę Apostolską, zawarte w dekrecie
papieża Urbana VIII, stojącego na czele Watykanu w latach 1623–1644.
Swoje dzieło Jan Nadasi zadedykował Kazimierzowi Łubieńskiemu.
Nazwał go „wielmożnym”, „najprzewielebniejszym jegomościem”, „Kanonikiem Krakowskim”, „Kustoszem Wiślickim” i „dobrodziejem”. Nadasi zaznaczył w dedykacji, że Rok Niebieski… oddaje nie tylko bezpośrednio w ręce
Łubieńskiego, ale także poświęca jego pamięci, działalności duszpasterskiej oraz charytatywnej. Pisał: „Tak należało, aby twoje hojne, a prawie
codzienne na Klasztory różne i ubogie jałmużny, nie inszym, chyba Niebieskim Rokiem były ukoronowane” (Nadasi, 1697, s. 1-4).
Kazimierz Łubieński (herbu Pomian) urodził się w 1652 r. w Wielkopolsce. Studiował na Akademii Krakowskiej, a także w kolegium jezuickim
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Il 4. Kazimierz Łubieński - portret. Źródło:(Portret Kazimierza Łubieńskiego, 1697).

w Rzymie, gdzie doktoryzował się z teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Był biskupem chełmskim w latach 1705–1710. Później przeniesiono
go na biskupstwo krakowskie, gdzie przebywał do śmierci. W trakcie swojej posługi kapłańskiej był bardzo aktywny. Zaraz po objęciu biskupstwa
w Krakowie zwołał w 1711 r. synod diecezjalny, efektem którego odnowiło
się życie religijne wśród duchowieństwa, uległa zwiększeniu dyscyplina
wśród księży, odświeżono także obowiązek rezydencji duchownych oraz
zabezpieczono uposażenie wikariuszy (Kazimierz Łubieński, b.d.; Katolicki
Uniwersytet Lubelski [KUL], 2006, s. 575).
Łubieński zasłynął z bycia jałmużnikiem. W 1712 r. ufundował stypendia 12 biednym szlachcicom, którzy studiowali na Akademii Krakowskiej,
a ponadto utrzymywał 12 kleryków uczących się w seminarium duchownym na Stradomiu w Krakowie. Również w 1712 r. zagroził ekskomuniką
województwu sandomierskiemu. Powodem było opodatkowanie proboszczów, którzy pobierali dziesięcinę (KUL, 2006, s. 575). Od 1716 r. Łubieński urzędował na dworze Augusta II Mocnego w Warszawie, rok później
wyznaczono go na senatora rezydenta. Do jego zadań należała stała obecność przy królu w czasie zebrań sejmowych. Był również jednym z uczestników sejmu niemego w 1717 r. Biskup odbudował ponadto wieżę zegarową
Katedry Wawelskiej, którą zniszczyła burza. Została ona pokryta hełmem
stworzonym przez Kacpra Bażankę, przedstawiającym postaci czterech
patronów Polski. Zasługą Łubieńskiego było też doprowadzenie do koro-
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Il 5. Rękopis Kazimierza Łubieńskiego. Źródło: „Autografy dawne” w układzie alfabetycznym
nadanym przez Wł. Górskiego: teki Władysława Górskiego, t. 7, Lubieniecki – Łubieński. Pobrane
14 listopada 2020 , z https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/566822/edition/628230

nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (w 1717 r.) oraz podniesienie relikwii św. Jana Kantego do nowej konfesji znajdującej się w kościele
św. Anny, którą współfundował (Kazimierz Łubieński, 2020). Kazimierz
Łubieński zmarł 2 maja 1719 r. Po jego śmierci diecezją administrował
Stanisław Bezdan Hozjusz młodszy (Kazimierz Łubieński, 2018). Łubieński
został pochowany w Katedrze Wawelskiej, pod Konfesją św. Stanisława.
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Jest to kaplica w Katedrze, która stanowi mauzoleum męczennika św. Stanisława ze Szczepanowa (Konfesja).
Zbiory z Działu Książki Dawnej stają się wśród mieszkańców Jaworzna
coraz bardziej popularne. Bez wątpienia mają w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny, który można wykorzystywać na różne sposoby. Najnowszą
inicjatywą, prowadzoną od lipca 2020 r., jest realizacja cyklu pt. Tajemnice
Starych Ksiąg. Ma on formę grafik, na których umieszczane są wybrane,
niespotykane informacje zawarte w dawnych książkach i prezentowane
cyklicznie na Instagramie.

Bibliografia
„Autografy dawne” w układzie alfabetycznym nadanym przez Wł. Górskiego: teki Władysława Górskiego, t. 7, Lubieniecki – Łubieński. Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp.
6147 IV t. 7. Pobrane 14 listopada 2020, z https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/566822/edition/628230
Bieńkowska, B. (2005). Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa: CEBIiD.
Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynaldowski, J. (1971). Encyklopedia wiedzy o książce.
Wrocław, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Drukarnia Jezuicka w Poznaniu. (2018). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Pobrane
14 listopada 2020, z https://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarnia_jezuicka_w_Poznaniu
Kazimierz Łubieński. (b.d.). W: Archidiecezja Krakowska. Pobrane 14 listopada 2020,
z https://diecezja.pl/biskupi-krakowscy/kazimierz-lubienski-1710-1719/
Konfesja św. Stanisława na Wawelu. Pobrane 14 listopada 2020, z https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Konfesja_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_na_Wawelu
Katolicki Uniwersytet Lubelski. (2006). W: Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Kazimierz Łubieński. (2018). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Pobrane 14 listopada
2020, z https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%81ubie%C5%84ski
Nadasi, J. (1697). Rok Niebieski Albo Przewodnik Do Szczęśliwey Wiecznośći Iezvsowi
Krolowi Niebieskiemv Maryi Krolowey Niebieskiey, Y Wszystkim Swiętym Mieszkansom Niebieskim Na cześć i chwałę Przez Mieśiące i dni Rozłozony. Kalisz: Drukarnia
J.K.Mci Collgium Societas Jesu.
Nádaši, J. (ž.d.). Bibliografia niektorých kňazov. V: Dominikánsky Knižný Inštitút. Pobrane 14 listopada 2020, z https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=1285

Materiały

105

Portret Kazimierza Łubieńskiego biskupa krakowskiego. (1697). Kalisz: Drukarnia Jezuitów. Pobrane 14 listopada 2020, z https://polona.pl/item/casimirus-lubienski-epis
copus-cracoviensis,MTEwMjE2MjAy/0/#info:metadata
Sójka, J. (1997). Drukarnia Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu 1677-1773.
Pobrane 14 listopada 2020, z https://wbc.macbre.net/document/6079/drukarniakolegium-towarzystwa-jezusowego-w-poznaniu-1677-1773.html

Joanna Perończyk
The second life of the old books
Abstract
The article deals with the Old Book Department, which is located in the Scientific Reading
Room of the Municipal Public Library in Jaworzno. The text describes an exemplary library
lesson that the librarian is teaching based on the oldest collection. The historical background
of the times when the book was written is shown, as well as the author’s activities and its
most important elements.
Keywords: public libraries, scientific reading room, antique books, library lessons

Joanna Perończyk
Drugie życie starych ksiąg
Streszczenie
Artykuł traktuje o Dziale Książki Dawnej, który znajduje się w Czytelni Naukowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. W tekście została opisana przykładowa lekcja
biblioteczna, jaką prowadzi bibliotekarz w oparciu o najstarsze zbiory. Ukazane zostało tło
historyczne czasów, w jakich powstała książka, opisano także działalność autora książki oraz
najważniejsze jej elementy.
Słowa kluczowe: biblioteki publiczne, czytelnia naukowa, zabytkowe książki, lekcje
biblioteczne
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Dagmara Bubel1

Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej / Maja Wojciechowska. – Warszawa: Difin SA, 2019. - 466 s.
- ISBN 978-83-8085-844-2
1

Koncepcja kapitału społecznego, spotykając się początkowo z entuzjastycznym przyjęciem, stała się następnie przedmiotem krytyki. Intuicyjny
charakter owej koncepcji, który jednak trudno przełożyć na język nauki
i praktyki, fascynuje od ponad dwóch dziesięcioleci. Mimo to ponownie zwrócono uwagę na znaczenie relacji społecznych i przenikającego je zaufania,
uznawanych za wartościowy zasób jednostek i grup społecznych, a książka
Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej
autorstwa Mai Wojciechowskiej, jednej z prekursorek badań nad kapitałem
społecznym w ujęciu bibliotekoznawczym w Polsce, jest pozycją pionierską
wśród wydawnictw krajowych. Publikacja ta, jak żadna z wcześniejszych,
przybliża w szerokim spektrum podstawy terminologiczne, metodologiczne
oraz praktyczne, mające zastosowanie w badaniach nad kształtowaniem
kapitału społecznego z perspektywy bibliotekoznawczej.
Naukowe źródła podają wiele definicji kapitału społecznego. Według
Heinza Abelsa kapitał społeczny jest zjawiskiem kulturowym, stanowi
zasób wspólnoty, a nie zbiorowość jednostek. Obejmuje obywatelskie
nastawienie członków społeczeństwa, normy wspierające współdziałanie oraz zaufanie zarówno interpersonalne, jak i obywateli do instytucji
publicznych. Zasadniczym elementem kapitału społecznego jest zaufanie,
gwarantujące najlepsze dla całej wspólnoty, choć niekoniecznie najbardziej korzystne dla każdego z jej członków, rozwiązanie dylematu więźnia: maksymalizację dobra wspólnego zamiast – jak w przypadku kapitału
ludzkiego – maksymalizowania indywidualnej funkcji użyteczności (Abels,
2019, s. 307-341). Saskia Fuchs definiuje z kolei kapitał społeczny jako
zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków
określonej grupy i umożliwiający im skuteczne współdziałanie (Fuchs,
2020a, s. 73-88). W przeciwieństwie do Abelsa i Fuchs, Christoph Bar1
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meyer i Sina Grosskopf określają kapitał społeczny jako indywidualne
inwestycje w sieci związków społecznych. Według nich kapitał społeczny
jest dobrem prywatnym, a nie publicznym i może owocować zamożnością albo „kapitałem symbolicznym”, czyli oznakami statusu społecznego.
Kapitał społeczny jednostki jest zasadniczym elementem jej pozycji społecznej (Barmeyer, Grosskopf, 2019, s. 1-16).
Problematyka kapitału społecznego, szczególnie w ujęciu bibliotekoznawczym, jest zagadnieniem ważnym, a jednocześnie nieprzewidywalnym
w swej istocie. Trudno nawet prognozować kierunki jego rozwoju z punktu
widzenia koncepcyjnego, jak i jako zasobu szczególnego rodzaju. Niezmiernie istotna staje się zatem kwestia, w jaki sposób omawiana pozycja
może wpłynąć z jednej strony na rozwój badań nad kapitałem społecznym,
a z drugiej na strategie działania w sferze bibliotek.
Rzeczywistość bibliotekarska to czas znikających granic. Mając to na
uwadze, Autorka akcentuje, że właśnie dziś dyskurs o kapitale społecznym
wydaje się zasadny z tego względu, iż świat w XXI w. to świat, w którym
kapitał społeczny nie może być wytworzony ani przez państwo, ani przez
podmiot prywatny. Powstaje on bowiem jako skutek działań zbiorowych,
dzięki zaufaniu w sieciach relacji. Kapitał nie jest także własnością prywatną, gdyż podmioty nie mogą z niego korzystać w sposób dowolny, lecz
muszą identyfikować się z określonymi wartościami, przestrzegać zasad
i obowiązujących norm, aby on zaistniał (Fuchs, 2020b, s. 57-71). Wnioski
Autorki jednoznacznie wskazują na to, że kapitał społeczny jest zjawiskiem
nieuniknionym, jednakże różne biblioteki dysponować powinny swoimi
własnymi modelami jego implementacji.
Treści przedstawione w publikacji prezentują różnorodne aspekty
postrzegania kapitału społecznego z perspektywy istotnych funkcji bibliotek różnych typów. Przywołano fakty i analizy potwierdzające priorytetowe
znaczenie kapitału społecznego w podnoszeniu jakości życia. Publikacja doskonale wpisuje się w potrzebę doskonalenia kapitału społecznego
oraz precyzyjnie osadza się w konkretne środowiska bibliotek. Szczególnie
cenne są rozważania traktujące o zasadzie personalizacji kapitału społecznego, która to jako kategoria wydaje się być pomijana w pracy bibliotekarzy lub traktowana jako forma „sztywności zawodowej”. A przecież reguła
personalizacji jest jednym z warunków skuteczności wykonywania zawodu
bibliotekarza.
W książce Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy
bibliotekoznawczej zawarto rozważania nad współczesnym kapitałem
społecznym w ujęciu teoretycznym i bibliotekarskim. Autorka przedstawiła tytułowe pojęcie na tle wielu wypowiedzi naukowców reprezentujących różne dyscypliny. Ze względu na tę wielość podejść i prób definicji
odbiorca ma okazję wszystkie je poznać i, co najważniejsze, uzmysłowić
sobie, jak wieloaspektowy i niejednolity jest zakres terminu kapitał spo-
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łeczny. M. Wojciechowska, dokonując przeglądu stanowisk innych badaczy, stara się ich wypowiedziami poprzeć, rozszerzyć i ugruntować własne
przemyślenia. Jako doświadczona Autorka ponad 120 publikacji z zakresu
zarządzania instytucjami kultury, marketingu instytucji non-profit, badań
wpływu społecznego bibliotek na środowisko zewnętrzne, zarządzania
i organizacji bibliotek dzieli się z czytelnikiem niezwykle cennymi uwagami
i spostrzeżeniami, co współcześnie wcale nie jest ani oczywiste, ani częste.
Skoncentrowała się przy tym na związkach analizowanego pojęcia z bibliotekoznawstwem. W empirycznej części pracy dokonała diagnozy zasobów
kapitału społecznego oraz przeglądu stanowisk w badaniach kapitału społecznego obejmujących teorię i praktykę bibliotekoznawczą, podejmując
udaną próbę określenia roli kapitału społecznego w bibliotekach różnych
typów na terenie Polski i za granicą. Taki sposób omówienia koncepcji
kapitału społecznego, ze względu na wieloaspektowe i usystematyzowane
jej przedstawienie w ujęciu ewolucyjnym i krytycznym, a także doprecyzowanie pojęciowe, powinno zostać udostępnione czytelnikom – teoretykom i praktykom zajmującym się analizowaną problematyką. Publikacja
– zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym – stanowi cenną
analizę niezwykle ważnego społecznie i gospodarczo problemu badawczego.
Wnosi istotny wkład w badania na temat roli zasobów kapitału społecznego, wskazując dalsze pożądane kierunki jego rozwoju.
Podkreślić należy konstrukcyjno-komunikacyjne atuty książki. Wątki
o charakterze naukowym przeplatają się z przeglądem stanowisk praktyków. Można na przykład zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z teorii
zarządzania organizacją w kontekście kapitału, zagłębić się w samą problematykę myślenia i klasyfikowania wypowiedzi według kategorii myślowych i definicji, lub pochylić się nad wybranym i bardzo szczegółowym elementem koncepcji kapitału społecznego czy ludzkiego jako celem syntezy.
Takie zabiegi merytoryczno-konceptualne i metodyczne dynamizują treść
książki, uatrakcyjniają lekturę i zachęcają czytelnika do uważnego oraz
aktywnego wczytywania się w tekst.
Przeprowadzone przez Autorkę badania kapitału społecznego obejmują
szerokie spektrum problemów, ze szczególnym uwzględnieniem związków
przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi etapami kształtowania
sieci relacji. Oryginalność opisywanych teorii polega na tym, że pokazany
jest ich szeroki kontekst społeczny. Każdy rozdział książki dowodzi staranności i wnikliwości Autorki. Badaczka nie ogranicza się do prostych odpowiedzi, lecz dąży do odkrycia źródeł omawianych problemów.
Ważny etap na drodze do pogłębionej koncepcji kapitału społecznego
w perspektywie bibliotekoznawczej stanowi stworzenie i usystematyzowanie odpowiedniej siatki pojęciowej. Autorka podejmuje próbę zespolenia terminologii pochodzącej z różnych źródeł. Dominuje tutaj język, który
można określić jako „relacyjny”. M. Wojciechowska dużo uwagi poświęciła
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współczesnym aspektom relacji między kapitałem społecznym a kapitałem
społecznym w bibliotekach. Znalazło to swoją kontynuację w postaci wątku
o roli kapitału społecznego w środowisku bibliotek. Jest to wyraźny wkład
M. Wojciechowskiej w rozwój teorii kapitału społecznego. Biorąc pod uwagę
szeroki kontekst teoretyczny, w jakim Autorka umieściła zagadnienie kapitału społecznego, a także ukierunkowanie rozważań na aspekty bibliotekoznawcze, podkreślić należy, że omawiając dorobek badaczy kapitału
społecznego, dokonała jego pogłębionej analizy, reinterpretacji oraz krytyki. Cennym elementem książki jest wskazanie mechanizmów działania
kapitału społecznego, odpowiednio zilustrowanych wynikami badań. Kapitał społeczny ma przyszłość. M. Wojciechowska wyjaśniła, dlaczego budowanie tego zasobu jest ważne z perspektywy bibliotekoznawczej. Pogłębiła
rozumienie kapitału społecznego, prezentując rezultaty badania indywidualnego kapitału społecznego w bibliotekach różnych typów w Polsce
i na świecie. Wskazała kierunek dalszych poszukiwań. Warto z jej ustaleń
korzystać, tym bardziej że czeka nas jeszcze długa droga do wszechstronnego omówienia warunków, w jakich funkcjonuje kapitał społeczny.
Pod względem treści publikacja jest bardzo bogata. Etapy wtajemniczenia w problematykę kapitału społecznego zostały zestawione w takiej kolejności, że czytelnik nie powinien mieć problemów z przejściem od ogółu do
szczegółu poszukiwanych informacji. Na początku opisano specyfikę kapitału w teorii zarządzania z uwzględnieniem koncepcji kapitału społecznego.
Następnie zaprezentowano zagadnienie kapitału społecznego w odniesieniu do kapitału ludzkiego w bibliotekach, ze szczególnym uwzględnieniem
strategii i procedur badawczych, tych najbardziej nowoczesnych i skutecznych, odnoszących się do relacji z użytkownikami. Dalsza część książki
traktuje o roli kapitału społecznego w podnoszeniu jakości życia, w tym
przede wszystkim w kontekście niwelowania nierówności ekonomicznych
na płaszczyźnie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczenia społecznego oraz
w dążeniu do wykreowania społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości
zarówno lokalnej, jak i regionalnej. Ostatnia część książki oscyluje wokół
dylematów wykorzystania dorobku naukowego w badaniach kapitału społecznego w bibliotekach. Wszystkie wspomniane rozdziały niniejszej publikacji zostały wzbogacone tabelami i rysunkami przedstawionymi i opisanymi w sposób zrozumiały dla czytelnika.
Monografia Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy
bibliotekoznawczej to książka szczególna. Jej wyjątkowość dostrzega się wraz
z prezentacją otwierających, tytułowych myśli oraz imponującą liczbą 555
pozycji bibliograficznych, dogłębnie wykorzystanych w publikacji. Podkreślić
należy, że przytoczenie stosownych źródeł stanowi nieocenioną pomoc dla
wielu czytelników. Dodatkowo Autorka konsekwentnie nakreśla wątki przewodnie tekstu, dzięki umiejętności łączenia kluczowych zagadnień, których
przywoływanie, omawianie i komentowanie odbierane jest jako logicznie
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uzasadnione i zrozumiałe. W ten sposób tekst, nabierając znaczenia, rozbudowuje się, staje się wielowarstwowy, inter- i transdyscyplinarny, zwiększa
swą atrakcyjność. Zwarta formuła publikacji zachęca do wyartykułowania
prośby o rozszerzenie w przyszłości podjętych refleksji. Powyższa potrzeba
wynika nie tylko ze stanowiska samego czytelnika, który zainspirowany lekturą pragnie podjąć z Autorką merytoryczny dialog, ale głównie z faktu niedostatku takich publikacji. Wydaje się zatem, że monografia ta nie tylko
mogłaby zostać uzupełniona dodatkowymi treściami, lecz być może Autorka
mogłaby rozważyć przygotowanie i publikację odrębnej książki.
O walorach recenzowanej książki stanowią głównie: aktualność i ranga
podjętej problematyki, wysoki poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych w książce treści, profesjonalna redakcja. Uznanie budzi logiczna
sekwencja rozważań, właściwy podział na części, jak i interesująca zawartość poszczególnych rozdziałów. Jednym z atutów tej książki jest również
analiza porównawcza doświadczeń różnych krajów w obrębie tematyki
sygnalizowanej w tytule.
Książka M. Wojciechowskiej jest skierowana do wszystkich, którzy chcą
poznać wielowymiarowość zagadnienia kapitału społecznego, zjawiska,
z którym mamy do czynienia codziennie, chociaż często nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o potencjalnych
problemach współczesnego zarządzania, w tym zarządzania bibliotekami.
Opracowanie pokazuje rolę, jaką odgrywa kapitał społeczny w dzisiejszym
świecie, wskazuje drogi rozwoju. Niewątpliwą zaletą publikacji jest bowiem
przedstawienie problematyki kapitału społecznego w wypowiedziach wielu
autorów, jak również fakt, że książka może być lekturą powszechną, a nie
kierowaną do hermetycznej, konkretnej grupy. Odbiorcą może stać się
każdy czytelnik zainteresowany tematyką kapitału społecznego, a takich
osób wciąż przybywa.
Kształtowanie kapitału społecznego… to zatem cenna publikacja
naukowa i dydaktyczna, która może być uznana za wzorcowy podręcznik
przydatny w kształceniu (lub samokształceniu) każdej osoby zainteresowanej losami współczesnych bibliotek, niezależnie od tego, czy są one prywatne, publiczne, czy społeczne.
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ARTYŚCI Z POGRANICZA. TWÓRCY AMATORZY W PRZESTRZENI
PRZEMYSŁOWEGO MIASTA – HISTORIA.
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY W TLE WYSTAWY „ARTYŚCI
Z POGRANICZA”
JAWORZNO, 18 LUTEGO 2020 R.
12

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zorganizowała wspólnie
z Iwoną Brandys, kustoszem z Muzeum Miasta Jaworzna, otwarty panel
dyskusyjny na temat historii amatorskiego ruchu plastycznego w Jaworznie. Panel odbył się 18 lutego 2020 r. i towarzyszył wystawie „Artyści
z pogranicza”, prezentowanej w Muzeum Miasta Jaworzna w okresie od
06.12.2019 r. do 28.02.2020 r.
Dyskusję poprowadziła I. Brandys, kurator wspomnianej wystawy, która
zaprosiła do debaty znawców sztuki nieprofesjonalnej: Sonię Wilk z Muzeum
Śląskiego w Katowicach, dr Bernadetę Stano z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Urszulę Bracką z Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu. Spotkanie
adresowane było przede wszystkim do młodzieży licealnej i nauczycieli plastyki,
jak również do wszystkich zainteresowanych tematem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Jaworznie, nauczyciele wychowania plastycznego, w tym pedagodzy specjalizujący się w arteterapii. Zaproszony został także Franciszek Kramarz – przedstawiciel kadry kulturalno-oświatowej, artysta malarz, plastyk zakładowy KWK
„Komuna Paryska”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób.
Po przywitaniu uczniów i zaproszonych gości przez Karin Wawrzynek,
pracownika Działu Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie, głos zabrała prowadząca panel – I. Brandys. Wprowadziła
w tematykę historii amatorskiego ruchu plastycznego w Jaworznie będącego częścią jej badań nad dziedzictwem artystycznym miasta Jaworzna.
Nakreśliła główne problemy współczesnej analizy sztuki pozaelitarnej
i historyczne realia upowszechniania tejże twórczości w okresie PRL-u.
Następnie głos zabrała S. Wilk. Prelegentka, zwracając się do obecnych na spotkaniu uczniów, rozpoczęła wystąpienie od przytoczenia defini1
2
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cji sztuki nieprofesjonalnej. Pod pojęciem tym badaczka rozumie tę formę
działania artystycznego, w której fundamentem jest czyste zamiłowanie
do sztuki. Sztuka amatorska znajduje się poza kanonami, stylami wypracowanymi na gruncie sztuki uznawanej za wysoką, pozostaje niejako na
marginesie sztuki wykwalifikowanej, gwarantującej sukces merkantylny.
Dlatego sztuka amatorska nazywana jest także jako outsider art czy art-brut. Artyści nieprofesjonalni są grupą niezwykle zróżnicowaną, pochodzą
oni bowiem z różnych środowisk społecznych, kulturowych. Tworzą bez
presji podyktowanej oficjalnym modelem kultury. Kierują się intuicją, co
uwidacznia się w niezwykle subiektywnym i ekspresyjnym przetwarzaniu
obserwowanej przez nich rzeczywistości. Brak profesjonalnego przygotowania w zakresie sztuk pięknych nie ujmuje nic z wartości estetycznej ich
dzieł, a liczne czynniki towarzyszące procesowi twórczemu wpływają na
wzbogacenie warstwy treściowej wytworów, które nierzadko naznaczone są
piętnem doświadczeń życiowych poszczególnych twórców. W wystąpieniu
S. Wilk nawiązała też do terminu „artyści naiwni”, wyjaśniając zarazem,
że przymiotnik „naiwny” w tym przypadku określa indywidualność artystyczną, a w niej pewną idealizację i deformację rzeczywistości. Termin ten
nie odnosi się zatem do samego dzieła, ponieważ przedmiot sam w sobie
nie może być naiwny. Powoływała się przy tym na teoretyka sztuki – Janinę
Makotę. Za przykład twórców naiwnych podała Marię Wnęk oraz Nikifora.
W dalszej części referatu Sonia Wilk wspomniała o amatorskim ruchu plastycznym na terenie Górnego Śląska, wymieniając m.in.: 18 – Obsydian
z Zabrza czy Grupę Janowską, założoną przez Teofila Ociepkę.
Następnie głos zabrała dr Bernadeta Stano. Wspomniała o swoim
uczestnictwie w kole plastycznym „Plastusie”, założonym przez Czesława
Kempińskiego, jaworznickiego pedagoga, malarza i animatora kultury.
Nawiązując do zasadniczego tematu spotkania, zwróciła uwagę na wyposażenie warsztatu artysty nieprofesjonalnego. Zazwyczaj były to farby klejowe, zwykła tektura, skrawki papieru. Tak skromne wyposażenie wynikało
po pierwsze z faktu, że, będąc poza kręgiem akademickim, nie mieli właściwie dostępu do profesjonalnego sprzętu i materiałów artystycznych, a po
drugie – liczyła się dla nich jedynie chęć tworzenia i pasja.
Dalej S. Wilk nawiązała do merytorycznego aspektu sztuki nieprofesjonalnej, podając jako przykład wystawę pt.: „Talent, pasja, intuicja”, mającą
miejsce m.in. w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 1985 r.
Tytuł ekspozycji do dziś nie stracił na swojej aktualności, o czym świadczy
m.in. kolejna odsłona radomskiej wystawy pt. „Talent, pasja i intuicja: polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005”, którą zaprezentowano w 2005 r.
w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Jako kolejna zabrała głos U. Bracka, która omówiła strukturę zbiorów plastyki nieprofesjonalnej w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu, jak
również okoliczności pozyskania do zbiorów prac twórców pochodzących
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z Jaworzna. Zwróciła uwagę na problemy związane z konserwacją tychże
dzieł, których źródłem jest słaba jakość podłoża stosowanego podczas
malowania. Ponadto oprawa tych prac, ramy często zbite z oryginalnych
materiałów są integralną częścią pracy, zatem nie podlegają wymianie, co
z kolei stanowi kolejne problemy konserwatorskie.
Następnie I. Brandys poruszyła temat egalitaryzmu w dobie socrealizmu, mającym być przeciwwagą dla przedwojennego elitaryzmu w sztuce.
W omawianym okresie mecenat nad artystami nieprofesjonalnymi pełniło
państwo, co było częścią propagandy, promującej zlikwidowanie różnic klasowych i zapewnienie szerokiego dostęp do kultury i sztuki robotnikom
oraz ludności wiejskiej.
Zagadnienie egalitaryzmu rozwinęła B. Stano, która zwróciła uwagę
na to, że egalitaryzm można rozumieć jako równouprawnienie sztuki akademickiej z plastyką nieprofesjonalną. Ta ostatnia po 1945 r. miała pełnić, na wzór modeli narzuconych przez Związek Radziecki, funkcję propagandową w ramach idei socrealizmu. W tym miejscu należy podkreślić, że
głównym przedmiotem badań B. Stano jest sztuka profesjonalna i jej recepcja w zakładach przemysłowych, dlatego akcentowała aspekt pleneryzmu
w przestrzeniach industrialnych, rolę plastyków zakładowych, a także problem antagonizmu obu środowisk, polegający na negowaniu sztuki amatorskiej przez profesjonalnych artystów. Zajęcia artystyczne, prowadzone
po 1945 r. pod okiem akademicko wykształconych instruktorów w powstających na wzór radziecki domach kultury, realizowały nie tylko cele propagandowe, lecz także redukowały napięcia środowiskowe.
S. Wilk organizowała konkursy sztuki nieprofesjonalnej, których głównym tematem była historia, w tym regionu, ponieważ plastyka czy sztuka
robotników często odzwierciedlała otaczającą ich rzeczywistość, a w przypadku górników śląskich były to kopalnie, codzienne życie, tradycje i zwyczaje regionalne. W jednym z konkursów tematycznych w 1977 r., dotyczącym regionu, w etapie wojewódzkim komisja wyłoniła ponad 10.000 prac.
S. Wilk wspomniała w swoim wystąpieniu o uczestnictwie kobiet w nurcie
sztuki nieprofesjonalnej. Przywołała śląskie twórczynie, m.in. Edeltraudę
Jeleniak – gospodynię domową, żonę górnika, traktującą uprawianą przez
siebie sztukę zarówno jako wyraz tożsamości, jak i nobilitację.
Następnie I. Brandys omówiła specyfikę twórczości artystycznej
jaworznian w nurcie sztuki pozaelitarnej. Przytoczyła problem pograniczności Jaworzna – miasta leżącego na styku Śląska i Małopolski. Administracyjne zerwanie więzi Jaworzna z województwem krakowskim i włączenie go w 1975 r. do województwa katowickiego spowodowało szereg zmian
i znacząco wpłynęło na nawiązanie kontaktów artystycznych ze śląskimi
środowiskami twórczymi. W jaworznickich zakładowych domach kultury
i w Muzeum Regionalnym prowadzono ogólnopolski program upowszechniania kultury poprzez zakładanie licznych kół plastycznych. Powstawały one
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głównie w placówkach przy Kopalniach Węgla Kamiennego – „Komuna Paryska” i „Jaworzno”, czy przy Hucie Szkła w Szczakowej. Kuratorka wystawy
wspomniała o artystkach jaworzniankach, których prace prezentowano
publicznie. Mówiła o Amalii Fidyk, haftującej maszynowo niezwykłe finezyjne i malarskie pejzaże. Z kolei prace Olgi Dziunikowskiej wyróżniały się
tematyką, ponieważ artystka ograniczała się do motywu kwiatowego, który
malowała palcami poprzez nakładanie grubej faktury3. Józefina Szkółka,
tworząca po dziś, zadziwia rzeźbami będącymi popiersiami historycznych
bohaterów i świętych.
W końcowej części panelu zaproszono do otwartej dyskusji na temat
roli sztuki w życiu osób niepełnosprawnych. Magdalenę Milkę, Kamilę
Dymek i Dorotę Pamułę poproszono o podzielenie się swoimi doświadczeniami, w tym stosowanymi przez nie metodami arteterapii. Podkreślono,
że w przypadku osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi sztuka stanowi często jedyny sposób dotarcia do „wnętrza” tworzących ją osób. Sztuka jest drogą do wyrażenia siebie i nawiązania kontaktu
ze światem zewnętrznym. Działanie to charakteryzuje wielka ekspresja,
instynktowny dobór form, koloru i techniki. Daleko jej od manifestacyjnego
wydźwięku, ponieważ tego typu sztuka jest sztuką bezpośrednią, operującą
emocjami i prostymi środkami wyrazu. Sztuka ta pozostaje zatem autentyczna, tajemnicza, niekiedy ujmująco prosta pod względem formalnym,
ale wciąż niezwykle intrygująca i bogata semantycznie.
Po oficjalnym zakończeniu spotkania, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo, I. Brandys zaprosiła uczestników do obejrzenia wystawy
„Artyści pogranicza”, prezentowanej w Muzeum Miasta Jaworzna.
W podsumowaniu warto zwrócić uwagę na profesjonalny przebieg
panelu oraz zróżnicowanie podejmowanych tematów, również tych dotyczących współczesności. Należy wspomnieć o wartości naukowej wystąpień,
lecz i dydaktycznej, bowiem zestawienie dyskursu składającego się z wypowiedzi praktyków sztuki i jej teoretyków nie miałoby sensu bez uczestnictwa młodego pokolenia słuchaczy, wśród których, być może, znajdował się
niejeden przyszły twórca.
Bibliografia
Witkowska, A. (2020, November 7). Co to jest faktura w malarstwie? [prezentacja]. Prezi.
Pobrane 22 listopada 2020, z https://prezi.com/p/gabidkox4q2a/co-to-jest-faktura-w-malarstwie
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Faktura jest to sposób ukształtowania powierzchni dzieła, wynikający z materiału, techniki i woli artysty. Zob. (Witkowska).
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Edyta Kosik1

KONFERENCJA ONLINE „SPECJALISTA INFORMACJI XXI
WIEKU. REZULTATY I WYZWANIA”
KATOWICE, 3 CZERWCA 2020 R.

1

Dnia 3 czerwca 2020 r. na platformie Discord odbyła się konferencja
online „Specjalista informacji XXI wieku. Rezultaty i wyzwania” zorganizowana przez Koło Naukowe Infologów Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie
to było podsumowaniem projektu o tym samym tytule realizowanym na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierownictwem Agnieszki Gołdy. W konferencji swoje referaty zaprezentowało
dwunastu prelegentów.
Pierwszy referat pt. Komunikacja naukowa – szansa na komunikację
zbalansowaną zaprezentował Radosław Aksamit z Centrum Medialnego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. We wstępie przypomniał on zadania mediów i opinie o mediach. Następnie zwrócił uwagę na komunikację zbalansowaną i jej składowe: równowagę, balans pomiędzy nadawcą
i odbiorcą oraz rzetelność i racjonalność. Wyjaśnił, czym jest balans pomiędzy nadawcą a odbiorcą i co się na ten balans składa. Następnie przytoczył definicje komunikacji naukowej i dziennikarstwa naukowego. Zwrócił
uwagę na rolę, jaką odgrywają w marketingu mediów Festiwale Nauki oraz
uściślił, które zadania mediów realizują niniejsze festiwale.
Anna Matysek (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach) w swoim wystąpieniu pt. Pracownicy informacji naukowej –
kwalifikacje, zawody, rynek pracy skupiła się na kluczowych kierunkach,
na których kształcą się owi pracownicy, kwalifikacjach, jakie zdobywają
oraz sytuacji absolwentów owych kierunków na rynku pracy. Scharakteryzowała też kilka zawodów, w których mogą oni się odnaleźć.
Magdalena Bemke-Świtilnik z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprezentowała referat Managing Editor, czyli człowiek orkiestra.
Moja droga od bibliotekarza do redaktora. Prelegentka przedstawiła swoją
drogę zawodową: od pracy w bibliotece Głównego Instytutu Górnictwa
1

Doktorantka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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w Katowicach do redaktora czasopisma „Jurnal of Sustainable Mining”.
Opowiedziała o tym, jakie działania doprowadziły ją do objęcia obecnego
stanowiska oraz na czym polegają jej obowiązki koncentrujące się przede
wszystkim na formalnym i merytorycznym ocenianiu artykułów napływających do czasopisma, nadzorowaniu harmonogramu wydawniczego, kontrolowaniu pracy redaktorów naukowych oraz procedury recenzji, monitorowaniu parametrów czasopisma, a także współpracy z firmą Elsevier
w zakresie produkcji hostingu tego periodyku.
Jędrzej Leśniewski z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Warszawskiej w wystąpieniu #bibliotekajestusługą zwrócił
uwagę na znaczenie we współczesnym środowisku naukowym bibliotek akademickich. Zasygnalizował konieczność optymalizacji usług bibliotecznych
oraz zmniejszenia liczby bibliotek tego typu. Zauważył także, że biblioteki te
powinny być przede wszystkim atrakcyjne dla uczelni i użytkowników oraz
wyjaśnił, w jaki sposób mogą tego dokonać.
Iga Majdańska z 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie
w referacie pt. Od bibliotekarza do archiwisty przedstawiła swoją drogę zawodową od pracy w bibliotece szkolnej, poprzez pracę w bibliotece pedagogicznej,
następnie kreatora zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem gier Lego w prywatnej firmie specjalizującej się w marketingu, aż do pracy jako archiwista. Opowiedziała o powodach zmian miejsca pracy, obowiązkach, jakie na nią czekały
i umiejętnościach wymaganych od niej na kolejnych stanowiskach.
Monika Jędryka (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
w Warszawie, Dział Dokumentacji i Digitalizacji) w wystąpieniu pt. Wokół
digitalizacji, technikaliów i szkoleń oraz kilku dziedzin kultury także skupiła
się na przedstawieniu swojej drogi zawodowej: od bibliotekarza do pracy
na stanowisku specjalisty digitalizacji. Omówiła szerzej czynniki wpływające na jej rozwój zawodowy i podzieliła się ze słuchaczami wspomnieniami
o motywacjach, jakimi kierowała się, decydując się na zmianę charakteru
pracy. Zwróciła uwagę na to, jak ważne jest samokształcenie na drodze
zawodowej. Wyjaśniła także, na czym polega jej obecna praca – to m.in.
udział w pracach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, opracowywanie zleceń digitalizacji obiektów muzealnych oraz organizowanie
szkoleń w tym zakresie.
O roli informacji naukowej w pracy muzealnika opowiedział Piotr Burczy z Muzeum Miasta Jaworzna w wystąpieniu pt. Informacja naukowa
w pracy muzealnika. Zauważył on, że znajomość narzędzi z dziedziny
informacji naukowej daje możliwość efektywnego wykonywania pracy
w muzeum. Przekonywał o zaletach wykorzystywania we współczesnych
badaniach map online. Ponadto, zwrócił uwagę na portale, które ułatwiają
pracę muzealną z mapami, takie jaki GEOPORTAL, ORSIP czy POLONA.
Na problematyce wizualnych komunikatów naukowych skoncentrowała się Joanna Wróbel w referacie pt. Znaczenie wizualizacji treści dla
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percepcji internauty. We wstępie wyjaśniła powody trudności odbioru
naukowych tekstów humanistycznych w Internecie. Według niej do najważniejszych należą: forma, czyli m.in. objętość (są zbyt długie), brak precyzji,
niedostateczne kompetencje odbiorcy, który w efekcie gubi podczas lektury
wątki i ma trudności ze skupieniem uwagi na tekście. Prelegentka następnie odpowiedziała na pytanie o to, co może pomóc odbiorcy w przyswojeniu
tego typu treści. Jej zdaniem takim narzędziem może być ikonografika.
Przedstawiła cechy ikonografik i wskazała miejsca, w których można je
zastosować, np. w tekstach tłumaczących skomplikowany proces w celu
zwrócenia uwagi na omawiany problem, w przedstawieniach wyników
badań, podsumowaniach długiego tekstu oraz promocji nowego produktu,
usługi lub idei. J. Wróbel zwróciła także uwagę na estetykę infografik, czyli
na takie elementy, jak: akapity, nagłówki, elementy graficzne, liczby w tekście, listy wypunktowane oraz słowa kluczowe.
Na zakończenie konferencji grupa studentów – Julia Banduch,
Jolanta Kokoszka, Jakub Lulewicz, Magdalena Pokrywka i Zuzanna Poloczek – przedstawiła referat pt. Podsumowanie projektu „Specjalista informacji XXI wieku. Rezultaty i wyzwania”. W wystąpieniu prelegenci zaprezentowali cechy zawodu specjalista informacji i etyczne aspekty pracy
w tym zawodzie. Zwrócili także uwagę na ofertę szkoleniową dla specjalistów informacji. Podsumowując wystąpienie, wyjaśnili, kim jest specjalista informacji w XXI w.
Konferencja „Specjalista informacji XXI wieku. Rezultaty i wyzwania”
stała się okazją do przedstawienia wielu interesujących i pouczających
poglądów na informację naukową w XXI w. Spotkanie, chociaż online,
było doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy specjalistami informacji naukowej i adeptami wkraczającymi na tę ścieżkę drogi
zawodowej.
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Edukacja kulturowa/dziedzictwo/zrozumienie
16 stycznia 2020 r. zorganizowane zostało spotkanie z dr Ellen Frank –
amerykańską artystką w dziedzinie malarstwa i projektowania książek. Za
jego organizację odpowiedzialna była Biblioteka Główna wraz z Wydziałem
Sztuki i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydarzenie miało miejsce w Audytorium im. prof. Wincentego Danka.
Podczas spotkania zaprezentowano projekty artystyczne i edukacyjne,
które powstały w oparciu o kulturę żydowską a przygotowane zostały przez
pracowników Wydziału Sztuki: Piotra Filipiuka, Łukasza Murzyna, Alicję
Panasiewicz, Weronikę Plińską, Łukasza Surowca i Jacka Złoczowskiego.
Źródło: http://bg.up.krakow.pl/?p=4782
Marta Kunicka

II Festiwal Góry-Literatura-Biblioteka
W dniach 1–7 lutego 2020 r.odbyła się druga edycja festiwalu dedykowana pasjonatom gór i literatury. Pierwsza miała miejsce w marcu 2019 r.
i cieszyła się tak dużym zainteresowaniem odbiorców, że organizatorzy
postanowili kontynuować przedsięwzięcie w kolejnych latach.
Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu, nad którym patronat medialny objął
ukazujący się od 1907 r., „Taternik", byli m.in.: Magdalena Gorzkowska –
najmłodsza Polka na Mount Evereście i pierwsza, która zdobyła Makalu bez
wspomagania tlenowego oraz Krzysztof Wielicki – wybitny polski himalaista,
odznaczony w ubiegłym roku Złotym Czekanem za całokształt osiągnięć,
a także Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski – autorzy jego biografii. Odwiedzający festiwal mieli również możliwość spotkania z Mirosławem Pawłowskim, byłym alpinistą, podróżującym w najdalej wysunięte miejsca na kontynentach. To nie jedyni goście, z jakimi uczestnicy wydarzenia mieli okazję
się spotkać. Swoimi doznaniami i przeżyciami w górach podzieli się także
podróżnicy i pasjonaci wspinaczki: Szymon Żoczek, Hania Zieleźnik-Rybak,
Michał Sobala i bloger Antek w podróży. O kulturze ludowej Beskidu Śląskiego opowiedziała etnolożka Anna Łęczyńska, a Krystian Szczęsny, autor
prezentacji przeźroczy tatrzańskich, przybliżył historie kobiet, które od XVI
do XIX w. zdobywały góry wysokie. Festiwalowi towarzyszył tematyczny kiermasz książek antykwarycznych pod hasłem „Złap bakcyla na czytanie! Góry
w książkach”, a także szereg wystaw fotograficznych (m.in. Pionowy świat
Dolomitów, Gruzja. U stóp Kaukazu, W malowniczych zakątkach Pirenejów).
Źródło: https://mbp.katowice.pl/aktualnosci/935-ii-festiwal-gory-literatura-biblioteka-1-7lutego-2020-r#wystawy-towarzysz%C4%85ce-festiwalowi
Marta Kunicka
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Nowa edycja tablic skróconych UKD
W grudniu biegłego roku została opublikowana przez Bibliotekę Narodową nowa edycja tablic skróconych Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, przygotowana w Pracowni UKD BN na podstawie licencji Konsorcjum
UKD PL2019/01. Tym samym obecne wydanie UDC-102 zastępuje tablice
skrócone UDC-P058 z 2006 r. Zaprezentowana została baza Polska UKD
Online (wersja wzorcowa zawierająca pełny wykaz symboli UKD), która
będzie dostępna dla użytkowników w naszym kraju nieodpłatnie po uzyskaniu loginu dostępu. W związku z powyższym komunikatem Biblioteka
Narodowa zaplanowała spotkania informacyjne poświęcone prezentacji
narzędzi. Przedstawiano tam nową edycję tablic i omawiano wprowadzone
zmiany.
Źródło: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/szkolenia/spotkania-informacyjne-ukd/
Marta Kunicka

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa
artystycznego
W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii SARS-CoV-2 Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r.
instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin,
domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-iplacowek-szkolnictwa-artystycznego
Marta Kunicka

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Ustanowione w 1983 r. święto zabytków przypada na 18 kwietnia,
a jego inicjatorem jest Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS),
będąca ciałem doradczym przy UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów
na listę światowego dziedzictwa. Tego dnia świętują także wszyscy, którzy na co dzień zajmują się zabytkami – konserwatorzy, historycy sztuki
i architektury, urbaniści, archeolodzy i przedstawiciele innych zawodów
pracujący na rzecz ochrony zabytków, a także wszyscy odpowiedzialni właściciele, opiekunowie i zarządcy obiektów zabytkowych. Celem tego dnia
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jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego oraz prezentowanie zabytków
o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny
kulturowej w kraju.
Źródło: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4307
Marta Kunicka

Tydzień Bibliotek
Siedemnasty Tydzień Bibliotek mający miejsce pomiędzy 8 a 15 maja
zorganizowany został pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ niemal wszystkie inicjowane przez organizatorów wydarzenia miały charakter online w związku ze światową pandemią.
I tak np. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprosiła odwiedzających na
swoje strony, gdzie można było między innymi zwiedzić cyfrowe wystawy,
wysłuchać kilku ciekawych opowieści i rozwiązać quiz wiedzy o bibliotece.
Na bazie zbiorów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej bibliotekarze
BU prezentowali wybrane przepisy kulinarne, aby „rozsmakować” czytelników.
Źródło: https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2020-w-bibliotece-uniwersyteckiejw-toruniu/
Marta Kunicka

Plener „Odkryj książkę na nowo”
W Szczecinie na Łasztowni od 14 do 16 czerwca miała miejsce 8. Edycja pleneru literackiego, który w tym roku zbiegł się z Dniami Morza. Inicjatywa zorganizowana przez Szczecińską Agencję Artystyczną, Muratora
EXPO i Targi Książki adresowana jest do miłośników książek, ale ma także
za zadanie przyciągnąć mieszkańców i turystów. Tegoroczny plener odwiedziło ponad 8000 osób, które korzystały z bardzo bogatej oferty programu.
Podczas imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach detektywistycznych, spotkać się z ulubionymi pisarzami czy posłuchać wykładów.
Do najmłodszych skierowany był Ostry Dyżur Literacki – akcja promująca
czytelnictwo w zaskakującej happeningowej formie, zainicjonowana przez
Fundację Czas Dzieci.
Wśród gości byli m.in.: Piotr Borlik, prof. Jerzy Bralczyk, Roman Czejarek, Jakub Ćwiek, Jacek Fedorowicz, Arkady Radosław Fiedler, dr Lucyna
Kirwil, Sławomir Koper, Marta Matyszczak, Łukasz Orbitowski, Piotr Rozmus, Dorota Schrammek, Magda Stachula i Sylwia Trojanowska.
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Podczas imprezy ogłoszono laureatkę Gryfii – Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej dla Autorki, organizowanej przez „Kurier Szczeciński”. Zwyciężczynią w tym roku została Ula Ryciak, autorka książki Nela i Artur. Koncert
intymny Rubinsteinów. Odwiedzający mieli możliwość spotkania się również z pozostałymi nominowanymi do nagrody, którymi były: Karolina Bednarz, Anna Fryczkowska, Katarzyna J. Kowalska i Agnieszka Szpila.
Swoją ofertę na plenerze prezentowało ponad 50 wystawców, a odwiedzający, jak zawsze, mieli możliwość nabycia książek w promocyjnych
cenach.
Źródło: http://www.muratorexpo.pl/targi/plener-literacki-w-szczecinie/informacje/
Marta Kunicka

Pasja czytania
W ramach projektu Pasja czytania Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało dla bibliotekarzy bezpłatny kurs e-learningowy Strony
i blogi czytelnicze, który miał im przybliżyć narzędzia do przygotowania
prostych stron internetowych i blogów oraz sposoby wykorzystania ich do
krzewienia kultury czytelniczej. Możliwość zorganizowania szkolenia dało
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i dofinansowanie
w programie MKiDN Partnerstwo dla książki.
Kolejnym kursem zorganizowanym w ramach projektu Pasja czytania
było szkolenie poświęcone publikacjom elektronicznym.
Źródło: http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=22560
Marta Kunicka
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AKTUALNY WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH
w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF
IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Czasopisma zagraniczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Functional Sports Nutrition
Fussballtraining
International Journal of Sports Medicine
JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance
Leichtathletiktraining
Marketing Science
Physio Active
Pt Zeitschrift fur Physiotherapeuten
Research Quarterly for Exercise and Sport

Czasopisma polskie
I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografia Bibliografii Polskich
2. Bibliotekarz
3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
4. Polska Bibliografia Bibliologiczna
5. Rocznik Biblioteki Narodowej
II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA
1. Controlling i Rachunkowość Zarządcza
2. Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne
3. Ekonomista
4. Harvard Business Review Polska
5. Health Problems of Civilization
6. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
7. Logistyka
8. Marketing i Rynek
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9. MICE Poland
10. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
11. Organizacja i Kierowanie
12. Personel i Zarządzanie
13. Problemy Jakości
14. Przegląd Organizacji
15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
16. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego
17. Rozprawy Społeczne = Social Dissertations
18. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)
19. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu
20. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO
1. Academia : magazyn PAN
2. Chowanna
3. Deutsch Aktuell
4. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
5. English Matters
6. Forum Akademickie
7. Nowa Szkoła
8. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
9. Rozprawy Społeczne = Social Dissertations
10. Studies in Sport Humanities / AWF Kraków
11. Szkoła Specjalna
12. Świat Nauki
13. Wiedza i Życie
14. Wychowanie Fizyczne w Szkole
15. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu
IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ
1. Kwartalnik Policyjny
2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)
3. Wiedza Obronna
V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA
1. Anthropological Review
2. Antropomotoryka
VI. MEDYCYNA. HIGIENA.
REHABILITACJA
1. Acta Balneologica
2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
3. Ból
4. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
5. Fizjoterapia Polska
6. Food Forum
7. Health Problems of Civilization
8. Help : jesteśmy razem
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Journal of Physical Education & Health. Social Perspective
Medicina Sportiva Practica
Medicina Sportiva Suplement
Medycyna Manualna
Medycyna Sportowa
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja
Physiotherapy Review (Medycyna Manualna)
Polski Merkuriusz Lekarski
Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
Rehabilitacja Medyczna
Rehabilitacja w Praktyce
Roczniki PZH
Studia Medyczne = Medical Studies
Terapia : uzależnienia i współuzależnienia
Współczesna Dietetyka

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA
1. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
2. Antropomotoryka
3. Asystent Trenera
4. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF
5. Body Challenge
6. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
7. Cross
8. Góry : górski magazyn sportowy
9. #Grajmy Razem!
10. Journal of Human Kinetics - dostęp online
11. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective
12. Magazyn Olimpijski
13. Medicina Sportiva Practica
14. Medicina Sportiva Suplement
15. Medycyna Sportowa
16. Men’s Health
17. Olimpionik
18. Piłka Nożna : tygodnik
19. Polish Journal of Sport & Tourism / AWF Warszawa. ZWWF Biała Podlaska
20. Przegląd Sportowy
21. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk
22. Runner’s World
23. SKI : magazyn dla narciarzy
24. Sport
25. Sport dla Wszystkich
26. Sport dla Wszystkich : bodybuilding, fitness
27. Sport i Turystyka: środkowoeuropejskie czasopismo naukowe
28. Sport Wyczynowy
29. Trends in Sport Sciences
30. Trener
31. Women’s Health
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32.
33.
34.
35.
36.

Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu
Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF Katowice - dostęp online
Żagle

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA
1. Cross
2. Economic and Regional Studies = Studia Ekonomiczne i Regionalne
3. Folia Turistica
4. Góry : górski magazyn sportowy
5. Hotelarz
6. National Geographic Polska
7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
8. Physical Culture and Sport. Studies and Research
9. Płaj
10. Problemy Turystyki i Hotelarstwa
11. Rynek Turystyczny
12. Sport i Turystyka: środkowoeuropejskie czasopismo naukowe
13. Sudety
14. Taternik
15. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne)
16. Turyzm
17. Wiadomości Turystyczne
18. Wierchy
19. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja
IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE
1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego
2. Dziennik Gazeta Prawna
3. Polska Dziennik Zachodni
4. Focus
5. Gazeta Wyborcza
6. Newsweek Polska
7. Rzeczpospolita
8. Wprost
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BAZY DANYCH DOSTĘPNE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Bazy własne biblioteki:
•• PROLIB
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii
Wychowania Fizycznego.
•• BIBLIOGRAFIA M21
Zawiera dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły,
udział w konferencjach naukowych),
prace magisterskie i doktorskie oraz
Bibliografię Zawartości Czasopism
(informacje bibliograficzne o zawartości wybranych tytułów czasopism
polskich z zakresu kultury fizycznej,
sportu, edukacji obronnej, nauk biologiczno-medycznych, rehabilitacji oraz
turystyki i rekreacji).
W ramach serwisu EBSCO:
•• project EIFL (m.in. Academic Search
Complete, Medline)
•• SPORTDiscuss with Full Text
•• Hospitality and Tourism Complete

W ramach krajowej licencji (na platformie WBN):
•• Wydawnictwo ELSEVIER
•• Wydawnictwo SPRINGER
•• WILEY Online Library
•• Czasopismo NATURE
•• Czasopismo SCIENCE
•• Baza WEB OF SCIENCE
•• Baza SCOPUS
Na platformie OVID – czasopisma elektroniczne:
•• Exercise and Sport Science Reviews
•• Journal of Strength and Conditioning
Research
•• Strength and Conditioning Journal
Na platformie Biblioteki Narodowej:
•• ACADEMICA
Czasopisma elektroniczne:
•• International Journal of Applied Information and Communication Technology

Nowości

w zbiorach

WYKAZ KSIĄŻEK ZAREJESTROWANYCH

W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AWF W KATOWICACH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo, bibliografie, ogólne podstawy wiedzy i kultury
FRYE C.D.: Microsoft® Excel® 2013 : krok po kroku. Warszawa : APN „Promise”, 2013.
(Krok po Kroku). Sygn.: CZYT. 00
Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić
w Internecie / red. nauk. K. Grzybczyk. Warszawa : Difin, 2017. Sygn.: CZYT. 00
SIMON J.: Excel : profesjonalna analiza i prezentacja danych. Gliwice : Helion, cop.
2006. Sygn.: CZYT. 00
STAWARZ-GARCIA B.: Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów.
Wyd. 2, dodr. 3. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. (E-marketing). Sygn.: CZYT.
339.138
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez
Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL 2019/01 / [oprac. tabl. J. Hys, J. Kwiatkowska]. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2019. Sygn.: CZYT. 57098
WINSTON W.L.: Microsoft Excel 2016 : analiza i modelowanie danych biznesowych.
Warszawa : APN „Promise”, 2017. Sygn.: CZYT. 00
WROTEK W.: Technologia informacyjna : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Gliwice : Helion - Edukacja, cop. 2006. (Informatyka Europejczyka). Sygn.: CZYT. 00
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Jakubowski, J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2017. Sygn.: CZYT. 3; W 57194
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2018. Sygn.: CZYT. 3; W 57195
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Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2019. Sygn.: CZYT. 3; W 57196
Filozofia, psychologia, religia
ASTER E.: Historia filozofii. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1969. Sygn.: CZYT. 1
BAUM E.: Terapia zajęciowa. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
Sygn.: CZYT. 615.8
BĄCZEK J.B., JANIK D.: Mistrzowskie strategie : rozwiń swój potencjał. Warszawa :
Stageman, 2019. Sygn.: CZYT. 796:159.9; W 57323-57324
CHARĘZIŃSKA A., SZULC J.: Sensoryczne niemowlę. Warszawa : Mamania - Grupa
Wydaw. Relacja, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 159.9; W 57426
CZEPCZOR-BERNAT K., BRYTEK-MATERA A.: Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria i praktyka. Warszawa : Difin, 2020. (Engram). Sygn.: CZYT. 616
DOBIŃSKA G., CIEŚLIKOWSKA-RYCZKO A.: Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą. Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódzkiego, 2019. (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć). Sygn.: CZYT. 37
HARTLEY P.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław : Astrum, 2006. (Kreatywność). Sygn.: CZYT. 316
HESZEN-CELIŃSKA I., SĘK I.: Psychologia zdrowia. Wyd. nowe. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2020. Sygn.: CZYT. 616; W 57375-57376
ILGNER A.: Skalni wojownicy : trening mentalny dla wspinaczy / [przedm. J. Long].
Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław : Sudetica Verticalia, 2018. Sygn.: CZYT. 796.5
KING B.M., MINIUM E.W.: Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wyd. 1 pol.,
dodr. 1 / red. nauk. J. Brzeziński. Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2020. Sygn.: CZYT. 3
KONARSKA J.: Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków : Oficyna
Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.
Sygn.: CZYT. 376
LE CORRE E.: Ruch naturalny w praktyce. Łódź : Galaktyka, cop. 2019. Sygn.: CZYT.
796.012; W 57030-57031
LOWEN A.: Duchowość ciała : bioenergetyka w terapii ciała i duszy. Wyd. 4. Warszawa : Czarna Owca, 2020. Sygn.: CZYT. 159.9
PEASE A.: Język ciała : jak czytać myśli ludzi z ich gestów. Wyd. 4. Kraków : Gemini,
1995. Sygn.: CZYT. 159.9
PIEPER J.: W obronie filozofii. Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1985. Sygn.: CZYT. 1
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Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / red. nauk. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska. Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2020.
Sygn.: CZYT. 616
SCARAVELLI V.: Przebudzenie kręgosłupa : joga - zdrowie, witalność, energia /
z przedm. B.K.S. Iyengara oraz fot. V. Scaravelli wykonanymi przez R. Howarda. Łódź :
Studio Koloru, 2017. Sygn.: CZYT. 613; W 56967
SROKA R.: Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody. Warszawa :
Wydaw. Nauk. UKSW, 2016. Sygn.: CZYT. 33
SZMALEC J.: Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich. Warszawa : Difin, cop.
2019. (Engram). Sygn.: CZYT. 159.9; W 57101
TERELAK J.F.: Psychologia stresu. Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, cop. 2001.
Sygn.: CZYT. 159.9
WELSCHE M.: Ukierunkowana na relacje pedagogika ruchu według koncepcji Weroniki Sherborne. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Sygn.: CZYT. 159.9
Wolność : szczęście czy tragedia? : praca zbiorowa / pod red. J. Zimnego ; Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola : Jan Zimny, 2019. Sygn.: CZYT. 1
ZIMBARDO P.G., BOYD J.: Paradoks czasu / red. nauk. M. Materska. Wyd. 2 zm.,
dodr. 7. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 159.9
Socjologia, statystyka, demografia, etnologia
BORG J.: Perswazja : sztuka pozytywnego wpływania na ludzi. Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2011. Sygn.: CZYT. 316.6
„Czas ukoi nas?” : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red.
nauk. W. Muszyński. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie Życia Społecznego).
Sygn.: CZYT. 316
HARTLEY P.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław : Astrum, 2006. (Kreatywność). Sygn.: CZYT. 316
Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego /
red. nauk. W. Muszyński, M. Sokołowski. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie
Życia Społecznego). Sygn.: CZYT. 379.8
Homo creator czy homo ludens? : twórcy, internauci, podróżnicy / red. nauk. W. Muszyński, M. Sokołowski. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie Życia Społecznego). Sygn.: CZYT. 379.8
JAŻDŻEWSKA I.: Statystyka : podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji. Łódź :
Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2019.Sygn.: CZYT. 3
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KAMIŃSKA-RADOMSKA I.: Kultura biznesu : normy i formy. Wyd. 1, dodr. 8. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 3
KING B.M., MINIUM E.W.: Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wyd. 1 pol.,
dodr. 1 / red. nauk. J. Brzeziński. Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2020. Sygn.: CZYT. 3
KONARSKA J.: Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków : Oficyna
Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.
Sygn.: CZYT. 376
ŁOSZEWSKI K.: Smart casual : męski styl. Olasznica : Bosz, 2013. Sygn.: MCZYT
56987
Medialne oblicza sportu / pod red. K. Burskiej i B. Cieśli. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2020. Sygn.: CZYT. 796:316
NIEDBALSKI J.: Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością : od pasywności
i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2019. (Aktywni (Nie)pełnosprawni). Sygn.: CZYT. 316
Nowe oblicza współczesnej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. J. Zimnego ;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola : [Jan Zimny], 2019. Sygn.:
CZYT. 36
Psychologia społeczna : encyklopedia Blackwella / red. nauk. A.S.R. Manstead,
M. Hewstone [i in.]. Wyd. pol. / wstęp i red. nauk. J. Czapiński. Warszawa : Jacek Santorski & CO Wydaw., [2001]. Sygn.: CZYT. 316.6
RUDENKO W.: Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych : testy parametryczne : realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych. Warszawa : Oficyna
Wydaw. Aspra-JR, 2020. Sygn.: CZYT. 37
SMÓŁKA P.: Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wyd. 2. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. (HR). Sygn.: CZYT.
316
STOKOWSKI F.: Demografia. Wyd. 2 zm. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne,
cop. 2019. Sygn.: CZYT. 3; W 56955
SUTOR J.: Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Sygn.: CZYT. 34
SUTOR J.: Korespondencja dyplomatyczna. Wyd. 5. Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa,
2017. Sygn.: CZYT. 32
SZOSTEK D.: Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych. Toruń : Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja
Kopernika, 2019. Sygn.: CZYT. 005
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SZTUMSKI J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. 8 zm. i uzup. Katowice : Śląsk Wydaw. Nauk., 2020. Sygn.: CZYT. 3; W 57155
TUROWSKI J.: Socjologia : wielkie struktury społeczne. Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop.
2000. (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 144). Sygn.: CZYT. 316
Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red.
L. Frąckiewicz i W. Koczura. Wyd. 2 rozsz. Katowice : Wydaw. AE, 2010. (Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). Sygn.: CZYT. 36
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Jakubowski, J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2017. Sygn.: CZYT. 3; W 57194
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2018. Sygn.: CZYT. 3; W 57195
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. J. Wątroba]. Kraków : StatSoft Polska, 2019. Sygn.: CZYT. 3; W 57196
ZIMBARDO P.G., BOYD J.: Paradoks czasu / red. nauk. M. Materska. Wyd. 2 zm.,
dodr. 7. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 159.9
Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość, opieka społęczna
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania / red. nauk. R. Milic-Czerniak. Warszawa : Difin, 2019. Sygn.: CZYT. 339.138
BAJDA K.: Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego : studium teoretyczno-empiryczne. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2019. Sygn.: CZYT. 796.332;
W 57373
BARCIK J., SROGOSZ T.: Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. 4. zaktual. i zm.
Warszawa : C.H. Beck, 2019. (Studia Prawnicze). Sygn.: CZYT. 34
BARTKOWIAK G.: Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2009. Sygn.: CZYT. 005
BERNATT M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa : Wydaw. Nauk. Wydz. Zarządzania Uniw. Warszawskiego, 2009.
(Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ; 4). Sygn.: CZYT. 33
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje / red. nauk.
D.S. Kozerawski. Toruń : Adam Marszałek, 2019. Sygn.: CZYT. 32
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. nauk. M. Banasik, A. Rogozińska. Warszawa : Difin,
2019. Sygn.: CZYT. 32
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku / red. nauk. R. Zięba. Warszawa : Poltext, 2018. Sygn.: CZYT. 32
BIENIEK M., BIENIEK M., MAZUR S.: Wojska powietrznodesantowe : historia, przeznaczenie, udział w operacjach bojowych. Kraków : AWF, 2019. (Monografie / Akademia
Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 39). Sygn.: CZYT. 35
BORYCZKA M.: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Katowice : Wydaw. UE, 2014.
(Podręcznik). Sygn.: CZYT. 331
CHLABICZ-BISKUPSKA B.: Rowerzyści : przepisy po zmianach. Oprac. wg stanu
prawnego na dzień 15 czerwca 2011 r. Warszawa : Infor Biznes, cop. 2011. (Poradnik).
Sygn.: CZYT. 62/63
DERCZ M., REK T.: Ustawa o działalności leczniczej : komentarz. Wyd. 3, stan prawny
na 15 marca 2019 r. z uwzględnieniem ustawy z 9 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2219)
wchodzącej w życie 1 kwietnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. (Komentarze Praktyczne). Sygn.: CZYT. 614
DRÓŻDŻ M.: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz. Wyd. 2. Warszawa : C.H. Beck, 2020. (Krótkie Komentarze Becka). Sygn.: CZYT. 35
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. [T.] 1, Aspekty geopolityczne i militarne / red. nauk. Z. Trejnis, L. Trzcińska ; Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa. Wyd. 2. Toruń : Adam Marszałek, 2019. (Securitas et Societas). Sygn.: CZYT. 32
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. [T.] 2, Aspekty ekonomiczno-społeczne / red. nauk. K. Stańczyk, R. Chyrzyński ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa. Wyd. 2. Toruń : Adam Marszałek, 2019.
(Securitas et Societas). Sygn.: CZYT. 32
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. [T.] 3, Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne / red. nauk. M. Marciniak, J. Adamkiewicz ; Wojskowa
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa. Wyd. 2. Toruń : Adam
Marszałek, 2019. (Securitas et Societas). Sygn.: CZYT. 32
Dylematy współczesnej obronności Polski. [T.] 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa / red. nauk. Z. Trejnis, L. Trzcińska ; Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa. Toruń : Adam Marszałek, 2017. (Securitas et
Societas). Sygn.: CZYT. 32
GEEY D.: Umowa stoi : tajemnice piłkarskich kontraktów i wielomilionowych transferów w Premier League / przedm. G. Vialli. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT
57037
GRABOWSKI A.: Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 796.06; W 56978-56979
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Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym /
red. nauk. A. Zbaraszewska, B. Dziewiałtowski-Gintowt ; Wyższa Szkoła Pedagogiki
i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Nauk. WSPiA, 2019. Sygn.:
CZYT. 32
JABŁONOWSKA L., MYŚLIWIEC G.: Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy. Warszawa : Difin, cop. 2014. (Engram). Sygn.: CZYT. 005; W 57041
JASTRZĘBSKA M.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2012. (Seria Akademicka). Sygn.: CZYT. 336
JEDEL J., ZAWADZKI J., PIETREK G.: Charakterystyka obiektów imprez masowych :
aspekt modeli ekonomicznych i bezpieczeństwa / [Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS,
2019. Sygn.: CZYT. 35
JĘDRZEJEWSKI L.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje,
problemy i dylematy modelu państwa i demokracji. Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego,
2018. Sygn.: CZYT. 336
KARKOWSKA D.: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta : komentarz.
Wyd. 3, stan prawny na 15 grudnia 2015 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. (Komentarze Praktyczne). Sygn.: CZYT. 614
Kierunki rozwoju innowacji w turystyce / red. nauk. B. Pabian, B. Reformat. Katowice : Wydaw. UE, 2018. (Praca Naukowa). Sygn.: CZYT. 338.48
Kodeks cywilny : komentarz / red. nauk. J. Ciszewski, P. Nazaruk ; B. Bajor [i in.].
Stan prawny na 30 lipca 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. (Komentarz
Jednotomowy). Sygn.: CZYT. 34
KOŁACZKOWSKI B., DIALLO B.S.: Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych : wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe. Poznań : Wydaw. Nauk.
UAM, 2016. (Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 196). Sygn.:
CZYT. 796.06
Konstytucja biznesu / [oprac. red. i meryt. A. Kaszok]. Wyd. 2, stan prawny: 15 marca
2019 r. Bielsko-Biała : Od.Nowa, 2019. Sygn.: CZYT. 33
KORNBERGER-SOKOŁOWSKA E., BITNER M.: Prawo finansów samorządowych.
Stan prawny na 15 maja 2018 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. (Seria Akademicka). Sygn.: CZYT. 336
KOSTRZEWA P.: Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Stan prawny na 15 lutego
2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. (Poradniki Kadrowe). Sygn.: CZYT. 36
KOWALCZYK S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
cop. 2016. Sygn.: CZYT. 64
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Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce / red. nauk. J. Gierszewski, M. Kubiak.
Toruń : Adam Marszałek, 2019. Sygn.: CZYT. 32
Leksykon terminów policyjnych / pod red. R. Kochańczyka i P. Mięsiaka. Katowice :
Szkoła Policji, 2019. (Protegere et Prodesse ; 12). Sygn.: CZYT. 35; W 57143
MAJEWSKI J.: Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych na przykładzie meczów piłki nożnej. Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygn.:
CZYT. 796.332
MARSZAŁEK M.: Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych : teoria i praktyka operacji
humanitarnych. Warszawa : Difin, 2018. (Bezpieczeństwo). Sygn.: CZYT. 35
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red.
T. Jasudowicza ; we współpr. z M. Szuniewicz i M. Balcerzakiem. Toruń : Tow. Nauk.
Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007. Sygn.: CZYT. 34
MILLER M.: Przyciąganie talentów : jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych.
Warszawa : MT Biznes, 2020. Sygn.: CZYT. 005
MURAS Z.: Podstawy prawa. Wyd. 5 uaktual. i zm. Warszawa : C.H. Beck, 2020.
(Skrypty Becka). Sygn.: CZYT. 34
Nowe oblicza współczesnej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. J. Zimnego ; Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola : [Jan Zimny], 2019. Sygn.: CZYT. 36
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń / red. nauk. J. Pokrzywniak ; [aut.] J. Pokrzywniak [i in.]. Stan prawny na 25 maja 2018 r. z uwzgl. zmian wynikających z ust.
z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486; zm. Dz.U. z 2018 r.
poz. 378. poz. 650), wchodzących w życie z dn. 1 paźdz. 2018 r. Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2018. (Zagadnienia Prawne). Sygn.: CZYT. 36
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby / red. nauk. A. Michalak ;
Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2019. Sygn.: CZYT. 35
OCHMANN P., PISZ M.: Prawo konstytucyjne : kompendium / red. R. Piotrowski. Wyd.
2 zm. i uaktual. Warszawa : C.H. Beck, 2018. (Skrypty Becka). Sygn.: CZYT. 34
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - wspólne zobowiązania i wyzwania : materiały z konferencji / [zesp. red. P. Mięsiak, A. Warecki]. Katowice : Szkoła Policji, 2017. (Protegere et Prodesse ; 9). Sygn.: CZYT. 339; W 57145
OTOK S.: Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka. Wyd. 10,
dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. Sygn.: CZYT. 32
PODLEŚNY A.: Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
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Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. B. Gnela ; P. Dąbek [i in.]. Wyd. 3,
stan prawny na 1 września 2018 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. (Seria
Akademicka). Sygn.: CZYT. 34
Polityczne kształty sportu / red. nauk. A. Dubicki, R. Jung, M.M. Kobierecki. Poznań :
Bogucki Wydaw. Nauk., 2020. Sygn.: CZYT. 796(091)
Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić w Internecie / red. nauk. K. Grzybczyk. Warszawa : Difin, 2017. Sygn.:
CZYT. 00
Powszechna historia państwa i prawa / [oprac. meryt. K. Pudłowska]. Warszawa :
C.H. Beck, 2020. (W Pigułce). Sygn.: CZYT. 34
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla / pod red. P. Cybuli. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2018. Sygn.: MCZYT 56965
Prawo gospodarcze : kompendium / red. J. Olszewski ; aut. R. Bielaszka [i in.]. Wyd. 8.
Warszawa : C.H. Beck, 2019. (Skrypty Becka). Sygn.: CZYT. 33
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / red. P. Sarnecki ; [aut.] P. Czarny
[i in.]. Wyd. 9 zm., rozsz. i zaktual. Warszawa : C.H. Beck, 2014. (Podręczniki Prawnicze).
Sygn.: CZYT. 34
Prawo konstytucyjne w pigułce / oprac. meryt. K. Czajkowska-Matosiuk. Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Warszawa : C.H. Beck, 2020. (W Pigułce). Sygn.: CZYT. 34
Prawo medyczne w pigułce / [oprac. meryt. K. Pudłowska]. Stan prawny: marzec
2020 r. Warszawa : C.H. Beck, 2020. (W Pigułce). Sygn.: CZYT. 614
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : komentarz / red. nauk. J. Woźnicki ; I. Degtyarova [i in.]. Stan prawny na 31 lipca 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2019.
(Komentarze). Sygn.: CZYT. 378
ROZKWITALSKA M.: Bariery w zarządzaniu międzykulturowym : perspektywa filii
zagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Sygn.: CZYT. 005
RÓJ J., SOBIECH J.: Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa : Wolters Kluwer
Polska - Dom Wydawniczy ABC, 2006. Sygn.: CZYT. 614
SENCZYK D.: Istota i charakterystyka zagrożeń asymetrycznych według strategii bezpieczeństwa różnych państw / Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I
w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Nauk. WSPiA, 2020. Sygn.: CZYT. 32
SNAŻYK Z., SZAFRAŃSKI A.: Publiczne prawo gospodarcze. Wyd. 8. Warszawa :
C.H. Beck, 2018. (Podręczniki Prawnicze). Sygn.: CZYT. 33

Nowości w zbiorach

143

SROKA R.: Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody. Warszawa :
Wydaw. Nauk. UKSW, 2016. Sygn.: CZYT. 33
STAWARZ-GARCIA B.: Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów.
Wyd. 2, dodr. 3. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. (E-marketing). Sygn.: CZYT.
339.138
STROŻEK P.: Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku. Warszawa : Inst. Sztuki Polskiej Akad.
Nauk, 2019. Sygn.: MCZYT 57134
SUTOR J.: Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Sygn.: CZYT. 34
SUTOR J.: Korespondencja dyplomatyczna. Wyd. 5. Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa,
2017. Sygn.: CZYT. 32
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy / pod red.
B. Hadyniaka i J. Monkiewicza. Warszawa : Poltext, cop. 2010. (Współczesne Ubezpieczenia). Sygn.: CZYT. 36
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania / pod
red. L. Gąsiorkiewicza i J. Monkiewicza. Warszawa : Poltext, cop. 2010. (Współczesne
Ubezpieczenia). Sygn.: CZYT. 36
UHMA P.: Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kraków : Oficyna Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. Sygn.:
CZYT. 32
Ustawa o finansach publicznych : komentarz / red. nauk. Z. Ofiarski ; A. Borodo [i in.].
Wyd. 2, stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwers Polska, 2020.
(Komentarze). Sygn.: CZYT. 336
Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym : komentarz / red. nauk. M. Grabiec ;
[aut.] T. Chentosz [i in.]. Stan prawny na 1 maja 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2019. (Komentarze Praktyczne). Sygn.: CZYT. 339
Wolność : szczęście czy tragedia? : praca zbiorowa / pod red. J. Zimnego ; Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola : Jan Zimny, 2019. Sygn.: CZYT. 1
Współczesne finanse publiczne : ujęcie sektorowe / red. nauk. A. Alińska, B. Woźniak ; aut. rozdz. A. Alińska [i in.]. Warszawa : Difin, 2019. Sygn.: CZYT. 336
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń / red. nauk. D. Nowak, C. Sochala, A. Warmiński ; [zesp. aut. D. Nowak
i in.] ; Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2019. Sygn.: CZYT. 35
Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. L. Frąckiewicz i W. Koczura. Wyd. 2 rozsz. Katowice : Wydaw. AE im. Karola Adamieckiego,
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2010. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach).
Sygn.: CZYT. 36
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa / red. nauk.
A. Szczygielska ; [zesp. aut. A. Szczygielska i in.] ; Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2019. Sygn.: CZYT. 32
Szkolnictwo, oświata, pedagogika, wychowanie
DOBIŃSKA G., CIEŚLIKOWSKA-RYCZKO A.: Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą. Łódź : Wydaw. Uniw.
Łódzkiego, 2019. (Terapia Pedagogiczna : warsztaty i scenariusze zajęć). Sygn.: CZYT. 37
HYLA M.: Przewodnik po e-learningu. Wyd. 5 zm. i poszerz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. Sygn.: CZYT. 37
KING B.M., MINIUM E.W.: Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wyd. 1 pol.,
dodr. 1 / red. nauk. J. Brzeziński. Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2020. Sygn.: CZYT. 3
KONARSKA J.: Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków : Oficyna
Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akad. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019.
Sygn.: CZYT. 376
NITECKA-WALERYCH A.: Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Toruń : Adam Marszałek, 2019. Sygn.: CZYT. 796.01; W 56991
OWCZAREK S.: Gimnastyka przedszkolaka. Warszawa : Korso, 2020. Sygn.: CZYT.
796.41; W 57273
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : komentarz / red. nauk. J. Woźnicki ; I. Degtyarova [i in.]. Stan prawny na 31 lipca 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2019.
(Komentarze). Sygn.: CZYT. 378
RUDENKO W.: Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych : testy parametryczne : realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych. Warszawa : Oficyna
Wydaw. Aspra-JR, 2020. Sygn.: CZYT. 37
SZMALEC J.: Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich. Warszawa : Difin, cop.
2019. (Engram). Sygn.: CZYT. 159.9; W 57101
WARCHOŁ K., ZIELIŃSKI J.: Planowanie zajęć wychowania fizycznego w rocznym
cyklu nauczania szkoły podstawowej : podręcznik dla studentów kierunku Wychowanie
fizyczne, nauczycieli wychowania fizycznego. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego,
2020. Sygn.: CZYT. 796.01; W 57369
WELSCHE M.: Ukierunkowana na relacje pedagogika ruchu według koncepcji Weroniki Sherborne. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Sygn.: CZYT. 159.9
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ZADARKO-DOMARADZKA M.: Edukacja zdrowotna : wybrane aspekty dla studentów
i nauczycieli wychowania fizycznego. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2020.
Sygn.: CZYT. 613; W 57367
Turystyka, rekreacja, czas wolny, hotelarstwo, gastronomia
BOGDAN M.M.: Retoryka w turystyce : perswazyjność wystąpień przewodników turystycznych. Wrocław : Wydaw. AWF, 2019. (Studia i Monografie Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, nr 135).Sygn.: CZYT. 338.486
CHYLIŃSKA D., KOSMALA G.: Czym jest turystyka? : wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 338.48; W 5692756928
„Czas ukoi nas?” : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red.
nauk. W. Muszyński. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie Życia Społecznego).
Sygn.: CZYT. 316
GĄDEK-HAWLENA T., ŻABIŃSKA T.: Transport w turystyce. Katowice : Wydaw. UE,
2017. (Podręcznik). Sygn.: CZYT. 338.48
Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego /
red. nauk. W. Muszyński, M. Sokołowski. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie
Życia Społecznego). Sygn.: CZYT. 379.8
Homo creator czy homo ludens? : twórcy, internauci, podróżnicy / red. nauk. W. Muszyński, M. Sokołowski. Toruń : Adam Marszałek, 2008. (Przestrzenie Życia Społecznego). Sygn.: CZYT. 379.8
JAŻDŻEWSKA I.: Statystyka : podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji. Łódź :
Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2019.Sygn.: CZYT. 3
KAŁASKA M.: Przestrzeń turystyczna miast dualnych Maghrebu / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa : UW. WGiSR, 2020.
Sygn.: CZYT. 338.482/.483
Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego / pod red. J. Adamczyk, A. Stasiaka i B. Włodarczyka. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa ; Łódź : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2019. Sygn.: CZYT. 91
KIEŁKOWSKI J.: Zdobycie Tatr : historia i kronika taternictwa. T. 3, Lata 1926-1945.
Katowice : Stapis, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 796.5
Kierunki rozwoju innowacji w turystyce / red. nauk. B. Pabian, B. Reformat. Katowice : Wydaw. UE, 2018. (Praca Naukowa). Sygn.: CZYT. 338.48
KMIOŁEK-GIZARA A.: Technologia gastronomiczna : kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego. [Cz.] 1. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Sygn.: CZYT. 64

146

Biblioteka AWF w Katowicach. Materiały. Zbiory. Wydarzenia

KMIOŁEK-GIZARA A.: Technologia gastronomiczna : kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego. [Cz.] 2. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,
2014. Sygn.: CZYT. 64
NIEMCZYK A., SEWERYN R., KLIMEK K.: Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z. Warszawa : Difin, 2020. Sygn.: CZYT. 338.48
(Nie)pełnosprawny turysta : wybrane zagadnienia teorii i praktyki turystyki społecznej / pod red. J. Partyki i B. Wojcieszaka ; [zesp. aut. A. Józefczak i in.]. Warszawa :
Wydaw. PTTK „Kraj”, 2019. Sygn.: CZYT. 338.48
NOWACKI R.: Turystyka miejska. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2019. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, z. 527). Sygn.: CZYT. 338.48
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla / pod red. P. Cybuli. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2018. Sygn.: MCZYT 56965
Turystyka aktywna w teorii i praktyce : wybrane zagadnienia : podręcznik dla studentów / praca pod red. R. Tomika, A. Vierek i G. Kosmali ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT.
338.48-52; W 57115-57116
WISKULSKI T.: Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji / [Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk :
Wydaw. Uczelniane AWFiS, 2019. Sygn.: CZYT. 338.48
Matematyka, nauki przyrodnicze i biologiczne
Badania operacyjne / red. nauk. W. Sikora ; aut. M. Anholcer [i in.]. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008. Sygn.: CZYT. 3
BERTALANFFY L.: Ogólna teoria systemów : podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1984. Sygn.: MCZYT 57078
BORKOWSKI J.: Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego : dla studentów i trenerów oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi, skąd bierze się energia do
pracy mięśni / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyd. 3 popr. i uaktual.
Wrocław : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 796:577; W 57275-57276
Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała / J. Tatarczuk [i in.]. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, cop. 2016. Sygn.: CZYT. 572
POLECHOŃSKI J.: Wpływ stymulacji szumem akustycznym, mechanicznym i elektrycznym na percepcję dotykową ręki oraz prędkość ruchów precyzyjnych palca wskazującego osób dorosłych i starszych / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 612; W 57192-57193
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Ziemia / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; oprac. nauk. E. Maciejowska, T. Ziętara ;
aut. t. M. Bajgier-Kowalska i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna
Świata ; 9). Sygn.: CZYT. 91
Medycyna
ANTCZAK A., TWOREK D.: Rekomendacje diagnostyki i leczenia POChP. Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2019. (Pigułka Wiedzy). Sygn.: CZYT. 616.2
Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu krążenia i układu oddechowego / [red.
prow. O. Strzelec ; aut. D. Szalewska i in.]. Gdańsk ; Otomin : AsteriaMed, 2019. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 57058-57059
Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego / [aut. A. Gójska-Grymajło
i in.]. Gdańsk ; Otomin : AsteriaMed, 2017. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57055-57056
BARRAL J.P.: Klatka piersiowa w ujęciu osteopatycznym / il. J. Roth ; konsult. meryt.
J. Ciechomski. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 615.8
BARTELMUS E.: Masaż i inne techniki manualne stosowane u dzieci w zaburzeniach
sensorycznych. Katowice : Elamed Media Group, 2019. (Biblioteka Rehabilitacja). Sygn.:
CZYT. 615.8; W 57261-57262
BAUM E.: Terapia zajęciowa. Wyd. 1, dodr. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.
Sygn.: CZYT. 615.8
BORENSTEIN D., CALIN A.: Fast Facts : ból dolnego odcinka kręgosłupa / [red. prowadzący J. Łapińska]. Wyd. 2 [właśc. 1]. Gdańsk ; Otomin : AsteriaMed, 2016. (FF Fast
Facts). Sygn.: CZYT. 615.8; W 57066-57067
BORKOWSKI J.: Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego : dla studentów i trenerów oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi, skąd bierze się energia do
pracy mięśni / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyd. 3 popr. i uaktual.
Wrocław : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 796:577; W 57275-57276
BRACHT P.: Dieta interwałowa : jak żyć długo i pozostać szczupłym i zdrowym. Kielce : Jedność, cop. 2020. (Jedność Zdrowie). Sygn.: CZYT. 613; W 57390
BRINGELAND N.E., BOEGER D.: Terapia blizn : metody stymulujące gojenie się ran
i usprawniające funkcjonowanie układu powięziowego / współpr. H. Bargfrede [i in.].
Wyd. 1 pol. / red. nauk. M. Szkolnicki. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2020. Sygn.:
CZYT. 615.8
CHARĘZIŃSKA A., SZULC J.: Sensoryczne niemowlę. Warszawa : Mamania - Grupa
Wydaw. Relacja, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 159.9; W 57426
CZEPCZOR-BERNAT K., BRYTEK-MATERA A.: Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości : teoria i praktyka. Warszawa : Difin, 2020. (Engram). Sygn.: CZYT. 616
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DAVIES C.: Jak pozbyć się chronicznego bólu barku : terapia punktów spustowych
w samodzielnym leczeniu: zapalenia torebki stawowej, mięśnia bicepsa, ścięgien i stawów, zespołu cieśni / z przedm. D.G. Simonsa. Białystok : Vital, 2020. Sygn.: CZYT.
615.8; W 57397
DERCZ M., REK T.: Ustawa o działalności leczniczej : komentarz. Wyd. 3, stan prawny
na 15 marca 2019 r. z uwzględnieniem ustawy z 9 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2219)
wchodzącej w życie 1 kwietnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. (Komentarze Praktyczne). Sygn.: CZYT. 614
DOBSKA M., DOBSKI P.: Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Sygn.: CZYT. 614
DOMAGALSKA-SZOPA M., SZOPA A.: Postępowanie usprawniające w mózgowym porażeniu dziecięcym. Katowice : Śląski Uniw. Medyczny, cop. 2018. Sygn.: CZYT. 616.8;
W 57189-57190
DROBNER Z.: Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących :
jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność. Białystok : Vital, 2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57411-57412
Ewakuacja i transport poszkodowanego : podręcznik / pod red. L. Styki ; [aut. J. Ciećkiewicz i in.]. Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2010. Sygn.: CZYT. 614
FARHI D.: Joga - sztuka życia : spokój i równowaga na co dzień. Wyd. 2. Warszawa :
Czarna Owca, 2020. Sygn.: CZYT. 613; W 57321
Fizjoterapia w chorobach neurologicznych / red. S. Lennon, G. Ramdharry, G. Verheyden. Wyd. pol. / red. M. Domagalska-Szopa. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop.
2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57347-57348
Fizjoterapia w trakcie i po leczeniu raka piersi / [red.] M. Mastrullo, A. Maestri ;
przedm. P. Farruggia. Wyd. pol. / red. H. Tchórzewska-Korba. Wrocław : Edra Urban
& Partner, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57350-57351
FRIEDRICH W.: Optymalne żywienie w sporcie : dieta dostosowana do dyscypliny
sportu. Wyd. 1 pol. / [red. nauk. J. Wyka]. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2020.
Sygn.: CZYT. 796:61; W 57086-57088
HESZEN-CELIŃSKA I., SĘK I.: Psychologia zdrowia. Wyd. nowe. Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2020. Sygn.: CZYT. 616; W 57375-57376
HOCHSCHILD J.: Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów. Wyd. 1 pol., dodr. /
pod red. P. Posłusznego. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 611;
W 57090-57091,57363-57365
HOYME R.J.: Klasyczne i nowoczesne techniki masażu : wyeliminuj ból i stres dzięki
odpowiednio dobranej metodzie. Białystok : Vital, 2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 5739957400
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Innowacje organizacyjne w szpitalach / pod red. J. Stępniewskiego, P. Karnieja,
M. Kęsego. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Sygn.: CZYT. 614
JACHACZ-ŁOPATA M., MILKA D.: Rozejście mięśnia prostego brzucha : terapia kompleksowa. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57084
KARKOWSKA D.: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta : komentarz.
Wyd. 3, stan prawny na 15 grudnia 2015 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. (Komentarze Praktyczne). Sygn.: CZYT. 614
KEMNITZ H.: Ćwiczenia kręgosłupa. Warszawa : Oficyna Wydaw. ABA, 2019. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 56976
Kompleksowe leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży / red.
nauk. J.E. Kiwerski. Warszawa : Wyższa Szkoła Rehabilitacji, 2019. Sygn.: CZYT. 615.8;
W 57259
Konturek fizjologia człowieka / red. nauk. T. Brzozowski. Wyd. 3. Wrocław : Elsevier
Urban & Partner, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 612; W 57338-57339
KOWALCZYK S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
cop. 2016. Sygn.: CZYT. 64
LANGENDOEN J., SERTEL K.: Przewodnik tapingu dla każdego : skuteczne łagodzenie bólu i szybka pomoc na 160 dolegliwości. Wyd. 2 zm. Białystok : Vital, 2020. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 57420
LEPORI L.P.: Atlas reumatoidalnego zapalenia stawów. Warszawa : ARW DK Media
Poland, 2019. Sygn.: CZYT. 616; W 56995
LOWEN A.: Duchowość ciała : bioenergetyka w terapii ciała i duszy. Wyd. 4. Warszawa : Czarna Owca, 2020. Sygn.: CZYT. 159.9
LOWEN A.: Miłość, seks i serce. Wyd. 3. Warszawa : Czarna Owca, 2019. Sygn.:
MCZYT 56964
LUMB A.B.: Fizjologia oddychania według Nunna. Wyd. pol. / red. nauk. D. Maciejewski. Warszawa : MediPage, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 612
MAZUREK J.: Aktywność fizyczna seniora : [przykładowe ćwiczenia zalecane przy
różnych rodzajach schorzeń i wiele innych porad]. Bielsko-Biała : Dragon, cop. 2020.
(Dragon Expert). Sygn.: CZYT. 613; W 57386
MCGILL S.: Dysfunkcje odcinka lędźwiowo-krzyżowego : prewencja i terapia w oparciu
o dowody naukowe. Wyd. pol. / [red. nauk. M Kuszewski, D Bąkowska]. Błonie : DB
Publishing, 2019. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57072-57073
MCGILL S.: Postaw na plecy : jak zbudować skuteczny program treningowy w oparciu
o wyniki badań naukowych. Łódź : Galaktyka, 2019. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57023-57024
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Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. 1, Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018 / pod red. M. Migały, B. Płonki-Syroki, S. Jandzisia. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2019. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska,
z. 511). Sygn.: CZYT. 61
Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. 2, Współczesne kierunki rozwoju
medycyny i fizjoterapii / pod red. M. Migały, J. Szczegielniaka, S. Jandzisia. Opole : Oficyna
Wydaw. PO, 2019. (Studia i Monografie / Politechnika Opolska, z. 513). Sygn.: CZYT. 61
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego /
[oprac. zesp.] Advanced Life Support Group oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Wyd. 2 pol., dodr. / pod red. J. Jakubaszki. Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2018. Sygn.: CZYT. 614
MIŃKO S.: Uśmierzyć ból. Brzezia Łąka : Poligraf, cop. 2016. Sygn.: CZYT. 615.8
NIEDBALSKI J.: Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością : od pasywności
i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2019. (Aktywni (Nie)pełnosprawni). Sygn.: CZYT. 316
OWCZAREK S.: Gimnastyka przedszkolaka. Warszawa : Korso, 2020. Sygn.: CZYT.
796.41; W 57273
POLECHOŃSKI J.: Wpływ stymulacji szumem akustycznym, mechanicznym i elektrycznym na percepcję dotykową ręki oraz prędkość ruchów precyzyjnych palca wskazującego osób dorosłych i starszych / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 612; W 57192-57193
Postępowanie ortopedyczne w chorobach biodra i miednicy / [red.] S.W. Cheatham,
M.J. Kolber. Wyd. pol. / red. W.J. Marczyński. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop.
2019. Sygn.: CZYT. 616.7; W 57355
Prawo medyczne w pigułce / [oprac. meryt. K. Pudłowska]. Stan prawny: marzec
2020 r. Warszawa : C.H. Beck, 2020. (W Pigułce). Sygn.: CZYT. 614
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / red. nauk. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska. Wyd. 1, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2020.
Sygn.: CZYT. 616
Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych : medycyna katastrof w zarysie :
podręcznik / pod red. J. Ciećkiewicza ; [aut. O. Benin-Goren i in.]. Wrocław : Górnicki
Wydaw. Medyczne, 2010. Sygn.: CZYT. 614
Rehabilitacja / pod red. B. Tarnackiej. Gdańsk ; Otomin : AsteriaMed, 2019. Sygn.:
CZYT. 615.8; W 57061,57062
Rehabilitacja i wypoczynek : informator o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych : 2017/2018 / [red. nacz. Z. Franczukowski]. Polanica-Zdrój : Press-Forum, 2017. Sygn.: CZYT. 614
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RÓJ J., SOBIECH J.: Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa : Wolters Kluwer
Polska - Dom Wydawniczy ABC, 2006. Sygn.: CZYT. 614
SCARAVELLI V.: Przebudzenie kręgosłupa : joga - zdrowie, witalność, energia /
z przedm. B.K.S. Iyengara oraz fot. V. Scaravelli wykonanymi przez R. Howarda. Łódź :
Studio Koloru, 2017. Sygn.: CZYT. 613; W 56967
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. [T.] 1. Wyd. 2. Warszawa :
Wydaw. Sklepu Podróżnika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.5
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. [T.] 2. Wyd. 2. Warszawa :
Wydaw. Sklepu Podróżnika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.5
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. T. 3. Warszawa : Wydaw.
Sklepu Podróżnika, 2015. Sygn.: CZYT. 796.5
SĘKOWSKA A., MALEC-MILEWSKA M.: Leczenie bólu neuropatycznego : 41 pytań
i odpowiedzi : stan wiedzy na rok 2019. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Medical Education,
2019. (Biblioteka Leczenia Bólu). Sygn.: CZYT. 612; W 57011
SILVESTRI E., MUDA A., SCONFIENZA L.M.: Anatomia ultrasonograficzna układu
mięśniowo-szkieletowego : praktyczny przewodnik / [red. nauk. B. Ciszek]. Warszawa :
MediPage, cop. 2014. Sygn.: CZYT. 616
Sobotta atlas anatomii człowieka : tablice anatomiczne z wykazem mięśni, stawów
i nerwów : łacińskie mianownictwo anatomiczne / red. F. Paulsen, J. Waschke. Wyd.
pol. / red. K.S. Jędrzejewski, M. Polguj. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2019.
Sygn.: CZYT. 611; W 57357-57358
STECCO L., STECCO A.: Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu / red. R. Halikowski. Wyd. 3 zm. Szczecin : Odnova-Med, 2019. Sygn.: CZYT.
615.8; W 57264-57265
STEDMAN TT.L.: Wielki słownik medyczny angielsko-polski. [T. 1], A-D / [red. nacz.
słowników J. Śmigielska ; zesp. red. M. Gagla i in. ; konsult. nauk. Z. Adamski i in.].
Warszawa : MediPage, cop. 2012. Sygn.: CZYT. 61
STEDMAN TT.L.: Wielki słownik medyczny angielsko-polski. [T. 2], E-L / [red. nacz.
słowników J. Śmigielska ; zesp. red. M. Gagla i in. ; konsult. nauk. Z. Adamski i in.].
Warszawa : MediPage, cop. 2012. Sygn.: CZYT. 61
STEDMAN TT.L.: Wielki słownik medyczny angielsko-polski. [T. 3], M-R / [red. nacz.
słowników J. Śmigielska ; zesp. red. M. Gagla i in. ; konsult. nauk. Z. Adamski i in.].
Warszawa : MediPage, cop. 2012. Sygn.: CZYT. 61
STEDMAN TT.L.: Wielki słownik medyczny angielsko-polski. [T. 4], S-Z / [red. nacz.
słowników J. Śmigielska ; zesp. red. M. Gagla i in. ; konsult. nauk. Z. Adamski i in.].
Warszawa : MediPage, cop. 2012. Sygn.: CZYT. 61
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System ochrony zdrowia w Polsce / P. Bromber [i in.]. Wyd. 2. Warszawa : CeDeWu,
2020. Sygn.: CZYT. 614
TOMCZAK H., FELCZAK K.: Fizykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego : przewodnik po najczęściej stosowanych metodach fizykoterapii [...]. Gdańsk ; Otomin : AsteriaMed, 2018. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57064
TOMSON D., SCHUCHHARDT C.: Drenaż limfatyczny : teoria, techniki podstawowe
i specjalistyczne oraz fizjoterapia przeciwobrzękowa. Wyd. pol. / red. J. Taradaj. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57344-57345
TOZZI P., LUNGHI C., FUSCO G.: Pięć modeli osteopatycznych : uzasadnienie, zastosowanie, integracja : od tradycji do innowacji w osteopatii ukierunkowanej na człowieka.
Wyd. pol. / red. M. Szkolnicki. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2019. Sygn.: CZYT.
615.8; W 57353
Udar mózgu / P. Kraft (red.) ; współpr. P. Kraft [i in.]. Wyd. pol. / red. S. Budrewicz.
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2020. (Elsevier Essentials). Sygn.: CZYT. 616.8
URYCH I.: Kultura fizyczna w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego / Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2018. Sygn.: CZYT. 796
Vademecum fizjoterapeuty / pod red. J. Szczegielniaka. Katowice : Elamed Media
Group, 2019. (Biblioteka Rehabilitacja w Praktyce). Sygn.: CZYT. 615.8; W 57267-57268
Woźniak anatomia człowieka / red. nauk. M. Bruska, B. Ciszek. Wyd. 3. Wrocław :
Elsevier Urban & Partner, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 611; W 57341-57342
Wytyczne resuscytacji 2015 / [red. nauk. wyd. pol. J. Andres] ; Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji. Kraków : Polska Rada Resuscytacji, 2016. Sygn.: CZYT. 614
ZADARKO-DOMARADZKA M.: Edukacja zdrowotna : wybrane aspekty dla studentów
i nauczycieli wychowania fizycznego. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2020.
Sygn.: CZYT. 613; W 57367
Zawroty głowy : podstawy diagnostyki i rehabilitacji : atlas ćwiczeń / pod red. E. Zamysłowskiej-Szmytke, J. Durmały ; [aut. K. Czernicki i in.]. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57093
ZINCZENKO D.: Dieta na płaski brzuch : zrzuć aż 8 kg w 14 dni. Wyd. 2 zm. Białystok : Vital, 2020. Sygn.: CZYT. 613; W 57392
ZIOBER A.: Zdrowe odżywianie seniora : [zalecenia żywieniowe przy wybranych chorobach wieku starczego] / [red. K. Zioła-Zemczak]. Bielsko-Biała : Dragon, cop. 2020.
(Dragon Expert). Sygn.: CZYT. 613; W 57434
ŻUKIEWICZ-SOBCZAK W., SOBCZAK P., WEINER M.: Składniki żywności w ujęciu
prozdrowotnym / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska : Wydaw. PSW, 2019. Sygn.: CZYT. 64
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Nauki techniczne, rolnictwo
CHLABICZ-BISKUPSKA B.: Rowerzyści : przepisy po zmianach. Oprac. wg stanu
prawnego na dzień 15 czerwca 2011 r. Warszawa : Infor Biznes, cop. 2011. (Poradnik).
Sygn.: CZYT. 62/63
GĄDEK-HAWLENA T., ŻABIŃSKA T.: Transport w turystyce. Katowice : Wydaw. UE,
2017. (Podręcznik). Sygn.: CZYT. 338.48
KOWALCZYK S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
cop. 2016. Sygn.: CZYT. 64
Żywność wygodna i żywność funkcjonalna / red. nauk. F. Świderski ; aut. F. Świderski
[i in]. Wyd. 3 uaktual., dodr. 1 (PWN). Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2018. Sygn.: CZYT. 64
Organizacja i zarządzanie
BARTKOWIAK G.: Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2009. Sygn.: CZYT. 005
BERNATT M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa : Wydaw. Nauk. Wydz. Zarządzania Uniw. Warszawskiego, 2009.
(Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ; 4). Sygn.: CZYT. 33
DOBSKA M., DOBSKI P.: Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Sygn.: CZYT. 614
HERDAN A., STUSS M.M., KRASODOMSKA J.: Audyt wewnętrzny jako narzędzie
wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych. Kraków : Wydaw.
Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2009. Sygn.: CZYT. 005
Innowacje organizacyjne w szpitalach / pod red. J. Stępniewskiego, P. Karnieja,
M. Kęsego. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Sygn.: CZYT. 614
JABŁONOWSKA L., MYŚLIWIEC G.: Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy. Warszawa : Difin, cop. 2014. (Engram). Sygn.: CZYT. 005; W 57041
KAMIŃSKA-RADOMSKA I.: Kultura biznesu : normy i formy. Wyd. 1, dodr. 8. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 3
KAMIŃSKI J.: Negocjowanie : techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa : Poltext,
2003. (Warsztaty Menedżerskie). Sygn.: CZYT. 005
Konstytucja biznesu / [oprac. red. i meryt. A. Kaszok]. Wyd. 2, stan prawny: 15 marca
2019 r. Bielsko-Biała : Od.Nowa, 2019. Sygn.: CZYT. 33
KOŹMIŃSKI A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności : podręcznik dla zaawansowanych. Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, [2019]. Sygn.: CZYT. 005
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MILLER M.: Przyciąganie talentów : jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych.
Warszawa : MT Biznes, 2020. Sygn.: CZYT. 005
PEASE A.: Język ciała : jak czytać myśli ludzi z ich gestów. Wyd. 4. Kraków : Gemini,
1995. Sygn.: CZYT. 159.9
ROZKWITALSKA M.: Bariery w zarządzaniu międzykulturowym : perspektywa filii
zagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Sygn.: CZYT. 005
SMÓŁKA P.: Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wyd. 2. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. (HR). Sygn.: CZYT. 316
SROKA R.: Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody. Warszawa :
Wydaw. Nauk. UKSW, 2016. Sygn.: CZYT. 33
SZOSTEK D.: Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych. Toruń : Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja
Kopernika, 2019. Sygn.: CZYT. 005
Teoria organizacji : nauka dla praktyki / red. nauk. D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski. Warszawa : Poltext, 2018. Sygn.: CZYT. 005
TOMANEK M.: Zarządzanie jakością w klubie sportowym. Toruń : Wydaw. Nauk.
Uniw. Mikołaja Kopernika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.06; W 57046-57047
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy / pod red.
B. Hadyniaka i J. Monkiewicza. Warszawa : Poltext, cop. 2010. (Współczesne Ubezpieczenia). Sygn.: CZYT. 36
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania / pod
red. L. Gąsiorkiewicza i J. Monkiewicza. Warszawa : Poltext, cop. 2010. (Współczesne
Ubezpieczenia). Sygn.: CZYT. 36
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa / red. nauk.
A. Szczygielska ; [zesp. aut. A. Szczygielska i in.] ; Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2019. Sygn.: CZYT. 32
Sport
BAIME A.J.: Szybcy jak diabli : rywalizacja Forda i Ferrari o zwycięstwo w wielkim
wyścigu w Le Mans. Kraków : Znak Litera Nova, 2019. Sygn.: MCZYT 56971
BAJDA K.: Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego : studium teoretyczno-empiryczne. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2019. Sygn.: CZYT. 796.332;
W 57373
BALAGUĒ G.: Cristiano Ronaldo : biografia. Wyd. 3. Kraków : Sine Qua Non, 2019.
Sygn.: MCZYT 56998
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BALAGUĒ G.: Nowy wspaniały świat : Tottenham pod wodzą Pochettino. Kraków :
Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57018
BALLÚS P., MARTIN L.: Manchester City Pepa Guardioli : budowa superdrużyny. Kraków : Sine Qua Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57403; W 57404
BANASIAK P., POLAKOWSKI M.: Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie / fot. medali P. Krasowski. Warszawa : Muzeum Sportu
i Turystyki, 2016. Sygn.: MCZYT 57252
BĄCZEK J.B., JANIK D.: Mistrzowskie strategie : rozwiń swój potencjał. Warszawa :
Stageman, 2019. Sygn.: CZYT. 796:159.9; W 57323-57324
BORKOWSKI J.: Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego : dla studentów i trenerów oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi, skąd bierze się energia do
pracy mięśni / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyd. 3 popr. i uaktual.
Wrocław : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 796:577; W 57275-57276
BRYANT K.: Mentalność Mamby : jak zwyciężać / przedm. P. Gasol ; wstęp P. Jackson ;
zdj. i posł. A.D. Bernstein. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57007; W 57008
BUDRYKA K.: Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów
sportowych / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa :
Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 2019. Sygn.: CZYT. 796
CEGLIŃSKI Ł.: Mundial pod koszem : historie reprezentacji Polski / [współpr. M. Cegliński]. Pruszków : MC Media Marek Cegliński : [na zlec. Polskiego Związku Koszykówki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.323
CEGLIŃSKI M.: Złote dziewczyny. Pruszków : MC Media Marek Cegliński, 2019.
Sygn.: CZYT. 796.323; W 57250
CHMIELEWSKI Z.: Kroniki polskiego tenisa 1901-2018. Warszawa : Stow. Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy Media, 2019. Sygn.: CZYT. 796.3
CHOMICKI P., ŚLEDZIONA L., KOWSZEWICZ E.: Rocznik piłkarski 1923 : Polska,
Europa, Świat. Mielec : Olgen, 2019. (Historia Sportu ; 8). Sygn.: CZYT. 796.332
CHOMICKI P.: Rozgrywki piłkarskie na Pomorzu do roku 1914. Mielec : Olgen, 2020.
(Historia Sportu ; 9). Sygn.: CZYT. 796.332
CIELEMĘCKI Ł., DRYGALSKI A.: Skarby Miasta śląska saga. Cz. 1 / zdj. P. Kuczka.
Warszawa : Skarby Miasta, 2019. Sygn.: MCZYT 57231
CIELEMĘCKI Ł., DRYGALSKI A.: Skarby Miasta Trójmiasto / zdj. P. Kuczka. Warszawa : Skarby Miasta, 2019. Sygn.: MCZYT 57237
CONEFREY M.: Duchy K2 : epicka historia zdobycia szczytu. Gliwice : Helion - Bezdroża, cop. 2019. Sygn.: MCZYT 57002
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DOBRUSZEK W.: Jubileusze Unii Leszno : mistrzostwo (1979, 1980) po ćwierć wieku /
[zdj. P. Markowiak]. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
DOBRUSZEK W.: Zdzisław Dobrucki. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2020. (Asy
Żużlowych Torów). Sygn.: MCZYT 57306
DOBRUSZEK W.: Żużlowy leksykon ligowy. T. 10, (1981-1982). Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2018. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
DOBRUSZEK W.: Żużlowy leksykon ligowy. T. 11, (1983-1984). Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
22 mistrzowskie tytuły ŁKS w grach zespołowych : mistrzowskie tytuły ŁKS w hazenie,
piłce ręcznej, siatkówce mężczyzn i kobiet / [red. J. Bogusiak ; współpr. O. Łęcka]. Łódź :
Jacek Bogusiak, 2019. (Historia Łódzkiego Klubu Sportowego / Jacek Bogusiak). Sygn.:
MCZYT 57304
EVANS V., DOOLEY J., GRAHAM A.: Sports : [student’s book]. Book 1-3. Newbury :
Express Publishing, 2012. (Career Paths). Sygn.: CZYT. 796
FOOT J.: Calcio : historia włoskiego futbolu. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.:
MCZYT 56996
FRIEDRICH W.: Optymalne żywienie w sporcie : dieta dostosowana do dyscypliny
sportu. Wyd. 1 pol. / [red. nauk. J. Wyka]. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2020.
Sygn.: CZYT. 796:61; W 57086-57088
FURY T.: Bez maski : autobiografia. Kraków : SQN, 2020. Sygn.: MCZYT 57429;
W 57430
GASZYŃSKI P.: Zanim powstała liga : almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926. T. 1, Sezon 1919. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków : Wydaw. Popularno-Nauk. Gargulion, 2019. Sygn.: CZYT. 796.332
GAWKOWSKI R.: Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
GAWKOWSKI R., WIŚNIEWSKI J.: Sportowe dzieje Ursusa : [1929-2017]. Warszawa :
Urząd Dzielnicy Ursus, 2017. Sygn.: MCZYT 57120
GAWROŃSKI W., GAWROŃSKI T.: Widzew Łódź : dzieje międzywojenne. [Łódź] : Gaw
-Tom, Tomasz Gawroński, [2020]. Sygn.: CZYT. 796.332
GEEY D.: Umowa stoi : tajemnice piłkarskich kontraktów i wielomilionowych transferów
w Premier League / przedm. G. Vialli. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57037
GOWARZEWSKI A.: Pierwszy oficjalny polski rocznik. [T.] 27, 2018-2019 : na stulecie
PZPN / [współpr. aut. B.L. Szmel i in.]. Katowice : GiA, 2019. (Encyklopedia Piłkarska
FUJI ; t. 59). Sygn.: CZYT. 796.332
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GOWARZEWSKI A.: Polski Związek Piłki Nożnej 100 lat : 1894-1911-1919-2019 : ludzie, mecze, fakty, daty / [dok. B.L. Szmel]. Katowice : GiA : Fund. Biało-Czerwoni, cop.
2019. Sygn.: CZYT. 796.332
GRABOWSKI A.: Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. Sygn.: CZYT. 796.06; W 56978-56979
GRINBERG D., PARCZEWSKI A.: Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 2, Paryż 1900. Warszawa : Fund. na Rzecz Historii Polskiego Sportu,
2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
GRINBERG D., PARCZEWSKI A.: Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 3, St. Louis - 1904. Warszawa : Fund. na Rzecz Historii Polskiego
Sportu, 2020. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
HAFT A.S.: Harry Haft : historia boksera z Bełchatowa : od piekła Auschwitz do walki
z Rockym Marciano / przedm. J. Radzilowski i M. Silve. Kraków : Otwarte, 2019. Sygn.:
MCZYT 56957
HAMERA J., CICHY L., KAMIŃSKI M.: Trzy bieguny. Kraków : Znak, cop. 2019. Sygn.:
MCZYT 57334
HERCOG P., ANTCZAK J.: Piotr Hercog : ultrabiografia. Kraków : SQN, 2019. Sygn.:
MCZYT 57413; W 57414
HONNOLD A., ROBERTS D.: Samotność solisty : wspinaczka w stylu free solo. Gliwice : Helion - Bezdroża, cop. 2019. Sygn.: MCZYT 57423; W 57424
IBRAHIMOVIĆ Z., OLSSON M.: Ja, futbol. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.:
MCZYT 57004
ILGNER A.: Skalni wojownicy : trening mentalny dla wspinaczy / [przedm. J. Long].
Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław : Sudetica Verticalia, 2018. Sygn.: CZYT. 796.5
ISSERMAN M., WEAVER S.: Upadek olbrzymów : historia wspinaczek himalajskich
od epoki imperiów do epoki skrajności. Oświęcim : Bez Fikcji, 2019. Sygn.: CZYT.
796.5
JABŁOŃSKA G., WÓJCIKOWSKA-JAKUBIEC E.: Wojskowy Klub Sportowy Wawel
1919-2019 : publikacja jubileuszowa / [wstęp P. Jakubiec ; aut. rozdz.: M. Garbacik,
A. Gosiewski, P. Wójcik ; dobór zdj.: E. Jabłońska, B. Jasiecki]. Kraków : WKS Wawel,
2019. Sygn.: MCZYT 57296
JADCZAK S.: Wisła w ogniu : jak bandyci ukradli Wisłę Kraków. Kraków : Otwarte,
2019. Sygn.: MCZYT 56972
JAROŃ D.: Skoczkowie : przerwany lot. Warszawa : Marginesy, cop. 2020. Sygn.:
MCZYT 57427; W 57428
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JEDEL J., ZAWADZKI J., PIETREK G.: Charakterystyka obiektów imprez masowych :
aspekt modeli ekonomicznych i bezpieczeństwa / [Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS,
2019. Sygn.: CZYT. 35
JEDEL J., KOŃCZAK J.: Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce / [Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS, 2019. Sygn.: CZYT. 796.06; W 57269-57270
JELONEK J., LEWANDOWSKI M.: Mój bieg - Marcin Lewandowski. Częstochowa :
Precjoza, [2020?]. Sygn.: MCZYT 57408; W 57409
JĘDRZEJCZAK O., HOCHSTIM P., SKRABA P.: Otylia : moja historia. Kraków : Sine
Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57019; W 57020
JORNET K.: Szczyty mojego życia : [górskie marzenia i wyzwania]. Kraków : Sine Qua
Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57329
KĘDZIA P.: Sport w Polsce międzywojennej : działalność oświatowa stowarzyszeń
sportowych w Łodzi. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2020. (100 Lat Niepodległości).
Sygn.: CZYT. 796(091)
KĘSKA H.: Zrozumieć boks. Warszawa : [Hubert Kęska], 2019. Sygn.: MCZYT 57241
KIEŁKOWSKI J.: Zdobycie Tatr : historia i kronika taternictwa. T. 3, Lata 1926-1945.
Katowice : Stapis, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 796.5
KISIEL J., KISIEL K., SZYMAŃSKI W.: Historia chodu sportowego w Polsce w latach
1971-1980. Kalisz : JDK Publishing, 2020. (Świat Chodu Sportowego ; t. 5). Sygn.:
CZYT. 796.42/.43
KOŁACZKOWSKI B., DIALLO B.S.: Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych : wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe. Poznań : Wydaw. Nauk.
UAM, 2016. (Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 196). Sygn.:
CZYT. 796.06
KOŁODZIEJ R.: Polski Związek Bokserski 1923-1939. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2019. Sygn.: CZYT. 796.8
KORTKO D., PIETRASZEWSKI M.: Krzysztof Wielicki : piekło mnie nie chciało. Warszawa : Agora, 2019. Sygn.: MCZYT 57009
KOWALCZYK E., RADOMSKI J.: Ludzie ze złota : [20 rozmów o tym, jak zostaje się mistrzem]. Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2019. (Biblioteka Przegląd Sportowy).
Sygn.: MCZYT 57012
KOWOLL M.: Futbol ponad wszystko : historia piłki kopanej na Górnym Śląsku 19391945. Gliwice : „fusbal-mk”, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.332
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KUKUCZKA J.: Królowa : Lhotse ‚89 / [wybór i oprac. archiwaliów, opisów oraz oprac.
rozdz. Lhotse 1989 - historia podboju K. Zioło]. Katowice : Fund. Wielki Człowiek, 2019.
(Z Archiwum Jerzego Kukuczki ; t. 2). Sygn.: CZYT. 796.5
KUKUCZKA J.: Ostatnia w koronie : Shisha Pangma ‚87 / [wybór i oprac. archiwaliów:
A. Anzorge, M. Potrzebowski]. Katowice : Fund. Wielki Człowiek, 2017. (Z Archiwum
Jerzego Kukuczki ; t. 1). Sygn.: CZYT. 796.5; W 57327/+DVD
Kultura fizyczna w latach 2017-2018 / [oprac. meryt. Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki, Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych ;
pod kier. M. Cierpiał-Wolan ; zesp. aut. K. Czarnik i in.]. Warszawa : GUS ; Rzeszów : US,
2019. (Analizy Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny ;). Sygn.: CZYT. 796
LASOCKI A.: 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. T. 1. Warszawa ; [Łomianki :
Sportpress Andrzej Lasocki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
LASOCKI A.: 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. T. 2. Warszawa ; [Łomianki :
Sportpress Andrzej Lasocki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
LASOCKI A.: Mała encyklopedia lekkiej atletyki : podstawowe wiadomości o treningu
w lekkiej atletyce / [rys. K. Głowacki, A. Lasocki, J. Pastusiński]. Warszawa : [„Sportpress” Andrzej Lasocki], 2020. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
LE CORRE E.: Ruch naturalny w praktyce. Łódź : Galaktyka, cop. 2019. Sygn.: CZYT.
796.012; W 57030-57031
MACINTOSH I.: Football manager to moje życie : historia najpiękniejszej obsesji. Kraków : Sine Qua Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57394; W 57395
MAJEWSKI J.: Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych na przykładzie meczów piłki nożnej. Warszawa : CeDeWu, 2020. Sygn.:
CZYT. 796.332
MARCHAJ C.: Życiorys wiatrem pisany : wywiad rzeka z Czesławem Marchajem. Warszawa : Oficyna Wydaw. Alma-Press, cop. 2013. (Był Sobie Wiek XX). Sygn.: MCZYT
57336
MARCINEK K.: Leksykon polskiej szermierki : historia, ludzie, medale 1922-2012.
Warszawa : Estrella, 2012. Sygn.: CZYT. 796.8; W 57249
MAZUREK J.: Aktywność fizyczna seniora : [przykładowe ćwiczenia zalecane przy
różnych rodzajach schorzeń i wiele innych porad]. Bielsko-Biała : Dragon, cop. 2020.
(Dragon Expert). Sygn.: CZYT. 613; W 57386
MCGILL S.: Postaw na plecy : jak zbudować skuteczny program treningowy w oparciu
o wyniki badań naukowych. Łódź : Galaktyka, 2019. Sygn.: CZYT. 615.8; W 57023-57024
MECNER K.: Lekkoatletyka halowa 1966-2019. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna
Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
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MECNER K.: Olimpijskie ciężary. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2018. Sygn.: CZYT. 796.8
MECNER K.: Tenis stołowy : mistrzostwa świata. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna
Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.3
MECNER K.: Walka o kryształowe kule. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.9
Medialne oblicza sportu / pod red. K. Burskiej i B. Cieśli. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2020. Sygn.: CZYT. 796:316
MIAZEK A.: MKOl i FIFA jako aktorzy stosunków międzynarodowych / Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2019. Sygn.: CZYT. 796.032
MIKOCKA B.: Olimpizm na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie : katalog wystawy / [aut. katalogu i wystawy B. Mikocka]. Warszawa : Muzeum
Sportu i Turystyki, 2019. Sygn.: MCZYT 57158
MILA S., MILEWSKI L.: Sebastian Mila. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57032
Mistrzowie, legendy, idole z kart lubuskiego sportu / [red. A. Flügel, S. Kozica]. Zielona
Góra : Gazeta Lubuska. Polska Press Oddz., 2017. Sygn.: CZYT. 796(091)
Motoryczność sportowa : założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. T. 2 / pod red.
M. Spiesznego, E. Mleczki, T. Klocka. Kraków : AWF, 2018. (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 36). Sygn.: CZYT. 796.012
MOUSSERION B.: Mechanika brzucha : między kanapą a siłownią. Gliwice : Helion Septem, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 796.41; W 57406-57407
NAVAL: Ekstremalnie : poradnik treningowy. Warszawa : Bellona, cop. 2019. Sygn.:
CZYT. 35; W 57319
NITECKA-WALERYCH A.: Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Toruń : Adam Marszałek, 2019. Sygn.: CZYT. 796.01; W 56991
NOGA R.: Marek Kępa. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. (Asy Żużlowych Torów).
Sygn.: MCZYT 57236
Nowoczesna piłka nożna - teoria i praktyka : współczesne koncepcje szkolenia młodych piłkarzy nożnych : praca zbiorowa / pod red. A. Stuły ; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Opolski Związek Piłki Nożnej. Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2016. ([Studia i Monografie / Politechnika Opolska, z. 464]). Sygn.:
CZYT. 796.332; W 57279-57280
OSTAFIJCZUK M.: 20 lat Piotrkowianina / zdj. D. Śmigielski [i in.]. Piotrków Trybunalski : MKS Piotrkowianin, 2017. Sygn.: MCZYT 57147/+CD
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PALUSZEK K., STĘPIŃSKI M.: Gry doskonalące atak pozycyjny. Wrocław : [Beta-Druk], 2014. (Kieszonkowy Asystent Trenera ; cz. 2). Sygn.: CZYT. 796.332; W 57300
PAMUKOW W., STOICZKOW C.: Christo Stoiczkow : autobiografia. Kraków : Sine Qua
Non 2019. Sygn.: MCZYT 56997
Pędem przez sawannę : Polacy w rajdach Safari / wybór tekstów w oprac. J. Szymanka, A. Żyznego i G. Chmielewskiego. Warszawa : Auto Klub Dziennikarzy Polskich, 2019.
(Biblioteka Auto Klubu Dziennikarzy Polskich ; 7). Sygn.: MCZYT 57301
PICKTHALL B.: Historia żeglarstwa w 100 przedmiotach. Warszawa : Nautica, 2019.
Sygn.: CZYT. 797.1/.2
PIĘTAK E., PIĘTAK D.: Lhotse ‚89 : ostatnia wyprawa Jerzego Kukuczki / National
Geographic. Warszawa : Burda Media Polska, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.5; W 56961
PODLEŚNY A.: Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
Polityczne kształty sportu / red. nauk. A. Dubicki, R. Jung, M.M. Kobierecki. Poznań :
Bogucki Wydaw. Nauk., 2020. Sygn.: CZYT. 796(091)
Prof. dr hab. Henryk Andrzej Sozański : 80 lat / [oprac. red. K. Daniluk, T. Jaślikowska-Sadowska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu]. Biała Podlaska :
AWF w Warszawie. Filia, 2019. Sygn.: MCZYT 57149
Przepisy gry 2019/20 / oprac. zesp. D. Picz [i in.] ; International Football Association Board (IFAB), Federation Internationale de Football Association (FIFA). Warszawa :
PZPN, [2019]. Sygn.: CZYT. 796.332
RENG R.: Miro : oficjalna biografia Miroslava Klose. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2019.
Sygn.: MCZYT 56962-W 56963
RENG R.: Robert Enke : życie wypuszczone z rąk. Wyd. 2. Kraków : Sine Qua Non,
2020. Sygn.: MCZYT 57421-W 57422
RIPPETOE M., BAKER A., BRADFORD S.: Programowanie treningu siłowego : kontynuacja książki Zacznij od siły. Łódź : Galaktyka, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.8;
W 57027-57028
ROBINSON J., CLEGG J.: Klub : o tym, jak angielska Premier League stała się najbardziej szaloną, najbogatszą i najbardziej destruktywną siłą w sporcie. Poznań : Dom
Wydaw. Rebis, 2019. Sygn.: MCZYT 57006
RUDZKI P.: Zapiski z Królestwa : 50 niesamowitych opowieści o angielskim futbolu.
Warszawa : Ringier Axel Springer, 2019. (Biblioteka Przegląd Sportowy). Sygn.: MCZYT
56974
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RZESZOTEK M.: Poznaj i pokochaj siatkówkę plażową : beach volley : pasja, sport
i styl życia. Kołobrzeg : Akademia Verteko, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.325; W 5736157362
SAMSON S.: Mój nowojorski maraton. Warszawa : Marginesy, 2019. Sygn.: MCZYT
57014
SARNOWSKI D., RYGUŁA I.: Analiza dyskryminacyjna rozwoju zawodniczego młodych koszykarzy / [Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Śniadeckiego w Gdańsku]. Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS, 2018. Sygn.: CZYT. 796.323
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. [T.] 1. Wyd. 2. Warszawa :
Wydaw. Sklepu Podróżnika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.5
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. [T.] 2. Wyd. 2. Warszawa :
Wydaw. Sklepu Podróżnika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.5
SCHUBERT P.: Bezpieczeństwo i ryzyko w skale i lodzie. T. 3. Warszawa : Wydaw.
Sklepu Podróżnika, 2015. Sygn.: CZYT. 796.5
SIWIŃSKI T.: Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946-2017. Nowy Tomyśl : [Beyga], 2018. Sygn.:
MCZYT 57228
SKŁADOWSKI K., ANASTAZI A.: Andrea Anastasi : licencja na trenowanie. Kraków :
Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 56992; W 56993
SKOCZEK T.: Dyplomy sportowe Drugiej Rzeczpospolitej : sto dyplomów na stulecie
odzyskania niepodległości : katalog wystawy / pod red. T. Skoczka ; [aut. tekstów
T. Skoczek]. Warszawa : Muzeum Sportu i Turystyki, 2018. Sygn.: MCZYT 57157
SMOŁKA S.: Stanisław Tkocz. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. (Asy Żużlowych
Torów). Sygn.: MCZYT 57235
STOKŁOSA M., WÓJCIK A.: Sportowcy dla Niepodległej. [Cz. 1]. Kraków : Fund. Inst.
Łukasiewicza, 2018. Sygn.: CZYT. 796(091); W 57183/Cz.1
STOKŁOSA M., WÓJCIK A.: Sportowcy dla Niepodległej. Cz. 2. Kraków : Fund. Inst.
Łukasiewicza, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091); W 57183/Cz.2
STROŻEK P.: Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku. Warszawa : Inst. Sztuki Polskiej Akad.
Nauk, 2019. Sygn.: MCZYT 57134
SZALEWICZ A.: Odznaki polskich związków sportowych w 100-leciu ruchu olimpijskiego w Polsce. Warszawa : Estrella, 2019. Sygn.: MCZYT 57121
SZCZEPANIK U., KUNYSZ P.: Snowboard : ćwiczenia dla początkujących. Warszawa :
Oficyna Wydaw. Alma-Press, 2019. Sygn.: CZYT. 796.9; W 56970
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SZEWIŃSKI J., FIDUSIEWICZ L.: Irena Szewińska / [tekst A. Person]. [Łomianki] :
Janusz Szewiński, [2019]. Sygn.: MCZYT 57156
SZYMANOWSKI P.: Potęga sportu. Konin : Horyzonty, 2020. Sygn.: CZYT. 796(091)
SZYSZKA E.: 90 wydarzeń 90-lecia Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Krynica-Zdrój : [Edward Szyszka], 2018. Sygn.: MCZYT 57297
Teoretyczno-praktyczne i empiryczne aspekty tańca / praca pod red. J. Polechońskiego i A. Fredyka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Katowice : Wydaw. AWF, 2019. Sygn.: CZYT. 793/794; W 57294-57295
TOMANEK M.: Zarządzanie jakością w klubie sportowym. Toruń : Wydaw. Nauk.
Uniw. Mikołaja Kopernika, 2019. Sygn.: CZYT. 796.06; W 57046-57047
TOMASIAK N.: „Babskie” góry : kobiecy sposób na trekking, bieganie, skitury oraz
rower. Gliwice : Helion-Bezdroża, cop. 2018. Sygn.: CZYT. 338.48-52
URBAN R.: Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach
1946-2017. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
URYCH I.: Kultura fizyczna w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego / Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. ASW, 2018. Sygn.: CZYT. 796
WARCHOŁ K., ZIELIŃSKI J.: Planowanie zajęć wychowania fizycznego w rocznym
cyklu nauczania szkoły podstawowej : podręcznik dla studentów kierunku Wychowanie
fizyczne, nauczycieli wychowania fizycznego. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego,
2020. Sygn.: CZYT. 796.01; W 57369
WAŚKO J.: Polscy lekkoatleci na listach światowych 1921-2018. Zamość ; [Warszawa : Stow. Polskich Statystyków Sportowych STATPOL], 2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
WESTFAHL A.: Trening core : płaski brzuch, idealna sylwetka. Warszawa : RM cop.
2020. Sygn.: CZYT. 796.41; W 57332-57333
WINDHORST B.: LeBron S.A. : sportowiec wart miliard dolarów. Kraków : Sine Qua
Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57401; W 57402
WOFFINDEN T., OAKES P.: Bez hamulców : autobiografia. Kraków : SQN, 2020.
Sygn.: MCZYT 57387; W 57388
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 1. Warszawa : DiG, 1995. Sygn.: MCZYT 57242/T.1
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 2. Warszawa : DiG, 1996. Sygn.: MCZYT 57242/T.2
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 3. Warszawa : DiG, 1999. Sygn.: MCZYT 57242/T.3
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WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 4. Warszawa : DiG, 2003. Sygn.: MCZYT 57242/T.4
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 5 / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : DiG, 2007.
Sygn.: MCZYT 57242/T.5
WORRALL F.: Salah : narodziny gwiazdy. Kraków : Arena, cop. 2019. (Niezwykłe Opowieści Sportowe). Sygn.: MCZYT 56968
WRYK R.: 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
Współczesne trendy optymalizacji szkolenia sportowego : księga jubileuszowa profesora Henryka Sozańskiego / red. nauk. J. Sadowski ; Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu. Biała Podlaska : AWF w Warszawie. Filia, 2019. Sygn.: CZYT. 796.01
ZARUSKI M.: Na skrzydłach jachtów. Łomianki : LTW, [2014]. Sygn.: MCZYT 57325
ZAWADZKI P.: Jeszcze tylko jeden gol! : tyskie historie hokejowe. Tychy : Muzeum
Miejskie, 2019. Sygn.: MCZYT 57284
ŻABIAŁOWICZ W.: O żużlu i wokół żużla : rozmowy z Wojciechem Żabiałowiczem /
oprac. P. Chłopek, B. Kuczkowski, M. Strzyżewski. Toruń : Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2019. Sygn.: MCZYT 57203
ŻWIRKO H.: Franciszek Żwirko - lotnik zwycięzca. Warszawa : Bellona, cop. 2017.
Sygn.: MCZYT 57166
Sztuka, architektura, urbanistyka
BANASIAK P., POLAKOWSKI M.: Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie / fot. medali P. Krasowski. Warszawa : Muzeum Sportu
i Turystyki, 2016. Sygn.: MCZYT 57252
BIAŁOSTOCKI J.: Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery.
Wyd. 7, dodr. 9. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019. (Historia Sztuki). Sygn.: CZYT. 7/792
Historia sztuki / red. nauk. S. Farthing ; przedm. R. Cork. Wyd. 1 zm. i uaktual. Warszawa : Arkady, 2019. Sygn.: CZYT. 7/792
KOKOSKA B.: Dzieje sztuki polskiej : sztuka i architektura jako świadectwo czasu.
Ożarów Mazowiecki ; Kraków : Firma Księgarska Olesiejuk. Oddz. (dawne Wydaw. Ryszard Kluszczyński), 2012. Sygn.: CZYT. 7/792
MIKOCKA B.: Olimpizm na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie : katalog wystawy / [aut. katalogu i wystawy B. Mikocka]. Warszawa : Muzeum
Sportu i Turystyki, 2019. Sygn.: MCZYT 57158
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STROŻEK P.: Modernizm, sport, polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku. Warszawa : Inst. Sztuki Polskiej Akad.
Nauk, 2019. Sygn.: MCZYT 57134
SZEWIŃSKI J., FIDUSIEWICZ L.: Irena Szewińska / [tekst A. Person]. [Łomianki] :
Janusz Szewiński, [2019]. Sygn.: MCZYT 57156
Językoznawstwo, nauka o literaturze
BOGDAN M.M.: Retoryka w turystyce : perswazyjność wystąpień przewodników turystycznych. Wrocław : Wydaw. AWF, 2019. (Studia i Monografie Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, nr 135). Sygn.: CZYT. 338.486
EVANS V., DOOLEY J., GRAHAM A.: Sports : [student’s book]. Book 1-3. Newbury :
Express Publishing, 2012. (Career Paths). Sygn.: CZYT. 796
Geografia, opisy krajów, podróże
Afryka / [red. t. A. Jelonek, F. Plit ; aut. t. J. Balon i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 2). Sygn.: CZYT. 91
Ameryka Południowa / [red. t. A. Jelonek, A. Bonasewicz ; aut. t. J. Balon i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 3). Sygn.: CZYT. 91
Ameryka Północna / [red. t. A. Jelonek, M. Soja ; aut. t. J. Balon i in.]. Kraków :
Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 4). Sygn.: CZYT. 91
Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. A. Jelonek, M. Soja ; aut. t. J. Balon i in.].
Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 1). Sygn.: CZYT. 91
Azja / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; red. t. J. Gudowski, A. Lisowski ; aut. t.
E. Bajkiewicz-Grabowska i in.]. Kraków : Opres, 1998. (Encyklopedia Geograficzna
Świata ; 6). Sygn.: CZYT. 91
DŁUGOSZ Z.: Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. Wyd. 1, dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. Sygn.: CZYT. 91
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / [aut. koncepcji Z. Długosz ; oprac.
nauk. Z. Górka i in. ; aut. t. J. Balon i in.]. Kraków : Opres : Colonel, 2001. (Encyklopedia Geograficzna Świata). Sygn.: CZYT. 91
Europa / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; aut. t. M. Bajgier-Kowalska i in.]. Kraków : Opres, 1998. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 5). Sygn.: CZYT. 91
HAMERA J., CICHY L., KAMIŃSKI M.: Trzy bieguny. Kraków : Znak, cop. 2019. Sygn.:
MCZYT 57334
JORNET K.: Szczyty mojego życia : [górskie marzenia i wyzwania]. Kraków : Sine Qua
Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57329
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KAŁASKA M.: Przestrzeń turystyczna miast dualnych Maghrebu / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa : UW. WGiSR, 2020.
Sygn.: CZYT. 338.482/.483
Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego / pod red. J. Adamczyk, A. Stasiaka
i B. Włodarczyka. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa ; Łódź : Wydaw. PTTK „Kraj”, 2019.
Sygn.: CZYT. 91
Oceany i morza / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; red. t. A. Zieliński ; aut. t. E. Andrulewicz i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 7). Sygn.:
CZYT. 91
OTOK S.: Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka. Wyd. 10,
dodr. 4. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. Sygn.: CZYT. 32
PIĘTAK E., PIĘTAK D.: Lhotse ‚89 : ostatnia wyprawa Jerzego Kukuczki / National
Geographic. Warszawa : Burda Media Polska, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.5; W 56961
Polska / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; oprac. nauk. J. Balon, Z. Górka ;
aut. t. J. Balon i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna Świata ; 10).
Sygn.: CZYT. 91
TOMASIAK N.: „Babskie” góry : kobiecy sposób na trekking, bieganie, skitury oraz
rower. Gliwice : Helion-Bezdroża, cop. 2018. Sygn.: CZYT. 338.48-52
Wszechświat / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek, aut. koncepcji t. A.M. Sołtan ;
red. t. M. Królikowska-Sołtan, A.M. Sołtan ; aut. t. K. Chyży i in.]. Kraków : Opres, 2000.
(Encyklopedia Geograficzna Świata ; 8). Sygn.: CZYT. 91
ZARUSKI M.: Na skrzydłach jachtów. Łomianki : LTW, [2014]. Sygn.: MCZYT 57325
Ziemia / [aut. koncepcji ogólnej A. Jelonek ; oprac. nauk. E. Maciejowska, T. Ziętara ;
aut. t. M. Bajgier-Kowalska i in.]. Kraków : Opres, 1997. (Encyklopedia Geograficzna
Świata ; 9). Sygn.: CZYT. 91
Historia, biografie
BAIME A.J.: Szybcy jak diabli : rywalizacja Forda i Ferrari o zwycięstwo w wielkim
wyścigu w Le Mans. Kraków : Znak Litera Nova, 2019. Sygn.: MCZYT 56971
BALAGUĒ G.: Cristiano Ronaldo : biografia. Wyd. 3. Kraków : Sine Qua Non, 2019.
Sygn.: MCZYT 56998
BALAGUĒ G.: Nowy wspaniały świat : Tottenham pod wodzą Pochettino. Kraków :
Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57018
BALLÚS P., MARTIN L.: Manchester City Pepa Guardioli : budowa superdrużyny. Kraków : Sine Qua Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57403; W 57404
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BANASIAK P., POLAKOWSKI M.: Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie / fot. medali P. Krasowski. Warszawa : Muzeum Sportu
i Turystyki, 2016. Sygn.: MCZYT 57252
BRYANT K.: Mentalność Mamby : jak zwyciężać / przedm. P. Gasol ; wstęp P. Jackson ;
zdj. i posł. A.D. Bernstein. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57007; W 57008
CEGLIŃSKI Ł.: Mundial pod koszem : historie reprezentacji Polski / [współpr. M. Cegliński]. Pruszków : MC Media Marek Cegliński : [na zlec. Polskiego Związku Koszykówki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.323
CEGLIŃSKI M.: Złote dziewczyny. Pruszków : MC Media Marek Cegliński, 2019.
Sygn.: CZYT. 796.323; W 57250
CHMIELEWSKI Z.: Kroniki polskiego tenisa 1901-2018. Warszawa : Stow. Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy Media, 2019. Sygn.: CZYT. 796.3
CHOMICKI P., ŚLEDZIONA L., KOWSZEWICZ E.: Rocznik piłkarski 1923 : Polska,
Europa, Świat. Mielec : Olgen, 2019. (Historia Sportu ; 8). Sygn.: CZYT. 796.332
CHOMICKI P.: Rozgrywki piłkarskie na Pomorzu do roku 1914. Mielec : Olgen, 2020.
(Historia Sportu ; 9). Sygn.: CZYT. 796.332
DOBRUSZEK W.: Jubileusze Unii Leszno : mistrzostwo (1979, 1980) po ćwierć wieku /
[zdj. P. Markowiak]. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
DOBRUSZEK W.: Zdzisław Dobrucki. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2020. (Asy
Żużlowych Torów). Sygn.: MCZYT 57306
DOBRUSZEK W.: Żużlowy leksykon ligowy. T. 10, (1981-1982). Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2018. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
DOBRUSZEK W.: Żużlowy leksykon ligowy. T. 11, (1983-1984). Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. Sygn.: CZYT. 796.6/.7
FOOT J.: Calcio : historia włoskiego futbolu. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.:
MCZYT 56996
FURY T.: Bez maski : autobiografia. Kraków : SQN, 2020. Sygn.: MCZYT 57429; W 57430
GASZYŃSKI P.: Zanim powstała liga : almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926. T. 1, Sezon 1919. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków : Wydaw. Popularno-Nauk. Gargulion, 2019. Sygn.: CZYT. 796.332
GAWKOWSKI R.: Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
GAWKOWSKI R., WIŚNIEWSKI J.: Sportowe dzieje Ursusa : [1929-2017]. Warszawa :
Urząd Dzielnicy Ursus, 2017. Sygn.: MCZYT 57120
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GAWROŃSKI W., GAWROŃSKI T.: Widzew Łódź : dzieje międzywojenne. [Łódź] : Gaw
-Tom, Tomasz Gawroński, [2020]. Sygn.: CZYT. 796.332
GOWARZEWSKI A.: Pierwszy oficjalny polski rocznik. [T.] 27, 2018-2019 : na stulecie
PZPN / [współpr. aut. B.L. Szmel i in.]. Katowice : GiA, 2019. (Encyklopedia Piłkarska
FUJI ; t. 59). Sygn.: CZYT. 796.332
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GRINBERG D., PARCZEWSKI A.: Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 2, Paryż 1900. Warszawa : Fund. na Rzecz Historii Polskiego Sportu,
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Sportu, 2020. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
HAFT A.S.: Harry Haft : historia boksera z Bełchatowa : od piekła Auschwitz do walki
z Rockym Marciano / przedm. J. Radzilowski i M. Silve. Kraków : Otwarte, 2019. Sygn.:
MCZYT 56957
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MCZYT 57334
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MCZYT 57413; W 57414
HONNOLD A., ROBERTS D.: Samotność solisty : wspinaczka w stylu free solo. Gliwice : Helion - Bezdroża, cop. 2019. Sygn.: MCZYT 57423; W 57424
IBRAHIMOVIĆ Z., OLSSON M.: Ja, futbol. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.:
MCZYT 57004
ISSERMAN M., WEAVER S.: Upadek olbrzymów : historia wspinaczek himalajskich
od epoki imperiów do epoki skrajności. Oświęcim : Bez Fikcji, 2019. Sygn.: CZYT. 796.5
JABŁOŃSKA G., WÓJCIKOWSKA-JAKUBIEC E.: Wojskowy Klub Sportowy Wawel
1919-2019 : publikacja jubileuszowa / [wstęp P. Jakubiec ; aut. rozdz.: M. Garbacik,
A. Gosiewski, P. Wójcik ; dobór zdj.: E. Jabłońska, B. Jasiecki]. Kraków : WKS Wawel,
2019. Sygn.: MCZYT 57296
JAROŃ D.: Skoczkowie : przerwany lot. Warszawa : Marginesy, cop. 2020. Sygn.:
MCZYT 57427; W 57428
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JELONEK J., LEWANDOWSKI M.: Mój bieg - Marcin Lewandowski. Częstochowa :
Precjoza, [2020?]. Sygn.: MCZYT 57408; W 57409
JĘDRZEJCZAK O., HOCHSTIM P., SKRABA P.: Otylia : moja historia. Kraków : Sine
Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 57019; W 57020
KĘDZIA P.: Sport w Polsce międzywojennej : działalność oświatowa stowarzyszeń
sportowych w Łodzi. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2020. (100 Lat Niepodległości).
Sygn.: CZYT. 796(091)
KĘSKA H.: Zrozumieć boks. Warszawa : [Hubert Kęska], 2019. Sygn.: MCZYT 57241
KIEŁKOWSKI J.: Zdobycie Tatr : historia i kronika taternictwa. T. 3, Lata 1926-1945.
Katowice : Stapis, cop. 2020. Sygn.: CZYT. 796.5
KISIEL J., KISIEL K., SZYMAŃSKI W.: Historia chodu sportowego w Polsce w latach 19711980. Kalisz : JDK Publishing, 2020. (Świat Chodu Sportowego ; t. 5). Sygn.: CZYT. 796.42/.43
KOŁODZIEJ R.: Polski Związek Bokserski 1923-1939. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2019. Sygn.: CZYT. 796.8
KORTKO D., PIETRASZEWSKI M.: Krzysztof Wielicki : piekło mnie nie chciało. Warszawa : Agora, 2019. Sygn.: MCZYT 57009
KOWALCZYK E., RADOMSKI J.: Ludzie ze złota : [20 rozmów o tym, jak zostaje się mistrzem]. Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2019. (Biblioteka Przegląd Sportowy).
Sygn.: MCZYT 57012
KOWOLL M.: Futbol ponad wszystko : historia piłki kopanej na Górnym Śląsku 19391945. Gliwice : „fusbal-mk”, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.332
KUKUCZKA J.: Królowa : Lhotse ‚89 / [wybór i oprac. archiwaliów, opisów oraz oprac.
rozdz. Lhotse 1989 - historia podboju K. Zioło]. Katowice : Fund. Wielki Człowiek, 2019.
(Z Archiwum Jerzego Kukuczki ; t. 2). Sygn.: CZYT. 796.5
KUKUCZKA J.: Ostatnia w koronie : Shisha Pangma ‚87 / [wybór i oprac. archiwaliów:
A. Anzorge, M. Potrzebowski]. Katowice : Fund. Wielki Człowiek, 2017. (Z Archiwum
Jerzego Kukuczki ; t. 1). Sygn.: CZYT. 796.5; W 57327/+DVD
Kultura fizyczna w latach 2017-2018 / [oprac. meryt. Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki, Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych ;
pod kier. M. Cierpiał-Wolan ; zesp. aut. K. Czarnik i in.]. Warszawa : GUS ; Rzeszów : US,
2019. (Analizy Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny). Sygn.: CZYT. 796
LASOCKI A.: 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. T. 1. Warszawa ; [Łomianki :
Sportpress Andrzej Lasocki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
LASOCKI A.: 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. T. 2. Warszawa ; [Łomianki :
Sportpress Andrzej Lasocki], 2019. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
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MACINTOSH I.: Football manager to moje życie : historia najpiękniejszej obsesji. Kraków : Sine Qua Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57394; W 57395
MARCHAJ C.: Życiorys wiatrem pisany : wywiad rzeka z Czesławem Marchajem. Warszawa : Oficyna Wydaw. Alma-Press, cop. 2013. (Był Sobie Wiek XX). Sygn.: MCZYT 57336
MARCINEK K.: Leksykon polskiej szermierki : historia, ludzie, medale 1922-2012.
Warszawa : Estrella, 2012. Sygn.: CZYT. 796.8; W 57249
MECNER K.: Lekkoatletyka halowa 1966-2019. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna
Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.42/.43
MECNER K.: Olimpijskie ciężary. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2018. Sygn.: CZYT. 796.8
MECNER K.: Tenis stołowy : mistrzostwa świata. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna
Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.3
MECNER K.: Walka o kryształowe kule. Katowice : Krzysztof Mecner Oficyna Wydawniczo-Usługowa Mecner Media, 2020. Sygn.: CZYT. 796.9
MILA S., MILEWSKI L.: Sebastian Mila. Kraków : Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT
57032
Mistrzowie, legendy, idole z kart lubuskiego sportu / [red. A. Flügel, S. Kozica]. Zielona
Góra : Gazeta Lubuska. Polska Press Oddz., 2017. Sygn.: CZYT. 796(091)
NOGA R.: Marek Kępa. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. (Asy Żużlowych Torów).
Sygn.: MCZYT 57236
85 lat polskiej sztangi : Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 1925-2010 : [praca zbiorowa / pod red. E. Andrejuka ; zdj. J. Rozmarynowski]. Warszawa : [Polski Związek
Podnoszenia Ciężarów], 2010. Sygn.: MCZYT 57298
OSTAFIJCZUK M.: 20 lat Piotrkowianina / zdj. D. Śmigielski [i in.]. Piotrków Trybunalski : MKS Piotrkowianin, 2017. Sygn.: MCZYT 57147/+CD
PAMUKOW W., STOICZKOW C.: Christo Stoiczkow : autobiografia. Kraków : Sine Qua
Non 2019. Sygn.: MCZYT 56997
Pędem przez sawannę : Polacy w rajdach Safari / wybór tekstów w oprac. J. Szymanka, A. Żyznego i G. Chmielewskiego. Warszawa : Auto Klub Dziennikarzy Polskich, 2019.
(Biblioteka Auto Klubu Dziennikarzy Polskich ; 7). Sygn.: MCZYT 57301
PICKTHALL B.: Historia żeglarstwa w 100 przedmiotach. Warszawa : Nautica, 2019.
Sygn.: CZYT. 797.1/.2
PIĘTAK E., PIĘTAK D.: Lhotse ‚89 : ostatnia wyprawa Jerzego Kukuczki / National
Geographic. Warszawa : Burda Media Polska, cop. 2019. Sygn.: CZYT. 796.5; W 56961
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Powszechna historia państwa i prawa / [oprac. meryt. K. Pudłowska]. Warszawa :
C.H. Beck, 2020. (W Pigułce). Sygn.: CZYT. 34
Prof. dr hab. Henryk Andrzej Sozański : 80 lat / [oprac. red. K. Daniluk, T. Jaślikowska-Sadowska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu]. Biała Podlaska :
AWF w Warszawie. Filia, 2019. Sygn.: MCZYT 57149
RENG R.: Miro : oficjalna biografia Miroslava Klose. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2019.
Sygn.: MCZYT 56962-W 56963
RENG R.: Robert Enke : życie wypuszczone z rąk. Wyd. 2. Kraków : Sine Qua Non,
2020. Sygn.: MCZYT 57421-W 57422
ROBINSON J., CLEGG J.: Klub : o tym, jak angielska Premier League stała się najbardziej szaloną, najbogatszą i najbardziej destruktywną siłą w sporcie. Poznań : Dom
Wydaw. Rebis, 2019. Sygn.: MCZYT 57006
RUDZKI P.: Zapiski z Królestwa : 50 niesamowitych opowieści o angielskim futbolu.
Warszawa : Ringier Axel Springer, 2019. (Biblioteka Przegląd Sportowy). Sygn.: MCZYT
56974
SIWIŃSKI T.: Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946-2017. Nowy Tomyśl : [Beyga], 2018. Sygn.:
MCZYT 57228
SKŁADOWSKI K., ANASTAZI A.: Andrea Anastasi : licencja na trenowanie. Kraków :
Sine Qua Non, 2019. Sygn.: MCZYT 56992; W 56993
SMOŁKA S.: Stanisław Tkocz. Leszno : Firma Wydaw. Danuta, 2019. (Asy Żużlowych
Torów). Sygn.: MCZYT 57235
STOKŁOSA M., WÓJCIK A.: Sportowcy dla Niepodległej. [Cz. 1]. Kraków : Fund. Inst.
Łukasiewicza, 2018. Sygn.: CZYT. 796(091); W 57183/Cz.1
STOKŁOSA M., WÓJCIK A.: Sportowcy dla Niepodległej. Cz. 2. Kraków : Fund. Inst.
Łukasiewicza, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091); W 57183/Cz.2
SZEWIŃSKI J., FIDUSIEWICZ L.: Irena Szewińska / [tekst A. Person]. [Łomianki] :
Janusz Szewiński, [2019]. Sygn.: MCZYT 57156
SZYSZKA E.: 90 wydarzeń 90-lecia Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Krynica-Zdrój : [Edward Szyszka], 2018. Sygn.: MCZYT 57297
URBAN R.: Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach
1946-2017. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
WINDHORST B.: LeBron S.A. : sportowiec wart miliard dolarów. Kraków : Sine Qua
Non, 2020. Sygn.: MCZYT 57401; W 57402

172

Biblioteka AWF w Katowicach. Materiały. Zbiory. Wydarzenia

WOFFINDEN T., OAKES P.: Bez hamulców : autobiografia. Kraków : SQN, 2020.
Sygn.: MCZYT 57387; W 57388
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 1. Warszawa : DiG, 1995. Sygn.: MCZYT 57242/T.1
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 2. Warszawa : DiG, 1996. Sygn.: MCZYT 57242/T.2
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 3. Warszawa : DiG, 1999. Sygn.: MCZYT 57242/T.3
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 4. Warszawa : DiG, 2003. Sygn.: MCZYT 57242/T.4
WOLSZA T.: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... : słownik biograficzny szachistów polskich. T. 5 / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : DiG, 2007.
Sygn.: MCZYT 57242/T.5
WORRALL F.: Salah : narodziny gwiazdy. Kraków : Arena, cop. 2019. (Niezwykłe Opowieści Sportowe). Sygn.: MCZYT 56968
WRYK R.: 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019. Poznań : Nauka i Innowacje, 2019. Sygn.: CZYT. 796(091)
ZARUSKI M.: Na skrzydłach jachtów. Łomianki : LTW, [2014]. Sygn.: MCZYT 57325
ZAWADZKI P.: Jeszcze tylko jeden gol! : tyskie historie hokejowe. Tychy : Muzeum
Miejskie, 2019. Sygn.: MCZYT 57284
ŻWIRKO H.: Franciszek Żwirko - lotnik zwycięzca. Warszawa : Bellona, cop. 2017.
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WYDAWNICTWA AWF

Turystyka aktywna w teorii i praktyce :
wybrane zagadnienia : podręcznik dla
studentów
pod red. R. Tomika, A. Vierek
i G. Kosmali
2019

D. Chylińska, G. Kosmala
Czym jest turystyka? : wokół podstawowych
problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych
2019
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Teoretyczno-praktyczne i empiryczne
aspekty tańca
pod red. J. Polechońskiego i A. Fredyka
2019

M. Polechoński
Wpływ stymulacji szumem akustycznym,
mechanicznym i elektrycznym na percepcję
dotykową ręki oraz prędkość ruchów
precyzyjnych palca wskazującego osób
dorosłych i starszych
2019

PLAN WYDAWNICZY NA 2020 ROK

1. Anatomia prawidłowa : materiały do ćwiczeń. A. Kargul i in.
2. Bendkowski J. Coworking – nowa forma pracy w gospodarce cyfrowej.
3. Cholewa J. Uher I., Aycan M. Recreation and leisure in contemporary society.
4. Cieślikowski K. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku
wydarzeń w warunkach współczesnej gospodarki na świecie i w Polsce.
5. Fizjologia z elementami biologii człowieka. A. Żebrowska i in.
6. Iskra J. Historia olimpijskiej lekkoatletyki : 500 wydarzeń.
7. Jagsz S., Sadowska-Krępa E., Poprzęcki S. Zeszyt ćwiczeń z biochemii.
8. Kantyka J., Chudy W., Górka-Chowaniec A. Zarządzanie turystyką
i sportem wobec wyzwań XXI w. : wybrane zagadnienia.
9. Krzyżak-Szymańska E., Szymański A. „Nowe” patologie społeczne
związane z korzystaniem przez człowieka z urządzeń cyfrowych.
10. Kynoterapia. D. Narloh i in.
11. Ogrodnik J. Podstawy dydaktyki dla nauczycieli : skrypt.
12. Sas-Nowosielski K. Doping w sporcie : przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość?
13. Skalik K. Wychowawcze wartości współczesnej lekcji wychowania
fizycznego.
14. Skalik K., Polechoński J. Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 4.
15. Społeczne aspekty bezpieczeństwa w społeczeństwie sieci. Red.
Krzyżak-Szymańska E., Szymański A.
16. Stachura A., Płatek Ł. Pływanie w szkole podstawowej dla klas I-VIII.
17. Stanula A. Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce.
18. Stawnicka J. Innowacyjna metoda wykrywania sprawców przestępstw : (na podstawie kryminalistycznego śladu językowego).
19. Stawnicka J. Przywództwo w Policji w świetle kultury organizacyjnej.
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