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OD REDAKCJI 

 

 

 

 

„Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój 

własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których 

nie przeczuwałem”. 

 

Jarosław Iwaszkiewicz 

 

 

 

 

Pojęcie kultury czytelniczej odnoszone jest zarówno do zbioro-

wości społecznej, jak i jednostki. W tym pierwszym, szerszym znacze-

niu, kultura czytelnicza jako zjawisko społeczne obejmuje ogół 

procesów i zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem dwóch 

ośrodków przekazu – książek i czasopism. W drugim, nieco węższym, 

psychologicznym – jest składnikiem osobowości, ukształtowanym pod 

wpływem różnych czynników w toku obcowania czytelnika z przekaza-

mi piśmienniczymi. Jadwiga Andrzejewska określa ją jako „system 

dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych [kompetencji – IS] oraz 

wynikających z nich zachowań czytelniczych, umożliwiających czło-

wiekowi wykorzystanie przekazów piśmienniczych w samorealizacji” 

[1, s. 25].  

Niezbędnym warunkiem rozwoju kultury czytelniczej jednostki 

są trzy czynniki: kontakt z książką, umiejętność czytania i odczucie 

gratyfikacyjnej wartości lektury. Wzbudzanie pozytywnych emocji 

poprzez kontakt z książką, proces rozpoczęty już w dzieciństwie, staje 

się dla człowieka wartością trwałą. Zapewnienie dziecku dostępu 

do książek pobudza także do nauki czytania; ta umiejętność pozwala 

bowiem samodzielnie zaspokajać potrzebę poznawczą. Pozytywny     

stosunek do książek oraz posiadane umiejętności wpływają na powsta-

wanie motywacji czytelniczych.  

Zatem dzieciństwo, kiedy w podatnej na wpływy psychice 

dziecka kształtuje się system wartości, to bardzo ważny okres kształto-

wania motywacji czytelniczych. Im wcześniej dziecko odczuje wartości 

lektury – również dzięki czytaniu książek przez rodziców, co jednocze-

śnie zaspokaja potrzebę bliskości i bezpieczeństwa – tym większa gwa-

rancja „przyjaźni” z książką w przyszłości. I o tym traktuje artykuł Igi 

Majdańskiej-Dąbal: Korzyści głośnego czytania dzieciom. Jak pisze 
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Od Redakcji 

autorka: „Początkowe słuchanie z czasem zamienia się w samodzielne 

czytanie, co procentuje bogatym słownictwem, umiejętnością wypowia-

dania się i lepszego kontaktu z innymi uczestnikami kultury”. Kontakt 

z książką od wczesnego dzieciństwa zwiększa szansę na rozbudzenie 

i późniejsze wzmocnienie potrzeb czytelniczych.  

O wartościach płynących z obcowania dziecka z literaturą piękną 

pisze także Olimpia Gogolin. W artykule: „Ten poeta jest waszym     

troszeczkę starszym kolegą”. Charakterystyka twórczości Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego dla młodych odbiorców pokazuje jak poeta – 

sięgając po tematy nurtujące dzieci, opisując ludzi, przedmioty, proble-

my, które składają się na sferę doświadczeń, przeżyć i doznań najmłod-

szych – nawiązuje dialog z młodym czytelnikiem. Innym, opisanym 

przez autorkę, sposobem dotarcia do młodego odbiorcy, często wykorzy-

stywanym przez Gałczyńskiego, jest uczynienie dziecka głównym boha-

terem utworu. 

Książka czy komputer? Literackie przykłady wyborów między 

książką a komputerem przedstawiła w swojej pracy Marlena Gęborska. 

Autorka, podkreślając, że współczesnym twórcom literatury dziecięcej 

i młodzieżowej zależy na wiarygodnym kreśleniu postaci nastoletnich 

bohaterów, zauważa coraz wyraźniejszą obecność elektronicznych    

mediów w świecie przedstawionym powieści i mimo współistnienia 

świata książek i Internetu – polaryzację w ich przedstawianiu. Jej zda-

niem, z pedagogicznego punktu widzenia – a w literaturze dla dzieci 

i młodzieży, ze względu na adresata pojawia się mniej lub bardziej ukry-

ty dydaktyzm – najlepsze byłyby takie książki, w których nie negowano 

by żadnego z mediów. Dobrze, aby młody odbiorca dostrzegał i wyko-

rzystywał możliwości Internetu, ale także doceniał wartość książki.  

Ofertę wydawniczą i działalność kulturalną Wydawnictwa         

Literatura skierowaną do młodego odbiorcy zaprezentowała w swoim 

artykule Magdalena Kaczmarek. Na przykładzie twórczości i działalno-

ści Izabelli Klebańskiej pokazała oryginalny pomysł promocji czytelnic-

twa wśród dzieci. Promocji niezwykłej, bo połączonej z wprowadzaniem 

młodego czytelnika w interesujący świat muzyki.  

Joanna Wróbel w pracy: Czytelnicy i oferta wydawnicza w sys-

temie książki wydawców katolickich poruszyła zagadnienie społecznego 

wymiaru kultury czytelniczej. Kultura czytelnicza odbiorców literatury 

konfesyjnej jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju rynku 

książki wydawców katolickich w Polsce. Autorka podjęła próbę przed-

stawienia książki katolickiej w ujęciu systemowym i zaprezentowała 

niezwykle bogatą ofertę wydawniczą wydawców tego rodzaju literatury.  
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Książka zaspokaja ciekawość poznawczą i potrzeby emocjonalne 

czytelnika. Jest taką formą utrwalania informacji, która pozwala powra-

cać do niej wielokrotnie, stanowiąc tym samym istotne źródło zdobywa-

nia wiadomości i wywoływania różnego rodzaju przeżyć psychicznych 

i intelektualnych. Opracowana przez Ewę Warząchowską bibliografia 

publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego 

przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Śląskiego, z jednej strony ukazuje zainteresowania, także czytelnicze, 

studentów IBiIN, z drugiej – stanowi źródło informacji o działalności 

Koła i aktywności naukowej jego członków.  

„Nowa Biblioteka” udostępnia swoje łamy wszystkim zaintere-

sowanym różnymi aspektami zagadnień związanych z szeroko pojętą 

książką i informacją. Autorami artykułów opublikowanych w niniejszym 

numerze są doktoranci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji       

Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotekarze – praktycy. Poza 

materiałami tematycznie związanymi z kulturą czytelniczą, znajdują się 

w nim sprawozdania z konferencji, wnikliwe omówienia interesujących 

książek, a w Kalendarium wydarzeń – krótkie informacje o wybranych 

wydarzeniach naukowych i kulturalnych w regionie, kraju, na świecie. 

Zapraszamy do lektury 
 

Izabela Swoboda 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 

[1] Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 2, Praca 

pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydaw. SBP, 1996. 
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KORZYŚCI GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM 
 
 

ABSTRAKT: 

Kontakt dzieci z książką i ilustracją książkową aktywizuje     
myślenie, sprzyja ćwiczeniom pamięci, uwagi i skomplikowanych ope-

racji myślowych, pomaga w procesach porównywania, analizowania, 
szukania przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, tworzenia elemen-
tarnych pojęć. W świecie informacji, wobec konieczności szybkiej adap-
tacji do zmian i ciągłego uczenia się są narzędziem do prawidłowego 
wykształcenia języka, który ułatwia rozumienie, pozwala na zadawanie 
pytań i przekazywanie wiedzy. Piękna książka nie tylko uczy myśleć 

i mówić, wpływa także na sferę emocjonalną dziecka. Głośne czytanie 
przynosi korzyści zarówno małym słuchaczom, jak i osobom czytają-
cym. Codzienna lektura jest inwestycją w edukację, na jaką może sobie 
pozwolić każdy rodzic. Ma także ogromne znaczenie w wychowaniu 
społecznym. Książki dają wzory stosunków społecznych, ukazując   
postępowanie bohaterów w określonych sytuacjach, a tym samym      

pomagają lepiej zrozumieć zachowania innych ludzi. Mali czytelnicy 
bardzo chętnie identyfikują się z postaciami z ulubionych książek. 

Początkowe słuchanie z czasem zmienia się w samodzielne       
czytanie, co procentuje bogatym słownictwem, umiejętnością wypowia-
dania się i lepszego kontaktu z innymi uczestnikami kultury.  
 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Czytanie. Ilustracje. Literatura dziecięca.  
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Iga Majdańska-Dąbal 

„Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą 

rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego 

dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytu-

lanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne 

ograniczenie telewizji”. 

Jim Trelease  

 

 
Osób związanych z książką nie trzeba przekonywać o zaletach 

czytania. Wydawać się może, że dzięki akcjom takim, jak „Cała Polska 
czyta dzieciom” również pozostała część społeczeństwa doskonale zdaje 
sobie sprawę z wartości płynących z obcowania z literaturą. Badacze 
z różnych dziedzin udowodnili, że pełni ona w życiu młodego czytelnika 
trzy podstawowe funkcje: poznawczą, dydaktyczną i estetyczną. Rozbu-
dzając zainteresowania i zamiłowanie powoduje, iż otaczający świat 
staje się bardziej interesujący. Kształci myślenie dostarczając materiałów 
do porównań, przemyśleń i wniosków, a wpływając na uczucia i wyob-
raźnię staje się źródłem przeżyć. Literatura dostarcza wzorów właściwe-
go postępowania, jednocześnie zachęcając do naśladowania zachowań 
pozytywnych, uwrażliwia na krzywdę innych, rozbudza wyobraźnię 
(a co za tym idzie myślenie abstrakcyjne), ukazuje podstawowe wartości 
moralne. Tym samym pomaga w kształtowaniu dziecka jako członka 
rodziny i społeczeństwa, będąc źródłem wartości i pojęć. Jednakże czę-
sto wśród rodziców słychać pytania, po co czytać dziecku, skoro może 
ono pooglądać telewizję, ewentualnie posłuchać bajki w formie audio-
booka. Rodzicom często wydaje się, że czytanie jest tylko rozrywką, 
a zatem, czy jest ono faktycznie potrzebne?  

Człowiek, by mógł sprawnie poruszać się w świecie musi rozu-
mieć siebie i otaczającą go rzeczywistość. W procesie ewolucji wy-
kształcił się język, będący narzędziem ułatwiającym rozumienie, 
pozwalającym na zadawanie pytań, przekazywanie wiedzy. Jednakże za 
sprawą współczesnych mediów elektronicznych człowiek zaczął gardzić 
językiem na rzecz obrazu i dźwięku. Wielogodzinne oglądanie telewizji 
mocno odbija się na słownictwie, szczególnie najmłodszych. Na alarm 
biją nauczyciele i logopedzi – dzieci coraz częściej mają problemy 
z językiem, nie rozumieją prostych tekstów i poleceń tracąc tym samym 
podstawowe narzędzie komunikacji i zdobywania wiedzy [4, s. 27]. Stają 
na przegranej pozycji w świecie informacji, wobec konieczności szyb-
kiej adaptacji do zmian i ciągłego uczenia się. Znajomość języka gwa-
rantuje jego ciągłe ćwiczenie, czynny z nim kontakt. Od urodzenia taki 
kontakt gwarantuje dorosły mówiący do dziecka dużo i wyraźnie.  



13 

Korzyści z głośnego czytania dzieciom 

Aktywność każdego dziecka od chwili narodzin jest skierowana 
na dwa cele: zaspokojenie podstawowych potrzeb gwarantujących prze-
życie oraz poznawanie świata poprzez odkrywanie jego mechanizmów, 
czyli uczenie się. Potencjał mózgu od urodzenia, aż do mniej więcej 
szóstego roku życia jest niemal nieograniczony. Chłonie jak gąbka, 
kodując wszystkie dźwięki, dlatego w pierwszej kolejności od rodziców 
zależy czy te możliwości umysłowe zostaną wykorzystane. To właśnie 
oni powinni podsycać naturalny u dzieci zapał do samodzielnego okry-
wania, nauki, tworzenia i czytania. Należy motywować dzieci do ciągłej 
aktywności umysłowej, w tym także zaszczepiać potrzebę czytania, 
ponieważ będą mogły później, dzięki książce zdobywać wiedzę i dozna-
wać przyjemności przez całe życie.  

„Potrzeba kontaktu z książką jest [...] faktem kulturowym i mu-
simy ją sami obudzić u dziecka w procesie jego wychowania” [5, s. 33]. 
Taka potrzeba nie powstaje samoczynnie, ale tylko przez zetknięcie się 
z książką. Początkowo książka traktowana jest jak przedmiot – zabawka, 
którą można rzucać, uderzać wywołując hałas, drzeć kartki. Takie mani-
pulowanie przedmiotem wynika z naturalnego rozwoju dziecka. Dziecko 
nie stykając się z książką, nie odczuje jej braku. Właśnie dlatego tak 
ważny jest tu dorosły, który będąc pośrednikiem „tworzy [...] pierwszy 
wzorzec nawyków związanych z lekturą” [2, s. 45]. Pierwsze książeczki 
zawierają najczęściej obrazki z niewielką ilością tekstu. Może je oglądać 
dziecko nieumiejące czytać. Jednakże nawet wtedy potrzebny jest doro-
sły interpretujący ilustrację, potwierdzający domysły i wyjaśniający 
wątpliwości. Zatem nie wystarczy dać książeczki tak jak inne zabawki, 
trzeba dziecku pokazać, jakie daje ona możliwości. Trudno się nie zgo-
dzić ze słowami Haliny Skrobiszewskiej, która pisze: „Pomoc dorosłych 
w pierwszych kontaktach może mieć na wiele lat decydujące znaczenie 
dla uczuciowego stosunku dziecka do książki i literatury, a więc w rezul-
tacie także dla jego psychicznego rozwoju [8, s. 14]. Oglądanie ilustracji 
oraz słuchanie czytanych przez pośrednika utworów literackich jest 
odczytaniem książki na najniższym poziomie. W miarę dorastania 
i zdobywania doświadczenia „pojawia się i rośnie w dziecku świado-
mość specyficznej funkcji słowa w literaturze, słowa budującego odręb-
ny, autonomiczny świat wyobraźni” [2, s. 29]. Bardzo często podczas 
czytania dorosły nie trzyma się ściśle tekstu, snując opowieść nawiązują-
cą do ilustracji, jednocześnie wyszukując ludzi, zwierzęta i przedmioty 
znane dziecku, wybierając z fabuły bliskie mu sceny, zachęcając, by 
pokazywało kolejne przedmioty na obrazkach.  

W drugim roku życia dziecko zdobywa wiedzę stanowiącą        
bardzo ważny etap kontaktu z książką – uczy się, że przedmioty trójwy-
miarowe mogą być przedstawione za pomocą płaskiego symbolu          



14 

Iga Majdańska-Dąbal 

graficznego. Napotkane na ilustracji kwiaty próbuje wąchać, głaszcze 
pieska na koszulce, rozpoznaje zarys znajomego przedmiotu na fotogra-
fii. Jednakże taką wiedzę zdobywa tylko za pośrednictwem dorosłych.  

Zainteresowanie dziecka książkami nie jest zadaniem nadmiernie 
trudnym. Słowa kierowane do niemowlaka mają bardziej melodyjną 
intonację i uregulowany rytm, co najczęściej jest niedostrzegane przez 
rodziców. Ale właśnie taka forma wypowiedzi przyzwyczaja dziecko do 
percepcji rymów. W każdej kulturze istnieją teksty słowne przeznaczone 
dla niemowląt i dzieci – kołysanki, wierszyki, piosenki – łączące słowo, 
melodię i gest. To wszystko stanowi wstęp do zażyłości dziecka z litera-
turą i jeśli ten etap zostanie pominięty, to kontakty z książką trudno 
usytuować na odpowiedniej płaszczyźnie. Często nurtem oderwanym od 
właściwego czytelnictwa jest wytwarzanie pewnej zażyłości dziecka 
z piosenką czy tekstem literackim, pobudzając wrażliwość na rym, słowo 
i rytm. Stąd też mycie zębów nie może się obyć bez śpiewanej w kółko 
piosenki Fasolek „Szczotka, pasta”, a jedzenie zawsze zaczyna się zaba-
wą „Tu sroczka kaszkę warzyła”.  

Na przełomie drugiego i trzeciego roku życia dziecko zaczyna 
rozumieć najprostsze związki przyczynowo-skutkowe i czasowe. Po-
mocne stają się na tym etapie rozwoju krótkie bajeczki, opowiadania 
i wierszyki o jasnym ciągu logicznym, jak ten stary wierszyk: 

W pokoiku na stoliku 
Stało mleczko i jajeczko. 

Przyszedł kotek, 
wypił mleczko, 

a ogonkiem  
stłukł jajeczko. 

Przyszła mama, kotka zbiła 
a skorupki wyrzuciła! 

Należy zatem zacząć czytanie już noworodkowi. Mały człowiek 
jest zawsze zafascynowany głosem osoby, która mu czyta, a przyzwy-
czajony do słuchania chętnie będzie później uczestniczył we wspólnych 
lekturach. Bardzo często w Polsce taki postulat wiąże się z oburzeniem 
rodziców czy też niedowierzaniem: 

 „Ależ on/ona ma dopiero pięć miesięcy (lub półtora roku) 
i jeszcze nic nie rozumie! 

 A czy państwo mówią już do dziecka? 
 Oczywiście. 
 Mimo że nic nie rozumie? 
 No, to całkiem co innego...” [4, s. 85] 
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To osłuchanie językowe jest niezmiernie ważne, dziecko zaczyna rozu-
mieć język jeszcze przed stosowaniem go. Ponadto język literacki jest 
dużo bogatszy od potocznego, więc dziecko ma szansę wzbogacić zasób 
słownictwa, stosować różne formy gramatyczne oraz składniowe, a także 
lepiej opanować reguły języka. Takie osłuchanie przekłada się na po-
ziom rozumienia języka, umiejętność mówienia, czytania i pisania, a tym 
samym na wyniki osiągane w nauce ze wszystkich przedmiotów. Nau-
czyciele nie są w stanie nadrobić zaległości językowych wyniesionych 
z domu przez dzieci. Ponadto, jak piszą Irena Koźmińska i Elżbieta 
Olszewska, dziecko idące do pierwszej klasy zdolności do chłonięcia 
języka ma już dużo mniejsze [4, s. 56]. 

Zasób słów słyszanych doskonale powiększa się przez codzien-
nie czytanie dziecku. Jednocześnie podczas czytania następuje unikalna 
szansa przetworzenia słowa słyszanego w rozumiane – czytane słowa 
można od razu tłumaczyć. Często jednak nie jest to konieczne, gdy nowy 
wyraz pojawia się w konfiguracji z wcześniej już znanymi. Łatwo wyli-
czyć, że jeżeli codziennie kontakt z literaturą będzie trwał tylko 20    
minut, to do ukończenia szóstego roku życia będzie to 730 godzin słu-
chania pięknego, literackiego języka. 

Nie należy ograniczyć czytania tylko do zamieszczonego tekstu, 
warto prowadzić dialog, który daje możliwość wyrażania własnych 
myśli oraz doskonalenia znajomości zasad języka. Zadawanie pytań 
przez dziecko w czasie czytania nie powinno być powodem do złości, 
lecz zadowolenia. Dzięki takiej aktywności – pokazywaniu ilustracji, 
komentowaniu wydarzeń i postępowania bohaterów czy przewracaniu 
kartek – dziecko buduje swoje kompetencje umysłowe. Równie ważna 
jest możliwość powrotu do danego wydarzenia na prośbę małego czytel-
nika, co pozwala dogłębnie zastanowić się nad jego znaczeniem.  

Głośne czytanie pomaga w wyrobieniu niezwykle ważnej umie-
jętności, jaką jest koncentracja. Obecnie pedagodzy alarmują, że ucz-
niowie nie potrafią się skoncentrować. Wynika to w głównej mierze 
z nadmiernego korzystania z mediów, takich jak telewizja i internet. 
Dziecko jest bombardowane nieustannie zmieniającymi się obrazami 
i dźwiękami, przez co nie może zatrzymać się i spokojnie pomyśleć, 
skupić się. Taki medialny chaos męczy i rozprasza. Dlatego czytanie, 
które wymaga wygospodarowania odrobiny spokoju w ciągu dnia po-
zwala na wyciszenie, a tym samym na koncentrowanie się. Pamiętać 
należy, że małe dzieci i te nieprzyzwyczajone do słuchania książek 
początkowo mogą mieć problemy ze skupieniem, co jednak nie powinno 
zniechęcać do dalszego czytania. Ponadto dziecko ma „wpisaną” natu-
ralną potrzebę ruszania się. Zmuszanie do nieruchomego siedzenia pod-
czas lektury staje się karą, która najczęściej powoduje zniechęcenie. 
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Jeśli dziecko bawi się bezgłośnie to można bez przeszkód kontynuować 
czytanie. Wtedy najczęściej zainteresowany mały człowiek sam przyj-
dzie do czytającego, by śledzić na obrazkach poczynania bohaterów.  

Podczas słuchania mózg pracuje dużo aktywniej, niż w czasie 
oglądania bajki na ekranie, ponieważ stymulowana jest wyobraźnia, 
która tworzy własne obrazy mentalne do usłyszanych słów. Jak często 
widzowie, wychodząc z kina, są zawiedzeni ekranizacją dzieła literac-
kiego, ile razy słychać słowa: „nie tak to sobie wyobrażałem”, czy też 
„bohater wyglądał zupełnie inaczej niż myślałem”. Wyobraźnia pozwala 
przewidywać rozwój wydarzeń, konsekwencje własnych działań oraz 
twórczego myślenia. Wyobraźnia daje dzieciom zdolność fantazjowania, 
„czyli rozmyślania przybierającego postać jakiejś historii, czy opowieści. 
Najczęściej opowieści te, czyli marzenia dzienne powodują zaspokojenie 
dziecięcych pragnień” [1, s. 8]. Rozgrywające się w wyobraźni marzenia 
stają się bardzo często nieuświadomioną podstawą scenariuszy fabuły 
literackiej. Mechanizm ten jednak działa również w drugą stronę – teksty 
literackie, w szczególności fantastyczne, pozwalają na fantazjowanie, 
dają poczucie niezależności i szczęścia, jednocześnie uwalniając od 
strachu i zmartwień. Fantazja w literaturze i życiu staje się formą terapii. 
Ważne jest tylko zachowanie umiaru w budowaniu świata fikcji.  

Dziecko porządkujące świat według wzorców literackich Alicja 
Baluch nazywa „dzieckiem literackim” [1, s. 8]. Obiera ono za sprawą 
rodziców lub samodzielnie poznaje, rozumie i porządkuje świat w spo-
sób obrazowo-fabularny. Ten proces uwidacznia się w słownych tek-
stach dziecka (zapisanych lub zapamiętanych), a także wiąże się 
z innymi formami ekspresji artystycznej – rysunkami, budowaniem 
z klocków czy tańcem. 

Codzienne czytanie doskonale ćwiczy pamięć oraz przygotowuje 
do samodzielnego czytania i pisania. Jeśli dwulatkowi radość sprawia 
poznawanie liter, to nie należy tego zabraniać. Taką naukę należy trak-
tować, jak zabawę, by nie przekroczyć pewnej granicy – chęci jak naj-
szybszego nauczenia dziecka samodzielnego czytania. Ciągłe 
poprawianie przekręcanych wyrazów czy ćwiczenie w ładnym pisaniu 
powodują u dziecka zniechęcenie, a co za tym idzie zaburzenie procesu 
nauki. Uczenie liter może stać się doskonałą zabawą – w sukurs przy-
chodzą piankowe puzzle z literami, zastawy stołowe dla dzieci z nama-
lowanymi słowami czy magnesy na lodówkę, z których można tworzyć 
całe wyrazy. Można również zastanowić się nad wprowadzeniem meto-
dy globalnego czytania Glenna Domana. Ta nauka czytania, nazwana 
przez autora zabawą w czytanie polega na eksponowaniu dziecku       
białych kartoników, na których czerwonymi drukowanymi literami 
napisany jest wyraz. Początkowo wprowadza się 15 słów z najbliższego 
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otoczenia (mama, tata, itd.) składających się na 3 zestawy. Prezentacja 
trwa ok. jednej sekundy z jednoczesnym odczytaniem. W kolejnych 
etapach przechodzi się od dwóch wyrazów, poprzez zdania, aż do całych 
książeczek wykonanych przez rodziców. 

Większość dorosłych nie kwestionuje potrzeby czytania przez 
dzieci, nakłaniają je do tego, niemal zmuszają, by same czytały. Zdarza 
się nawet, że karą za złe zachowanie czy inne przewinienie jest godzina 
czytania. Warto zapamiętać słowa autorek: Wychowania przez czytanie: 
„Można zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, by 
pił. Można wymusić na dziecku czytanie, ale przymusem nie rozbudzi-
my w nim miłości do książek!” [4, s. 63]. Nawet, jeżeli rodzice wręcz 
„zarzucają” dziecko książkami, ale sami nie czytają, są marnym przykła-
dem dobroczynnego wpływu lektury. Kiedy mały człowiek nie widzi 
nigdy swoich rodziców przy czytaniu, jest mało prawdopodobne, by 
pokochał obcowanie z książką. W domu, gdzie znaleźć można jedynie 
książkę telefoniczną i program telewizyjny, dziecko nie odczuwa potrze-
by czytania. Jak pisze Anne Fadiman w jednym ze swoich felietonów: 
„Moja córeczka ma siedem lat i czasami słyszę, jak rodzice innych     
drugoklasistów narzekają, że ich dzieci nie lubią czytać. Kiedy odwie-
dzam ich domy, pokoje dziecinne pękają w szwach od drogich książek, 
ale pokoje rodziców są puste. Te dzieci nigdy nie widzą swoich rodzi-
ców przy lekturze, jak ja oglądałam moich przez wszystkie dni dzieciń-
stwa. Kiedy […] wchodzę do mieszkania z książkami na półkach, 
książkami przy łóżku, książkami na podłodze i książkami na rezerwuarze 
w toalecie, od razu wiem co zobaczę, jeśli otworzę drzwi z napisem 
PRYWATNE – DOROSŁYM WSTĘP WZBRONIONY i wyciągnięte 
na łóżku dziecko zatopione w lekturze” [3, s. 140]. 

Czytanie dzieciom przynosi również korzyści czytającym, którzy 
mają jeszcze lepszą okazję do poznania dziecka, zaprzyjaźnienia się 
z  nim i zbudowania więzi. Czynność ta wyręcza od wymyślania         
codziennie nowych bajek, czy konieczności znania się na wszystkim, by 
móc zaspokoić głód wiedzy małego odkrywcy. Jednocześnie prowadzi 
do rozwoju intelektualnego, przynosząc nam nową wiedzę, chociażby 
o dinozaurach czy niedźwiedziach. Wspólna lektura to wspaniała zaba-
wa, a każdy rodzic dla swojego dziecka jest najlepszym lektorem, które-
go interpretacja wyrażona intonacją, gestem i mimiką jest przyjęta 
bezkrytycznie.  

Księgozbiór małego czytelnika nie musi być bardzo duży. Naj-
częściej dziecko ma swoje ulubione książki, do których wraca i których 
się domaga. Rytuałem staje się więc wieczorne czytanie przed snem tego 
samego zestawu opowiadań lub wierszyków, które czytający zna już 
niemal na pamięć. Ta rutyna daje dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz 
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zaspokaja potrzebę wielokrotnego stykania się ze słowami, by je zrozu-
mieć, zapamiętać i móc zastosować. Ponadto, słysząc tekst czytany przez 
bliską osobę, dziecko uspokaja się i wycisza. Bywa również, że w róż-
nych sytuacjach dziecko „dobiera” sobie konkretne książki. Inną ma 
czytać dziadek, inną mama, a jeszcze inną starsze rodzeństwo. Jedna do 
czytania przy śniadaniu, a druga w podróży.  

Przy wyborze lektury należy uwzględnić dojrzałość dziecka, któ-
re musi zrozumieć tekst, by przyswoić jego treść i zrozumieć, co prze-
żywają bohaterowie. Bardzo ważny jest również nastrój utworu. Dzieci 
chętniej sięgają po książkę wesołą i zabawną, niż poruszającą tematy 
smutne. Elementy dowcipu i humoru zachęcają do kontaktów z książką. 
Mistrzami komizmu dziecięcego do dzisiejszego dnia są Julian Tuwim 
i Jan Brzechwa, których wiersze bawią słowami kolejne pokolenia, 
stawiając świat „na opak”. To twórcy absurdu, nonsensu i groteski, 
w efekcie czego powstała galeria kłamczuchów, samochwał, skarżypyt, 
leniów oraz innych „nieudaczników”. Szczególną uwagę należy poświę-
cić wierszowi Jana Brzechwy Kaczka Dziwaczka, w którym w sposób 
śmieszny i zabawny przedstawione zostały przygody Kaczki – indywi-
dualistki. Ta nietypowa, oryginalna, dziwna i fantazyjna kaczka zadziwia 
swoim zachowaniem czytelników. Postępowanie tego bohatera literac-
kiego ciężko zaakceptować, ale żyjąc po swojemu, nie robiąc nikomu 
krzywdy, przekonuje do siebie, sprawiając, że mali czytelnicy chcą być 
taką Kaczką – Dziwaczką. Wbrew pierwszemu wrażeniu wiersz ten uczy 
poszanowania i tolerancji inności i tym samym dotyka spraw niezwykle 
ważnych i trudnych nawet w życiu dorosłych.  

Warto też wybierając lekturę kierować się kryteriami gatunku     
literackiego – dźwiękonaśladowcze, krótkie, melodyjne i rytmiczne 
wiersze (łatwe do uczenia na pamięć), baśnie i wiersze „łańcuszkowe”, 
gdzie fabuła zatacza kręgi, wciąż wracając do punktu wyjścia, przy 
jednoczesnym dodawaniu kolejnego elementu treści [5, s. 41]. Tak, na 
przykład, jest w wierszu Rzepka Juliana Tuwima.  

Niezwykle ważna kwestia to sprawa ilustracji. W przypadku 
książek dla najmłodszych są nieodzowne, gdyż to one wprowadzają 
w świat czytelnictwa, stają się źródłem przeżyć i bodźcem wyzwalają-
cym różne procesy psychiczne, są przekaźnikiem treści w większym 
stopniu niż słowa. Ich podstawowym zadaniem jest pomoc w głębszym 
przeżywaniu dzieła literackiego oraz wprowadzenie w świat sztuki. 
Ilustracje rozbudzają spostrzeganie, wyobraźnię, wzbogacają życie uczu-
ciowe, myślenie, rozbudzają zainteresowania oraz poszerzają wiedzę 
o świecie. Małe dziecko nie ma jeszcze zbyt dużego zasobu wyobrażeń, 
stąd obrazy pomagają w ich tworzeniu i utrwaleniu. Maluch pragnie, 
by wszystko o czym mowa w tekście, było narysowane. Z wiekiem ta 
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potrzeba staje się mniejsza, a większego znaczenia nabiera tekst. Dzieci 
trzy-czteroletnie patrząc na ilustracje, wyliczają przedstawione przed-
mioty i osoby, starsze zauważają również czynności. Umiejętność           
„odczytania” tego co narysowane zależna jest od wieku, indywidualnych 
uzdolnień oraz doświadczeń.  

Istotna jest zgodność ilustracji z tekstem oraz dominacja pozy-
tywnego nastawienia do rzeczywistości. Obrazy mają przekazywać 
rzetelną wiedzę, jednakże nie będąc fotograficznym odzwierciedleniem 
świata lecz interpretacją wydobywającą lub nadającą znaczenie emocjo-
nalne, estetyczne i intelektualne, mają być twórczym przekształcaniem. 
Wielkie znaczenie ma humor – pogodne ilustracje informują, że pewne 
sprawy między ludźmi są umowne. Psa można przecież narysować na 
tysiąc różnych sposobów, a dziecko, nie rozumiejąc jeszcze umowności, 
traktuje równorzędnie świat rzeczywisty i książkowy. 

Ilustracje wprowadzają w świat sztuki, są jakby elementarzem, 
który poznaje dziecko z podstawowymi składnikami języka plastycznego 
czyniąc je wrażliwym na zestawienie kolorów, fakturę i kształt linii. 
Jeżeli dziecko znajdzie w nich podkład do wzbogacenia przeżyć, jego 
kontakt z plastyką w późniejszym okresie będzie bardziej osobisty. 
By tak się stało ilustracje muszą być atrakcyjne. Ich atrakcyjność zależy 
nie tylko od treści książki, ale także sposobu ujęcia. Na odbiór i przeży-
cia dzieła wpływają zestawienia kolorów, jakość linii, kompozycja 
i faktury. Jednocześnie dziecko w różnych okresach rozwoju ma różne 
potrzeby i możliwości, dlatego też istotne jest dostosowanie ilustracji do 
psychicznych cech odbiorców.  

Dzieci najmłodsze postrzegają całościowo, dlatego preferują 
barwy czyste, jasne lub nasycone, działające pozytywnie, wywołujące 
pogodny nastrój i ułatwiające odczytywanie form [9, s. 224]. Nie zesta-
wiają obrazów z rzeczywistością, więc jako coś naturalnego przyjmują 
dowolnie stosowane kolory. Uczą się otaczającego je świata poprzez 
powtarzanie słów i nazw przedmiotów. Dlatego też książeczki dla nich 
najczęściej przedstawiają poszczególne grupy przedmiotów, kolorów, 
zwierząt, itp. Najmłodsi nie są stanie skoncentrować się przez dłuższy 
czas więc tekst powinien składać się z pojedynczych słów lub krótkich 
zdań, nie musi mieć logicznego rozwoju akcji. Dzieci cztero-pięcioletnie 
letnie potrafią już logicznie myśleć, dlatego też książeczki dla nich po-
winny opowiadać jednowątkowe, krótkie historie z logicznym począt-
kiem i zakończeniem. Ilustracje powinny być bogatsze w szczegóły 
a kolory prawdziwe, gdyż w tym okresie dochodzi do uczenia odróżnia-
nia świata rzeczywistego od wyimaginowanego. Ważne by nie uczyć 
maluchów zachowań, które mogą być dla nich potencjalnie niebezpiecz-
ne. Dla sześciolatków obrazy mogą mieć plan bliższy i dalszy oraz      
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bogatszą akcję. Książki zawierające jedynie ilustracje pobudzą aktyw-
ność umysłową, szczególnie gdy ukazują logicznie powiązane ze sobą 
zdarzenia, co skłania dziecko do samodzielnego układania opowiadań. 

Książeczkę składającą się z samych obrazków dziecko może 
oglądać samodzielnie. Jednakże w przypadku uczestniczenia w tym 
zajęciu dorosłego, można zadawać małemu czytelnikowi pytania, zachę-
cając do nazywania nowo zauważonych przedmiotów. Zainteresowanie 
prędzej wzbudzą ilustracje przedstawiające znane dziecku przedmioty, 
jednocześnie zachęcają do zadawania pytań i prowadzenia rozmowy 
z dorosłymi czy rówieśnikami. Zwierzęta czy przedmioty do tej pory 
nieznane wzbogacają słownictwo dziecka. Odpowiednio stawiane pyta-
nia dotyczące obrazków stwarzają naturalną okazję sprzyjającą rozwo-
jowi mowy. 

Ilustracje odgrywają szczególnie ważną rolę w kształtowaniu 
wyobraźni plastycznej. Książki jako jedno z niewielu źródeł dostarczają 
stałych bodźców wizualnych, do których można powracać kontemplując 
je, przeżywając wielokrotnie, zagłębiając się w ich treść plastyczno-
literacką. 

Od niedawna na okładce znajdują się informacje, dla jakiego 
wieku lektura jest przeznaczona. Nie rozwiązuje to jednak problemu 
z wyborem, szczególnie pod kątem ilustracji. Są wydawnictwa specjali-
zujące się w niezwykle starannym ilustrowaniu książek dla dzieci i za-
trudniające artystów. Większość z nich istnieje na polskim rynku od 
niedawna (np. Ezop, Dwie Siostry, Muchomor, Hokus Pokus, Wytwór-
nia, Fro9), ale każda z wydawanych przez nie pozycji zbiera pochlebne 
opinie i uzyskuje tytuły m.in. Najpiękniejszej Książki Roku w konkursie 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek lub Dziecięcego Bestselle-
ra Roku przyznawanego przez Fundację Świat Dziecka, czy też wyróż-
nienia lub nagrody Polskiej Sekcji IBBY. Z wydawnictwem Ezop 
związani są znani od lat malujący autorzy, jak Maria Ekier (jej ilustracje 
zostały wpisane na Honorową Listę Andersena) czy twórca Gapiszona 
i Kwapiszona – Bohdan Butenko. Wydawnictwo Dwie Siostry wydaje 
„Mistrzów Ilustracji” – reedycję ponadczasowych hitów dziecięcej lite-
ratury zilustrowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej 
szkoły ilustracji (m. in. Jana Marcina Szancera). Wydawnictwo Hokus 
Pokus stworzone przez Martę Lipczyńską-Gil wydaje również kwartal-
nik „Ryms” poświęcony literaturze dla najmłodszych. Do tej pory ukaza-
ło się 13 numerów. 

W chwili obecnej na rynku można znaleźć wiele książeczek       
wydających dźwięki, do kąpieli, z miękkich materiałów, itd. Ta różno-
rodność powoduje często bezradność rodziców, którzy gubią się wśród 
oferty wydawniczej. Z pomocą przychodzą niemal wszystkie czasopisma 
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dla młodych rodziców, strony internetowe będące kompleksowymi 
poradnikami wychowania dzieci, a także księgarnie internetowe i sklepy 
z produktami dla najmłodszych. Warto również kierować się Złotą Listą 
Fundacji ABC „Cała Polska czyta dzieciom” i wybierać książki, którym 
przyznano nagrody, m. in. przez Polską Sekcję IBBY, Nagrodę Literacką 
im. Kornela Makuszyńskiego. 

Wielu rodziców gubiąc się wśród nowości wydawniczych, sięga 
po książki z własnego dzieciństwa. W sukurs takim poczynaniom przy-
chodzi Nasza Księgarnia, wydając w ubiegłym roku Poczytaj mi mamo. 
Księga pierwsza. Jest to zbiór dziesięciu opowiadań, które zna niemal 
każdy. Dodatkowym atutem jest to, że nie zmieniono szaty graficznej. 
Sięgając do klasyki, wprowadza się młodych czytelników w świat            
uniwersalnych wartości. 

Podsumowując korzyści płynące z czytania warto przedstawić 
„algorytm” wymyślony przez Irenę Koźmińską i Elżbietę Olszewską: 

 Jeśli chcemy, by nasze dzieci były wykształcone, mądre 
i szczęśliwe, powinniśmy zrobić wszystko, by przez całe życie 
chętnie czytały. 

 Jeśli chcemy, aby przez całe życie czytały, muszą lubić czytanie. 
 Jeśli chcemy, by lubiły czytanie, powinno się im ono kojarzyć 

z przyjemnością. 
 Jeśli chcemy, by czytanie kojarzyło się z radością i przyje-

mnością, powinniśmy na jak najwcześniejszym etapie ich życia 
wprowadzić codzienne głośne czytanie dla przyjemności 
i radykalnie ograniczyć kontakt z mediami wizualnymi. [4, s. 65].

 

Wystarczy 20 minut codziennej lektury, by dziecko miało solid-
ną podstawę do tego, żeby stało się mądrym, kulturalnym i szczęśliwym 
człowiekiem. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

[1] Baluch A.: Czyta, nie czyta...(o dziecku literackim). Kraków 1998. 

ISBN 83-86663-33-2. 

[2] Baluch A.: Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecię-

cej lektury. Warszawa 1987. ISBN 83-10-09190-7. 

[3] Fadiman A.: Ex libris. Wyznania czytelnika. Kraków 2010. ISBN 

978-83-240-1307-4.  

[4] Koźmińska I., Olszewska E.: Wychowanie przez czytanie. War-

szawa 2010. ISBN 978-83-247-1842-9. 

[5] Papuzińska J.: Czytania domowe. Warszawa 1975. 

[6] Papuzińska J.: Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa 2007. 

ISBN 978-83-88581-28-1. 



22 

Iga Majdańska-Dąbal 

[7] Papuzińska J.: Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontak-

tów dziecka z książką. Warszawa 1988. ISBN 83-02-00532-0. 

[8] Skrobiszewska H.: Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla 

dzieci i młodzieży. Warszawa 1971. 

[9] Słońska I.: Z problemów ilustracji dla dzieci. W: Wybrane pro-

blemy literatury dla dzieci i młodzieży. Artykuły i szkice. Rzeszów 

1980, s. 223-229. 
 

 

Iga Majdańska-Dąbal 

Pedagogical Library in Tarnobrzeg  

Branch in Nisk 

e-mail: igamajdanska@ineria.pl 
 
 

BENEFITS OF READING ALOUD TO CHILDREN 
 
 

ABSTRACT: 

Children’s contact with books and book illustrations activates 
thinking, exercises memory, attention and complex mental operations, 
and helps in the process of comparing, analyzing and searching for the 
causes and consequences, which in turn draws conclusions and creates 
elementary concepts. In the world of information where there is a neces-
sity of life-long learning and quick adaptation to changes, the book is 
a tool for the proper development of the language, which facilitates 
understanding and allows the reader to ask questions and to transfer 
knowledge. A beautiful book not only teaches children to think and talk, 
but also affects the child's emotional sphere. Reading aloud brings bene-
fits both to children who listen and to people who read. Daily reading is 
an educational investment that every parent can afford. It also has great 
importance in the community education. Books give the patterns of 
social relations, showing heroes acting in certain situations, and thus 
help to better understand the behavior of other people. Furthermore, 
children eagerly identify with the characters from their favorite books. 
The initial listening changes with time into independent reading. This 
allows the development of a rich vocabulary and an ability to speak and 
have better contact with others. 
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„TEN POETA JEST WASZYM TROSZECZKĘ STARSZYM KOLEGĄ”
1
. 

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI KONSTANTEGO ILDEFONSA     

GAŁCZYŃSKIEGO DLA MŁODYCH ODBIORCÓW 

 

 

ABSTRAKT: 

Artykuł stanowi próbę omówienia kwestii popularności dzieł 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wśród dzieci. Przedstawiono poetę 
jako twórcę piszącego dla młodych odbiorców i wskazano na pewne 
charakterystyczne cechy jego utworów. Prezentując edycje dzieł Gał-

czyńskiego adresowane do dzieci, zwrócono uwagę na sposób, w jaki 
autorzy przedmów przybliżają młodym czytelnikom sylwetkę poety. Nie 
pominięto również zagadnień związanych z szatą graficzną książek. 
Dokonując analizy wybranych utworów, wskazano na wartości, jakie 
niosą ze sobą utwory poety. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: 

Gałczyński Konstanty Ildefons. Literatura dla dzieci.  
 

 

                                                           
1
 [13, s. 5]. 
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Konstanty Ildefons Gałczyński autorem piszącym także dla dzieci 

Konstanty Ildefons Gałczyński daje się poznać swoim czytelni-

kom jako poeta wszechstronny, o czym świadczy zarówno różnorodność 
uprawianych gatunków literackich, bogactwo wykorzystywanych środ-
ków artystycznych, jak i szeroki krąg odbiorców, do których dzieła są 
adresowane. Jego twórczość przemawia i do dorosłych, i do młodego 
pokolenia. Tę uniwersalność Gałczyński zawdzięcza przede wszystkim 
nieprzeciętnemu talentowi oraz umiejętności patrzenia na świat również 

z perspektywy dziecka. Ilustracją może być poemat Wit Stwosz, w któ-
rym autor nie tylko przedstawia postać wybitnego rzeźbiarza, ale także 
porusza kwestię funkcji, jaką pełni sztuka. Co warte podkreślenia, 
w dziele tym – poprzez strukturę nawiązującą do pastorałki – można 
odnaleźć formy charakterystyczne dla wiersza dziecięcego. Sposób 
ujęcia tematu nawiązuje do postrzegania świata typowego dla młodych 

ludzi. Do najbardziej wymownych paraleli można zaliczyć: porzucenie 
całościowego oglądu na rzecz delektowania się pięknem szczegółu 
i (nieprzypadkowe) zestawianie ze sobą losowo dobranych elementów.  

Aby jednak to wszystko zrealizować, konieczne stają się             
wyostrzony zmysł obserwacji, aktywne słuchanie i dogłębne zrozumie-
nie potrzeb dziecka oraz umiejętność wyjścia im naprzeciw. W tym celu 

Gałczyński sięga po tematy, które mogą dziecko nurtować. Opisuje 
ludzi, przedmioty czy problemy, które składają się na sferę doświadczeń, 
przeżyć i doznań najmłodszych, a tym samym ich kształtują i pozwalają 
właściwie interpretować otaczającą rzeczywistość. Dzięki tym zabiegom 
poeta ma okazję wejść z młodymi czytelnikami w dialog. 

Jednakże kreowanie świata według modelu dziecięcego stanowi 

tylko jedną z form dotarcia do młodego odbiorcy. Innym sposobem jest 
uczynienie dziecka głównym bohaterem utworu. Poeta stara się wiernie 
oddać psychikę młodego człowieka, co osiąga między innymi poprzez 
autentyczność opisu zachowań młodych bohaterów. Ale warto pamiętać 
o tym, że nie tylko one są tutaj istotne. Autor Zaczarowanej dorożki 
zadaje również typowe dla dzieci pytania. Przykładem może być tytuł 

wiersza, który stał się też tytułem całego tomiku: Dlaczego ogórek nie 
śpiewa? (Świat Książki, 2003). 

Poeta często posługuje się takimi środkami artystycznymi, jak 
wyliczenia, powtórzenia, metafory oraz rymy i rytmy wyznaczające 
intonację dźwiękową, która podczas lektury odgrywa dla dziecka nie-
zmiernie istotną rolę. Dzięki temu łatwo wpisać niektóre wiersze autora 

Niobe adresowane do dorosłych w obręb literatury dla dzieci. Lecz tym, 
co czyni Gałczyńskiego twórcą znakomitym dla młodego odbiorcy, jest 
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przede wszystkim kunszt w zakresie zabawy słowem oraz niezmierzona 
fantazja, która pozwala na dowolne przeobrażanie rzeczywistości. 

 
Wydania utworów poety adresowane do młodych czytelników 

Edycji dzieł Gałczyńskiego na polskim rynku wydawniczym jest 
dużo, jednak tych skierowanych bezpośrednio do młodych odbiorców 
wciąż pozostaje niewiele. Dotychczas ukazały się Elektryczne schody 
(1957), wznawiane Wiersze dla dzieci (1957, 2010) oraz Młynek do kawy 

(1958, 1972, 1984), a także Gałczyński dzieciom (2003), Na kołysce 
kogut złoty (1979 – 2 wydania, w 1980 r. książka została wyróżniona 
nagrodą Premio Europeo di Letteratura Giovanile

2
), O Kotku – Knotku  

(2008), W sprawie Bu i Af (2008) oraz wzmiankowany już tomik Dla-
czego ogórek nie śpiewa? (2003). Ponadto w 1959 r. w ręce młodych 
czytelników oddane zostało wydanie szkolne Poezji, które w stosunkowo 

krótkim czasie doczekało się dwóch wznowień (rok 1962 i 1965). Nie 
należy jednak zapominać, że nawet w wymienionych pozycjach nie 
brakuje wierszy, do których z przyjemnością sięgnęliby dorośli. Czasem 
wręcz jedynym wyznacznikiem wskazującym właściwego adresata 
książki staje się szata graficzna. W dziełach Gałczyńskiego występuje 
interesujące zjawisko nieograniczonego przepływania wierszy poety od 

czytelnika dorosłego do dziecięcego i odwrotnie. 
Istnieją także tomiki (na przykład Na kołysce kogut złoty), które 

poza spełnianiem typowych funkcji książek kierowanych do młodego 
czytelnika, mają za zadanie przygotować odbiorcę do pełnego i świado-
mego uczestnictwa w lekturze utworów Gałczyńskiego już w życiu 
dorosłym. Z tego punktu widzenia istotna jest obecność w niemal każdej 

z edycji tekstów wprowadzających w klimat całej książki. Bywa, że owe 
teksty przybierają formę dłuższych lub krótszych przedmów, których 
autorką bardzo często jest córka poety – Kira Gałczyńska. Zważywszy 
na młodego adresata tomików, warto przyjrzeć się zawartości tych cha-
rakterystycznych wstępów.  

                                                           
2
 Jest to Europejska Nagroda Literacka przyznawana od 1962 roku. Pomysło-

dawcami Premio Europeo di Letteratura Giovanile są profesorowie wydziału 

literatury dziecięcej na Uniwersytecie w Padwie. Nagroda ta – wręczana co dwa 

lata – obejmuje następujące kategorie: albumy, proza, poezja, literatura popular-

na, literatura dydaktyczna. Wśród polskich twórców wyróżniono między innymi 

K.I. Gałczyńskiego (Na kołysce kogut złoty), Macieja Wojtyszkę (za utwór 

Synteza) oraz Wandę Żółkiewską (za książkę pt. Czarodziej). Spośród polskich 

grafików nagrodę otrzymał np. Józef Wilkoń. 



26 

Olimpia Gogolin 

Zdecydowanie najdłuższa i stosunkowo dużo mówiąca o poecie 
przedmowa znajduje się w wydaniach szkolnych Poezji. Jej autorem jest 

Artur Międzyrzecki. Mimo swej obszerności tekst może stanowić intere-
sującą lekturę także dla młodszych czytelników. Autor już w pierwszych 
słowach wskazuje na wyjątkowość Gałczyńskiego, jego ogromny talent 
oraz niezwykłość wierszy, jakie wyszły spod pióra poety. Dokonując ich 
wspólnej, zaledwie jednozdaniowej analizy, Międzyrzecki stwierdza, że 
„tworzą [one] świat odrębny, rozpoznawalny, muzykujący «wszystkimi 

instrumentami», skrzący się wszystkimi barwami ziemi i nieba” 
[17, s. 5]. Nieco dalej zwraca także uwagę na elementy groteski czy 
satyry, w które obfitują utwory poety. Co istotne, nie ogranicza się do 
wymiany znaczących tytułów, ale także lokalizuje je w czasie. Omawia 
początki kariery literackiej autora Niobe, wskazuje okresy wyjątkowe dla 
jego twórczości, jak i te najtrudniejsze (czas pobytu w obozie Altengra-

bow). Przedmowa przybiera postać (pisanego w formie bezosobowej) 
skróconego biogramu poety, wskazującego na pewne istotne, ale 
w gruncie rzeczy suche fakty.  

Odmienne w swym charakterze są wstępy Kiry Gałczyńskiej, 
np. tekst Poeta codzienności. Pierwszą, niemal natychmiast rzucającą się 
w oczy różnicą jest fakt, że córka autora Niobe używa bezpośrednich 

zwrotów do czytelnika. W jej tekstach pojawiają się więc takie wyraże-
nia, jak „zobaczycie”, „spróbuję wam trochę opowiedzieć”. Zabieg ten 
ma zmniejszyć dystans dzielący ją od odbiorców, a przez to umiejętnie 
przybliżyć dzieciom Gałczyńskiego. Istotne wydaje się to, że Kira       
Gałczyńska wybiera i opisuje tylko te fragmenty życia ojca, które mogą 
wzbudzić w młodych odbiorcach uczucie sympatii, bądź też uczynić 

poetę mniej obcym i odległym. W tym celu niejednokrotnie skupia się na 
szczegółach, a także wplata w tekst anegdoty. Z pozoru wydawać by się 
mogło, że każdy z tych elementów – oglądany z osobna – nie ma zbyt 
wielkiego znaczenia, ale złączone w jedną całość, tworzą harmonijny 
i niezwykle żywy obraz twórcy. Omówiono te sfery życia poety, które są 
bliskie dzieciom.  

Córka poety wychodzi od opisu domu. Nie skupia się jednak na 
relacjach międzyludzkich, tylko kładzie nacisk na opis pomieszczeń czy 
przedmiotów, które były ważne dla jej ojca. Zwraca uwagę na fakt, że 
rodzinny dom wypełniały różne – czasem bardzo dziwne i oryginalne – 
rzeczy. W formie anegdotek opowiada, w jaki sposób i dlaczego trafiły 
one do ich domu. Każda z tych historii zdaje się domalowywać nowe 

rysy na portrecie twórcy. Egzemplifikacją jednej z nich jest wzmianka 
o okolicznościach zakupu obrazu przedstawiającego „pierwsze skrzypce 
na dworze Stanisława Augusta” [12, s. 6] – powodem tegoż zakupu nie 
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był bynajmniej zachwyt pięknem obrazu, ale fakt, że postać uwieczniona 
na płótnie to właśnie skrzypek. Wątek to istotny, zważywszy na zamiło-

wanie, jakim obdarzył poeta ten instrument. 
Kira Gałczyńska przybliża sylwetkę ojca także poprzez skrócony 

opis tego, jak wyglądało jego życie na co dzień. Wskazuje uderzające 
prostotą i naturalnością czynności, jakie autor Zaczarowanej dorożki 
wykonywał: wczesne wstawanie, pisanie (tu też nie brakuje obrazu 
pracowni poety i stołu, przy którym tworzył), wspólne spacery z żoną 

Natalią, wizyty w wydawnictwach, redakcjach i wiele, wiele innych. 
Wszystkie te elementy kształtują w wyobraźni i umysłach czytelników 
pozytywny obraz twórcy, który odtąd wcale nie musi być tak daleki, jak 
by się mogło wydawać. Staje się kimś z jednej strony zwyczajnym, 
a z drugiej niezwykłym. W innym ze wstępów, zamieszczonym w tomi-
ku zatytułowanym W sprawie Bu i Af, Kira Gałczyńska stwierdza nawet, 

że „ten poeta jest Waszym troszeczkę starszym kolegą. Jest po prostu 
dużym dzieckiem” [13, s. 5]. W przedmowie córka autora Niobe przybli-
ża postać ojca także przez pryzmat jego utworów. Wychodząc od tema-
tyki wierszy, przechodzi stopniowo do przedstawienia postaci ich 
twórcy. Ważna jest tu ogromna fantazja poety i przekazywane przez 
niego treści. 

Sposoby przybliżania młodym czytelnikom sylwetki K. I. Gał-
czyńskiego są zatem różne, ale cel zawsze pozostaje ten sam: zaintere-
sowanie młodego czytelnika nie tylko osobą poety już za życia owianego 
legendą, ale również jego twórczością. 

Wśród tekstów, które najczęściej zamieszczane są w tomikach 
skierowanych do dzieci, należy wymienić: Dlaczego ogórek nie śpiewa?, 

Kołysankę o kołysce, Kto wymyślił choinki?, Narodziny dzieciątka, Saty-
rę na bożą krówkę, Sen psa, Strasną zabę oraz Wierszyk o wronach. 
W tym miejscu warto przyjrzeć się niektórym z tych utworów i spróbo-
wać wskazać choć kilka powodów, dla których cieszą się one takim 
uznaniem wśród wydawców. Czego dotyczą owe teksty i czy można 
odnaleźć w nich elementy wspólne?  

Próbując dokonać analizy, należy zwrócić uwagę na różnorod-
ność podejmowanej tematyki. Gałczyński, czerpiąc inspirację z otaczają-
cej go rzeczywistości, czyni bohaterami swoich dzieł nie tylko ludzi, ale 
również zwierzęta oraz przedmioty. Czasem są to rzeczy, na które nikt 
nie zwraca uwagi, choć nieraz się obok nich przechodzi. Każdy je zna, 
ale nikt nie poświęca im chwili refleksji. Doskonałym przykładem jest tu 

ogórek, bohater pierwszego z wymienionych wierszy. Ogórek cierpi za 
dnia i nocą z powodu nieumiejętności śpiewania. Nie mogąc wydać 
z siebie żadnego dźwięku, płacze. A ten bezgłośny lament nie zwraca 
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niczyjej uwagi. Nikt nie pochyla się nad cierpieniem zielonego warzywa. 
Nikt prócz osoby obdarzonej niezwykłą wrażliwością – poety. To on 

kieruje nasze myśli w stronę rzeczy z pozoru mało istotnych. A robi to 
nie tylko z wyjątkową elegancją, ale również z ogromnym poczuciem 
humoru. Już pierwsze dwie linijki wiersza („Pytanie to, w tytule / posta-
wione tak śmiało –” [1, s. 5]) nadają utworowi żartobliwy ton. Efekt ten 
powstaje przez zestawienie tak poważnego pytania z tak błahym zagad-
nieniem. Podkreśla go wyraz „śmiało”, odniesiony do problemu, na 

który zazwyczaj nie zwraca się uwagi.  
Żartobliwy ton odnaleźć można także w Śnie psa, w którym Gał-

czyński korzysta z animizacji. Następuje tu swoiste utożsamienie dwóch 
stworzeń – człowiek nieoczekiwanie wchodzi w skórę psa. Utwór opo-
wiada historię tytułowego zwierzęcia, który w swym błogim śnie wszę-
dzie widział ulubione przysmaki. W tym cudownym, nierealnym świecie 

na łące „pasły się” parówki, w polu rosły kalafiory skrywające pyszne 
kości, gęsty las tworzyły kiełbasy, a z prawdziwych drzew wprost pod 
„nogi” spadały kotlety. Ta pełna humoru opowieść skrywa w sobie 
ekstatyczną pochwałę życia. Z każdego wersu przebija ogromna radość 
i  każdy wers udowadnia, że każdy, kto posiada szczęście w sobie         
samym, z łatwością odnajdzie je także w drobiazgach oraz w miejscach 

dla innych niedostępnych.  
Zupełnie odmienną aurą owiany jest Wierszyk o wronach. Akcja 

tego utworu rozgrywa się nocą, a późna pora zdaje się jedynie potęgo-
wać ponury nastrój. Dzień chyli się ku końcowi, wszystko dookoła     
spowija mrok. Wrony, główne bohaterki tekstu, siadają na drzewach, aby 
tam zasnąć i przeczekać do rana. Wydawać by się mogło, że zarysowany 

w ten sposób klimat powinien budzić w czytelniku niepokój. A jednak, 
co intrygujące, tak się nie dzieje. Paradoksalnie, to właśnie umiejętne 
zestawienie ze sobą nocy, wiatru i wron wywołuje efekt w pewnym 
sensie komiczny. Działanie tego ostatniego potęguje odpowiedni rytm 
wiersza, wyznaczany przez rymy okalające i sąsiadujące. Atmosferę 
przygnębienia przełamuje również stosunek podmiotu lirycznego do 

opisywanej przyrody. Nie można bowiem nie zauważyć, że osoba      
wypowiadająca się w wierszu posiada ogromną wrażliwość wobec pięk-
na natury. Odnosi się do niej z sympatią (składane strumykowi życzenia 
dobrej nocy!). 

Utworem o zupełnie odmiennym charakterze i poruszającym      
inne problemy jest wiersz Kto wymyślił choinki? Fabuła tego tekstu 

koncentruje się wokół problemu bożonarodzeniowej choinki. Gałczyński 
przedstawia czasy, kiedy to tradycja ozdabiania świątecznego drzewka 
przestała funkcjonować. Nikt z dorosłych zdawał się nie przejmować tak 
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z pozoru mało istotną kwestią. Lecz problem ten boleśnie odczuwały 
dzieci i leśne zwierzęta, „bo cóż to, proszę was, za życie / na święta bez 

choinki, czyste kpinki” [9, s. 14]. Aby podkreślić atmosferę panującą 
wśród najmłodszych, cały utwór wypełniony jest nastrojem oczekiwania. 
W związku z powyższym szczególnego znaczenia nabiera sposób, w jaki 
tak ważny problem zostaje rozwiązany. Jedyną bowiem osobą, która nie 
tylko przyszła z pomocą, ale i skutecznie stawiła czoło problemowi, był 
Poeta. Dzięki temu zabiegowi autor Zaczarowanej dorożki w dyskretnej, 

ale czytelnej i zrozumiałej formie pokazuje młodym odbiorcom, jak 
wielką moc posiada poezja, jak ogromną odgrywa rolę. Wszystko to 
Gałczyński uzmysławia dzieciom przez odwołanie do najprostszych 
aspektów życia codziennego. Autor Niobe, chcąc zainteresować         
najmłodszych, posługuje się bezpośrednimi zwrotami do czytelnika. 
Nieprzypadkowy wydaje się także wybór zwierząt pojawiających się 

w wierszu. Są to zwierzęta nie tylko doskonale dzieciom znane, ale 
i budzące sympatię (np. wiewiórki). W wierszu nie brakuje też odwołań 
do pewnych powszechnie znanych pojęć i stereotypów, np. wizerunku 
sowy jako symbolu mądrości. Warty uwagi jest również sposób kreowa-
nia świata. Nastrój determinuje starannie dobrane słownictwo. Klimat 
wiersza kształtowany jest więc przede wszystkim poprzez język. Prowa-

dzi to do sytuacji, w której nawet, gdy w tekście dzieje się coś straszne-
go, negatywne wrażenia i uczucia zostają zneutralizowane poprzez 
melodyjny ton.  

Zabawy słowem, w zakresie których Gałczyński osiągnął per-
fekcję, widoczne są także w Kołysance o kołysce. Głośna lektura tegoż 
utworu może stanowić wyzwanie dla młodego czytelnika, gdyż tekst 

pełen jest tzw. „łamańców językowych”. Ponadto czytając wiersz, nie 
sposób nie dostrzec pasji słowotwórczej autora, przejawiającej się         
między innymi w takich wyrażeniach, jak „kaduczny, krasnodzioby, 
krasnonogi” [9, s. 30]. Nie tylko gry słowem stanowią o uroku tego 
dzieła. Poeta w kilkunastu zaledwie wersach oddaje piękno dziecięcego 
świata. Świata niezwykłego, który zaludniony jest przez postaci rodem 

z baśni. Poprzez kontrast między drobnymi kończynami dziecka (nazy-
wanymi pieszczotliwie „rączkami” i „nóżkami”) a bogactwem material-
nym ludzi (berła, królewskie tytuły) Gałczyński wskazuje na pewną 
prawidłowość: nieważne, jak małym pod względem wzrostu i wieku 
stworzeniem jest dziecko, najistotniejsza pozostaje jego bujna fantazja, 
gdyż to przede wszystkim ona decyduje o bogactwie, bądź ubóstwie 

człowieka.  
Powyższa analiza pozwala dostrzec ogromną wrażliwość        

Gałczyńskiego na piękno świata. Wszystko, co otacza poetę, stanowi dla 



30 

Olimpia Gogolin 

niego niewyczerpane źródło inspiracji. Niezwykłe jest to, że w jego 
utworach nie tylko ludzie, rośliny czy zwierzęta, ale nawet przedmioty 

codziennego użytku nabierają nowego wymiaru. Poprzez wiersze stają 
się one wyjątkowe. Urastają do rangi czegoś cudownego, czegoś, co nie 
tylko może, ale i powinno stanowić przedmiot zainteresowania. Aby 
jednak móc dostrzec tę nietypowość, nie wystarczy sama umiejętność 
spostrzegania. Niezbędna jest także ogromna wyobraźnia, której poecie 
z pewnością odmówić nie można. 

Poprzez sposób kreowania świata Gałczyński uwrażliwia czytel-
nika nie tylko na piękno otaczającej go rzeczywistości, ale także na 
piękno języka. Jak udowadnia wiersz Kto wymyślił choinki?, wykorzy-
stywane przez twórcę różnorodne środki stylistyczne w dużym stopniu 
kształtują klimat utworów. Ich rola jest jednak znacznie większa. To one 
nadają wierszom specyficzny rytm. Wyznaczają właściwą intonację, 

która posiada duże znaczenie przy odbiorze czytanego przez dzieci 
tekstu. W tym miejscu warto przypomnieć o warstwie muzycznej utwo-
rów Gałczyńskiego. Bardzo widoczna staje się ona w poematach, które 
nierzadko poprzez swą konstrukcję nawiązują do utworów muzyki       
poważnej, do symfonii bądź koncertów. Ale nie brakuje w nich także 
fachowej terminologii muzycznej. 

Z punktu widzenia młodych adresatów nie bez znaczenia pozo-
staje także fakt, że wiele utworów zostaje „doprawionych” szczyptą 
humoru. Czasem ich zadaniem jest po prostu rozśmieszenie czytelnika, 
czasem mają go one skłonić do refleksji, w jeszcze innych przypadkach 
stają się narzędziem umożliwiającym rozładowanie napięcia. Wszystkie 
te elementy predestynują wiersze poety do rangi utworów uniwersalnych 

i ponadczasowych, utworów, które nie tylko warto poznać, ale i do któ-
rych warto powrócić. 
 
Warstwa ilustracyjna edycji dzieł Gałczyńskiego skierowanych 

do dzieci 

W książkach adresowanych do dzieci, poza wartościami płyną-

cymi z samego tekstu, szczególną rolę odgrywają ilustracje. To one, 
towarzysząc treści utworów, w znacznym stopniu wpływają na kształto-
wanie się oraz rozwój wyobraźni młodych odbiorców. One też są jed-
nym ze środków umożliwiającym dziecku poznawanie otaczającej go 
rzeczywistości. Co jednak istotne, celem ilustracji jest nie tyle reali-
styczne zobrazowanie świata, ile wydobycie z niego tego, co ważne, oraz 

interpretowanie pewnych rzeczy, zjawisk czy sytuacji. Jak stwierdza 
Stefan Szuman w studium Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. 
Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, dobry rysunek odznacza się 
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pewną oszczędnością w środkach wyrazu, a jednocześnie w pełni oddaje 
charakter przedstawianego przedmiotu. Z tego punktu widzenia znacze-

nia nabiera fakt, że ilustracja, chcąc właściwie spełnić swą funkcję, musi 
być utrzymana w duchu towarzyszącego jej tekstu. Aby więc uczynić 
obraz zrozumiałym i bliskim dzieciom, ilustrator powinien pozostać 
wierny treści utworu i konkretyzować ją za pomocą linii i koloru. 

Dokonując analizy ilustracji, należy pamiętać, że to właśnie     
szata graficzna jako pierwsza zwraca uwagę dziecka. (Warto zaznaczyć, 

że na tym etapie – w chwili sięgnięcia do książki – nie można jeszcze 
mówić o istnieniu ilustracji jako takiej, a raczej o niezależnych obrazach, 
których prawdziwy sens odbiorca odkrywa dopiero w trakcie czytania.) 
Tak pojmowane ryciny mogą stanowić skuteczną zachętę do zapoznania 
się z tekstem. 

Edycje utworów K. I. Gałczyńskiego odznaczają się bardzo zró-

żnicowaną szatą graficzną. Nie tylko gdy bierzemy pod uwagę wielość 
form wydawniczych (chodzi tu przede wszystkim o sam format książek 
i rodzaje okładek), ale także pod względem ilustracji. Jedne z nich są 
bogate w obrazy, drugie zawierają jedynie ryciny bardziej przypomina-
jące szkice, trzecie natomiast są zupełnie pozbawione dodatkowych 
elementów graficznych. Przykładem tych ostatnich są wszystkie wydania 

szkolne Poezji. Powodem jest tu prawdopodobnie wiek adresatów, do 
których kierowane są utwory. Odbiorcą wskazanych tomików jest przede 
wszystkim młodzież szkolna. Niejako na potwierdzenie tej tezy warto 
przypomnieć, że to właśnie te edycje zawierają w sobie najdłuższą 
i najbardziej szczegółową przedmowę do młodych czytelników. 

Na drugą wymienioną kategorię składa się tomik Na kołysce     

kogut złoty, wydany przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa        
Wydawców Książek w roku 1990. Autorką opracowania graficznego jest 
Anna Tworkowska-Barankiewicz. Rysowane za pomocą zielonej linii 
ilustracje niezmiennie umieszczone są pod tekstem. Wybór koloru, zwa-
żywszy na zamiłowanie poety do tej barwy, nie jest dziełem przypadku. 
Jak wspomniano wcześniej, zamieszczone w tomiku obrazy są niezwy-

kle oszczędne również pod względem formy. Na pierwszy rzut oka 
sprawiają wrażenie bardzo prostych, ale poprzez swą prostotę także 
bardzo wymownych. Anna Tworkowska-Barankiewicz z każdego wier-
sza wybiera jeden bądź więcej elementów, które przedstawia za pomocą 
rysunku. Innym interesującym zabiegiem jest linearne połączenie ze 
sobą kolejnych obrazów. W ten sposób czytelnik, mimo przewracania 

kolejnych kartek, ma wrażenie, że ciągle spogląda na jedną ilustrację. 
Efekt ten autorka osiąga dzięki wykorzystaniu motywów roślinnych – 



32 

Olimpia Gogolin 

łącznik poszczególnych rycin do złudzenia przypomina wijącą się łodygę 
powoju. 

Warto podkreślić, że treść ilustracji zamieszczonych w Na koły-
sce kogut złoty jest zdominowana przez przyrodę. Autorka najczęściej 
rezygnuje z przedstawienia ludzi, skupiając uwagę na roślinach i zwie-
rzętach. I tak na obrazach widzimy różne rodzaje kwiatów, koniczynę, 
liście, trawę bądź żołędzie. Wśród zwierząt rozpoznać można różne 
gatunki ptaków, motyli, a także biedronki, żaby, koty, owce i wiele 

innych stworzeń. Podobne opracowanie graficzne pozwala czytelnikowi 
w pełni skoncentrować się na treści utworów: z jednej strony nie skupia 
ono na sobie dużej uwagi, z drugiej jednak może stanowić miły prze-
rywnik w lekturze. 

Trzecią wyróżnioną grupą są książki bogato ilustrowane. Pod 
tym względem wyróżnia się zbiór wierszy Gałczyński dzieciom, opubli-

kowany w 2003 r. nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Autor-
ką rysunków jest Barbara Kuropiejska-Przybyszewska. W tomiku 
dostrzec można zarówno ilustracje całostronicowe, włamane w tekst, jak 
i będące tłem dla tekstu. Czasem zdarza się, że wybrana ilustracja jedne-
go wiersza łączy się z obrazem, który towarzyszy innemu tekstowi, ale 
znajduje się na sąsiedniej stronie. Doskonałym przykładem są tu obrazy 

oddające klimat utworów Spotkanie z matką oraz Noc. Choć wiersze te 
opisują z pozoru inne obszary rzeczywistości, Barbara Kuropiejska-
Przybyszewska umiejętnie łączy je za pomocą grafiki. I tak widniejąca 
po prawej stronie ilustracja Nocy przedstawia śpiący księżyc. Jego      
„postać” widoczna jest w prawym górnym rogu strony. Autorka ilustra-
cji, dokonując personifikacji przedstawianego obiektu, dorysowuje mu 

ręce, jego głowę otula „szlafmycą”, a ciało ciepłą kołdrą. I to właśnie 
przykrycie jest elementem łączącym obydwie ilustracje. Bowiem na 
lewej stronie – pod wierszem Spotkanie z matką – czytelnik dostrzega 
sylwetkę małego dziecka, które wyciągniętymi w górę rączkami ciągnie 
ową kołdrę.  

Ilustratorka sięga także po ulubione motywy Gałczyńskiego, 

bądź te, które są dla niego charakterystyczne. Przykładem może być 
wspomniany przed chwilą księżyc. Jest on przedstawiany nie tylko jako 
ciało niebieskie, niejednokrotnie jego kwadra stanowi również głowę 
postaci (między innymi w wierszu Wizyta). Kuropiejska-Przybyszewska 
wykorzystuje również pewne utarte w kulturze wzorce literackie. I tak 
obok Piosenki sentymentalnej, będącej rozmową Laury i Filona, widocz-

ny staje się wizerunek dwóch osób: kobiety na balkonie i wpatrzonego 
w nią, stojącego na ulicy mężczyzny. 
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W opracowaniu graficznym tomiku Gałczyński dzieciom można 
mówić o pewnym przełamaniu koncepcji wydawniczej. Wszystkie ilu-

stracje utrzymane są w bardzo ciemnej tonacji barw, a słowa utworów 
niemal zawsze są wydrukowane na biało. Wyjątki stanowią zaledwie 
dwa wiersze: List znad rzeki Limpopo oraz Zima z wypisów szkolnych. 
Mimo podobnego doboru barw tworzących tło, ilustracje nie przytłacza-
ją, jako że są silnie skontrastowane pod względem kolorystycznym 
z narysowanymi postaciami, przedmiotami, roślinami oraz zwierzętami. 

Paletę barw, użytą w kreowaniu wszystkich przedstawionych obiektów, 
tworzą przede wszystkim: żółty, pomarańczowy, czerwony, brąz, zieleń 
oraz odcienie niebieskiego (od błękitu po granat) i różowego (od jasnego 
różu począwszy, a na fiolecie skończywszy). W ilustracjach nie brakuje 
także elementów humorystycznych (Satyra na bożą krówkę). 

Opracowanie graficzne o zbliżonym charakterze można odnaleźć 

w tomiku W sprawie Bu i Af (Wydawnictwo ASPRA – BELLONA, 2008). 
Dzieje się tak za sprawą tej samej ilustratorki – Barbary Kuropiejskiej-
Przybyszewskiej. Wiele z zamieszczonych tu utworów jest zobrazowa-
nych w sposób niemal identyczny. Przy wybranych wierszach, znajdują-
cych się w obydwu zbiorkach, widoczne stają się te same przedmioty, 
postacie, zwierzęta. Różnica polega więc albo na innym ułożeniu na 

stronie danych obiektów, albo na zmianie koloru tła. Interesującą próbą 
zmiany ilustracji jest również wykorzystanie efektu „lustrzanego odbi-
cia” (Wierszyk o wronach).  

Jednakże, pomimo znacznych niekiedy podobieństw, szata        
graficzna obydwu tomików wywiera na czytelniku zupełnie inne wraże-
nie. Przyczyn tego zjawiska szukać należy przede wszystkim w zupełnie 

odmiennej kolorystyce tła. W tomiku W sprawie Bu i Af zaledwie jedna 
strona zdominowana jest przez czerń, którą jednak bardzo silnie przeła-
muje zieleń. Pozostałe karty książki obfitują w takie kolory, jak: żółty, 
pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, różowy oraz fiolet. Całą 
paletę barw tworzą właściwie przeróżne odcienie wymienionych kolo-
rów i tylko czasem (ale bardzo rzadko) pojawiają się inne barwy. 

Wszystkie przedstawiane obiekty wywołują w odbiorcy pozy-
tywne odczucia. Wzbudzają ciekawość, którą dodatkowo potęgować 
może wrażenie dynamiczności ilustracji. 

Zawarte w książce obrazy wykonane zostały różnymi technika-
mi. Przede wszystkim jednak dostrzegalne staje się połączenie akwareli 
(najczęściej wypełniające tło) z pastelami (wykorzystywane przy zary-

sowywaniu sylwetek ludzi i zwierząt oraz nadawaniu kształtu wszelkim 
innym obiektom).  
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Zupełnie odmienną technikę zastosowano w wydaniu Wierszy 
dla dzieci z 1957 r. (Nasza Księgarnia). Ilustrator, Marek Rudnicki, 

chcąc przedstawić treść utworów, sięga po węgiel rysunkowy. Mimo że    
powstałe w ten sposób obrazy siłą rzeczy są czarno-białe, nie wzbudzają 
w czytelniku uczucia smutku. Dosłownie lub symbolicznie oddając treść 
wierszy, w swej wymowie zawsze pozostają realistyczne. Na każdej 
z ilustracji uderza dbałość o szczegóły. Przykładem może być rycina 
przedstawiająca krzaki: choć krzewy pozbawione są liści, na ich gałąz-

kach widoczne stają się drobniutkie owoce. Podobna staranność wystę-
puje również na ilustracji przedstawiającej gałęzie świerku. Już pierwszy 
rzut oka wystarcza, aby dostrzec na nich każdą pojedynczą igiełkę.     
Interesującym zabiegiem ze strony ilustratora i wydawcy staje się rów-
nież wykorzystanie zdobnych inicjałów. Fakt ten z jednej strony umoż-
liwia czytelnikowi odpoczynek przed lekturą kolejnego tekstu, 

a jednocześnie przyciąga uwagę odbiorcy i zachęca do zapoznania się 
z treścią następnego wiersza. Pierwsza litera zostaje umieszczona 
w ozdobnym kwadracie. Tło kwadratu wypełnione jest obrazem w rów-
nym stopniu odnoszącym się do treści dzieła, co właściwe ilustracje. 
Warte podkreślenia jest to, że udekorowano nie tylko tło, ale również 
literę. Jej zarysowane kontury pozwalają na nietuzinkowe wypełnienie 

„wnętrza”. Uwagę zwraca fakt, że zastosowana ornamentyka tła oraz 
samej litery nigdy się nie powtarza. 

Dzięki wymienionym elementom szata graficzna omawianego 
tomiku odznacza się oryginalnością. Podobnie dzieje się w przypadku 
zbioru wierszy Dlaczego ogórek nie śpiewa? (Świat Książki, 2003). 
Tu autorami ilustracji są dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Przedział ten 

wydaje się szeroki, jednakże reakcja młodych odbiorców na tekst pozo-
staje zbliżona. Oglądając każdą z prac, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
przebija z nich ogromna radość. Przedstawione postacie, zwierzęta, 
a nawet rośliny (między innymi rysunek Krzysztofa Kopecia powstały 
do Bajki o siedmiu kwiatkach głupich) uśmiechają się. Interesujące jest 
również to, że pomimo zastosowania szerokiego wachlarza barw i tema-

tów obrazów, niemal na każdym odnaleźć można element niebieski. 
Choć w znacznej większości ilustracje ściśle odpowiadają treści utwo-
rów, zdarzają się i takie, dla których wiersz był jedynie inspiracją.       
Przykładem może być praca Emilii Ból nawiązująca do Strasnej zaby. 
Dziewczynka zamieściła na kartce wizerunek dwóch, a nie jednej (jak to 
ma miejsce w tekście) żaby. Co istotne, jedna z nich jest znacznie      

większa od drugiej, co może sugerować, że są to matka bądź ojciec 
z dzieckiem. Przykład ten udowadnia, że młodzi odbiorcy odnajdują 
w tekstach rzeczy, które są im bliskie i które posiadają dla nich duże 
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znaczenie. To właśnie te wrażenia przelewają na papier. Często zdarza 
się, że dany element znacząco dominuje nad pozostałymi, ponieważ 

każda z treści przepuszczana jest przez filtr dziecięcej psychiki i wrażli-
wości.  

Dokonując podsumowania, warto jeszcze raz podkreślić rolę,    
jaką odgrywa ilustracja w książkach dla młodego odbiorcy. To obraz 
pomaga dziecku zrozumieć czytany tekst oraz rozwija jego wyobraźnię. 
Dlatego bardzo ważne staje się to, aby szata graficzna była dobierana 

w zgodzie z potrzebami i możliwościami percepcyjnymi przyszłych 
odbiorców, gdyż: „dla wyobraźni dziecka ilustracje w książkach nie są 
tylko kolorowymi obrazkami. Dziecko widzi w nich tylko inny świat, 
który żyje swoim własnym życiem.” [11]. 
 
Cechy i wartości utworów K. I. Gałczyńskiego skierowanych do 

dzieci na przykładzie Młynka do kawy 
 

Tym, co w sposób szczególny może zachęcić dzieci do czytania 
dzieł poety, jest jego ogromna fantazja. To ona pozwala autorowi Zacza-
rowanej dorożki na kreowanie świata według własnych reguł. Reguł, 
w których niejednokrotnie dominantą staje się groteska, prowadząca 

nawet do absurdu. W ręce dzieci – co może budzić zdziwienie – najczę-
ściej trafiają dzieła, w których poeta drwi z bliskich młodemu czytelni-
kowi obszarów rzeczywistości.  

Innymi elementami zabarwionymi domieszką humoru i przyku-
wającymi uwagę dzieci są wątki pełne magii. To właśnie magią nazna-
czone jest dziecięce myślenie i postrzeganie świata. Nikt inny, jak tylko 

dziecko, tak często chce widzieć w rzeczach – dla dorosłych całkiem 
zwyczajnych – niezwykłe moce. To dzieci pragną wierzyć, że również 
przedmioty posiadają dusze. A ta wiara sprawia, że w umysłach naj-
młodszych dokonuje się personifikacja rzeczy. Wymownym przykładem 
staje się tutaj utwór Młynek do kawy, powstały w roku 1934. Ta krótka 
powieść przybliża czytelnikowi historię tytułowego urządzenia, które 

lata świetności ma już dawno za sobą. Z pięknego, wiśniowego Młynka 
z mosiężnym dzbanuszkiem oraz „szufladą otwierającą się z większą 
gracją niż drzwiczki karety” [4, s. 6] z biegiem czasu przeistacza się 
w Młynek, którego „szufladka zacina się, że jej czasem w ogóle nie 
można wyciągnąć, mosiężny dzbanuszek stracił swój blask, korbka 
zwisa beznadziejnie w dół, wesoła, wiśniowa politura wypłowiała” [4, 

s. 6]. Wszystkie te jakże naturalne przemiany powodują, że Celina 
i Mikołaj, właściciele Młynka, postanawiają go wyrzucić. Co jednak 
istotne, już kiedy zapada ta decyzja, oczom czytelnika ukazuje się słowo 
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„Młynek” napisane z wielkiej litery. Ów nieprzypadkowy zabieg ma 
na celu podkreślenie wartości sentymentalnej, jaką posiada przedmiot 

w oczach jego właścicieli. Tę wartość podkreślają dodatkowo wspo-
mnienia Celiny. Kobieta przypomina sobie każdą miłą chwilę spędzoną 
przy tytułowym urządzeniu. W wydaniu utworu z 1984 r. (Warszawa, 
Nasza Księgarnia) emocjonalny stosunek do Młynka podkreśla także 
całostronicowa, barwna ilustracja autorstwa Andrzeja Heidricha. Przed-
stawia ona „uśmiechnięty” Młynek na tle ściany zdobnej w błękitną 

tapetę. Nad nim znajdują się dwa portrety. Takie zestawienie przedmiotu 
i obrazów jego właścicieli zdaje się wynosić Młynek ponad rzeczy zwy-
czajne, niemal nadając mu rangę członka rodziny.  

W tym kontekście sugestywne stają się też fragmenty, w których 
są opisani Celina i Mikołaj, i które przedstawiają co dzieje się w domu 
już po ucieczce Młynka. Nieobecność urządzenia szybko staje się         

pretekstem do kłótni między bohaterami. Nieporozumienia wkrótce 
doprowadzają do sytuacji ocierających się o absurd. Celina wyrywa na 
przykład Mikołajowi wszystkie włosy. Poza tym para postanawia wyna-
jąć detektywa, który miałby odnaleźć Młynek (nie bez powodu zostaje 
on nazwany w tej scenie „Młyneczkiem”). 

Personifikacja urządzenia następuje w drugim rozdziale, kiedy to 

Młynek, uciekając z domu, chodzi ulicami miasta. Wtedy też podejmuje 
rozmowy z napotkanymi ludźmi. Przez splot różnych wydarzeń trafia do 
przytułku dla zagubionych przedmiotów. Miejsce to nabiera szczególne-
go wymiaru, gdyż każda z rzeczy, która znajduje się w tym ośrodku, 
podlega uosobieniu. W każdą z nich Gałczyński tchnie iskierkę życia: na 
przykład niedomyta tarka skarży się na uciskające ją resztki chrzanu. 

W ten sposób poeta ukazuje, jak łatwo człowiek zapomina o różnych 
rzeczach, jak bezwiednie pozostawia rękawiczki w tramwaju, choć prze-
cież te przedmioty również mogą mieć swoją duszę i odczuwać samot-
ność tak silnie, jak ludzie. Ten poruszony przez Gałczyńskiego problem 
skłania czytelnika do refleksji. Uczy szacunku względem przedmiotów 
codziennego użytku.  

Każdy z przedmiotów w przytułku zostaje przyrównany do osie-
roconego dziecka. Przygnębiająca atmosfera ośrodka zostaje spotęgowa-
na towarzyszącą treści ilustracją Andrzeja Heidricha. Dominującym 
kolorem staje się na niej czerń, otulająca przedstawione pomieszczenie. 
Ciemne są zarówno ściany, jak i strój kierownika placówki. W tym 
kontekście wymowny staje się obraz zagrodzonego metalowymi prętami 

okna, nasuwający skojarzenia z więzieniem. Jedynymi elementami odci-
nającymi się od tej monotonii barw są płomiennorude włosy mężczyzny 
oraz sam Młynek. To on, umieszczony niemal w centralnym punkcie 
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obrazka, „rozświetla” sobą otoczenie, mimo że na tej właśnie ilustracji 
jako jedynej w całej książce (!) nie widać na jego „twarzy” uśmiechu. 

Istotny jest także fakt, że mimo iż na zewnątrz jest noc – o czym infor-
muje nas jaśniejący księżyc – niebo nadal pozostaje niebieskie. Dzięki 
temu silnie kontrastuje ono z wnętrzem instytucji. I to właśnie ten kon-
trast (opierający się głównie na grze paletą barw) sprawia, że prezento-
wane pomieszczenie nabiera wymiaru diabolicznego. 

Zbliżoną wymowę posiada także ilustracja tej sceny widniejąca 

w wydaniu Młynka do kawy, które ukazało się nakładem „Czytelnika” 
w 1958 r. Na niej również uderza czerń ścian. Całość ilustracji jest zdo-
minowana przez postać kierownika przytułku. Jego sylwetkę wyznaczają 
niebieskie linie konturu. Interesującym zabiegiem ze strony Stanisława 
Zamecznika jest to, że przedstawiony na obrazku mężczyzna nie posiada 
rąk ani nóg. Uwagę przyciąga za to jego długa, czerwona broda. 

Co istotne, czerwień widoczna jest także w ubiorze bohatera oraz jego 
oczach.  

Po opuszczeniu przytułku Młynek przeżywa wiele niezwykłych 
przygód. Na początku trafia do rozgłośni radiowej, gdzie zostaje       
wręczony jako prezent imieninowy dla szefa, którego imienia i nazwiska 
nie poznajemy, a którego osoba zostaje scharakteryzowana przez       

pryzmat zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji. W dalszej części 
tekstu Młynek odbywa lot balonem na księżyc. Przy tej okazji Gałczyń-
ski przedstawia pokrótce różne zakątki świata wraz z charakterystycz-
nymi dla nich cechami czy przedmiotami (np. sombrero jako znak 
rozpoznawczy Meksyku). 

Ważnym rozdziałem z punktu widzenia wartości, jakie niesie ze 

sobą analizowany utwór, jest część pt. W grocie jeża. Wyspa Atra. 
To opis okrucieństwa wojny. Chociaż autor posługuje się metaforą oło-
wianych żołnierzyków, sam opis w swej wymowie jest niezwykle suge-
stywny. Nie można nie spostrzec, że wszystkie elementy poza 
metalowymi figurkami charakteryzują się realnością. Realny jest ból po 
stracie bliskich, realna jest rozpacz i realne są zrzucane na wroga bomby 

z gazami trującymi. W trakcie lektury można odnieść wrażenie, że w tak 
dramatycznej atmosferze ludzie, skrywający się pod postaciami ołowia-
nych figurek, zatracili umiejętność empatii. Zapomnieli o najprostszych 
odruchach człowieczeństwa. Młynek, zauważając tragizm zaistniałej 
sytuacji, odważa się podejść do głównego stratega i pokazać mu ciało 
jednego z zamordowanych. Reakcja na widok ofiary uderza okrucień-

stwem. Tytułowe urządzenie zostaje wyśmiane przez słuchaczy, a prze-
cież tak niewiele trzeba, aby dojrzeć, że „ołowiany żołnierzyk oglądany 
pod słońce był zupełnie różowy. Krew w nim płynęła, zwykła ludzka 
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krew” [4, s. 6], a jego serce „już przestaje bić, bo go pan zabił” [4, s. 6]. 
Po tych słowach akcja przenosi się w inne miejsce, gdzie Młynek spoty-

ka wiele dzieci (co istotne, są one różnego pochodzenia). To właśnie 
najmłodsi, zdając sobie sprawę z powagi wydarzeń, z okrucieństwa, 
jakie niesie wojna, chcą uczestniczyć we wszystkim i doprowadzić do 
tego, żeby na świecie zapanował pokój. Dzieci, nieskalane w swej czy-
stości, mogą uratować świat. 

Powieść kończy się symbolicznym pochodem młynków przez 

rodzime miasto tytułowego bohatera. W tym miejscu szczególnie            
wymowny staje się fragment ilustrujący przemianę ulic, którymi masze-
rował ten nietypowy orszak – nagle stają się piękne. Piękno odzwiercie-
dlają między innymi zakwitające wszędzie georginie. Jak podaje 
Władysław Kopaliński w Słowniku symboli, kwiaty (a więc nie tylko 
wymienione w książce dalie) posiadają w większości pozytywne konota-

cje. Z punktu widzenia powyższych rozważań szczególnego znaczenia 
nabierają metafory „narodzin, tworzenia, odrodzenia; łagodności, dobro-
ci, subtelności, szlachetności; piękna, wesołości, szczęścia; […] spra-
wiedliwości, dobroczynności, miłosierdzia; bezpieczeństwa; porozu-
mienia” [14, s. 184]. Tak interpretowane rośliny wymownie podkreślają 
działania tytułowego urządzenia na rzecz ocalenia świata. Uświadamiają, 

że początkowa tułaczka z czasem może stać się wędrówką do określone-
go celu. Symbolicznego wymiaru nabiera więc odtrącenie Młynka przez 
bliskich. Dzięki temu, wykorzystując własną mądrość i odwagę, przei-
stacza się on w bohatera, który ratuje świat przed samozagładą. Wyda-
rzenie to, podobnie jak sytuacje z pogranicza satyry i groteski, nadaje 
książce walory biblioterapeutyczne. Ponadto wszystkie odbyte podróże 

uświadamiają Młynkowi, że mimo wielu barw, którymi mienią się różne 
zakątki świata, żaden z odcieni nie może dorównać blaskowi ziemi 
ojczystej. Żaden nie zastąpi prawdziwego domu, do którego bohater po 
wielu trudach i przygodach powraca w glorii.  

 
Tytułem podsumowania warto powtórzyć, że Gałczyński do      

kreowanego w swych utworach świata dodaje elementy niezwykłości. 
Świat przedstawiony obfituje w barwy, które w świadomości ludzi       
posiadają pozytywne konotacje. Do najbardziej charakterystycznych dla 
poety kolorów należą złoto, srebro oraz zieleń. 

Odwołując się do pojęć czy przedmiotów powszechnie znanych, 
autor Zaczarowanej dorożki tworzy historie intrygujące i wyjątkowe. 

Wybór bohaterów oraz ich losy nie są przypadkowe. Zachowania posta-
ci, ich czyny, przygody i zarysowane w utworach sytuacje niosą ze sobą 
wiele wartości, nie tylko tych edukacyjnych. Żaden jednak z utworów 
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nie przytłacza czytelnika nadmiarem dydaktyzmu, co dzieje się za spra-
wą umiejętności pasjonującego opisywania świata, niejednokrotnie 

wzbogaconego elementami satyry. W ten sposób można mówić o swoi-
stym zawoalowaniu walorów. Efekt jest taki, że przekazywana nauka nie 
„męczy” młodego czytelnika, a mimo to jest doskonale przez niego 
przyswajana.  

Poeta zdaje się burzyć mur odgradzający twórcę od odbiorcy. Z tej 
też przyczyny warto byłoby spojrzeć na zagadnienie z drugiej strony, 

z perspektywy rzeczywistych czytelników dzieł Gałczyńskiego. 
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“THIS POET IS A BIT OLDER FRIEND OF YOURS” : THE CHARACTERIS-

TICS OF KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI’S LITERARY OUTPUT 

FOR YOUNG READERS. 

 

 

ABSTRACT: 

The article attempts to discuss the popularity of works by Kon-
stanty Ildefons Gałczyński among children. It presents the poet as 
a creative writer for young audiences by selecting and focusing on par-
ticular features of his writing. Presenting Gałczyński’s works addressed 
to children, attention was drawn to the manner in which authors intro-

duce the poet to young readers. The article also included issues of graph-
ic design of the books. When analyzing selected works, the values in the 
poet's writing were pointed. 
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KSIĄŻKA CZY KOMPUTER? CZYLI O WYBORACH BOHATERÓW 

LITERACKICH I STEREOTYPIE KSIĄŻKI W PROZIE DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY XXI WIEKU 

 
 

ABSTRAKT: 

 Współczesnym twórcom literatury dziecięcej i młodzieżowej 
zależy na wiarygodnym kreśleniu postaci nastoletnich bohaterów. Autor 
musi pamiętać, że w XXI wieku komputer staje się podstawowym       
narzędziem służącym edukacji i informacji. Wyraźnie zaznaczona     
obecność elektronicznych mediów w świecie przedstawionym powieści 
odzwierciedla zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat. Z drugiej 

strony mimo, że do literatury coraz wyraźniej przenikają nowinki tech-
nologiczne, to książka nadal jest symbolem wiedzy i pomaga autorom 
kreować postaci inteligentne i oczytane. W literaturze dla dzieci i mło-
dzieży, ze względu na adresata, oprócz polaryzacji w ukazywaniu książ-
ki i komputera obecny jest także mniej lub bardziej ukryty dydaktyzm. 
Coraz częściej przedstawiane są konsekwencje uzależniania od Internetu 

w kontekście analfabetyzmu funkcjonalnego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Książka a komputer. Literatura dziecięca. Literatura młodzieżowa. Ste-
reotyp książki w XXI wieku. 
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Książka symbolizująca uczoność, wiedzę i mądrość od starożyt-
ności jest atrybutem mędrców, oznaką dziedzictwa, symbolem tożsamo-
ści narodowej, jak w Latarniku Henryka Sienkiewicza. Często 
determinuje życie bohaterów literackich, np. w Cierpieniach młodego 
Wertera Johanna Wolfganga Goethego [10]. Od XIX wieku – stulecia 

pary i elektryczności, ale jednocześnie prasy i książki – mówi się nawet 
o „micie księgi”. Wiek XXI, wiek informacji i komputera, skłania do 
refleksji nad powszechną informatyzacją, ale także nad książką, dopro-
wadzając do przedefiniowania pojęcia księgi, książki [11]. Ciągły postęp 
techniczny oraz funkcjonowanie w „społeczeństwie sieci” to codzien-
ność, która powinna mieć swoje odzwierciedlenie w twórczości literac-

kiej. Warto zatem zastanowić się, jaki wpływ rewolucja technologiczna 
wywarła na współczesną literaturę dla młodego odbiorcy. 

Głównym kryterium doboru książek do analizy była ich tematy-
ka: akcja dziejąca się współcześnie i dotycząca codzienności w najważ-
niejszych obszarach życia młodych ludzi, takich jak: dom, szkoła, 
środowisko rówieśnicze. Aby analiza wybranej literatury dawała obraz 

ogólnych tendencji, wzięto po uwagę książki zróżnicowane pod wzglę-
dem gatunkowym oraz adresowane do odbiorców w różnym wieku. 
Wyboru dokonano, uwzględniając również listę książek polecanych dla 
dzieci i młodzieży przez krajowe Centrum Literatury Dziecięcej [3], 
a także biorąc pod uwagę obecność omawianych tytułów w bibliotekach 
i ich poczytność. Zdecydowano się na układ chronologiczny, za kryte-

rium przyjmując datę wydania lub w przypadku literatury obcojęzycznej 
datę ukazania się polskiego tłumaczenia. Celem takiego ujęcia było 
zbadanie zależności między czasem powstania omawianych książek, 
a obecnością mediów w ich świecie przedstawionym. 

 
Literackie przykłady wyborów między książką a komputerem 

 

Richard Topping w artykule Children of the revolution opubli-
kowanym w 1996 roku nie mógł sobie wyobrazić, aby w ciągu najbliż-
szych paru lat komputer stał się tak powszechnym sprzętem, jak 
telewizor czy radio, ubolewał nad niedocenieniem korzyści z posiadania 
Internetu [35]. Jednakże już w 1999 roku Dorota Terakowska w książce 

Tam gdzie spadają anioły opisała symptomy uzależnienia od Sieci [27]. 
Jan (ojciec głównej bohaterki) potrafił funkcjonować tylko w przestrzeni 
wirtualnej: „Jedynie nieskończony świat Internetu wydawał mu się bliski 
i godny zaufania. Niepojęty świat lasu jawił mu się jako przestrzeń groź-
na i pełna niebezpieczeństw”. Autorka używa określeń: „tkwił przy 
komputerze”, „nie chciał opuszczać komputera”, „siedział zgarbiony 
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przed komputerem, wpatrując się w ogromne, odległe światy” [27, 
s. 19]. W końcu jednak bohater zrozumiał, „jak niewielką drobinką jest 
Internetowa Droga wobec Drogi Mlecznej, bez której ta drobinka nigdy 
by nie powstała” [27, s. 273]. Przeciwwagą dla uzależnienia Jana była 
dziecięca wrażliwość Ewy – jego córki – która pozwoliła jej wierzyć 

w Anioły, a w trudnych chwilach sięgać po klasykę literatury dziecięcej, 
jak Alicja w krainie czarów czy Mały Książę. Książki w życiu tej        
bohaterki odgrywały znaczącą rolę. Nawet rozmawiając z Ave (swoim 
Aniołem Stróżem), Ewa przywoływała znane z literatury postaci: 
„Dziewczynka opowiadała mu o wszystkim, czego dowiedziała się 
o artystach z grubych książek leżących na półce mamy. Każdy z tych 

niezwykłych twórców, co ją od razu uderzyło, coś przeżywał, czegoś się 
bał, za coś cierpiał” [27, s. 69]. W powieści D. Terakowskiej książka to 
„furtka” do świata duchowego, w opozycji do Internetu, który jest tylko 
namiastką rzeczywistości, sztucznym światem. 

W 2000 roku na polskim rynku wydawniczym pojawiły się 
pierwsze tomy cyklu Joanne K. Rowling o Harrym Potterze. W powie-

ściowym Hogwarcie każdy uczeń był zobowiązany do zakupu zestawu 
podręczników. Mimo iż były to książki pokaźnych rozmiarów, to 
z reguły czytano je jednym tchem. Często pojawiają się wzmianki 
o bohaterach pochłoniętych lekturą: „Hagrid musiał prawie siłą odciągać 
Harry’ego od grubego dzieła pod tytułem: Zaklęcia i przeciwzaklęcia” 
[23, s. 88]. Główni bohaterowie czytali nawet w nocy, a gdy pojawił się 

problem, natychmiast udawali się do biblioteki. Chociaż akcja powieści 
dzieje się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, to uczniowie szkoły 
magii w ogóle nie korzystają z Internetu. W świecie czarodziejów nie 
istnieją komputery. Można jednak w cyklu Rowling doszukać się pew-
nych elementów cyfrowej nowoczesności. Magiczne właściwości          
„Proroka Codziennego” sprawiają, że ta gazeta działa analogicznie do 

multimediów. 
Wokół znalezionej książki (a w zasadzie dziennika w czarnej     

postrzępionej okładce) osnuto akcję powieści Harry Potter i komnata 
tajemnic [24]. Dziennik Toma Riddle’a okazał się przepustką do prze-
szłości i historii Hogwartu, ale także niebezpieczną pułapką zastawioną 
przez Lorda Voldemorta. Nie jest to jednak jedyna pozycja, która wzbu-

dziła w bohaterach niepokój. Nawet w świecie czarodziejów istniały 
bowiem książki zakazane. Przed otworzeniem dziennika Ron ostrzegał 
Harrego: „ – Możesz narazić się na przykrą niespodziankę […] Niektóre 
z książek skonfiskowanych przez ministerstwo… tata mi mówił… była 
taka, która wypalała oczy. A każdy kto przeczytał Sonety czarnoksiężni-
ka, mówił limerykami aż do śmierci. A jedna stara wiedźma w Bath 
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miała książkę, której nigdy nie można było przestać czytać, jak się raz 
zaczęło! Trzeba było chodzić wszędzie z nosem w tej książce…” 
[23, s. 243]. W powieściach J. K. Rowling książka na ogół symbolizuje 
mądrość. Hermiona Granger była bystra, dociekliwa i oczytana. Książka 
w jej ręku stanowiła element charakterystyki bohaterki jako klasowego 

„kujona”, który zwykle spędza czas na czytaniu. Jednym z ulubionych 
miejsc Hermiony była biblioteka, gdzie często znikała między regałami: 
„ – Gdzie ona jest? – zapytał Harry, biorąc taśmę mierniczą i rozwijając 
własny zwój. – A gdzieś tam – odpowiedział Ron, wskazując na rzędy 
półek. – Szuka kolejnej książki. Chyba zamierza przeczytać wszystko, co 
jest w bibliotece przed Bożym Narodzeniem” [24, s. 157]. Początkowo 

lektury zastępowały Hermionie ludzi, ale z czasem wiedza i oczytanie 
pomogły jej w nawiązaniu pierwszych przyjaźni. Rozmawiając z przyja-
ciółmi, zwykle spoglądała na nich znad książki, jakby niechętnie odry-
wając się od lektury, ale gdy potrzebowali rady, wertowała kolejne 
księgi i dzięki temu niejednokrotnie ratowała ich z opresji. 

Wśród książek dla młodego odbiorcy wiele jest takich, których 

fabuła została osnuta wokół podobnego stereotypowego motywu. 
W Matyldzie Roalda Dahla tytułowa, zaledwie pięcioletnia bohaterka, 
zaczytywała się w powieściach Karola Dickensa, George’a Orwella 
i Ernesta Hemingwaya [4]. Przeczytała wszystkie książki z biblioteki 
publicznej na High Street, którą regularnie odwiedzała. Jej pokój zmie-
niał się w czytelnię, w której popołudniami przy gorącej czekoladzie 

delektowała się klasyką literatury światowej, co odróżniało ją od reszty 
rówieśników, ale także czyniło kimś wyjątkowym w świecie niedouczo-
nych rodziców i okrutnych nauczycieli. W przeciwieństwie do bohaterki 
cyklu o Harrym Potterze, Matylda nie chciała uchodzić za klasowego 
„kujona”, a swoją uniwersytecką wiedzą popisywała się tylko przed 
dorosłymi. Nie analizując szerzej elementów pedagogicznych czy anty-

pedagogicznych książek o Harrym Potterze, trzeba przyznać, że autorka 
ukazała książki jako najlepsze źródło wiedzy i narzędzie niezbędne 
w rozwoju umysłowym. Na przeciwległym biegunie usytuowała telewi-
zję z jej ogłupiającym wpływem na dzieci i dorosłych. Podobnie jest 
w Matyldzie, w której akty barbarzyństwa dokonane na książkach są 
komentowane jednoznacznie: „– Co to za śmieć? – rzucił, wyrywając jej 

z rąk książkę. – To nie śmieć, tato, to wspaniała książka. Kasztanek 
Johna Steinbecka […] – I tak mam już dość tego twojego czytania.     
Lepiej znalazłabyś coś pożytecznego do roboty – dodał i niespodziewa-
nie zaczął pełnymi garściami wyrywać kartki z książek i wrzucać je do 
kosza na śmiecie. Matylda zamarła z przerażenia. Ojciec rwał dalej.      
Nie było wątpliwości, że kierowała nim zazdrość” [4, s. 40]. 
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Ukazanie książki jako przepustki do przeżycia czegoś niezwy-
kłego i kompensującego niełatwą rzeczywistość cechuje nie tylko 
wspomnianą książkę R. Dahla. Luc Besson w powieści dla młodszych 
dzieci pt. Artur i Minimki [2] opisał historię dziesięciolatka, który dzięki 
czarodziejskiej księdze, znalezionej w bibliotece dziadka, przeszedł      

„na drugą stronę”, do Krainy Minimków. Babcia Artura przytłoczona 
problemami finansowymi nie podzielała zapału wnuka i jego zaintere-
sowania biblioteczką: „– Skąd to wziąłeś?! – Mieliśmy to cały czas pod 
ręką, w książce, którą mi czytasz co wieczór! – wyjaśnia Artur z entuzja-
zmem. Jednak babcia jest zbyt zmęczona, by wierzyć w te bajki. – Odłóż 
to natychmiast na miejsce – mówi do niego groźnym, nieznoszącym 

sprzeciwu tonem” [2, s. 45]. Była ona jednak osobą oczytaną i dlatego 
z większą przychylnością potrafiła wysłuchać opowieści fantastycznych 
Artura, niż tolerować ignorancję antykwariusza, mylącego Szekspira 
z Sokratesem.  

Chociaż rola książki w życiu każdego dziecka jest inna, to meta-
foryczne ujęcie jej jako sposobu na przedostanie się do świata przygód, 

przywodzi na myśl biblioterapię. Książka może przecież kompensować, 
przynosić nadzieję, dawać otuchę, zmniejszać strach, redukować lęki, 
pomagać samotnym, nieśmiałym i zakompleksionym [13]. Wybitny 
lekarz i humanista – Julian Aleksandrowicz, twierdził, że „los fikcyjnych 
bohaterów oddziaływa [...] na nasze postawy, chociaż efekt tego oddzia-
ływania jest zależny od stopnia rozwoju biologicznego i kulturalnego 

czytelnika” [26, s. 153].  
Ewa Nowak we wszystkich swoich powieściach promuje warto-

ściowe książki i czasopisma, np. „Cogito” i „Victor gimnazjalista”. 
Bohaterowie Diupy [20] to oczywiście inteligentni i oczytani ludzie. 
Nastoletnia Wika Rybacka odwiedzając niewidomego pana Henryka, 
czytała mu znane pozycje z kanonu literatury, takie jak Bracia Lwie 

Serce Astrid Lindgren czy Martwa natura z wędzidłem Zbigniewa     
Herberta. Wiktor fascynował się książką O aniołach innym razem Jacka 
Kaczmarskiego i z trudem przychodziło mu odrywanie się od lektury. 
Damroka (dziewczyna Wiktora) często nawiązywała do czytanych przez 
siebie książek, potrafiąc wpleść ich treść we własną wypowiedź. Gdy po 
randce na basenie nawiązała do swojej figury, a Wiktor niedyplomatycz-

nie odpowiedział, dziewczyna potrafiła z humorem wybrnąć z niezręcz-
nej sytuacji: „Nagle powiedziała: – […] Jeśli nie wystraszyły cię szczury 
w lochu, to zapraszam na Tarchomin […] – Jakie szczury? – nie zrozu-
miał Wiktor. – No, mieliśmy spotkać się w lochu, ze szczurami i gdy-
by… – Chodzi ci o ciebie w kostiumie? – wyrwało mu się mało 
taktownie. – Czytałam u Musierowicz o takim jednym, co cierpiał na 
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nadszczerość. Myślałam, że to fikcja literacka, ale wiedzą o tobie, stary” 
[20, s. 71]. 

Rodzice Wiki i Wiktora również bardziej cenili wartościową lek-
turę niż „szklany” ekran. Ojciec często był pokazywany przy obkładaniu 
książek z prywatnego księgozbioru (np. Honoru Prizzich Richarda Con-

dona). Nawet papuga Diupa nie przepadała za telewizją. I choć w domu 
Rybackich był komputer, to pełnił wyłącznie funkcję użytkową, a nie 
rozrywkową. To książki zapewniały relaks po ciężkim dniu, były      
odskocznią od problemów i tematem rozmów. Dostarczały „pseudoni-
mów”, jak w przypadku Zosi, która na cześć Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza została Zofiją. W przypadku nieśmiałej Wiki książki potra-

fiły nawet ratować z opresji. Podczas imprezy speszona dziewczyna 
zastosowała „starą sztuczkę nieśmiałych”, polegającą na przeglądaniu 
i podziwianiu księgozbioru gospodarza. Z komputera stale korzystała 
tylko Wanda Rybacka, a i tak paradoksalnie posłużył on jej wyłącznie do 
napisania książki.  

Nastoletni bohaterowie Diupy mieli różne zainteresowania, 

uprawiali sporty, chodzili do biblioteki i do domu kultury, gdzie pozna-
wali rówieśników, co nie oznaczało, że nie potrafili posługiwać się zdo-
byczami techniki. Nie byli to jednak, co warto zaznaczyć, „maniacy” 
komputerowi. Wiktor (od 10 lat uprawiający akrobatykę sportową), gdy 
nie potrafił poradzić sobie z zawieszonym komputerem i musiał skorzy-
stać z pomocy, stwierdził: „Od razu stało się jasne, kto tu naprawdę zna 

się na komputerach. «No cóż, trudno fikać na drążku i jednocześnie 
garbić się przed ekranem. Albo rybki, albo akwarium» – pomyślał Wik-
tor” [20, s. 164]. Diupa jest powieścią młodzieżową, więc w naturalny 
sposób pojawiają się w niej informacje dotyczące lektur omawianych 
w szkole. Podobnie dzieje się w innych powieściach, w których autorzy 
nawiązują do edukacji, np. w Agrafce Izabeli Sowy [25]. Bardzo często 

nastawienie bohaterów literackich do omawianych na lekcjach lektur 
zależy od ich relacji z polonistą, którego osobowość i umiejętności     
pedagogiczne niejednokrotnie decydowały o wyborze tekstów literac-
kich. Na przykład omawiane „podręcznikowo” Treny, dzięki wskazaniu 
na kilka ciekawostek, zainspirowały dyskusję na temat rzekomej ideali-
zacji najmłodszego członka rodziny [25, s. 73]. 

Młoda, współczesna pisarka Katarzyna Majgier od 2006 roku 
opublikowała cykl powieści o Ani Szuch – Trzynastka na karku [17], 
Marzycielki [15], Po co mi chłopak? [16]. W każdej kolejnej książce 
Internet był coraz mocniej obecny w życiu bohaterów. O ile w Trzynast-
ce na karku w charakterystyce Ani dominowało upodobanie do jednej 
książki – W 80 dni dookoła świata Juliusza Verne’a – o tyle w każdej 
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następnej powieści bohaterka zaczynała coraz bardziej wstydzić się, że 
czyta i to jeszcze po kilka razy tę samą, ukochaną książkę. Czytanie stało 
się mniej modne niż nawiązywanie kontaktów w Sieci, prowadzenie 
własnego bloga i korespondowanie przy pomocy elektronicznej poczty. 
W Marzycielkach nadal niewiele jest informacji na temat Internetu, 

jednak już przyznanie się jednej z bohaterek do braku dostępu do Sieci 
budziło zdziwienie, a u niektórych konsternację i pytanie: „Wam jeszcze 
nie podłączyli?” [15, s. 212]. Liliana miała swoją ulubioną książkę (Anię 
z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery), która pomagała jej 
stworzyć alternatywny obraz świata z wymyśloną przyjaciółką Kaśką 
i komputer nie był jej do tego potrzebny. Trzynastolatka nie miała wąt-

pliwości co do tego, że w Ani zapisano całą życiową mądrość ludzkości. 
Podobnie o zdobyczach techniki myślała jej siostra Monika. Podczas 
rozmowy Moniki z Anią Szuch doszło nawet do ostrej wymiany zdań: 
„ – Przecież nie będziecie żyć bez Internetu! – [Ania – przyp. M. G.] 
stwierdza takim tonem, jakby mówiła: «Przecież nie będziecie żyć bez 
łazienki». – Całe życie obchodziłyśmy się bez Internetu” [15, s. 172]. 

Argumenty, które padają w Marzycielkach za podłączeniem do Sieci 
są następujące:  

 w Internecie można znaleźć wszystko (informacje, rozrywkę, 
przyjaciół); 

 łatwiej znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach; 
 można kontaktować się z tymi, którzy mieszkają bardzo daleko. 

Kontrargumenty Moniki, jakoby Internet był wymarzonym miej-
scem dla pedofilów i dlatego powinien służyć wyłącznie do pracy, zosta-
ły wyśmiane jako „myślenie stereotypowe”. Zdecydowane stanowisko 
w dyskusji o zaletach książki i komputera zabrała Ania: „ – Jak się za-

stanawiam, co bym robiła, gdyby nie było Internetu, to myślę, że pewnie 
bym dużo czytała […] W szkole rozmawia się tylko o lekturach […] 
Moje przyjaciółki są fantastyczne, ale nie czytają tych książek co ja i nie 
rozumieją, co mi chodzi po głowie. Poza tym… są rzeczy, o których 
trudno jest mówić ludziom, których spotyka się na co dzień i którzy będą 
pamiętać twoją twarz, twoje nazwisko nawet za dwadzieścia lat” [15, 

s. 174]. To cenna wypowiedź głównej bohaterki, ponieważ w pewnym 
sensie reprezentujące głos pokolenia. K. Majgier jako moderatorka por-
talu Amanita.pl [1] otwarcie przyznała, że jej książki nie powstałyby bez 
udziału nastolatków, którzy dzielili się z nią pomysłami i byli pierwszy-
mi recenzentami wszystkiego, co napisała. 

W powieści Po co mi chłopak? [16] świat Ani Szuch i jej przy-

jaciółek całkowicie zdominował komputer. Czternastolatka zdecydowała 
się nawet pomóc swojemu ojcu w przepisaniu pracy doktorskiej, byleby 
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tylko móc choć przez chwilę korzystać z Internetu. Autorka opisała 
także, jak zmieniło się życie Pauli, której dotychczasową pasją był Harry 
Potter: „Paula od pewnego czasu udziela się na forum dla fanów Har-
ry’ego Pottera, dopisując dalsze ciągi i brakujące fragmenty tej serii […] 
Tam nauczono ją, że używanie takich słów, jak „wypas” albo „total” 

strasznie o człowieku świadczy, ponieważ jest to język «blogaskowy». 
Używają go średnio oczytane jedenastolatki, które w swoich różowo-
turkusowo-cytrynowych blogaskach zwierzają się z tego, co jadły na 
obiad, i żebrzą o «komcie»” [16, s. 8-9]. Nastolatki uciekają w świat 
fikcji, który miesza się im z rzeczywistością. Dramatem staje się „naro-
bienie forumowych zaległości” [16, s. 83] i wyjazd na święta w góry, 

gdzie nie ma komputera i dostępu do Internetu [16, s. 178]. Ania dla 
omawianej w szkole Pieśni o Rolandzie znajduje kontekst w grze kom-
puterowej (Tibia). Śmierć Rolanda porównuje do śmierci swojej boha-
terki Araminthy „zhakowanej i odartej ze wszystkiego, co zdobyła” 
przez rok gry [16, s. 62-63]. 

Pani Hanka, która próbowała przekonać rodziców Ani, że w In-

ternecie czyhają niebezpieczeństwa, została przedstawiona jako osoba 
niezrównoważona: „Rodzice zaczęli nieudolnie naśladować panią Han-
kę, mówiąc, że w Internecie jest sama pornografia i niewskazane treści, 
ale widząc szok, jaki odmalował się na twarzach gospodarzy, zamilkli, 
nie chcąc ich urazić. – Dziecko potrzebuje Internetu do nauki – powie-
dział pan Marek. – Dzisiaj po prostu trzeba umieć się w tym poruszać, 

bo jak sobie poradzi w szkole i gdzie kiedyś znajdzie pracę?” 
[16, s. 227].  

Znaczący okazał się brak zmian w wizerunku innej bohaterki – 
Marii z Parteru, występującej już w Trzynastce na karku [17]. Wybitnie 
uzdolniona Maria, która w wieku siedemnastu lat zdała egzamin         
maturalny, zawsze była otoczona książkami. Polegała wyłącznie na 

swojej wiedzy i księgozbiorze. Do niej wszyscy przychodzili po porady 
i to nie tylko z psychologii, w której się specjalizowała. Mimo więc 
wyeksponowania w powieściach motywu Internetu i jego znaczenia 
w życiu bohaterów literackich, obraz książki jako symbolu wiedzy pozo-
stał nienaruszony. 

K. Majgier w swoich powieściach przełamuje także stereotypy 

dotyczące miasta i wsi, przekonuje, że różnice między nimi uległy zatar-
ciu, np. wszędzie był dostęp do książek i do Internetu. Według autorki 
zawsze można zrealizować swoje marzenia, czego doskonałym przykła-
dem była historia tytułowej bohaterki powieści dla młodszych dzieci 
pt. Amelka [14]. Amelka była jedną z niewielu uczennic, które korzysta-
ły ze szkolnej biblioteki. Magier, opisując rodziny jej koleżanek, zwróci-



49 

Książka czy komputer? Czyli o wyborach bohaterów literackich ... 

ła uwagę, jak ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka odgrywają 
najbliżsi, bowiem oni zaszczepiają miłość do wiedzy i literatury. To dom 
rodzinny jest pierwszym „nauczycielem”. Odwiedzając kolejne domy 
koleżanek, główna bohaterka mogła zauważyć różnice i podobieństwa 
między rodzinami, mogła również przekonać się o tym, czy opowiadane 

o nich historie są prawdziwe. W domu Patrycji Amelka rozczarowała się 
podwójnie. Słysząc o wielkiej bibliotece rodziców tej dziewczynki, 
spodziewała się znaleźć książkę, którą mogłaby pożyczyć. Na miejscu 
okazało się jednak, że kolekcja była po pierwsze niewielka, po drugie 
nieosiągalna, ponieważ nikt nie mógł pożyczyć z niej ani jednej książki. 
U rodziców Patrycji książki stanowiły atrapę, mającą podnosić prestiż 

ich domu i umocnić pozycję, jaką dzięki wykonywanemu zawodowi 
(rodzice byli sędziami), zajmowali w środowisku społeczności lokalnej.  

Młodych bohaterów współczesnych powieści dla młodzieży nie 
przerażają nowinki techniki. Pojawia się coraz więcej informacji o wy-
korzystywanych gadżetach. W powieści dla nastolatek Leily Rasheed 
Frytki, fasolka i limuzyny [22] bohaterka o imieniu Betsaba w ogóle nie 

czuje się skrępowana, zwiedzając dom nowopoznanej Keiszy, która ją 
zachęca: „A teraz chodźmy na dół. Obejrzymy coś na moim wielkim 
telewizorze. I pokażę ci moją konsolę do gier” [22, s. 164]. Tym, co 
przeraża, są raczej książki. Bohaterka zapisuje w pamiętniku: „Nawet nie 
masz pojęcia, ile jest pomieszczeń na zapleczu zwykłej księgarni!   
Bilion!! I tyle samo korytarzy, po których kręcą się tajemniczy ludzie 

o bardzo starożytnym wyglądzie. […] Aż ciarki chodzą po plecach ze 
strachu!!! I dosłownie WSZĘDZIE leżą książki o Betsabie […] STOSY 
książek! Wyższe ode mnie!! Poczułam się troszeczkę onieśmielona!!!” 
[22, s. 99-100].  

Wygląd miejsca, gdzie przechowuje się książki, jest bardzo waż-
ny. Może on zachęcić lub zniechęcić potencjalnego czytelnika. W Wypo-

życzalni babć [19] Marii Marjańskiej-Czernik, w przestronnym, 
słonecznym pokoju: „Regały stojące wzdłuż ścian pełne były cieńszych 
i grubszych tomów. Książki piętrzyły się też na stojącym pośrodku 
stole” [19, s. 8]. Wszechobecne książki i pani siedząca za biurkiem 
wskazywały na funkcję pomieszczenia. Jednocześnie porządek i harmo-
nia tego wnętrza wywoływały uczucie relaksu i ułatwiały życzliwe     

kontakty międzyludzkie. Fakt, że Jasna przy wyszukiwaniu jednej 
z przyszywanych babć skorzystała ze stojącego na biurku komputera 
(znajdując stronę z ogłoszeniami osób poszukujących pracy) świadczy 
o tym, iż Internet postrzegany jest przez autorkę jako źródło informacji 
na równi z książką.  
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Egzemplifikacją dla rozważań o wyborach bohaterów literackich 
byłaby książka Marty Fox pt. Magda.doc [7] o nastolatce, która nazwała 
swój komputer Dżordżem i w pliku Magda.doc zamieszczała wszystkie 
przemyślenia, oraz kontynuacja Magdy.doc – powieść Paulina.doc [8]. 
Z uwagi jednak na istnienie bogatej literatury dotyczącej wymienionych 

pozycji
1
, zdecydowano się przedstawić inną książkę tej samej autorki – 

Karolina XL [6], chociaż głównym tematem powieści nie jest życie 
w Sieci, to motyw ten wyraźnie wyeksponowano. Główna bohaterka, 
Karolina, wydaje się obwiniać przeczytane dotychczas książki za swoją 
łatwowierność i brak krytycyzmu. Gdy poznała Krisa, wydawało jej się, 
że znalazła się w baśni pod tytułem Kopciuszek. Cały czas porównywała 

się do królewny, której losy przecież opisano i interpretowano w licz-
nych, mądrych książkach, a więc powinny być życiową wskazówką. 
Za swoją naiwność zapłaciła bardzo drogo. Jednocześnie ostro oceniono 
książki czytane przez bohaterkę, podkreślając, że promują obraz kobiety 
uległej, której jedynym marzeniem i szczęściem jest spotkanie księcia. 
Z tekstu powieści uważny czytelnik nie dowie się jednak, jakie teksty, 

oprócz baśni, znała nastolatka. Karolina wprawdzie cytowała Hemin-
gway’a, ale tylko dlatego, że słowa pisarza powtarzała jej kiedyś babcia 
[6, s. 119]. To zestawienie klasyki literatury z babcią, a nie chociażby 
z mamą czy nauczycielką, także zastanawia i budzi skojarzenia co do 
czytelników konkretnych książek. Ostatecznie, nie wiadomo, czy sie-
demnastoletnia Karolina zetknęła się z bardziej ambitną, niż baśnie, 

lekturą. Główna bohaterka w przeciwieństwie do książek, Internet traktu-
je jako coś zupełnie normalnego i nie wzbudzającego żadnych emocji – 
„przeszukuje go”, porównuje transfery, odbiera pocztę z Outlooka. 
Sprzęt MP4 także nie robi na niej żadnego wrażenia. Język, którym 
posługuje się Karolina, może być zupełnie niezrozumiały dla osoby 
niekorzystającej z internetowych wyszukiwarek. Karolina osądza kole-

żankę: „Minę miała taką jakby wygooglała sobie księcia […] – Bo teraz 
jak nie masz chłopaka z Internetu to znaczy, żeś wsia nad wsiami. – A co 
z resztą? Reszta też musi się zagooglować, aby inni mogli ich wygoo-
glować, inaczej obciach na całego […] – Ty też się zagooglowałaś. – 
No, jasne, tyle, że większość w Onecie, a ja w Interii” [6, s. 107]. 

Internetowym slangiem posługiwały się też bohaterki Agrafki 

Izabeli Sowy [25]. Dialog na temat dziewczęcych zauroczeń, mimo że 
nie miał nic wspólnego ze sprzętem komputerowym, przypominał dys-
kusję właśnie na jego temat „– A wy, laski? – zapytała Karolcia, wcho-

                                                           
1
 Pisała o tym m.in. M. Wójcik-Dudek [34, s. 158–179]. 
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dząc mi w pół słowa, – Kiedy dałyście się sformatować?” [25, s. 94]. 
Podobnie sytuacja wygląda, gdy jedna z bohaterek stwierdziła, że czuje 
się przy chłopaku wyłącznie jak „ścieżka dostępu” do swojej siostry. 
W książce Sowy nie ma jednak wyraźnych sygnałów, aby wirtualny 
świat Internetu dominował nad światem książek. Można powiedzieć, że 

te światy współistnieją. W pokoju Miłki znajdowały się książki, a sama 
bohaterka, opowiadając o nich, nawiązywała do Ani z Zielonego Wzgó-
rza, ale również do bohaterki popularnej gry – Lary Croft. Miłka, 
w przeciwieństwie do swoich rodziców, nie uważała, że pełnią szczęścia 
jest: „podziw bliskich, szacun sąsiadów i zazdrość kumpli z Naszej 
Klasy” [25, s. 11]. 

Podobne współistnienie świata książek i Internetu występuje 
w powieści Klub Detektywów „Huragan” i straszliwa piwnica [18]. Jari 
Mäkipää zagościł na polskim rynku literatury dla dzieci i młodzieży 
w 2009 roku. Adresatami jego książek są młodzi wielbiciele powieści 
kryminalnych. Główni bohaterowie serii książek Klub Detektywów    
„Huragan” to sympatyczne rodzeństwo – Jenni i Jessy Karhunen.        

Starsza o 8 minut Jenni może być wzorem roztropności, rozwagi 
w działaniu i planowaniu strategii. To ona notuje w niebieskim notesie 
z trąbą powietrzną (logo Klubu Detektywów) wszystkie ważne dla 
śledztw poszlaki. Jessy to z kolei chłopiec sprytny, szybko działający 
i od razu wcielający w życie nawet najśmielsze pomysły. Bliźnięta wraz 
z przyjaciółmi – Karoliiną i Matiasem – tworzą czwórkę fantastycznych 

detektywów, wzorujących się na Sherlocku Holmesie. Czytelnikowi 
zostaje ukazany schemat przebiegu detektywistycznego śledztwa. 
Co istotne, dochodzenie prowadzone przez uczniów szkoły podstawo-
wej, oprócz umiejętności dedukcji, wymaga skorzystania zarówno 
z biblioteki, jak i z Internetu. W każdym z tych miejsc bohaterowie 
natrafiają na zaskakujące fakty, ale dopiero połączenie wiedzy znalezio-

nej w Sieci z tą, którą zdobyto, przeglądając księgi, doprowadziło do 
rozwiązania zagadki. 

Wśród współczesnych propozycji dla młodego odbiorcy pojawi-
ła się także książka napisana przez pedagoga, będąca ostrzeżeniem przed 
pozornym życiem w Sieci. Tomasz Trojanowski w Misji Lolka Skarpet-
czaka [28] próbuje znaleźć antidotum na uzależnienie współczesnej 

młodzieży od wirtualnego świata gier komputerowych. Bohaterem fabu-
larnej opowieści jest Michał – chłopiec, którego fascynują gry kompute-
rowe. Wiadomość otrzymana w pewne sobotnie popołudnie zmieniła 
jednak wiele w jego życiu. Spotkanie z Lolkiem Skarpetczakiem stop-
niowo pomogło mu odzyskać to, co utracił, bezmyślnie funkcjonując 
w kulturze medialnej. Autor czasami poucza wprost, czasami posługuje 
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się symbolem – jak w przypadku „muru z książek”, wyschniętego jeziora 
czy wygodnej drogi w tunelu prowadzącym do Świata z Koszmaru. 
Michałowi udaje się pokonać mur, czyli swoją niekompetencję czytelni-
czą, dzięki pomocy Lolka: „– Można latać na różne sposoby. Tylko, 
żeby się tego nauczyć potrzeba kilku rzeczy. […] – Chęci, ćwiczeń 

i paliwa. – Jakiego paliwa? Benzyny, ropy czy gazu? – Jak widać Michał 
niezbyt poważnie podszedł do tego krótkiego wykładu. – Słów. – Słów? 
– Na przykład zamkniętych w książkach. Każde z nich ma swój kolor, 
swoją temperaturę, swoje znaczenie. Ułożone w zdania tworzą światy, 
po których możesz podróżować z wypiekami na twarzy. A im więcej 
takich podróży, tym łatwiej wzbić się ponad ziemię” [28, s. 46-47]. 

Książka staje się tu synonimem przygody, wrażliwości i skrzydłami 
fantazji. Tym samym Misja Lolka Skarpetczaka gloryfikuje wyobraźnię, 
zwraca uwagę na toksyczność wirtualnych gier i wszechobecnych     
reklam. Książka, potępiając konsumpcjonizm, może być wykorzystana 
w zajęciach z biblioterapii rozwojowej, wspomagającej proces wycho-
wawczy. Przedstawiona pozycja wskazuje bowiem na wewnętrzną 

przemianę głównego bohatera, z którym może utożsamić się wielu 
współczesnych odbiorców uzależnionych od treści płynących ze szkla-
nych ekranów. 

Ideałem osoby funkcjonującej w kulturze książki mogłaby być 
główna bohaterka powieści Agnieszki Tyszki M jak dżeM [30]. Narrator, 
opisując Nelę wypełniającą ankietę, stwierdza: „Wyglądało na to, że na 

wszystkie pytania udzieli przeczącej odpowiedzi. Nie chodziła nigdzie 
potańczyć ani nie grywała w kręgle. Nie spotykała się z koleżankami 
w centrum handlowym ani w kinie. Więc co robiła Nela w czasie wol-
nym? Czytała książki. […] Ale takich odpowiedzi ankieta nie uwzględ-
niała” [30, s. 18]. Postać niesamowicie oczytanej trzynastolatki, która 
ogląda albumy z malarstwem francuskim i która, wybierając prezent dla 

małej siostry Pysi, wie nawet jak pod względem poznawczym oceniać 
książeczki dla niemowląt, wydaje się wyidealizowana. Również inne 
bohaterki książek A. Tyszki to niezwykle oczytane i rezolutne dziewczę-
ta. W domu Michaliny Bronzik (Czego uszy nie widzą [31]) znajduje się 
biblioteczka zawierająca słowniki i encyklopedie, co pozwala przypusz-
czać, że domownicy są wykształceni lub przynajmniej pragną za takich 

uchodzić. Fakt, że siostry Bronzik, chcąc sprawdzić pewne fragmenta-
ryczne informacje, które docierają do nich o ojcu, dobrze wiedzą, gdzie 
mają szukać i jakiego słownika użyć, wskazuje, że w tej rodzinie na 
edukację kładzie się duży nacisk. Ponadto, mimo że u Bronzików nie ma 
komputera, nastolatki w szkole mogą sobie pozwolić na „truchcik po 
Internecie” [31, s. 48]. Funkcjonowanie w kulturze książki pozwala, 
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a   przynajmniej nie przeszkadza, bohaterkom również odnaleźć się 
w wirtualnym świecie Internetu. Konstatacja ta nie odnosi się do rówie-
śników przedstawionych bohaterek, którzy wprawdzie z komputerem 
radzą sobie świetnie, ale nie posiadają kompetencji czytelniczych, 
a często są nawet wtórnymi analfabetami. W ich przypadku umiejętności 

poruszania się po Internecie nie oznaczają swobodnego korzystania ze 
słowa drukowanego. 

Książka w powieściach Tyszki jest oznaką inteligencji i wrażli-
wości. Znajomość klasyki literatury (w Wyciskaczu do łez [32] to Astrid 
Lindgren, baśnie, poezja Jana Lechonia i Wisławy Szymborskiej) jest 
znakiem rozpoznawczym, odróżniającym pozytywne bohaterki. Nega-

tywne postacie żyją tylko telenowelami, czytają wyłącznie „Życie na 
stojąco” i wyśmiewają się z tych, dla których czytanie książek jest czymś 
więcej niż stratą czasu. 

 

Podsumowanie 

 

Mimo rozwoju cywilizacji i powszechnego użycia komputera 
w XXI wieku posiadanie książek wciąż nobilituje (Amelka K. Majgier, 
Czego uszy nie widzą A. Tyszki). Książka nadal jest symbolem wiedzy 
i pomaga współczesnym autorom nakreślić postaci inteligentne i oczyta-
ne (cykl J. K. Rowling o Harrym Potterze, Matylda R. Dahla, trzyczę-
ściowy cykl Tyszki o Neli Solińskiej, Czego uszy nie widzą, Wyciskacz 

do łez). Jak się okazuje książka pomaga także wkroczyć w świat wyob-
raźni i przeżyć wspaniałe przygody (Artur i Minimki L. Bessona, Misja 
Lolka Skarpetczaka T. Trojanowskiego). 

Komputer w literaturze ostatniego dziesięciolecia przedstawiany 
był dwojako – albo jako środek mający służyć wyłącznie do nauki 
i pracy (Diupa E. Nowak, Klub detektywów „Huragan” i straszliwa 

piwnica J. Mäkipää), albo jako narzędzie, które potrafi całkowicie zdo-
minować życie ludzkie (Trzynastka na karku, Marzycielki i Po co mi 
chłopak? K. Majgier, Tam gdzie spadają anioły D. Terakowskiej). Kom-
puter, Internet, co należy uznać za znak czasu, na stałe już zagościł 
w literaturze dla młodych czytelników. Małgorzata Wójcik-Dudek, 
powołując się na Grzegorza Leszczyńskiego, stwierdza, że wzorce me-

dialne promowane w Internecie i telewizji kształtują wyobrażenie życia 
rodzinnego, towarzyskiego i szkolnego, które to potem jest opisywane 
w literaturze dla młodzieży [34, s. 165]. Z drugiej strony Joanna Papu-
zińska podkreśla, jak ważny składnik tematyczny stanowią media 
we współczesnej powieści: „Można przyjąć hipotezę, że im później 
wydana jest książka, im do młodszego pokolenia zalicza się autor, tym 
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bardziej w naturalny sposób wpisuje się obecność mediów do świata 
przedstawionego utworów, jak też wykorzystuje ich obecność, kreśląc 
postaci młodocianych bohaterów” [21]. Coraz trudniej wyobrazić sobie 
wiarygodną książkę, a więc ukazującą współczesną młodzież, która 
w ogóle nie poświęcałaby uwagi zjawisku wirtualnego życia w Sieci. 

Wniosek ten potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w 2003 roku 
przez Justynę Truskolaską wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu bialskiego. Wykazały one, że zdecydowana większość bada-
nych (71%) ma kontakt z komputerem codziennie, przy czym przeważ-
nie używa go więcej niż dwie godziny dziennie. 60% badanych używa 
komputera do gier niezwiązanych z nauką szkolną [29, s. 34-38]. Nato-

miast według raportu Dzieci aktywne online [5] z 2007 roku, opracowa-
nego przez zajmującą się badaniami Internetu firmę Gemius SA, niemal 
co drugi internauta w wieku od 7 do 14 lat codziennie jest aktywny w in-
ternetowej społeczności. Co więcej, średni czas użytkowania Internetu 
właśnie w tej grupie zmienia się najbardziej dynamicznie i z roku na rok 
jest coraz dłuższy. Młodzież od 15 do 24 roku życia jest grupą najinten-

sywniej korzystającą z Internetu spośród całej populacji internautów. 
Truskolaska twierdzi jednak, że zainteresowanie komputerem nie niwe-
luje zainteresowań czytelniczych, pod warunkiem, iż były one wcześniej 
nabyte (aż 52% badanych, w pytaniu o częstotliwość sięgania po książ-
kę, stwierdziło, że bardzo dużo czyta).  

Wydana w 2010 roku książka T. Trojanowskiego (Misja Lolka 

Skarpetczaka) być może rozpocznie nowy trend w literaturze dla młode-
go odbiorcy, który polegałby nie tylko na ukazywaniu życia w Sieci 
(Magda.doc, Paulina.doc M. Fox), ale także na wskazywaniu niebezpie-
czeństw płynących z nieumiarkowanego „garbienia się przed kompute-
rem”. Książka, aby pomagała dostrzec problem oraz pozbyć się 
medialnego uzależnienia, musi operować interesującą fabułą, co niestety 

nie zawsze cechuje współczesne teksty. Poza tym powrót do otwartego 
dydaktyzmu w literaturze nie wszystkim musi się spodobać. Jak twierdzi 
Susanne Gaschke, literatura powinna przypominać o radości i szczęściu 
płynącym z czytania. Niestety autorka ta nie koncentruje się na treści, 
ani na wartości wychowawczej tekstów, uważając, że prawdziwe czyta-
nie to przede wszystkim „zachłanne, pełne zachwytu, nienasycone poły-

kanie książek” [9, s. 6].  
Literackie przykłady wyborów między książką a komputerem 

można mnożyć. Bez wątpienia pozostaje fakt, że zarówno bohaterowie 
literaccy, jak i czytelnicy takich wyborów muszą dokonywać każdego 
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dnia. Przywołane przykłady książek wydanych w ostatnim dziesięciole-
ciu

2
 adresowanych do młodszych (Artur i Minimki L. Bessona, Klub 

detektywów „Huragan” i straszliwa piwnica J. Mäkipää, Wypożyczalnia 
babć M. Marjańskiej-Czernik) oraz nieco starszych, nastoletnich odbior-
ców reprezentowały różne gatunki (od powieści dla dziewcząt K. Maj-

gier, M. Fox, A. Tyszki, po książkę detektywistyczną i fantastyczną) 
i ukazały zjawisko polaryzacji w literaturze. Z pedagogicznego punktu 
widzenia najlepsze byłby takie książki, w których nie negowano by 
żadnego z mediów. Młody odbiorca powinien bowiem dostrzegać 
i wykorzystywać możliwości Internetu, ale także umieć docenić wartość 
książki.  

Na zakończenie warto zacytować kilka wypowiedzi mogących 
być mottem dla każdego twórcy literatury dziecięco-młodzieżowej. 
Jarosław Iwaszkiewicz pisał: „Kocham książkę dlatego, że wprowadza 
mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie 
przeczuwałem” [12]. Natomiast Teresa Lubińska, definiując rolę dzieł 
literackich w życiu każdego człowieka, posługuje się cytatem Ursuli 

K. Le Guin: „Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy. To, co inni 
ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumie-
niu, kim jesteśmy i kim możemy się stać...” [33]

3
.  
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ABSTRACT: 

 Contemporary writers of literature for children and youth are 
primarily concerned with displaying realistic teenage characters in their 
books. The author must remember that in today’s culture, the computer 
is becoming an essential tool for education and information. The pres-
ence of electronic media in novels reflects the changes occurring in 

recent years. On the other hand, although cutting edge technologies are 
increasingly appearing in literature, the book itself remains a symbol of 
knowledge and helps authors to create intelligent and well-read charac-
ters. Because of the reader, children’s and youth literature not only 
shows the polarization of the book and the computer, but also presents 
more or less hidden didacticism. The consequences of internet addiction 

in the context of functional illiteracy are more and more often presented.  
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ABSTRAKT: 

Artykuł prezentuje charakterystykę Wydawnictwa Literatura. 
Omówiono działalność, ofertę wydawniczą, twórców związanych z Wy-
dawnictwem, jego partnerów oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. 

Na przykładzie twórczości Izabelli Klebańskiej, związanej z Wydawnic-
twem, wskazano przykłady promocji czytelnictwa wśród dzieci połączo-
ne z nauką podstaw muzyki. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Czytelnictwo dzieci. Klebańska Izabella. Promocja czytelnictwa.     

Wydawnictwo Literatura.  
 

 

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej biblioteki jest 
umiejętność pozyskania czytelnika dziecięcego. To ważne zadanie, 
szczególnie dzisiaj, kiedy dzieci ze wszystkich stron otacza kultura 

obrazu i dźwięku. Łatwiej puścić w klasie film wideo, zamiast wymagać 
od uczniów przeczytania lektury lub postawić przy łóżeczku dziecka 
magnetofon z bajką na dobranoc zamiast poczytać mu samemu. Należy 
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pamiętać, że książka  i czytanie, aby mogły utrzymać równorzędną po-
zycję z innymi mediami muszą być otoczone specjalną opieką, ponieważ 
przygotowanie do korzystania z nich jest długotrwałe i trudne [33, s. 53-
54]. 

Interesujące publikacje dla czytelnika niedorosłego oferuje     

Wydawnictwo Literatura z Łodzi. To przykład firmy debiutującej tuż po 
wprowadzeniu zmian polityczno-gospodarczych po 1989 roku. Oficyna 
od momentu powstania (1990), związana jest z sektorem książki dziecię-
cej. Promuje polskich autorów i ilustratorów. Zaliczana jest do grona 
średnich firm wydawniczych na rynku książki dla dzieci i młodzieży 
[10]. 

 Proponuje młodym odbiorcom oryginalne serie wydawnicze: 

 Jaśki przytulaśna seria pełna dowcipnych, rymowanych wierszy 
i przyjaznych opowiadań dla dzieci w wieku 3-5 lat, 

 Na końcu języka seria dla wszystkich, którzy chcą podszkolić 
swoją wymowę i utrwalić polską ortografię. W skład serii 
wchodzą książki logopedyczne, polecane przez Polskie 

Towarzystwo Logopedyczne, 
 Plus Minus 16 powieści, w których poruszane są codzienne 

problemy młodzieży, ich dyskusje z najbliższymi, pierwsze 
poważne związki i decyzje, 

 Poduszkowce seria przeznaczona dla dzieci młodszych. 
To zbiory wierszy i opowiadań w sam raz na dobranoc, 

 Seria ze smokiem gdzie ukazują się zarówno znane jak i rzadko 
spotykane baśnie, podania i legendy polskie [29], 

 To lubię seria skierowana do dzieci, które już same czytają. 
Zawiera powieści i zbiory opowiadań dla dzieci w wieku 8-12 
lat. To lubię z kotem – dla fanów zabawnych powieści o rówie-
śnikach. To lubię z nietoperzem – dla czytelników o mocnych 

nerwach, lubiących historie z dreszczykiem, którym nie obce są 
wampiry, potwory, diabły i widma [32]. 

Redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura – Wiesława Jędrzej-
czyk – uważa że, aby zachęcić młodego czytelnika, „książka musi zafra-
pować tytułem, przyciągnąć okładką, wreszcie urzec treścią. Wtedy 
chętnie sięgnie po następną” [14, s. 32]. Dlatego z Wydawnictwem 

współpracują najlepsi polscy autorzy (Grażyna Bąkiewicz, Wanda Cho-
tomska, Andrzej Grabowski, Grzegorz Kasdepke, Ludwik Jerzy Kern, 
Joanna Olech, Anna Onichimowska, Joanna Papuzińska, Michał        
Rusinek, Barbara Tylicka, Przemysław Wechterowicz i in.) [26] i ilustra-
torzy (Bohdan Butenko, Iwona Cała, Artur Gulewicz, Jona Jung,       
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Małgorzata Flis, Joanna Rusinek, Joanna Zagner - Kołat, Agnieszka 
Żelewska i in.) [27]. 

Wydawnictwo organizuje liczne spotkania autorskie, promocyj-
ne, systematycznie uczestniczy w targach książki, prowadzi profesjonal-
ną stronę internetową. Wraz z Wydawnictwem Ossolineum z Wrocławia 

i Biblioteką Dolnośląską prowadzi akcję Z książką na walizkach, 
a z Wrocławską Biblioteką Miejską uczestniczy w akcji Wokół książki. 
Wymienione projekty to dziesiątki spotkań z dziećmi w małych miej-
scowościach województwa i dzielnicowych bibliotekach Wrocławia, 
w trakcie których setki dzieci poznają pisarzy i kupują książki. Akcja 
Z książką na walizkach jest tak atrakcyjna i medialna, że rozszerzyła się 

na województwa: lubuskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, pomorskie, 
a nawet trafiła za granicę – do Polaków na Zaolziu [23, s. 74]. 

Wydawnictwo Literatura przygotowuje również imprezy oko-
licznościowe dla swoich twórców. W ten sposób podejmowano Wandę 
Chotomską (2003 rok), Joannę Papuzińską (2004 rok), Barbarę Tylicką 
(2005 rok), Ludwika Jerzego Kerna (2007 rok), Jana Malickiego i Bi-

bliotekę Śląską (2007 rok). Każdej imprezie towarzyszyło wydanie 
okolicznościowych książeczek, które z założenia miały charakter białych 
kruków. Wydano je bowiem w powielaczowej estetyce i nakładzie zale-
dwie 30 egzemplarzy [23, s.102]. 

Działalność Wydawnictwa spotyka się z dużym zainteresowa-
niem i poparciem wielu środowisk. Partnerami są m. in. Polskie Towa-

rzystwo Psychologiczne, Logopeda.pl, „Miś: przyjaciel najmłodszych”, 
„Świerszczyk: magazyn dla dzieci”, „Angora”, „Wychowanie Muzyczne 
w Szkole”, Wirtualna Polska, Interia.pl, Radio Łódź, Teatr Arlekin, Edu 
Dziecko, Dziecięcy Klub Książki – Portal Rozwiń Skrzydła i in [31]. 

Wydawnictwo, jak i związani z nim twórcy są laureatami wielu 
nagród i wyróżnień. Książka Pięć melonów na rękę Edmunda Niziur-

skiego zdobyła nagrodę główną Polskiej Sekcji IBBY oraz wyróżnienie 
Fundacji Świat Dziecka (1997); Kacperiada Grzegorza Kasdepke     
wyróżnienie Fundacji Świat Dziecka, Nagrodę Literacką im. Kornela 
Makuszyńskiego i wyróżnienie Polskiej Sekcji IBBY (2002); zaś pozy-
cje Co to znaczy (2003) i Bon czy ton (2005), tego autora nagrody    
Edukacja XXI. Wandalia Chotomistyczne otrzymały wyróżnienie 

w konkursie PTWK dla najpiękniejszej książki 2002 roku i nagrodę 
specjalną Fundacji Świat Dziecka (2003); Ale ja tak chcę Beaty Ostro-
wickiej tytuł Książki Roku 2006 i Bestsellerek 2006; Kamienica Roksa-
ny Jędrzejewskiej-Wróbel nominację do nagrody Polskiej Sekcji IBBY 
(2007), wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyń-
skiego (2007), wyróżnienie Fundacji Świat Dziecka (2007), nominację 
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do Bestselerka 2007; Witaj, córeczko! Ireny Landau tytuł Książki Roku 
2010. Zuzanka z pistacjowego domu Barbary Gawryluk zdobyła Nagrodę 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (2010), a Masło przygodowe 
Barbary Stenki I nagrodę w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren 
(2011) [28, s. 48-49]. 

20 listopada 2009 roku podczas dorocznych Katowickich Pre-
zentacji Bibliotecznych i obchodów 18-lecia czasopisma o książce dla 
dzieci „Guliwer” Wydawnictwo otrzymało prestiżową nagrodę AMICUS 
LIBRORUM przyznaną przez Kolegium Biblioteki Śląskiej za książko-
we dary i wieloletnią współpracę [24]. 1 lutego 2011 roku podczas gali 
w Teatrze Żydowskim w Warszawie Wydawnictwo Literatura zostało 

uhonorowane medalem przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta 
dzieciom! Honorowy patronat nad imprezą objął Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski [25]. Literatura jest 
także laureatem nagrody Łódzkie Skrzydła (1994) przyznawanej przez 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi [28, s. 51]. 

Autorką na stałe związaną z Wydawnictwem jest Izabella       

Klebańska, absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego na Aka-
demii Muzycznej w Łodzi [6], która propaguje oryginalny pomysł          
promocji czytelnictwa wśród dzieci połączony z poznawaniem podstaw 
wiedzy muzycznej. W przystępny i zabawny sposób porusza wyobraźnię 
dzieci, wykorzystując napisane przez siebie książki, nagrania płytowe 
oraz wykonując na żywo utwory na skrzypcach podczas spotkań organi-

zowanych w bibliotekach publicznych. Izabella Klebańska debiutowała 
w 2003 roku książką pt. Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada 
(wydanie drugie ukazało się w 2009 roku), w której za pomocą wierszy-
ków wyjaśnia znaczenie nut, półnut, ćwierćnut, pauz, krzyżyków, bemo-
la czy kasownika [14, s. 33]. Główną bohaterką książki jest dżdżownica, 
„pośród dżdżownic unikalna. Cała była kolorowa, a w dodatku – muzy-

kalna! Nawet imię miała inne, / niż dżdżownicy mieć wypada, / bo na 
cześć muzycznej klamry / nazwano ją – Akolada” [2, s. 6]. Na końcu 
publikacji znajduje się słowniczek wyjaśniający podstawowe pojęcia 
muzyczne (np. gama, pauza, takt). Ilustracje do książki przygotowała 
Joanna Zagner-Kołat, absolwentka grafiki i malarstwa na łódzkiej ASP, 
a która współpracuje z czasopismami „Bluszczyk”, „Świerszczyk” 

i „Miś”. Zdobyła wiele nagród, m. in. Małego i Dużego Donga 2007 za 
ilustracje do książki Bery, gangster i góra kłopotów Małgorzaty        
Strękowskiej-Zaręby oraz główną nagrodę Media Trendy i KTR za 
projekt portalu www.kula.gov.pl [15]. Jej Akolada jest kolorowa i rado-
sna. Przybiera różne kształty (np. batuty, słowika) i posługuje się rekwi-
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zytami (np. parasol, akwarium, skrzydła) pomagając wyjaśnić zawarte 
w książce treści. 

 
Źródło: [8] 

 
Kolejną pozycją, którą również ilustrowała Joanna Zagner-Kołat, 

jest Muzyczna zgraja opublikowana w 2006 roku (wydanie drugie po-

prawione i uzupełnione z ilustracjami Małgorzaty Flis ukazało się 
w 2009 roku). Poznajemy w niej instrumenty muzyczne, takie jak:   
altówkę, basetlę, bałałajkę, dudy, harfę, kastaniety, kornet, mandolinę, 
waltornię i. in. Na każdym z tych instrumentów gra inne zwierzę. Nawet 
pająk lubi muzykować. „W lesie niedaleko Tęczyna / wisi na drzewie 
pajęczyna. / Pająk siedzi w pajęczynie / i brzdąka na mandolinie” 

[5, s. 32]. Do książki dołączona jest płyta, na której nagrano brzmienie 
instrumentów i utwory muzyczne wykonywane przez muzyków na nich 
grających. Pozycja zawiera również słowniczek z pojęciami muzyczny-
mi (np. aria, filharmonia, serpent). Ilustracje są barwne i wesołe. Dwa 
karpie grają na harfie, kameleon woli akordeon a kret klarnet. Pozycja 
z pewnością zainteresuje młodych miłośników muzyki i zwierząt. 

Następny tytuł Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie (2006) 
zawiera zbiór wierszy o różnych gatunkach muzycznych. Egzotycznie 
brzmiące dla dzieci nazwy, jak np. arabeska, habanera, kantata, nokturn, 
scherzo, tarantela można łatwo zapamiętać dzięki dowcipnym i zaskaku-
jącym skojarzeniami wierszom: „Humoreska, / Śmiechu łezka / Na 
policzku Arlekina / Gdy z nim tańczy / Colombina” [4, s. 23]. Podobnie 

jak poprzednie publikacje ta również zawiera słowniczek wyjaśniający 
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wiele muzycznych pojęć (np. etiuda, koncert, sonata). Słuchając dołą-
czonej do książki płyty, można poznać słynne dzieła muzyczne reprezen-
tujące opisany rodzaj utworu [22, s. 61-63]. Całość zilustrowała Iwona 
Cała. Rysunki są oryginalne i zabawne. Malutka dziewczynka ze skrzyp-
cami to bagatela. Chłopiec tupiący nóżką to kaprys. Latające świnki 

obrazują scherzo a symfonię wielki biały wieloryb. Iwona Cała jest 
z wykształcenia architektem. Ilustrowaniem książek zajmuje się od 2003 
roku. Prowadzi również warsztaty plastyczne i architektoniczne [12]. 

 

 
Źródło: [8] 
 

W 2008 roku ukazała się Akolada 8 stopień wtajemniczenia. To 

książka, dzięki której czytelnik wspina się na wyższy poziom wiedzy 
muzycznej. Wszystkie tematy przedstawione w pierwszej części pt.       
Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada są rozwinięte i pogłębione 
a poprzez lekkie i dowcipne wiersze nawet najpoważniejsze kwestie 
muzyczne stają się proste i zrozumiałe. „Akord, przystojny i męski, / 
ze swoich potyczek z nutami / wychodził zawsze zwycięski. / Ten pociąg 

nut do akordu / tak był niezrozumiały, / że powszechnie się obawiano, / 
czy solo grać będą chciały?” [1, s. 35]. Pozycja posiada słowniczek 
i podobnie jak pierwsza część, została zilustrowana przez Joannę      
Zagner-Kołat. 

Najnowsza publikacja autorki pt. Jak tańczono przed wiekami    
czyli taniec z figurami została wydana w 2010 roku. To wierszowany 

przewodnik po tańcach różnych krajów. Dzięki publikacji młody czytel-
nik poznaje m. in. courranta, fandango, gawota, kadryla, menueta, polo-
neza. „Habanera biodrem kręci / i melodią kusi, nęci. / Suknią z falban 
w takt wywija, / bosą stopą rytm wybija. / Habanera to kobieta / tak, jak 
Carmen u Bizeta, / dzika i nieposkromiona, / wolna, śmiała i szalona” 
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[3, s. 27]. Do książeczki dołączona jest płyta z muzyką ilustrującą każdy 
taniec i słowniczek z ich krótką charakte-
rystyką. Ilustrację przygotowała Małgo-
rzata Flis, absolwentka Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Pracuje dla wielu wydawnictw i agencji 
reklamowych. Projektuje serie wydaw-
nicze, okładki płytowe, kalendarze, 
plakaty, i wizualizację firm [16]. Zawarte 
w  książce ilustracje oddają charakter 
opisywanych tańców. Ukraińscy chłopcy 

podskakują w rytm hopaka. Szlachcic 
i szlachcianka dostojnie stają do polone-
za. Gdzieś z zaułku Sewilli matador prosi 
do fandango dziewczynę w falbaniastej 
krynolinie, zaś markiz kłania się księżnej 
zapraszając ją do gawota. 

Źródło: [8] 
 

Izabella Klebańska jest również autorką scenariuszy programów 
telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, takich jak Tut turu, Miganki       
(nauka języka migowego dla dzieci) czy Piosenkarnia, emitowanych 
przez Program 1 Telewizji Polskiej [28, s. 23]. Pisze teksty piosenek dla 

dzieci, z których część wykorzystano dla potrzeb programów telewizyj-
nych i radiowych, a część ukazała się w postaci nagrań audio pt. Kocham 
rap, Nogi Angeli, Śpiewaj. W 2001 roku Klebańska zdobyła statuetkę 
Yacha za najlepszy scenariusz roku do piosenki pt. Rowerek w wykona-
niu Pawła Kukiza i zespołu Piersi [13]. 

Z okazji Roku Chopinowskiego Izabella Klebańska przeprowa-

dziła cykl spotkań zatytułowany Nuty Chopina w bibliotekach publicz-
nych w całej Polsce. Autorkę gościły m. in.: Biblioteka Publiczna Gminy 
Łuków Filia w Strzyżewie [9], Powiatowa i Gminna Biblioteka Publicz-
na w Jerzmanowicach [21], Biblioteka Publiczna w Gryfinie [7], Miejska 
Biblioteka Publiczna w Myślenicach [17], Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łubnicach [20], Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście 

Lubawskim [18], Biblioteka Miejska Oddział dla Dzieci w Mrągowie 
[19]. Na spotkaniach tych przedszkolaki  i uczniowie poznawali życiorys 
najwybitniejszego polskiego kompozytora. Dowiadywali się, jak miał na 
drugie imię Fryderyk Chopin, dlaczego w jego biografiach są dwie różne 
daty urodzenia, ile miał sióstr i ile miał lat, kiedy skomponował dwa 
pierwsze polonezy. Uczestnicy wysłuchali także fragmentów najsłyn-
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niejszych utworów kompozytora – zarówno w postaci nagrań płytowych, 
jak i wykonanych na żywo, na skrzypcach przez autorkę. Nie zabrakło 
konkursu muzycznego, który polegał na odgadnięciu melodii, granej 
przez Izabellę Klebańską. Dzieci poprzez taniec, śpiew i wyklaskiwanie 
rytmu zapoznały się także z charakterystycznymi cechami polskich 

tańców narodowych, jak: polonez, mazurek, oberek, krakowiak i kuja-
wiak. Na spotkaniach istniała też możliwość nabycia książek napisanych 
przez panią Izabellę i zdobycia dedykacji z jej autografem.  

Podczas promocji swoich książek autorka stara się zapoznać 
dzieci z gamą, różnymi instrumentami muzycznymi, opowiada o wiel-
kich kompozytorach, np. J. S. Bachu, W. A. Mozarcie, organizuje kon-

kursy plastyczne, np. na ilustrację do zagranego przez siebie utworu. 
Izabella Klebańska otwiera przed dziećmi magiczny świat muzyki 
i książki. Pokazuje, że nauka może być również świetną zabawą, a nie 
nudną codziennością. Przepis na sukces autorki to solidna dawka wiedzy 
muzycznej, humoru i pomysłowości. 

Publikacje Izabelli Klebańskiej znalazły się w ofercie Literatury 

nieprzypadkowo. Jednym z celów jaki przyświeca Wydawnictwu jest 
promowanie pozycji ułatwiających młodemu czytelnikowi poznanie 
i zrozumienie różnych dziedzin życia. I tak np. książki Agnieszki     
Frączek (m. in. Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom; Trzeszczyki, 
czyli trzeszczące wierszyki) wprowadzają dzieci w trudności artykulacji 
języka polskiego oraz zawiłości gramatyczne i ortograficzne. W przygo-

towaniu są pozycje mające ułatwić odbiór dzieł sztuki i architektury 
[11]. 

Praca z dziećmi to inwestycja w ich przyszłość oraz w przy-
szłość bibliotek i zawodu bibliotekarza. Jak mówiła pewna duńska    
bibliotekarka: „Kiedy obsługuję dziecięcego czytelnika, widzę w nim 
przyszłego użytkownika biblioteki naukowej, wojewódzkiej czy miej-

skiej; dostrzegam w nim także przyszłego radnego czy też ojca miasta, 
który będzie przydzielał fundusze dla bibliotek, decydował o ich bogac-
twie albo ubóstwie” [33, s. 76]. 
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FROM ACCOLADE TO JOKE. LITERATURA PUBLISHING HOUSE AND 

IZABELLA KLEBAŃSKA FOR CHILDREN. 

 

 

ABSTRACT: 

The article presents characteristics of the Literatura Publishing 
House and gets us acquainted with  the activity of the Publishing House, 
the publishing offer and authors cooperating with the Publishing House, 
its partners and the awards and honours received. Works of Izabella 
Klebańska, an author connected with the Literatura Publishing House, 

are given as an example of promotion of reading among children, com-
bined with learning of the basics of music. 
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OFERTA WYDAWNICZA I CZYTELNICY W SYSTEMIE KSIĄŻKI 

WYDAWCÓW KATOLICKICH 

 

 
ABSTRAKT: 

W kulturę czytania wpisuje się m.in. percepcja tytułów o profilu 

katolickim. Książka wydawców katolickich ma na tyle ugruntowaną 
pozycję w branży edytorskiej, że możemy mówić o istnieniu odrębnego 
systemu. Posiada ona bowiem swoich wydawców, instytucje upowszech-
niające, publiczność i instytucje promujące. Edytorzy książki katolickiej, 
kreując ofertę wydawniczą, uwzględniają segmentację rynku, obiegi 
czytelnicze i wzory zachowań odbiorów. Przekłada się to bezpośrednio 

na propozycje tytułowe wprowadzane na rynek księgarski. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Czytelnictwo książki wydawców katolickich. Książka wydawców 
katolickich. Obiegi czytelnicze. Oferta wydawnicza. Segmentacja   
rynku. System książki. Wydawnictwa katolickie. Wzory zachowań 

czytelniczych.  
  
 

Książki wydawców katolickich tworzą odrębny podsystem, 
będący integralną częścią kultury książki. Niniejszy artykuł omawia 
bieżącą ofertę księgarską wydawnictw aktywnych na polskim rynku 
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księgarskim po roku 1989. Autorka stworzyła bazę oficyn katolickich, 
która rejestruje ponad 200 instytucji. W Targach Wydawców Katolickich 
w 2011 roku wzięło udział 140 wystawców, których można uznać za 
najbardziej przedsiębiorczych w tej branży. Ich bieżąca oferta wydaw-
nicza jest dostępna nie tylko w stacjonarnych księgarniach i hurto-

wniach, ale również w Internecie. Największą wirtualną księgarnią 
literatury religijnej jest Księgarnia Internetowa Gloria24.pl. Omawiając 
ofertę wydawczą najaktywniejszych edytorów przyjęto kryterium 
tematyczno-formalne.  

 

Segmentacja rynku i obiegi czytelnicze  

 

Komunikacyjne ujęcie książki jako nośnika treści zakłada, że 
powinna ona zaspokoić potrzeby emocjonalne, poznawcze, rozrywkowe 
itp. potencjalnych odbiorców. Jest więc wydawana po to, by znaleźć 
swojego czytelnika. Kształtowanie, ukierunkowanej na adresatów, oferty 
wydawniczej nazywamy segmentacją rynku. Ta z kolei wynika z zapo-
trzebowania (popytu) na określony typ publikacji oraz własnych 

możliwości działania edytora. Można wyróżnić sześć dużych segmentów 
na rynku książki [6, s. 109]: rynek nauki, rynek informacji, rynek 
dydaktyki, rynek lektur spontanicznych (rynek lektur czasu wolnego, 
rynek emocji), rynek wiary, zespół rynków „niszowych”. Powyższy 
ogólny podział determinują nie tylko różnice pomiędzy ofertą czy 
adresatami, ale także odmienne kanały dystrybucji, zasady ustalania 

wysokości nakładów i kalkulacji cen, cele i reguły zarządzania polityką 
wydawniczą. Każdy segment ma własną infrastrukturę w postaci: 
instytucji, nagród literackich, targów książki, księgarni, klubów 
czytelniczych itp. Ponadto dany tytuł może występować na kilku 
rynkach, a sam użytkownik może być czytelnikiem książek oferowanych 
przez różne segmenty. 

Segmentacja rynku książki, podyktowana w dużej mierze celami 
merkantylnymi wydawnictwa, współistnieje z tzw. koncepcją obiegów 
literatury, która obejmuje wszystkich uczestników procesów komunika-
cyjnych – odbiorców, pośredników i autorów. Krytyk i historyk litera-
tury, Stefan Żółkiewski, badając polską kulturę literacką pierwszej 
połowy XX wieku, wyróżnił pięć obiegów: wysokoartystyczny, popu-

larny, brukowy, „dla ludu” i jarmarczny. Każdy z nich miał swoich 
czytelników, pisarzy, teksty i instytucje. 

Książka wydawców katolickich ma swoje ugruntowane miejsce 
na polskim rynku wydawniczym, a w kontekście powyższych rozważań 
można je nie tylko wskazać, ale i zaobserwować jej przenikanie przez 
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odrębne segmenty i obiegi czytelnicze. Autorka rozumie pojęcie książki 
katolickiej jako zapis myśli ludzkiej, w postaci publikacji drukowanej 
lub elektronicznej, który: 1. pod względem formalnym: został opubli-
kowany przez wydawnictwo katolickie, posiada imprimatur; 2. pod 
względem pełnionych funkcji: szerzy słowo Boże, informuje o sprawach 

i o osobistościach Kościoła katolickiego, edukuje w zakresie wiary 
i praktyki katolickiej, kształtuje kulturę, treści i wartości chrześcijańskie, 
opisuje problemy wiary i moralności katolickiej, a rzeczywistość 
poprzez pryzmat katolickiego światopoglądu, stanowi pomoc w liturgii, 
modlitwie i katechizacji. Podstawowym kryterium jest fakt publikacji 
książki w wydawnictwie katolickim. Imprimatur i pełnione funkcje nie 

zawsze występują łącznie [12]. 
 

Książka katolicka jako system 

 

Książka jako medium, nośnik treści o szerokim oddziaływaniu 
społecznym, funkcjonuje w ścisłym powiązaniu z instytucjami 
odpowiedzialnymi za jej dystrybucję i udostępnianie, a za pośrednic-
twem tychże z czytelnikiem [2, s. 24]. Relacje, które zachodzą pomiędzy 
książką a wymienionymi ogniwami, odnoszą się także do publikacji 

wydawanych przez edytorów katolickich. Możemy wymienić kilka 
czynników, które pozwalają wyodrębnić podsystem książki wydawców 
katolickich, będący integralną częścią kultury książki. Pierwszym z nich 
jest istnienie grupy wydawców o wyraźnie określonym profilu, należą do 
nich: wydawnictwa diecezjalne i seminaryjne; wydawnictwa zakonne; 
wydawnictwa katolickich instytucji naukowych; wydawnictwa instytucji 

kościelnych, stowarzyszeń, ruchów i fundacji; wydawnictwa związane 
z tytułami prasowymi oraz katolickie wydawnictwa niezależne

1
. Drugim 

czynnikiem świadczącym o funkcjonowaniu takiego systemu jest fakt 
istnienia instytucji upowszechniających książkę wydawców katolickich. 
Można je podzielić na dwie grupy, gdyż w zależności od charakteru są 
odpowiedzialne za inne aspekty upowszechniania. Księgarnie, hurtownie 

i księgarnie internetowe o profilu katolickim odpowiadają za odrębną 
dystrybucję i są powiązane z czynnikiem handlowym. Biblioteki teolo-
giczne, kościelne i parafialne udostępniają książkę katolicką zaintereso-
wanym czytelnikom nieodpłatnie. 

                                                           
1
 Oficyny wydające książki o tematyce religijnej, których właścicielami są 

osoby prywatne, np.: Biały Kruk, Wydawnictwo M, Rafael. 
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Kolejny składnik tego systemu stanowi publiczność o wyraźnym 
profilu, która nadaje książce katolickiej swoistą funkcję i zapewnia 
specyfikę odbioru. Można tutaj wymienić osoby duchowne, studentów 
katolickich uczelni wyższych, osoby świeckie zawodowo związane 
z instytucjami kościelnymi, osoby poszukujące określonej tematyki

2
  

lektury, osoby świadome swojej wiary i pragnące ją pogłębić. 
Ostatnim komponentem są instytucje, akcje i przedsięwzięcia 

promujące książkę wydawców katolickich. Należą do nich Targi 
Wydawców Katolickich, Kluby Książki Katolickiej, Stowarzyszenie 
Wydawców Katolickich, serwisy internetowe, np.: Opoka, Katolik, 
Jeremiasz.pl, Katolicka Agencja Informacyjna

3
, chrześcijański serwis 

Mateusz. Ponadto cały pakiet narzędzi marketingowych, takich jak: 
spotkania autorskie, wystawy książek katolickich, konferencje, imprezy 
cykliczne, listy bestsellerów katolickich księgarni, nagrody literackie 
i wiele innych. 

 

Wzory zachowań czytelniczych 

 

Wydawcy katoliccy, podobnie jak cała branża edytorska, podej-

mując działania mające na celu zaspakajanie potrzeb czytelniczych 
swoich odbiorców, korzystają ze znajomości segmentacji rynku 
i obiegów czytelniczych. Jednak, aby wypracować mocną pozycję na 
rynku, nie wystarczy skupić się tylko na pokryciu popytu. Konfesyjne 
domy wydawnicze wiedzą o tym doskonale, czego przykładem jest 
kreowanie przez nich wzorów zachowań czytelniczych. Służą temu 

komunikaty nadawane przez edytora, które towarzyszą wprowadzaniu 
tytułu na rynek. W systemie książki religijnej można wyróżnić trzy 
wzory zachowań czytelniczych dla: literatury wysokiej, literatury 
popularnej i nurtu literatury okolicznościowej. Wymienione wzory 
wskazują na wysoką polaryzację krajowej literatury katolickiej, gdyż 
w większości funkcjonuje ona równolegle w obiegu wysokoartysty-

cznym i popularnym. Dla uczestników pierwszego z nich wydawcy 
przygotowują edycje specjalne, tak pod względem edytorskim – szata 
graficzna, ilustracje, jak treściowym – dzieła teologiczne, filozoficzne, 
literatura piękna. Publikacje popularne odpowiadają na potrzeby 

                                                           
2
 Tematyka: teologiczna, filozoficzna, historyczna, dotycząca rodziny, małżeń-

stwa, wychowania, formacji kapłańskiej i zakonnej, różnych kategorii duchowo-

ści i inne. 
3
 Dział kultura serwisu internetowego eKai: http://ekai.pl/kultura/ksiazki/. 
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odbiorców o minimalnych kompetencjach czytelniczych, a sam kontakt 
zachodzi w specyficznej sytuacji komunikacyjnej, na którą często 
wpływają czynniki pozaliterackie. Mogą to być m.in. społecznie prakty-
kowane sposoby spędzania czasu wolnego, realizowane w aspekcie 
wypoczynku i rozrywki. W ten sposób przechodzimy od obszaru 

obiegów czytelniczych do segmentów rynku, co świadczy o koegzysten-
cji tych zjawisk w komunikacyjnym ujęciu książki. Jeśli prze-
analizujemy wymienione wcześniej części składowe ogólnego rynku 
wydawniczego, to w pierwszym momencie zauważymy, że pozycje 
katolickie znajdują swoje miejsce na rynku wiary, który oferuje 
publikacje o treściach religijnych różnych wyznań, chrześcijańskich 

i niechrześcijańskich. Nie zamyka się ona jednak tylko w tym sektorze, 
swobodnie przekraczając ramy rynku lektur spontanicznych, nauki, 
dydaktyki czy informacji, wkraczając także na tzw. rynki „niszowe”. 

 

Oferta wydawnicza 

 

Przygotowując przegląd bieżących propozycji wydawniczych, 
korzystano z prac prowadzonych przez publicystów Biblioteki Analiz, 

katalogu największej katolickiej księgarni internetowej Gloria24.pl, 
aktualnych drukowanych katalogów wydawniczych i obserwacji poczy-
nionych w lokalnych księgarniach na Śląsku. Poniżej dla przykładu 
zamieszczono rozkład oferty według działów księgarni katolickiej Glo-
ria24 (Rysunek 1). Katalog jest bardzo zróżnicowany i obejmuje charak-
terystyczne dla wydań katolickich tematy, formy, kategorie wydarzeń 

i okoliczności. Zwłaszcza te ostatnie zwracają uwagę swoją wielorako-
ścią i liczbą, co ilustruje, pieczołowitość edytorów w eksponowaniu 
tytułów okazjonalnych. 

Kształtowanie oferty tytułowej przez wydawców książki katolic-
kiej odbywa się w oparciu o segmentację rynku, znajomość obiegów 
czytelniczych i kreowanie wzorów zachowań odbiorców. Wyróżniamy 

także pewne okoliczności, które występują na rynku publikacji i ulegają 
ciągłym zmianom. Należą do nich m.in.: motywy kierujące czytelnikami 
podczas zakupów w księgarni, mody czytelnicze, trendy czytelnicze, 
znaczące wydarzenia w życiu społecznym i kulturalnym, które kreują 
popyt na tematykę dzieł oraz gatunki i treści charakterystyczne dla litera-
tury konfesyjnej. 
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Rysunek 1. Oferta według działów Księgarni religijnej Gloria24.pl. 

Najlepsze prezenty 

 Do poczytania 

 Ekskluzywne 

 Gry (planszowe 

i komputerowe) 

 Prezenty dla dzieci 

i młodzieży 

 Przepisy kulinarne 

 Rozważania – coś dla 

ducha 

 Złote myśli 

 Prezenty dla Niej 

 Prezenty dla Niego 

 Prezenty dla Dziadka 

 Prezenty dla Babci 

 Prezenty dla grup 

 Top – 20 najciekawsze 

propozycje 

Dla dzieci i młodzieży 

 Dzieci 

 Młodzież 

Dokumenty Kościoła 

 Adhortacje 

 Encykliki 

 Katechezy papieskie 

 Listy 

 Pisma soborowe 

Encyklopedie, słowniki 

 Atlasy 

 Encyklopedie 

 Leksykony 

 Przewodniki 

 Słowniki 

Filozofia 

 Etyka 

Gazety i czasopisma 

Historia Kościoła 

 Historia chrześcijań-

stwa 

 Historia Kościoła w 

Polsce 

 Historia Papiestwa 

Historia Powszechna 

Inne 

 Biblioteka Gościa 

Niedzielnego 

Kalendarze 

Katechezy i homilie 

 Kazania i homilie 

 Pomoce katechetyczne 

Klasyka duchowości 

 Duchowość Karmelu 

 Thomas Merton 

Kulinaria i Zdrowie 

 Ziołolecznictwo 

i zdrowie 

Literatura Piękna 

i Faktu 

 Dramaty 

 Eseje i felietony 

 Labirynty – Kolekcja 

prozy 

 Listy, pamiętniki, 

autobiografie 

 Literatura faktu i 

reportaż 

 Literatura popularno-

naukowa 

 O literaturze 

 Opowiadania i 

wspomnienia 

 Poezja 

 Powieści 

 Wywiady 

 Złote Myśli 

Nauka 

Pod patronatem  

Gloria24.pl 

Podręczniki i materiały 

pomocnicze 

 Gimnazjum 

 Materiały pomocnicze 

 Podręczniki według 

wydawców 

 Przedszkole 

 Szkoła Podstawowa 

 Szkoła Ponadgimna-

zjalna 

 Szkoła średnia 

Psychologia i socjologia 

 Psychologia 

 Socjologia 

Religioznawstwo 

 Chrześcijaństwo 

 Islam 

 Judaizm 

 Sekty 

Roraty 

Śpiewniki 

Św. Paweł Apostoł 

Teologia i inne nauki 

Kościoła 

 Apologetyka 

 Ekumenizm 

 Katechizmy 

 Liturgika 

 Patrystyka 

 Pedagogika 

 Prawo kanoniczne 

 Teologia ciała 

 Teologia dla każdego 

 Teologia dogmatyczna 

 Teologia duchowości 

 Teologia fundamental-

na 

 Teologia moralna 

Wielki Post 

Wszystko o modlitwie 

 Książki o modlitwie i 

życiu wewnętrznym 

 Litanie 

 Modlitewniki i książki 

o modlitwie 

 Modlitwa kontempla-

cyjna (medytacja 

chrześcijańska 

 Nabożeństwa 

 Nowenny 

 Rozważania 

Wyzwania współcze-

sności 

 Homoseksualizm 

 Katolicka Nauka 

Społeczna 

 Kryzys kapłaństwa 

 Magia, okultyzm, 

wróżby 

 Ochrona życia 

 Ojcostwo 

 Rozwód i związki 

niesakramentalne 

 Seksualność 

 W obronie wiary i 

Kościoła 

Z autografem 

Życie duchowe i 

sakramenty 

 Kierownictwo 

duchowe 

 Pokusa, grzech, 

nawrócenie 

 Powołanie 

 Rachunek sumienia 

 Rekolekcje 

 Sakramenty 

Życie wieczne 

Źródło: [7]. 

 

Motywy kupowania książek – to „powody określonego zacho-
wania się ludzi wynikające z potrzeb, odczuć, skłonności i cech charak-

teru” [1, s. 140-142]. Książki mogą być środkiem do osiągnięcia 
wyznaczonego celu lub kontynuowania podjętych działań, służą temu 
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podręczniki szkolne (np. do nauki religii, pomoce katechetyczne) i aka-
demickie (np. publikacje teologiczne, podręczniki uniwersyteckie), 
książki zawodowe i służące doskonaleniu zawodowemu (tytuły skiero-
wane dla księży i kaznodziejów, animatorów grup modlitewnych i in.), 
poradniki (duchowe, psychologiczne) oraz książki przydatne do rozwija-

nia pasji i uprawiania zajęć amatorskich. Innym przesłaniem skłaniają-
cym do zakupu są indywidualne zainteresowania czytelnika, np. 
literaturą piękną, pozycjami naukowymi i popularnonaukowymi, które 
należą do tzw. swobodnego wyboru czytelniczego. Podczas pobytu 
w księgarni klient może kierować się własnymi motywami wynikający-
mi z jego osobowości i aspiracji poznawczo-kulturalnych lub zachowy-

wać się pod wpływem działających bodźców. Ten drugi aspekt jest 
wykorzystywany przez domy książki, gdzie wysyłane są komunikaty 
promocyjne oddziałujące na podświadomość. Ponieważ skala rozpiętości 
powodów, dla których czytelnik decyduje się na zakup bądź obcowanie 
z wybranym tytułem, rozciąga się od potrzeby rozrywki do potrzeb 
naukowych, wzory zachowań czytelniczych są z nimi ściśle związane. 

Wydawcy literatury konfesyjnej, obserwując zmieniające się na 
rynku mody społeczne, zauważyli silny zwrot cywilizacji zachodu 
w kierunku świadomego odżywiania się. Wprowadzając na rynek liczne 
publikacje dotyczące zdrowego żywienia, zaspokajają popyt i realizują 
cele merkantylne. Edytorzy świadomie nasycają rynek publikacjami 
m.in. św. Hildegardy z Bingen

4
 lub dziełami współczesnych twórców 

traktujących o metodach żywienia, co z kolei wpływa na wzrost popu-
larności mistyczki. W swojej ofercie wybrane pozycje mają: Wydawnic-
two Esprit (Wighard Strehlow – Święta Hildegarda z Bingen. Medycyna 
na każdy dzień, Paul Ferris – Z apteki św. Hildegardy. Skarbnica           
średniowiecznej wiedzy leczniczej, Jany Fournier-Rosset – Z kuchni 
świętej Hildegardy. Potrawy dla zdrowia i radości), Wydawnictwo Pax 

(Petra Hirscher – Leczymy się i gotujemy ze św. Hildegardą. Receptury 
i recepty ze średniowiecznego klasztoru, Reinhard Schiller – Zioła 
z apteki Świętej Hildegardy). Wydawnictwo Jedność (Kluge Heidelore – 
Wielka księga Hildegardy z Bingen. Tajemnice zdrowego życia). Więk-
szą liczbą tytułów średniowiecznej uzdrowicielki może pochwalić się 
Wydawnictwo M: Przyrodolecznictwo i Zioła św. Hildegardy autorstwa 

mistyczki oraz trzy książki Brigitte Schmidle i Brigitte Pregenzer:      
Kuchnia św. Hildegardy, Leczenie chorób. Św. Hildegarda z Bingen, 

                                                           
4
 Św. Hildegarda z Bingen (1098–1179) – mistyczka, uczona, pisarka i kompo-

zytorka muzyki sakralnej. 
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Praktyczny poradnik zdrowego życia. Św. Hildegarda z Bingen. W treści 
dotyczące dbałości o zdrowie obfituje również cała seria Biblia leczy 
autorstwa dr. Don Colberta ukazująca się nakładem Wydawnictwa 
M. Cykl liczy obecnie trzynaście tomów. Oto wybrane zagadnienia, 
których dotyczą poszczególne pozycje: choroby skóry, alergie, nowo-

twory, zaburzenia snu, choroby serca i in. 
Wśród odwiedzających księgarnie spora grupa osób poszukuje 

książek kulinarnych. Oficyny katolickie, zwłaszcza zakonne, proponują 
czytelnikom ciągle nowe tytuły prezentujące przepisy i zdradzające 
zakonne receptury. Wszystko to bardzo często w analogii do zdrowego 
żywienia. Asortyment w tej kategorii jest niezwykle bogaty i szeroki, 

a stałe dodruki i wznowienia świadczą o rosnącym zainteresowaniu 
podobną literaturą. Na rynku dostępne są pozycje ogólne, np. Zdrowe 
odżywianie według recept klasztornych Petry Altmann (Księgarnia św. 
Wojciecha), Tajemnice Klasztornych Specjałów (Jedność), Receptury 
klasztorne. Dla duszy i ciała Jacka Kowalskiego (Klub Książki Katolic-
kiej), ale nie brak także typowych zbiorów przepisów, np.: Gotujemy ze 

świętymi. Ilustrowana skarbnica autentycznych przepisów (Księgarnia 
św. Wojciecha). Niektórzy wydawcy konkurują ze sobą na kulinarne 
interpretacje dań i wypieków według sióstr: Jarska kuchnia Siostry 
Anieli – s. Aniela Garecka (Salwator), Kuchnia Sióstr Sercanek (Wy-
dawnictwo AA), 173 Specjały siostry Anastazji – s. Anastazja Pustelnik 
(WAM), Ciasta siostry Leonilli – s. Leonilla (Wydawnictwo Sióstr 

Loretanek, obecnie Fundacja „Nasza Przyszłość”), Kuchnia Siostry 
Filomeny – s. Filomena (Wydawnictwo M). Większość wydań książek 
kucharskich z nazwiskami zakonnic osiąga wysokie nakłady i cieszy się 
ogromną poczytnością wśród czytelników, co obserwujemy podczas 
imprez targowych. Wówczas na stoiskach wydawców można spróbować 
dań przygotowanych przez autorki, otrzymać autograf i zasięgnąć fa-

chowej porady. O niezwykłej popularności gotujących sióstr świadczą 
także wysokie nakłady – książki s. Anastazji łącznie sprzedały się 
w milionie egzemplarzy [5, s. 20]; oraz zaistnienie zakonnic w mediach 
– s. Aniela prowadzi własny program na kanale Religia.tv, a s. Leonilla 
spotyka się ze słuchaczami w Radiu Maryja. 

Panująca od wielu lat moda na literaturę poradnikową i motywa-

cyjną nie ominęła także sektora wydawców katolickich. Najczęściej 
kupowane są publikacje o tematyce psychologicznej i rodzinnej: Jak 
zmienić swoje życie, Jak kochać po ślubie. Niezwykle bogatą ofertą 
dysponuje Wydawnictwo W drodze, oto kilka wybranych tytułów 
z aktualnej oferty: O sensie melancholii, Oswoić lęk, Książeczka o do-
brym życiu, Mężczyźni i ich sekrety. Ogromnym zainteresowaniem cieszą 
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się książki o. Ksawerego Knotza OFMCap. – Seks, jakiego nie znacie 
(Edycja Św. Pawła), Nie bój się seksu, czyli kochaj i rób, co chcesz 
(Esprit). Wysoką sprzedażą zwraca także uwagę publikacja Małżeństwo 
i rodzina: 50 pytań. Mały poradnik rodziny chrześcijańskiej (Instytut 
Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi). Poradniki psy-

chologiczno-duchowe cieszą się powodzeniem u czytelników i wielu 
wydawców stara się mieć tytuły z tego zakresu w swojej ofercie (WAM, 
Rafael, W Drodze, eSPe). 

Wymieniona powyżej literatura poradnikowa (w tym kulinarna) 
oraz publikacje zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy podążają 
za trendami czytelniczymi, najczęściej wpisują się w nurt literatury 

popularnej. Wydawcy konfesyjni, dobierając tytuły do swojej oferty, 
starają się także wykorzystywać sytuacje sprzyjające kupowaniu książek, 
jakimi są różne okoliczności życiowe. Kreują w ten sposób odbiorców 
nurtu literatury okazjonalnej. Wydawnictwa okolicznościowe to tytuły 
związane z celebracją wydarzeń rodzinnych (np. narodzin, ślubu, po-
grzebu, przystąpienia do sakramentów świętych), dotyczące ważnych 

wydarzeń publicznych z punktu widzenia katolików (np. jubileusz, 
śmierć głowy Kościoła, wybór nowego papieża) oraz książki zwyczajo-
wo kupowane na prezent (poradniki, zbiory przepisów, albumy). Dużą 
popularnością cieszą się pamiątki z okazji chrztu św., I Komunii Świętej, 
bierzmowania, ślubu i rocznic ślubnych oraz wszelkiego rodzaju zbiorki 
złotych myśli. Bardzo bogatą ofertą małych książeczek upominków, 

będących tomikami aforyzmów i rozważań, dysponuje Edycja św.         
Pawła, ale nie brak ich i u innych wydawców: Salwator, Księgarnia            
św. Wojciecha, Bernardinum, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz. 
Szczególnym czasem, gdy sprzedają się wysokie nakłady dziecięcych 
edycji Pisma Świętego, jest okres komunii świętych w miesiącach 
kwietniu i maju. Biblia jest też często prezentem nabywanym z okazji 

zawarcia sakramentu małżeństwa, natomiast Katechizm Kościoła Kato-
lickiego z okazji bierzmowania. Część literatury okazjonalnej ukazuje się 
w postaci albumów. Najszerszą ofertą pięknie i bogato ilustrowanych 
dzieł dysponuje Wydawnictwo Biały Kruk, które wyraźnie jest nasta-
wione na wydawanie tych form publikacji. Wśród innych edytorów 
można wymienić: Wydawnictwo Michalineum, Wydawnictwo Adam, 

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Edycję św. Pawła, Rafael, 
Wydawnictwo Apostolicum, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo 
Paulinianum, Wydawnictwo Biblos, Wydawnictwo eSPe. 

Wprowadzaniu tytułów okazjonalnych na rynek towarzyszą      
specjalne komunikaty i zabiegi wydawcy oraz dystrybutorów, m.in. 
eksponowanie okolicznościowych tytułów w oknach wystawienniczych, 
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w wybranych miejscach w księgarni, umieszczanie ich w odrębnych 
kategoriach e-księgarni, ekspansywne rozszerzenie sprzedaży na księ-
garnie ogólnoasortymentowe, kioski prasowe, stoiska na miejskich       
targowiskach, super- i hipermarkety. 

Nie mniej ważnym determinantem, branym pod uwagę przy 

kształtowaniu oferty wydawniczej literatury okolicznościowej, są wyda-
rzenia i fakty mające wpływ na życie konsumentów, a więc i odbiorców 
książek katolickich. Część tych doniosłych wydarzeń ma bezpośredni 
związek ze Stolicą Piotrową i jej Namiestnikiem. Wszystkie pielgrzymki 
Jana Pawła II do Ojczyzny owocowały sporą podażą książek poświęco-
nych Ojcu Świętemu oraz samemu wydarzeniu. Były to antologie homi-

lii, albumy fotograficzne (bogata oferta Wydawnictwa Biały Kruk) oraz 
tzw. wydawnictwa popielgrzymkowe sprzedające się w bardzo wysokich 
nakładach. Edytorzy katoliccy dokumentują również podróże apostolskie 
Benedykta XVI (np. do Polski i do Bawarii w 2006 roku). 

Śmierć Jana Pawła II była wydarzeniem niezwykłym i ważnym 
w każdym wymiarze, oddziałała ona także silnie na rodzimą branżę 

wydawniczą. Już nie tylko oficyny konfesyjne publikują dzieła związane 
z osobą Ojca Świętego, ale i spora część wydawców tzw. świeckich stara 
się wprowadzić na rynek własne tytuły. Dokonało się też większe otwar-
cie księgarstwa na ofertę wydawnictw religijnych. Wiele tytułów sprze-
dało się w ogromnych nakładach np. Pamięć i tożsamość (Znak) – ok. 
1 mln. egz., Wstańcie, chodźmy (Wydawnictwo św. Stanisława BM 

Archidiecezji Krakowskiej) – 150 tys. czytelników, Testament (Wydaw-
nictwo M/KAI), Jan Paweł II poza protokołem i Śladami Jana Pawła II 
(Rafael/Arti), Kwiatki Jana Pawła II (Znak), Droga do świętości. Jan 
Paweł Wielki ks. Mieczysława Malińskiego (Wydawnictwo M), Jan 
Paweł II dzień po dniu. Ilustrowane kalendarium wielkiego pontyfikatu 
1978-2005 (Biały Kruk). Wymienione tytuły sprzedały się w nakładach 

powyżej stu tysięcy egzemplarzy. Podobny sukces odniosło dwóch 
edytorów świeckich Prószyński i S-ka (Cuda Jana Pawła II) i Wydaw-
nictwo Literackie (Autobiografia Jana Pawła II). Warto zauważyć, że na 
rynku pojawił się Modlitewnik. Za wstawiennictwem Jana Pawła II 
(Rafael) i Nowenna o beatyfikację i kanonizację papieża Jana Pawła II 
(WAM). Sporym powodzeniem cieszą się albumy związane z osobą 

zmarłego papieża – Rok po odejściu Wydawnictwa Rafael sprzedał się 
w 44 tys. egz., natomiast Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Białego Kruka 
liczą 27 tomów. Gdyby spojrzeć na tzw. ofertę papieską poprzez aktyw-
ność poszczególnych edytorów, to kilku wydawców szczególnie zasłu-
guje na uwagę [5, s. 13-15]. Wymieniany już wcześniej Dom 
Wydawniczy Rafael (m.in. seria Jan Paweł II poza protokołem),        
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Wydawnictwo św. Stanisława BM (m.in. wydane na trzecią rocznicę 
śmierci Cuda. Z archiwum procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego 
Ojca Świętego Jana Pawła II) i Wydawnictwo M (seria Dzieła zebrane 
Jana Pawła II

 5
). 

Okres wyboru nowego następcy Św. Piotra sprzyjał także zainte-

resowaniu Polaków sprawami Watykanu, co zaowocowało popularno-
ścią niektórych tytułów: Historia wyboru papieży, Konklawe XX wieku 
(Wydawnictwo M), Konklawe. Historia wyboru papieża (Księgarnia św. 
Wojciecha), Jak wybierano papieży (Niedziela), Habemus papam oraz 
Ochroniarze papieża (Rafael). 

Wybór na Stolicę Piotrową kardynała Ratzingera, który jako         

prefekt Kongregacji Wiary i tak był w Polsce często publikowany, spo-
wodował, że wydawcy chętnie sięgnęli po twórczość tego autora. Kilka 
oficyn katolickich szczególnie przyczyniło się do propagowania dzieł 
dopiero co wybranego papieża. Wydawnictwo M wznowiło drukowane 
wcześniej: Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Prawda w teologii, 
Czas przemian w Europie, Eucharystia. Bóg blisko nas. Krakowski 

Salwator regularnie publikuje homilie, wykłady, medytacje i refleksje 
Benedykta XVI, np.: Demokracja w Kościele, Przesłanie Zmartwych-
wstania, Chrześcijańskie braterstwo. Inni edytorzy publikujący dzieła 
Papieża lub Jemu poświęcone to m.in.: Klub Książki Katolickiej, Micha-
lineum, Alleluja, Wydawnictwo AA, Księgarnia św. Wojciecha, Esprit, 
Polwen, Rafael, Wydawnictwo św. Stanisława BM, eSPe, W drodze, 

Edycja Św. Pawła, Homo Dei, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomie-
rzu, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. 
Bardzo duży sukces komercyjny odniosła pierwsza publikacja Benedyk-
ta XVI Jezus z Nazaretu (Wydawnictwo M). Na specjalną uwagę zasłu-
gują jeszcze pozycje Białego Kruka – Apostołowie oraz Paweł i pierwsi 
świadkowie Chrystusa, które ukazały się w ramach cyklu Nowa seria 

watykańska. Każdy tom jest kwintesencją nauczania Ojca Świętego 
z pięknymi reprodukcjami malarstwa Giotta di Bondone, Rafaela Santi, 
Tiziana Vecelli, Hansa Memlinga, Leonarda da Vinci, Michelangela 
Merisi da Caravaggio i innych artystów. 

                                                           
5
 Zespołowi redakcyjnemu przewodniczy ksiądz prałat Paweł Ptasznik – kie-

rownik Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Edycja jest 

adresowana do naukowców i dla zwykłych czytelników. Zaplanowano XVI 

tomów. Wydawnictwo przygotowało specjalną witrynę poświęconą projektowi: 

www.dzielazebrane.pl. Poszczególne woluminy są formatu A4, po tysiąc stron 

każdy, oprawne w skórę ze złoceniami, ze złoconym brzegiem stron oraz za-

kładką. 
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Treści papieskie są nadal eksploatowane przez oficyny katolic-
kie, czego przykładem jest imponująca liczba tytułów przygotowana na 
XVII Targi Wydawców Katolickich, zorganizowane pod tematem      
przewodnim „Błogosławiony Jan Paweł II – Osoba – Życie – Działal-
ność – Świadectwo”. Tak bogata oferta papieska nawiązywała do beaty-

fikacji Jana Pawła II, która odbyła się 1 maja 2011 roku w Watykanie. 
Niektórzy analitycy obawiali się, że intensywne zainteresowanie tzw. 
literaturą papieską będzie zjawiskiem incydentalnym i po nasyceniu 
zapotrzebowania oraz spadku emocji zacznie prezentować tendencję 
malejącą ze wszystkimi negatywnymi skutkami [5, s. 12-13]. Szeroka 
różnorodność tytułowa pokazuje, że wydawcy w umiejętny sposób kreu-

ją swoją ofertę, co oznacza, że nie opierają jej wyłącznie o tytuły zwią-
zane z Janem Pawłem II. 

Komponując ofertę wydawniczą, edytorzy konfesyjni często 
wykorzystują obchody jubileuszowe. Zalicza się do nich Rok Jubileu-
szowy

6
. Z okazji ogłoszenia Roku św. Pawła powstały specjalne portale 

informujące o życiu, działalności i pielgrzymowaniu Apostoła [10; 9], 

a wydawcy zadbali o liczne propozycje książkowe dla wiernych. Czytel-
nicy mogą nabyć opracowania biograficzne: Uczniowie i współpracow-
nicy św. Pawła (Wydawnictwo M), Słowa św. Pawła (Bernardinum), Św. 
Paweł z Tarsu (Bratni Zew), Nawrócenie Apostoła (Salwator), Święty 
Paweł – Apostoł Narodów (eSPe), Święty Paweł. Reporter na tropach 
Apostoła i Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa (Edycja św. 

Pawła), Apostoł Paweł od nawrócenia aż po Rzym (Wydawnictwo 
KUL). Powodzeniem cieszą się też publikacje związane z kultem Świę-
tego: Katechezy o św. Pawle autorstwa Benedykta XVI (eSPe), Modlitwy 
do św. Pawła Apostoła (Wydawnictwo M), Rok świętego Pawła (Rafa-
el), Dobrego dnia ze św. Pawłem (Edycja św. Pawła) oraz pozycje po-
święcone nauczaniu św. Pawła zawierające liczne edycje Listów św. 

Pawła wraz z komentarzami (Wydawnictwo KUL, WAM, Księgarnia 

                                                           
6
 Rok Jubileuszowy (Rok Święty) – w tradycji judeochrześcijańskiej rok szcze-

gólnej łaski, przypominający pochodzenie człowieka od Boga, obchodzony 

cyklicznie, ogłaszany przez papieża; ostatni Rok Święty przypadł w 2000 roku 

ogłoszony 29 listopada 1998 przez Jana Pawła II jako Wielki Jubileusz dwóch 

tysięcy lat chrześcijaństwa. Kolejny cykliczny jubileusz powinien przypadać w 

2025 r.. Rok Święty ogłasza się również z powodu specjalnych okazji poza 

wyznaczonymi okresami. Benedykt XVI już dwa razy ogłosił taki specjalny 

Rok Jubileuszowy: 28 czerwiec 2008 – 29 czerwiec 2009 jako Rok św. Pawła w 

drugie millenium od narodzin św. Pawła oraz 19 czerwiec 2009 – 11 czerwiec 

2010 jako Rok Kapłański związany z postacią św. Jana Marii Vianneya. 
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św. Wojciecha i Edycja św. Pawła). Na Rok Kapłański [8] wydawcy 
katoliccy również zareagowali bogatą ofertą. Oto kilka tytułów: Jan 
Maria Vianney. Ciche życie proboszcza z Ars (Księgarnia św. Wojcie-
cha), Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów 
św. Jana Marii Vianneya (Wydawnictwo Księży Marianów), Św. Jan 

Maria Vianney. Myśli na każdy dzień, Drogowskazy dla grzeszników 
i Kazania proboszcza z Ars autorstwa św. Jana Marii Vianneya (Wy-
dawnictwo AA), Różaniec ze świętym Janem Marią Vianneyem (eSPe), 
Święty i diabeł (Wydawnictwo Karmelitów Bosych), Św. Proboszcz 
z Ars (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz), Święty Jan Vianney 
(WAM). 1 stycznia 2010 roku rozpoczął się Rok Jubileuszowy

7
 w sank-

tuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. Obchody stanowiły 
przyczynek dla szerszych przedsięwzięć wydawniczych: Drogami św. 
Jakuba. Duchowa pielgrzymka (Wydawnictwo M), Santiago de Compo-
stela. Pielgrzymim krokiem (WAM) i in. 

Edytorzy dzięki swojej działalności akcentują również jubileusze 
ważne dla Kościoła w Polsce. W 2004 roku była obchodzona dwudziesta 

rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, co zaowocowało 
publikacjami poświęconymi duchownemu. Ukazał się m.in. album 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko – Sługa Boży, patriota, męczennik (Biały 
Kruk), Popiełuszko. Wolność jest w nas (Dom Wydawniczy Rafael), 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Zapiski, listy i wywiady Ks. Jerzego 
Popiełuszki 1967-1984 wraz z płytą CD (Oficyna Wydawnicza Adam). 

Wydawcy konfesyjnie publikują również Biblię, która ukazuje 
się w najróżniejszych wydaniach, przekładach i formatach. Najbardziej 
popularna w Polsce jest Biblia Tysiąclecia Paulińskiego Wydawnictwa 
Księży Pallotynów. Oferta tego edytora jest niezwykle bogata, bo zawie-
ra blisko pięćdziesiąt pozycji w kategorii Biblia – Pismo Święte. Projek-
tem zakrojonym na szeroką skalę jest przedsięwzięcie Oficyny 

Wydawniczej Vocatio, której nakładem ukazuje się Prymasowska Seria 
Biblijna pod redakcją naukową ks. Waldemara Chrostowskiego. Oto 
kilka tytułów wchodzących w jej skład: Grecko-polski Nowy Testament. 
Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Wielki słownik grecko-
polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, 
kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Konkor-

dacja biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Biblii 

                                                           
7
 Jubileuszowy Rok Święty ogłasza się w Santiago de Compostela w tych 

latach, w których święto apostoła Jakuba (25 lipca) przypada w niedzielę. Po-

przedni obchodzono w 2004 r., a następny będzie dopiero w 2021 r. 
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Tysiąclecia, Wielki atlas biblijny, Słownik wiedzy biblijnej, Synopsa 
czterech Ewangelii, Encyklopedia biblijna, Wielkie wydarzenia czasów 
biblijnych. Za tę serię wydawniczą Vocatio otrzymało nagrodę Stowa-
rzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2006. Zupełnie odmienna 
jest propozycja Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu, które 

proponuje czytelnikom Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w formacie małych tomików. Seria Zgłębiać Biblię krakowskiego Salwa-
tora to bardzo estetyczne opracowanie z bogatym komentarzem autor-
stwa włoskiego biblisty Gianfranco Ravasi. Bardzo dobrym przyjęciem 
cieszyły się też wszystkie publikacje znanej polskiej biblistki prof. Anny 
Świderkówny ukazujące się za pośrednictwem Wydawnictwa Tyniec 

(Bóg Trójjedyny w życiu człowieka), Znaku (Biblia a człowiek współcze-
sny), Oficyny Adam (Nie tylko o Biblii). Inni polscy komentatorzy to 
Waldemar Chrostowski (Bóg, Biblia, Mesjasz; Fronda) i ks. prof. 
Edward Staniek (seria Wróćmy do Ewangelii, album Z narodzeniem 
Jezusa było tak… i inne; Rafael). O bogactwie oferty i intensywnej dzia-
łalności edytorów konfesyjnych w tym zakresie świadczy m.in. zawar-

tość kategorii Biblia i biblistyka w internetowej księgarni Gloria24.pl, 
gdzie wyróżniono następujące podkategorie: Archeologia biblijna,    
Biblia, Komentarze do Biblii, Medytacje i rozważania biblijne, Wokół 
Biblii, Wydania ekskluzywne Biblii. Zainteresowani czytelnicy mogą 
także nabywać dzieła apokryficzne, których teksty wraz z komentarzami 
ukazały się nakładem Wydawnictwa M (Zaginiona ewangelia Judasza. 

Fakty i fikcje), WAM (woluminy pod red. ks. Marka Starowieyskiego), 
Wydawnictwa Jedność (Judasz Iskariota), Vocatio (Apokryfy Starego 
Testamentu w Prymasowskiej Seri Biblijnej) i wielu innych. 

Oferta oficyn katolickich obejmuje także tomiki poetyckie autor-
stwa osób duchownych i świeckich. Ze względu na różnorodność tytu-
łów autorka wymienia jedynie wybranych poetów i wydawców, którzy 

ich publikują. Najczęściej czytanym jest ks. Jan Twardowski (m.in.: 
Księgarnia św. Wojciecha, Bernardinum, Edycja św. Pawła, Gaudium, 
PAX, Pallottinum), ale Polacy chętnie kupują także tomiki ks. Maliń-
skiego (Znak), Karola Wojtyły (PAX) i ks. prof. Jerzego Szymika    
(Emmanuel, Księgarnia św. Jacka). Mniej znani, ale wśród zaintereso-
wanych cieszący się powodzeniem, to: Anna Kamieńska (PAX), 

ks. Bogdan Król (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz), ks. Tadeusz 
Waldemar Kraus (Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz), Andrzej 
Sikorski (Księgarnia św. Wojciecha), Krzysztof Lisowski (WAM), Jan 
Kasper (W drodze), Ks. Karol Antoniewicz (PAX), Zbigniew Jankowski 
(PAX), Ernest Bryll (Gaudium, PAX), ks. Jan Sochoń (PAX, Bernardi-
num), Stanisław Kobielus SAC (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów), 
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Zbigniew Jankowski (Bernardinum), Janusz St. Pasierb (Bernardinum), 
ks. Wiesław Rodzewicz (Księgarnia św. Wojciecha), Wojciech Wencel 
(Apostolicum). 

Proza religijna [3, s. 15-17; 4, s. 24-26], na którą w czasie ko-
munizmu był stale rosnący popyt, w latach 90. nie przeżywała takiego 

rozkwitu, głównie z powodu braku tytułów, tak rodzimych, jak i zagra-
nicznych autorów. Jednak od kilu lat obserwujemy coraz większą      
aktywność w tym zakresie, co ilustrują wybrane przykłady. Wydawnic-
two PAX publikuje znane od lat książki Zofii Kossak (również Edycja 
św. Pawła i Prodoks), Jana Dobraczyńskiego, Giovannino Guareschi 
(seria o proboszczu Don Camillo) oraz Lloyda C. Douglasa (wznowienia 

– Szata, Wielki Rybak, nowość – Wspaniała obsesja). Nakładem PAXu 
ukazały się także powieści: Alma Johanna Koeniga ¬ Boski Neron, 
Jerzego Piechowskiego – Cezar płaci denara, Czas minął imperatorze, 
Williama E. Barretta – Czarnoksiężnik, Kristin Billerbeck ¬ Czego chce 
dziewczyna, Francine Riverso –  Ogród Leoty, Rachel Billington – Impe-
rium kobiet, Gisberta Haefes – Kochanka Piłata. Warto w tym miejscu 

zwrócić uwagę na brzmienie tytułów. Wydawcy starają się nimi przycią-
gnąć czytelnika, zaintrygować, wskazać na wątek sensacyjny. Są to 
zabiegi, które przed okresem transformacji nie były stosowane. 

Wydawnictwo M wznowiło powieści Romana Brandstaettera. 
Oficyna Fronda przypomniała polskim czytelnikom twórczość Gilberta 
Keitha Chestertona: Heretycy, Obrona świata, Człowiek, który był 

Czwartkiem, Kula i krzyż, Ortodoksja, Wiekuisty człowiek. Dobrych 
polskich autorów drukuje Polwen, mając w swojej ofercie Halinę Po-
pławską: Hiszpańska romanca, Kwiat lilii we krwi, Szkaplerz wandejski 
i Teodora Jeske-Choińskiego: Gasnące słońce, Błyskawice. 

Duży sukces odniósł Jan Grzegorczyk – autor książek o ducho-
wości i wierze, m.in. bestsellerowego cyklu o przypadkach księdza 

Grosera, który ukazał się w świeckim Wydawnictwie Zysk i S-ka.       
Sukces wydawniczy Adieu, Trufli i Cudzego Pola zaowocował nowymi 
tytułami O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony. Błogo-
sławiony Michał Czartoryski (1897-1944) (Znak), Dziurawy kajak i Boże 
Miłosierdzie (Wydawnictwo W drodze). Ten drugi edytor zapoznał 
czytelników z Davidem Torkingtonem – autorem trylogii Peter Calvay. 

Pustelnik, Peter Calvay. Prorok, Peter Calvay. Mistyk oraz Tedem Dek-
kerem – Trzy, Błysk. Z polskich autorów wymienić należy debiutantów 
cieszących się dobrym przyjęciem: Lidię Ewę Witek – Wybór Marty, 
Jan z wyspy Patmos i Katarzynę Matejek – Wybór Łukasza (Wydawnic-
two Księży Marianów), Piotra Heszena – Chodząc po Krakowie na 
czworakach (Rafael) oraz Marynę Miklaszewską – Wojtek z Armii    
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Andersa i Mariusza Paska – Paragraf 13 (Fronda). Niezwykle warto-
ściowe są również przekłady francuskich autorów Jeana Raspaila i Vla-
dimira Volkoffa (Klub Książki Katolickiej). Na polskim rynku ukazały 
się też tłumaczenia Michaela O’Briena, porównywanego na świecie 
z Dostojewskim i Tołstojem: Ojciec Eliasz (Wydawnictwo M), Dziennik 

zarazy i Dom Sophii (Znak). Wydawnictwo Salwator poszukuje dobrych 
tytułów na rynku niemieckim i wydało już powieści Hermanna Mul-
haupta – Strach diabła i Tajemnica mnicha oraz Markusa Herrmanna – 
Kamerdyner papieża. Ciekawe serie wydawnicze ostatnich lat to:      
Biografie Świętych – osiem powieści autorstwa Louis de Wohl (Wydaw-
nictwo Diecezjalne Sandomierz), Powieść z blachą (Wydawnictwo M), 

Powieści z duszą (Znak), Labirynty (WAM) i Powieści z krzyżykiem 
(Fronda). Średni nakład powieści katolickich to 3 000-6 000 egz., ale 
zdarzają się bestsellery znacznie przekraczające tą liczbę. Wszystko 
w dużej mierze zależy od rozpowszechnienia informacji o książce, czyli 
działań marketingowych wydawcy i dystrybutorów. Opublikowany 
przez Jedność powieściowy debiut Pino Farinottiego 7 km od Jerozolimy 

w roku wejścia na rynek sprzedał się w 10 tys. egz., co jest wynikiem 
bardzo dobrze zorganizowanej promocji. 

Wielu wydawców wspiera swoją ofertę książkami o modlitwie 
i życiu wewnętrznym, takimi jak: litanie, modlitewniki, nabożeństwa, 
nowenny, rozważania. Czytelnik ma tak duży wybór w tej tematyce, że 
niejednokrotnie będzie mu trudno podjąć decyzję. Bogactwo różnych 

edycji książeczek do nabożeństwa i tomików modlitewnych jest szerokie 
i skierowane do różnych odbiorców: dla dzieci – Mój malutki mszalik 
(Edycja św. Pawła), dla młodzieży – Modlitwa psalmami (eSPe), dla 
osób dojrzałych – Modlitewnik seniora (Rafael), dla matek – Modlitwy 
dla matek oczekujących potomstwa (Wydawnictwo M) i wiele innych. 
Księgarnia internetowa Gloria24 w kategorii Modlitewniki osobno wy-

odrębnia tytuły dla dzieci, osobno dla dorosłego odbiorcy. Pomimo 
niezwykle dużego wyboru nie jest łatwo o dobry modlitewnik dla dzieci. 
Warstwa merytoryczna jest zazwyczaj satysfakcjonująca, ale poważny 
problem stanowią ilustracje. Często są one infantylne lub schematyczne. 
Warto, aby wydawcy katoliccy, zwłaszcza ci z szeroką ofertą dla dzieci, 
wyszli poza stereotypowe przedstawienia elementów liturgii i wizualiza-

cje modlitwy codziennej. 
Niezwykłą popularnością wśród czytelników cieszą się dzieła 

hagiograficzne. Historie osób wyniesionych na ołtarze, od zarania będą-
ce sferą zainteresowania Kościoła, nadal bardzo przyciągają wiernych 
(i nie tylko). Prawie każdy edytor katolicki oferuje przynajmniej kilka 
opowieści o błogosławionych i świętych, a często są to obszerne zbiory 
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tekstów. Wydaje się, że wielu Polaków uważa, że poza Biblią warto 
mieć w domu również żywoty świętych. Poza tradycyjnymi zbiorami 
historii o świętych nieustającym powodzeniem cieszą się wszelkie publi-
kacje dotyczące Ojca Pio (Edycja św. Pawła, Serafin, Rafael, Wydaw-
nictwo M, Wydawnictwo Księży Marianów, Wydawnictwo Diecezjalne 

Sandomierz, WAM, Salwator, eSPe, Jedność), siostry Faustyny Kowal-
skiej (Znak, Wydawnictwo AA, WAM, Salwator, Gaudium, Wydawnic-
two Księży Marianów, KUL, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, eSPe, 
Rafael), Matki Teresy (Znak, PAX, Edycja św. Pawła, Niedziela,      
Wydawnictwo Księży Marianów, Księgarnia św. Wojciecha, Salwator, 
WAM, eSPe) oraz Charlesa de Foucauld, św. Franciszka z Asyżu, Jana 

Marii Vianney’a, Joanny Beretty Molla, Teresy od Dzieciątka Jezus 
i innych. 

Niektóre oficyny proponują swoim czytelnikom materiały do 
nauki religii. Jednym z wiodących na rynku wydawców katolickich 
mających bogatą ofertę katechetyczną jest WAM. Edytor przygotował 
dla swoich odbiorców specjalny serwis katechetyczny [11], w którym 

znajduje się szczegółowy wykaz podręczników. Można za jego pośred-
nictwem zamówić aktualny katalog katechetyczny i skorzystać z Nie-
zbędnika katechety (m.in. plany wynikowe, klucze do kartkówek, oferta 
edukacyjna) oraz działu Informacje, gdzie na bieżąco zamieszczane są 
notatki z ważnymi treściami dla nauczycieli religii. Poza podręcznikami 
szkolnymi wydawnictwo oferuje podręczniki metodyczne, materiały 

pomocnicze i podręczniki do katechezy parafialnej. Przygotowywane 
serie są adresowane do przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjalistów, uczniów szkoły zawodowej oraz licealistów i uczniów 
technikum. Wszystkie tytuły mają odpowiednik w postaci podręcznika 
metodycznego dla nauczyciela. Dział materiałów pomocniczych zawiera 
dokumenty katechetyczne, pomoce katechetyczne (dodatkowe scenariu-

sze, atlasy biblijne), materiały okołokatechetyczne (książki do wykorzy-
stania podczas lekcji religii lub do pogłębienia wiedzy) i literaturę 
naukową. 

Kolejną oficyną specjalizującą się w podręcznikach do kateche-
zy jest kielecka Jedność. Seria dla przedszkolaków nosi tytuł W radości 
dzieci Bożych i oprócz podręczników zawiera również płyty CD z pio-

senkami i opowiadaniami. Oferta dla szkół również podzielona jest na 
cykle: W rodzinie dzieci Bożych (I-III) i W przyjaźni z Bogiem (IV-VI) – 
szkoła podstawowa, W drodze do Ojca – gimnazjum, Żyć, aby wierzyć 
i kochać – liceum i technikum. Materiały przygotowujące do bierzmo-
wania naszą wspólny tytuł Otrzymacie Jego moc. Oferta Jedności obej-
muje też dwa podręczniki kierowane do uczniów szkoły specjalnej. 
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W skład poszczególnych serii wchodzą także podręczniki metodyczne 
dla nauczycieli. Dział pomocy katechetycznych Jedności zawiera blisko 
osiemdziesiąt dodatkowych publikacji ze scenariuszami lekcji i przed-
stawień, opowiadaniami, propozycjami nabożeństw, opisującymi meto-
dami pracy. 

Komplet podręczników do nauki religii proponuje także        
Wydawnictwo Święty Wojciech. Ze strony głównej oficyny można 
przejść do specjalnego serwisu [13], gdzie udostępniono plany wyniko-
we, zasady oceniania, wykaz programów i podręczników, bezpłatny 
katalog katechetyczny. Istnieje także możliwość zaprenumerowania 
miesięcznika „Katecheta” oraz newslettera z nowościami. Zrealizowano 

odrębne serie dla poszczególnych poziomów nauczania: przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i nadprogra-
mowo dla uczniów niesłyszących (gimnazjum). Wydawca przygotował 
też pełną ofertę metodyczną dla nauczycieli oraz do przeprowadzenia 
katechezy parafialnej, a dodatkowo proponuje szereg pomocy kateche-
tycznych (scenariusze, statystyki, opracowania, plansze edukacyjne, atlas 

biblijny, dodatkowe konspekty itp.) 
Pomoce duszpasterskie i katechetyczne ma w swojej ofercie 

również Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz. Należą do nich m.in. 
broszury związane z sakramentami świętymi (Namaszczenie Chorych, 
Pokuta i pojednanie, Bierzmowanie, Eucharystia, Chrzest), materiały do 
powielania – Katecheza eucharystyczna w szkole i w parafii, podręczniki 

dla przedszkolaków – Elementarz Katechetyczny czterolatka, Elementarz 
katechetyczny pięciolatka. Są też inne wydawnictwa konfesyjne, które 
nie mają pełnej oferty podręcznikowej, ale opracowały bogate 
i różnorodne publikacje wspierające nauczanie religii, prowadzenie grup 
młodzieżowych (ministranci, oaza, Dzieci Maryi) i pracę dydaktyczną 
z młodzieżą. Na uwagę zasługuje seria Odkrywać prawdę wydawnictwa 

eSPe. Jest to wydawnictwo trzytomowe (z płytami CD) będące pomocą 
duszpasterską dla moderatorów, katechetów i animatorów pracy z mło-
dzieżą. Oficyna eSPe publikuje też zbiorki scenariuszy lekcji i teatrzy-
ków, np. Nasz teatrzyk. Scenariusze dla przedszkolaków oraz inne tytuły 
pomocne w pracy katechetycznej. Ciekawą propozycją są też tytuły 
Wydawnictwa św. Stanisława BM, m.in. rozważania katechizmowe 

autorstwa ks. Edwarda Stańka: Bogactwo i piękno świata dobra, Bogac-
two i piękno objawionej prawdy, Bogactwo i piękno świata łaski, Bogac-
two i piękno świata miłości, opracowania do wykorzystania na lekcjach 
religii w ciągu całego roku: Nie bójcie się marzyć. Nabożeństwa i kate-
chezy okolicznościowe, 100 pomysłów dla katechetów – Phyllis vos 
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Wezeman oraz materiały przygotowujące do bierzmowania: Wypłyń na 
głębię... 

Zainteresowanie wśród czytelników wzbudza także literatura 
homiletyczna. Sprzedaż tych wydawnictw świadczy o tym, że korzystają 
z niej nie tylko duchowni i kapłani przygotowujący kazania, ale i osoby 

świeckie. Popularnością cieszą się książki: o. Raniero Cantalamessay 
OFMCap. (Salwator, Serafin, eSPe), ks. Bronisława Mokrzyckiego 
(WAM), ks. Bogusława Nadolskiego TChr. (WAM), Tomáša Špidlika 
(Bratni Zew), Wacława Hryniewicza OMI (Verbinum), ks. Tadeusza 
Dajczera (Edycja św. Pawła, Fidei), Augustyna Pelanowskiego OSPPE 
(Wydawnictwo W Misji, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 

Pomoc), Krzysztofa Wonsa SDS (Salwator). A to tylko nieliczni autorzy, 
po których rozważania nad Ewangelią, życiem i sprawami ostatecznymi 
sięgają czytelnicy literatury katolickiej. 

Treść wielu książek publikowanych przez wydawców konfesyj-
nych odnosi się do spraw wiary i duchowości, filozofii, teologii, historii 
Kościoła, tematyki maryjnej, różańcowej, eucharystycznej. Ważnym 

elementem produkcji wydawniczej są dokumenty Kościoła: adhortacje, 
encykliki, katechezy papieskie, listy, pisma soborowe. Ukazują się także 
kompendia wiedzy, leksykony i encyklopedie. Niektóre dzieła są zakro-
jone na szeroką skalę, m.in. dwudziestotomowa Encyklopedia Białych 
Plam Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego Polwen. Spora licz-
ba wydawców posiada w swojej ofercie także literaturę dla dzieci (m.in. 

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Edycja Św. Pawła, WAM). 
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się problematyka cudów i za-
grożeń duchowych. Publikacje naukowe stanowią pokaźny zbiór wśród 
wyżej wymienionych i bezsprzecznie są zaliczane do literatury wysokiej. 
Grupę odbiorców stanowią pracownicy uczelni, studenci, duchowni, 
zakonnicy oraz osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy z tego zakre-

su. Przeglądając katalog tematyczny księgarni Gloria24.pl dla działu 
Religioznawstwo otrzymamy możliwość wybrania jednej z podkategorii: 
Chrześcijaństwo, Grecja i Rzym, Islam, Judaizm, Religie Wschodu, 
Sekty i zagrożenia. Dominują tutaj książki takich wydawców, jak:     
Wydawnictwo Święty Wojciech (Ojcowie religii), WAM (Anioły 
i demony w różnych religiach świata), W drodze (Bóg, człowiek, społe-

czeństwo), Salwator (Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła), 
Wydawnictwo KUL (Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i helle-
nistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle ono-
mastyki greckiej). Dział Filozofia posiada zdecydowanie więcej 
publikacji, a ponadto zawiera podkategorię Etyka liczącą kilkanaście 
tytułów. Przeważają pozycje Wydawnictwa KUL, Znaku, Wydawnictwa 
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Petrus, WAMu i PAXu, ale znajdziemy też książki wydane przez Homo 
Dei, eSPe, Tyniec, Wydawnictwo M, Frondę, Salwatora i Bratni Zew. 
Bardzo podobnie sytuacja przedstawia się jeśli przeglądamy dział Teolo-
gia – dominuje Wydawnictwo KUL, pojawiło się Centrum Myśli Jana 
Pawła II a pozostałe powtarzają się jak w powyższych sekcjach. 

Dla kategorii Dokumenty Kościoła warto wyróżnić Pallottinum, WAM, 
Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Wydawnictwo KUL i Wydawnic-
two Niedziela. 

Powyżej zaprezentowano bieżącą ofertę wydawniczą charaktery-
styczną dla wydawców książki katolickiej, która wpisuje się w obiegi 
czytelnicze i segmentację rynku. W kontekście wzorów zachowań czy-

telniczych łatwo zauważyć dwubiegunowość odbiorców, ale obok litera-
tury wysokiej i popularnej wyraźnie zaznacza się nurt literatury 
okolicznościowej stanowiąc obszerną część całej oferty.  

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na stabilną pozycję wy-
dawców książki katolickiej w branży edytorskiej. W latach 90. XX wie-
ku ta część rynku była jeszcze stosunkowo hermetyczna, co widać 

zwłaszcza w ówczesnych procesach dystrybucji, ale też stale się rozwija-
ła. Ostatnie dziesięciolecie pokazuje skalę przeobrażenia, a możemy to 
obserwować na kilku płaszczyznach: rozszerzenie się repertuaru, zróżni-
cowanie i wzbogacenie oferty, komercjalizacja oraz włączenie w ogól-
nopolski rynek książki, zwłaszcza jeśli chodzi o dystrybucję i dostępność 
katolickich tytułów. Niniejszy artykuł, choć w niewielkim zakresie, 

prezentuje wydawców książki katolickiej aktywnych na polskim rynku 
po 1989 roku, to jednak zwraca uwagę na istnienie całego systemu     
wpisującego się w kulturę czytelniczą. 
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PUBLISHING OFFER AND READERS IN THE 

BOOK SYSTEM OF CATHOLIC PUBLISHERS 

 

 

 

ABSTRACT: 

The reading culture comprises, among other things, publications of the 
Catholic profile. The Catholic publishers’ book is so well established in 

the editorial industry that we can speak of the existence of a separate 
system. The book has its publishers, disseminating institutions, audienc-
es and promoting institutions. Editors of the Catholic books, preparing to 
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give a publishing offer, take into consideration market segmentation, 
circulation and readers’ preferences, which directly influence publica-
tions that are to be released in the book market. 
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PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW  

DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSTYTUCIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI 

NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH (2006-2010) 

 

 

 

Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców 

działająca przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęła działalność w paź-
dzierniku 2005 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia i opiekunem 
Sekcji jest dr Agnieszka Bajor. W rozwój działalności Sekcji włączyli 
się aktywnie studenci studiów dziennych Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa. Oprócz prac związanych z tworzeniem bazy cytowań 

bibliograficznych CYTBIN organizowano konferencje i wydawano 
czasopismo „Szum Informacyjny”.  

Przedstawiona bibliografia jest efektem kilkuletniej działalności 
Sekcji i stanowi dorobek piśmienniczy jej członków za lata 2006-2010. 
Zebrany materiał został podzielony na: artykuły, sprawozdania, recenzje 
i omówienia oraz wystąpienia na konferencjach. W obrębie tych działów 

zastosowano układ chronologiczny, a w ramach poszczególnych lat 
układ alfabetyczny według nazwisk autorów. 
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Tytusa Działyńskiego. [Konferencja „Utopia w bibliotece, biblioteka 

w utopii”, Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców 
przy IBiIN UŚ, 6 XII 2010]. 
 

Analiza powyższego zestawienia publikacji członków Koła       
Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy IBIN UŚ pozwala na 
wyciągnięcie pewnych wniosków. Najwięcej publikacji ukazało się 

na łamach czasopism „Szum Informacyjny” oraz „Nowa Biblioteka”. 
W obu periodykach najczęściej umieszczano artykuły. Wiele z nich 
(zwłaszcza te publikowane w początkowych latach) przybliżało czytel-
nikom prywatne zainteresowania i hobby członków Koła. Z czasem 
jednak tematyka artykułów skoncentrowała się wokół zainteresowań 
naukowych i badawczych związanych z kierunkiem informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo. Niektóre artykuły zostały zainspirowane lub     
powstały jako efekt badań prowadzonych przez członków Koła na po-
trzeby ich prac licencjackich i magisterskich.  

W zaprezentowanej bibliografii znajduje się także wiele        
sprawozdań i wystąpień na konferencjach. Są one dowodem na to, że 
członkowie Koła nie tylko chętnie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu 

bibliotekarstwa poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, ale 
równie często dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy 
bibliotekarzy i działalności bibliotek, w wygłaszanych referatach.  

Podsumowując powyższe zestawienie, należy podkreślić dużą 
aktywność członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego 
przy IBIN UŚ, a także szeroki zakres ich zainteresowań zarówno biblio-

tecznych, jak i nie związanych z zawodem bibliotekarza. 
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SPRAWOZDANIE Z VII FORUM BIBLIOTEKARZY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: BIBLIOTEKA W ŚRODOWISKU 

 SPOŁECZNYM (BIELSKO-BIAŁA, 24 MARCA 2011 R.) 

 
 

W dniu 24 marca 2011 roku odbyło się VII Forum Bibliotekarzy 
Województwa Śląskiego pod hasłem „Biblioteka w środowisku społecz-
nym”. 

Spotkanie zgromadziło bibliotekarzy pracujących w różnych    

typach książnic nie tylko na Śląsku, ale też w sąsiednich województwach 
(m.in. małopolskim). Na zaproszenie głównego organizatora, bielskiego 
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, przy-
byli też goście z Czech i Słowacji oraz reprezentanci władz lokalnych 
i organizacji bibliotekarskich.  

Forum rozpoczęła, kierując do gości słowa powitania, Danuta 

Bochenek, Prezes Rady Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej. Wiceprezy-
dent miasta, Waldemar Jędrusiński, zachęcił przybyłych do zwiedzenia 
regionu oraz skorzystania z jego bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej. 
Zofia Kasza odczytała list Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabe-
ra, który w swej wypowiedzi podkreślił znamienitą rolę bibliotek 
w działaniach na rzecz środowisk lokalnych. Wiceprezes Związku       

Nauczycielstwa Polskiego, Grzegorz Gruchlik, zaznaczył natomiast, że 
spotkanie bibliotekarzy odbywa się w trudnym dla nauczycielstwa okre-
sie zmian w systemie oświaty. Barbara Tomkiewicz, Prezes Rady Głów-
nej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, przedstawiła 
sprawozdanie z działalności poszczególnych oddziałów TNBSP za rok 
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2010 oraz zaprezentowała przedsięwzięcia podjęte w sprawie nieko-
rzystnego dla nauczycieli bibliotekarzy projektu nowelizacji Karty     
Nauczyciela. 

Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Bogdan      
Kocurek, scharakteryzował swoją bibliotekę jako instytucję kultury oraz 
miejsce przekazywania wiedzy i informacji służące mieszkańcom miasta 
i okolic. Opisał podejmowane w instytucji zadania, wśród nich m.in.: 
współpracę z bielską uczelnią – Akademią Techniczno-Humanistyczną 
(wydawnictwo „Świat i Słowa”), udział w akcjach np. „Bezpieczne 

miasto”, digitalizację zbiorów w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 
a także pracę na rzecz osób społecznie wykluczonych (niepełnospraw-
nych lub osadzonych w bielskim areszcie śledczym). 

Małgorzata Gwadera (Uniwersytet Śląski w Katowicach) pod-
kreśliła w swym referacie doniosłą rolę bibliotek szkolnych i ich      
pracowników w kształtowaniu kultury czytelniczej i informacyjnej 

uczniów. Prelegentka omówiła najnowsze wyniki badań czytelnictwa 
w Polsce przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową, które wykazały, 
że w 2010 roku aż 56% Polaków nie przeczytało żadnej książki (nawet 
kucharskiej czy słownika). Stwierdziła, że młodzież kończy edukację 
gimnazjalną, czy nawet licealną, nie przeczytawszy w zasadzie nic, 
a odsetek analfabetów rośnie w zatrważającym tempie (co siódmy uczeń 

jest analfabetą funkcjonalnym). W obliczu tak wielu niepokojących 
zjawisk potrzeba ogromnego wysiłku i zaangażowania bibliotekarzy, 
rodziców i nauczycieli, aby tym negatywnym procesom przeciwdziałać. 
M. Gwadera zaapelowała, by młodzieży proponować dobrą książkę, 
a nie np. lektury z opracowaniem wydawnictwa Greg; poleciła także 
korzystanie z doskonałych materiałów do nauki i korekcji błędów 

w czytaniu (również dla gimnazjalistów) prof. Jagody Cieszyńskiej 
(według metody symultaniczno-sekwencyjnej) oraz Ewy Kujawy i Marii 
Kurzyny (według metody 18 struktur wyrazowych).  

Wystąpienie Marleny Gęborskiej (Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach) poświęcone było omówieniu zagadnienia promocji bibliotek 
szkolnych, zwłaszcza z wykorzystaniem technik oferowanych przez 

Internet. Podstawowym i często wykorzystywanym sposobem na zaist-
nienie biblioteki w sieci jest założenie jej strony internetowej, także 
darmowej np. na portalu Onet.pl (Republika.www). W tworzenie i pro-
wadzenie strony web warto zaangażować uczniów, którzy chętnie posłu-
gują się nowoczesnymi technologiami. Ważne jest, aby ją odpowiednio 
zaprojektować, tak, by miała logiczną strukturę, dobrze dobraną kolory-

stykę oraz była regularnie aktualizowana. Strona biblioteki powinna 
polecać nowości książkowe, otwierać dostęp do katalogów, ankiet skie-
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rowanych do czytelników oraz informować o możliwościach kontaktu 
(podawać adres e-mail, numer komunikatora, czy telefonu). M. Gęborska 
podkreśliła także, że współczesna młodzież jest najliczniejszą grupą 

korzystającą z usług sieci, dlatego też bibliotekarze powinni prowadzić 
w Internecie gazetki, blogi i fora swoich jednostek, zakładać profile        
na portalach społecznościowych (Nasza Klasa, Facebook, Myspace) oraz 
umieszczać na YouTube materiały dotyczące pracy bibliotek szkolnych. 

Teresa Lewczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bestwinie, zaprezentowała swoją jednostkę jako przykład książnicy 

działającej w środowisku wiejskim. Prelegentka scharakteryzowała 
bibliotekę i zaznaczyła, że praca książnicy i jej filii (w Bestwince,      
Janowicach i Kaniowie) jest w pełni skomputeryzowana, a czytelnicy, 
dzięki systemowi bibliotecznemu Sowa, mają dostęp do swoich indywi-
dualnych kont na stronie http://www.gbpbestwina.eu. 

Biblioteka w Bestwinie prowadzi szeroką działalność kulturalną 

na rzecz środowiska lokalnego. Organizuje wystawy (rzeźby, malarstwa, 
hobbystyczne oraz ze zbiorów bibliotecznych, np. Książnicy Beskidz-
kiej) oraz konkursy (fotograficzne, plastyczne, poetyckie, m.in. „O pal-
mę wielkanocną”). Biblioteka zaprasza dzieci na organizowane dla nich 
imprezy, np. „Ferie w bibliotece” i „Wesołe popołudnie w bibliotece”. 
Oferuje zajęcia komputerowe dla seniorów, przygotowuje sesje naukowe 

oraz spotkania, m.in. z: Anną Onichimowską, Wojciechem Cejrowskim, 
czy Zuzanną Celmer. Książnica prowadzi także działalność wydawniczą, 
do tej pory udało jej się opublikować kilka tomików poetyckich, broszu-
ry informacyjne dotyczące Bestwiny i okolic a także kalendarze będące 
pokłosiem konkursów fotograficznych. Za swoją działalność biblioteka 
i jej filie były wielokrotnie nagradzane w konkursach, m.in.: na najlepszą 

bibliotekę powiatu w roku 2005, 2006, 2008; a dyrektor T. Lewczak 
w 2010 roku otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”. 

Kolejna z prelegentek, Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki 
Głównej Politechniki Częstochowskiej, zaprezentowała referat E – od-
biorca czy czytelnik? Zbiory biblioteczne a oczekiwania użytkowników 
bibliotek akademickich. Przedstawiła rosnące wymagania czytelników, 

które wynikają ze stałego rozwoju informatycznego i technicznego. 
W związku z tym zaspokajanie potrzeb e-użytkowników, jak i tradycyj-
nych odbiorców, stało się głównym celem działalności współczesnej 
biblioteki. Prelegentka scharakteryzowała potrzeby i oczekiwania czy-
telników oraz wpływ nowych technologii na efektywne posługiwanie się 
nowoczesnymi źródłami informacji. 

Przedstawicielki Biblioteki Regionalnej w Karwinie zaprezen-
towały wyniki badań przeprowadzonych wśród czeskiej młodzieży. 
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Czytelnictwo uczniów polskich szkół podstawowych na Zaolziu 
omówiła Helena Legowicz. Ankietę przeprowadzono podczas obchodów 
roku Języka Polskiego na Zaolziu w jedenastu szkołach, w klasach 6-9. 

Wyniki badań pokazały m.in., że aż 93% uczniów posiada w domu 
własne biblioteczki, z czego ponad połowa osób zgromadziła w nich od 
21 do 100 pozycji. Popularną formą pozyskiwania książek jest otrzymy-
wanie ich w prezencie (68%) oraz wypożyczanie z bibliotek publicznych 
(83%). Sondaż wykazał, że niecałe 40% badanych poświęca na lekturę 
od 31 minut do 3 godzin tygodniowo. Młodzież czyta literaturę zarówno 

w języku polskim, jak i czeskim (38,03%), natomiast za swój język 
ojczysty (rodzimy) uważa gwarę (76,70% respondentów). Większość 
używa jej podczas porozumiewania się w domu i uważa, że język gwa-
rowy nie jest gorszy od literackiego. 

Halina Molinova zaprezentowała wyniki badań popularności 
muzyki poważnej wśród nastolatków karwińskich w wieku od 13 do 15 

lat. Młodzież w tym wieku nie słucha muzyki poważnej, ponieważ jej 
nie rozumie, uważa ją za mało atrakcyjną i nienowoczesną (87,7%), przy 
czym nastolatkowie wykazują tylko podstawową, wyniesioną ze szkoły, 
wiedzę o tym rodzaju muzyki. Prelegentka zaznaczyła, że sam fakt, 
iż młodzi ludzie chętnie słuchają muzyki, daje szansę na ukształtowanie 
przez bibliotekarzy czy nauczycieli pozytywnego stosunku do muzyki 

poważnej, o ile zaproponuje się uczniom odpowiednie zajęcia i progra-
my edukacyjne. 

W kolejnym wystąpieniu Lidia Ippoldt omówiła natomiast 
współpracę Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie ze środowiskiem 
lokalnym. Kooperacja ta przejawia się w organizowaniu dla użytkowni-
ków biblioteki zajęć, spotkań, konferencji i innych form pracy na rzecz 

krzewienia czytelnictwa, wśród których wymienić można: 
 comiesięczne spotkania „Krakowski Salon Poezji”, podczas 

których poezję recytują aktorzy, np. Anna Dymna; ciekawostką 
jest, że mieszkańcy są informowani o kolejnym spotkaniu 
podczas ogłoszeń w kościele; 

 włączenie się w obchody Dni Skawiny – książnica organizuje na 

terenie miasta własne stoisko, na którym mieszkańcy mogą 
zapisać się do biblioteki; 

 organizację konferencji szkoleniowych dotyczących różnych 
form terapii, np. biblioterapii; 

 Kącik Malucha – miejsce zabaw dla dzieci czytelników 
odwiedzających książnicę. 

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie współpracuje z instytucja-
mi, przedszkolami i bibliotekami działającymi na terenie miasta m.in. 
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z: Centrum Kultury i Sportu (członkowie sekcji sportowej występują na 
imprezach bibliotecznych), Środowiskowym Domem Pomocy Społecz-
nej (książnica oferuje podopiecznym terapię zajęciową), władzami samo-

rządowymi, które wzbogacają księgozbiór jednostki o pozycje dotyczące 
problematyki regionalnej i profilaktyki uzależnień. Digitalizację zbiorów 
książnicy pedagogicznej przeprowadza Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Pedagogicznego. 

Nowoczesne formy pracy z czytelnikiem przedstawiły Ewa 
Kmiecik-Woronowicz i Marzena Gałecka z Miejskiej Biblioteki          

Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Zaprezentowana biblioteka 
organizuje dla swych klientów różnorodne imprezy, lekcje biblioteczne, 
warsztaty, konkursy, comiesięczne spotkania integracyjne oraz akcje, np. 
„Lato w bibliotece”. Książnica realizuje także projekty autorskie, np.: 

 Akademię Pięknego Wieku (skupiającą 280 słuchaczy) – cykl 
zajęć dla osób starszych mających na celu aktywizację 

i upowszechnianie wiedzy w formie wykładów, lektoratów, 
zajęć komputerowych a nawet gimnastycznych; 

 Na dobrych falach – projekt skierowany do młodzieży, którego 
celem było m.in.: przygotowanie i prezentacja słuchowiska 
radiowego na podstawie utworu Burza Williama Szekspira; 

 Niesamowite historie… – projekt realizowany we współpracy 

z  Zamkiem Królewskim na Wawelu popularyzujący wśród 
młodzieży wiedzę z zakresu teorii sztuki, tradycji i historii 
Polski. 
Goście ze Słowacji, z Biblioteki Narodowej w Martinie, omówili 

periodyki dla bibliotekarzy ukazujące się w ich kraju. 
Tomasz Trancyngier zaprezentował miesięcznik „Knižnica” wy-

dawany przez Słowacką Bibliotekę Narodową. W czasopiśmie publiko-
wane są eseje, recenzje, rozprawy i teksty popularnonaukowe dotyczące 
zagadnień bibliotekarskich, bibliograficznych, systemów informacyj-
nych, biograficznych, czy grafiki książki. Miesięcznik ten ukazuje się 
zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. 

Darina Janovska dokonała przeglądu czasopism bibliotekarskich 

dostępnych na rynku słowackim. Omówiła m.in. periodyki o zasięgu 
ogólnokrajowym: „ITLib” (kwartalnik dla pracowników bibliotek 
i ośrodków informacji), „Bibliotheca Universitatis” oraz „InfoMedLib” 
(kwartalnik dla pracowników bibliotek medycznych). Zaznaczyła, że 
każda z 16 bibliotek regionalnych wydaje własne czasopisma, dostępne 
w formie drukowanej oraz na stronach tych jednostek (np. „Knihovník”, 

„Poddukliansky Knihovník”). Informacje o słowackich czasopismach 
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można uzyskać m.in. w katalogu zbiorczym, prowadzonym w systemie 
Virtua, przez Bibliotekę Uniwersytetu w Bratysławie. 

Tematem wystąpienia Iwony Kusak (Regionalny Ośrodek Kultu-

ry w Bielsku-Białej) było przedstawienie biblioteki jako centrum inte-
gracji i aktywności lokalnej.  

Książnica staje się takim centrum poprzez: 
 ułatwianie komunikacji w społeczności – biblioteka ma się stać 

miejscem spotkań oraz instytucją gromadzącą i udostępniającą 
wszelkie informacje przydatne mieszkańcom, np. rozkłady jazdy 

autobusów, dane o szkołach, urzędach lub turystyce; 
 animację społeczną – bibliotekarze mają stać się animatorami, 

którzy inspirują i angażują mieszkańców do podejmowania 
działań zaspokajających ich potrzeby (kulturalne, edukacyjne 
oraz rozwiązujące lokalne problemy społeczne); 

 prowadzenie edukacji środowiskowej w dwóch obszarach 

tematycznych: wiedzy o regionie i wiedzy o społeczeństwie 
obywatelskim. 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

zaleca realizację wymienionych zadań z zastosowaniem nowych form 
pracy: metody projektu, zawiązywania partnerstw, wolontariatu, wspie-
rania liderów środowiskowych oraz wspierania samoorganizacji grup 

twórczych. Stowarzyszenie daje możliwość uzyskania certyfikatu CAL 
(szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.cal. 
org.pl). 

Katarzyna Czapla-Durska i Anna Musiał zaprezentowały wykład 
W kręgu potrzeb współczesnego użytkownika biblioteki. Z doświadczeń 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. 

W związku z reformą szkolnictwa i wprowadzeniem nowej formy matu-
ry z języka polskiego, z bibliotek pedagogicznych zaczęli korzystać 
maturzyści, poszukujący literatury do swych wystąpień. Biblioteka 
w Katowicach wyszła naprzeciw potrzebom licealistów i przygotowała 
dla nich specjalną ofertę m.in.: warsztaty i wykłady dotyczące przygo-
towania do matury oraz zakładkę na stronie biblioteki (gdzie znajdują się 

bibliografie dotyczące historii literatury i wybranych motywów literac-
kich). Prelegentki zaprezentowały profil współczesnego użytkownika 
biblioteki i scharakteryzowały pokolenie lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku. Przedstawiły wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży 
maturalnej, która ujawniła, że według respondentów najważniejszymi 
cechami dobrego bibliotekarza są uprzejmość i chęć niesienia pomocy 

czytelnikom. Prelegentki stwierdziły, że jednym z istotnych zadań, jakie 
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stoi przed współczesnym bibliotekarzem, jest selekcja i ocena wiarygod-
ności źródeł. 

Renata Sowada (Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy 

Oddziale ZNP w Częstochowie) przygotowała wystąpienie na temat 
powinności nauczyciela bibliotekarza. Przytoczyła i omówiła m.in. 
dokumenty określające zakres działań podejmowanych przez nauczycie-
la bibliotekarza: 

 akty prawne: Ustawa Karta Nauczyciela (1982 r. z późn. zm.), 
Ustawa o systemie oświaty (1991 r. z późn. zm.), Ustawa 

o  bibliotekach (1997 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego; 

 zakres czynności nauczyciela bibliotekarza określany przez 
dyrektora szkoły; 

 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji; 
 dokumenty szkolne: statut, program wychowawczy szkoły, plan 

pracy dydaktyczno-wychowawczej, misja i wizja szkoły, pro-
gram rozwoju szkoły. 
Dopełnieniem wymienionych dokumentów mogłyby się stać 

Standardy pracy biblioteki szkolnej opracowane w 2010 roku przez 

zespół nauczycieli bibliotekarzy członków ZNP, TNBSP i SBP, określa-
jące także powinności nauczyciela bibliotekarza. 

W kolejnym wystąpieniu Agnieszka Pollak-Olszowska (Zespół 
Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej) przedstawiła, w jaki sposób 
twórczy bibliotekarz doskonali pracę szkoły. Według prelegentki biblio-
tekarz twórczy to taki, który pasjonuje się pracą i umie czerpać z niej 

radość, swoją energią zaraża innych i potrafi ich zaangażować do dzia-
łań, które podejmuje, ma wszechstronne wykształcenie (nie tylko biblio-
tekarskie), zdobywa nowe umiejętności oraz chętnie współpracuje 
z wychowawcami i samorządem szkolnym. A. Pollak-Olszowska podała 
kilka przykładów działań, które mogą wpłynąć na pracę szkoły, wśród 
nich m.in.: prowadzenie różnorodnych projektów („Filmoteka szkolna”, 

dla dyslektyków – „Ortogaffiti”), dostosowywanie księgozbioru i dzia-
łalności biblioteki do profilu szkoły, prowadzenie ogólnopolskich gaze-
tek szkolnych (np. na portalu www.madandmad.pl), czy współpracę ze 
świetlicą środowiskową. 

Ostatnia mówczyni, Iwona Szymik (Zespół Szkół Gastrono-
micznych i Handlowych w Bielsku-Białej), zaprezentowała wizerunek 

bibliotekarza w społeczeństwie. Stwierdziła, że na to, jak postrzegani są 
przedstawiciele zawodu mają wpływ negatywne i niezmienne od lat 
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stereotypy dotyczące tej grupy zawodowej. Stereotyp bibliotekarza jest 
kształtowany przez literaturę (np. Harry Potter Joanne Rowling lub Imię 
róży Umberto Eco), film czy, według niektórych osób, przez samych 

pracowników bibliotek, ciągle narzekających na niewielkie zarobki 
i niski prestiż zawodu. Jedynym sposobem, aby zmienić ten wizerunek 
jest organizowanie kampanii społecznych promujących bibliotekę,    
aktywne współdziałanie środowiska bibliotekarskiego, lektura fachowej 
literatury czy zastosowanie w pracy nowoczesnych technologii. Prele-
gentka poleciła także regularne przeglądanie portali bibliotekarskich, 

a wśród nich także humorystycznych, takich jak pulowerek.pl. 
Bielskie Forum, dzięki licznym i interesującym wystąpieniom, 

stało się okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia roli, jaką 
pełni współczesna biblioteka w środowisku. Wielu prelegentów podało 
ciekawe przykłady praktycznych działań, które mogą stać się inspiracją 
do podjęcia nowych aktywności przez uczestników spotkania. 
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KÓŁ NAUKOWYCH (BYDGOSZCZ, 4 KWIETNIA 2011R.) 

 

 

4 kwietnia 2011 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja    
Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych zorganizowana przez 
Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Katedrze Informacji Naukowej 

i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tego-
roczna konferencja przebiegła pod hasłem Potrzeby użytkownika biblio-
teki wczoraj i dziś i miała miejsce w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa 
Polskiego. Z całej Polski zjechali prelegenci oraz słuchacze. Referaty 
przygotowali studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu      

Wrocławskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. 

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Zdzisława Kropi-
dłowskiego rozpoczęła się właściwa część konferencji, którą otworzył 
referat Agnieszki Grzegorczyk (Studenckie Koło Informacji Naukowej 

„Palimpsest” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) pt. E- Czytelnic-
two – konieczność, szansa czy zagrożenie? Autorka zastanawiała się, czy 
zastosowanie e-czytelnictwa w dobie spadającego poziomu poczytności 
książek w kraju jest możliwe oraz czy stanowi jakąkolwiek szansę dla 
czytelnictwa polskiego. Ukazano możliwości liternetu (zjawisk łączą-
cych literaturę oraz Internet), między innymi na przykładzie Bloku   
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Sławka Shutego, w którym spis lokatorów tytułowego bloku stanowi 
mapę powieściowego portalu

1
. Zaprezentowano również portal Nieszu-

flada.pl, który jest serwisem poetyckim umożliwiającym publikowanie 
swojej twórczości (a nie chowanie jej do szuflady) oraz komentowanie 
dorobku innych osób. Przedstawiono również strony internetowe pisa-
rzy, poetów, publicystów, którzy udostępniają na nich fragmenty swoich 

dzieł. Do tego grona zaliczyć można Tomasza Jastruna, Andrzeja Pili-
piuka, Andrzeja Sapkowskiego oraz Wojciecha Tochmana.  

Mgr Maciej Kopyciński (Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej 
przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) wystąpił 
z referatem pt. Czytelnicy świata nowych mediów i ukazał inne, bo filo-
zoficzne spojrzenie na temat czytelnictwa. Autor podkreśla, że na wybór 

lektury wpływ mogą mieć typ myślenia oraz nawyki czytelnicze. Zwró-
cono również uwagę na nowe media, wśród których wymieniono między 
innymi komunikatory internetowe, edytory tekstów, sms-y oraz e-maile. 
Zastanawiano się, jakie wyzwania mogą czekać na współczesną biblio-
tekę oraz jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby dostosować się 
do najbardziej wymagającego użytkownika.  

Piotr Rudera (Prasoznawcze Koło Naukowe Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika) w referacie Odbiorca tradycyjny czy elektroniczny – 
współczesne tendencje rozwoju czytelnictwa  stwierdził, iż tradycyjna 
książka straciła swoją popularność za przyczyną środków masowego 
przekazu. Przywołano treści badań nad czytelnictwem prowadzone przez 
Bibliotekę Narodową oraz porównano je z wynikami badań prowadzo-

nych we Francji i w Czechach. Zauważono w ciągu ostatnich pięciu lat 
wzrost zainteresowania książką elektroniczną oraz zjawisko czytelnictwa 
w Internecie. Obecnie książka musi walczyć o czytelnika, dlatego przed-
stawiono zalety książek elektronicznych, do których należą: niska cena, 
dostępność bez wychodzenia z domu, nigdy niekończący się nakład oraz 
modę, która przyciąga młodych ludzi.  

Czarownica wśród książek – zbiory ezoteryczne i magiczne 
w  bibliotekach to temat wystąpienia Tomasza Piaseckiego (Koło Nau-
kowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego). Wyjaśniono 
pojęcia magia oraz ezoteryka. Dodatkowo ukazano zewnętrzne oraz 
wewnętrzne kryteria, które charakteryzują książkę magiczną. Przedsta-
wiono również wyniki badań prowadzonych w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej we Wrocławiu dotyczących dostępności książek obejmują-
cych tematykę ezoteryki, wróżbiarstwa oraz magii. Wyniki badań ukazu-

                                                           
1
 Zob. http://www.blok.art.pl/ 
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ją, że we wrocławskiej MBP znaleźć można: 168 tytułów o magii; 
78 tytułów o wróżbiarstwie; 23 tytuły o tarocie i 8 tytułów o ezoteryce. 
Jako cechę utrudniającą wyszukiwanie tego typu wydawnictw podano 
nieprecyzyjny opis rzeczowy tych dokumentów. Zaprezentowano rów-
nież wyniki badań prowadzonych w 2010 roku wśród 83 polskich „cza-
rownic” korzystających z bibliotek publicznych, według których aż 86 % 

ankietowanych odpowiedziało, że biblioteki nie mają dla nich nic do 
zaoferowania.  

Drugą sesję konferencji rozpoczęła Olga Konatowska-Ciszek 
(Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego) 
z referatem pt. Czytelnik specjalnej uwagi – dzieci przedszkolne w biblio-
tece. Scharakteryzowano potrzeby dzieci do lat siedmiu, jako użytkow-

ników bibliotek. Wykazano brak dokumentów jednoznacznie 
regulujących działalność bibliotek dla dzieci i młodzieży oraz fakt, że 
wiele pomieszczeń bibliotecznych nie jest odpowiednio dostosowanych 
do potrzeb najmłodszych użytkowników. Przedstawiono kilka bibliotek, 
które w swoich usługach mają również zajęcia dla dzieci. Są to między 
innymi Biblioteka Malucha we Wrocławiu, Bajkoteka Malucha w Olsz-

tynie, Świat Bajek w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Małego Dziecka 
w Płocku oraz Akademia Malucha w Oleśnicy.  

Z podobnym tematem wystąpiła Angelika Peplińska (Koło Nau-
kowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), która 
w referacie pt. Miejsce dziecka w świecie książki – omówienie na       
podstawie zajęć prowadzonych w Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Chełmży wykazała, że również w województwie 
kujawsko-pomorskim istnieją biblioteki sprzyjające młodym czytelni-
kom. Takim właśnie miejscem jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, gdzie na najmłodszych czekają 
wielobarwne mebelki, kosze z zabawkami w czytelni oraz półki z odpo-
wiednio dobranymi według poziomów wiekowych lekturami. Biblioteka 

prowadzi Kronikę wydarzeń, dokumentującą wszystkie przedsięwzięcia 
związane z dziećmi, np. Bajkowe Poranki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, 
podczas których dorośli czytają dzieciom oraz organizują im zabawy 
ruchowe.  

W kolejnym referacie pt. Potrzeby użytkowników bibliotek 
szkolnych – wyniki analizy przeprowadzonej wśród uczniów Gimnazjum 

w Brusach, Agata Rogala i Barbara Łuszczak (Koło Naukowe Bibliote-
koznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) przedstawiły wyniki 
ankiety przeprowadzonej w Gimnazjum w Brusach, mającej na celu 
wykazanie stopnia zadowolenia z usług świadczonych w szkolnej biblio-
tece. Badania wykazały, że uczniowie są tylko częściowo zadowoleni 
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z działalności biblioteki. Na brak całkowitego zadowolenia przyczyniły 
się takie czynniki, jak: niedostateczny księgozbiór i niedziałające kom-
putery. 

Marek Deja (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego) w wystąpieniu pt. Miejsce czytelnika głuchonie-
widomego w społeczeństwie informacji i wiedzy, wykazał, że użytkowni-

cy głuchoniewidomi (zupełnie niesłyszący i niewidomi) napotykają na 
bariery w korzystaniu z usług bibliotecznych. Ułatwiony do nich dostęp 
może zapewnić specjalistyczny sprzęt wykorzystujący alfabet Brajla lub 
syntezator mowy, np. notatniki i monitory brajlowskie, powiększalniki 
tekstu oraz urządzenia GWP (z ang. Graphic Window Professional). 

Trzecią sesję rozpoczął referat Czy bibliotekarz jest studentowi 

potrzebny? Autorka, mgr Milena Małgorzata Śliwińska (Prasoznawcze 
Koło Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) udowodniła koniecz-
ność stałego kontaktu bibliotekarza z czytelnikiem – studentem, który 
oczekuje szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na zadawane pytanie. W refera-
cie podkreślono, że bibliotekarz zdaniem użytkowników powinien być 
pełen pasji i oddania, powinien również mieć odpowiednie kompetencje 

zarówno bibliotekarskie, jak i z zakresu technologii informacyjnych.  
Mediateki – era superbibliotek to temat referatu Adeli Pietras 

(Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego), w którym wyjaśnione zostało poję-
cie mediateka, podano kilka przykładów takich instytucji działających 
w Polsce, jak: Przystanek Książka, Start Meta czy Planeta 11 oraz zagra-

nicą: Hjørring Library czy Delft Media Library – witająca każdego użyt-
kownika sms-em o treści „Witamy w najnowocześniejszej bibliotece na 
świecie”.  

Następnie wystąpiła mgr Joanna Edwarczyk (Prasoznawcze     
Koło Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) z referatem pt. Jesz-
cze biblioteka czy już centrum kultury? Na to pytanie autorka starała się 

odpowiedzieć na podstawie analizy sprawozdań z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gostycynie. Wykazano, że biblioteka ta pełni 
również rolę ośrodka kultury, a wszystkie „pozaksiążkowe” przedsię-
wzięcia realizowane są właśnie przez bibliotekarzy, np. kursy kompute-
rowe dla dorosłych mieszkańców gminy, teatr lalek oraz wakacyjne 
zajęcia dla dzieci.  

W referacie Użyteczność strony internetowej biblioteki a potrze-
by użytkownika Michał Kuśnierz (Studenckie Koło Informacji Naukowej 
„Palimpsest” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) wyjaśnił rolę 
strony internetowej jako wizytówki biblioteki. Strona ta powinna zostać 
zaprojektowana w sposób ciekawy i przyciągający wzrok potencjalnego 
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czytelnika. Przeanalizowano stronę www Mediateki Start Meta, w bu-
dowie której wykazano podstawowe błędy, jak np. nieczytelne informa-
cje i panujący na niej chaos.  

Referat Magdaleny Józefiak (Koło Naukowe Bibliotekoznaw-
ców Uniwersytetu Wrocławskiego) pt. E-usługi oferowane przez biblio-
teki szkół wyższych w Polsce – próba analizy, tendencje rozpoczął 

czwartą sesję konferencji. Przeanalizowano 15 witryn internetowych 
bibliotek szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik oraz szkół pry-
watnych, wśród których sprawdzano świadczone e-usługi w kategoriach 
usługi synchroniczne (np. chat, komunikatory internetowe) oraz asyn-
chroniczne (np. kontakt poprzez e-mail lub formularz zapytań). Analiza 
wykazała, iż najwięcej e-usług oferują biblioteki uniwersyteckie.  

W kolejnym wystąpieniu Nowoczesny czytelnik, nowy format       
zbiorów, unowocześnione przechowywanie i ochrona – czyli o systemach 
długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych, Marcin Karwowski (Koło 
Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) 
wykazał, że nowoczesnego czytelnika charakteryzują: ciekawość, chęć 
rozwoju, pogoń za trendami a także przyzwyczajenie do multimedialno-

ści. Referent stwierdził, że ówczesne biblioteki coraz lepiej próbują 
dostosować się do potrzeb każdego typu użytkownika. Pomimo rozwoju 
digitalizacji w Polsce, zbiory cyfrowe nadal przechowywane są w słabiej 
rozwiniętych systemach ochrony danych. Przykładem systemu długoo-
kresowej ochrony zbiorów cyfrowych jest Rosetta, której celem jest 
projektowanie ochrony i sama ochrona oraz analiza ryzyka przechowy-

wania danych.  
Piąta sesja zapoczątkowana została referatem pt. Specjaliści           

Informacji – inicjatywy małe i duże. Działalność Koła Naukowego     
Specjalistów Informacji w latach 2010 – 2011 autorstwa Pawła Wrób-
lewskiego (Koło Naukowe Specjalistów Informacji Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika). Podczas wystąpienia można było usłyszeć o wszystkich 

wydarzeniach, w których czynny udział brali toruńscy studenci. Były to 
między innymi konferencje, sympozja oraz wycieczki do bibliotek. Koło 
naukowe planuje również stworzenie własnego hasła w Wikipedii, które 
ułatwiłoby dostęp do informacji na ich temat.  

Peregrynacje studenckie, czyli wyjazdy naukowo – dydaktyczne 
Koła Naukowego Bibliotekoznawców to temat wystąpienia dr Bernardety 

Iwańskiej-Cieślik (Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców  
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), w którym przedstawiono historię 
naukowo-dydaktycznych wyjazdów studentów należących do Koła 
naukowego. Studenci zwiedzili np. Muzeum Piśmiennictwa i Drukar-
stwa w Grębocinie, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. L. Braille’a 
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w Bydgoszczy, Powiatową Bibliotekę Publiczną w Chełmży, Bibliotekę 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku.  

Szóstą i ostatnią sesję konferencji otworzył referat Irminy         
Zakrzewskiej (Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) pt. Patologiczny użyt-

kownik w bibliotece. Jak zdolni i kreatywni potrafią być użytkownicy 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przedstawiono 
10 cech dobrego budynku bibliotecznego według Harry’ego Faulknera-
Browna. Udowodniono, że wolny dostęp do półek sprzyja zachowaniom 
patologicznym w bibliotekach. Wśród takich zachowań wymieniono 
między innymi: korzystanie z telefonów komórkowych w wypożyczalni, 

odstawianie książek w niewłaściwe miejsce, próby kradzieży książek 
oraz częściowe lub całkowite ich zniszczenie. 

Józef Bogdan Sypniewski (Katedra Informacji Naukowe i Bi-
bliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) w referacie Patologiczne 
zachowania użytkowników bibliotek przedstawił wyniki ankiety, prze-
prowadzonej w 12. bibliotekach dotyczących zachowań jej użytkowni-

ków. Wśród prezentowanych postaw znalazły się między innymi: 
hałasowanie, awanturowanie się, rozmowy telefoniczne, niestosowanie 
się do regulaminów a nawet spożycie alkoholu w obrębie biblioteki.  

Na przekór zasadom czyli patologie biblioteczne krakusów to 
temat referatu Karoliny Dedio, Karoliny Piaśnik oraz Karoliny Szlachcic 
(Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego), w którym znalazły się wyniki badań, 
przeprowadzonych w 18. bibliotekach naukowych, szkolnych oraz pu-
blicznych. Badania wykazały, że termin patologia nie jest obcy krakow-
skim bibliotekarzom a wśród nagannych zachowań użytkowników 
wymieniono: wycinanie fragmentów książek, agresja wobec innych 
użytkowników, rozmowy telefoniczne oraz wykorzystywanie kompute-

rów dostępnych w bibliotece do przeglądania stron pornograficznych. 
Aby przeciwdziałać takim zachowaniom, bibliotekarze wprowadzili kary 
dla użytkowników niestosujących się do regulaminów, istnieje również 
„Kapownik” – zeszyt uwag znajdujący się w Czytelni, w którym inni 
użytkownicy mogą donieść na wandali. 

W ostatnim wystąpieniu pt. Przychodzi czytelnik do biblioteki… 

Negatywne zachowania użytkowników bibliotek naukowych w świetle 
przeprowadzonych badań Paula Gamus (Studenckie Koło Naukowe 
Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego) zaprezentowała wyniki 
badań przeprowadzonych wśród 12. bibliotekarzy Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Łodzi oraz 7. bibliotekarzy Wydziału Prawa 
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i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rezultaty badań wykazały, 
że również tam występują patologiczne zachowania użytkowników, do 
których zaliczyć można: głośne rozmowy, jedzenie i picie przy książ-
kach, zakreślanie oraz wycinanie fragmentów tekstu.  
 Po zakończeniu każdej Sesji miała miejsce dyskusja, w której 
udział brali prelegenci oraz słuchacze. Podsumowania konferencji doko-

nali Ryszard Nowicki oraz Katarzyna Domańska, następnie prelegentom 
wręczono pisemne podziękowania. Dzięki sześciu sesjom, poświęconym 
różnorodnym tematom, bydgoska konferencja z pewnością wzbogaciła 
wiedzę uczestników o wiele pojęć, być może dotąd mało lub całkowicie 
nieznanych.  
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POZNAJ SWOJEGO BIBLIOTEKARZA… 

CZYLI SŁÓW KILKA O AKCJI BIBLIOTEKARZY  

Z BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS 

W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2011 

 
 
Wizerunek biblioteki tworzy się w świadomości jej najbliższego 

środowiska. Stąd wniosek, aby pozytywny obraz instytucji w oczach jej 

użytkowników stanowił finalny cel jej działalności. Jak zatem wpłynąć 

na korzystne wyobrażenie klienta o naszej instytucji? 

 Oczywiście przez działalność marketingową, a konkretnie jeden 

z  jej elementów składowych – promocję, a jeszcze dokładniej public 

relations. Dzięki kontaktom z otoczeniem kreujemy swój wizerunek, 

informujemy o produktach i usługach, budzimy zaufanie w społeczeń-

stwie. 

 W epoce rozwijającego się Internetu, gdzie informacja stanowi 

często bezcenny towar, biblioteki radzą sobie świetnie. Przykładem 

takiej instytucji jest Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

Książnica położyła nacisk na aktywny PR przy pomocy narzędzi interne-

towych. Oprócz strony internetowej Biblioteka WSH, od pół roku, po-

siada również swój profil na portalu społecznościowym Facebook. 

Dzięki niemu nie tylko informuje, ale przede wszystkim komunikuje się 
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ze swoimi użytkownikami. Wykorzystując ten nowoczesny środek poro-

zumiewania się, bibliotekarze postanowili pokazać całemu światu, co tak 

naprawdę im w „duszy gra”.  

Z okazji odbywającego się co roku Tygodnia Bibliotek (8-15 

maj), w tym roku pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – 

wchodzę, pracownicy Biblioteki WSH postanowili zerwać z dominują-

cymi w społeczeństwie stereotypami. 

 Biblioteka często jeszcze kojarzy się z oprawionymi w folię książ-

kami, katalogiem kartkowym w drewnianych szufladach, wszechobecnie 

panującą ciszą i kurzem. Pani bibliotekarka utożsamiana jest z osobą 

w  średnim wieku, w okularach i kapciach, długim, szarym swetrze, 

a włosy ma w mysim kolorze, uczesane w kok. Jej praca polega głównie 

na czytaniu książek, piciu herbaty (kawy) i ścieraniu kurzów. 

Pracownicy Biblioteki WSH pokazali, że bibliotekarz oprócz 

wykonywanego na co dzień, z pasją i poświęceniem, zawodu to osoba 

o nieprzeciętnych zdolnościach i zainteresowaniach. Z powodzeniem 

może być specjalistą w takich dziedzinach, jak: aktorstwo, fitness, public 

relations, edytorstwo, socjologia, projektowanie wnętrz, praca z niepeł-

nosprawnymi, podróżowanie. 

Głównym przesłaniem (poza obalaniem ugruntowanego dosyć 

mocno niestety – stereotypu bibliotekarza) było jednak „wyjście” 

do użytkownika. Student korzystając z biblioteki, nie wie tak naprawdę, 

kto wypożycza mu książki. A skoro biblioteka jest miejscem spotkań, 

bibliotekarze WSH, postanowili w dość nietypowy sposób przedstawić 

się swoim użytkownikom. Chodziło przede wszystkim o stworzenie 

przyjaznej atmosfery i udowodnienie, że „bibliotekarz to też człowiek” 

i nie tylko samymi książkami żyje. 

Począwszy od 8 maja, obchodzonego jako Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotek, codziennie na stronie Biblioteki WSH, na portalu społeczno-

ściowym Facebook publikowane były zaskakujące i ciekawe informacje 

na temat pracowników. Wiadomości te zapewne zadziwiły, a może 

nawet i zszokowały czytelników. Bibliotekarze opisywali siebie wyko-

rzystując ogólny formularz (po to, aby wypowiedzi były porównywalne), 

w którym wyszczególniono takie punkty, jak: wykształcenie, o sobie, co 

robi w bibliotece, co lubi, czego nie lubi, ulubiony film i książka. Sama 

treść natomiast pozostała w gestii pracowników Biblioteki. Do tekstu 

załączone były zdjęcia, w głównej mierze prywatne, bo takie było prze-

słanie tej akcji. Każdy dzień tygodnia zarezerwowano dla konkretnego 

bibliotekarza. Imprezę poprzedzała zrobiona z wielkim rozmachem akcja 

reklamowa na terenie uczelni. Jej symbolem był wzbudzający cieka-
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wość, a czasem i kontrowersje, plakat przykuwający uwagę społeczności 

akademickiej (Rys 1.)  

 

Rys. 1: Plakat promujący akcję „Poznaj swojego bibliotekarza” 

 
Źródło: Biblioteka WSH 

 

Akcja odbiła się szerokim echem, prezentowana była w wielu 

serwisach branżowych: EBIB, Pulowerek, Bibliosfera, ISBNIK oraz 

w lokalnej Telewizji Silesia i na portalu e-sosnowiec.pl. Ponadto, dzięki 

dobremu narzędziu marketingowemu, jakim jest Facebook, informacja 

o tej nietypowej imprezie dotarła do zaprzyjaźnionych bibliotek, instytu-

cji z różnych stron Polski, ale co najważniejsze do czytelników Bibliote-

ki WSH. 

Bibliotekarze są bardzo zadowoleni z przebiegu akcji i z pewno-
ścią nie będzie to ostatnia taka inicjatywa Biblioteki WSH. 
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Przedmiotem opublikowanej w 2010 r.
1
 dysertacji Anety Drabek 

o tytule Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie 
nauk społecznych, zrecenzowanej przez prof. UAM Piotra Nowaka 
i  prof. UAM dr hab. Irenę Marszakową-Szajkiewicz, jest wskazana 
w tytule analiza 1 810 periodyków z zakresu 56. dyscyplin nauk spo-
łecznych

2
, które są indeksowane w bazie Social Sciences Citation Index. 

Zdaniem autorki „Rosnąca liczba tytułów czasopism zmusza do wszech-

stronnych ocen i weryfikacji jakości tego typu wydawnictw. Oceny takie 
stały się bardzo ważne dla różnych grup użytkowników, którzy ze 
względu na dużą liczbę tytułów muszą dokonać kolejnej selekcji” 
[1, s. 17].  

W tym właśnie procesie wyboru może pomóc pracownikom     
naukowym, redaktorom czasopism i bibliotekarzom omawiana praca, 
                                                           
1
 Materiał do książki został przygotowany przez A. Drabek już w 2004 r., ale 

dopiero po kilku latach został opublikowany. 
2
 Autorka przyjęła klasyfikację nauk społecznych za bazą Journal Citation 

Reports. 
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bowiem „Porównywanie czasopism z jednej dziedziny oraz wyodrębnia-
nie periodyków podstawowych jest ważne przede wszystkim dla biblio-
tek stojących co roku przed dylematem: co kupić, a z czego zrezygnować 
oraz dla twórców baz danych. Badania tego typu mogą także stać się 
pomocne dla uczonych uprawiających daną dyscyplinę, umożliwiając im 
wyodrębnienie periodyków najlepszych w danej dziedzinie. Wyniki 

badań mogą stać [się – A. B.] czasem sugestią, gdzie warto publikować, 
aby dana praca dotarła do jak największej liczby zainteresowanych” 
[1, s. 49]. 

Praca została oparta na analizie bibliometrycznej danych       
uzyskanych z bazy Journal Citation Reports 1994-1998 i wyliczeniu 
wskaźnika wpływu czasopisma K uzyskanego przez I. Marszakową-

Szajkiewicz (po raz pierwszy w 1988 r. do oceny rosyjskich periody-
ków), ponieważ niewystarczające okazały się wskaźniki – Impact factor 
i Immediacy index. Przyjęta w publikacji metodyka umożliwiła nie tylko 
całościową ocenę pism oraz porównanie ich, ale i „śledzenie dynamiki 
rozwoju poszczególnych dziedzin […]. Wykorzystanie jej może pozwo-
lić na kompleksową analizę czasopism z danego kraju. Może być też 

dodatkowym czynnikiem branym pod uwagę przy decyzjach dotyczą-
cych prenumeraty nowych periodyków lub rezygnacji z konkretnych 
niewykorzystanych tytułów” [1, s. 60]. 

We Wstępie autorka przypomniała dzieje zastosowania ilościo-
wych metod badania piśmiennictwa naukowego − od początku wieku 
XX (przegląd publikacji i tematyki konferencji), podkreślając rolę baz 

i  informatorów statystycznych tworzonych przez Thomson Reuters 
(wcześniej Institute for Scientific Information w Filadelfii): Science 
Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts 
& Humanities Citation Index (AHCI) i Journal Citation Reports (JCR). 

W sześciu rozdziałach merytorycznych (Cytowanie w nauce; 
Metody oceny czasopism naukowych; Baza danych Journal Citation 

Reports; Metodyka oceny czasopism naukowych; Analiza czasopism; 
Prenumerata czasopism przez biblioteki polskie) A. Drabek starała się 
ukazać, że „Rozwój nauki jest nierozerwalnie związany z przekazywa-
niem jej wyników uczonym zainteresowanym danym zagadnieniem, 
a także z ich rozpowszechnianiem jak najszerszej społeczności” [1, 
s. 15]. 

Pierwszy i drugi rozdział, w których przybliżono rolę i powody 
cytowań w nauce (m.in. za Eugenem Garfieldem), historię filadelfijskich 
i polskich indeksów cytowań (Indeks Cytowań Socjologii Polskiej,     
Polska Literatura Humanistyczna – Arton, Cytowania w Biblioteko-
znawstwie i Informacji Naukowej – CYTBIN), ich zalety i wady oraz 
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krajowego i obcojęzycznego piśmiennictwa bibliometrycznego (ze 
szczególnym uwzględnieniem metodyki oceny naukowych publikacji), 
posiadają duże walory dydaktyczne i z powodzeniem mogą być wyko-
rzystywane podczas zajęć poświęconych nie tylko stricte ilościowym 

metodom badania piśmiennictwa, ale i na zajęciach podejmujących 
problematykę bibliograficznego ujęcia literatury. 

Filadelfijskie indeksy cytowań bibliograficznych scharakteryzo-
wano w rozdziale trzecim – ich dzieje i budowę, zanalizowano procen-
towy udział poszczególnych regionów świata w publikowaniu czasopism 
indeksowanych w SCI, SSCI i AHCI. Osobno zidentyfikowano JCR jako 

narzędzie ułatwiające ocenę naukowych czasopism na podstawie wskaź-
ników Impact factor i Immediacy index (omawiając je oddzielnie) – 
opisano nie tylko strukturę bazy, ale i wskazano możliwości wyszuki-
wawcze, sortowanie wyników i sposób wyliczania odpowiednich kryte-
riów oceny. 

Odrębnego opisu wymagał wybrany przez autorkę wskaźnik 

oceny czasopism naukowych K, umożliwiający porównanie periodyków 
bez zależności od dziedziny wiedzy, kraju i języka publikacji. Dokonano 
tego w rozdziale czwartym, a w piątym zanalizowano 1 810 czasopism 
z 56 dziedzin wiedzy zakwalifikowanych do nauk społecznych, indek-
sowanych w JCR, a wydawanych w latach 1994-1998. Liczba periody-
ków z wydzielonego zakresu stale zwiększa się (o 20% w ciągu 

badanego okresu). Na podstawie zastosowanej przez autorkę metodyki 
wyróżnionych zostało 367 tytułów czasopism, które uzyskały wskaźnik 
K powyżej 50% (a 20 tytułów otrzymało wskaźnik powyżej 130%, 
z czego 15 wydawanych było w Stanach Zjednoczonych). Wśród wyróż-
nionych czasopism dominowały te, które reprezentowały ekonomię, 
psychologię, prawo, badania nad edukacją, psychiatrię i socjologię; 

najmniej natomiast zanotowano wydawnictw z zakresu studiów etnicz-
nych, transportu, psychologii matematycznej, psychologii psychoanalizy, 
archeologii, ergonomii i społecznych aspektów medycyny. A. Drabek 
wykazała także, w formie tabelarycznej, zmienną liczbę czasopism  
reprezentujących poszczególne dziedziny wiedzy (np. Information 
Science & Library Science to 54-56 tytułów) oraz związki merytoryczne 

między dyscyplinami, ponadto zanalizowano topografię pism (na 1810 
tytułów 1 077 ogłaszanych było w Stanach Zjednoczonych, 362 – 
w Wielkiej Brytanii, 99 – w Holandii, 58 – w Niemczech itd.).  

Odrębnie omówiono wydawnictwa ciągłe z zakresu informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, których wyodrębniono 68 (z czego 28 – 
wydawanych w USA a 23 – w Wielkiej Brytanii) z lat 1993-1995 oraz 

1996-1998 (dla porównania). Większość z nich reprezentowała całą 
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dziedzinę, ale były i takie, które obejmowały zagadnienia historyczne, 
badania nad edukacją, komunikację czy zarządzanie. Celem badań  
autorki było wyodrębnienie czasopism dziedzinowych o najwyższym 
wskaźniku K – były to dla okresu 1993-1995 „College & Research  
Libraries” oraz „Knowledge Acquisition”; a w latach 1996-1998 ponow-
nie „Knowledge Acquisition”. Zestawienie obu okresów wydawniczych, 

co prawda krótkich i następujących tuż po sobie, pozwoliło na wniosek, 
że stan piśmiennictwa bibliologicznego, wykaz najważniejszych dla 
dziedziny periodyków, nie zmienił się w sposób znaczący. Przeprowa-
dzone badania stały się w dalszej części wywodu podstawą analizy pre-
numeraty czasopism bibliotekoznawczych indeksowanych w JCR 
w Polsce na podstawie Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych 

Biblioteki Narodowej – co pozwoliło na wniosek, że w kraju prowadzo-
na jest właściwa polityka gromadzenia czasopism z dziedziny informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Szczegółowa analiza prenumeraty czasopism z zakresu nauk 
społecznych przez polskie biblioteki uniwersyteckie (13 jednostek i 1 bi-
blioteka uczelni niepaństwowej) – jako tradycyjnych ośrodków prowa-

dzących badania w zakresie nauk społecznych, została przeprowadzona 
w ostatnim rozdziale. Dane uzyskane podczas badania uporządkowano 
wedle dziedzin wiedzy (najczęściej prenumerowane są czasopisma 
z listy JCR z zakresu transportu i demografii). A. Drabek scharaktery-
zowała pokrótce poszczególne dyscypliny, wraz ze wskazaniem licz-
bowego i procentowego udziału najlepszych czasopism światowych 

w polskich bibliotekach. Oddzielnie natomiast zbadano periodyki pre-
numerowane w krajowych bibliotekach w 1998 r., opisując stan prenu-
meraty w ośrodkach dydaktycznych np. w Uniwersytecie Śląskim 
abonowano 44 czasopisma z 17 dziedzin nauk społecznych). Łącznie 
w Polsce subskrybowano 1 220 tytułów periodyków dostępnych w 211 
ośrodkach naukowych, badawczych i bibliotecznych, przede wszystkim 

z zakresu socjologii, psychologii i językoznawstwa. 
W Zakończeniu A. Drabek dokonała krótkiego podsumowania, 

podkreślając, że największe tempo rozkwitu dziedzin społecznych moż-
na zauważyć wśród geopolityki i gospodarki, ale też w psychologii 
i  psychiatrii, a więc naukach związanych z człowiekiem. Najwolniej 
natomiast rozwijają się historia, historia i filozofia nauki oraz archeolo-

gia. Wszystkie dziedziny wykazują natomiast multidyscyplinarny    
charakter. 

Autorka uzupełniła swoją pracę dwudziestoma dwoma tabelami, 
bibliografią (235 nienumerowanych pozycji), wykazami – użytych skró-
tów (nazw instytucji, baz danych, wskaźników bibliometrycznych, nazw 
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dziedzin wiedzy wchodzących w skład nauk społecznych), stron WWW 
(9 adresów – m.in. baz danych, instytucji) i siedmiu baz danych (Journal 
Citation Reports on CD-ROM. Social Sciences Edition za lata 1994-
1999 oraz Social Sciences Citation Index 1995). 

Publikacja A. Drabek, pierwsza na zaproponowany temat, wpi-
suje się w nurt wydawnictw i dyskusji wywoływanych od kilku lat na 
temat oceny polskiej nauki, pracowników i ośrodków naukowych, punk-
tacji ministerialnej i oceny parametrycznej. Jest to o tyle istotny dyskurs, 
że przekładający się na dofinansowanie statutowej działalności poszcze-
gólnych jednostek badawczych. Należy zatem dbać o własny dorobek, 

ogłaszać go na łamach wartościowych, wysoko ocenianych i punktowa-
nych periodyków – co przekłada się na lepszą ocenę tak pracownika, jak 
i reprezentowanej przez niego instytucji. Praca A. Drabek może zatem 
służyć za podręczną pomoc w wyborze miejsca publikacji artykułów 
naukowych. 
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Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się niewiel-
ka, ale bardzo ciekawa książka poświęcona poszukiwaniom informacji 
w Internecie. Ma ona – według autorów – być „kołem ratunkowym” dla 
ludzi, którzy chcą się odnaleźć w internetowym świecie. Wydaje się, że 
ten ambitny cel udało się w dużej mierze osiągnąć. Książka składa się 

z dwóch części, a każda z nich z trzech rozdziałów. Część pierwsza – 
przygotowana przez Macieja Dutko – obejmuje zagadnienia ogólne, 
m.in. wiarygodność informacji i prawo autorskie, natomiast część druga 
(napisana przez Magdalenę Karciarz) to praktyczne omówienie usług 
sieciowych, najważniejszych wyszukiwarek, katalogów, baz danych, 
portali, a także strategii wyszukiwawczych. 

Rozdział I rozpoczyna się od ukazania różnic między „tradycyj-
nymi” stronami internetowymi a filozofią sieci 2.0, dzięki której jej 
użytkownicy przestali być biernymi odbiorcami informacji, a stali się 
aktywnymi uczestnikami i komentatorami. Serwisy społecznościowe, 
blogi czy portale w stylu wiki dały internautom potężne narzędzie   
ułatwiające dzielenie się wiedzą, nawiązywanie i utrzymywanie znajo-

mości, czy też aktywny wpływ na życie społeczno-polityczne. Maciej 
Dutko zwraca także uwagę na toczący się wokół 2.0 spór i podnoszone 
przez jego przeciwników argumenty o braku weryfikacji treści zamiesz-
czanych przez użytkowników. Najbardziej znanym przykładem wspól-
nego tworzenia serwisu jest Wikipedia. Autor wymienia najważniejsze 
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zarzuty stawiane tej encyklopedii: nieuzasadniony przerost objętości, 
wandalizm edycyjny, brak obiektywizmu, łatwość naruszenia praw 
autorskich czy błędy językowe (s. 22-24). Na skutek krytyki wprowa-
dzono narzędzia ograniczające możliwość niszczenia jej treści. Chodzi 

tu  o zablokowanie pewnych haseł, czy też wprowadzenie nadzoru nad 
modyfikacjami, a także mechanizm zgłaszania zauważonych błędów. 

W rozdziale drugim autor zwraca uwagę na tradycyjnie działają-
ce media, takie jak radio czy telewizja, które przekazują informację 
wyselekcjonowaną, przefiltrowaną, ale jednokierunkową. Niemożliwy 
jest bieżący komentarz umieszczany w trakcie nadawania komunikatu. 

Przepływ informacji w Internecie wygląda inaczej, bo dzięki temu   
medium każdy może być jednocześnie nadawcą i odbiorcą treści. Maciej 
Dutko zwraca też uwagę na subiektywny charakter pewnych źródeł, 
takich jak blogi czy fora internetowe, które jednak cieszą się dużą popu-
larnością. Na forum można zadać dowolne pytanie i istnieje duże           
prawdopodobieństwo, że pytający otrzyma szybko odpowiedź. Nie 

zawsze jest to odpowiedź fachowa, ale za to można ją uzyskać bez    
wychodzenia z domu. W związku z wzrastającą opiniotwórczą rolą 
forów służby marketingowe wielu firm wykorzystują je do wzmocnienia 
rekomendacji pozytywnej i osłabieniu negatywnej. Potrzeby wyrażenia 
opinii znalazły swój wyraz w stworzeniu specjalnych serwisów reko-
mendacyjnych, które są mniej odporne na manipulacje niż fora.               

Na koniec rozdziału autor przedstawia kryteria wiarygodności informacji 
w Internecie, do których należą kryteria: własności, autorytetu, czasu 
i  wizerunku, a także wskazuje na wybór odpowiednich wortali i serwi-
sów, konieczność potwierdzania danych w źródłach tradycyjnych oraz 
stosowanie zasady ograniczonego zaufania.  

W kolejnym rozdziale odnaleźć można informacje dotyczące 

prawa autorskiego w odniesieniu do danych umieszczanych w sieci. 
Czytelnik zyska wiedzę o tym, kiedy informacja jest utworem i jakie 
warunki trzeba spełnić, żeby ją rozpowszechnić; co to jest dozwolony 
użytek; czym się różni kompilacja od plagiatu; jak wykorzystać utwory 
z domeny publicznej oraz na czym polega idea open access. 

Druga część książki poświęcona jest samej informacji i jej wy-

szukiwaniu. W rozdziale czwartym znaleźć przykłady personalizacji 
popularnych stron internetowych, a także poradnik ukazujący, jak krok 
po kroku subskrybować wiadomości za pomocą kanałów RSS.  

W rozdziale piątym Magdalena Karciarz zwraca uwagę na inne 
źródła internetowe i radzi nie poprzestawać w swych poszukiwaniach 
tylko i wyłącznie na wyszukiwarce. Wśród polecanych źródeł znajdują 

się także katalogi internetowe, portale i wortale, encyklopedie i słowniki, 
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bazy danych oraz czasopisma elektroniczne. Katalogi w przejrzysty 
sposób indeksują zasoby sieci, ułatwiając wyszukiwanie potrzebnych 
informacji. Zawartość większości baz danych czy słowników należy do 
tzw. głębokiego Internetu i nie jest dostępna z poziomu wyszukiwarki.  

W ostatnim rozdziale autorka zwraca uwagę na umiejętność     
tworzenia odpowiednich strategii wyszukiwawczych, które pozwalają na 

precyzyjne zadanie pytania i otrzymanie relewantnej odpowiedzi. Wy-
szukiwarki oferują także – co podkreśla Karciarz – łatwiejszy dostęp do 
specjalistycznych zasobów, takich jak mapy (Google Maps) czy książki 
(Google Books), ułatwiające odnalezienie konkretnych dokumentów. 
W omawianej publikacji scharakteryzowane zostały języki informacyj-
no-wyszukiwawcze stosowane w katalogach bibliotecznych oraz podano 

przykłady ich prawidłowego zastosowania w trakcie wyszukiwania. 
Na  koniec Autorka proponuje skorzystanie z pomocy fachowców – 
bibliotekarzy oraz infobrokerów, którzy są doskonale zorientowani 
zarówno w dostępnych źródłach, jak i sposobach ich optymalnego wyko-
rzystania. 

Książkę uzupełnia dodatek w postaci listy przydatnych stron    

internetowych uszeregowanych tematycznie (portale, wyszukiwarki, 
słowniki, bazy danych, katalogi internetowe, czasopisma i in.). 

Na koniec kilka zauważonych drobnych błędów, które warto 
usunąć w kolejnym wydaniu. W tekście i przypisie na stronie 82 błędnie 
zapisano nazwisko autorki przytaczanego tekstu Lidii Derfert-Wolf. 
Na stronie 99 znalazła się niepełna nazwa katalogu DOAJ – Directory of 

Open Access Journals. Warto także poprawić i uściślić podaną definicję 
listy filadelfijskiej (s. 103). W większości podanych w książce adresach 
internetowych usunięto człon www co spowodowało, że adres bazy 
Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne stał się niewła-
ściwy (s. 104). Na stronie 115 podano niepełny adres katalogu Nukat. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Informacja w Internecie to 

bardzo przydatna i interesująca publikacja poświęcona temu zagadnie-
niu. Może ona ułatwić poruszanie się po sieciowych zasobach osobom 
początkującym oraz pomóc rozszerzyć możliwości poszukiwania info-
macji o inne – poza wyszukiwarką – źródła danych. 
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Realizowana od roku szkolnego 2009/2010 podstawa progra-

mowa kształcenia ogólnego [9] nawiązuje do zmian w szkolnictwie 
polskim zapoczątkowanych w 1999 roku. W zakresie bibliotek szkol-
nych zlikwidowano wprowadzoną w 1999 roku jedną z nowych form 
zajęć – ścieżkę edukacja czytelnicza i medialna, która (w przeciwień-

stwie do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, obowiązują-
cego w latach 1983-1992 [8]) miała być prowadzona przez wszystkich 
nauczycieli, także bibliotekarza. Ważne jest jednak to, że treści ścieżki 
rozdzielono między poszczególne przedmioty. Równocześnie podkreślo-
no istotną rolę dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej w realizacji celów 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły – w tym wszechstronnego przygo-

towania uczniów do samokształcenia, sprawnego wyszukiwania, selek-
cjonowania i wykorzystywania informacji, czyli wyposażenie uczniów 
w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie infor-
macyjnym. W proces nabywania tych umiejętności powinni być zaanga-
żowani wszyscy nauczyciele. Ważność biblioteki szkolnej w wypeł-
nianiu różnych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły podkre-

ślono także w preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego: 
„Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona 
biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci 
księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele 
wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki 
szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu 
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wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świado-
mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji” 
[9]. Zadania biblioteki szkolnej określono w podstawie programowej 
w sposób ogólny, szczegółowe zapisy powinny znaleźć się w dokumen-
tach wewnętrznych szkoły. Ponieważ treści programowe wielu przed-
miotów niejednokrotnie są wspólne, służą kształtowaniu tych samych 

lub podobnych umiejętności, dlatego konieczna jest korelacja między-
przedmiotowa (uwzględniona także w reformie z 1999 roku).  

W poszukiwaniu wspólnych obszarów współdziałania istotne 
jest także wskazanie roli biblioteki szkolnej jako pracowni, dzięki której 
można sprawniej realizować założenia podstawy programowej. Zadania 
tego podjęła się m.in. Monika Nagowska w publikacji Nowa podstawa 

programowa z pomocą biblioteki szkolnej, wydanej w Warszawie 
w 2010 roku przez Agencję Sukurs, nawiązując tym samym do wcze-
śniejszej książki – Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach 
ponadgimnazjalnych (Warszawa 2006) [5].  

Poradnik Nagowskiej z 2010 roku składa się z dwóch części. 
Pierwsza to kompendium wiedzy z zakresu udziału biblioteki szkolnej 

w organizacji procesu edukacyjnego. Jako wprowadzenie można trakto-
wać rozdział pierwszy – Główne cele edukacji w kontekście reformy 
programowej, w którym Autorka opisała założenia podstawy programo-
wej poszczególnych przedmiotów na różnych etapach kształcenia, jed-
nocześnie wskazując kierunki pracy wspólne dla nauczycieli, w tym np. 
konieczność wykorzystania, przetwarzania i tworzenia informacji. 

W realizacji tych założeń może być pomocna właśnie biblioteka szkolna. 
Ważne jest zatem urządzenie biblioteki jako pracowni interdyscyplinar-
nej, w której „krzyżują się drogi do wiedzy z różnych dziedzin” 
[6, s. 29]. Nagowska podkreśliła konieczność właściwego zorganizowa-
nia zbiorów bibliotecznych, odpowiednio do poziomu szkół wszystkich 
typów. Ponieważ ich możliwości finansowe są zazwyczaj ograniczone, 

cenne jest wymienienie – na podstawie analizy podstawy programowej – 
jakie źródła wiedzy i na jakim poziomie kształcenia należy uznać za 
zasoby minimalne. Za równie istotne Autorka uznała przygotowanie 
odpowiedniej oferty biblioteki. Słusznie stwierdziła, że jest to przede 
wszystkim zapewnienie dostępu do źródeł niezbędnych w procesie 
kształcenia; przygotowanie kompletów materiałów do pracowni przed-

miotowych czy udostępnianie biblioteki i jej wyposażenia innym nau-
czycielom w celu prowadzenia zajęć. Jednocześnie podkreśliła wagę 
literatury służącej rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Konieczne 
jest zatem porozumienie nauczycieli w zakresie uzupełniania zbiorów, 
zgodne nie tylko z wymogami programowymi, ale także z potrzebami 



131 

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej ... 

wszystkich członków społeczności szkolnej. Autorka wskazała też alter-
natywne źródła informacji, w tym m.in. takie projekty, jak np. Library 
Thing czy Open Library oraz aktualizowany wykaz stron internetowych. 
Aby jednak źródła te były wykorzystywane, niezbędne jest prowadzenie 

akcji informacyjnej wśród nauczycieli i uczniów. Możliwości są duże – 
foldery z podstawowymi informacjami o bibliotece, strona internetowa 
biblioteki lub szkoły z zakładką biblioteki; promocją są też komunikato-
ry i konta pocztowe. Autorka opisała również inne obszary współdziała-
nia, w tym np. rozpowszechnianie osiągnięć uczniów i nauczycieli 
w postaci zorganizowanego zbioru konspektów, przygotowywanie wy-

staw prac uczniów. Cenne mogą być także zbiory scenariuszy imprez 
wraz z dokumentacją faktograficzną.  

Kolejny rozdział Autorka poświęciła na omówienie płaszczyzn 
współpracy bibliotekarzy z innymi nauczycielami. Wymieniła zawarte 
w podstawie programowej kompetencje, w które powinna wyposażać 
szkoła. Biblioteka szkolna może współuczestniczyć w kształtowaniu 

tych umiejętności, przede wszystkim dzięki właściwie prowadzonej 
polityce gromadzenia zbiorów, odpowiednim zorganizowaniu warsztatu 
informacyjnego biblioteki (np. kartoteki), udostępnianiu biblioteki i jej 
zbiorów do prowadzenia zajęć przez innych nauczycieli, o czym wcze-
śniej już wspominano. W zakresie nabywania przez uczniów umiejętno-
ści korzystania z informacji Autorka nawiązała do wcześniej 

realizowanych – przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz 
ścieżki edukacja czytelnicza i medialna, jak również do międzynarodo-
wych rozwiązań, np. idei media center czy też społeczeństwa informa-
cyjnego. Warunkiem powstania takiego społeczeństwa – jak zaznaczyła 
Nagowska – jest m.in. nowoczesna oświata oraz system kształcenia 
ustawicznego, dostęp do potrzebnych informacji. Kolejna kluczowa 

umiejętność to świadomość i ekspresja kulturalna uczniów. Autorka 
omówiła pojęcie kultura, tożsamość kulturowa, problem przenikania 
kultur, wpływu m.in. mediów na kulturę – wszystkie zagadnienia 
w kontekście edukacji kulturalnej młodych ludzi, celów tej edukacji, 
konieczności stwarzania w szkole warunków do uczestnictwa uczniów 
w kulturze dzięki np. zajęciom z edukacji plastycznej, muzycznej czy 

innym dodatkowym zajęciom artystycznym. Także biblioteka szkolna 
jako jedna z instytucji kultury powinna włączyć się do prowadzenia 
edukacji kulturalnej i międzykulturowej. Nagowska opisała możliwości 
współpracy w tym zakresie z innymi nauczycielami, także wspierania 
uczniów w rozwoju artystycznym, głównie przez upowszechnianie sztu-
ki. Jednym z podstawowych celów jest kształtowanie twórczych postaw 

i twórczego myślenia, co kształtuje w uczniach samodzielność, przyczy-
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nia się do niekonwencjonalnego myślenia, sprzyja aktywności poznaw-
czej. Stąd też Nagowska podkreśliła, że biblioteka powinna być postrze-
gana jako miejsce pracy twórczej. Z kolei w zakresie kompetencji 
społecznych i obywatelskich Autorka zwróciła uwagę na różne funkcje 
biblioteki, jako np. szkolnego centrum wiedzy o regionie i działaniach 
podejmowanych w regionie, jeśli takie informacje gromadzi; łącznika 

między szkołą a innymi instytucjami kulturalnymi działającymi w regio-
nie.  

W kolejnym rozdziale – Współpraca w praktyce – Nagowska 
omówiła katalog cech i umiejętności bibliotekarza szkolnego (wymie-
nionych również przez Jadwigę Andrzejewską i Marcina Drzewieckie-
go), podkreślając, że właściwe wykorzystanie kwalifikacji bibliotekarza 

sprzyja opracowaniu wspólnych działań. Aby sprawnie przygotować 
ofertę takich przedsięwzięć, Autorka podała przykład ankiety Diagnoza 
potrzeb nauczyciela w zakresie współpracy z biblioteką szkolną. 
Jej celem jest pokazanie obszarów współpracy nauczyciela i biblioteki 
oraz wskazanie brakujących źródeł bibliotecznych, niezbędnych dla 
właściwego realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dopie-

ro później, po diagnozie, można opracować plan współpracy. Wymaga 
on dodatkowych ustaleń, jak np. wpisania zajęć bibliotecznych do har-
monogramu pracy szkoły, potrzebę dokumentowania współpracy z gro-
nem pedagogicznym. Nagowska scharakteryzowała też formy i metody 
pracy z uczniem, podkreślając jednak konieczność uzgodnienia właści-
wej terminologii z zakresu głównie dydaktyki. Autorka, wykorzystując 

podział form pracy przygotowany przez Jacka Wojciechowskiego [10], 
opisała te formy, wskazując liczne przykłady. Dokonała także porząd-
kowania metod nauczania, wzorując się na wykazach Wincentego      
Okonia [7], Czesława Kupisiewicza [4], Franciszka Berezińskiego [2] 
i Jadwigi Andrzejewskiej [1]. Ponieważ pomiędzy podręcznikami dydak-
tyki i podręcznikami dla bibliotekarzy występują różnice w klasyfikacji 

metod i form pracy, cenne jest ich zestawienie w tabeli. W przypadku 
metod wychowania Autorka wykorzystała podział W. Okonia. Uzupeł-
nieniem tych treści jest wskazanie wybranych form współpracy, w tym 
np. prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z zakresu korzysta-
nia ze źródeł informacji, pozalekcyjnych (m.in. kół przyjaciół biblioteki), 
udział w projektach międzyprzedmiotowych. Szczególną uwagę Autorka 

zwróciła na projekty edukacyjne (dokonała ich krótkiego omówienia, 
opisała udział bibliotekarza w ich realizacji), zajęcia wychowawcze, 
wystawy, wycieczki szkolne i zajęcia pozalekcyjne.  

Drugą część poradnika Nagowskiej stanowi zbiór przykłado-
wych konspektów i scenariuszy, podzielony na kilka grup. Autorka 
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wyróżniła zajęcia poświęcone warsztatowi pracy ucznia (źródła informa-
cji, korzystanie z katalogu bibliotecznego, korzystanie ze słowników), 
następnie przedstawiła propozycję tematów do realizacji w ramach go-
dzin wychowawczych (np. informacja i rozrywka w telewizji, Internet – 

medium globalne), przykładowe realizacje projektów edukacyjnych 
(w tym np. instrukcję dla uczniów biorących udział w projekcie, harmo-
nogram realizacji projektu), scenariusz wystawy, konkursu. Scenariusze 
te poprzedzono krótkim wstępem; wymieniono też umiejętności uczniów 
z zakresu danej tematyki, przedmioty, na których kompetencje te można 
nabyć. Każdy scenariusz zawiera cele edukacyjne, materiały pomocnicze 

wykorzystane w czasie zajęć, formy i metody pracy oraz przebieg zajęć. 
Do niektórych konspektów dołączono literaturę.  

Na uwagę zasługują również materiały dodatkowe. Jest to nie 
tylko dość obszerna aktualna bibliografia. Autorka przygotowała też 
zestawienie wymagań edukacyjnych w podziale na poszczególne przed-
mioty i poziomy nauczania. Wykaz ten powinien sprzyjać szukaniu 

wspólnych obszarów do współpracy bibliotekarza z innymi nauczycie-
lami. Wartościowe są także inne tabele, w tym np. rejestr umiejętności 
ucznia klas I-III, które można doskonalić dzięki wsparciu biblioteki; 
przykładowe źródła wiedzy ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalnej.  

Ustalenia dokonane przez Nagowską w wielu aspektach nawią-

zują do założeń międzynarodowych instytucji z zakresu bibliotekarstwa 
szkolnego, w tym przede wszystkim Międzynarodowej Federacji Stowa-
rzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), w ramach której działa 
sekcja bibliotek szkolnych, obecnie pod nazwą Sekcja Bibliotek Szkol-
nych i Centrów Źródłowych. Działalność IFLA na rzecz bibliotekarstwa 
szkolnego jest znaczna; świadczą o tym m.in. wytyczne do działalności 

bibliotek szkolnych [3], w którym podkreślono ważność współpracy 
wszystkich nauczycieli z bibliotekarzami, a na które wielokrotnie     
Nagowska powoływała się. Jak zaznacza Autorka, „Mimo potencjału 
drzemiącego w szkolnych książnicach, ich możliwości nie są należycie 
wykorzystywane. W wielu przypadkach nauczyciele starali się być sa-
mowystarczalni i po biblioteczne zasoby sięgali sporadycznie – zwłasz-

cza gdy księgozbiór był daleki od kompletności i nie zaspokajał potrzeb. 
W takiej sytuacji funkcja pełniona przez biblioteki szkolne w procesie 
dydaktycznym i wychowawczym nie mogła być w pełni realizowana” 
[6, s. 27]. Można mieć tylko nadzieję, że poradnik Nagowskiej, skiero-
wany głównie do bibliotekarzy i nauczycieli innych specjalności, przy-
czyni się do zmiany postrzegania biblioteki szkolnej. 
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PASZPORT POLITYKI 2010 

 

Nagroda przyznawana w sześciu kategoriach (estrada, film, lite-

ratura, muzyka poważna, plastyka – sztuki wizualne, teatr oraz nagroda 

specjalna kreator kultury). Została ustanowiona w 1993 r. przez tygodnik 

„Polityka”. 

Za rok 2010 w kategorii literatura zostali nominowani: Justyna 

Bargielska, Ignacy Karpowicz oraz Tomasz Piątek. Nominacje zostały 

przyznane przez jury w składzie: Przemysław Czapliński, Paweł Dunin 

Wąsowicz, Grzegorz Jankowicz, Piotr Kofta, Anna Nasiłowska, Robert 

Ostaszewski, Marta Mizuro, Dariusz Nowacki, Kazimiera Szczuka, 

Marek Zaleski. 

18 stycznia 2011 roku ogłoszono, że: „Za rozmach, odwagę i po-

czucie humoru oraz zaufanie do czytelnika, który zostaje zaproszony do 

inteligentnej rozmowy o współczesności” w powieści Ballady i romanse 

nagrodę otrzymał Ignacy Karpowicz. 

  

ŹRÓDŁO:  

http://www.polityka.pl/paszportypolityki/nominacje2010/1511560,1,pasz

porty-2010-nominacje-w-kategorii-literatura.read 

http://www.polityka.pl/paszportypolityki/laureaci2010/1512284,1,ignacy

-karpowicz.read 

BOOK TOP SILESIA. 

50 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK ZDANIEM ŚLĄZAKÓW 

 

BOOK TOP SILESIA to internetowy plebiscyt na 50 najlep-

szych książek. Realizatorem projektu jest Biblioteka Główna Uniwersy-

tetu Śląskiego, UŚ oraz CINIBA, natomiast partnerem – Targi Książki 

w Katowicach. Do udziału w głosowaniu zaproszeni są wszyscy inter-

nauci, jednak przede wszystkim sympatycy i mieszkańcy Śląska i Zagłę-

bia. 

Internetowy portal, na którym można zgłaszać swoje propozycje, 

został uruchomiony 25 stycznia 2011r. Jak można przeczytać, zamiarem 

organizatorów jest „doprowadzić do powstania listy dzieł ważnych dla 
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mieszkańców i sympatyków tego regionu. Listy książek cenionych, 

czytanych, lubianych i polecanych przez Ślązaków i dla Ślązaków”. 

Poza zgłoszeniem własnych nominacji użytkownik może zoba-

czyć pozostałe zgłoszone publikacje wraz z uzasadnieniem internautów.  

Z witryny można także zapoznać się z CINIBĄ (m.in. z dzienni-

kiem budowy oraz odbyć wirtualny spacer), zapewniono również po-

przez linki dostęp do stron organizatorów (BUŚ, UŚ, CINIBA) 

i partnerów plebiscytu (Targi Książki w Katowicach). Na stronie zainsta-

lowano licznik obecnych użytkowników i gości na witryny oraz uru-

chomiono adres e-mail: booktop@bg.us.edu.pl 

Plebiscyt towarzyszy Katowickim Targom Książki, które odbędą 

się w dniach 20-23 października 2011 r. Targi są imprezą towarzyszącą 

staraniom Katowic w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.  

 

ŹRÓDŁO:  

http://www.booktopsilesia.ciniba.us.edu.pl 

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Katowice/1,104386,8998728,Miasto_nie_tylko_

ogrodow__Takze_ksiazek.html 

PO RAZ PIERWSZY – BEZ ZAGŁUSZANIA! RADIA WOLNOŚCI. 

 

Po raz pierwszy – bez zagłuszania! Słowa te należą do Andrzeja 

Mietkowskiego, dyrektora portalu Polskieradio.pl, który uruchomił 

serwis Radia Wolności. Nazwa serwisu chyba najlepiej oddaje histo-

ryczną rolę radiostacji, których zasoby zostały zdigitalizowane. 

Serwis, uruchomiony w styczniu 2011 roku, ma na celu upo-

wszechnienie audycji radiowych − zasobów dźwiękowych dotyczących 

najnowszej historii Polski (czasów żelaznej kurtyny). 

Obecnie w serwisie są udostępnione nagrania z 3 stacji radiowych: 

Polskiej Sekcji Radia BBC (działała w latach 1939-2005); Polskiej    

Sekcji Radia France Internationale (RFI działała w latach 1981-2009) 

oraz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (działała w latach 1952-

1994). 

W portalu można wyszukiwać audycje dotyczące określonych 

osób, tematów i cykli. Autorzy serwisu wyodrębnili 5 920 postaci, nie 

tylko związanych z historią tamtych lat, jak Lecha Wałęsę czy Adama 

Michnika, lecz także artystów (Magdalena Abakanowicz), pisarzy     

(Adam Mickiewicz, Janusz Korczak) i filozofów (Leszek Kołakowski, 
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Tadeusz Kotarbiński). Tematyka zarejestrowanych audycji to nie tylko 

bieżące problemy społeczno-polityczne, lecz także wydarzenia histo-

ryczne i szeroko rozumiana kultura (literatura, periodyki naukowe,    

filozofia). W portalu wyodrębniono 382 tematy, poprzez które można 

wyszukiwać audycje. Przygotowano zestawienie 218 cykli, które przede 

wszystkim grupują informacje historyczno-kulturalne z kraju i zagranicy. 

W serwisie zostały także umieszczone archiwalne zdjęcia. Przy każdym 

nagraniu można znaleźć informacje na temat radiostacji, czasu trwania 

oraz krótką charakterystykę zasobu. Każda grupa (osoba, temat, cykl)    

ma także wbudowany licznik długości audycji w minutach. Dodatkowo 

udostępniono linki do podobnych tematycznie portali: Za kulisami bez-

pieki i partii, Giganci literatury, Rozrywka na wygnaniu, Z archiwum 

Radia Wolna Europa, a także do stacji Polskiego Radia. 

Radia Wolności mają wbudowaną wyszukiwarkę, która umożli-

wia konstruowanie prostych i zaawansowanych kwerend oraz przekie-

rowanie do portali: Wykop, Twister, Google, Delicious, Blip oraz 

Facebook. Użytkownik serwisu może zobaczyć, które audycje są obecnie 

najczęściej słuchane oraz przejrzeć „nowości”. 

Serwis powstał we współpracy z: Narodowym Archiwum Cy-

frowym oraz Radio Free Europe RadioLiberty w 85-lecie istnienia   

Polskiego Radia. W przyszłości do serwisu zostaną dołączone nagrania: 

Głosu Ameryki, Deutsche Welle, Radia Sztokholm oraz innych stacji, 

które nadawały do Polski przed 1989 rokiem.  

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.polskieradio.pl/68,Radia-Wolnosci  

http://wyborcza.pl/1,75475,9003781,Zakazane_audycje_sa_juz_w_sieci.

html 

 

OPRACOWAŁA:  

 

Katarzyna Janczulewicz 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Opiekun: dr Agnieszka Bajor 
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DEBATA „KSIĄŻKA JAKO ZNAK PAMIĘCI” 

 

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Instytut Badań 

Interdyscyplinarnych ARTES LIBERALES oraz Biblioteka Uniwersy-

tecka w Warszawie zorganizowały debatę „Książka jako znak pamięci”, 

która odbyła się 28 lutego 2011 r.  

Inspiracją dla podejmowanych tematów była publikacja Wy-

dawnictwa IBL PAN Libris Satiari Nequeo Oto ksiąg jestem niesyty, 

która została zadedykowana pamięci Ewy J. Głębickiej. 

O książce jako znaku pamięci oraz o zmarłej w 2008 roku Ewie 

Głębickiej rozmawiali jej przyjaciele i znajomi: prof. dr hab. Jerzy Axer, 

dyrektor IBI AL, prof. dr hab. Piotr Wilczek IBI AL, prof. UW Paweł 

Stępień IBI AL, dr Magdalena Kinga Górska IBL PAN, dr hab. Jacek 

Wójcicki IBL PAN, prof. UW Joanna Partyka IBI AL, IBL PAN, Bella 

Szwarcman-Czarnota z dwumiesięcznika „Midrasz” oraz Ewa Kobier-

ska-Maciuszko, dyrektor BUW.  

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&

id=1137 

KONKURS „POMYSZKUJ W BIBLIOTECE – 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2011” 

 

Konkurs przeprowadzany był w ramach europejskiego „Tygo-

dnia z Internetem 2011”. Biblioteki biorące w nim udział między 

28 lutego a 5 marca musiały zorganizować spotkanie dla seniorów we-

dług jednego z zaproponowanych scenariuszy, a następnie przekazać 

opis spotkania wraz ze zdjęciami za pośrednictwem formularza konkur-

sowego na www.biblioteki.org. Do wygrania były cenne nagrody rze-

czowe: sprzęt multimedialny, zestawy podręczników ufundowane przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Microsoft i UPC 

Polska. 

Do 5 marca 2011 roku trwała ogólnoeuropejska kampania mają-

ca na celu zachęcenie jak największej liczby osób – przede wszystkim 

tych, które dotąd nie używały Internetu – do wykorzystania jego różnych 

możliwości. „Tydzień z Internetem 2011” koordynuje Telecentre-
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Europe, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Neelie Kroes – 

Komisarz Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej. 

Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek. 

W Polsce „Tydzień z Internetem 2011” jest skierowany przede wszyst-

kim do osób powyżej 50. roku życia. 

 

ŹRÓDŁO:  

http://bibliosfera.net/preview/1271/konkurs-pomyszkuj-w-bibliotece-

tydzien-z-internetem-2011/ 

 

OPRACOWAŁA:  

 

Anna Brzoska 

Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców  

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Opiekun: dr Agnieszka Bajor 

WIKIMEDIA POLSKA 2011 

 

Konferencja Wikimedia Polska 2011 była szóstą tego rodzaju 

imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Miała 

ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących 

udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z pro-

blematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym 

się społeczeństwie informacyjnym, jak i twórców działających na polu 

wolnej kultury. Konferencja odbyła się w dniach 18-20 marca 2011 r.    

we Wrocławiu w Hotelu Tumskim. 

 

ŹRÓDŁO:  

http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2011  
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NAGRODA SEZONU WYDAWNICZO-KSIĘGARSKIEGO IKAR 

 

Podczas inauguracji II Warszawskich Targów Książki już po raz 

13. wręczono Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR. 

Nagroda Sezonu Księgarsko-Wydawniczego IKAR 2010/2011 za wyj-

ście z wieloletniej zapaści, przywrócenie wartościowej oferty wydawni-

czej oraz interesujące działania promocyjne została przyznana Państwo-

wemu Instytutowi Wydawniczemu w roku jubileuszu 65-lecia. 

Przyznano również dwa wyróżnienia. Drukarnia Opolgraf S.A. 

otrzymała wyróżnienia za oryginalne i umiejętne połączenie promocji 

własnej firmy z promocją książki i czytelnictwa, autorski projekt       

„Fabryka Inspiracji” – comiesięczne spotkania czytelników z autorami 

książek w zakładowej introligatorni. Z kolei Biblioteka Publiczna m.st. 

Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego czyli 

Biblioteka na Koszykowej wyróżniona została za konsekwentne, od lat 

wręcz modelowe działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa adreso-

wane do wszystkich grup wiekowych, za pełnienie bibliotecznej służby 

pomimo sędziwego wieku na dwóch aż „etatach” 

 

ŹRÓDŁO:  

http://isbnik.bloog.pl/kat,0,page,3,index.html  

„BIBLIOTEKI DLA OTWARTEGO ŚRODOWISKA: STRATEGIE, 

TECHNOLOGIE I PARTNERSTWO” 

 

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2011 r. na Politechnice Warszaw-

skiej odbyła się 32. międzynarodowa konferencja pracowników bibliotek 

uczelni technicznych pod hasłem: „Libraries for an Open Environment: 

strategies, technologies and partnerships”.  

Tematyka konferencji koncentrowała się na otwartym dostępie, 

otwartej komunikacji międzyuczelnianej, e-learningu, otwartych zaso-

bach dla szkolnictwa wyższego, repozytoriach i bibliotekach cyfrowych 

oraz ulepszaniu umiejętności bibliotekarskich. 

Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w Singapurze na Na-

nayang Technological University w dniach 4-7 czerwca, a jej tematem 

„Strategie bibliotek dla następnych pokoleń użytkowników.” 
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ŹRÓDŁO: 

http://otwartanauka.pl/blog/2011/05/konferencja-iatul-na-politechnice-

warszawskiej-libraries-for-an-open-environment/  

 

OPRACOWAŁA: 

 

Sylwia Bem 

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

e-mail: sbem@wsb.edu.pl 

BRITISH LIBRARY UDOSTĘPNIA ZBIORY ON-LINE 

 

Dyrektorzy British Library postanowili udostępnić część swoich 

najcenniejszych zbiorów w technologii cyfrowej. Jest to możliwe dzięki 

współpracy z firmą Google, która upowszechnia je w Internecie oraz 

ponosi wszelkie koszty tego przedsięwzięcia. Zbiory British Library 

objęte tą inicjatywą obejmują 250 000 tytułów książek (40 000 000 

stron), wydanych w latach 1700-1860, do których wygasły już prawa 

autorskie. Można je znaleźć na stronach: www.bl.uk oraz books.     

google.co.uk. 

Książki obejmują okres rewolucji francuskiej, bitwy pod Trafal-

garem, rewolucji przemysłowej w Anglii oraz wojny krymskiej. Wśród 

nich znajdą się także publikacje o charakterze technicznym, naukowym 

i przyrodniczym. 

Jak mówi dyrektor British Library – Lynne Brindley – projekt 

ten ma sprawić, że wiedza stanie się bardziej powszechna i dotrze do 

każdej zainteresowanej osoby, bez względu na ograniczenia terytorialne, 

finansowe czy czasowe. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,6,4,26007.php 
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CENTRUM OTWARTEJ NAUKI 

 

Dzięki pracy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania     

Matematycznego i Komputerowego powstało repozytorium Centrum 

Otwartej Nauki, w którym gromadzone i udostępniane są materiały 

naukowe, takie jak: artykuły (opublikowane i nieopublikowane), dokto-

raty, książki, materiały konferencyjne oraz raporty. Dostępne są one pod 

adresem www.depot.ceon.pl 

Jest to pierwszy tego typu projekt o charakterze otwartym – z za-

sobów może korzystać każdy, a przede wszystkim naukowcy ze wszyst-

kich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Przeglądanie i pobie-

ranie materiałów jest bezpłatne, natomiast zarejestrowanie się na stronie 

internetowej gwarantuje dodatkowe korzyści, m. in. otrzymywanie po-

wiadomień o aktualizacjach. 

Istotna jest także możliwość dzielenia się własną pracą naukową 

na zasadach wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://koed.org.pl/2011/06/repozytorium-centrum-otwartej-nauki/ 

BABIN 2.0 

 

BABIN 2.0 to serwis, którego zadaniem jest informowanie na 

bieżąco o treści artykułów mających duże znaczenia dla bibliotekoznaw-

stwa i informacji naukowej. Jest to nowa wersja Bibliografii Analitycznej 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, tworzonej przez Zakład 

Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej. Jest on prowadzo-

ny w postaci bloga, co umożliwia komentowanie zamieszczanych tek-

stów i prowadzenie dyskusji między użytkownikami.  

BABIN 2.0 uwzględnia publikacje z około stu pięćdziesięciu 

czasopism z dwudziestu krajów w sześciu językach. Problematyka oma-

wianych artykułów to, m.in.: tendencje we współczesnym światowym 

bibliotekarstwie, dokumentacji i nauce o informacji oraz kulturowe, 

społeczne i technologiczne aspekty pracy w bibliotece. 
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ŻRÓDŁO: 

http://www.bn.org.pl/aktualnosci/271-babin-2.0-%E2%80%93-przeglad-

nowych-artykulow-o-bibliotekarstwie-i-informacji-naukowej.html 

 

OPRACOWAŁA: 

 

Joanna Kaźmierczak 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Opiekun: dr Agnieszka Bajor 

e-mail: asia.kazmierczak91@gmail.com 

ŚWIATOWY KONGRES IFLA 

 

W dniach 13-18 sierpnia w San Juan (Portoryko) odbył się 

77. Światowy Kongres IFLA. Jego temat przewodni brzmiał: „Libraries 

beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all”. Brali 

w nim udział bibliotekarze z kilkudziesięciu krajów świata. Program 

zawierał sesje tematyczne, sesje plenarne, sesję posterową, obrady   

plenarne IFLA wraz z głosowaniem oraz obrady poszczególnych komisji 

i sekcji IFLA. Podczas tych ostatnich podejmowane są decyzje dotyczą-

ce standardów i wytycznych we wszystkich dziedzinach współczesnego 

bibliotekarstwa. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.nowyebib.info/wiadomosci/archiwum-wiadomoci/548-77-

swiatowy-kongres-ifla 

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&

id=1326 

LAUREACI ŚLĄSKIEGO WAWRZYNU LITERACKIEGO 2010 

 

Wyłoniono laureatów Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2010. 

W tegorocznym plebiscycie najwięcej głosów oddano na Lajermana 

Aleksandra Nawareckiego. Drugie miejsce zajęła książka Oskarżona: 
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Wydarzenia 

Wiera Gran Agaty Muszyńskiej a trzecie – Dziennik pisany później 

Andrzeja Stasiuka. Śląski Wawrzyn Literacki jest nagrodą przyznawaną 

przez czytelników Biblioteki Śląskiej za najlepszą książkę poprzedniego 

roku kalendarzowego. Pierwszy konkurs odbył się w 1999 r. 

 

ŹRÓDŁO: 

http://www.bs.katowice.pl/news.po?news=20110801-

00,Znamy%20Laureata%20%C5%9Al%C4%85skiego%20Wawrzynu%

20Literackiego%202010 

 

OPRACOWAŁA: 

 

Małgorzata Jonkisz 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Opiekun: dr Agnieszka Bajor 

e-mail: malgorzata.jonkisz@op.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

KOŁO NAUKOWE BIBLIOTEKOZNAWCÓW 

PRZY INSTYTUCIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA 

I INFORMACJI NAUKOWEJ 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 

zaprasza 

 

pracowników naukowych, pracowników bibliotek, 

ośrodków informacji, archiwów itp., doktorantów, 

studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

do współpracy i nadsyłania artykułów 

do recenzowanego półrocznika 

 

„NOWA BIBLIOTEKA” 
 

Proponowana tematyka numerów: 

 

Użytkownicy - jak ich łapać i zatrzymywać? 2/2012 — do 15 marca 2012 r. 

 

Metodologia bibliotekoznawcza 1/2013 — do 15 września 2012 r. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


