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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
W marcowym numerze „Szum Informacyjnego” zapraszamy w podróŜ do
kraju z długą i barwną tradycją, w którym przeszłość splata się z teraźniejszością.
Określany jest

on na całym świecie mianem Kraju Kwitnącej Wiśni czy

Wschodzącego Słońca.
Bunko, manga, anime, konwenty i kendo to tematy, o których opowiedzą
nasi wykładowcy oraz studenci. Ich artykuły swoją twórczością wzbogaciła nasza
studentka - Anna Szczęśniak.
W numerze nie zabrakło równieŜ artykułów dotyczących Ŝycia naszej
Uczelni. W dziale tym zaprezentowaliśmy sprawozdanie z promocji ksiąŜki prof. dr
hab. Danuty Sieradzkiej i dr Marii Kalczyńskiej, dotyczącej losów polskich
bibliotek za granicą.
Ponadto, nasza koleŜanka Dominika Paleczna podzieliła się swoimi
wraŜeniami z pobytu w Bratysławie, zorganizowanego w ramach studenckiej
wymiany zagranicznej

programu

„Erasmus”. W jej artykule znajdziecie

odpowiedź na pytanie, jak to jest studiować bibliotekoznawstwo na Słowacji.
Mamy nadzieję, Ŝe zamieszczone artykuły, a w szczególności te dotyczące
niezwykłej i tajemniczej Japonii przypadną wszystkim do gustu oraz dostarczą
wielu ciekawych i cennych informacji.
Jednocześnie

zapraszamy

do

lektury

następnego

numeru,

którego

interesującym punktem będzie „Hinduski kącik.”

Z okazji zbliŜających się
Świąt Wielkanocnych pragniemy
złoŜyć wszystkim Czytelnikom
najserdeczniejsze Ŝyczenia:
duŜo zdrowia, radości, smacznego
jajka, mokrego dyngusa oraz
odpoczynku
w rodzinnym gronie.
Redakcja

3

dr Hanna Langer

„Bunko” - japoński sposób na biblioteki
Pierwsze placówki przeznaczone
dla

dzieci,

poprzedzone

otworzyła w swoim domu bibliotekę pod

inicjatywami

nazwą

„Katsura

opublikowaniu

tzw.

zaczęły

działalności stała się znaną i symboliczną

powstawać w II połowie XIX w. w

biblioteką w historii bunko. SłuŜyła ona

Stanach

Wielkiej

bowiem nie tylko zabawie i promocji

wówczas

czytania, ale takŜe jako miejsce obserwacji

potrzeb

dzieci oraz ich wyborów lekturowych.

specjalnie

Wynikiem tych spostrzeŜeń była m.in.

tworzonym księgozbiorom w bibliotekach

szczegółowa lista ksiąŜek wypoŜyczonych

publicznych. Wśród prywatnych inicjatyw

przez

na pewno na uwagę zasługują biblioteki

charakterystyką jako czytelników. Pisarka

otwierane

bunko,

omówiła teŜ usługi biblioteczne dla dzieci

nieformalne instytucje

oferowane w połowie lat pięćdziesiątych

niedzielnymi,

Zjednoczonych

Brytanii.

i

DostrzeŜono
zaspokojenia

konieczność
czytelniczych

dzieci

w

Japonii

działające jako

dzięki

-

tzw.

biblioteczne.

dzieci

z

na

Po

prywatnymi i siecią bibliotek związaną z
szkołami

ksiąŜki

Bunko”.
temat

ich

jej

dokładną

XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Trudno ustalić, kiedy powstała

Północnej,

Kanadzie

pierwsza biblioteka typu bunko. Wiadomo

Zagraniczne

biblioteki

jedynie, Ŝe w 1906 r. Kasui Takenuki -

wraŜenie na pisarce, która uznała, Ŝe

pisarz dziecięcy, wydawca i bibliotekarz -

instytucje

udostępnił księgozbiór w swoim domu w

odpowiedni pośrednik między dziećmi i

Tokio. Z inicjatywą zakładania bunko

dobrymi ksiąŜkami. Zatem w opinii pisarki

początkowo wychodzili głównie pisarze,

nie naleŜało tworzyć bunko, ale biblioteki

ale obecnie liczne biblioteczki otwierają

publiczne jako miejsca rozpowszechniania

równieŜ zwykli obywatele.

właściwej

te

i

Europie.

zrobiły

funkcjonowały

literatury

dla

duŜe

jako

młodych

Prawdziwy rozkwit bunko przypadł

czytelników. M. Ishii podkreśliła trudności

na lata sześćdziesiąte XX w. Rozwój tych

związane z utrzymaniem bunko, poniewaŜ

bibliotek zapoczątkowała Momoko Ishii,

według niej wymagały one poświęcenia i

znana

zbyt duŜego zaangaŜowania dla zwykłych

autorka

ksiąŜek

dla

dzieci,

tłumaczka i wydawca, która w 1958 r.

ludzi.
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Pisarka

proponowała

zatem

zbudowanie

większej

liczby

oferować dzieciom ksiąŜki. Choć liczne

bibliotek

publicznych utrzymywanych z podatków

bunko

państwowych,

substytutem bibliotek publicznych i często

aby

promować

dobre

ksiąŜki dla dzieci.

nie

mogły

być

doskonałym

je zamykano, wiele z tych nieformalnych

Publikacja M. Ishii wprawdzie nie

instytucji odegrało ogromną rolę jako

znalazła się na listach bestsellerów, ale jej

miejsca promocji dobrego piśmiennictwa

popularność

dla dzieci, jak równieŜ przyczyniając się

wśród

kobiet

zainteresowanych czytelnictwem młodych

do

ludzi sprawiła, Ŝe wiele wolontariuszek

wśród lokalnej społeczności. MoŜna nawet

zdecydowało się na otwarcie bunko, choć

stwierdzić, Ŝe gdyby w Japonii nie było

nie było to intencją pisarki. Dokładnie nie

bunko,

wiadomo, dlaczego publikacja pobudzała

bogactwa dziecięcej lektury, szczególnie

entuzjazm dla małych bibliotek. MoŜe opis

do wczesnych lat osiemdziesiątych XX w.,

codziennych zajęć w bunko był tak

kiedy część regionów było pozbawionych

atrakcyjny,

przekazywała

bibliotek publicznych. Dla uŜytkowników

czytelnikom tylko interesujące aspekty

bunko były czymś więcej niŜ tylko

funkcjonowania bunko, w przeciwieństwie

substytutem

do oczekiwań pisarki. Jej ksiąŜka stała się

Panowała w nich domowa atmosfera i

zatem

bliskie relacje wolontariuszy z dziećmi,

Ŝe

jednym

przyczyniły

się

szczególnie

w

ksiąŜka

z

czynników,

do

rozwoju

okresie

które

czytelniczego

środowiska

wiele

czego

bunko,
od

rozwoju

dzieci

nie

bibliotek

często

poznałoby

publicznych.

brakuje

bibliotekom

lat

publicznym. Dla dzieci pani z bunko jest

sześćdziesiątych do osiemdziesiątych. W

nie tylko bibliotekarką, ale takŜe bardzo

1980 r. spisano 4406 bunko, ale moŜna

szczególną

szacować, Ŝe w całej Japonii mogło być

nauczycielami),

wówczas ponad 5000 takich nieformalnych

spotykają i z którą regularnie rozmawiają.

bibliotek.

Zadaniem wolontariuszy w bunko jest

Na popularność bunko w drugiej

osobą

(poza
którą

rodzicami

i

systematycznie

bowiem zachęcenie dzieci do odwiedzin i

połowie XX w. wpłynęło wiele czynników.

odczucia radości czytania.

Na pewno jednym z nich było wydanie

Zdano sobie jednak sprawę z faktu,

wspomnianej wcześniej ksiąŜki M. Ishii.

iŜ zakładanie instytucji gwarantujących

Największym jednak impulsem dla kobiet

dzieciom wolny dostęp do ksiąŜek jest

zakładających prywatne biblioteki był brak

obowiązkiem słuŜb publicznych. Zaczęto

bibliotek

wówczas zabiegać u władz o otwieranie

zaczęły

publicznych.
zatem

otwierać

Wolontariuszki
bunko,

aby

bibliotek
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publicznych.

W

niektórych

przypadkach starania te odniosły sukces i

zabawę i przyjemność, które chcą dzielić

udostępniono takie placówki z oddziałami

nie tylko ze swoimi dziećmi, ale takŜe

dziecięcymi lub poprawiono jakość usług

innymi w okolicy. Dorosłych motywują teŜ

bibliotecznych w ich regionie. Z kolei tam,

takie społeczne czynniki, jak np. mniejsze

gdzie nie przekonano urzędników do

zainteresowanie czytaniem wśród dzieci,

swoich

miały

kładzenie nacisku na osiągnięcie sukcesu

bibliotek

materialnego, a nie na zainteresowanie

propozycji,

uświadamiać
publicznych

bunko

potrzebę
i

waŜność

czytania

pięknem natury człowieka i środowiska

dla

prawidłowego rozwoju dzieci.
Obecnie

liczba

naturalnego czy wreszcie silny nacisk na

bunko

uległa

szkolną

edukację

zorientowaną

na

zmniejszeniu, ale szacuje się, Ŝe jest ich od

egzaminy pozwalające dostać się na studia.

3000 do 4000. Trudno jest jednak nadal

Dorośli członkowie wiedzą, Ŝe muszą coś

dokładnie

scharakteryzować

zrobić dla swoich dzieci i tych z okolicy,

funkcjonowanie tych bibliotek, poniewaŜ

więc otwierają bunko lub uczestniczą w

nie

ich działalności.

wszystkie

placówki

przechowują

zapisy o swojej działalności, w tym dane
statystyczne

na

np.

bunko

dyskutują zatem o kryteriach selekcji

bibliotece, uczestników storytellingu czy

ksiąŜek, technikach głośnego czytania,

wypoŜyczonych ksiąŜek. Badania utrudnia

opowiadania, jak równieŜ o lokalnej

takŜe fakt, iŜ bunko nie tylko są szybko

polityce bibliotecznej, którą porównują ze

otwierane,

a

strategiami w innych regionach. Dorośli w

informacja o nich nie jest niestety z reguły

bunko są wolontariuszami, dają swój czas

rejestrowana.

prywatny, pieniądze i pracę na rzecz

takŜe

wizyt

członkowie

w

ale

temat

Dorośli

zamykane,

Członkami bunko są nie tylko

rozwoju środowiska dzieci. W zamian za

dzieci, ale takŜe dorośli, wśród których

to mają satysfakcję, pozytywną reakcję

przewaŜają ludzie w wieku ok. 30 - 40 lat,

dzieci, reakcje ludzi, którzy w bunko

zazwyczaj kobiety. Wiele z nich to matki,

widzą

których dzieci dorastają i mają duŜo czasu,

dziecka ksiąŜką, docenianie ich pracy

aby zostać wolontariuszami. Zostają nimi

przez

takŜe

współpracę z nimi.

ludzie,

(szczególnie

którzy

ksiąŜki

dla

lubią

czytać

dzieci),

dobre

lokalne

miejsce

zainteresowania

biblioteki

publiczne

i

bo

Ponad 80% bunko nie wprowadziło

uwaŜają, Ŝe zwyczaj czytania jest dobrym

opłat za korzystanie z biblioteki; w

sposobem na wykształcenie osobowości i

pozostałych przypadkach są to kwoty

charakteru dziecka. Traktują czytanie jak

symboliczne.
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Członkostwo

w

bunko

pozwala

dzieciom

na

członkowie

wypoŜyczanie

bunko,

przy

ksiąŜek, uczestnictwo w systematycznych i

wsparciu

okazjonalnie organizowanych zajęciach.

publicznej.

Nie

istotne znaczenie mają zainteresowania

ma

ograniczeń

wiekowych,

ale

najczęściej z bunko korzystają małe dzieci,

bibliotekarza

moŜliwym

W

z

biblioteki

dokonywanej

selekcji

czytelnicze dzieci.

choć teŜ młodzieŜ (w tym studencka, która

Programy prowadzone w bunko są

najczęściej pomaga w pracy). Jednak około

podobne do form pracy w bibliotece

17 roku Ŝycia młodzi ludzie przestają

publicznej:

wypoŜyczanie

przychodzić do bunko, jedynie czasem je

opowiadania

(np.

odwiedzają, aby poczytać ksiąŜkę lub

kamishibai – formę przedstawiania baśni

spotkać się z osobami prowadzącymi

za

biblioteczki.

najwaŜniejsze wydarzenia fabuły), gawędy

pomocą

ksiąŜek,

wykorzystuje

ilustracji

się

obrazujących

Liczba woluminów znajdujących

o ksiąŜkach, teatrzyk kukiełkowy i inne

się w bunko jest bardzo róŜna. Te mniejsze

programy promujące ksiąŜki i czytanie

gromadzą nawet poniŜej 100 tomów, a te

wśród dzieci. Mogą one takŜe uczestniczyć

największe 10 000. Pamiętać jednak

w takich zajęciach, jak np. origami,

trzeba, Ŝe im większy księgozbiór, tym

przedstawienia kukiełkowe czy zajęcia na

trudniej znaleźć dla niego pomieszczenie.

zewnątrz (np. wycieczki, wyjazdy na

Działalność bunko prowadzona jest zwykle

obozy, a takŜe obserwowanie gwiazd,

w

Ŝe

gotowanie). Niektóre biblioteki praktykują

odpowiednim miejscem jest takŜe m.in.

wspólne czytanie przez dzieci i rodziców.

przedszkole czy

kościół, a nawet np.

Oczywiście najlepiej, kiedy czynność ta

nieuŜywany autobus czy wagon pociągu.

staje się codzienną aktywnością w domu

RóŜnice dotyczą godzin otwarcia, choć

od chwili narodzenia dziecka. Dzieci

większość jest dostępna przynajmniej raz

japońskie bardzo szybko potrafią same

w tygodniu, ale z niektórych moŜna

czytać, bo juŜ w wieku trzech czy czterech

korzystać codziennie. Poszczególne bunko

lat. Jest to moŜliwe dzięki temu, Ŝe w

współpracują ze sobą, jak równieŜ z

ksiąŜkach

bibliotekami publicznymi, a tam gdzie

wykorzystuje się proste słownictwo. Jego

takich placówek nie ma – działają na rzecz

odczytanie nie sprawia trudności tym

ich uruchomienia. Ta współpraca dotyczy

dzieciom, które wcześniej wysłuchały

m.in. wypoŜyczenia ksiąŜek w depozyt z

tekstu przeczytanego przez rodziców.

domu.

Zdarza

się

jednak,

dla

dzieci

do

pięciu

lat

KaŜde bunko ma wiele problemów.

biblioteki publicznej. Okres wypoŜyczenia
jest róŜny. Lektury wybierają dorośli

Niełatwo
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jest

znaleźć

miejsce

do

ulokowania ksiąŜek, jak równieŜ dobrych

BIBLIOGRAFIA:

wolontariuszy zainteresowanych pracą w

1. Papuzińska

J.:

Bunko

bunko. Małe fundusze często ograniczają

dobrosąsiedzka

zakup ksiąŜek i organizowanie zajęć dla

dzieci. „Guliwer” 1991 nr 1, s. 36-

dzieci.

38.

Czasem

teŜ

Ŝe

rozwojem

uwaŜają,

lokalne

władze

biblioteka

dla

umiejętności

2. Takahashi K.: Bunko: a private

czytelniczych powinny się zająć formalne

children’s library in Japan. A short

instytucje edukacyjne, a nie placówki

introduction to bunko. W: World

powstające

prywatnym

library and information congress:

inicjatywom. NiezaleŜnie od tych sądów

72nd IFLA General Conference and

osoby prowadzące bunko twierdzą, Ŝe

Council : “Libraries: Dynamic

nadal

czytelnicze

Engines for the Knowledge and

zainteresowania dzieci i chcą to robić tak

Information Society” 20 -24 August

długo aŜ obecni czytelnicy staną się

2006,

rodzicami i przekaŜą swoim dzieciom

27.02.2008].

miłość do ksiąŜek.

Internecie:

chcą

dzięki

wpływać

na

Seoul,

Korea.

[Dostęp

Dostępny

w
http://

www.ifla.org/IV/ifla72/papers/081Takahashi-en.pdf

Ewa Warząchowska

Nie całkiem na serio, słów kilka o mandze...

komiks.

komiks jest „japoński”. Spróbuję zatem

Właściwie na tym moŜna by zakończyć

wyjaśnić co odróŜnia mangę od innych

kwestię wyjaśnienia terminu, nie bawiąc

komiksów i dlaczego znajduje ona coraz

się w zagmatwane i wyzute z logiki

większe rzesze fanów na całym świecie.

Manga

to

japoński

definicje. Niestety tyle o mandze wie
prawie kaŜdy i z pewnością nikomu nie

Trochę historii (właściwie to troszeńkę)

trzeba tłumaczyć czym jest komiks. Nie
kaŜdy natomiast wie co to znaczy, Ŝe

rysunku
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Korzenie

sztuki

sięgają

bardzo

japońskiego
dawna.

Na

początku

materiałem,

makulaturowym.

który

Są

to

przewaŜnie

wykorzystywali Japończycy do rysowania

tygodniki i miesięczniki ukazujące w

swoich

odcinkach fragmenty serii rysunkowych.

historii

były

zwoje

płótna.

JednakŜe wytwarzanie takich rysunków

Historie

było bardzo pracochłonne, a przez to

magazynach są rozmaite, zarówno pod

dostępne tylko dla niewielkiej grupy

względem treści jak i objętości, od

zamoŜnych obywateli. Jedynie rysunki

krótkich,

malowane

kawałkach

zagmatwane wielotomowe serie, które

drewna, zwanych Ukiyo - e, mogły być

ciągną się latami niczym brazylijska

dostępne dla większego grona odbiorców.

telenowela. Następnie te historie, które

Z tymi właśnie drzeworytami Japończycy

najbardziej

zaczęli wyczyniać prawdziwe cuda. Z

zbierane są w małego formatu zgrabne,

czasem

grafiki

czarno - białe ksiąŜeczki z kolorową

papierowe, a po drugiej wojnie światowej,

okładką, zawierające od ok. 200 do 500

pod wpływem amerykańskim, w mangę w

stron. O dalszym losie konkretnego tytułu

dzisiejszej postaci. Na początku XIX w.

decyduje potem stopień jego popularności.

japoński

Te najpopularniejsze mają wiele reedycji,

na

specjalnych

zmieniły się

artysta

one

Katsushika

w

Hokusai

zamieszczane

w

jednowątkowych

podobają

po

owych

długie,

się czytelnikom,

określił te dzieła, tworząc nowe słowo

wydań

łączące dwa inne, „Man - Ga”, co moŜna

wydawnictw

przetłumaczyć

„niepohamowane

artbooków) i mnóstwa innych gadŜetów

obrazy”. Były to wówczas luźne szkice

związanych z daną serią. Następnie droga

opatrzone

wykonane

prowadzi na ekran. Najbardziej kultowe i

pędzlem i tuszem. Naturalnie miały one

rozchwytywane mangi adaptowane są w

niewiele wspólnego z tym, co obecnie

seriale TV, na rynek wideo (OAV), czy teŜ

nazywamy mangą. Faktem jest jednak, Ŝe

jako

to właśnie grafiki Hokusai moŜna uznać za

Nierzadko

praprzodków współczesnej mangi. To tyle

bohaterów stanowią podstawę scenariusza

jeŜeli chodzi o historię. Teraz parę

do

informacji o sposobie ukazywania się

aktorów (tzw. dram).

jako

komentarzami,

specjalnych,

albumowych

pełnometraŜowe

serialu

przepięknych

wersje

perypetie

z

udziałem

(tzw.

kinowe.

komiksowych

prawdziwych

mangi w dniu dzisiejszym.
śywot mangi zaczyna się na łamach

Jak TO właściwie wygląda...

specjalnych

„Shonen

O tym, Ŝe dany komiks jest mangą nie

Jump” - dla chłopców, „Ribon” - dla

świadczy jedynie to, Ŝe powstał w Japonii.

dziewcząt)

czasopism

drukowanych

(np.

na

papierze

Manga to równieŜ oryginalny, jedyny w
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swoim

rodzaju

sposób

opowiadania

Warto takŜe zwrócić uwagę na dość

historii, prowadzenia fabuły, a takŜe

charakterystyczne pokazywanie emocji.

charakterystyczna kreska, kolorystyka i

KaŜda emocja od złości po radość i smutek

szczególna prezentacja postaci.

pokazywana jest w inny (zazwyczaj dość
komiczny) sposób. Śmieszne są zwłaszcza
te fragmenty, w których emocjom ulegają
te

szczególnie

piękne

postaci.

Przy

omawianiu stylu japońskiego nie sposób
nie

wręcz

wspomnieć

poszczególnych

stron.

o

kadrowaniu

W

komiksach

europejskich i amerykańskich „ramki”, w
których

rozrysowana

jest

historia

są

przewaŜnie prostokątne bądź kwadratowe i
zachowują podobny rozmiar. W mandze
pod

tym

względem

panuje

zupełna

dowolność. KaŜda strona traktowana jest
jak małe dzieło sztuki.
Ramki przyjmują rozmaite kształty
i

rys. Anna Szczęśniak

w

sposób

Ŝaden

nie

ograniczają

rysunków, a jedynie stanowią ich tło. Z
Upraszczając

sprawę

kolei poszczególne elementy obrazu (np.

moŜna

drzewa,

powiedzieć, Ŝe styl mangowy widać przede
wszystkim

w

sposobie

rozmieszczane

rysowania

sprawia,

fryzury. Oczywiście nie zawsze tak jest,

jednak

Japończycy z
swoje

postaci

faktem

japońskim

Ŝe

upodobaniem

obdarzają

wszystkimi

cechami

manga

wydaje

się

być

Kolejną róŜnicę między komiksem

słusznymi.
jest,

Ŝe

niezwykle przejrzysta i estetyczna.

posługuję się tutaj pewnymi uogólnieniami

Niemniej

zupełnie

zwrócić największą uwagę. To wszystko

szczuplutkie twarzyczki oraz dziwaczne

chociaŜ

stronie

są

co autor chce zaakcentować i na co

inne kobiece atrybuty), smukłe sylwetki,

stereotypami,

na

ludzie)

nieprzewidywalnie, w zaleŜności od tego

bohaterów, posiadających: wielkie oczy (i

i

przedmioty,

a

zachodnim

stanowi

kolorystyka. Jak wiadomo manga jest
czarno - biała. Ta cecha jest chyba
najbardziej

fizycznymi, których im brakuje.

widoczna.

Co

ciekawe

mangacy (ludzie rysujący mangę) do
10

perfekcji

wręcz

opanowali

prezentuje sposób czytania kadrów na

sztukę

stronie.

operowania tymi dwoma kolorami. Przy
pomocy

wyłącznie

czerni

i

bieli

(ewentualnie szarości) potrafią doskonale i
niezwykle ekspresyjnie wyrazić wszystko od emocji po przedmioty. Przyznaję, Ŝe
kiedy czytałam mangę po raz pierwszy
miałam

wraŜenie

pewnego

niedosytu.

Czułam się jakbym czytała kolorowankę
dla dzieci i walczyłam z przemoŜną chęcią
pokolorowania wszystkich tych białych
miejsc. Z czasem przywykłam do tej
monochromatycznej estetyki i teraz wydaje
mi się ona zupełnie naturalna.

Bohater bohaterowi nie równy
Bohaterowie mang generalnie są piękni
(generalnie poniewaŜ wiele zaleŜy od
umiejętności mangaków i subiektywnych
preferencji

estetycznych

czytelników).

Jednak japońscy autorzy doskonale zdają
sobie sprawę z tego, Ŝe wygląd to nie
wszystko, dlatego teŜ obdarzają swoich
bohaterów

nie

tylko

fantastycznym

wyglądem, ale takŜe bogatą, niebanalną
osobowością.
pewna

rys. Anna Szczęśniak

Ich charaktery cechuje

wieloznaczność,

która

często

wzbudza wiele kontrowersji. W mandze
jak w Ŝyciu - nie ma wyłącznie dobrych

Inną charakterystyczną cechą mangi

czy wyłącznie złych postaci.

jest sposób jej czytania. Mangę czyta się

Bohaterów trudno jest ocenić po

od tyłu (to co my uwaŜamy za okładkę

wyglądzie, gdyŜ ten bywa złudny (w

przednią jest w mandze okładką tylną) i od

odróŜnieniu

prawej do lewej strony. PoniŜszy obrazek

od

produkcji

np.

amerykańskich). W mandze „ten dobry”
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często nie jest taki nieskazitelny jakby się

wszystkim cechy pozwalające mu dobrze

wszystkim wydawało, popełnia błędy, a w

funkcjonować w obrębie grup, do których

niektórych

przynaleŜy. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe

sytuacjach

zachowuje

się

niewłaściwie. Z kolei „temu złemu” zdarza

dla

się odsłonić przed światem jakieś ludzkie

indywidualistycznej

uczucia i serce zdolne do czynienia dobra.

traktowanie osobistych pragnień, celów,

Taka

zachcianek

złoŜoność

charakterów

postaci

kogoś

z

jako

kręgu

kultury

oczywiste

jest

najwaŜniejszych.

W

uniemoŜliwia ich łatwe szufladkowanie i

kulturach kolektywistycznych natomiast

myślenie stereotypami. Z drugiej strony

motywacja w postępowaniu często rodzi

ułatwia utoŜsamienie się z bohaterami.

się z chęci dopasowania się do grupy.

równieŜ

NaleŜy
róŜnicach

wspomnieć

kulturowych,

które

o

przeciętnego

Porównując
Japończyka

wbrew

i

Europejczyka

trzeba

pozorom mają istotny wpływ na to jak

podkreślić, Ŝe obaj czytają tę samą mangę.

cudzoziemcy mogą odbierać postępowanie

Japończyk jest w stanie doskonale wczuć

mangowych postaci. Owych róŜnic jest

się w sytuację bohatera, mało tego rozumie

całkiem sporo jednak w tym miejscu

i

moŜna skupić się na podstawowej, czyli na

postępowania.

sposobie

We

często bezskutecznie próbuje zrozumieć

współczesnej nauce istnieje zróŜnicowanie

motywy postępowania bohatera mangi - a

na

nie jest to proste…

postrzegania

kultury

świata.

indywidualistyczne

(Stany

popiera

jego

wybory

i

Europejczyk

motywy
natomiast

Zjednoczone, Europa) i kolektywistyczne

Nic więc dziwnego, Ŝe mangowi

(Afryka, Daleki Wschód). W zachodniej

bohaterowie tak intrygują nas, członków

wizji jednostki promuje się niezaleŜność,

kultur

samodzielność

przyzwyczajonych do widzenia ludzi w

i

niepowtarzalność,

natomiast w kulturach azjatyckich nacisk
kładzie

się

na

potrzeb

uwzględnianie
dopasowanie

wraŜliwość,

na

bliźnich,

harmonijne współŜycie z ludźmi. Dlatego

zdefiniować mangę, juŜ nie jako komiks

teŜ,

stricte japoński, ale raczej jako komiks

dla

najwaŜniejsze

otoczenia

Manga, Manghwa i Manhua...
W tym miejscu naleŜałoby na nowo

ile

do

sposób jednoznaczny.

oraz

o

się

indywidualistycznych,

człowieka

są

atrybuty,

cechy,

odróŜniają

go

od

jego

Zachodu

wewnętrzne

zdolności,
innych,

azjatycki,

które
to

przez

dla

Japonię.

Japończycy

przeciętnego Japończyka liczą się przede

rozpropagowany
Prawdą

stworzyli

tę

w
jest,

świecie
Ŝe

stylistykę

to
i

zapoczątkowali rozkwit tego medium w
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świecie, jednak w ostatnim czasie przestali

Podziały i poddziały czyli szczegóły dla

być monopolistami. Za takim stanem

tych wytrwałych, którzy dalej czytają...

rzeczy przemawia obecność czarno -

W Polsce, jak i w innych krajach Europy, a

białych komiksów w Chinach czy Korei.

takŜe w Ameryce, panuje powszechna

Na rynkach amerykańskim i europejskim

krytyka mangi za to, Ŝe demoralizuje

w

ostatnim

czasie

prawdziwy

zalew

koreańskich

i

moŜna

dostrzec

dzieci, jest zła, propaguje przemoc i treści

mang

twórców

erotyczne.

chińskich.

Wszystkie

prawdziwe...

Wszystkie

pod

te

zarzuty

warunkiem,

są
Ŝe

produkcje komiksowe z Japonii (manga),

przyjmiemy, Ŝe komiksy (w tym manga) są

Korei

(manhua)

wyłącznie dla dzieci. Dlaczego zatem w

zachodnich

Japonii nikt nie wytacza przeciw mandze

traktowane są przez fanów i wydawców

takich argumentów? Ano dlatego, Ŝe tam

jako równorzędne, gdyŜ trzymają równie

czytanie

wysoki (często nawet wyŜszy niŜ japoński)

społecznym. Rok po roku rynek oraz cała

poziom.

kultura komiksowa w Japonii stają się

(manhwa)

sprzedawane

na

i

Chin

rynkach

Oczywiście

jest

zjawiskiem

te

coraz większe i zataczają coraz szersze

publikacje utrzymywane są w barwach

kręgi. Obecnie blisko 45% całego rynku

monochromatycznych, a postacie mają

wydawniczego w Kraju Kwitnącej Wiśni

znajomo duŜe oczy. Jedyna róŜnica jest

zajmują

taka, Ŝe komiksy koreańskie czyta się

Fenomenem japońskiego komiksu jest to,

„normalnie” - od lewej do prawej, czyli

Ŝe jest on skierowany nie tylko do dzieci i

odwrotnie

ludzi młodych, co ma miejsce z przypadku

niŜ

wszystkie

mangi

japońskie.

Poza

tym

wydawnictwa

komiksowe.

szczegółem nie da się stwierdzić, z którego

komiksów

z wyŜej wymienionych państw pochodzi

amerykańskich), ale równieŜ do dorosłych.

tytuł, nie zerkając na nazwisko autora.

W ramach ciekawostki moŜna podać, Ŝe

PowyŜsze

celu

jeden z najpopularniejszych magazynów

zwrócenie uwagi na fakt, Ŝe manga

komiksowych, „Shonen Jump”, drukujący

owszem jak najbardziej powinna kojarzyć

na

się z Krajem Kwitnącej Wiśni, ale

sprzedaje się w nakładzie 6,5 miliona

jednocześnie

dziwić

egzemplarzy... tygodniowo! Jak widać na

informacjom o mangach produkowanych

powyŜszym przykładzie zapotrzebowanie

w innych krajach.

na mangę w Japonii jest ogromne i stale

wyjaśnienia

nie

mają

naleŜy

się

na

bieŜąco

rośnie.
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zachodnich

kolejne

rozdziały

(np.

mang,

W związku z

klasyfikację, ale moŜna na potrzeby tekstu

powszechnym

zainteresowaniem tym medium mangacy z

wydzielić:

czasem

ADULT MANGA - czytelnikami tych

zaczęli

wyodrębnione
róŜnych

tworzyć

style,

odbiorców,

nowe,

skierowane

do

komiksów

są

osoby

dorosłe,

a

zróŜnicowanych

przynajmniej takie, które ukończyły studia

zarówno pod względem płci, wieku jak i

(wiek 24 lata i w górę). Słowo „adult” nie

zawodu (np. studenci, lekarze, uczniowie,

zawsze oznacza, Ŝe manga zawiera treści

kucharze, biznesmeni itd.). W tym miejscu

powiązane

naleŜy dodać, Ŝe pod jakimkolwiek kątem

wydawnictwa jako swoisty podgatunek

nie patrzeć na mangę, trzeba przyznać

mieszczą się w tej właśnie kategorii i

jedno - fabuła, prócz kierunków typu

często bywają z nią równoznaczne.

science

fantasy - jest

YOUNG MANGA - skierowane są jak

niezwykle silnie osadzona w codziennym

sama nazwa wskazuje do ludzi młodych -

Ŝyciu przeciętnego Japończyka, nawiązuje

począwszy od czasu studiów, aŜ do wejścia

do jego trosk i małych radości, problemów

w Ŝycie zawodowe. Bez względu na jej

w pracy czy w szkole. Być moŜe dlatego

podtyp bohaterami tych komiksów są

tak łatwo się z nią utoŜsamić.

zazwyczaj

fiction

czy

z

erotyką,

młodzi

choć

ludzie

w

takie

wieku

czytelnika.
SHONEN MANGA - to wydawnictwa
posiadające

swoje

podgatunki,

ale

skierowane są wyłącznie do chłopców
(zazwyczaj

uczniów

podstawówek

i

liceum). W pozycjach tych rozwój akcji
przedstawiony jest z „męskiego punktu
widzenia”.

Nierzadko

fabuła

mangi

prowadzona jest tak, by bohaterowie
dorośleli wraz z odbiorcami.
SHOJO MANGA - jak łatwo się domyślić
ten gatunek skierowany jest z kolei do
rys. Anna Szczęśniak

dziewcząt i to głównie tych z romantyczną
duszą. Główną bohaterką jest przewaŜnie

Rodzajów mang jest, ogólnie rzecz

naiwna nastoletnia panienka o wielkim

biorąc, bardzo duŜo. Właściwie trudno jest

sercu, cierpiąca z powodu braku urody,

ustalić

rezolutności, inteligencji i popularności -

jednoznaczną

i

pełną

ich
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ich kilkadziesiąt.

jednym słowem „ofiara losu”. Jest ona
oczywiście zakochana w jakimś chłopcu,

PowyŜsze kategorie mang mają

jednak jej droga do wyznania mu swych

jeszcze

sporo

uczuć jest długa i wyboista gdyŜ:

ciekawszych i często dość dziwnych.

a) on jest piękny i popularny a ona nie,

Prześledzić

je

b) on jest bajecznie bogatym

alfabetycznym:

poddziałów,

moŜna

w

o

wiele

porządku

spadkobiercą rodzinnej fortuny a

Crossdressing - mangi, których główny

ona nie

bohater/bohaterka z róŜnych powodów

c) on zakochuje się w niej, jednak traci

zostaje zmuszony/a do powierzchownej

pamięć w tragicznym wypadku i

zmiany płci. Fabuła zwykle na tym

ona musi go zdobyć na nowo, a w

zyskuje, ponadto najczęściej wyposaŜona

międzyczasie pojawia się

jest w dość rozbudowany wątek miłosny

konkurentka, która równieŜ próbuje

oraz humorystyczny. Miejsce akcji to

zdobyć jej wybranka,

najczęściej szkoła bądź internat.

d) on jest „złym chłopcem”, więc nie

Fiction - tego typu mangi opowiadają o

moŜe jej pokochać dla jej własnego

robotach,

dobra,

pojedynkach,

e) on jest albo będzie jej bratem
(ojczymem,

wujkiem,

androidach,

kosmicznych
po

świecie

zagładzie

nuklearnej lub ekologicznej.

kuzynem,

Gakuen mono - są to komiksy dla

nauczycielem),

uczących

f) ona poświęca swoją miłość w imię

się,

ukazujące

dramaty

szkolne/uniwersyteckie, jak i pierwsze

jakiejś wielkiej idei, bądź teŜ Ŝeby

wzloty i upadki w miłości.

uszczęśliwić innych,

Geika - tym terminem określa się tzw.

g) ona jest śmiertelnie zakochana... w

„przygodówkę” - od science fiction po

dwóch chłopcach i ma dylemat,

kryminały i sensację. Gatunek preferowany

którego wybrać i jak to zrobić Ŝeby

jest raczej przez męską część czytelników.

nie zranić tego drugiego.

Gurtem - to komiksy dla smakoszy, czyli

Oczywiście

fabuła

kaŜdym

szkoła kucharzenia w najlepszym stylu. W

komiksie moŜe się nieco róŜnić, ale

tych dziełach oprócz głównego wątku (np.

generalnie schemat pozostaje ten sam.

perypetii

młodego

Bywa i tak, Ŝe autor wplątuje bohaterkę

podawane

są

we wszystkie wymienione wątki, przez co

przepisy

zmusza

kupowania

gurmet manga to prawdziwe ksiąŜki

kolejnych tomów mangi - a bywa, Ŝe jest

kucharskie, ukazujące krok po kroku

czytelnika

do

w
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szefa

zazwyczaj

kulinarne.

Niektóre

kuchni),
znakomite
wydania

przygotowywanie, ozdabianie i podawanie

oczywiście przepleciona jest z fachowym

wymyślnych potraw.

poradnictwem dotyczącym technik gry.

Jidaigeki - to manga ukazująca przygody

Nyumon

bohaterów na przestrzeni wieków, czyli

specyficzny rodzaj komiksów rodem z

manga historyczna. Najczęściej opowiada

Japonii.

o

podręcznik zachowania w nowo podjętej

Ŝyciu

społecznym

i

politycznym

-

to

stosunkowo

Nyumon

fabularyzowany

pracy

wymyślone

walczących

odnaleźć moŜna fachowe porady dotyczące

samurajach. Wiele z nich moŜe być

poszukiwania pracy, etykiety w biurze i

traktowanych jak ksiąŜki historyczne.

ogólnie problemów, jakie czyhają na

Kodomo manga - przeznaczone są dla

młodego człowieka w pracy.

najmłodszej grupy wiekowej, w tym raczej

Spocon - komiksy o sporcie, kierowane do

przedstawicielek płci pięknej. Opowiadają

wszystkich

głównie o przyjaźni i rodzinie, rzadziej o

dyscypliny sportowe. Często traktowane są

pierwszych miłostkach przedszkolaków.

jako

Małe bohaterki tych mang mają okrągłe

trybu Ŝycia i współpracy w druŜynie.

buzie, ogromne oczęta i obowiązkowo

Akcja splata wątki sportowe z prywatnym,

jakiegoś słodkiego zwierzaczka.

często uczuciowym Ŝyciem bohaterów

Ledisu - to mangi dla kobiet w wieku

serii.

średnim, mogą opowiadać o ich pracy,

Yoh coma - manga komiczna... Długo nie

macierzyństwie, Ŝyciu towarzyskim itp.

stanowiła

Magical girls -

wydawana była głównie w formie krótkich

o

takie „dziewczęce”

W

i

feudalnej Japonii. Nie są to jedynie
historie

zawodowej.

to

nowy

cieniu

róŜne

uprawiających

źródło

popularyzacji

osobnej

sportowego

kategorii,

bowiem

science fiction. Fabuła skupia się na

historyjek

bohaterce ratującej świat lub przyjaciół za

przerywniki innych mang. Obecnie są to

pomocą

często osobne zeszyty róŜnej objętości,

jedynej

i

niepowtarzalnej

magicznej mocy, którą została obdarowana
przez

swojego

pupila

(np.

„Czarodziejka

zabawne

zawierające jedynie zabawne historyjki.
Przejdźmy teraz do problematyki

„zwierzakopodobnego”

słynna

stanowiących

fabuły

z

erotycznej w mandze. MoŜna wydzielić

księŜyca”).

poszczególne gatunki mang, w których

Mahjong (lub mah yong) - nazwa wzięła

wątki te są niezwykle istotne. Zostaną one

się

zaprezentowane w zaleŜności od ilości i

od

popularnej

chińskiej

gry

hazardowej, która rozpowszechniła się

sposobu

równieŜ w Japonii. Mangi te przeznaczone

erotycznych:

są dla ludzi lubiących hazard. Fabuła

Panchira - do tej kategorii moŜna zaliczyć
16

prezentowania

wątków

mangę...

osiemnastką.

sytuacje

Yaoi - znowu chłopięca miłość, ale tym

(zazwyczaj „przypadkowe”), w których

razem w wersji hentai. Nieco zaskakujący

pokazywana jest damska bielizna (a to ktoś

bywa fakt, Ŝe odbiorcami yaoi są głównie

się potknie, a to wiaterek podwieje

panie. Być moŜe chodzi tu o obcy dla pań

spódniczkę itp.). Do elementów panchira

świat problemów etyczno-moralnych i

zaliczają się równieŜ wszelkiego typu

psychiki męskich uczuć, a moŜe decyduje

obcisłe uniformy i postacie owinięte w

wyjątkowo piękna, delikatna i unikalna

ręcznik w łaźniach publicznych.

kreska. W kaŜdym bądź razie yaoi

Ecchi - manga z odrobiną pikanterii, w

przebojem zdobywa rynek mangowy.

której bohaterzy lubią uwodzić i być

Yuri - romanse damsko-damskie. O ile

uwodzeni (zaliczamy tu wszystko to co

yaoi jest gatunkiem zazwyczaj ambitnym,

topless lub to co wyzywające).

jeśli chodzi o przekazywane treści, to

Shonen-ai - miłość... chłopięca. Dla

większość yuri ograniczona jest to wątłej

czytelników (i czytelniczek) w wieku od

fabuły, stanowiącej pretekst do pokazania

16 lat. Opiera się raczej na sferze

kontaktów cielesnych.

psychicznej

Wnioski, konkluzja i podsumowanie

właściwie

prawie

Występują

tu

kaŜdą

nader

często

związków

męsko-męskich.

Stawia na romantyzm i rzadko kiedy

Mam nadzieję, Ŝe udało mi się choć

ukazuje sceny miłosne, ograniczając się do

trochę wyjaśnić czym jest manga. W

wspomnienia

ramach podsumowania przytoczę historię

o

nich

lub

do

zawoalowanych sugestii.

mojej przygody z mangą. Przygoda ta

Shojo-ai - miłość pomiędzy dziewczętami

rozpoczęła się gdy byłam w drugiej klasie

- analogicznie do shonen - ai.

gimnazjum. Jej bezpośrednim sprawcą był

Hentai - w naszym pojęciu pornografia (w

mój młodszy brat, a pośrednim grypa.

japońskim teŜ). Coś dla zdecydowanie

Zasługą grypy było to, Ŝe na dwa długie

wyŜszego

przedziału

tygodnie pozbawiła mnie kontaktów ze

Określeniem

hentei

wiekowego.
tak

światem, przykuwając do łóŜka. Tym, kto

naprawdę wszystko, co wiąŜe się z erotyką

ocalił mnie wówczas od katuszy choroby i

sensu stricto. Stąd teŜ w ramach tego

śmiertelnej nudy był właśnie mój brat,

gatunku istnieje mnóstwo podgatunków

który pewnego dnia przyniósł do domu

(czasem

„taki

skrajnie

obdarowano

udziwnionych)

w

dziwny

komiks".

Obejrzałam

zaleŜności kto jest bohaterem np. lolitki,

pobieŜnie i bez entuzjazmu pierwszy tom

demony, kosmici itd. Okładki tego typu

„tej całej mangi” " po czym...oddałam ją

czerwoną

bratu mówiąc, Ŝe to dziecinne, Ŝałosne i za

komiksów

ozdabiane

są
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nic w świecie tego nie przeczytam. Po

Imago - http://www.imago.com.pl

tygodniu choroby nie byłam juŜ taka

kolei jest link do fantastycznej strony

asertywna. Jeszcze raz sięgnęłam po ów

sklepu internetowego)

(to z

komiks i... sama nie zauwaŜyłam kiedy
doszłam do tomu 42. Potem oczywiście
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Klaudia Zatońska

Czy dzięki anime zaspokajamy dziecko, które w nas mieszka?

Zainteresowanie kulturą japońską w

Od początku lat sześćdziesiątych

Polsce rośnie. Jest ona tak fascynująca, Ŝe

XX w. zaczęły z kolei powstawać seriale

znajduje

animowane

w

naszym

kraju

rzesze

w

wytwórni

Mushi

zwolenników, zwłaszcza gdy chodzi o

Productions. Pierwszy serial stworzony

przyswojenie elementów kultury masowej,

przez Osamu Tezuka nosił tytuł „Tetsuwan

jak np. świat mang i anime.

Atom” („Astro Boy”). Był on czarno-biały
i tylko przez krótki czas emitowany w

Anime jest to pewien nurt w
japońskiej sztuce graficznej. Najogólniej -

japońskiej

jest

produkcji

zamknęło mu drogi do sukcesu, który

japońskiej. W Kraju Kwitnącej Wiśni

osiągnął takŜe poza Japonią. Następna

miano

wszystkim

seria była stworzona na podstawie mangi.

produkcjom animowanym, bez względu na

„Jungle Taitei” („Kimba The Lion” lub

kraj pochodzenia. Anime powstało na

„Leo the Lion”) to pierwszy kolorowy

początku XX w. Animacja Kitayama

serial animowany w telewizji japońskiej.

Seitaro „Peach Boy” z 1918 r. była

W

pierwszą, która odniosła sukces. Jednak

kierowali swoje produkcje do dzieci, a

przemysł animacyjny w tamtych czasach

cechą

rozwijał się bardzo powoli. Okres wojny

bohaterów

takŜe przyczynił się niekorzystnie do

cieniowane włosy.

rozwoju kinematografii. Spowodował on

Lata

to

film

to

animowany

przysługuje

telewizji,

pierwszym

co

okresie

był

duŜe

siedemdziesiąte

oczy

i

ubiegłego

stulecia

Po

się

wszystkim anime zmieniło adresatów -

animator, który obecnie uznawany jest za

odbiorcami stała się młodzieŜ, a nawet

„ojca wszystkich japońskich animacji”.

dorośli. Nie są to słowa bez pokrycia, gdyŜ

Był to Osamu Tezuka, tworzący prace

powstało anime „Lupin Sansei” właśnie z

róŜniące się od dotychczasowych - były

takim przeznaczeniem. W tym okresie

one

takŜe

bowiem

rozbudowane,

a

wojny

pojawił

dłuŜsze,
ilustracje

bardziej
emanowały

rozwinęły

bohaterami

dynamiką i ekspresją uczuć.

były

zmiany.

wygląd

spowolnienie procesu powstawania anime.
zakończeniu

przyniosły

nie

twórcy anime

charakterystyczną
animacji:

jednak

się

Przede

anime,

których

ogromne

roboty.

Spotkamy się tutaj z nazwą „mecha”. Są to
opowieści o ludziach którzy przemierzają
19

gigantycznych

endingami, po którym następuje zapowiedź

maszynach. Jedną z najpopularniejszych

kolejnego odcinka. Są to krótkie, trwające

anime z tego rodzaju w tamtym czasie było

od kilkudziesięciu sekund do półtorej

„MS Gundam”. Inne produkcje to np.

minuty, sekwencje animowane, z reguły

„Gettem Robo”, „Generał Daimos”. Ten

reŜyserowane przez inną osobę niŜ twórca

typ serialu wprowadził wykrzykiwanie

serialu.

nazw ciosów, który to element moŜemy

openingach i endingach są wykonywane

odnaleźć w prawie kaŜdym anime, w

przez znanych japońskich artystów. Jednak

których pokazywane są układy walk.

nie jest to jedyna oprawa muzyczna

galaktykę

w

swoich

Piosenki

wykorzystywane

w

spotykana w anime. Muzyka jest tłem do
akcji, czyli np. w anime związanych z
walkami

w

konkretnych

momentach

słyszymy motyw muzyczny (BGM background music). Ogólnie rzecz biorąc
muzyka jest tutaj bardzo waŜna. Średni
czas trwania odcinka to 20 lub 25 minut.
Seriale są tą formą anime, która najpewniej
moŜe doczekać się transmisji w telewizji.
rys. Anna Szczęśniak

JednakŜe z tego powodu poddawana jest
ona cenzurze. Wyłączane są lub łagodzone

Następny okres dziesięciu lat to

sceny „mocne”.

czas ekspansji anime. Zdominowało ono
japońską

kinematografię,

a

Inną formą anime są tzw. OAV

następnie

(Original Animated Video). Powstały one

dotarło do innych krajów. Poprzez takie

w latach osiemdziesiątych. Jest to jeden

anime jak „Dragon Ball” i „Sailor Moon”

lub kilka odcinków związanych z tytułem

poznaliśmy je takŜe w Polsce.

serii anime. Nie muszą być one ściśle

Anime mogą występować, jak juŜ

powiązane, a jedynie mogą luźno do niego

wspomniałam, w postaci seriali, które liczą

nawiązywać. W większości OAV są

od kilku do nawet kilkuset odcinków.

lepszej jakości niŜ serial. Na początku

Najczęściej jest ich 13 albo 26, a
uzupełnione

są

skomponowanymi

dostępne były na kasetach VHS, a obecnie

specjalnie

rozpowszechniane są na nośniku DVD.

utworami

Jednak anime moŜe występować

otwierającymi dany odcinek, czyli tzw.
openingami

oraz

kończącymi

-

takŜe

tzw.

w

Zobaczymy
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formie
ją

w

pełnometraŜowej.
kinach

oraz

na

Tak

festiwalach filmowych. ReŜyser, którego

jak

w

kaŜdej

twórczości

zna kaŜdy miłośnik anime to Hayao

artystycznej, tak i w anime, moŜemy

Miyazaki.

trzech

wyróŜnić gatunki, np.: Bishoujo/Shoujo,

załoŜycieli Studia Ghibil, które stanowi

Bishounen, Drama, Ecchi, Hentai, Josei,

jedną

Maho

z

Jest

on

najbardziej

jednym

z

lubianych

firm

Shoujo,

Mecha,

Moé,

Seinen,

tworzących anime. Wśród produkcji tego

Shounen, Yaoi/Shounen-ai, Yuri/Shoujo-

studia wyreŜyserowanych przez Hayao

ai. Jednak treści anime są tak róŜnorodne,

Miyazakiego znajdziemy m.in.: „Kaze no

Ŝe niejednokrotnie nie da się określić

tani no Naushika” („Nausicaä z Doliny

jednoznacznie do jakiego gatunku naleŜą.

Wiatru” 1984), „Tenkû no shiro Rapyuta”

Niektóre anime są tworzone dla specjalnej

(„Laputa - zamek w chmurach” 1986),

grupy odbiorców.

„Tonari no Totoro” („Mój sąsiad Totoro”
1988), „Majo no takkyûbin” („Usługi
Doręczycielskie Kiki” 1989), „Kurenai no
buta” („Szkarłatny pilot” 1992), „On Your
Mark”

(1995),

„Mononoke

Hime”

(„KsięŜniczka Mononoke” 1997), „Sen to
Chihiro no kamikakushi” („Spirited Away:
W krainie bogów” 2001), „Hauru no ugoku
shiro” („Ruchomy zamek Hauru” 2004).
Filmy te charakteryzują się najwyŜszym

rys. Anna Szczęśniak

nakładem budŜetowym, a co za tym idzie
takŜe najwyŜszą jakością. Powstają tytuły

Anime w Polsce

o całkowicie oryginalnej treści, oparte o

W Europie anime pojawiło się ze

mangę lub anime oraz tworzone na

względu na ich niską cenę (niŜszą niŜ

podstawie powieści. W przewaŜającej

rodzime produkcje animowane) w latach

części film stanowi kontynuację serialu.

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX

Jednak nie jest to regułą. Tworzone są

w. Pierwszym polskim anime, chociaŜ

takŜe filmy, które opowiadają odrębną

mało kto o tym wie, był „Kot w butach”, a

historię. Często spotykamy się z filmami,

następnie „Pszczółka Maja” (składa się z 2

które są skróconą wersją serialu. Zdarza się

serii po 52 odcinki). Następne tytuły to

jednak, Ŝe fabuła przedstawiona w filmie

„Sailor

róŜni się od serialowej.

„Yattaman”, „Gigi la trotolla”, „Dragon

21

Moon”,

„Capitan

Tsubasa”,

Ball”, „Rycerze Zodiaku”. Były one

ono tak róŜnorodne jak inne formy sztuki.

dostępne w telewizji (np. Polonia 1,

Znajdziemy tutaj baśń, przygodę, romans,

RTL7).

te

horror, kryminał czy opowieść historyczną.

„kreskówki” nie zdawały sobie sprawy, Ŝe

Takie anime jak „Naruto” i „Bleach”

oglądają

zainteresują odbiorców którzy lubią sztuki

Gdy

dzieci

japońskie

oglądały

produkcje.

Wielu

obecnych fanów anime w Polsce zaczynało

walki.

Z

kolei

dziewczyny

z nią przygodę nieświadomie. Dopiero

prawdopodobnie skierują uwagę na anime

później dowiadywali się, Ŝe „Muminki”

typu Bishounen.

czy „Super Świnka” to anime. PoniewaŜ

JeŜeli chodzi o fanów anime w

jeszcze nie było Internetu i łatwego

Polsce to są to zazwyczaj ludzie młodzi.

dostępu do anime źródłem informacji o

Średnia wieku nie przekracza 22 lat (co nie

tych

oznacza, Ŝe na konwencie, czyli spotkaniu

produkcjach

telewizyjne

byli

kanały

koledzy

lub

obcojęzyczne

(np.

fanów

francuskie).

anime,

nie

spotkamy

osób

starszych). Nie ma specjalnie widocznych

Anime w Polsce dostępne jest w

róŜnic płci. Fani określają siebie jako

dwóch wersjach: japońskiej z napisami,

„otaku” (określenie to odnosi się do fanów

jeŜeli mamy szczęście lub z dubbingiem

mangi i anime). WaŜną częścią świata

(zwłaszcza w wersjach kinowych, gdy

anime w Polsce są fansubby, czyli anime z

wiadomo, Ŝe będą oglądać je dzieci, co jest

dołączonymi napisami. Fani tworzą je za

zrozumiałe).

darmo, we własnym zakresie i często

Jednak

polski

dubbing

uśmierca anime. KaŜdy fan powie, Ŝe woli

niestety

anime z napisami, a nie z lektorem.

napisów nie są karani. Przyczyniają się oni

Obecnie w Polsce dostęp do anime

nielegalnie.

Jednak

autorzy

do zwiększenia zainteresowania anime.

jest łatwy. Nie mam na myśli tylko

Fani

anime

dąŜą

są

tutaj

do

spotkań.

Internetu. Anime dostępne jest teŜ na

Przykładem

płytach CD i DVD, które wchodzą w obieg

konwenty. Jest to czas rozmów o anime,

wśród fanów. Jest wiele stron, które

zakupienia (niejednokrotnie taniej niŜ w

udostępniają odcinki, OAVki oraz filmy.

komiksiarnii) mang i anime, obejrzenia i

Jednak zanim sięgniemy po anime trzeba

zorientowania się w nowościach. Tutaj fan

zorientować się jaki chcemy gatunek

moŜe prawie całkowicie utoŜsamić się ze

oglądać. Jak juŜ wyŜej wspomniałam są

swoją ulubioną postacią, przebierając się

róŜne rodzaje anime. Nie powinno się

za nią.

wspomniane

wybierać pierwszego lepszego gdyŜ moŜna

Zaryzykuję stwierdzenie, Ŝe anime

się zrazić. Anime nie da się uogólnić. Jest

jest jak dobra ksiąŜka. MoŜe ona nam
22

przynieść tyle samo satysfakcji i emocji co
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zepsuje go ani nie zdemoralizuje, ale za to

14.03.2008].

moŜe przysporzyć naprawdę duŜo radości.

Internecie:

Dostępny

w

http://azunime.net/slownik/id,3,hasl
a.html

Anna Szczęśniak

NaleŜałoby

Drodzy Czytelnicy! Obracając się po

rozpocząć

od

próby

temacie Japonii, pragnę opowiedzieć o

zdefiniowania terminu jakim jest konwent.

konwentach

Konwentem

Mangi

i

Anime

nazywamy

zjazd

fanów

organizowanych w Polsce. W poniŜszym

(fanów Mangi i Anime popularnie określa

artykule postaram się przybliŜyć nieco to

się japońskim słowem: ‘otaku’). Konwent

ciekawe i warte uwagi zjawisko.

to w rzeczywistości szereg spotkań, paneli
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warsztatów, pokazów i

zróŜnicowany. Pojawia się duŜo młodzieŜy

turniejów. Jego nadrzędnymi celami są

gimnazjalnej i licealnej, niestety mniej

rozpowszechnianie

kulturze

pojawia się studentów. Osoby starsze od

japońskiej, sprzyjanie integracji wewnątrz

typowego studenta, to przede wszystkim

fandomu (społeczność fanów), jak równieŜ

organizatorzy

dobra zabawa w przyjaznym gronie osób o

wydawcy Mang.

dyskusyjnych,

wiedzy

o

podobnych zainteresowaniach.

konwentu,

autorzy

czy

W zaleŜności od rodzaju konwentu,

Imprezy tego typu organizowane są

zmieniają się atrakcje na nim oferowane.

przede wszystkim przez samych fanów

Najczęściej spotykanymi, które raczej nie

Mangi i Anime oraz miłośników Japonii.

zmieniają się bez względu na konwencję,

Często zdarza się, Ŝe konwent organizują

są:

lokalne zrzeszenia otaku, jak na przykład

□ projekcje filmowe Anime,

kluby czy koła zainteresowań. Konwent

□ róŜnorodne konkursy i turnieje takie jak:

trwa zwykle dwa lub trzy dni i odbywa się

turnieje Dance Dance Revolution

zazwyczaj w weekendy. Impreza zaczyna

(DDR), gier konsolowych; konkursy

się w piątkowe popołudnie lub sobotę rano,

wiedzy o Mandze i Anime; turnieje gier

kończy natomiast w niedzielę. Zdarzają się

planszowych, konkurs rysunkowy,

konwenty jednodniowe, jak i dłuŜsze

□ sesje RPG (role - playing game),

cztero- czy nawet pięciodniowe, a okazją

□ pokazy wschodnich sztuk walki,

do ich organizowania są długie weekendy i

□ panele dyskusyjne na przeróŜne tematy,

wakacje. Imprez tego typu jest kilkanaście

□ karaoke,

w roku w róŜnych częściach Polski.

□ cosplay (z ang. costume playing) -

Zdarzają się małe - często bezpłatne lokalne

konwenty,

profesjonalnie

jak

przebieranie się za postacie z Mangi,

i

ogromne,

Anime i gier wideo.

organizowane

imprezy.

Koszt

konwentu

warunków

szkołach, domach kultury lub innych

oferowanych atrakcji i czasu trwania i

wynajętych pomieszczeniach.

waha się między 20 a 50 zł (bez kosztów

konwentach

pojawiają

jej

od

Konwenty organizowane są zwykle w

Na

imprezy,

zaleŜy

wielkości,

się

wyŜywienia i dojazdu). Rzadkością są

rzesze miłośników Mangi i Anime z kraju i

konwenty bezpłatne, wymagające jedynie

zagranicy. MoŜna spotkać wydawców,

uprzedniego zarejestrowania się. Wypada

autorów oraz tłumaczy Mang, artystów,

zaopatrzyć się takŜe w trochę pieniędzy na

muzyków itd. Przedział wiekowy osób

ewentualny zakup pamiątek (oferowane

uczestniczących w konwencie jest bardzo

przez sprzedawców na konwencie towary
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często są unikalne i, o czym warto

Mam nadzieję, Drodzy Czytelnicy, Ŝe

wspomnieć, tańsze niŜ w przeciętnym

choć trochę udało mi się przybliŜyć Wam

sklepie).

specyfikę zjawiska, jakim jest konwent

Wszystkie

większe

konwenty

wynajmują

profesjonalną

ochronę.

moŜecie znaleźć na stronie internetowej w

Zabronione

jest

oraz

całości poświęconej temu zagadnieniu:

spoŜywanie
odurzających

wnoszenie

alkoholu,

środków

i

substancji

Mangi

i

Anime.

Więcej

informacji

http://anime.com.pl.
Serdecznie

zapraszam

psychotropowych. Na terenie budynku

odwiedzenia

obowiązuje

palenia

konwentu, który odbędzie się w Krakowie

papierosów. Osoby nie przestrzegające

w dniach 29 - 30 marca 2008 r.:

tych zasad są z konwentów usuwane.

http://magnificon.net.

całkowity

zakaz

Osoby poniŜej 16 roku Ŝycia, nie będące
pod

opieką osoby dorosłej

strony

do

najbliŜszego

Podsumowując, jeśli jesteś fanem

lub

bez

Mangi i Anime, chcesz podzielić się swoją

rodziców

na

pasją z kimś, kto Cię rozumie i podziela

uczestnictwo w imprezie, o godzinie 22.00

Twoją fascynację, chcesz spotkać innych

pierwszego dnia konwentu muszą opuścić

fanów, poŜegnać samotność i przede

budynek. W związku z tym przebieg

wszystkim doskonale się bawić, konwent

konwentów jest bardzo spokojny i miły.

jest dla Ciebie. W innym wypadku, lepiej

pisemnego

zezwolenia

przeznacz czas i siły na coś innego.

Konwentowicze / fot. Anna Szczęśniak
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Mikołaj Kołbuk
Kendo - jako sport wywodzący się z historii i tradycji Japonii...

mieczy przez ludność cywilną, a miecze

Kendo jest to dla mnie cząstką
Japonii dostępną w Polsce. Jedną z wielu

przestały

słuŜyć

w naszym kraju, ale jedyną, która tak mi

pojedynkom).

walce

zbrojnej

i

się spodobała, Ŝe zacząłem ją trenować.
Postaram się przedstawić historię i zasady
tej dyscypliny sportowej jak najlepiej
potrafię.
Kendo
sportową,

jest

lecz

sposobem

nie

tylko

walką

takŜe

doskonałym

zachowania

aktywności

fizycznej, a treningi moŜna rozpocząć w
kaŜdym wieku, w dowolnej chwili. Jeśli
artykuł zainteresuje kogoś zapraszam na
trening, by zobaczyć na własne oczy, czym
jest kendo...
Po

wprowadzeniu

edyktu

cesarskiego zakazującego noszenia mieczy

Historia Kendo
Kendo jako sport walki wywodzi się

i likwidującego klasę wojowników bushi,

bezpośrednio z prawdziwej sztuki walki,

jako

szermierki bojowej, o nazwie kenjutsu,

wydawać,

praktykowanej w Japonii począwszy od XI

całkowicie straci

w. (od czasu wprowadzenia do uŜytku

wartości. W rezultacie nastąpił w Japonii

miecza

wygiętym

krótki okres spadku popularności kendo.

kształcie), której liczne szkoły i róŜne

Po 250 latach dobrowolnej izolacji kraj ten

formy powstawały i rozwijały się aŜ do

został zmuszony do otwarcia swych granic

połowy wieku XIX, czyli do czasu, gdy

i konfrontacji z obcymi mocarstwami.

szermierka

na

Ludność

uŜytkowy

charakter

jednosiecznego

miecze

o

straciła
(w

swój

1868

r.

warstwy
Ŝe

społecznej,
sztuka

mogło

walki

na swej

japońska

się

mieczem
uŜytkowej

początkowo

zachwycona światem i moŜliwościami

wprowadzono w Japonii zakaz noszenia

technicznymi,
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stopniowo

zaczęła

zapominać o swojej kulturze i tradycji, na

elementem

szczęście japoński rząd w porę zaczął

zostało

walkę

nauczania - najpierw w szkołach średnich,

z

tym

zanikiem

tradycyjnych

wychowania

wprowadzone

fizycznego
do

i

programów

wartości i kultury. Jedną z metod walki

później w podstawowych.

było właśnie kendo, oczywiście juŜ nie w

W krótkim czasie treningi i turnieje kendo

znaczeniu militarnym, ale jako środek i

rozpowszechniły się w całym kraju. Te lata

sposób wychowania poprzez cięŜki trening

uznawane są za okres narodzin kendo jako

i samozdyscyplinowanie.

nowoczesnej dyscypliny sportowej.
Po II wojnie światowej władze
amerykańskie

zakazały

uprawiania

tradycyjnych sztuk walki, w tym kendo.
Stało się tak dlatego, Ŝe miecz samurajski
pełnił rolę symbolu wojskowego. Podobnie
jak w wielu innych armiach świata, jeszcze
w pierwszych dziesięcioleciach XX w.,
stanowił on ozdobę i przywilej stanu
oficerskiego. Jednak tylko Japończykom
przyszło
Najpierw wprowadzono kendo jako

z

wprowadzono

je

biegiem
równieŜ

w

tylko

czasu
innych

tradycyjnych

otoczenie

opieką

walki.

Ich

sztuk

popularyzacja
ujednolicenia

i

wymagała
bardzo

wiele

niejednokrotnie bardzo
techniką

i

sposobem

czyli

rytualnych

szermierkę
świetle.

w

bardzo

Dopiero

po

kilkunastu latach obowiązywania tego
zakazu, świat dał się przekonać, Ŝe

jednak

sztuki

japońskie

kendo,

walki

nowoczesnym,

sportowym

pozwalają

wszechstronny

na

w

ich

wydaniu
rozwój

fizyczny. I tak w roku 1952 ćwiczenia

róŜniących się
walki)

seppuku,

niekorzystnym

zróŜnicowanych

szkół

do

japońską

form sztuki walki mieczem (przez wieki
powstało

mieczy

egzekucji na jeńcach wojennych, postawiło

Nippon Butokukai, organizację mającą na
odtworzenie

swoich

samobójstw, ale takŜe do wykonywania

instytucjach. W 1895 r. powołano Dai

celu

ze

rzeczywisty uŜytek. UŜywanie mieczy nie

sposób utrzymania kondycji japońskich
policjantów,

robić

kendo

i

przywrócono

do

programu

szkolnego, najpierw w czystej sportowej

wypracowania uniwersalnego programu

wersji shinai kyogi, później takŜe z

nauczania. W roku 1912 kendo stało się

elementami szermierki tradycyjnej.
27

W latach 50 - tych i 60 - tych XX

odbywają się ponadto mistrzostwa świata

w., za sprawą japońskich emigrantów,

(co 3 lata) oraz mistrzostwa Europy (w

kendo pojawiło się w USA, Kanadzie i

latach pomiędzy mistrzostwami świata).

Brazylii. W tym okresie zyskiwało coraz

Po pierwszych latach fascynacji

szerszą grupę zwolenników, takŜe poza ich

głównie egzotyką kendo, dziś wszystko

środowiskiem. W połowie lat 60-tych

wskazuje na pełne umiędzynarodowienie

ubiegłego stulecia przywędrowało równieŜ

tej dyscypliny sportu.

do Europy, najpierw do Francji, Niemiec i
Wielkiej Brytanii.

Kendo w Polsce

W 1967 r. w Tokio odbył się

Do Polski kendo dotarło w 1973 r.

pierwszy duŜy międzynarodowy turniej

za sprawą jednego z jego wielkich

kendo.

powstała

miłośników, japońskiego studenta, Takao

Europejska Federacja Kendo, zaś w 1970 r.

Mizushimy. Pierwsza sekcja powstała w

uznano,

wystarczające

Łodzi, a następna w Warszawie. Dzisiaj

przesłanki, aby utworzyć ogólnoświatową

w naszym kraju działa 20 sekcji kendo, w

organizację.

których

Trzy

lata

później

istnieją

Ŝe

ćwiczą

męŜczyźni,

kobiety

i dzieci. Organizowane są Mistrzostwa
Polski,

zarówno

druŜynowe

indywidualne,
Mistrzostwa

jak

i

Międzynarodowe
Polski

Kobiet

oraz

Mistrzostwa Polski Juniorów. Z roku na
rok popularność kendo w Polsce rośnie,
świadczy

o

tym

wzrastająca

liczba

ćwiczących i zainteresowanych. Od roku
2003 działa takŜe Katowicka Sekcja
Kendo, naleŜąca do Klubu Uczelnianego
Międzynarodowa Federacja Kendo
(IKF)

zrzeszała

wówczas

AZS

piętnaście

Uniwersytetu

Śląskiego

w

Katowicach.

narodowych organizacji z róŜnych krajów i
kontynentów. W 2000 r. było ich juŜ blisko
40.

Organizacje

te

współpracują

Zasady walki oraz strój do kendo

z

Współczesna „zbroja”, tzw. kendogu

ministerstwami sportu swoich krajów i

lub bogu uŜywana w szermierce kendo

zajmują się propagowaniem kendo oraz
aktywności

fizycznej.

składa się z następujących elementów:

Regularnie

Men [maska] - osłona głowy, gardła i
28

ramion; zbudowana z przesłaniającej twarz

Do-uchi – cięcie w prawy lub lewy bok

metalowej kratownicy z przymocowanym

napierśnika

do niej pasem wielowarstwowej, gęsto

Kote-uchi - cięcie w prawe przedramię; w

pikowanej tkaniny, chroniącej głowę i

lewe - tylko w szczególnych przypadkach

ramiona,

Tsuki - pchnięcie w tsuki - dare, czyli w

Do [napierśnik] - osłona brzucha i piersi;

osłonę gardła.

konstrukcja

bambusowa

pokryta

Kryteria wymagane do zaliczenia

plastikiem,

trafienia i przyznania zawodnikowi punktu

Kote [rękawice] - osłony dłoni, przegubów

są określone przez regulamin; kaŜde

i części przedramienia,

trafienie jest dokładnie oceniane przez

Tare [fartuch] - osłona bioder.

zespół złoŜony z trzech sędziów pola

Tego rodzaju strój pozwala na bezpieczną

walki, a o przyznaniu punktu decyduje

walkę.

spełnienie tych kryteriów. W szczególnych
przypadkach punkt wcześniej zaliczony
zawodnikowi moŜe zostać odebrany. Nie
przyznaje się punktów w sytuacji, gdy
obydwaj

zawodnicy

zadają

trafienia

jednocześnie, nawet, jeśli są one poprawne
pod

kaŜdym

innym

względem.

Zawodnikowi moŜna przyznać równieŜ
punkt na skutek popełnienia przez jego
przeciwnika dwóch przewinień (kaŜde z
przewinień oznacza pół punktu straty).
Walka trwa 3 - 5 minut, lecz moŜe
się ona zakończyć przed upływem tego
czasu, jeśli jeden z zawodników otrzyma
dwa punkty. W przypadku remisu, o ile
regulamin zawodów przewiduje dogrywkę,
przedłuŜona walka kończy się w momencie
uzyskania
Ataki wyprowadza się w:

pierwszego

punktu.

W

przypadkach szczególnych wynik walki

Men-uchi - cięcie w środek głowy oraz w

moŜe być orzeczony na podstawie decyzji

prawą i lewą skroń

składu sędziowskiego.
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Walki są rozgrywane w hali, w polu

W celu bliŜszego zapoznania się z

o kształcie kwadratu lub prostokąta o boku

tym sportem proponuję zajrzeć na niŜej

od

podane adresy stron

dziewięciu

do

jedenastu

metrów.

internetowych, na

PodłoŜem dla walczących zawodników jest

których moŜna znaleźć informacje o

najczęściej parkiet.

sekcjach

w Polsce oraz oczywiście o

W kendo nie stosuje się podziału na

wydarzeniach związanych z kendo:

kategorie wagowe. Czasami zawodnicy są

http://kendo.katowice.prv.pl/pl/001/

dzieleni według kategorii wiekowych i płci

Katowicka Sekcja Kendo

lub według posiadanych stopni kendo.

http://www.kendo.pl/hotnews/

WyróŜnia

Związek Kendo

się

dwa

rodzaje

stopni:

-

-

Polski

mistrzowskie (dan) i uczniowskie (kyu).
Im większy stopień dan tym osoba

BIBLIOGRAFIA:
1. Ozawa Hiroshi: Kendo. Wyd. 2.

prezentuje wyŜszy stopień umiejętności. W
przypadku

stopni

uczniowskich

Bydgoszcz 2006.

jest

odwrotnie - im niŜszy stopień, tym

2. Draeger Donn F.: Współczesne

zawodnik jest bardziej doświadczony.

Bujutsu i Budo. Bydgoszcz

Stopnie nadaje się w kolejności: kyu 6-1 (1

2007.

kyu

jest

uczniowskim),

największym
dan

1-8

stopniem
(8

oznacza

największe umiejętności). Nie liczy się
przewaga fizyczna, lecz technika i duch
walki zawodników.

Przedstawione w
tekście zdjęcia są własnością KSK i
PZK i prezentowane są za zgodą są za
zgodą właścicieli i twórców.
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Klaudia Zatońska

Sprawozdanie z promocji ksiąŜki „Biblioteki polskie za granicą: przeszłość
i współczesność”

W dniu 4 grudnia 2007 r. odbyła się
w

Instytucie

Informacji

Bibliotekoznawstwa

Naukowej

Doświadczenia duszpasterza Polaków” ks.

i

Zdzisława

Uniwersytetu

Małeckiego;

„Dipisowskie

wydawnictwa hanowerskie w bibliotece

Śląskiego w Katowicach (IBiIN UŚ)

Związku

promocja ksiąŜki pt. „Biblioteki polskie za

Bochum” Agnieszki Łakomy; „Biblioteki

granicą:

polskie w Wiedniu. Od Ossolińskiego po

przeszłość

i

współczesność”.

Polaków

Redaktorkami ksiąŜki są dr hab. Maria

dzień

Kalczyńska

i

Schlottmann;

Sieradzka.

Publikacja

nakładem

Wydawnictwa

prof.

dr

hab.

Danuta

obecny”

w

Niemczech

Małgorzaty

„Materiały

w

Warchoł-

do

dziejów

się

polskich bibliotek w Danii (1893 - 1990)”

Uniwersytetu

Eugeniusza S. Kruszewskiego; „Biblioteka

ukazała

Regionalna w Karwinie. Oddział Literatury

Śląskiego.
KsiąŜka zawiera jedenaście prac

Polskiej” Heleny Legowicz; „Uwagi o

naukowych: 9 artykułów i 2 opracowania.

sytuacji

Twórcą pierwszej pracy pt. „Funkcje

bibliotekach

integracyjne Stałej Konferencji Muzeów,

wstępne” Anny Szturc; „Polska ksiąŜka na

Archiwów

Węgrzech w latach 2000 - 2005. Wybrane

i

Bibliotek

Polskich

na

polskich
na

księgozbiorów
Zaolziu.

Rozeznania

Zachodzie” jest Maria Kocójowa. Kolejne

zagadnienia”

teksty

„Mediateka Instytutu Polskiego w Wilnie”

to:

polonijne

„Współczesne
w

autorstwa

USA.

granicą

Próba

Danuty

„Funkcjonowanie
na

wybranych

analizy”

przykładzie

ksiąŜki

Spotkanie,

za

przybyli

działalności

Londynu”

Witek

oraz

Zdzisława Gębołysia.

Sieradzkiej;

polskiej

bibliotek

biblioteki

Jadwigi

w

na

pracownicy

które
IBiIN

licznie
UŚ

oraz

studenci, otworzyła dyrektor Instytutu

Anny

prof.

dr

hab.

ElŜbieta

Gondek,

a

Seweryn; „Biblioteki parafialne Polskiej

poprowadzili je absolwenci, a obecnie

Misji

pracownicy IBiIN UŚ mgr Agnieszka

Katolickiej

w

Niemczech.
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Łakomy oraz mgr Karol Makles. Na

KaŜdy z przedmówców wspomniał

promocji obecni byli i zabierali głos m.in.

o trudnościach związanych z docieraniem i

prof. dr hab. Maria Kocójowa z Instytutu

zbieraniem

Informacji

i

poświęconych funkcjonowaniu polskich

Uniwersytetu

instytucji i organizacji działających poza

Naukowej

Bibliotekoznawstwa

Jagiellońskiego, prof. dr hab. Danuta

Małecki

Teologicznego

UŚ

z
oraz

do

publikacji

granicami ojczyzny.

Sieradzka z IBiIN UŚ, ks. prof. dr hab.
Zdzisław

materiałów

W

Wydziału

tej

części

spotkania

zaprezentował się takŜe student IV roku

dr Zdzisław

Informacji

Gębołyś z IBiIN UŚ.

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa UŚ, Filip Kusz. W

Prelegenci przedstawili w skrócie

swoim referacie omówił Ŝycie i działalność

zagadnienia historyczne oraz informacje

naukową prof. Andrzeja Kłossowskiego,

dotyczące pracy współczesnych polskich

byłego dyrektora Biblioteki Narodowej i

bibliotek i księgozbiorów za granicą. Prof.

kierownika Pracowni Badań nad KsiąŜką

dr hab. M. Kocójowa przybliŜyła genezę

Polską za Granicą.

oraz

działalność

Stałej

Konferencji,

Zapowiedziano równieŜ powstanie

Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich

kolejnego

na Zachodzie, która zrzesza dziewiętnaście

dotyczy

placówek z 7 krajów (5 europejskich, USA

polonijnej. Dziedzictwa narodowego i

oraz Kanada). Prof. dr hab. D. Sieradzka

światowego”. W 2008 r. moŜna się więc

przedstawiła

spodziewać

placówki

polonijnych

projektu,
„Kultury

którego

tematyka

ksiąŜki

i

następnej,

prasy

niezwykle

bibliotek w Chicago, Nowym Yorku i

interesującej publikacji informującej o

Waszyngtonie. Ks. prof. dr hab. Z. Małecki

funkcjonowaniu

zaprezentował

czasopism poza krajem.

natomiast

informacje

polskiej

ksiąŜki

i

dotyczące powstania oraz funkcjonowania

Takie spotkania są atrakcyjne dla

biblioteki w Ludwigsburgu. Jako ostatni

młodszych pokoleń. Dzięki nim studenci

referował dr Z. Gębołyś, który zapoznał

zdobywają wiedzę na temat nowych

słuchających z działalnością Polskiego

osiągnięć i postępów w pracy z ksiąŜką i

Instytutu na Litwie.

jej otoczeniem.
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Dominika Paleczna
Erasmus - szkoła Ŝycia

Umiesz liczyć? – licz na siebie. Tak moim

Jak juŜ przejdziecie pierwszy etap,

zdaniem mogłoby brzmieć motto Longlife

zaczyna się „droga przez mękę”. Bieganie,

Learning Programme / Erasmus. Ale

załatwianie

podpisów,

przecieŜ umiejętność radzenia sobie w

dokumentów,

wysyłanie

jest

A

kiedy myślicie, Ŝe juŜ wszystko zostało

zafundować sobie takiej szkoły Ŝycia na

zrobione, niespodziewanie pojawia się

zagranicznej

(jakby wyszedł spod ziemi) cały szereg

tekście

uczelni?

spróbuję

Dlaczego

papierów.

nie

Ŝyciu

niezbędna.

wypełnianie

W

poniŜszym

przekazać

pewne

kolejnych

formalności,

które

trzeba

informacje, które mogą Was zachęcić,

załatwić. I znów to samo: bieganie,

zniechęcić lub po prostu zaszczepić w Was

bieganie, jeszcze raz bieganie i znoszenie

pierwszą myśl o ewentualnym wyjeździe.

cierpliwie ciągłego odsyłania. CóŜ, jak to

Zacznę od początku. Pierwszym
krokiem,

jaki

musicie wykonać,

kiedyś

filozoficznie

stwierdził

nasz

jest

ulubiony komentator, Dariusz Szpakowski,

zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną.

„Jak śpiewał Norbi, Nie ma lekko, nie, nie,

Wszelkie informacje na jej temat zapewne

nie”. Ale jeŜeli uda Wam się przejść ten

pojawią się w swoim czasie w gablocie na

etap unikając załamania nerwowego -

korytarzu trzeciego piętra. JeŜeli jednak

wygraliście!

chcecie dowiedzieć się czegoś konkretnego

rozgrywek z biurokracją.

juŜ teraz, moŜecie zasięgnąć informacji u

rozmowy

tę

część

Teoretycznie po podpisaniu umowy

dr Zdzisława Gębołysia.
Do

Przynajmniej

(podpisujecie

ją

trzy

tygodnie

przed

kwalifikacyjnej

wyjazdem) otrzymujecie pierwszą ratę

naturalnie trzeba się przygotować, to

stypendium. Jest ono podzielone na dwie

znaczy dostarczyć pewne dokumenty oraz

części.

napisać list motywacyjny. Komisja jest

Bratysławy wysokość takiego stypendium

bardzo przyjaźnie nastawiona, ale musicie

wynosiła 200€ na miesiąc. Kwota ta nie

być gotowi na to, iŜ część rozmowy

wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów

zostanie poprowadzona w języku obcym,

utrzymania, ale pokrywa zdecydowaną

którego znajomość zdeklarowaliście w

większość wydatków (tak przynajmniej

przedłoŜonych dokumentach. Ale nie ma

było w moim przypadku). Takie jest

się czego bać, atmosfera jest przyjemna.

zresztą załoŜenie programu: stypendium
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W

przypadku

wyjazdu

do

ma jedynie pokryć róŜnicę kosztów między

zeszłym roku w wielu przypadkach nie

utrzymaniem się w domu, a utrzymaniem

dało się jej na początku aktywować. Ale

się w kraju, do którego się wybieramy.

nie ma tego złego, co by na dobre nie

Wysokość stypendiów jest zaleŜna od

wyszło. Nasza kondycja fizyczna tylko

kraju, w którym znajduje się uczelnia

skorzystała na tej sytuacji: znów trzeba

partnerska. Stąd moŜna przypuszczać, Ŝe

było się trochę nabiegać. W tym samym

jeŜeli pojedziecie do Kolonii, otrzymacie

dniu dostajemy teŜ indeks i być moŜe coś

większą sumę niŜ studenci wyjeŜdŜający

jeszcze, o czym nie pamiętam.

na Słowację, poniewaŜ Ŝycie za zachodnią

Teraz czeka Was szereg czynności

granicą jest droŜsze.

typu aktywowanie ISIC - a, kupowanie

Podpisaliście umowę, wyjeŜdŜacie.

biletu miesięcznego, odwiedzenie biura

Mimo Ŝe uczelnia nie organizuje Ŝadnego

policji

programu

czynność

aklimatyzacyjnego,

warto

dla

obcokrajowców...
jest

dość

Ostatnia

nieprzyjemnym

urządzić sobie coś takiego samemu. Myślę,

punktem programu. Po pierwsze – trzeba

Ŝe optymalnym wyjściem jest stawienie się

wcześnie wstać. Potem trzeba trafić do

na miejscu na tydzień przed rozpoczęciem

biura, które wygląda bardzo niepozornie,

nauki.

trochę

poniewaŜ budynek i jego otoczenie wciąŜ

formalności, zwiedzić miasto, zaczniecie

bardziej przypominają przedszkole, które

niekończący się proces poznawania ludzi.

mieściło się tam zanim wprowadziła się

ZdąŜycie

załatwić

Proponuję zaplanować podróŜ tak,

tam Policja. Następnie trzeba odczekać

Ŝeby być na miejscu wcześniej niŜ później.

swoje w kolejce. Proponuję, Ŝebyście

Najlepiej dotrzeć jeszcze przed południem

pojechali tam z wypełnionym wcześniej

lub wczesnym popołudniem. Przynajmniej

wnioskiem,

w przypadku, gdy będziecie mieszkać w

problemy

akademiku. NajwaŜniejsze jest, Ŝeby w

policjantami w języku angielskim. Jeszcze

dniu przyjazdu zdąŜyć załatwić sprawę

lepiej, jeŜeli weźmiecie ze sobą kogoś, kto

zakwaterowania. JeŜeli przyjedziecie poza

mówi po słowacku. To znacznie ułatwi

godzinami otwarcia biura zostanie Wam

sprawę.

udostępnione

jedynie

miejsce

poniewaŜ
z

moŜecie

porozumieniem

mieć
się

z

na

Co z zakwaterowaniem? MoŜna

przenocowanie. Dobrze teŜ, jeŜeli jeszcze

znaleźć sobie mieszkanie we własnym

w dniu przyjazdu zgłosicie się do biura

zakresie. Ale po co? Uczelnia zapewnia

Erasmusa na uczelni, gdzie dostaniecie

miejsce

legitymację ISIC. JeŜeli będzie działała -

przypuszczałam, Ŝe będę się dobrze czuła

moŜecie uwaŜać się za szczęściarzy. W

mieszkając w takim miejscu jak akademik.
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w

akademiku.

Nigdy

nie

A

jednak.

Nawet

pokoje

nieprzyjemne

przypada

wspólna

ubikacja,

moją

łazienka, lodówka oraz piecyk elektryczny

współlokatorką (chyba zacznę wierzyć w

o jednym palniku. JeŜeli ktoś się z owym

przesądy - pokój nr 313, od której strony

piecykiem nie zaprzyjaźni, w akademiku

się nie spojrzy - liczba 13. I trafiła mi się

i na uczelni znajdują się stołówki. MoŜna

najgorsza moŜliwa osoba ze wszystkich

tam bardzo tanio zjeść obiad, który jest

poznanych

wydawany do godziny 13:30. Pokoje nie

doświadczenia

związane

przeze

mnie

z

mieszkańców

domu studenckiego) nie zmienią faktu, Ŝe

zachwycają

akademik był dla mnie prawdziwym

rozłoŜyć swoje rzeczy, przykleić coś na

domem. Nie przez miejsce, nie przez

ścianach

standard

się

towarzystwem - od razu robi się swojsko.

akademik, w którym mieszkałam), ale

A teraz gwóźdź programu - Internet w

przez ludzi. Przyjacielska, rodzinna niemal

pokojach. Tak, tak, w kaŜdym pokoju są

czasami atmosfera, imprezy na korytarzu,

gniazdka do Internetu, tak więc jeŜeli

zawarte przyjaźnie i znajomości z ludźmi z

macie moŜliwość, weźcie komputer ze

całego świata. Jasne, Ŝycie w takim

sobą. Dla pozostałych istnieje moŜliwość

miejscu ma teŜ swoje wady, co część z

skorzystania

Was zna z autopsji. Ale większość

parterze budynku, ale Ŝeby je obsługiwać

problemów da się rozwiązać lub po prostu

potrzeba anielskiej cierpliwości. Jednak

przeboleć.

i ten problem da się rozwiązać. Na uczelni

Družby

ZałóŜmy,

(tak

Ŝe

nazywał

zamieszkacie

w

wystrojem,

i

oŜywić

z sali

ale

pokój

dobrym

komputerowej

na

takŜe moŜecie skorzystać z komputerów,

akademiku Družba lub Družba II. Są to

zdecydowanie

dziesięciopiętrowe

znajdujących się w akademiku.

budynki.

wystarczy

Wy

lepszych

od

tych

prawdopodobnie będziecie mieszkać nie
wyŜej niŜ na czwartym piętrze, z czego
bardzo się ucieszycie, kiedy polskie windy
Windex (rok produkcji - 1979) będą
nieczynne. Pokoje są dwu- i trzyosobowe.
Pokoje

dwuosobowe

są

dość

małe,

natomiast pokoje z przeznaczeniem dla
trzech lokatorów są juŜ całkiem spore i to
właśnie

one

bardziej

zasługują

na

Ruiny

rekomendację, takŜe dlatego, Ŝe tylko przy

zamku

Devín

na

miasta/ fot. Dominika Paleczna

takich pokojach są balkony. Na kaŜde dwa
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obrzeŜach

Szumu Informacyjnego.
JeŜeli zastanawiacie się lub zamierzacie
zacząć myśleć nad moŜliwością wyjazdu
na zagraniczną uczelnię partnerską w
ramach Erasmusa, koniecznie przyjdźcie
na spotkanie w tej sprawie, które zostanie
wkrótce

zorganizowane

przez

dr

Z.

Gębołysia. Informacje na temat tego
spotkania na pewno znajdą się, jak juŜ

Jedna z rzeźb na bratysławskim Starym

podkreślałam, w gablocie w Instytucie oraz

Mieście/ fot. Dominika Paleczna

na stronie internetowej IBiIN. Informacje
na temat programu moŜecie uzyskać u dr

Nadchodzi pierwszy tydzień nauki.

Z.

Ten czas poświęcacie przede wszystkim na
pielgrzymkę

od

wykładowcy

Instytucie.
równieŜ

czy zechcą Was przyjąć na swoje zajęcia.

warto

tylko nie okazywało się, Ŝe z jakiegoś

uczelni?

Będziecie

na

mieć

ten,

który

juŜ

znacie.

innym kraju. Będziecie mieć sporo okazji
do podróŜowania, a i mieszkanie w

styczeń

pięknym mieście jest całkiem przyjemne.

przeznaczony na egzaminy. Oraz na
i

mnie

Zobaczycie, jak wygląda studiowanie w

części

programu chyba opisywać nie muszę.

podróŜowanie

do

się zainteresować studiami

podszkolić

przyjęcia mnie na dany przedmiot. No

zwiedzanie,

moŜecie

szansę nauczyć się nowego języka lub

semestrze, nie spotkałam się z odmową

i cały

pytania

kierować

zagranicznej

przedmiotu nie ma zajęć w danym

zaliczenia

Wszelkie

niczego nie zobowiązuje. A dlaczego

Agreement. Muszę przyznać, Ŝe jeŜeli

A potem

funkcję

się pytać, w końcu zadawanie pytań do

zmian w dokumencie zwanym Learning

Tej

pełni

(dominikapaleczna@gazeta.pl). Nie bójcie

Drugą misją na ten czas jest wprowadzanie

studiować.

który

koordynatora LLP/Erasmus w naszym

do

wykładowcy i pytanie wszystkich po kolei,

i zaczynacie

Gębołysia,

Jest to teŜ niepowtarzalna okazja do

rekreację

poznania wielu ludzi niemal z całego

oczywiście. JeŜeli chcecie dowiedzieć się

świata. Co tu duŜo mówić: to po prostu

czegoś więcej o tym, jak wyglądają studia

świetna przygoda.

na Słowacji, czekajcie na następny numer
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