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bieg przez płotki, czyli bibliotecznA zAdySzkA  
w pogoni zA użytkownikiem

AbstrAkt:

W artykule zarysowano problematykę tożsamości współczes-
nego użytkownika biblioteki publicznej w kontekście relacji czytelnik-
-użytkownik-klient. Wskazano także na kondycję bibliotek, które startują 
w prawdziwym wyścigu: muszą nadążyć za wymagającym użytkowni-
kiem, a przynajmniej dotrzymać mu kroku. Podstawą rozważań stanowi 
ich wybór z aktualnych badań nad potrzebami użytkowników oraz naj-
nowsze zalecenia odnośnie do ofert bibliotek i obserwacje autorki. 

SłowA kluczowe:

Biblioteka. Klient. Potrzeby użytkowników. Problemy bibliotek. Usługi 
biblioteczne. Użytkownik. 
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„Centralną postacią naszych działań jest użytkownik”
(H. Zdunek)

„Nie lubimy swoich użytkowników i to się da odczuć.”
(J. Wojciechowski)

Niekończący się wyścig
Klimat bibliotecznej walki o użytkownika doskonale oddają meta-

fory sportowe. Często mówi się o kondycji kraju, gospodarki, różnych in-
stytucji, a więc także bibliotek [3, s. 2-7] czy bibliotekarstwa. Owa kondy-
cja to całokształt bibliotecznych działań oceniany na różne sposoby, m.in. 
przez pryzmat satysfakcji użytkowników, jakości usług, ilości odwiedzin 
itd. Aby osiągać przynajmniej zadowalające wyniki, trzeba zadbać o kon-
dycję. Czasami starania o nią przypominają bieg przez płotki. 

Warto się przyjrzeć owym płotkom, czyli wszelakim trudnościom 
w rozpoznawaniu potrzeb współczesnych użytkowników bibliotek 
publicznych i w odpowiadaniu na nie. Trudności te można podzielić na 
kilka grup:
1. wewnętrzne:

a. instytucjonalne (związane z samą biblioteką, ograniczeniami lokalo-
wymi, finansowymi),

b. personalne (związane z osobami bibliotekarzy, rosnącymi wymaga-
niami, przemianami zawodu);

2. zewnętrzne:
a. klienckie (związane bezpośrednio z użytkownikami, rozpoznawa-

niem ich potrzeb, nastawieniem do biblioteki),
b. zwierzchnie (związane z nieprzychylnością władz dla biblioteki).

Zasadność tych rozważań potwierdza literatura przedmiotu. Nie-
które przykłady warto zacytować: „Centralną postacią naszych działań 
jest użytkownik. Realizacji jego potrzeb podporządkowana jest struktura 
(organizacja biblioteki) – od gromadzenia do udostępniania. Powinniśmy 
więc nauczyć się poznawać i analizować rynek naszych rzeczywistych 
i potencjalnych klientów, efektywnie działać na wzrost popytu naszych 
usług oraz wykorzystując własny potencjał kreować nowe, nieuświada-
miane przez środowisko potrzeby” [28, s. 3-4].  W naszym biegu ostatnia 
uwaga dotyczy swoistego prześcigania użytkownika, nie tyle dogonienia 
go, co wyprzedzenia: zaoferowania mu usług, których jeszcze nie zaprag-
nął. Dostrzegają to sami bibliotekarze: „Aby istnienie biblioteki w śro-
dowisku miało sens, musi ona za tymi zmianami nie tylko nadążać, ale 
przynajmniej o krok je wyprzedzać” [6, s. 18].To jednak już inny problem.
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Wewnętrzne trudności instytucjonalne
W tym wypadku można mówić o wszelkich przeszkodach natury 

materialnej i technicznej, które mimo dobrych pomysłów i zaangażowa-
nia bibliotekarzy, uniemożliwiają skuteczne wychodzenie naprzeciw po-
trzebom użytkowników. Sytuacja taka rodzi pewną złość i bezsilność  pra-
cowników oraz często rozczarowanie użytkowników. Cóż bowiem z tego, 
że bibliotekarze wpadają na świetne pomysły, pragną przeprowadzić pro-
jekt lub zorganizować blok nowych zajęć, jeśli nie ma na to odpowiedniej 
sali, sprzętu, środków itd.? Niestety, takie są często fakty, a mogą one 
prowadzić do frustracji, gdy mimo ogromnego potencjału pracowników 
biblioteki, nie można zrealizować pomysłów.

Współczesny bibliotekarz – między stereotypem a ideałem

O użytkowników walczy biblioteka jako instytucja z całą jej struk-
turą, możliwościami, regulacjami prawnymi, organizacją przestrzeni 
i działaniami. Ale bibliotekę tworzą ludzie – pracownicy. O modelach 
pracy i coraz to nowszych funkcjach bibliotekarza można by wiele na-
pisać. Dyskusje na ten temat cały czas się toczą. Niestety, obserwujemy 
zjawisko zawodowej frustracji przebiegającej dwutorowo: z jednej strony 
krzywdzące stereotypy, a z drugiej brak sympatii do własnego zawodu 
[10, s. 12-14].

Pojawiające się coraz to nowsze wymagania względem biblioteka-
rzy, nowe aspekty ich pracy czy umiejętności, które powinni nabyć, aby 
skutecznie spełniać swoje zadania, także są sporymi płotkami do przesko-
czenia. Nie dość, że bibliotekarz określany jest jako odwieczny szafarz 
informacji i wiedzy i musi stale podwyższać swoje kompetencje, żeby 
być na bieżąco, to obecnie oczekuje się także, aby był:

 – mediatorem [20, s. 27],
 – animatorem kultury,
 – architektem informacji, ale i przestrzeni,
 – kreatorem przyjaznej atmosfery i relacji,
 – szkoleniowcem,
 – krytykiem literackim, filmowym (aby doradzić, co przeczytać, 

zobaczyć),
 – autorytetem i pomocną dłonią,
 – reżyserem, plastykiem, aranżerem (w oddziałach  dla dzieci i mło-

dzieży),
 – nie mówiąc już o mnogości ról i wcieleń specjalisty informacji 

(od brokera przez menadżera do konsultanta). 
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Sami bibliotekarze czują ciążącą na nich presję i podchodzą do niej 
nierzadko z nieskrywaną ironią. Jak pisze Barbara Cywińska: „Bibliote-
karz, aby nie pogrążyć siebie i bibliotekę w całkowitym niebycie, musi 
być alfą i omegą w każdej niemal dziedzinie” [6, s. 17]. Autorka artykułu 
wymieniła także inne role: kierownika, menadżera, specjalisty public re-
lations, przewodnika po źródłach wiedzy, znawcę literatury, krytyka i re-
cenzenta, psychologa i biblioterapeuty oraz organizatora życia kultural-
nego. To jednak nie koniec. Lista może wydłużać się w nieskończoność, 
ale po wypełnieniu wszystkich swoich zadań jako lek na skołatane nerwy, 
pozostaje jeszcze funkcja sprzątaczki – konkluduje z przekąsem autorka.

 
Od czytelnika do klienta

Słowo użytkownik samo w sobie jest znamienne: jest ono bardzo 
ogólne i oznacza każdą osobę korzystającą z biblioteki – wypożyczającą 
książki i multimedia, kserującą i odwiedzającą organizowane w bibliote-
ce koncerty czy wystawy. Kiedyś o użytkownikach mówiono najczęściej: 
czytelnicy. Dziś to określenie jest zbyt wąskie. 

Przez lata wraz z przemianami społecznymi i kulturowymi nastę-
powała przemiana modelu użytkownika biblioteki, którą można przed-
stawić następująco:

1. czytelnik – wypożyczający książki i inne dokumenty, czytający 
czasopisma, druki, mapy itp.;

2. e-czytelnik – czytelnik nowych mediów; wraz z rozwojem mediów, 
nowych technologii, większą dostępnością materiałów elektronicz-
nych, a wreszcie pojawieniem się Internetu na szeroką skalę pojawił 
się e-czytelnik, który przychodzi do biblioteki także po płyty i filmy, 
żeby skorzystać z Internetu, pograć w gry i coś skserować (rosnąca 
rola ikonosfery doprowadziła także do powstania czytelnika ekrano-
wego [14], który inaczej czyta teksty drukowane, co jest wyzwaniem 
dla współczesnej dydaktyki);

3. klient – era konsumpcjonizmu [26] wytworzyła model nowego klien-
ta, który jest konsumentem estetycznej przestrzeni, informacji 
i czasu wolnego; do użytkownika biblioteki coraz częściej podchodzi 
się dziś jak do klienta [19], o którego uwagę należy zabiegać; klient 
jako konsument estetycznej przestrzeni, przyzwyczajony do wnętrz 
galerii handlowych, jest estetą, który lubi przebywać w przyjaznej 
przestrzeni; jako „konsument informacji” wymaga szybkiego odna-
lezienia potrzebnych danych, a jako konsument czasu wolnego ocze-
kuje,  aby w bibliotecznej ofercie znalazły się wystawy, koncerty czy 
projekcje filmowe [4, s. 3-8].
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Można powiedzieć, że pierwszy model funkcjonuje w kręgu pisma, 
drugi poza kręgiem pisma,  [21, s. 103-107], a  trzeci –  tu pojawia się 
kłopot z nazewnictwem. Może najprościej nazwać go kręgiem usług? 

Powstaje też pytanie, jaki będzie kolejny model użytkownika, ko-
lejne stadium przemiany? Wszystko zmierza do tego, aby był to czytelnik/
użytkownik wirtualny. Marzeniem ludzi młodego pokolenia, obezna-
nych ze środowiskiem Internetu, jest zdobywanie wszystkich informa-
cji bez wychodzenia z domu. Oni marzą o powszechnych bibliotekach 
cyfrowych, internetowych czytelniach oferujących dokumenty zdigitali-
zowane. Wówczas człowiek, siedząc przed ekranem komputera, będzie 
właściwie non-stop korzystał z biblioteki. Jeśli obecnie nie ma pełnego 
dostępu do bibliotecznych zasobów o najwyższym autorytecie informa-
cyjnym, to spędza czas w tej części sieci, która jest chaosem. Informacje 
dostępne szybko i łatwo nie zawsze są wiarygodne, choć wielu użytkow-
ników może o tym nie wiedzieć. 

Powyższe ustalenia prowadzą do jednoznacznych wniosków: 
współczesny użytkownik biblioteki publicznej to człowiek o bardzo zróż-
nicowanych potrzebach. Wciąż istnieje grupa czytelników, którzy korzy-
stają ze zbiorów tradycyjnych, ale zdecydowanie więcej osób, zwłaszcza 
młodych, to czytelnicy mediów i klienci. Można obrazowo założyć, że 
biblioteki publiczne mają do czynienia z prawdziwym „tyglem klien-
ckim”, bo nie dość, że muszą opracować ofertę dla dziecka i seniora, 
ucznia i nauczyciela, kobiety i mężczyzny, to przecież użytkownik ten 
jest jednocześnie czytelnikiem, kinomanem, melomanem, miłośnikiem 
gier, użytkownikiem Internetu, poszukiwaczem informacji, użytkowni-
kiem ksero, a także osobą dążącą do samokształcenia. Poszukuje on ofert 
warsztatów i szkoleń (odpowiedzią na te potrzeby są różnorodne kursy, 
językowe czy komputerowe np. dla seniorów, cieszące się sporym zain-
teresowaniem m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu). 
Szuka on też pracy (Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach oferuje usłu-
gę „Przystanek Praca”, dzięki której osoby bezrobotne mogą bezpłatnie 
wydrukować dokumenty aplikacyjne) oraz potrzebuje rozrywki kultural-
nej i sportowej. Złożoność użytkownika wymaga od placówki wyjścia 
naprzeciw wielu potrzebom i spełniania różnorodnych funkcji [17, s. 12]. 
A wielofunkcyjność jest jedną z cech biblioteki idealnej obok otwartości, 
atrakcyjności i wygody [Zob. 2].

Ponadto współczesny użytkownik to pewny siebie, wymagający 
klient, który doskonale wie, czego chce, a co więcej zdaje sobie sprawę 
z tego, że jego wybory oznaczają „być albo nie być” dla firm, marek, 
sklepów oraz instytucji, także bibliotek. Nie może zatem dziwić fakt, że 
„wszystkie działania nowoczesnej biblioteki podporządkowane są […] 
wymaganiom klientów” [18, s. 33].
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Ilość czy „jakość” - o co walczymy?
Pewne trudności w grupie klienckiej generuje jeszcze jedna spra-

wa: jeśli startuje się w wyścigu, trzeba wiedzieć, jaki cel jest do osiągnię-
cia? Opracowanie strategii pozyskiwania użytkownika wymaga pewne-
go doprecyzowania. Biblioteki muszą wiedzieć, do kogo adresują swoje 
działania. Jest to ważne, gdyż „wiedza o użytkownikach pozwala na 
przygotowanie właściwych form pracy” [4, s. 6]. Należy odpowiedzieć 
na pytanie: czy działa się głównie w celu pozyskania jak największej licz-
by zapisanych nowych użytkowników czy może w pierwszej kolejności 
zwiększenia aktywności użytkowników już zapisanych? Użytkownicy 
bibliotek dzielą się bowiem na kilka grup: użytkownicy zapisani – bierni 
i czynni, a także użytkownicy niezapisani, również bierni („potencjalni 
odbiorcy usług”) i czynni.

Użytkownicy zapisani mają status czytelników, posiadają kar-
tę biblioteczną i widnieją w statystykach. Mogą być jednak czynni lub 
bierni. Biblioteka powinna odpowiedzieć na pytanie, czy zależy jej na 
ciągłym zwiększaniu liczby zapisanych użytkowników bez względu na 
ich aktywność (regularną czy sporadyczną), czy może woli własne siły 
skupić na aktywizacji użytkowników biernych, którzy od dawna nicze-
go nie wypożyczyli. 

Druga grupa to użytkownicy niezapisani, którzy nie muszą dopeł-
nić tej formalności, aby skorzystać z niektórych usług (czytelnia, ksero, 
imprezy kulturalne itp.). Oni także mogą być czynni i bierni. Tu również 
biblioteka może podjąć różne działania. Konieczna jest znów odpowiedź 
na pytanie: o kogo walczyć i jak? Grupa użytkowników niezapisanych 
biernych to tak naprawdę liczna grupa tych wszystkich, którzy w danej 
chwili jeszcze w ogóle nie odwiedzają biblioteki. Najtrudniej poznać po-
trzeby potencjalnych odbiorców usług, gdyż niewiele się o nich wie.

Biblioteka musi zatem zdecydować, na kogo orientuje działania: czy 
chce mieć wielu zapisanych czytelników, czy chce mieć lepsze statystyki 
wypożyczeń, a może pełne sale w czasie spotkań autorskich i warsztatów? 
Barbara Budzyńska – rozróżniając grupę użytkowników bibliotek i poten-
cjalnych użytkowników – podkreśla, że „rozpoznanie potrzeb pierwszej 
grupy, zaspokojenie jej gustów i oczekiwań – jest zadaniem łatwiejszym, 
przygotowanie oferty dla drugiej grupy wymaga bardziej zdecydowanych 
zabiegów” [4, s. 6]. Chodzi tu m.in. o obserwację społeczności lokalnej 
i interpretowanie wszelkich zmian.

Świat za mgłą? 

Już z racji samego istnienia biblioteka powinna zaspokajać różne 
potrzeby ogółu społeczeństwa. Aby to było możliwe, musi te potrzeby 
rozpoznać. Wydaje się, że to bardzo proste, ale gdyby tak było, nie to-
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czyłyby się liczne dyskusje o kondycji bibliotekarstwa i jego przyszłości. 
Co mogą zrobić bibliotekarze, żeby dowiedzieć się, czego w ogóle użyt-
kownicy oczekują? Istnieje kilka sposobów. W kanonie czytamy o me-
todach związanych z analizą bieżącej sytuacji i wnioskowaniem na tej 
podstawie o potrzebach klientów (analizy wypożyczeń i natężenia odwie-
dzin [22, s. 71]), a także o opiniach formalnych i personelu, wywiadach, 
sondażach, książkach życzeń i badaniach specjalnych. Przykład uporząd-
kowania części tych  metod zaprezentowano w Tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane metody badania potrzeb użytkowników bibliotek.

Metody statystyczne Metody obserwacyjno-
-intuicyjne Metody naukowe

Analiza wypożyczeń Wywiady Badania bibliotekoznawcze

Analiza odwiedzin Metody prób i błędów Raporty bibliotek wyższego 
szczebla

Ankiety, opinie formalne Obserwacja znaków czasu Zalecenia, wytyczne

Źródło: Opracowanie własne [na podstawie poz. 16, 22].

Poniżej zostaną omówione te metody, które nastręczają bibliote-
kom trudności.

Należą do nich m.in. rozmowy indywidualne z użytkownikami 
w bezpośrednim kontakcie. Mają one kilka wad. Przede wszystkim 
zaskoczonemu niespodziewanie czytelnikowi trudno powiedzieć, co 
chciałby widzieć w bibliotecznej ofercie. Poza tym, aby uzyskane in-
formacje zostały zachowane, należałoby z takich rozmów sporządzić 
notatki. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskane w ten sposób wyniki doty-
czą niewielkiej próby użytkowników.

Ankieta wydaje się rozsądniejszym pomysłem, ale jak pokazuje 
praktyka, wcale nie tak łatwym do przeprowadzenia. Bibliotekarze pod-
kreślają, że brakuje im czasu na przygotowanie ankiet, a następnie opra-
cowanie ich wyników. Wynajęcie firmy, która przeprowadziłaby badania, 
jest zbyt kosztowne. Próby samodzielnych badań ankietowych podejmo-
wane np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach nie spełniły swego 
zadania: po pierwsze ludzie niechętnie je zabierali, a po drugie znikomy 
odsetek powrócił do biblioteki. 

Jakie zatem inne narzędzia pozostają bibliotekarzom do rozpozna-
wania potrzeb użytkowników? Najczęściej w codziennej praktyce są to 
subiektywne metody intuicyjne: metoda prób i błędów oraz obserwacja 
znaków czasu. Te metody w pewien sposób łączą się ze sobą. Biblio-
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tekarze obserwujący przemiany rzeczywistości, nowe trendy, zaintereso-
wania dzieci i młodzieży, popyt na określone usługi wdrażają je u siebie 
i obserwują odpowiedzi na nie. Jeśli pomysły się nie sprawdzają, zostają 
zaniechane. Inne zaś mogą na stałe  poszerzyć ofertę biblioteki i zostać 
w przyszłości udoskonalone. 

Biblioteki nie zawsze mają czas i możliwości, żeby  przeprowadzić 
badania naukowe na własnym terenie. Bardzo pomocne w rozpoznawa-
niu potrzeb są badania naukowe prowadzone przez bibliotekoznawców 
czy niezależne ośrodki badawcze oraz  zewnętrzne wytyczne i zalecenia 
(np. IFLA). Wyniki badań kompetentnych organów dotyczące czytelni-
ctwa, obrazu bibliotek czy w ogóle nowych trendów społecznych mogą 
pomóc bibliotekarzom w opracowaniu oferty [Por. 25]. Warunkiem jest 
otwartość bibliotekarzy na te badania, śledzenie nowości naukowych 
w branży, ich właściwa interpretacja  i przeniesienie na własny grunt. 

Jak już wspomniano, rozpoznanie potrzeb użytkowników pozwala 
lepiej ich obsłużyć. To z kolei przyczynia się do satysfakcji użytkowni-
ków i jest fundamentem relacji biblioteki z nimi [Por. 29].

Odgórne biblioteczne troski
Kłopotów z jakimi borykają się współczesne biblioteki jest sporo. 

Równie wiele jest kierunków dyskusji na ten temat [Zob. 23, s. 2-6; 24, 
s. 2-7]: od  zmian w prawie, przez postawę władz samorządowych aż do 
nastawienia użytkowników. Ostatnia kwestia, czyli trudności zwierzch-
nie, dotyczy stosunku władzy lokalnej do biblioteki. Niestety, nawet wie-
dza biblioteki o oczekiwaniach odbiorców nie wystarczy, jeśli brak jest 
środków na realizację pomysłów bądź lokalne władze nie rozumieją zna-
czenia tej instytucji. Często nie pomagają ani rozmowy z decydentami, 
ani nawet wymierne wyniki pracy bibliotekarzy w postaci większej liczby 
czytelników czy wypożyczeń. Problem ten można próbować rozwiązać 
poprzez jak największą aktywność placówki, kreatywne działania i pro-
mowanie na zewnątrz. Można choćby uzyskać dofinansowania na rozwój, 
remont lub zakup nowości ze środków zewnętrznych i tym samym poka-
zać, że biblioteka może odnieść sukces dzięki własnej przedsiębiorczości. 

Inny problem to konkurencja, która dysponuje większym zaple-
czem finansowym i lokalowym (młodzież dziś wiele czasu spędza po pro-
stu w galeriach handlowych), a niektórzy użytkownicy są tak oporni, że 
mimo atrakcyjnej oferty do biblioteki nie zajrzą choćby z lenistwa. 

Zakończenie
Biblioteki zawzięcie walczą o klientów. Walka ta jest trudna, ale 

nie musi być przegrana. Instytucje te, oferujące bezpłatny dostęp do 
Internetu, czasopism, gier PlayStation, zbiorów multimedialnych oraz 
ciekawych zajęć poprawiają własny wizerunek i mają szansę zdobyć 
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uwagę użytkownika. Z socjologicznych obserwacji wynika, że najwięk-
szym problemem w zdobyciu klienta jest wymóg totalności. Współczes-
ny klient jest klientem totalnym, który ma wiele potrzeb i chciałby je 
wszystkie zaspokoić w jednym miejscu. Najlepszym przykładem na to 
jest wspomniana galeria handlowa, z którą biblioteka rywalizuje o miano 
tzw. trzeciego miejsca. Nie bez przyczyny w książnicach powstają m.in. 
kawiarnie, sale kinowe i koncertowe. Dzieje się tak właśnie dlatego, aby 
biblioteka była miejscem totalnym, które spełni jak najwięcej potrzeb 
potencjalnego gościa. Z kolei wspomniana mnogość ról bibliotekarza 
jest dowodem na to, że on również ma starać się spełnić jak najwię-
cej oczekiwań klienta. Tak wysoko postawiona bibliotekom poprzeczka 
wymaga ciągłej intensyfikacji działań i odpowiadania na coraz to now-
sze potrzeby użytkowników.
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bibliotekA 2.0

AbstrAkt:

W artykule zaprezentowano model Biblioteki 2.0, omówiono jego 
podstawowe elementy i narzędzia komunikacji. Wskazano założenia Web 
2.0. Scharakteryzowano definicje terminu według Danuty Ostrowskiej, 
Jacka Manessa i Michaela Casey. Na przykładzie The British Library 
i Biblioteki Narodowej przedstawiono realizację koncepcji Biblioteki 2.0 
przez ukazanie najważniejszych aspektów jej strony internetowej, tj. blo-
gów, programów, serwisów społecznościowych, katalogów i innych.

 
SłowA kluczowe: 

Biblioteka 2.0. Bibliotekoznawstwo. Internet. Technologia informacyjna. 
Web.2.0.

Biblioteki, chcąc pozyskać nowych użytkowników i zatrzymać 
obecnych, w dzisiejszych czasach umożliwiają im dostęp do stron inter-
netowych, które realizują w oparciu o model Biblioteki 2.0. Obserwując 
rozwój technologii informacyjnych, w tym serwisów społecznościowych, 
blogów oraz różnorodnych portali z możliwością personalizacji, widać 
wzrastającą liczbę korzystających z nich użytkowników. Zauważyły to 
również biblioteki, które tworząc swój nowoczesny wizerunek w Inter-
necie starają się zwerbować nowych użytkowników. Wykorzystują w tym 
celu standard tworzenia zasobów internetowych Web 2.0. 
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Idea ta jest sposobem budowania zasobów internetowych, łączy 
użytkowników, a zarazem umożliwia im wzajemną wymianę wartościo-
wych informacji. Termin ten wprowadzony został przez Tima O’Reillya 
i Johna Battelle’a w 2004 roku. Jak podkreśla Danuta Ostrowska: istotną 
cechą serwisów Web 2.0 jest aktywne współtworzenie treści przez użyt-
kowników, jak również, wpływ użytkowników na to, które informacje 
powinny być eksponowane, jak i pozycjonowane [11, s. 2]. Dlatego kon-
cepcja ta stała się inspiracją dla modelu Biblioteki 2.0. 

Bibliotekarze stosunkowo szybko zaadaptowali niektóre spośród 
narzędzi charakterystycznych dla Web 2.0, w szczególności pamiętniki 
internetowe zwane blogami. To właśnie w tzw. biblioblogosferze (biblio-
tekarskich blogach) po raz pierwszy pojawił się termin Library 2.0 (Bi-
blioteka 2.0) [7]. 

Aktualnie coraz więcej polskich bibliotek chce dorównać za-
granicznym instytucjom wprowadzając liczne narzędzia komunikacji 
Biblioteki 2.0 na swoich stronach WWW. Nie tylko usprawniają one 
pracę i pozwalają na szybkie odnalezienie informacji, ale tworzą szcze-
gólnego rodzaju kontakt między bibliotekarzami a czytelnikami.

Na czym polega model Biblioteki 2.0?
Znaczenie terminu Biblioteka 2.0 wyjaśnia w swoim artykule 

Danuta Ostrowska. Jest to „model biblioteki, w którym realizacja trady-
cyjnych procesów bibliotecznych, projektowania i udostępniania nowych 
usług informacyjnych oraz kształtowanie jej zasobu, dokonywane są 
w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników” [10, s. 12].

Warto także przytoczyć definicję Jacka Manessa: „zastosowanie in-
teraktywnych, współtworzonych oraz multimedialnych technologii siecio-
wych do udostępniania w Internecie bibliotecznych zasobów i usług” [7]. 

Założenia teoretyczne dla koncepcji Biblioteki 2.0 obejmują cztery 
elementy:

 – jest skoncentrowana na użytkowniku;
 – oferuje doświadczenie o charakterze multimedialnym;
 – tworzy kapitał społeczny;
 – jest innowacyjna społecznie [9].

Dokładnej analizy i charakterystyki porównawczej najczęściej wy-
stępujących opinii i teorii na temat Library 2.0 dokonał Walt Crawford. 
Wyróżnił aż 62 punkty widzenia i 7 definicji tego terminu [6, s. 358].

Badaniem pojęcia Biblioteki 2.0 zajęła się również Bożena Jaskow-
ska, która podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Marketing 
w bibliotece” (Chorzów, 17-19 października 2007), mówiła o możliwoś-
ciach zaimplementowania do działań promocyjnych biblioteki narzę-
dzi tzw. marketingu 2.0 [5]. Zaprezentowała też kilka definicji terminu 
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Biblioteka 2.0. Na szczególną uwagę zasługuje twierdzenie Michaela 
Casey: „Biblioteka 2.0 to pewna filozofia usług bibliotecznych, na którą 
składają się trzy elementy: gotowość do wprowadzania zmian i wypró-
bowania nowych działań, do nieustannego oceniania wartości i jakości 
usług oraz do wykraczania poza granice naszego bibliotekarskiego świata 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań – zarówno tradycyjnych, jak i nowo-
czesnych (zgodnie z założeniami koncepcji Web 2.0) [3, s. 7]. 

Model Biblioteki 2.0 obejmuje nie tylko procesy biblioteczne, 
ale również wprowadzanie zmian na stronie WWW, dostosowanie jej 
do potrzeb użytkowników (wizualizacja, estetyka strony i łatwość zna-
lezienia informacji), oraz wiąże się z otwartością, aktywnym uczest-
nictwem i poszukiwaniem nowych użytkowników. Aby te procesy 
zaistniały musi działać dobra i efektywna komunikacja między biblio-
tekarzem a użytkownikiem.

 Podsumowania cech najczęściej utożsamianych z Library 2.0 
dokonała Bonaria Biancu (Rysunek 1). W zestawieniu tym zauważyć 
można m. in. współudział w nauczaniu na odległość, konieczność zmia-
ny formy katalogu OPAC, transformację organizacji struktur i procedur 
w tradycyjnej bibliotece, wspominaną już wielokrotnie implementację na-
rzędzi Web 2.0 oraz partycypację użytkowników [6, s. 360]. 

Rysunek 1. Library 2.0 Meme Map: Bonaria Biancu.

Źródło: [2].
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Narzędzia Biblioteki 2.0
Obecnie to Internet jest podstawowym źródłem informacji i coraz 

większa liczba użytkowników spędza tu czas. Z punktu widzenia bibliotek 
to właśnie serwisy Web 2.0 są odpowiednie do kontaktu z czytelnikami, są 
zarazem reklamą i skarbnicą informacji. 

Typy narzędzi komunikacji Biblioteki 2.0 można bardzo dobrze 
zanalizować na przykładzie The British Library. Dla wzmocnienia 
i utrzymania kontaktu ze swoimi użytkownikami Biblioteka Brytyjska 
korzysta z różnych narzędzi, m. in. ma swoje konta w serwisach takich, 
jak: Facebook, Twitter, Flickr, AudioBoo (serwis do dzielenia się nagra-
niami audio), a także posiada własny kanał na YouTube. Użytkownicy 
mają do nich dostęp bezpośrednio ze strony głównej biblioteki, gdzie są 
one ulokowane na dole witryny oraz w poszczególnych zakładkach.

Pod aktualnymi wiadomościami na portalu Biblioteki Brytyjskiej 
istnieje możliwość korzystania z Twittera. Użytkownicy mogą na bieżą-
co dzielić się odczuciami, komentarzami na różne tematy (nawet w celu 
uzyskania pomocy), zamieszczając na stronie głównej krótką wiadomość 
(także poprzez telefonię komórkową). 

Czytelnicy mogą również udostępniać treści lub informacje swoim 
znajomym za pomocą widgetu Share This. Umożliwia on podzielenie się 
znalezioną informacją za pośrednictwem serwisów społecznościowych 
(takich jak Linkedin, Yahoo!, Facebook, Twitter), wiadomości tekstowych 
oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

Rysunek 2. Fragment strony internetowej The British Library.

Źródło: [12].
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Na stronie internetowej The British Library (Rysunek 2) dodatko-
wo dla osób zainteresowanych zamieszczona jest opcja otrzymywania 
newslettera. Biblioteka Brytyjska podaje adresy e-mailowe oraz numery 
telefonów do swoich pracowników, a także udostępnia takie formy jak 
podcast i videocast. 

Podcast to forma dźwiękowej publikacji internetowej ukazująca 
się zazwyczaj w formie regularnych odcinków w formacie mp3, mp4, 
aac, ogg i innych [4, s. 9]. Natomiast videocast dodaje formę wizualną 
w postaci filmu. Obie formy oferują zatem pobieranie plików w postaci 
nagrań, np. z imprez, wydarzeń czy spotkań bibliotecznych, obie wyko-
rzystują także technologię RSS. 

O aktywności na stronie internetowej użytkownicy mogą być 
informowani za pomocą kanałów RSS (Really Simple Sindication). 

Bardzo popularne są również serwisy typu „wiki”, na których 
zamieszczone są artykuły, hasła encyklopedyczne dotyczące The British 
Library.

Niezwykle przydatnym i kreatywnym sposobem wykorzystania 
narzędzi komunikacji Biblioteki 2.0 są blogi, które prezentuje na swo-
jej stronie internetowej The British Library. Są one pisane przez jej pra-
cowników, umożliwiają komentowanie każdego postu, wyrażania odczuć 
i opinii. Dodatkowo wszystkie blogi i wiadomości można subskrybować 
przez kanały RSS.

Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w modelu Biblio-
teki 2.0 pozostają katalogi. W The British Library dostęp do nich może-
my uzyskać z pierwszej zakładki na stronie głównej. Użytkownicy mają 
do wyboru cztery katalogi: główny, materiałów drukowanych, rękopisów 
oraz innych form (np. fotografii czy materiałów dźwiękowych).

Narzędzia komunikacji 2.0 wykorzystywane przez Bibliotekę 
Brytyjską są bardzo liczne, zapewniają kontakt z użytkownikami oraz 
umożliwiają im wymienianie się informacjami. Widać tu zamknięty cykl 
komunikacji relacji bibliotekarz-czytelnik, który jest ważnym aspektem 
realizacji modelu Biblioteki 2.0.

Swoje zasoby i usługi biblioteczne udostępniają w Internecie tak-
że polskie biblioteki. Założenia modelu Biblioteki 2.0 dobrze realizuje 
Biblioteka Narodowa. 

Jej strona internetowa (Rysunek 3), jest przejrzysta pomimo wystę-
powania wielu elementów. Prosty i elegancki wizerunek zapewnia pozy-
tywne wrażenia estetyczne. Całość utrzymana w jasnych kolorach z wy-
różniającym się tekstem i grafiką.

Witryna zawiera nagłówek w postaci logo Biblioteki Narodowej, 
obok zamieszczone zostało wyszukiwanie proste (odnoszące się do za-
wartości strony internetowej) oraz widget kierujący do katalogów BN. 
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Ważnym elementem jest wybór wersji językowej – aktualnie dostępne ję-
zyki to polski oraz angielski. 

Rysunek 3. Strona internetowa Biblioteki Narodowej.

Źródło: [1].

Na górze widnieje stałe menu, odnoszące się do ważnych informacji 
o bibliotece, tj. jej historii, zbiorów, katalogów i bibliografii, wydawnictw, 
oferty programowej, usługowej oraz zasobów cyfrowych, linków do innych 
instytucji oraz organizacji bibliotekarskich. Poniżej znajduje się rozwija-
ne menu skierowane do poszczególnych grup użytkowników: czytelników, 
bibliotekarzy oraz wydawców. 

Szczególną uwagę przyciągają centralne elementy witryny. 
Zastosowano wyróżnienie graficzne promujące wydarzenia biblioteczne, 
a poniżej ulokowano rubrykę z podziałem na dwie części. W pierwszej znaj-
dziemy aktualności, ogłoszenia oraz multimedia, natomiast drugi moduł 
odsyła do wiadomości polecanych przez Bibliotekę Narodową, jej blogów 
oraz informacji o przyszłych wydarzeniach.

Dół strony zawiera widgety w postaci linków do Europejskiej 
Biblioteki Cyfrowej (EUROPEANA) i Cyfrowej Biblioteki Narodowej (BN 
POLONA). Obok umieszczone są ikony interaktywnego planu budynku 
biblioteki, katalogów oraz formularza „zapytaj bibliotekarza”. Poniżej 
umieszczono dane kontaktowe. Dodatkowo użytkownicy witryny Biblio-
teki Narodowej mają możliwość subskrypcji aktualności przez kanał RSS.
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Ważnym elementem strony internetowej BN są jej katalogi: głów-
ny, kartkowe, centralne oraz bibliografie specjalne. Katalog główny daje 
wiele możliwości wyszukiwania według różnych kryteriów i indeksów, 
dostępne jest wyszukiwanie proste i zaawansowane oraz wskazówki 
dla osób korzystających. Istotną opcją dla użytkowników katalogu są 
sugestie i komentarze, które można wysłać do pracowników biblioteki 
w postaci formularza.

Biblioteka Narodowa, podobnie jak The British Library, wykorzy-
stuje serwisy społecznościowe, wiki, prowadzi blogi, korzysta z wielu 
widgetów i innych narzędzi Biblioteki 2.0. Dzięki temu udostępnia swoje 
zasoby oraz zaprasza użytkowników do ich współtworzenia. 

Podsumowanie 
W modelu Biblioteki 2.0 najważniejsi są użytkownicy, a w zasadzie 

ich aktywność w zakresie udostępniania i kreowania zasobów bibliotecz-
nych. Wykorzystując ogólnodostępne portale internetowe biblioteki zy-
skują możliwość aktywnego, wielowątkowego kontaktu z czytelnikami. 
Bogate strony internetowe bibliotek są ich wizytówką oraz zaproszeniem 
do współpracy. 

Biblioteka 2.0 to biblioteka medialna. Taka, która poszukuje 
nowych użytkowników, dostosowując swoje usługi do potrzeb różnych 
grup odbiorców, zachęca ich do partycypacji, wykorzystuje narzędzia 
i technologie Web 2.0, jest stale obecna w sieci oraz buduje relacje 
z użytkownikami i otoczeniem tworząc wokół siebie wirtualną (obok 
rzeczywistej) społeczność [8, s.11].
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AbstrAkt: 

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania merchandi-
singu, narzędzia promocji handlowej, w propagowaniu zasobów biblio-
teki. Zaprezentowano rodzaje strategii merchandisingowych i główne za-
sady, według których są one budowane. Dokonano analizy porównawczej 
obszarów wykorzystania merchandisingu w handlu i bibliotece akademi-
ckiej. Refleksje oparto na doświadczeniach zaczerpniętych z literatury 
przedmiotu oraz z praktyki autora. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje wie-
le obszarów działań merchandisingowych stosowanych w handlu, które 
mogą być wykorzystywane w pracy biblioteki akademickiej. Należą do 
nich sposoby budowania ekspozycji, sterowanie ruchem użytkowników, 
organizowanie wystaw, projektowanie materiałów reklamowych itp. 
Osiągnięte efekty wskazują, że merchandising mimo, że jest narzędziem 
aktywizacji sprzedaży stosowanym w handlu, może być również wyko-
rzystywany w promocji zasobów biblioteki. Jego wdrożenie nie generuje 
wysokich kosztów, a wpływa na wzrost zainteresowania użytkowników 
określoną ofertą biblioteki.

SłowA kluczowe: 

Biblioteki akademickie. Marketing biblioteczny. Merchandising. Zbiory 
biblioteczne. 
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Wstęp
Biblioteki jako organizacje usługowe o charakterze niekomer-

cyjnym podlegają prawom ekonomii odnoszącym się do sektora usług. 
Działając na określonym rynku, muszą zabiegać o użytkowników w takim 
samym stopniu, jak inne podmioty o klientów. Jest to szczególnie waż-
ne teraz, gdy powszechny dostęp do Internetu i coraz większa otwartość 
w udostępnianiu różnych treści – w tym naukowych – przyczyniły się 
do tego, że w wielu bibliotekach odnotowuje się znaczne zmniejszenie 
zainteresowania ich ofertą. Niezbędne więc staje się prowadzenie dzia-
łań, które uatrakcyjnią propozycje tych instytucji w oczach potencjalnych 
użytkowników. W tym celu organizacje zarówno te o charakterze komer-
cyjnym, jak i niekomercyjnym, wykorzystują różnego rodzaju strategie 
marketingowe. Do takich należy szeroko rozumiana promocja.

W literaturze przedmiotu wyczerpująco opisano działalność 
promocyjną bibliotek [Por. 5, 16, 17, 18, 23, 25], opierającą się m.in. na 
promocji, reklamie, reklamie bezpośredniej i public relations. Narzędzia 
te można byłoby jeszcze uzupełnić o merchandising, który dotychczas 
był w niewielkim stopniu wykorzystany przez biblioteki. Przykłady za-
stosowania technik merchandisingu w bibliotece odnajdujemy w litera-
turze zagranicznej [1,7, 20]. Bibliotekarki z Denver Public Library uru-
chomiły blog zatytułowany „Library Merchandising”1 oraz wydały książkę 
zawierającą szereg porad, jak skutecznie wprowadzić ten sposób promocji 
w bibliotece [14]. W literaturze polskiej odnośnie do bibliotek brak na ten 
temat doniesień. Warto więc poznać możliwości, jakie stwarza to narzędzie 
promocji, aby rozważyć możliwość zastosowania go we własnej bibliotece.

Definicje merchandisingu
Etymologia słowa merchandising jest łacińska, pochodzi ono od 

czasownika mercari – handlować [10, s. 327]. Z kolei w języku angiel-
skim wiąże się ze słowem merchandise – co oznacza towar, ale też sztukę 
sprzedaży [24, s. 423]. 

Merchandising  łączy się z działalnością handlową i jest stosowany 
jako jedna z prostszych metod aktywnej prezentacji produktu2. Idea mer-
chandisingu powstała w USA i stamtąd przybyła do Europy Zachodniej 
pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. W Polsce merchandising pojawił się 
na początku lat 90. XX w. [9]. Okazało się bowiem po roku 1989, że samo 
posiadanie towaru już nie wystarczy, aby osiągnąć zysk. Rosnąca konku-

1 Blog dostępny pod adresem: http://www.librarymerchandising.blogspot.com/.
2 Termin aktywna prezentacja produktu oznacza dostarczanie wszystkim rodza-

jom nabywców dodatkowych bodźców opartych przeważnie na materialnych 
i psychologicznych dodanych wartościach mających znaczenie dla wywołania 
ich decyzji zakupu [22, s. 121].
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rencja zmusiła handlowców do podejmowania dodatkowych działań za-
pewniających popyt na dany towar [19].

Merchandising opiera się na badaniach psychologii behawioralnej 
oraz socjologii grup społecznych [13]. Oprócz zwrócenia uwagi na pro-
dukt ma podać jak najwięcej informacji na jego temat, co klientowi umoż-
liwi dokonanie świadomego zakupu [4].

Sama definicja merchandisingu nie jest jednoznaczna i posiada 
wiele, często bardzo różniących się od siebie, ujęć. Generalnie wskazuje 
się na dwa podejścia do definiowania tego zjawiska:

 – podejście szerokie, które utożsamia merchandising z marketingiem 
handlowym;

 – podejście wąskie, w którym termin ten oznacza jedynie wizualne 
aspekty ekspozycji lub wyłącznie instrument promocji [3, s. 8].

Dlatego wśród definicji merchandisingu spotkamy taką, w której 
stwierdza się, że jest to optymalna prezentacja towarów oraz komunikacja 
w punkcie sprzedaży [9, s. 158]. Inna, że jest to jakakolwiek działalność na 
terenie sklepu, która przyspiesza i ułatwia sprzedaż produktu [11, s. 45]. 
Natomiast Tadeusz Sztucki definiuje go jako: planowanie i promowanie 
sprzedaży przez umiejętną prezentację produktu na odpowiednim rynku 
i we właściwym czasie, wykorzystując fachową wiedzę sprzedawcy, re-
klamę i środki akwizycji sprzedaży. W najbardziej ogólnej definicji tego 
samego autora podaje się, że jest to zespół działań promocyjnych wystę-
pujących w miejscach detalicznej sprzedaży [22, s. 130].

W ostatnim czasie pojawiło się również pojęcie digital merchandi-
sing. Jest to monitor LCD, zwykle o dużej przekątnej ekranu, umiejsco-
wiony w punkcie sprzedaży. Wyświetlane są na nim kilkuminutowe bloki 
reklamowe, bardzo często wzbogacane o dodatkowe treści informacyj-
ne. Jak pisze Anna Borowiak: „Digital merchandising to bardzo poważ-
na konkurencja dla dotychczasowych nośników reklamy. Szybsza, tań-
sza i zdecydowanie bardziej skuteczna. Przede wszystkim dlatego, że jak 
pokazują badania, dynamicznie zmieniający się obraz ma na nas o wie-
le większy wpływ niż reklama statyczna. Film mimowolnie przyciąga 
nasz wzrok, a zwykła ludzka ciekawość nie pozwala oderwać spojrzenia, 
w oczekiwaniu na to, co zobaczymy za chwilę” [2, s. 43]. Rozwój digital 
merchandisingu przebiega w kierunku umożliwienia klientowi interakcji 
(np. ekrany dotykowe). 

Jeszcze inną odmianą merchandisingu jest floral merchandising, 
czyli ekspozycja z wykorzystaniem roślinności czy też merchandising za-
pachowy [4]. 

W związku z pojawieniem się na rynku sklepów internetowych mo-
żemy  mówić o e-merchandisingu, który oznacza aktywność marketingo-
wą prowadzoną poprzez media elektroniczne. Polski odpowiednik tego 
terminu to: merchandising w sieci lub elektroniczny merchandising. 
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Strategie merchandisingowe
Głównym celem merchandisingu jest rozszerzenie i zintensyfiko-

wanie oddziaływania wykorzystanych środków reklamy w celu przyspie-
szenia sprzedaży towarów. 

Skuteczność merchandisingu ma zapewnić stosowanie siedmiu 
zasad (7R), na które składają się [9, s. 159]:

 – właściwa marka (right brand);
 – właściwe miejsce (right place);
 – właściwy czas (right time);
 – właściwa cena (right price);
 – właściwa ilość (right quantity);
 – właściwe warunki (right conditions);
 – właściwa prezentacja (right display).

Zasady te są stosowane przy budowaniu strategii merchandisin-
gowej, czyli planu kształtowania i realizowania usług handlowych pod 
względem dostępności przedmiotu, ceny i komunikacji z nabywcami. 
Strategia ta jest ukierunkowana na osiągnięcie celów długofalowych. Bu-
duje się ją za pomocą narzędzi tworzących  merchandising – mix. Ze-
staw tych narzędzi jest zmodyfikowanym odpowiednikiem klasycznego 
zestawu instrumentów marketingu (4P) i obejmuje: towar (będący odpo-
wiednikiem produktu), marżę (odpowiednik ceny), technologię (zamiast 
dystrybucji) oraz promocję.

Wyróżniamy cztery rodzaje strategii merchandisingowych [9, s. 162]:
1. Strategię lokalizacji;
2. Strategię asortymentu;
3. Strategię ceny;
4. Strategię obsługi i sposobu sprzedaży.

Osobą odpowiedzialną za budowanie strategii jest merchandiser. 
W nawiązaniu do wcześniej podanych definicji merchandisingu ten rodzaj 
pracy marketingowej polega na umiejętnym wydobywaniu i upowszech-
nianiu walorów produktu, mających największe znaczenie dla nabywców, 
oraz ich eksponowaniu w miejscach prezentacji i sprzedaży [21]. W tej 
profesji istotne jest posiadanie kompetencji komunikacyjnych i interper-
sonalnych, gdyż  merchandiser musi kontaktować się z wieloma osobami 
i umieć połączyć interesy producenta i sprzedawcy. Od osób wykonujących 
ten zawód oczekuje się też sumienności, kreatywności i aktywności [13]. 

Budowanie strategii merchandisingowej opiera się na powszechnie 
znanych regułach. Oto niektóre z nich:

 – tzw. zasada prawej ręki, tzn. klient zazwyczaj patrzy w prawą stronę, 
więc towary znajdujące się po tej stronie są lepiej zauważalne;
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 – towar należy umieszczać na linii wzroku, czyli mniej więcej na wy-
sokości 120 cm od podłogi, wyjątek stanowią towary dla dzieci, 
które powinny być niżej;

 – produkty objęte aktywizacją sprzedaży dobrze jest ustawiać na fir-
mowych stojakach, gablotach itp.;

 – produkty najczęściej kupowane umieszcza się przy końcu hali skle-
powej, aby zmusić klienta do nawet pobieżnego zapoznania się z ca-
łym asortymentem, jest to tzw. sterowanie ruchem nabywców;

 – drobne towary umieszcza się w boksach, w strefie kas, licząc na tzw. 
zakupy impulsowe3;

 – ekspozycje trzeba uatrakcyjniać informacjami umieszczonymi na 
półkach, paskami reklamowymi, opakowaniami itp.

To tylko niektóre z zasad wykorzystywanych przy budowaniu eks-
pozycji sklepowych.

Wszyscy autorzy opracowań dotyczących merchandisingu podkre-
ślają, że przed przystąpieniem do planowania strategii promocyjnej nale-
ży spojrzeć na określoną instytucję, jej wygląd oraz funkcjonowanie oczy-
ma klienta (użytkownika). Pozwoli to na wyłowienie pewnych braków 
i niedociągnięć oraz uwypuklenie walorów, które dotychczas nie zostały 
zauważone.

Merchandising w bibliotece – możliwości wykorzystania
Podawane w literaturze zagranicznej przykłady wykorzystania 

merchandisingu dotyczą głównie bibliotek publicznych. Należałoby roz-
ważyć czy strategie merchandisingowe można zastosować w bibliotekach 
naukowych i jakich obszarów działania mogłyby one dotyczyć.

W tym celu porównano działalność merchandisingową w handlu 
i bibliotece akademickiej (Tabela 1). W rozważaniach tych pominięto stra-
tegię cenową, ponieważ biblioteki należą do organizacji typu non-profit 
i w działaniach nie mogą opierać się na regulacjach cenowych. 

3 Jak dowodzą badania 70% zakupów dokonuje się pod wpływem impulsu.
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Tabela 1. Porównanie strategii merchandisingowej w handlu i bibliotece akade-
mickiej.

RODZAJ STRATEGII HANDEL BIBLIOTEKA 
AKADEMICKA

LOKALIZACJI

Miejsce lokalizacji sklepu:
-  ocena dostępności;
- analiza wybranej lokalizacji
- wybór najlepszej lokalizacji

Lokalizacja biblioteki:
- łatwość dotarcia użyt-
kowników
- położenie w centrum 
kampusu

ASORTYMENTU
Dobór określonej oferty pro-
duktów

Zbiory zorientowane na 
potrzeby kierunków stu-
diów reprezentowanych 
w uczelni

OBSŁUGI 
I SPOSOBÓW 
SPRZEDAŻY

strategia
hard-selling

Sprzedaż intensywna pole-
gająca na namawianiu do 
zakupu, stosowanie technik 
argumentacji, monopolizacja 
informacji o produkcie, ak-
tywna obsługa każdego klienta

Szkolenie użytkowni-
ków w zakresie usług 
informacyjnych ofero-
wanych w bibliotece, 
demonstracje działania 
baz, wystawy książek, 
szkolenia indywidual-
ne, postery itp.

strategia 
soft-selling

Sprzedaż oparta na wzajem-
nym zaufaniu sprzedawców 
i klientów, pozostawianiu 
nabywcy dużej swobody wy-
boru i obsługiwaniu go tylko 
na wyraźne życzenie, na stwa-
rzaniu atmosfery sympatii, 
życzliwości, zrozumienia i in-
tegracji z potrzebami nabyw-
cy oraz przekazaniu wyczer-
pujących informacji.

Perfekcyjna obsługa 
użytkownika,  pomoc 
przy  wyszuk iwaniu 
informacji, udzielanie 
wyczerpujących odpo-
wiedzi na zadane py-
tania, stwarzanie miłej 
atmosfery pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9, s. 163].

Z zaprezentowanego w Tabeli 1. porównania wynika, że strategia 
lokalizacji nie może być w pełni wykorzystywana przez biblioteki, gdyż 
zazwyczaj nie mają one większego wpływu na usytuowanie budynku, 
chyba że są to obiekty nowo budowane z dokładnie przemyślaną archi-
tekturą użytkowania. Wiele bibliotek mieści się w pomieszczeniach bądź 
budynkach adaptowanych do ich potrzeb. Tym niemniej ich lokalizacja 
jest zwykle związana z bliskością uczelni i wydziałów. Znacznie większe 
możliwości wykorzystania merchandisingu będą wówczas, gdy do strate-
gii lokalizacji włączymy jeszcze takie czynniki jak: kolorystykę, oświetle-
nie, muzykę, klimatyzację, wewnętrzną aranżację, szyldy, witrynę i strefę 
wejścia [13]. Mogą one bowiem już na wstępie zachęcić do odwiedzenia 
instytucji lub wręcz przeciwnie – skutecznie odstraszyć potencjalnych 
użytkowników.
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Strategia asortymentu jak najbardziej wpasowuje się w system 
działania biblioteki akademickiej. Polityka gromadzenia zbiorów oparta 
jest na zaspokajaniu potrzeb czytelniczych naszych użytkowników. Bez 
względu na to, jakiego typu jest to biblioteka, zawsze przy budowaniu za-
sobów bierze się pod uwagę preferencje czytelnicze użytkowników. Stąd 
uzgadnianie zakupów z naukowcami, linki typu: „zaproponuj książkę” itp. 

Posiadanie odpowiednich zbiorów nie wystarczy jednak, żeby 
użytkownik chciał z nich skorzystać i tu – aby zwrócić uwagę na okre-
ślony zasób biblioteki – przydać się mogą techniki merchandisingu. Ich 
praktyczne wykorzystanie możemy prześledzić na przykładzie  ekspozy-
cji nowości w bibliotekach wydziałowych jednej z uczelni akademickich. 
Zauważono, że czytelnicy rzadko sięgają po nowo zakupione pozycje. Do-
tychczasowe próby popularyzacji tych zbiorów nie przynosiły zamierzo-
nego efektu. Prowadzony przez bibliotekę katalog nowości pozostał nie-
zauważony przez użytkowników. Informacje o nowościach zamieszczane 
są również na stronie domowej biblioteki. Niestety, nie można ustalić, ile 
osób je przegląda, ponieważ strona nie posiada licznika. Część z nowo za-
kupionych książek eksponowano również w gablocie umieszczonej przed 
wejściem do biblioteki, jednak o udostępnienie tych zbiorów proszono 
sporadycznie. Dopiero ulokowanie nowości na ściance ekspozycyjnej, 
umieszczonej w pobliżu wyjścia w jednej czytelni, w drugiej zaś, na obro-
towym stelażu umieszczonym w centralnym miejscu sali, spowodowało 
wzrost zainteresowania użytkowników nowymi nabytkami. Zadziałały tu 
zasady merchandisingu. Towar, czyli książki (właściwa marka), znalazły 
się we właściwym miejscu (strefa wyjścia lub centralna część sali), i we 
właściwym czasie, zostały właściwie wyeksponowane (wolny, nieskrę-
powany dostęp). Umieszczono je na linii wzroku, w miejscu, w którym 
nie sposób ich nie zauważyć. Cel, czyli zwrócenie uwagi czytelników na 
nowe nabytki został osiągnięty. 

Największe pole działania dla biblioteki możemy jednak zauważyć 
w strategii obsługi i sposobu udostępniania. Odnosi się to zarówno do 
strategii soft- jak i hard-selling. W przypadku tej pierwszej zachętą do 
skorzystania z biblioteki mogą być: ogłoszenia w prasie, informacje na 
stronie domowej biblioteki, ulotki, informatory, „dni otwarte”, wystawy, 
spotkania autorskie i wiele innych. W tym zakresie biblioteki wykazu-
ją wyjątkową aktywność. Ważne jest, aby dotrzeć do jak najliczniejszej 
grupy potencjalnych użytkowników. W tym przypadku również pomocne 
mogą się okazać techniki merchandisingu. Zgodnie z nimi wszelkie akcje 
powinny być prowadzone nie tylko w bibliotece, ale również na terenie 
uczelni np. w domach studenckich. Zaleca się, o ile to możliwe, aby wy-
stawy organizować w najczęściej odwiedzanych miejscach: na szlakach 
komunikacyjnych, korytarzach, w miejscach najbardziej widocznych. 
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Przygotowując wystawę, należy stosować się do następujących zasad:
 – powinna być ona lokowana tam, gdzie większość ludzi przechodzi, 

zwalnia lub zatrzymuje się;
 – wystawa musi przyciągać uwagę, być wystarczająco duża, odpo-

wiednio oświetlona i zaopatrzona w odpowiednią informację (tab-
lice/plakaty);

 – eksponaty muszą być łatwo dostępne, aby można je dokładnie  obej-
rzeć;

 – wystawy powinny być często zmieniane – jeżeli ekspozycja jest dłu-
go niezmieniona to powszednieje, staje się czymś zwyczajnym, a nie 
wyjątkowym [Por. 6].

Kolejnym obszarem działań merchandisingowych jest prawidłowe 
używanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych, takich jak 
plakaty, naklejki, listwy brzegowe na półki, stojaki itp. [19]. Forma pre-
zentowanych materiałów, ulotek, informatorów odgrywa bardzo ważną 
rolę w zwróceniu uwagi użytkowników. W przypadku ulotek może to być 
ciekawy sposób złożenia lub kolorystyka, która przyciąga wzrok. Takim 
elementem mogą być też humorystyczne rysunki, odnoszące się do sytua-
cji, z którymi możemy spotkać się w bibliotece.

Do strategii soft-selling biblioteki powinny włączyć organizację 
zbiorów, wprowadzać udogodnienia w postaci wolnego dostępu, czytelnej 
organizacji działów i ich oznaczenia tak, aby użytkownik nie czuł się zagu-
biony. Jak pisze Łukasz Kmiecik: ”Czytelny i łatwy do zrozumienia system 
informacyjny: znaki, drogowskazy, etykiety i opisy techniczne, umożliwią 
klientowi samodzielne dotarcie, odszukanie i pobranie interesujących go 
towarów” [8]. Znawcy tematu podkreślają też dużą rolę wszelkiego rodza-
ju displayów i stojaków, na których umieszcza się prezentowane towary 
oraz sposób ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Zauważono bowiem, że 
książki ustawione w pobliżu wyjścia, mają większą liczbę wypożyczeń [1]. 
Odpowiednia aranżacja wnętrza biblioteki może wpłynąć na sterowanie 
ruchem użytkowników. Jeżeli, tak jak w sklepie, umieścimy najbardziej 
popularny księgozbiór przy końcu pomieszczenia, to zmusimy użytkowni-
ków do przejścia całej sali. Po drodze będą oni mogli dostrzec inne zbiory, 
które należy odpowiednio wyeksponować na displayach. 

Podsumowanie
Promocja w działalności bibliotek stosowana była od dawna. 

Wcześniej nazywano ją propagandą biblioteczną. W tym ujęciu merchan-
dising nie jest nową ideą, jednak chodzi tu o inne podejście do działań 
promocyjnych oraz rozwinięcie pewnych technik, zwłaszcza prezentacji 
zbiorów, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności wyko-
rzystania zasobów biblioteki. 
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Wdrożenie merchandisingu w bibliotece nie generuje wyso-
kich kosztów i zwykle może się ograniczyć do zakupu odpowiednich 
stojaków i displayów.

Jak wynika z powyższej prezentacji, merchandising, mimo że jest 
elementem promocji stosowanym w handlu, przynajmniej częściowo może 
być implementowany na gruncie bibliotecznym. Merchandising bardziej 
niż inne techniki promocji oddziałuje na sferę podświadomości użytkow-
ników. Jest to działanie typu: widzę coś ciekawego – to przyjrzę się temu, 
biblioteka jest w pobliżu – to wstąpię. Jeśli biblioteka ma czytelnie roz-
wiązany system działów, to chętniej będzie odwiedzana, jeśli personel jest 
miły i kompetentny to stanowi to zachętę do ponownych odwiedzin.

Tak, jak w przypadku innych strategii marketingowych, merchandi-
sing wymaga jasno sprecyzowanego celu działania, określenia programu 
jego realizacji oraz ewaluacji. Ocena tych działań może stanowić najwięk-
szy problem ze względu na to, że technika ta, jak wspomniano wcześniej, 
oddziałuje na sferę podświadomości i nie zawsze efekt prowadzonej akcji 
będzie widoczny od razu.

Jeśli biblioteki zdecydują się na stosowanie merchandisingu w swo-
jej działalności, to zawód bibliotekarza wzbogaci się o nowego specjalistę 
– merchandisera.
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AbStrAct:

The paper presents the possibility of applying merchandising as 
a tool of trade promotion in the marketing activity of the library. Different 
strategies of merchandising and the main principles according to which 
they are built are presented. A comparative analysis of the use of merchan-
dising strategies in trade and the academic library has been carried out. 
The performed analysis shows that there are numerous promotion areas 
in trade, which can be utilized in the activates of the academic library. 
They include: methods of exposition creation, controlling visitors flow, 
organization of exhibitions, promotional materials design and others. The 
results demonstrate that merchandising apart from being sale activation 
used in trade can also be utilized for the promotion of library collections. 
Its implementation does not generate high costs. The use of merchandi-
sing techniques encourages users to explore various library resources.

keywordS:

Academic libraries. Library collection. Library marketing. Merchandising. 





Nowa Biblioteka
nr 2 (11), 2012

Małgorzata Caban
Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
e-mail: kejbenka@o2.pl

e-leArning w twojej bibliotece

AbstrAkt:

W artykule poruszono problematykę wykorzystania e-learningu 
przez biblioteki różnego typu. Wspomniano o kursach e-learningowych 
przeznaczonych dla bibliotekarzy. Omówiono szkolenie e-learningowe 
jako narzędzie pracy z użytkownikami biblioteki, w tym również z dzieć-
mi. Przedstawiono sposoby i narzędzia pozwalające całkowicie zreduko-
wać koszty utrzymania platformy i tworzenia kursów.

 
SłowA kluczowe:

E-learning. Platforma Moodle. Szkolenie biblioteczne. 

Wstęp
E-learning zyskał w ostatnich latach niezwykłą popularność. Jako 

nowoczesne narzędzie szkoleniowe wykorzystywany jest zarówno przez 
wielkie korporacje, jak i niewielkie organizacje, uczelnie wyższe czy też 
szkoły średnie, gimnazjalne i podstawowe. E-learning ma również olbrzy-
mi potencjał w kontekście jego wykorzystania w bibliotekach i to nie tyl-
ko tych dużych, naukowych i pedagogicznych, ale również w niewielkich 
bibliotekach miejskich i gminnych. 

Po pierwsze e-learning jest bardzo dobrym sposobem na zdoby-
wanie nowej wiedzy i umiejętności, a tym samym na podnoszenie kwa-
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lifikacji zawodowych. Obecnie w sieci można odnaleźć co najmniej kil-
kanaście szkoleń skierowanych bezpośrednio do bibliotekarzy. Wśród 
większych przedsięwzięć należy wymienić projekty BIBWEB [3] i Login: 
BIBLIOTEKA [5]. Pozostałe to najczęściej kursy tworzone przez biblio-
teki pedagogiczne (np. e-Serwis Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
we Wrocławiu [4], Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji Warmińsko-
-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu [2]), 
które mają poniekąd wpisane w swoją działalność zadania związane ze 
wsparciem, a przy tym i szkoleniem nauczycieli bibliotekarzy. Pomocne 
są również kursy przeznaczone dla szerszego grona odbiorców, dotyczące 
wiedzy i umiejętności o charakterze bardziej uniwersalnym,  przydatne dla 
przedstawicieli różnych zawodów, w tym i bibliotekarzy, jak np. szkolenia 
z zakresu technologii informacyjnych czy  komunikacji interpersonalnej. 

Największą zaletą kursu e-learningowego jest fakt, że nie wiąże 
się on z koniecznością przebywania w konkretnym miejscu o konkretnej 
godzinie, realizowany jest w dogodnych dla wszystkich adresatów wa-
runkach i czasie. Ma to szczególne znaczenie dla bibliotekarzy z małych 
miejscowości, którzy zazwyczaj muszą dojeżdżać na szkolenia do więk-
szych miast, a także dla tych, którzy najczęściej pracują popołudniami 
i w weekendy, co w pewien sposób wyklucza możliwość ich uczestnictwa 
w tradycyjnych kursach.

Drugim niezwykle istotnym zastosowaniem platformy e-learningo-
wej w pracy bibliotekarza jest wykorzystanie jej jako narzędzia pracy z użyt-
kownikami, a co za tym idzie, jest nowym sposobem promocji biblioteki.

Platforma e-learningowa narzędziem pracy z użytkownikiem
Aktualnie e-learning wykorzystywany jest głównie przez wspo-

mniane już biblioteki pedagogiczne, które za pośrednictwem platformy 
realizują kursy czy też po prostu udostępniają materiały dla nauczycie-
li bibliotekarzy, oraz przez biblioteki uczelniane, dla których stał się on 
nowym sposobem prowadzenia obowiązkowych szkoleń bibliotecznych 
dla użytkowników, gdyż jest to obligatoryjne dla wszystkich nowych 
studentów i pracowników. 

E-szkolenia biblioteczne mają wiele zalet, zarówno z punktu wi-
dzenia biblioteki i bibliotekarzy, jak i samych użytkowników. Dla pierw-
szych jest to na pewno możliwość przeszkolenia dużej liczby osób, bez 
konieczności znalezienia odpowiedniego miejsca i dopasowania termi-
nów, a więc oszczędność czasu i pieniędzy  oraz nakładu pracy. Właściwie 
zaprojektowane szkolenie może być wykorzystywane przez lata. W każ-
dej chwili można w nim wprowadzić potrzebne zmiany czy poprawki,  nie 
trzeba  tworzyć kursu od nowa. Z punktu widzenia użytkowników biblio-
teki największy atut e-learningowego przysposobienia bibliotecznego jest 
związany ze wspomnianym już uniezależnieniem od czasu i miejsca jego 
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przeprowadzenia. Wśród innych zalet tego typu szkoleń można także wy-
mienić różnorodność form przekazu (film, tekst, prezentacja, quizy, itp.), 
co wpływa na ich atrakcyjność, a także możliwość personalizacji procesu 
uczenia się, każdy uczestnik pracuje we własnym tempie i sam decyduje 
czy któreś partie materiału chce lub musi powtórzyć. 

Większość wyższych uczelni dysponuje już własnymi platforma-
mi e-learningowymi, które wykorzystują w różnym stopniu w procesie 
kształcenia studentów, stąd też sytuacja bibliotek akademickich w kon-
tekście tworzenia i udostępniania szkoleń online jest o wiele łatwiejsza 
od sytuacji bibliotek innych typów, gdyż nie muszą one  zwracać uwagi 
na problemy związane z administrowaniem platformą, a jedynie stworzyć 
własny kurs. Mimo to wciąż niewielki procent bibliotek uczelnianych 
wykorzystuje tę możliwość. Wśród bibliotek głównych największych 
uczelni państwowych w województwie śląskim tylko Biblioteka Główna 
Politechniki Śląskiej posiada na swojej stronie WWW odsyłacz do plat-
formy, na której użytkownicy mogą odbyć szkolenie przygotowane przez 
pracowników tej placówki [7].  

E-szkolenia biblioteczne mogą stać się idealnym rozwiązaniem 
również dla bibliotek publicznych, w których nie organizuje się trady-
cyjnych szkoleń dla użytkowników ze względów praktycznych (zebra-
nie odpowiedniej liczby osób do przeszkolenia jest niezwykle trudne). 
Zazwyczaj przy zapisie każdego nowego użytkownika bibliotekarz musi 
poświęcić swój czas na wyjaśnienie najważniejszych kwestii związanych 
np. z obsługą katalogu czy też układem księgozbioru podręcznego, co 
często okazuje się jednak niewystarczające. Stworzenie kilku modułów 
kursu, w których w prosty i zrozumiały sposób przedstawi się rozwią-
zania problemów pojawiających się podczas korzystania z biblioteki, 
zaoszczędziłoby bibliotekarzom dużo czasu, a często i dodatkowych sytu-
acji stresowych. Wielu użytkowników mogłoby samodzielnie nauczyć się 
pewnych rzeczy, a tylko w przypadku niejasności korzystałoby z pomocy 
pracowników biblioteki.   

Kursy e-learningowe są ponadto doskonałym narzędziem pracy 
z dziećmi, czego dowodem była realizacja projektu zatytułowanego Bi-
blioteka źródłem informacji stworzonego przez Agatę Arkabus i Annę 
Płusę z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie1. We współpracy z wy-
branymi szkołami podstawowymi, autorki projektu przeprowadziły cykl 
zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej z uczniami klas drugich 
wykorzystując w ich realizacji metodę blended learningu, która łączy 
w sobie tradycyjne metody kształcenia z e-learningiem. Tematami zajęć 
1 Podsumowanie projektu zostało przedstawione w trakcie III Edycji Ogólno-

polskiej Konferencji E-learning wyzwaniem dla bibliotek, która odbyła się 
w dniach 11-12 października 2011 r. w Częstochowie.
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były: E-learning – przyjemna nauka online; Podróże z książką; Smoki 
w książkach i czasopismach; Jak powstaje książka?; Encyklopedia źród-
łem wiedzy; Szlakiem legend polskich. 

Poszczególne lekcje zawierały materiały graficzne, quizy, rebusy 
i zagadki, dzięki czemu dzieci nie traciły zainteresowania i z entuzjazmem 
podejmowały kolejne zadania. Jak twierdzą autorki, uczniowie również 
chętnie wypowiadali się na forum i brali udział w głosowaniach [1]. 

Bibliotekarze często zauważają, że spora grupa dzieci przychodzi 
do biblioteki tylko po to, żeby skorzystać z komputera. Stworzenie dla 
nich odpowiedniej oferty kursów e-learningowych, które będą zarówno 
źródłem wiedzy, jak i rozrywki, sprawi, że czas spędzony przed kompute-
rem zostanie właściwie spożytkowany. 

Koszty e-learningu w bibliotece  
Wiele bibliotek – zwłaszcza tych mniejszych – często niedofinan-

sowanych, nie podejmuje działań  zmierzających do wprowadzenia do 
swojej oferty e-learningu, bo obawiają się kosztów z tym związanych. 

Najpowszechniej wykorzystywaną platformą e-learningową jest 
platforma Moodle. Obok wielu różnych jej zalet największą jest fakt, że 
jest ona oprogramowaniem typu open source na licencji GNU GPL, co 
oznacza, że jest darmowa. Koszty związane z prowadzeniem platformy 
e-learningowej dotyczą najczęściej serwera, na którym musi być ona 
zainstalowana i informatyka, który będzie odpowiadać za całą obsługę 
techniczną. Dla niewielkich bibliotek miejskich i gminnych są to koszty, 
na które nie mogą sobie pozwolić. Rozwiązaniem dla takich placówek 
jest serwis mdl2.com, na którym każdy może stworzyć własną platformę 
w wersji Moodle 2.2 dostępną online, bez konieczności posiadania włas-
nego serwera i instalowania na nim oprogramowania. Wystarczy wypełnić 
krótki formularz (Ilustracja 1.) i po kilku minutach odebrać maila z adre-
sem platformy i hasłem do konta administratora [6].

Ilustracja 1. Formularz w serwisie mdl2.com.

Źródło: [6].
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Problemem pozostaje wciąż kwestia administrowania platformą, 
jednak bez konieczności jej własnoręcznego instalowania sytuacja staje 
się o wiele prostsza. Zadania administratora w pierwszej kolejności do-
tyczą przede wszystkim zainstalowania polskiego pakietu językowego 
i skonfigurowania ustawień językowych, stworzenia nowych kursów i ich 
kategorii oraz zapisywania użytkowników platformy i przyznawania im 
odpowiednich uprawnień. Moodle jest na tyle powszechnym oprogramo-
waniem, że z łatwością można odnaleźć w sieci jego pełną dokumentację 
zawierającą instrukcje dotyczące wszystkich tych czynności bądź też sko-
rzystać z informacji zamieszczonych na forach przez innych użytkowni-
ków platformy. Z tego typu zadaniami  mogą zmierzyć się bibliotekarze, 
którzy na co dzień wykorzystują w swojej pracy komputer. Wystarczy 
jedynie odrobina chęci, wysiłku i cierpliwości. 

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z platformy, która jest zain-
stalowana na zewnętrznym serwerze, do którego nie ma bezpośredniego 
dostępu, może czasami sprawiać pewne problemy. Rzadko dotyczą one 
samych materiałów szkoleniowych, częściej związane są z procesem ko-
munikacji za pomocą serwera. Jednym z typowych dylematów jest niedo-
starczanie wiadomości e-mail wysłanych z platformy do ich adresatów.

W celu przygotowania ciekawych materiałów szkoleniowych 
można również skorzystać z szeregu darmowych programów służących 
do prostej obróbki zdjęć (np. IrfanView), tworzenia własnych projektów 
graficznych (np. GIMP), nagrywania filmów prezentujących czynności 
wykonywane na ekranie komputera (np. Community Clips), czy też kon-
struowania quizów, testów i krzyżówek (np. HotPotatoes). 

Podsumowanie 

Nowoczesna biblioteka nie powinna być tylko miejscem, w którym 
wypożycza się książki, należy raczej zmierzać ku wizerunkowi biblioteki 
jako nowoczesnego centrum nauki, kultury, a czasami i rekreacji. Jednym 
ze sposobów, czy też narzędzi, które może przybliżyć realizację tej idei 
jest właśnie e-learning. 

Włączenie e-learningu jako elementu działalności biblioteki wiąże 
się z jednej strony z pewnymi problemami, głównie technicznymi i organi-
zacyjnymi, a z drugiej strony oferuje nowe możliwości pracy z użytkowni-
kiem i promocji placówki. Wiadomo, że początkowe etapy wdrażania się 
do tego rodzaju prac wymagają od bibliotekarzy czasu i zaangażowania 
oraz nabycia nowych umiejętności, dlatego też e-learning jest sprawnym 
narzędziem tylko i wyłącznie w rękach bibliotekarza z pasją, kreatywne-
go, który chce się w swojej pracy rozwijać i nie boi się nowych wyzwań. 

Platforma e-learningowa biblioteki nie musi ograniczać się tylko 
do przysposobienia bibliotecznego i kursów związanych z działalnością 
biblioteczną i informacyjną, można na niej zamieszczać również mate-
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riały związane z różnymi dziedzinami nauki czy też zainteresowaniami 
samych bibliotekarzy. W jej współtworzeniu mogą także uczestniczyć 
sami użytkownicy biblioteki, dodając własne kursy dotyczące zagadnień, 
na których się dobrze znają. Dodatkowo szkolenia online można uzupeł-
niać o spotkania tematyczne organizowane już w samej bibliotece. Cieka-
we i dobrze zaprojektowane kursy mogą stać się elementem przyciągają-
cym nowych użytkowników czy też dodatkowo aktywizującym tych już 
posiadanych. Dlatego każda biblioteka powinna przynajmniej podjąć pró-
bę stworzenia i prowadzenia własnej platformy, zwłaszcza że wybranie 
odpowiednich narzędzi zminimalizuje koszty związane z tym przedsię-
wzięciem. Oczywiście, nie liczymy wkładu pracy samych bibliotekarzy.
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wojewódzkA bibliotekA publicznA w krAkowie  
– SpoSób nA czytelnikA

AbstrAkt:

Tematem artykułu jest działalność Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej w Krakowie, skierowana do dzieci i młodzieży. Omówiono też 
inicjatywy mające na celu zachęcenie najmłodszych do częstego odwie-
dzania biblioteki. W oparciu o stronę internetową biblioteki ukazano także 
jej otwartość na czytelnika. Podkreślono, iż popularyzacja takich działań 
może przyczynić się do promocji czytelnictwa.

SłowA kluczowe:

Oferta biblioteczna dla dzieci. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kra-
kowie. 

Wprowadzenie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną 

biblioteką województwa małopolskiego. Jest to biblioteka publiczna. 
Posiada status instytucji kultury województwa małopolskiego, a finansu-
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je ją samorząd województwa. Siedziba biblioteki to zabytkowy budynek 
dawnych koszar przy ulicy Rajskiej 1 w Krakowie. Z tego powodu czę-
sto nazywa się ją po prostu „biblioteką na Rajskiej”. WBP w Krakowie 
spełnia podstawowe funkcje biblioteki, czyli gromadzi, opracowuje i udo-
stępnia zbiory, a ponadto sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samo-
rządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. Dodatkowo zajmuje się 
prowadzeniem działań edukacyjnych i włącza się w rozmaite akcje, na 
przykład przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Biblioteka podej-
muje również szereg działań, mających na celu promocję placówki  i za-
chęcanie potencjalnych użytkowników do jej odwiedzania.

W WBP w Krakowie przywiązuje się dużą wagę do inicjatyw kie-
rowanych do najmłodszych czytelników. W strukturze biblioteki wyod-
rębniono Oddział dla Dzieci oraz Oddział dla Młodzieży, które wykorzy-
stując niekonwencjonalne sposoby zachęcają młodych czytelników do 
korzystania ze zbiorów książnicy. W Oddziale dla Dzieci wypożyczać 
można literaturę piękną dla dzieci, książki popularnonaukowe, opracowa-
nia krytyczno-literackie literatury dziecięcej, lektury szkolne  dla szkoły 
podstawowej, poradniki dla rodziców oraz komiksy. Oddział dla Dzie-
ci dysponuje czytelnią (24 miejsca), gdzie można skorzystać z bogatego 
księgozbioru podręcznego: encyklopedii, leksykonów i słowników, albu-
mów, atlasów oraz scenariuszy lekcji bibliotecznych, imprez okolicznoś-
ciowych i teatrzyków szkolnych. Dostępne są także czasopisma („Miś”, 
„Świerszczyk”, „Kubuś Puchatek”, „Jaś”, „Płomyczek”, „Victor Junior”, 
„Dziecko”, „Guliwer”, „Ryms”, „Biblioterapeuta”, „Biblioteka w Szkole”, 
„Poradnik Bibliotekarza”). Wydzielono również „Kącik Malucha”, gdzie 
dzieciaki mogą swobodnie bawić się między regałami czy  usiąść na dy-
wanie. Wszystko po to, by pierwszy kontakt małego dziecka z książką był 
dla niego jak najprzyjemniejszy. Znaleźć tam można zabawki  i gry edu-
kacyjne. Ustawiono kolorowe mebelki, krzesełka, stoliczki,  aby dzieci 
mogły poczuć się jak w bajkowym świecie lub po prostu, jak w miejscu 
przygotowanym specjalnie dla nich.

Jeżeli chodzi o Oddział dla Młodzieży to znajdują się tam oczy-
wiście lektury szkolne, także książki popularnonaukowe oraz  literatura 
piękna. Młodzież może korzystać z czytelni (28 miejsc). 

W czytelni udostępniono:
 – księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony), 
 – prasę młodzieżową (m.in. „Cogito”, „Victor”, „Perspektywy”), 
 – teczki tematyczne dotyczące różnych dziedzin wiedzy, 
 – informatory o szkołach i studiach, 
 – testy maturalne i egzaminacyjne.
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Oddział wyposażony jest ponadto w komputery z dostępem do 
Internetu. Organizowane są spotkania z autorami książek dla młodzie-
ży, a także, co jakiś czas, warsztaty. Biblioteka dysponuje pomocami dla 
maturzystów. Ze zbiorów Oddziału mogą także korzystać nauczyciele, 
nauczyciele akademiccy i studenci kierunków pedagogicznych.

Wybrane inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Małopolskie Studio Komiksu

Główną ideą Małopolskiego Studia Komiksu powstałego w WBP 
w Krakowie w październiku 2011 roku jest popularyzowanie wydawnictw 
komiksowych w regionie, a także integracja grupy osób związanych ze 
sztuką komiksową. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli rysownicy, 
wydawcy, scenarzyści  oraz inni przedstawiciele środowiska związane-
go z szeroko pojętym komiksem. W wypożyczalni głównej wydzielono 
specjalną część, gdzie można wypożyczać komiksy. Kolekcja obejmu-
je około 1300 albumów. Zbiory pochodzą po części z WBP, a po części 
z Krakowskiego Studia Komiksu. Dodatkowo kolekcja rozrasta się dzięki 
wsparciu wydawnictw: Atropos, Post, Ongrys, Taurus Media, Timof, Ha-
nami, Waneko, Zin Zin Press, Kultura Gniewu i Egmont.

Strefa Bibliopatów
Strefa Bibliopatów to miejsce, wydzielone na III piętrze budynku 

biblioteki, gdzie ustawiono regały przeznaczone do swobodnej wymiany 
książek. Można korzystać z nich dowolnie, bez rejestracji. Akcja polega na 
tym, że można zostawiać książki, które ma się w domu, można też zabrać 
z półki coś, co nas interesuje. Do książek trzeba przylepiać karteczki z mi-
ni-recenzjami, z którymi potem będzie mógł się zapoznać kolejny czytel-
nik tej książki. Istnieje ponadto forum Strefy, gdzie także można recenzo-
wać książki, dzielić się uwagami na temat działania Strefy. Istnieją zasady 
[1], których przestrzeganie ułatwia wszystkim uczestnikom udział w akcji. 

Strona WWW biblioteki, zachęca: „Przyjdź, przeczytaj, zabierz 
głos w dyskusji, podziel się swoją recenzją na Forum Internetowym. Wy-
raź swoje wrażenia z lektury, oznaczając książkę kolorową wlepką. Ko-
rzystaj, bo to specyficzne miejsce stworzyliśmy właśnie dla Ciebie, abyś 
mógł czytać zawsze, gdy masz na to ochotę” [1].

Miejsce Przyjazne Maluchom

Akcja „Miejsce Przyjazne Maluchom” trwa już od 2006 roku. Do 
udziału w projekcie zapraszane są kawiarnie, restauracje, kina, galerie i mu-
zea oraz inne firmy i instytucje, które chciałyby dostać tytuł przyjaznych 
maluchom. Na mapie Krakowa z roku na rok przybywa miejsc, w których 
rodzice z dziećmi mogą mieć pewność, że są mile widziani, że lokal jest 
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przystosowany do przyjmowania nawet tych najmłodszych gości.
Organizatorzy akcji to: agencja PR Inspiration oraz Gazeta Wybor-

cza. Patronat medialny obejmują: Telewizja Kraków, Radio Kraków oraz 
portal miastodzieci.pl. Akcja przebiega pod patronatem honorowym Pre-
zydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego.

Miejsca przyjazne maluchom muszą spełniać następujące warunki:
 – otwartość na rodziny z małymi dziećmi,
 – zakaz palenia lub wydzielona sala dla niepalących,
 – wyodrębniona przestrzeń dla dzieci wyposażona w książeczki, przy-

bory plastyczne, zabawki,
 – specjalna oferta dla dzieci (program lub menu),
 – wyposażenie w krzesełka dla dzieci i miejsce do przewijania nie-

mowląt,
 – prowadzenie wśród swoich przedsięwzięć także działań animacyj-

nych (warsztaty, spotkania, zabawy itp.), skierowanych do dzieci.
O tym, że WBP w Krakowie jest placówką otwartą na rodziny 

z małymi dziećmi świadczy to, że w 2012 roku drugi raz zdobyła ten tytuł. 
Ponadto finał akcji miał miejsce właśnie w bibliotece. 

Pozostałe inicjatywy
W 2011 roku miały miejsce następujące wydarzenia przeznaczone 

dla dzieci i młodzieży:
 – Drzewo Recenzji,
 – spotkanie autorskie z Wandą Chotomską,
 – IV Małopolski Konkurs Pięknego Czytania – etap międzyszkolny 

oraz finał,
 – promocja książki „Do zamku przez tysiąc zmierzchów”,
 – akcja „Dzieci czytają dzieciom” – różne spotkania czytelnicze, mię-

dzy innymi „List do św. Mikołaja” lub „Jak powstaje komiks”,
 – Weekend Gier Planszowych,
 – gra terenowa Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
 – również wystawy, między innymi „Życie leśnych łąk”.

Akcja „Unikaj tłoku!”
W WBP w Krakowie w 2010 roku przeprowadzono badania [2], 

które ujawniły intensywność odwiedzania biblioteki w poszczególne dni 
tygodnia oraz pory dnia. Zgodnie z nimi najmniejszy ruch w bibliotece 
panuje w godzinach porannych – w agendach czynnych od 8.00 (godzi-
ny otwarcia), tuż po tej godzinie, a w pozostałych od godziny 10.00 do 
12.00 (uwaga – w czwartek wszystkie agendy czynne są od godz. 12.00). 
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Godziny 12.00 - 16.00 to biblioteczny „szczyt”. Znacznie wygodniej bę-
dzie korzystać ze zbiorów o innych porach. Od godziny 17.00 do 19.00 
liczba odwiedzających znów znacząco spada. Chcąc zatem uniknąć tłoku 
warto odwiedzać bibliotekę szczególnie w czwartkowe i piątkowe popo-
łudnia. W te dni już od godz. 16.00 ilość odwiedzających jest znacznie 
mniejsza niż w pozostałe dni powszednie. Tłoku nie ma także w sobotę 
i niedzielę, ale w te dni obowiązują inne godziny otwarcia. 

Podsumowanie
Przytoczone przykłady inicjatyw wskazują na to, że WBP w Kra-

kowie podejmuje liczne działania, aby przyciągnąć czytelników nie tyl-
ko na chwilę, ale na stałe. Ich skuteczność potwierdzona jest faktem, że 
w każdym z wydarzeń bierze udział duża grupa użytkowników bibliote-
ki. W sprawozdaniu merytorycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie za 2010 rok można znaleźć informację, że liczba czytelników 
wzrosła o 3799 osób w porównaniu do roku poprzedniego. W imprezach 
czytelniczych adresowanych do najmłodszych wzięło udział 3066 przed-
szkolaków, a jeśli chodzi o wydarzenia dla dzieci i młodzieży to w roku 
2010 uczestniczyło w nich 2711 osób. Działalność kulturalno-oświatowa 
w WBP w Krakowie rozwija się z roku na rok.
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eyetrAcking – czyli jAk efektywnie wykorzyStAć witrynę  
internetową biblioteki i nie tylko

AbstrAkt:

W artykule omówiono nowoczesną i innowacyjną metodę badania 
funkcjonalności witryn internetowych – eyetracking. Oprócz szczegóło-
wego opisu technik i narzędzi, przedstawiono zalety i wady badania, sfery 
zastosowań oraz możliwości prezentacji wyników.

SłowA kluczowe: 

Analiza funkcjonalności. Analiza WWW. Eyetracking. 

Czy obecnie ktokolwiek wyobraża sobie prężne działanie jakiej-
kolwiek instytucji bez witryny WWW? Strona internetowa stała się tak 
istotnym elementem marketingu, że można byłoby uznać ją za formalny 
element public relations. Samo posiadanie to jednak nie wszystko, każde 
dzieło trzeba bowiem usprawniać i rozwijać. Zwiększeniu użyteczności, 
a co za tym idzie, efektywności zadań witryn internetowych służą bada-
nia ich funkcjonalności. Istnieje wiele metod, wśród których wymienić 
można eyetracking. 
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1. Miejsce eyetrackingu w badaniu funkcjonalności witryn internetowych

1.1. Metody badania funkcjonalności
Analizując użyteczność serwisów WWW można posłużyć się wie-

loma metodami, jednak kilka z nich (Tabela 1) wyraźnie wyróżnia częst-
sze od pozostałych zastosowanie [1]:

 – zogniskowany wywiad grupowy,
 – testy funkcjonalności,
 – eyetracking,
 – clicktracking,
 – śledzenie ruchu na stronie.

Tabela 1. Metody badania funkcjonalności witryn internetowych. 

Metoda Grupa Przebieg Efekt

Zo
gn

is
ko

w
an

y 
w

yw
ia

d 
gr

up
ow

y

kontrolowana; 
6-12 osób rozmowa sterowana

 – opinie
 – pomysły rozwoju witryny
 – motywy zachowań i emo-

cji użytkowników

Te
st

y 
fu

nk
cj

on
al

no
śc

i

kontrolowana;  
3-5 osób  

(jedna osoba na 
raz)

wykonanie zleconych 
zadań  

i kwerend na stronie  
(test architektury 

informacji  
i systemu 

wyszukiwawczego)

 – wskazanie trudnych 
elementów systemu 
nawigacji

 – uzmysłowienie mechani-
zmów niejasnych i kłopot-
liwych dla użytkownika

Ey
et

ra
ck

in
g kontrolowana; 

liczba uzależniona 
od zasobów 
finansowych  

(jedna na 
stanowisko)

analiza wyświetlonych 
obrazów  

(badanie fiksacji  
i sakkad gałek 

ocznych)

 – kolejność dostrzegania 
elementów na stronie

 – wzmożone dostrzeganie  
i ignorowanie obszarów

 – długość zatrzymania wzro-
ku nad jednym obiektem

C
lic

kt
ra

ck
in

g

niekontrolowana; 
liczba dowolna

śledzenie kliknięć na 
stronie  

w poszczególnych 
obszarach  

oraz w linki 
wewnętrzne  
i zewnętrzne

 – analiza zachowań użyt-
kowników

 – test systemu nawigacji – 
optymalizacja

 – usunięcie zbędnego bądź 
dodanie pożądanego ele-
mentu nawigacji
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Metoda Grupa Przebieg Efekt
Śl

ed
ze

ni
e 

ru
ch

u 
 

na
 st

ro
ni

e

niekontrolowana; 
liczba dowolna badania statystyczne

 – liczba odwiedzających
 – zestawienie najczęściej 

używanych słów kluczo-
wych

 – najatrakcyjniejsza pod-
strona

 – źródła odwiedzin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [1].

Jak wykazuje Tabela 1., badania eyetrackingowe są uzupełnieniem 
pozostałych analiz, nie mogą jednak stanowić zastępstwa dla którejkolwiek 
z nich, nie powinny też być jedyną stosowaną metodą [8].

1.2. Kiedy badać?
Mimo iż wymienione metody można stosować w różnych kompi-

lacjach, należy zaznaczyć, że każda z nich posiada swój optymalny mo-
ment zastosowania (Tabela 2). Zogniskowany wywiad grupowy powinien 
być przeprowadzony na etapie określania wymagań dla witryny, w trakcie 
projektowania, implementacji i testowania należy wspierać się testami 
funkcjonalności i eyetrackingiem. Testowanie dodatkowo można posze-
rzyć o clicktracking. Na etapie konserwacji, oprócz śledzenia kliknięć na 
stronie, pomocna będzie statystyka ruchu użytkowników [1].

Tabela 2. Zastosowanie metod badania funkcjonalności witryn internetowych.

określenie 
wymagań projektowanie implementacja testowanie konserwacja

zogniskowany  
wywiad grupowy

testy funkcjonalne

eyetracking

clicktracking

śledzenie 
ruchu  

na stronie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [1].
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2. Eyetracking
Eyetracking to metoda analizy witryn internetowych (i nie tylko) 

polegająca na badaniu skupienia wzroku użytkownika na poszczególnych 
obszarach [3]. Można ją także zastosować w wielu innych dziedzinach: 
psychologii, medycynie, marketingu i innych [9]. Istnieje polski odpo-
wiednik nazwy – okulografia. Nie przyjął się on jednak na gruncie te-
oretycznym ani praktycznym, toteż w niniejszym artykule zastosowana 
została angielska wersja terminu.

2.1. Za i przeciw
Badanie tego typu dostarcza informacji o tym, które elementy, jak 

długo i w jakiej kolejności są postrzegane przez użytkownika. Ujawnia 
to mocne i słabe strony serwisu. Posiadanie takiej wiedzy pozwala ad-
ministratorom wyeliminować błędy i stworzyć bardziej ergonomiczną 
i dostępną stronę WWW. To przekłada się na wzrost zadowolenia użyt-
kowników i większą efektywność witryny [9]. Zaletą jest także możli-
wość przewidywania zachowań użytkowników, co ma wpływ na działania 
marketingowe i typowo techniczne związane z architekturą informacji. 
Co więcej, są to dane oparte na statystyce, a nie futurystyczne prognozy. 
Szerokie zastosowanie, elastyczność zakresu badań to dodatkowe atuty 
eyetrackingu [5].

Jeśli mowa o wadach, to przede wszystkim duże problemy stwarza 
analiza obiektów dynamicznych, co ogranicza nieco możliwości zasto-
sowania tego narzędzia. Dodatkowo trzeba wspomnieć o dużym wpły-
wie otoczenia. Moderator prowadzący badanie musi zadawać identyczne 
pytania z takim samym doborem słów, gdyż w eyetrackingu nie minuty, 
a każda milisekunda ma znaczenie [5]. Nie każdy może też analizować 
witryny przy pomocy eyetrackerów (urządzenia wykorzystywane w ba-
daniu), gdyż nie najlepiej radzą sobie one z wadami wzroku i zbyt dużą 
ruchliwością głowy – zaburza to wynik badania [10].

2.2. Budowa 
Do badania eyetrackingowego niezbędne jest zastosowanie specja-

listycznego sprzętu. Przybiera on różne formy:
 – niemobilne: monitor, eyetrackery na statywach / stojakach;
 – mobilne: okulary / gogle, kask / hełm.

Większość eyetrackerów wykorzystuje emitery i odbiorniki pod-
czerwieni, co w znacznej mierze eliminuje problem ruchów głowy, nie 
jest jednak skuteczne w 100% [4].

2.3. Efekty
Do zobrazowania fiksacji (pauzy padania wzroku) i sakkad (ruchy 

skokowe oka) [7], które zarejestrował eyetracker w trakcie badania, opro-
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gramowania stosują różne formy prezentacji wyników [9]:
 – heatmap – mapa termiczna; definiuje istotne obszary (area of interest) 

poprzez zliczanie skupień wzroku dla poszczególnych elementów 
witryny;

 – gaze plot – ścieżka wzroku; określa kolejność padania wzroku, uka-
zuje elementy najbardziej rzucające się w oczy;

 – video gaze overlay – film ukazujący ruch wzroku; odtwarza fiksacje 
i sakkady, jakie wykonały oczy badanego użytkownika.

3. Zastosowanie eyetrackingu
Zastosowanie eyetrackingu jest bardzo szerokie. Badaniem można 

objąć:
 – witryny internetowe,
 – reklamy: plakaty, ulotki, video, banery internetowe;
 – gry,
 – filmy i inne.

3.1. Witryny internetowe
Serwisy WWW są głównym przedmiotem badań eytrackingowych 

zarówno w aspekcie technicznym, jak i marketingowym. Przede wszyst-
kim użyteczność witryny stanowi sferę zainteresowania specjalistów 
informacji, w tym także bibliotekarzy. Jeśli biblioteka posiada środki 
finansowe, powinna poddać witrynę instytucji analizie, nie tylko eyetra-
ckingowej. Jeśli dopiero przymierza się do zaistnienia w Internecie, warto 
skorzystać z programów budujących prototypy funkcjonalne stron WWW, 
by uniknąć błędów przed wejściem online [12].

3.2. Handel
Przy pomocy eyetrackerów można ustalać idealne ułożenie produk-

tów w witrynach sklepowych i na półkach w hipermarketach.

3.3. Reklama
Jeśli idzie o rynek reklamy, to eyetracking jest idealnym narzę-

dziem do analizy produktów BTL (ang. below the line – ukierunkowanych 
na konkretnego klienta), poprawia także lokowania produktów masowych 
ATL (ang. above the line).

3.4. Polityka
Każdy kandydat na posła czy senatora zdaje sobie sprawę z tego, ile 

wart jest dobry plakat wyborczy. I tutaj eyetracking może być przydatny, 
pozwoli określić czy potencjalni wyborcy zwrócą uwagę na najbardziej 
istotne elementy. 
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3.5. Przemysł
Przykładem zastosowania eytrackingu w przemyśle transportowym 

jest badanie desek rozdzielczych samochodów osobowych [6] lub analiza 
ruchów gałek ocznych pilota podczas manewrów śmigłowca [11].

3.6. Rozrywka
Ostatnio zdecydowano się wykorzystać badanie padania wzroku 

także przy planowaniu gier komputerowych. Nawet w sektorze rozrywki 
nie można już polegać na przeczuciach.

4. Podsumowanie
Eyetracking pozwala wychwycić słabe strony badanych obiektów, 

co pomaga w ich ulepszaniu i zwiększaniu atrakcyjności na rynku. Nale-
ży jednak pamiętać, że to badanie pokazuje gdzie pada wzrok, nie mówi 
jednak dlaczego i tu potrzebne jest wsparcie innych metod badania funk-
cjonalności [8].

Osoby odpowiedzialne za stronę internetową biblioteki, powinny 
gruntownie zbadać jej funkcjonalność. Eyetracking, jako jedna z głów-
nych metod służących do tego celu, powinna spotkać się z powszechną 
aprobatą chociażby ze względu na miarodajne wyniki analizy. 
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StronA www biblioteki publicznej jAko środek zAcHęceniA 
dzieckA do korzyStAniA z plAcówki

AbstrAkt:
W artykule omówiono strony WWW wojewódzkich bibliotek pub-

licznych pod kątem ich użyteczności dla uczniów szkół podstawowych. 
Atrakcyjność tych stron dla dzieci porównano z witrynami miejskich 
bibliotek publicznych. Omówiono zakres zamieszczonych informacji 
oraz ich miejsce w obrębie witryny.

SłowA kluczowe

Biblioteki publiczne. Dzieci – biblioteki publiczne. Dzieci – serwisy 
WWW. Serwisy WWW bibliotek publicznych. 

Wstęp
Współczesne dzieci niemal od urodzenia są przyzwyczajane do 

korzystania z mediów, w tym mediów elektronicznych. Pierwsze doświad-
czenia polegają przede wszystkim na uczestnictwie biernym, co wiąże się 
zarówno z wiekiem dziecka, jak i specyfiką mediów, takich jak telewizja, 
prasa czy książki (radio wykorzystywane jest w dużo mniejszym stopniu), 
które nastawione są przede wszystkim na odbiór prezentowanych treści 
poprzez oglądanie i słuchanie.

Sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy dziecko uczy się czy-
tać i pisać, czyli w początkowych klasach szkoły podstawowej. Wówczas 
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w życiu młodego człowieka pojawia się, poza telewizją, komputer oraz 
Internet. Media te, jak pisze Sylwia Krakowczyk „wypełniają niemal każ-
dą chwilę dzieciństwa, ograniczając czas wolny, czas przeznaczony na 
naukę i swobodną zabawę. Stały się dominującym elementem środowiska 
ich życia, jednym z pierwszych i podstawowych źródeł poznania ludzi 
i świata” [3, s. 174]. Jednak najwięcej czasu uczniowie spędzają przed 
komputerem, grając w gry i korzystając z sieci. I to właśnie Internet, jak 
twierdzi Jadwiga Izdebska, stworzył dziecku nowe szanse i perspekty-
wy rozwoju, edukacji, uczestnictwa w kulturze czy rozrywki i spędzania 
wolnego czasu [2, s. 132]. Co więcej, stwarza to możliwość interakcji, 
wielostronnej komunikacji międzyludzkiej i społecznej. Ponieważ prze-
widuje się, że udział Internetu w życiu dzieci, uczniów będzie stale wzra-
stał, obecnie szczególny nacisk kładzie się na rodzinną i szkolną eduka-
cję medialną, przygotowującą do racjonalnego i świadomego korzystania 
z multimediów [2, s. 137].

Dlaczego więc nie spożytkować tak chętnie wykorzystywanego 
źródła informacji, jakim jest Internet do promocji instytucji kultury, w tym 
bibliotek? Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dobrze 
skonstruowana strona WWW jest w stanie nie tylko pozytywnie wpły-
nąć na obraz placówki w oczach odbiory – ucznia, ale też zachęcić go do 
przyjścia i skorzystania z biblioteki. W niniejszym artykule zaprezento-
wano analizę ilości i jakości informacji skierowanych do dzieci w wieku 
7-12 lat zamieszczonych na stronach WWW osiemnastu wojewódzkich 
bibliotek publicznych oraz szesnastu bibliotek publicznych usytuowa-
nych w drugich (lub trzecich) pod względem liczby ludności miastach 
poszczególnych województw. Metodą wykorzystaną w badaniach jest 
tzw. „przegląd poznawczy” (ang. cognitive walkthrough) polegający na 
określeniu i przejściu przez zadania, które wykonuje użytkownik serwisu. 
Ważne jest także ustalenie stopnia intuicyjności procesów jakie realizo-
wane są w ramach witryny. W przypadku biblioteki jest to łatwość znale-
zienia poszukiwanych informacji, np. o wydarzeniach, godzinach otwar-
cia, nowościach książkowych [1].

Analiza stron WWW bibliotek publicznych
Analizę witryn internetowych wybranych bibliotek przeprowadzo-

no z punktu widzenia uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Najważ-
niejszym kryterium była sama obecność jasno zaadresowanej i skonstru-
owanej informacji oraz jej umiejscowienie na stronie głównej (założono, 
że tylko niewielki procent użytkowników zajrzy do wszystkich zakładek 
w poszukiwaniu wiadomości). Dopiero w kolejnym etapie oceniano aktu-
alność wiadomości, ich różnorodność oraz ilość. Na samym końcu brano 
pod uwagę atrakcyjność wizualną podstron bądź poszczególnych elemen-
tów menu witryn adresowanych do uczniów. Taka hierarchia ważności 
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może budzić zdziwienie, jednak wynika stąd, że tak naprawdę niewiele 
bibliotek na swoich stronach internetowych umieszcza wiadomości czy 
aktualności z myślą o młodszych użytkownikach, tworzących przecież 
stale rosnącą społeczność, świetnie radzącą sobie w świecie mediów elek-
tronicznych.

Dobór placówek
Podstawową grupę badanych placówek stanowiły wojewódzkie 

biblioteki publiczne, jako placówki największe w województwie oraz 
sprawujące nadzór merytoryczny nad instytucjami niższych szczebli 
(bibliotekami powiatowymi i gminnymi) [4]. Są to (w kolejności alfabe-
tycznej wg miast): Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Bia-
łymstoku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopol-
skim, Biblioteka Śląska w Katowicach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Pub-
liczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica 
Kopernikańska w Toruniu, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy; Główna 
Biblioteka Województwa Mazowieckiego, Dolnośląska Biblioteka Pub-
liczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Z powodu niewystarczającej ilości zebranego podczas „przeglądu 
poznawczego” materiału badawczego zakres analizy rozszerzono o bi-
blioteki publiczne miast zajmujących kolejne, po stolicy województwa, 
miejsce pod względem liczby mieszkańców w regionie. Są to (w ko-
lejności, w jakiej występują reprezentacje województw w poprzednim 
zestawieniu): Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocław-
ku, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Nowej Soli, Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarno-
wie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, 
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Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kędzierzynie-Koźlu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asny-
ka w Kaliszu, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickie-
go, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich 
w Radomiu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna pod Atlantami 
w Wałbrzychu.

Ostatecznie badaniu poddane zostały 34 witryny WWW bibliotek 
publicznych różnego szczebla. Analizę przeprowadzono w dniach od 26 
listopada do 1 grudnia 2011 roku. Spośród wszystkich witryn tylko stro-
na Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie 
właściwie nie funkcjonowała – po wpisaniu adresu URL otwierał się od 
razu katalog OPAC. Pozytywną zmianą jest fakt, że obecnie witryna działa 
na takich samych zasadach jak pozostałe, dostarczając zainteresowanym 
wszystkich niezbędnych informacji na temat zasad funkcjonowania pla-
cówki, jej zasobów oraz organizowanych imprez kulturalnych. Ponadto 
biblioteka poznańska – połączona z Centrum Animacji Kultury – odróżnia 
się od pozostałych, gdyż dużo większy nacisk położony został na sprawy 
związane z wydarzeniami kulturalnymi.

Odnalezione elementy a specyfika odbiorcy. Wyniki analizy
Na podstawie wymienionych wcześniej kryteriów wszystkie witry-

ny WWW podzielono, w ramach swoich kategorii (czyli osobno woje-
wódzkie biblioteki publiczne i osobno pozostałe placówki), na trzy grupy:
1. biblioteki, które na swojej stronie nie zamieszczają informacji skie-

rowanej do dzieci (tutaj przyporządkowane zostały także witryny 
WWW, na których nawet jeśli były odpowiednie informacje, to jednak 
nieaktualne,  skierowane do niedookreślonej grupy adresatów bądź do 
szkoły podstawowej jako instytucji, a nie do uczniów);

2. biblioteki, które na swojej stronie uwzględniły informacje skierowane 
do dzieci (tu wymienione zostały placówki, które umieściły informacje 
dla dzieci i określiły adresata, dostęp do nich mógł wymagać „kilku 
kliknięć”, jednak dziecko powinno być w stanie samo je znaleźć);

3. biblioteki, które informacje skierowane do dzieci podały w sposób dla 
nich atrakcyjny (w tej grupie znalazły się tylko te biblioteki, które zbu-
dowały specjalną podstronę z myślą o młodym użytkowniku, dostępną 
bezpośrednio ze strony głównej jednym kliknięciem).

Poniżej zamieszczono tabele, w których  przedstawiono opisany 
podział uzupełniony krótką charakterystyką poszczególnych stron WWW 
uzasadniającą przyporządkowanie to takiej, a nie innej grupy.
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Tabela 1. Wojewódzkie biblioteki publiczne.

Atrakcyjna forma informacji skierowanych do dzieci

WiMBP w Gdańsku

klikając na zakładkę „Dla dzieci” zmienia się interfejs – otwie-
ra się podstrona,
treści poszczególnych zakładek można wysłuchać, bądź 
zwiększyć rozmiar czcionki,
dodatkowo zamieszczono czterominutowy film rysunkowy 
zachęcający dzieci do odwiedzania biblioteki;

WBP w Olsztynie

zakładka „Piątka” przenosząca do strony Oddziału Literatury 
Dziecięcej i Młodzieżowej, nowy interfejs  dla dzieci,  bardzo 
dobrze rozbudowany, z własnym katalogiem,
w dziale rozrywka – quizy dla dzieci, niestety bez możliwości 
sprawdzenia odpowiedzi,
zakładka „Programy” z opisem prowadzonych kiedyś akcji, 
z których każda ma swoją podstronę;

Obecna informacja adresowana do dzieci

WiMBP 
w Bydgoszczy

na stronie głównej zakładka „Biblioteka bawi i uczy” – infor-
macja o wydarzeniach,
ponadto na podstronie dowolnej filii dla dzieci i młodzieży  
w zakładce „Imprezy” – wydarzenia dla dzieci, głównie dla 
przedszkolaków;

WBP w Krakowie

w menu „Na skróty” – zakładka „Konkursy” z informacją 
o konkursie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawo-
wych,
dodatkowo w zakładce „Dla czytelników” kolejna „Wypoży-
czalnie i czytelnie”, następnie „Oddział dla dzieci” – krótka 
charakterystyka pracy działu i wymienione formy działalności;

WBP i CAK 
w Poznaniu

tylko w zakładce „Konkursy” informacja o prowadzonych 
konkursach, także dla uczniów szkół podstawowych;

WiMBP w Rzeszowie

zakładka „Imprezy i wydarzenia” z zapowiedziami planowa-
nych imprez – jedno wydarzenie dla dzieci z podstawówki,
w zakładce „Filie i oddziały” odnajdujemy „Oddział dla dzieci 
i młodzieży”, gdzie zamieszczono relacje w wydarzeń, infor-
macje o wystawach,
dodatkowo po prawej stronie znajduje się kalendarz i pod nim 
wykaz przyszłych wydarzeń– także tych dla dzieci, w różnych 
filiach;

BP w Warszawie 
(Główna Biblioteka 

Woj. Mazowieckiego)

w „Wydarzeniach” (bezpośrednio na stronie głównej) – wy-
mieniono także te skierowane do uczniów szkół podstawo-
wych;

Dolnośląska BP we 
Wrocławiu

zakładka  „Dla dzieci”  z informacjami o aktualnych wydarze-
niach, bez zmiany interfejsu;
link do bloga Biblioteki-Światoteki (nazwa Działu Pracy 
z Dziećmi), ale tam znajdują się tylko relacje z wydarzeń,
dodatkowo w zakładce „Działy Biblioteki” kolejno „Dział 
Pracy z Dziećmi” – Biblioteka Siedmiu Kontynentów; infor-
macje o imprezach, wydarzeniach i warsztatach;
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Brak informacji dla dzieci

Książnica Podlaska 
w Białymstoku

na stronie głównej, w zakładce „Aktualności” są wymienione 
różne wydarzenia, w tym  dla dzieci (wyłącznie przedszko-
laków),
odwiedzając podstrony poszczególnych filii (jest ich szesna-
ście), w opisie działalności znajdują się informacje o prowadze-
niu Dyskusyjnych Klubów Książki we współpracy z ośmioma 
szkołami podstawowymi;

WiMBP w Gorzowie 
Wielkopolskim

na stronie głównej zakładka „Dla malucha”, w której  rozwi-
jają się linki do podstron każdej z dziesięciu filii dla dzieci, 
na tych podstronach umieszczono krótkie opisy wydarzeń, 
które już się odbyły;

Biblioteka Śląska 
w Katowicach

na stronie głównej jedynie zakładka „Akcje czytelnicze” z opi-
sami przeprowadzonych akcji – ostatnia z 2009 roku;

WBP w Kielcach
w zakładce formy pracy z czytelnikiem – lekcje biblioteczne 
dla szkół;

WBP w Lublinie brak jakiejkolwiek informacji;

WiMBP w Łodzi informacje o prowadzonych płatnych lekcjach bibliotecznych 
dla szkół, cena jednej dwugodzinnej lekcji wynosi 15 zł [6]; 

WBP w Opolu
jedynie w zakładce „Dla czytelników” wyróżniono dział 
„Wycieczki i lekcje biblioteczne” gdzie podano tematy wy-
cieczek/ lekcji bibliotecznych;

Książnica Pomorska 
w Szczecinie

w zakładce „Przewodnik czytelnika” znajduje się podstrona 
o czytelni dla młodzieży (mogą z niej korzystać uczniowie 
ostatniej klasy szkoły podstawowej);

WBP w Toruniu w zakładce „Aktualności” zamieszczono opis wydarzeń, także 
dla dzieci (ale głównie młodszych);

WiMPB w Zielonej 
Górze

w zakładce „O bibliotece” kolejno „Działy”, następnie 
„Oddział dla Dzieci” – ogólne informacje,
przy bibliotece działa Muzeum Ilustracji Książkowej prowa-
dzące działalność edukacyjną dla uczniów szkół podstawo-
wych.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Biblioteki publiczne miast zajmujących drugie, po stolicy, miejsce pod 
względem liczby ludności w województwie.

Atrakcyjna forma informacji skierowanych do dzieci

MBP w Gdyni

po prawej stronie link do witryny dla dzieci o innym interfejsie,
na stronie głównej – opis zawartości poszczególnych zakładek, 
w tym „Aktualności” – każde wydarzenie opisane i z wyraźnie 
określonym przedziałem wiekowym potencjalnych uczestni-
ków;
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MBP w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

link do strony dla dzieci – osobny interfejs, z opisem akcji 
skierowanych dla dzieci;

MBP w Piotrkowie 
Trybunalskim

zakładka „Biblioteka dzieciom” przenosząca do osobnej pod-
strony,
zwracanie się do odwiedzającego: „Oferta dla Ciebie”; 
„Przyjdź do nas…”;

BP w Suwałkach

osobna podstrona oddziału dla dzieci, do której prowadzi link 
w zakładce „Biblioteka – dzieciom” (zamieszczono tam pięć 
prezentacji w PowerPoincie o wybranych autorach książek 
dla dzieci np. o Brzechwie, dodatkowo informacja o tym, że 
w każdy piątek odbywają się zajęcia dla dzieci: plastyczno-
-literackie i filmowe),
dostępna lista lektur, żeby uczeń wiedział, co zamówić;

Obecna informacja adresowana do dzieci

MBP w Nowej Soli
w zakładce „Oddział dla dzieci” rozwija się menu z linkami do 
wydarzeń, interfejs nie zmienia się, 
lista książek polecanych dla dzieci w różnym wieku;

MBP w Tarnowie na stronie głównej – aktualności,  wydarzenia, konkursy, 
wystawy;

Chełmska BP właściwie tylko informacja w ramach aktualności i wydarzeń;

Biblioteka Elbląska
w zakładce „Spotkania w bibliotece” informacje o prowadzo-
nych w Dziale Literatury dla Dzieci i Młodzieży warsztach; 
w zakładce „Aktualności” zamieszczono ich podział ze wzglę-
du na wiek odbiorcy, wyróżniono grupę informacji dla dzieci; 

MBP w Kędzierzynie-
-Koźlu

po prawej stronie zakładka „Dla dzieci” wraz ze spisem orga-
nizowanych imprez,
te same informacje rozbite na podgrupy w ramach zakładki 
„Co słychać”;

MBP w Kaliszu pojedyncze informacje w ramach kalendarza imprez;

Przemyska BP informacje w zakładce „Aktualności”;

Koszalińska BP nieliczne informacje w zakładce „Aktualności” i „Kalenda-
rium”;

PiMBP w Wałbrzychu
osobna zakładka „Informacje dla dzieci i młodzieży” gdzie 
wyszczególniono m.in. ferie i wakacje w bibliotece,
opis wszystkich planowanych wydarzeń wraz z określeniem 
wieku uczestników;

Brak informacji dla dzieci

MBP we Włocławku
brak informacji, nawet dwie filie dziecięce nie mają odrębnych 
witryn, a na podstronach podają tylko najbardziej podstawowe 
dane;

BP w Częstochowie od razu otwiera się wyszukiwanie w katalogu;
MBP w Radomiu brak informacji dla dzieci, nawet w konkursach i aktualnościach.

Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują dużą dysproporcję mię-
dzy bibliotekami wojewódzkimi i miejskimi na niekorzyść tych pierw-
szych. W przypadku bibliotek szczebla wojewódzkiego tylko dwie pla-
cówki miały osobne strony, przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach 
(Gdańsk i Olsztyn), a aż dziesięć [!] nie zadbało o to, żeby zawartością 
portalu przyciągnąć i zachęcić uczniów szkół podstawowych do odwie-
dzin, choćby w celu uczestniczenia w jakiejś imprezie. W tym miejscu 
warto zaznaczyć, że brak informacji adresowanych do dzieci na stronach 
placówek w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kiel-
cach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze praw-
dopodobnie nie oznacza braku działań kulturalno-rekreacyjnych skiero-
wanych do tej grupy użytkowników. Można przypuszczać, że władze tych 
bibliotek bądź osoby odpowiedzialne za zawartość witryn uznały, że za-
danie informowania o bieżących wydarzeniach należy do poszczególnych 
bibliotek powiatowych, miejskich czy gminnych. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja odnośnie do bibliotek niższe-
go szczebla. Cztery biblioteki w tej grupie są dobrze przygotowane na 
przyjęcie młodego czytelnika w wirtualnym świecie (Gdynia, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Piotrków Trybunalski, Suwałki), zaledwie  trzy zupełnie 
o tym zapomniały (Włocławek, Częstochowa, Radom). Pod względem 
ilościowym dominują witryny bibliotek, które biorą pod uwagę możli-
wość przeglądania portalu przez młodszych użytkowników, jednak nie 
wyróżniają tego w żaden szczególny sposób, jak choćby zmianą inter-
fejsu. Prawdopodobnie stan ten wynika z faktu, iż grupa potencjalnych 
gości witryny WWW jest mniejsza ilościowo, a tym samym łatwiejsza do 
określenia.

Zaskakujące jest, że również pod względem architektury infor-
macji oraz estetyki wykonania dużo lepiej prezentują się witryny mniej-
szych placówek. W każdej grupie bibliotek odnaleźć można zarówno 
funkcjonalne, przejrzyste i estetyczne witryny pozwalające czytelnikowi 
intuicyjnie poruszać się po stronie, jak i strony WWW zupełnie nieczy-
telne, nielogiczne. Kolejną wspólną cechą obu grup bibliotek jest spore 
zróżnicowanie pod względem ilości prezentowanych informacji oraz do-
kładnego określenia wieku uczestników, do których adresowane są kon-
kretne działania: jeśli takie dane zostały zamieszczone, są uwzględnione 
w opisach umieszczonych w tabelach. 

Spośród wszystkich przebadanych stron WWW wzorem dla pozo-
stałych - zdaniem autorki – powinna być witryna Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.
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AbstrAkt:

Zjawisko „lęku przed biblioteką” stanowi problem zarówno dla 
użytkowników, jak i bibliotekarzy. Jest to jedna z głównych przyczyn uni-
kania przez czytelników wizyt w bibliotece. Chcąc przyciągnąć i zatrzy-
mać użytkownika należy uświadomić sobie istnienie takiego zjawiska. 
Tylko wówczas będzie możliwa reorganizacja biblioteki, która zniweluje 
negatywne odczucia związane z korzystaniem z jej usług. Taki pozytywny 
stan udało się wypracować w Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej, co 
potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów i pracow-
ników IBIN UŚ, z myślą o których działa ta biblioteka. 

SłowA kluczowe:

Biblioteki akademickie. Jakość usług bibliotecznych. Lęk przed bibliote-
ką. Użytkownicy biblioteki. 

Powszechnie wiadomo, że na bibliotekę składają się różnego rodza-
ju zbiory oraz ludzie (pracownicy i użytkownicy), tworząc swego rodzaju 
organizm, którego elementy wzajemnie się uzupełniają. Gdyby zabrakło 
pierwiastka materialnego sytuację można byłoby łatwo naprawić kupując 
książki i uzupełniając zbiory o nowe pozycje. Natomiast bez czytelników 
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biblioteka stałaby się jedynie składowiskiem papieru, a jej użyteczność 
i celowość stanęłaby pod znakiem zapytania. Dlatego zadaniem bibliote-
karzy jest uczynienie wszystkiego, aby miejsce to stało się dla użytkowni-
ków na tyle atrakcyjne i przyjazne, żeby chcieli tam nieustannie wracać, 
zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka zawsze po drodze, nie 
mijam – wchodzę”1. 

Z zagadnieniem tym wiąże się niezwykle ciekawe zjawisko tzw. 
lęku przed biblioteką oraz metody zwalczania tego typu obaw, stanowią-
cych dla wielu osób barierę w korzystaniu z bibliotecznych zbiorów. Do-
tyczy to również satysfakcji czytelników, tego, jak postrzegają bibliotekę 
oraz jak oceniają jej działalność. Pozytywne opinie świadczą o tym, że 
użytkownicy przebywając w bibliotece nie odczuwają żadnego dyskom-
fortu. Przykładem biblioteki, która stanowi niemal „kultowe”2 miejsce dla 
studentów, w której z chęcią spędzają swój czas jest Czytelnia i Wypoży-
czalnia Bibliologiczna Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Ze względu na profil zbiorów Biblioteka Bibliologiczna jest miej-
scem bardzo potrzebnym studentom oraz pracownikom Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Często 
korzystają z niej również studenci innych kierunków wydziału. Mimo że 
na pierwszy rzut oka biblioteka jest mała i niepozorna, te niedociągnięcia 
niweluje profesjonalizm pracowników oraz aktualny i wyspecjalizowany 
księgozbiór. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonej ankiety, pozwala-
jące stwierdzić, że jest to miejsce nie wzbudzające lęku oraz spełniające 
pokładane w nim oczekiwania. 

Kilka słów o lęku przed biblioteką
Zanim przedstawione zostaną wyniki badań na podstawie ankie-

ty oraz sformułowane wnioski, warto przypomnieć kilka ustaleń defi-
nicyjnych związanych z pojęciem lęku przed biblioteką. W literaturze 
przedmiotu określenie „library anxiety” tłumaczone jest jako niepokój 
związany z korzystaniem z biblioteki, a samo zjawisko lęku jako „zespół 
nieprzyjemnych odczuć, takich jak napięcie psychiczne, bezradność, nie-
pewność, zagubienie, dezorganizacja umysłowa, których doświadcza się 
właśnie w bibliotece” [10, s. 11]. Constance C. Mellon, która zanalizo-

1 Tydzień Bibliotek jest ogólnopolskim programem, realizowanym od 2004 roku 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przytoczone hasło pochodzi 
z VIII edycji Tygodnia Bibliotek, która miała miejsce w maju 2011 roku.

2 Określenie bardzo często spotykane wśród studentów IBIN UŚ, gdy mowa 
o Bibliotece Bibliologicznej. W artykule przyjęto nieoficjalną nazwę Czytelni 
i Wypożyczalni Bibliologicznej Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach – Biblioteka Bibliologiczna, gdyż nieprzerwanie 
funkcjonuje ona wśród pracowników i studentów Wydziału.
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wała grupę studentów pierwszego roku w czasie ich wizyt w bibliotece 
akademickiej, odkryła, że 75%-85% z nich określiło swoje uczucia mia-
nem lęku. W konsekwencji badaczka przyjęła termin „library anxiety” na 
określenie tego zjawiska, a jej prace utorowały drogę dla kolejnych analiz 
bibliotecznych fobii. 

Jednym z najważniejszych ustaleń Mellon było wyodrębnienie 
czterech przyczyn strachu przed biblioteką: wielkość instytucji (czytelnik 
czuje się przytłoczony rozmiarami gmachu, liczebnością różnego rodzaju 
pomieszczeń usytuowanych w wielu budynkach), brak wiedzy o bibliote-
ce (nieznajomość działów, różnorodność materiałów bibliotecznych, oba-
wa przed proszeniem o pomoc), brak wiedzy o tym, jak rozpocząć proces 
wyszukiwania informacji oraz brak umiejętności efektywnego kontynuo-
wania i zakończenia tego procesu. 

Spostrzeżenia te pozwoliły wypracować LAS – Library Anxiety 
Scale. Autorką skali jest Sharon L. Bostick, która rozmieściła wszystkie 
czynniki wywołujące biblioteczne fobie w pięciu grupach: barriers with 
staff (związane z postawą pracowników wobec użytkowników, m.in. nie-
uprzejmość, niechęć, brak czasu do udzielenia pomocy), affective barriers 
(związane z subiektywną oceną własnych możliwości, niską samooceną, 
obawą przed okazaniem niewiedzy), comfort with the library (czynnik 
związany z wielkością, architekturą biblioteki, wygodą miejsca pracy, 
wystrojem wnętrz), knowledge about the library (wiedza o pomieszcze-
niach, działach, znajomość narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych), 
oraz mechanical barriers (związane ze stopniem znajomości nowoczes-
nych technologii). 

Niezwykle znaczący wpływ na kształtowanie teorii library anxiety 
miały badania Qun G. Jiao i Anthony’ego J. Onwuegbuzie, którzy w swo-
ich analizach brali pod uwagę wiek, płeć, narodowość, język i rok studiów. 
W Polsce temat bibliotecznych fobii podjęła Marzena Świgoń z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która do listy wymienionych 
czynników powstawania lęku (LAS) dodała szósty – niedostateczność 
zasobów bibliotecznych [14], który również może stanowić powód wy-
stąpienia stresu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że czytelnik, którego 
potrzeby nie zostały zaspokojone podczas pierwszych wizyt, zrezygnuje 
z kolejnych odwiedzin biblioteki. Będzie to związane z obawą przed za-
dawaniem pytań, zwłaszcza, gdy nauczony doświadczeniem, będzie prze-
świadczony o tym, że i tak nie otrzyma potrzebnych materiałów.

Kilka słów o Bibliotece Bibliologicznej
Biblioteka Bibliologiczna w obecnym kształcie funkcjonuje od 

1997 roku, jednak jej historia sięga lat siedemdziesiątych, kiedy w obrębie 
Instytutu Filologii Polskiej powstał Zakład Bibliotekoznawstwa [Zob.: 5; 
16]. Już w 1974 roku podjęte zostały działania zmierzające do utworze-
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nia biblioteki, ale ostatecznie dopiero w 1983 roku powołano Bibliotekę 
Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej podporządkowaną 
kierownikowi Zakładu. W 1991 roku wraz z Biblioteką Instytutu Filologii 
Polskiej przeniesiono jej zbiory z Sosnowca do Katowic. Dwa lata później 
przekształcono Bibliotekę w Biblioteczne Laboratorium Dydaktyczne, 
będące warsztatem pracy kadry oraz studentów kierunku. W 1997 roku 
Laboratorium przemianowano na Bibliotekę Bibliologiczną, podporząd-
kowaną Dyrektorowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej. 

W 2007 roku nastąpiło połączenie trzech bibliotek: Instytutu 
Filologii Polskiej, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
oraz Katedry Filologii Klasycznej w Bibliotekę Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w której strukturze znalazła się 
m.in. Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna. W 2009 roku posiadała 
w swoich zbiorach ponad 9 tys. książek. Natomiast liczba czytelników 
nieustannie waha się, gdyż zależy od ilości przyjmowanych studentów. 
Biorąc pod uwagę całą bibliotekę wydziałową w 2009 roku ich liczba 
wzrosła niemal do 2 tys., natomiast w Bibliotece Bibliologicznej od 1998 
roku zanotowano wzrost o prawie 200 [16, s. 137]. Według statystyk po-
ziom wypożyczeń również systematycznie wzrasta, mimo zmiennej licz-
by zarejestrowanych czytelników. Można z tego śmiało wysnuć wniosek, 
że Biblioteka Bibliologiczna jest bardzo potrzebna, dobrze służy czytelni-
kom i może stanowić wzór biblioteki, w której niezwykle rzadko zdarzają 
się przypadki odczuwania przed nią lęku. Potwierdzeniem tej tezy są wy-
niki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników i studentów Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

Ankieta i jej wyniki
Zjawisko lęku przed biblioteką w przeważającym stopniu doty-

czy studentów pierwszego roku studiów, gdyż pochodzący zazwyczaj 
z różnych środowisk uczniowie po raz pierwszy stykają się z biblioteką 
naukową, ulokowaną bardzo często w ogromnych gmachach, i dlatego 
to zazwyczaj ta grupa stanowi przedmiot obserwacji. Również polskie 
badania wykazują, że 80% studentów pierwszego roku boryka się z tym 
problemem [14]. Fakt, że prowadzone analizy dotyczą tej właśnie gru-
py pomijając starsze roczniki, a także specyfika Biblioteki Bibliologicz-
nej skłoniły autora artykułu do zawężenia badanej grupy, pomijając rok 
pierwszy. Ponieważ jednym z celów badania było zapoznanie się z ocena-
mi biblioteki, opinie studentów, którzy ledwie przekroczyli progi uczelni 
i dopiero będą poznawać Czytelnię i Wypożyczalnię Bibliologiczną nie 
byłyby miarodajne. 

W badaniu wzięło udział 60 losowo wybranych osób (10 pracow-
ników, 10 studentów studiów niestacjonarnych oraz po 10 studentów 
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studiów stacjonarnych z lat II-V). Anonimowa ankieta składała się z 10 
pytań i pozwoliła zbadać m.in. stopień użytkowania Biblioteki Bibliolo-
gicznej, oceny dotyczące jej organizacji, funkcjonowania i księgozbio-
ru oraz zapoznać się z dodatkowymi spostrzeżeniami czytelników na jej 
temat. Punkty ankiety oparto na wytycznych LAS, kładąc nacisk na ele-
menty, które mogą wskazać czy lub w jakim stopniu Biblioteka Bibliolo-
giczna jest miejscem niezbędnym w pracy i nauce. Od kilku lat, co jakiś 
czas, jej przyszłość staje pod znakiem zapytania, pojawiają się sugestie 
włączenia jej zbiorów w strukturę Biblioteki Wydziału Filologicznego. 
Przedstawienie opinii czytelników pomoże uświadomić wszystkim zna-
czenie Biblioteki Bibliologicznej dla rozwoju naukowego i dydaktycz-
nego Instytutu. Wyniki ankiety będą jednym z kluczowych argumentów 
za pozostawieniem jej w obecnym miejscu (przy Instytucie Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej), gdyż tylko tam może w pełni spełniać 
powierzone jej funkcje.

Pytanie pierwsze ankiety dotyczyło użytkowania biblioteki 
(Wykres 1). 

Wykres 1. Użytkowanie biblioteki.
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Źródło: Badania własne.

Jak widać na wykresie, niemal 100% studentów i pracowników ko-
rzysta z Biblioteki Bibliologicznej. 
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Wykres 2. Częstotliwość odwiedzin.

Źródło: Badania własne.

Kolejny punkt ankiety dotyczył częstotliwości odwiedzin. Respon-
denci mieli do wyboru kilka odpowiedzi, m.in. codziennie, raz w tygo-
dniu, kilka razy w tygodniu itd. Nie zamieszczono odpowiedzi „nigdy”, 
gdyż udzielenie odpowiedzi w pytaniu pierwszym – „nie korzystam” samo 
taką odpowiedź nasuwało. Wyniki zaprezentowano powyżej (Wykres 2).

31% badanych użytkowników zadeklarowało wizyty kilka razy 
w tygodniu. Jest to oczywiście związane z tym, że biblioteka stanowi 
podstawowy warsztat pracy zarówno dla studentów, jak i pracowników. 
Trudno omijać Czytelnię w momencie, gdy tylko tam można zdobyć 
materiały na kolejne zajęcia lub kolokwia. 26,6% respondentów zade-
klarowało, że przychodzi do biblioteki kilka razy w miesiącu, 15% raz 
w tygodniu, 6,7% raz w miesiącu. Codziennie odwiedza bibliotekę nie-
mal 17% zarejestrowanych czytelników. Wskazuje to na dobrą atmosfe-
rę panującą w tym miejscu, a także potwierdza, że wszystkie potrzeby 
tych osób są zaspokajane. Zaledwie 4% ankietowanych odwiedza bi-
bliotekę raz/kilka razy w roku - odpowiedź taką wskazywali w większo-
ści studenci trybu niestacjonarnego. 

W pytaniu o to, jaki jest cel wizyty w bibliotece (było to pytanie 
wielokrotnego wyboru), najwięcej wskazań (91,7%) uzyskało wypoży-
czanie i zwracanie książek (Wykres 3). Nic w tym dziwnego, gdyż jest 
to podstawowa funkcja każdej biblioteki. 75% respondentów wskazało 
pobyt w czytelni, nie tylko w celu skorzystania ze zgromadzonych tam 
zbiorów, ale również, żeby w ciszy i spokoju spędzić czas wolny, przygo-
tować się do zajęć, czy przeczytać ulubioną książkę. Jeszcze więcej osób 
(78,3%) wypożycza materiały jedynie po to, by je skserować. Z pomocy 
bibliotekarza korzysta 66,7% badanych studentów i pracowników. 
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Wykres 3. Cel wizyt.

Źródło: Badania własne.

O personelu również wyrażano dobre opinie (Wykres 4). Korzysta-
jąc z sześciostopniowej skali, aż 81,7% badanych wskazało maksymalną 
ocenę. 16,7% respondentów ocenia personel bardzo dobrze, a tylko 1,6% 
dobrze. W porównaniu z innymi bibliotekami daje to bardzo dobry wynik, 
gdyż większość badaczy wskazuje czynnik barriers with staff za główną 
przyczynę powstawania lęku przed biblioteką. 

Wykres 4. Ocena personelu.

Źródło: Badania własne.
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Kolejne pytanie dotyczyło oceny księgozbioru kolejno pod wzglę-
dem aktualności i kompletności.

Wykres 5. Ocena księgozbioru.

Źródło: Badania własne.

Jak widać na Wykresie 5, aż 68,3% ankietowanych ocenia komplet-
ność za wystarczającą. Biblioteka stara się bowiem zapewnić niezbędne 
materiały, jeśli nie zawsze z możliwością wypożyczania, to przynajmniej, 
by były w udostępnianiu prezencyjnym. Osoby, które wskazywały, że 
liczba egzemplarzy nie zawsze jest wystarczająca, z pewnością trafiły na 
taki moment. Skrypty wykorzystywane na zajęciach biblioteka posiada 
w kilku egzemplarzach. Nierzadko ich liczba przewyższa zainteresowanie 
nimi. 66,7% badanych wskazało dużą aktualność księgozbioru, który jest 
stale uzupełniany nowościami, a stare i zniszczone druki podlegają okre-
sowej selekcji. Prenumerowane są również czasopisma fachowe, z któ-
rych można bez przeszkód korzystać w Czytelni. 

Z uzupełnianiem księgozbioru wiąże się nierozerwalnie kwestia 
pomieszczenia. Zagadnienie to nieustannie wzbudza kontrowersje wśród 
wszystkich, którym przychodzi zetknąć się z Biblioteką Bibliologiczną. 
Oczywiście prowadzona selekcja zdezaktualizowanych i zniszczonych 
egzemplarzy pozwala na odzyskanie cennego miejsca na regałach, jed-
nak samo pomieszczenie nie należy do pokaźnych i niezwykle trudno coś 
w tej kwestii zmienić. Ciasnota i niski standard lokalu bibliotecznego jest 
jednym z argumentów dla zwolenników przeniesienia biblioteki i włącze-
nia jej zbiorów w strukturę Biblioteki Wydziału Filologicznego. Warto 
zatem przyjrzeć się kolejnemu wykresowi, który przedstawia opinie użyt-
kowników w tej sprawie (Wykres 6).
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Wykres 6. Ocena pomieszczenia.

Źródło: Badania własne.

Pytanie dotyczące pomieszczenia biblioteki (pozwalające respon-
dentom w odpowiedzi dokonać wielokrotnego wyboru), wykazało, 
że mimo wszystko 18% badanych uważa je za  przyjemne i przytulne. 
Natomiast tylko 3,3% ankietowanych całkowicie nie podoba się lokaliza-
cja. Faktem jest, że biblioteka dysponuje ograniczoną przestrzenią, jednak 
pracownicy robią wszystko co w ich mocy, aby to miejsce uczynić przy-
jemnym. Okazuje się, że nie tylko duże gmachy mogą wywoływać lęk 
przed biblioteką. W przypadku Czytelni Bibliologicznej skala tego zjawi-
ska jest jednak niewielka i nie stanowi bariery w dostępie do księgozbioru. 

Według badaczy szkolenia biblioteczne mogą stanowić główne 
narzędzie zapobiegania library anxiety. Uczestnictwo w tego typu prze-
szkoleniu jest obowiązkowe. Należy jednak pamiętać, aby prowadzone 
były w odpowiedni sposób, z dużą dozą cierpliwości, gdyż tylko wówczas 
będą efektywne, a co z tym związane, pozytywnie oceniane przez uczest-
ników. Szkolenia prowadzone dla studentów Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oceniane są przez uczestników 
jako wystarczające (90% wskazań), co obrazuje Wykres 7.
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Wykres 7. Szkolenia biblioteczne.

Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie ankiety związane było z preferowaną formą wypo-
życzeń: tradycyjną wykorzystującą rewersy lub nowoczesną za pośredni-
ctwem komputerów (Wykres 8). Okazało się, że zdania w tej kwestii są 
bardzo podzielone. Z jednej strony możliwość komputerowego zamawia-
nia lub rezerwowania książek jest bardzo wygodna, równocześnie wiąże 
się jednak z problemem znajomości systemu komputerowego, refleksem, 
jak i samodzielnością. Czas oczekiwania na dokument również ulega wy-
dłużeniu. Obecnie w bibliotece książki otrzymuje się „od ręki”, a jedy-
ną niedogodność stanowi wymóg wypisania rewersów na poszczególne 
egzemplarze. Łatwo jednak sprawdzić w zaktualizowanym katalogu kom-
puterowym, czy poszukiwany tytuł jest w zbiorach. 

Wykres 8. Preferowana forma wypożyczeń.

Źródło: Badania własne.
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W przedostatnim punkcie ankiety znalazło się miejsce na dodatko-
we subiektywne uwagi badanych. Z ogólnego przeglądu opinii wynika, że 
mimo stałego uzupełniania księgozbioru przydałoby się kupować więcej 
nowych, ale i archiwalnych pozycji. Warto wykazać, że wiele z tych ksią-
żek bez trudu można zdobyć w Bibliotece Wydziałowej, o czym być może 
nie wszyscy ankietowani wiedzą. Prawie 34% osób chciałoby powiększe-
nia biblioteki, choćby tylko samej przestrzeni czytelnianej. Brakuje jed-
nak pomysłów, w jaki sposób można byłoby to zrealizować. Przeważają-
ca większość ankietowanych, którzy podzielili się osobistymi uwagami, 
stanowczo nie chce przeniesienia biblioteki i włączenia jej w strukturę 
Biblioteki Wydziałowej. Pojawiło się też kilka uwag w sprawie kompute-
rów dostępnych dla czytelników. Jedno stanowisko z dostępem do Internetu 
w Czytelni okazuje się niewystarczające, a korzystanie ze sprzętu Czytelni 
Czasopism lub stanowisk ulokowanych na parterze budynku sprawia wiele 
trudności, zwłaszcza gdy czas wolny między zajęciami jest ograniczony. 

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło nowej strony internetowej 
Biblioteki Wydziałowej (www.bfp.us.edu.pl). 85% badanych deklaruje 
jej znajomość i dobrze ją ocenia. Jest to ważne z uwagi na dostęp do 
katalogu bibliotecznego oraz wszelkich bieżących informacji na temat 
pracy biblioteki. 

Analizując wyniki przeprowadzonego badania obejmującego ocenę 
księgozbioru, personelu, pomieszczenia biblioteki, można śmiało stwier-
dzić, że mimo kilku niedociągnięć, funkcjonuje ona dobrze, a zjawisko 
lęku przed biblioteką, o ile występuje, ma podłoże raczej w barierach 
afektywnych, związanych z subiektywną oceną własnych możliwości 
i samooceną użytkownika. Pomieszczenie, o którym była mowa wielo-
krotnie (a więc comfort with the library), istotnie jest za małe, ale i tak nie 
stanowi to problemu dla ponad 98% czytelników, którzy mimo to korzy-
stają z niego bardzo często. Za tak dobrymi wynikami przemawia bogata 
kolekcja książek i czasopism, profesjonalny personel, stałe doskonalenie 
się i stwarzanie miłej atmosfery. 

Kilka porad na koniec
O tym, czy biblioteka jest dobrze oceniana decydują m.in. dostęp-

ność (odpowiednie godziny otwarcia), zasobność i aktualność księgo-
zbioru, krótki czas oczekiwania, przyjazny personel i dobra atmosfera. 
Właściwe oznaczenia działów, wygodne stanowiska pracy, klimat oraz 
profesjonalne szkolenia, dostosowane do poziomu uczestników, dodatko-
wo sprzyjają pozytywnej ocenie. Pracownicy powinni zatem wykazywać 
się otwartością, chęcią pomocy, uważnością, przychylnością i profesjona-
lizmem. Powinni służyć radą, a wszelkie przejawy obojętności, czasem 
nawet wrogości i opryskliwości ze strony bibliotekarzy, stanowią jedną 
z głównych przyczyn unikania biblioteki przez czytelników. W takiej 
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sytuacji wszelkie próby promowania instytucji nie przyniosą efektu. Nikt 
przecież nie przyjdzie ponownie do miejsca, w którym został źle potrakto-
wany. Warto więc przeprowadzać badania relacji użytkownik-biblioteka, 
gdyż ich wyniki pozwalają na dostosowywanie strategii rozwoju bibliote-
ki do postulatów i oczekiwań czytelników, a także stanowią bardzo ważny 
element zarządzania. Nie można zapominać o odpowiedniej polityce 
gromadzenia zbiorów, planowaniu dogodnych godzin otwarcia, uno-
wocześnianiu usług i organizacji pracy tak, aby biblioteka jak najlepiej 
służyła czytelnikom. Świadomość ryzyka związanego ze zjawiskiem 
library anxiety oraz znajomość metod zwalczania bibliotecznych fo-
bii pozwoli tak zorganizować bibliotekę, że w połączeniu z nowo-
czesnymi formami promocji jej usług w środowisku, będzie mogła 
pochwalić się wysoką statystyką odwiedzin i pozytywnymi opiniami 
użytkowników, którzy kierować się będą hasłem: „Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam – wchodzę”. 

Załącznik 1. kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniu.

Szanowni Państwo,
Ankietę kieruję do studentów i pracowników Instytutu Biblioteko-

znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Jest ona anonimowa oraz dobrowolna i ma na celu uzyskanie informacji 
na temat opinii o Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej pod kątem jej 
użyteczności oraz stopnia komfortu w korzystaniu z jej usług. 

Odpowiedzi na pytania ankietowe należy udzielać poprzez zakre-
ślenie wybranej odpowiedzi.

Dziękuję za rzetelne odpowiedzi i poświęcony czas.

Płeć:   a) kobieta  b) mężczyzna

Status:  a) pracownik   b) student

Rok studiów: ………………
Typ studiów: ………………

1. Czy korzysta Pan (i) z Biblioteki Bibliologicznej:

a) tak   b) nie

2. Jak często korzysta Pan (i) z Biblioteki Bibliologicznej:

a) codziennie          b) raz w tygodniu  c) kilka razy w tygodniu
d) raz w miesiącu       e) kilka razy w miesiącu    f) raz/kilka razy w roku
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3. Cel wizyt w Bibliotece Bibliologicznej:

a) wypożyczanie/zwracanie książek
b) wypożyczanie materiałów do ksero
c) korzystanie z czytelni
d) korzystanie z komputera (bazy danych, katalog elektroniczny, Internet)
e) uzyskanie pomocy bibliotekarza
f) inne, jakie……………………………….........…………………………

4. Jak ocenia Pan (i) stan księgozbioru pod względem kompletności:

a) wystarczający b) nie wystarczający

Jak ocenia Pan (i) stan księgozbioru pod względem kompletności:

a) aktualny  b) przestarzały

5. Jak ocenia Pan (i) pomieszczenie Biblioteki Bibliologicznej:

a) przytłaczające  b) odpychające      c) przyjemne
d) za małe      e) przytulne

6. Jak ocenia Pan (i) personel biblioteki w skali 1 (min) do 6 (max): ……
…...................................................................................................………..

7. Jak ocenia Pan (i) szkolenia biblioteczne:

a) wystarczające   b) nie wystarczające

8. Preferowana przez Pana/Panią forma wypożyczeń zbiorów:

a) tradycyjne rewersy   b) wypożyczanie komputerowe

9. Uwagi dotyczące funkcjonowania Biblioteki Bibliologicznej (propono-
wane zmiany, postulaty dotyczące np. zakupu książek, prenumerowanych 
tytułów czasopism, nowych usług bibliotecznych)

10. Czy zna Pan (i) stronę Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Ka-
towicach:
a) tak  b) nie

Jeśli tak, jak ją Pan (i) ocenia: ………………………......……………….. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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AbStrAct:

The phenomenon of the library anxiety is a problem for both users 
as well as librarians. This is one of the main reasons for readers’ avoidan-
ce of coming to the library. To attract users, librarians should be aware of 
the existence of such a phenomenon. Only then, there will be a possibili-
ty of reorganization of the library, which will eliminate negative feelings 
accompanying readers who use its services. A positive state in the reading 
and lending rooms of the Bibliology Library of the Faculty of Philology 
at the University of Silesia in Katowice is confirmed by the results of 
a survey conducted among students and employees of the Institute of Lib-
rary and Information Science at the University of Silesia.
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„dzień dobry, jA po AktA”, czyli o ArcHiwAcH  
i icH użytkownikAcH

AbstrAkt:

 W artykule omówiono funkcjonowanie działu udostępniania 
w archiwach państwowych, na przykładzie Archiwum Państwowego 
w Katowicach Oddział w Pszczynie. Podano podstawową terminologię 
archiwalną, a także szczegółowy opis drogi dokumentów – od ich zamó-
wienia przez klienta aż po zwrot do magazynu. Główny nacisk położono 
na zaprezentowanie różnorodności użytkowników oraz ich potrzeb.

SłowA kluczowe:

Archiwum.  Katowice. Pszczyna. Udostępnianie. Użytkownik. 

Archiwum to termin, który słyszał każdy, niektórzy być może wi-
dzieli państwową placówkę archiwalną, lecz bez wątpienia tylko nieliczni 
przekroczyli jej próg. Celem artykułu jest przybliżenie tematyki związa-
nej z funkcjonowaniem archiwów państwowych, na przykładzie oddzia-
łu pszczyńskiego Archiwum Państwowego w Katowicach. Szczególne 
znaczenie ma proces udostępniania zgromadzonego zasobu z uwagi na 
prawa, jakie posiada korzystający oraz wymagania, które musi spełnić. 
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Proces udostępniania to nie tylko procedury, ale przede wszystkim ludzie, 
dlatego w końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań staty-
stycznych, ze szczególnym uwzględnieniem celów, do jakich wykorzy-
stywane są zgromadzone materiały. 

Termin archiwum posiada wiele znaczeń i dlatego wydaje się ko-
nieczne zaznaczenie granic, jakimi można je objąć. Przede wszystkim za 
archiwum uznaje się samodzielną instytucję powołaną do gromadzenia, 
przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwal-
nych. Pojęcie to stosowane jest także na określenie wewnętrznej komórki, 
utworzonej w jednostce organizacyjnej – przedsiębiorstwie czy urzędzie 
– której celem są wymienione wyżej czynności. Jednocześnie określenie 
to stosowane jest jako nazwa pewnych zespołów archiwalnych, które sta-
nowią zasoby osobnych placówek. Ostatnia definicja określa archiwum 
jako budynek, w którym mieści się instytucja czy komórka organizacyjna 
zajmująca się wymienionymi czynnościami [8, s. 13-14]. 

Do zdefiniowania podstawowego pojęcia, o którym już wspo-
mniano, wprowadzono szereg nowych  terminów, takich jak: materiały 
archiwalne, zespół i zasób archiwalny. Należy pamiętać, że jednym z ce-
lów archiwum jest gromadzenie materiałów archiwalnych. Jest to część 
narastającej dokumentacji, którą zakwalifikowano do trwałego przecho-
wywania przez wzgląd na jej wartość historyczną. Materiały archiwalne 
stanowią podstawową cześć zasobu archiwum. A czym jest ów zasób? 
To całość dokumentacji zgromadzonej w jednym lub kilku archiwach. 
Wolno więc mówić np. o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, 
którym są wszystkie dokumenty zgromadzone w tej instytucji. Z kolei 
wszystkie archiwalia z mocy prawa znajdujące się we władaniu państwa 
nazwiemy państwowym zasobem archiwalnym [8, s. 17-18]. Kolejnym 
pojęciem, o którym należy wspomnieć, jest zespół archiwalny. Używa się 
go na określenie całości dokumentacji zgromadzonej przez jednego lub 
wielu twórców. Do zespołu zalicza się zarówno dokumenty wytworzo-
ne przez daną jednostkę, jak i otrzymane w wyniku sukcesji1. Zaznaczyć 
trzeba, że termin ten nadawany jest dopiero po archiwizacji dokumenta-
cji i odnosi się tylko do tej, która została przeznaczona do wieczystego 
przechowywania [9, s. 40-45]. Odrębnym pojęciem jest zbiór archiwalny, 
nazywany też kolekcją. Jest to sztucznie utworzona grupa archiwaliów, 
najczęściej nie pochodząca od jednego twórcy. Zazwyczaj połączona 
jest w sposób przypadkowy, na przykład na skutek zainteresowań hob-
bystycznych. Ostatnim z terminów, jakie należy wyjaśnić, jest jednostka 
archiwalna. Jest to podstawowa cząstka zasobu, posiadająca własną syg-
naturę i dająca się fizycznie wydzielić. Jednostką archiwalną może być 
1 Sukcesja jest to zjawisko przejmowania akt, najczęściej jako skutek przejęcia 

funkcji merytorycznych i/lub terytorialnych przez jednego z aktotwórców w wy-
niku jego reorganizacji.
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pojedyncza księga, teczka, mapa czy fotografia. W bibliotece terminem 
tym określa się wolumin.

Niniejsze rozważania oparto głównie na badaniach przeprowadzo-
nych w pszczyńskim Oddziale Katowickiego Archiwum Państwowego. 
Ich wyniki odnoszą się do działania tamtejszej pracowni naukowej, dla-
tego wydaje się celowe skrótowe przedstawienie historii pszczyńskiego 
archiwum oraz zasobu, jaki się w nim znajduje. Formalnie archiwum 
zostało powołane do życia jako Odział Powiatowy Wojewódzkiego Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach na mocy zarządzenia z 21 lipca 
1950 r. W praktyce tradycje archiwalne w Pszczynie sięgają jednak znacz-
nie dalej w przeszłość i związane są z funkcjonowaniem pszczyńskiego 
Wolnego Państwa Stanowego. Głównym trzonem zasobu są pozostało-
ści po działalności kolejnych rodów panujących w Pszczynie, czyli Pia-
stów śląskich, Przemyślidów, Pobieradowiczów, Turzonów, Promnitzów, 
Anhaltów oraz Hochbergów. Początku powstania samego archiwum nale-
ży doszukiwać się w połowie XVII wieku. Znajdowało się wtedy praw-
dopodobnie w piwnicy zamku książęcego. Należy zaznaczyć, że przez 
kilka wieków działalności archiwum prawie nieprzerwanie mieściło się 
na zamku, zajmując cześć korytarza, sale lub piwnice. W okresie mię-
dzywojennym majątek księcia pszczyńskiego był dosyć mocno zadłużo-
ny i w 1934 r. ustanowiono nad nim państwowy zarząd przymusowy. Ze 
względu na wartość historyczną archiwum książęcym zainteresowała się 
wtedy służba archiwalna, dzięki czemu w 1936 r. uznano go za zabytek 
i otoczono ochroną prawną. Wobec zbliżającej się wojny podjęto zabie-
gi mające na celu wywiezienie najcenniejszych eksponatów do Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, skąd do Pszczyny wróciły do-
piero w 1942 r. po zajęciu miasta przez wojska niemieckie. Podczas wojny 
na polecenie zarządu dóbr książęcych wywieziono także część dokumen-
tacji do Protektoratu Czech i Moraw, władze czechosłowackie zwróciły je 
w 1945 r. Część z nich uległa jednak zniszczeniu. Po zajęciu zamku przez 
wojska sowieckie w lutym 1945 r. akta zostały przeniesione do jednego 
pomieszczenia na parterze, a następnie – po uznaniu ich za bezwartoś-
ciowe – wyrzucone przed budynek. Zanim zareagowała nowo tworzona 
polska służba archiwalna cześć materiałów uległa zniszczeniu. Po wejściu 
w życie Dekretu o archiwach państwowych z 29 III 1951 r. w Pszczynie 
powołano Powiatowe Archiwum Państwowe podległe Wojewódzkiemu 
Archiwum Państwowemu w Katowicach. W wyniku kolejnych reorgani-
zacji zmieniał się terytorialny zasięg działania placówki, zaczęto także 
gromadzić dokumentację wytwarzaną w nowo powstałych państwowych 
i samorządowych jednostkach administracyjnych. Reforma administra-
cyjna z 1975 r. polegająca na wprowadzeniu dwustopniowego podziału 
kraju, likwidująca powiaty, odcisnęła swoje piętno na kształcie pszczyń-
skiego archiwum. Wiele oddziałów powiatowych zmieniono w ekspozy-
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tury2 pełniące rolę magazynów archiwalnych, bezpośrednio podległych 
wojewódzkim archiwom państwowym. Podobny los spotkał pszczyńskie 
archiwum, sytuacja ta nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ już w marcu 
1976 r. został powołany Oddział w Pszczynie Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Katowicach. W kształcie nadanym w roku 1976 archi-
wum przetrwało do dzisiaj [4, s. 8-15].

Według stanu z końca 2010 r. w zasób archiwum wchodzi 213 
zespołów liczących 84.779 jednostek archiwalnych, co równa się 916,42 
metrom bieżącym akt3 [10]. Większość zasobu archiwum wytworzono 
w XIX i XX wieku. Najstarszy dokument pochodzi z roku 1287. Zasad-
niczy trzon stanowi Archiwum Książąt Pszczyńskich stanowiące około 
55% zasobu. Jest ono nieocenionym źródłem do badań dziejów politycz-
nych, gospodarczych i kulturalnych regionu. Przyciąga uwagę badaczy 
i jest najcenniejszym zespołem przechowywanym w archiwum. Oprócz 
niego pszczyńskie archiwum szczyci się średniowiecznymi zespołami akt 
miejskich Pszczyny, Mikołowa i Bierunia Starego. Chlubą i unikatem na 
skalę europejską jest rękopiśmienna mapa gospodarcza pszczyńskiego 
Wolnego Państwa Stanowego autorstwa Andreasa Hindenberga, sporzą-
dzona w 1636 r. Jest to monumentalne dzieło o wymiarach 2,5 na 3 metry, 
bogato zdobione i zadziwiająco dokładne, jak na owe czasy [4, s. 15-18].

Jednym z podstawowych zadań archiwów wchodzących w skład 
państwowej sieci archiwalnej jest udostępnianie zgromadzonego zasobu. 
Umożliwia się dostęp przede wszystkim dla potrzeb nauki, a co za tym 
idzie badaczami są przede wszystkim pracownicy naukowi. Archiwalia za-
wierają informacje o różnych przejawach życia społeczno-gospodarczego, 
w związku z czym stanowią bazę źródłową dla licznych dysertacji z róż-
nych dziedzin wiedzy. Zasób znajdujący się w archiwum to nie tylko mate-
riał aktowy, ale również wszelkiego rodzaju dokumentacja kartograficzna, 
geodezyjna, techniczna oraz fotograficzna i fonograficzna. Różnorodność 
zbiorów zwiększa skalę możliwych zastosowań badawczych. Materiały 
te często okazują się przydatne urzędom, instytucjom czy przedsiębior-
stwom. Wykorzystywane są dla potrzeb gospodarczych, inwestycyjnych, 
remontowych czy związanych z konserwacją zabytków. Do akt sięgają 
także osoby nie związane z pracą naukową. Ich motywację stanowią po-
trzeby życiowe, praca oraz własne zainteresowania, np. badania drzewa 
genealogicznego swojej rodziny. 

Już w średniowieczu archiwum służyło właścicielowi jako miej-
sce przechowywania dokumentów potwierdzających jego stan posiadania 
i gruntujących jego pozycję polityczną oraz społeczną. Celem była ochro-
2 Ekspozyturą jest przedstawicielstwo firmy, organizacji lub instytucji, znajdujące 

się poza siedzibą jej centrali.
3 Metr bieżący akt jest jednostką wykorzystywaną w archiwistyce do obliczenia 

ilości akt na półkach w magazynie. 
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na posiadanych przez niego przywilejów, dlatego dokumenty nie były 
udostępniane, nawet w celach naukowych. Powszechny dostęp do archi-
wów został wprowadzony we Francji doby Wielkiej Rewolucji4 i od tego 
czasu zaczęto propagować go także w innych państwach, szczególnie tych 
znajdujących się pod wpływami francuskimi. W archiwach na ziemiach 
polskich dostęp do materiałów archiwalnych ułatwiono w drugiej połowie 
XIX  wieku. Od tego czasu powszechność w dostępie do zasobu stanowi 
jedną z podstawowych cech współczesnych archiwów [5, s. 265-266].

Łatwość dostępu do zasobu pociągnęła za sobą konieczność znor-
malizowania sposobu korzystania z archiwaliów. Wobec postępującego 
procesu biurokratyzacji opracowano odpowiednie przepisy regulujące 
udostępnianie materiałów. Warto przedstawić przebieg korzystania z za-
sobu, od momentu wejścia użytkownika do archiwum, aż do zakończenia 
prac nad materiałami. W tym miejscu należy także określić prawa, jakie 
przysługują korzystającemu oraz obowiązki na niego nałożone. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność archiwów 
jest Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. W normatywie tym znalazł się zapis o zakresie działania 
tychże instytucji. Należy do niego: ewidencjonowanie, przechowywa-
nie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie posiadanego zaso-
bu. Oczywiście nie są to jedyne obowiązki nałożone na archiwa, lecz dla 
potrzeb niniejszego artykułu mają one największe znaczenie [12, art. 28]. 
Ustawa ta określa także w ogólny sposób proces udostępniania: materiały 
archiwalne mają być udostępniane przede wszystkim dla celów nauko-
wych, kulturalnych, technicznych i gospodarczych. Dla powyższych po-
trzeb dostęp ma być bezpłatny. Zdefiniowano także, że archiwalia mają 
być dostępne dla użytkowników po trzydziestu latach od ich wytworzenia 
[12, art. 16, 17]. Możliwe jest jednak uzyskanie wcześniejszego dostę-
pu, wymaga to jednak odpowiedniego pisemnego umotywowania. Decy-
zje o zatwierdzeniu złożonego w ten sposób pisma podejmuje kierownik 
jednostki organizacyjnej. Osobne rozporządzenie określa także, że przed 
upłynięciem ustawowych trzydziestu lat, można korzystać z materiałów 
związanych z działalnością partii politycznych powstałych do 1989 roku 
oraz archiwaliów publicznych jednostek radia i telewizji [11]. 

Jak przebiega sam proces udostępniania? Należy zaznaczyć, że 
dostęp do zasobu  można uzyskać na dwa sposoby: bezpośrednio, czy-
li w pracowni naukowej oraz pośrednio wysyłając pisemne zapytanie, 
w którym trzeba określić zakres oraz zasięg poszukiwanych zagadnień. 
Zgodnie z zapisem ustawy korzystanie z materiałów wskazanych przez 
użytkownika w pracowni naukowej jest bezpłatne. W momencie gdy ko-
nieczność wyszukiwania lub opracowywania informacji spada na pracow-
4 Rewolucja francuska 1789-1799. Podczas jej trwania 25 czerwca 1794 r. dekret 

Konwentu zapewnił każdemu obywatelowi wolny i bezpłatny wgląd do archiwów 
[8, s. 252-253].
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ników archiwum czynności takie zostają uznane za usługę płatną [13, par. 
2 ust. 2]. 

Tryb bezpośredniego sposobu korzystania z materiałów archi-
walnych został określony w Zarządzeniu nr 4 Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji 
udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. Każ-
de z archiwów państwowych wzorując się na tym zarządzeniu opracowało 
własny regulamin. Zgodnie z przepisami, gdy się wchodzi do pracowni 
naukowej teczki lub torby należy pozostawić w szatni. Wyjątkiem są tor-
by na przenośne komputery, które można wnosić do pracowni. W prak-
tyce archiwum często nie dysponuje odpowiednim pomieszczeniem do 
przechowania rzeczy osób korzystających lub miejsca takie ograniczają 
się do wieszaka na ubrania już w samej pracowni. Częstym zjawiskiem 
jest nie egzekwowanie tego zapisu. Dodatkowo zabronione jest wnosze-
nie wszelkich substancji, które mogą uszkodzić archiwalia. Do takiej gru-
py można zaliczyć przede wszystkim artykuły spożywcze [6, par. 8 ust. 5]. 

Podstawą do rozpoczęcia korzystania z zasobu jest wypełnienie 
zgłoszenia użytkownika. Należy w nim podać podstawowe dane osobo-
we, dane osoby lub instytucji na zlecenie lub rekomendację której dzia-
ła użytkownik, jeśli nie występuje we własnym imieniu, oraz nazwy 
potrzebnych zespołów wykorzystanych przy pracy. W celu wypełnie-
nia ostatniego obowiązkowego pola badaczowi udostępnia się pomoce 
ewidencyjno-informacyjne5, stanowiące podstawowe źródło informacji 
o przechowywanym zasobie. Zaliczamy do nich przewodniki po zaso-
bie, spisy i inwentarze zespołów, spisy zdawczo-odbiorcze, repertoria, 
skorowidze, sumariusze, informatory, katalogi oraz od pewnego czasu 
komputerowe bazy danych, które wypierają pozostałe pomoce. Podsta-
wą w korzystaniu z materiałów archiwalnych jest spis zespołów, stano-
wiący zestawienie wszystkich materiałów zgromadzonych w archiwum. 
Dzięki niemu użytkownik może zlokalizować ten, który go interesuje. 
Następnie używając bardziej szczegółowych pomocy, które odnoszą 
się tylko do jednego zespołu – będą to głównie inwentarze książkowe 
oraz spisy zdawczo-odbiorcze – użytkownik może odnaleźć konkret-
ne interesujące go jednostki archiwalne. Przy korzystaniu z pomocy 
ewidencyjno-informacyjnych można  liczyć na wsparcie pracowników 
archiwum, ponieważ są oni zobowiązani do udzielania podstawowych in-
formacji o przechowywanym zasobie. Ich pomoc w znaczący sposób może 
ułatwić odnalezienie poszukiwanych materiałów. Nie należy przerzucać 
całej pracy na personel, ponieważ zgodnie z odpowiednimi rozporządze-

5 Pomoce ewidencyjno-informacyjne, nazywane też pomocami archiwalnymi, 
są to różne opracowania dotyczące głównie treści i formy materiałów archi-
walnych, sporządzone według ustalonych zasad w celu ewidencji, informacji 
i udostępniania.
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niami,  użytkownik, aby bezpłatnie korzystać z zasobu, zobligowany jest 
do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji. Personel ma 
służyć tylko doraźną pomocą. Trzeba podkreślić, że udostępnianiu podle-
gają jedynie archiwalia zewidencjonowane, czyli wyposażone w pomoce 
ewidencyjne, dzięki którym można zidentyfikować poszczególne jednost-
ki archiwalne. Możliwe jest także korzystanie z zespołów nieuporządko-
wanych, jeżeli posiadają odpowiednią ewidencję. Zamawiane materiały 
muszą być poddane paginowaniu lub foliacji6. Jednostki zawierające akta 
luźne udostępniane są po kolei, pojedynczo, aby uniknąć pomieszania akt 
[13, par. 4, 5, 9]. 

Po odnalezieniu zespołu, który interesuje użytkownika, jego nazwę 
oraz numer należy wpisać na zgłoszeniu. Przy kolejnym korzystaniu z tego 
samego zespołu nie ma potrzeby ponownego powtarzania tych czynności, 
chyba że przerwa między kolejnymi udostępnieniami wyniosła co najmniej 
12 miesięcy [13, par. 7 ust. 13]. Składając zgłoszenie korzystający zobo-
wiązuje się – w przypadku opublikowania opracowania opartego w prze-
ważającej części na wskazanych materiałach – do przekazania nieodpłat-
nie jednego egzemplarza na rzecz Archiwum Państwowego [13, par. 6 ust. 
5]. Przepis ten pozwala dokumentować wkład archiwum w rozwój nauki, 
niestety nie ma możliwości jego egzekwowania i wielu korzystających się 
z niego nie wywiązuje. 

Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu dyrektor lub pra-
cownik ocenia możliwość dopuszczenia do udostępnienia materiałów 
archiwalnych. Korzystanie z nich może zostać ograniczone ze względu na 
ich zły stan fizyczny czy nie wywiązywanie się przez użytkownika z na-
łożonych na niego obowiązków. W przypadku korzystania z dokumen-
tów szczególnie cennych pracownicy mogą żądać okazania dokumentów 
polecających. Podobna sytuacja może wystąpić podczas zamawiania akt 
w celach genealogicznych. Użytkownik może zostać poproszony o przed-
stawienie stopnia pokrewieństwa z poszukiwanymi osobami. Przedmio-
tem wyjaśnień mogą stać się również umiejętności w zakresie korzystania 
z dokumentów, których badanie wymaga specjalistycznej wiedzy. Odmo-
wa okazania potrzebnych dokumentów lub przedstawienia zadowalających 
wyjaśnień może skutkować nałożeniem ograniczeń lub całkowitą odmową 
udostępnienia [13, par. 7].

Po złożeniu i przyjęciu zgłoszenia korzystający otrzymuje kartę iden-
tyfikacyjną, sporządzoną na podstawie dokumentu tożsamości. Ma ona uła-
twić identyfikację użytkownika, który powinien legitymować się nią pod-
czas korzystania z pracowni naukowej. W przypadku mniejszych pracowni, 
w których użytkowników jest mało, dyrektorzy często odstępują od wyda-
wania takich kart, ponieważ przysparza to więcej problemów niż korzyści. 
6 Paginacja polega na oznaczaniu liczbą kolejności stron w jednostce archiwalnej. 

Inną metodą określenia kolejności elementów dzieła jest foliacja, w której nu-
merowane są kolejne karty, a nie strony.
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W większych pracowniach identyfikatory ułatwiają obsłudze pracę, pozwa-
lają także na lepsze kontrolowanie poczynań korzystających [13, par. 8]. 

Po przebrnięciu przez opisane procedury, w celu uzyskania wglą-
du do materiałów archiwalnych, niezbędne jest złożenie odpowiedniego 
zamówienia. Dokonuje się tego za pomocą blankietów dostępnych w pra-
cowni naukowej. Użytkownik podaje nazwę zespołu, sygnaturę jednostki 
archiwalnej, imię i nazwisko oraz datę. Pierwsze dwie informacje, czyli 
nazwę zespołu i sygnaturę jednostki archiwalnej, należy zaczerpnąć z od-
powiednich pomocy ewidencyjnych. Druk zamówienia podzielony jest na 
dwie części. Górny odcinek przechowywany jest w pracowni naukowej 
i służy do ewidencjonowania obiegu materiałów archiwalnych. Z kolei 
dolny odcinek umieszczany jest w magazynie na miejscu jednostki ar-
chiwalnej przekazanej do pracowni naukowej. Po zakończeniu pracy nad 
aktami i ich zwróceniu oba odcinki są łączone, a w odpowiedniej księdze 
odnotowuje się zwrot materiałów do magazynu [13, par. 10 ust. 1,2,3 ]. 

Czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia nie powinien prze-
kraczać jednego dnia roboczego. Korzystający ma także możliwość 
sprowadzenia, na podstawie pisemnego wniosku, materiałów z innych 
placówek. Udostępniane są one w postaci reprodukcji  (najczęściej mikro-
filmów), a koszty związane z ich przesyłką ponosi zamawiający. Zrealizo-
wane zamówienie dostarczane jest do pracowni naukowej, gdzie trafia do 
podręcznego depozytu, z którego wydawane jest zamawiającemu. Doku-
menty szczególnie cenne udostępniane są w formie reprodukcji, jeśli takie 
zostały wykonane. Możliwość uzyskania dostępu do oryginału istnieje, 
jeśli zamawiający wykaże nieprzydatność reprodukcji do prowadzonych 
prac i na dostęp do oryginału zgodzi się dyrektor lub kierownik oddziału. 
W każdej udostępnianej jednostce archiwalnej powinien znajdować się 
druk rejestru udostępniania, w którym użytkownik musi wpisać swoje 
imię i nazwisko oraz datę dostępu [13, par. 9, par. 11 ust. 1, 2]. Zamawia-
jący podczas swojej pracy może korzystać z podręcznego zbioru biblio-
tecznego znajdującego się w pracowni. Powinny być tam zgromadzone 
słowniki ułatwiające pracę nad tekstami obcojęzycznymi, oraz publikacje 
na temat zasobu zgromadzonego w archiwum i historii terenu, które ono 
obejmuje. Korzystając z materiałów, nie należy ingerować w ich układ 
i treść. Powinno się wystrzegać sporządzania notatek na papierze położo-
nym bezpośrednio na archiwaliach. Do pracowni nie należy wnosić sub-
stancji mogących uszkodzić archiwalia, np. artykułów spożywczych. Nie 
wywiązywanie się z wyżej wymienionych zakazów może skutkować od-
mową realizacji kolejnych zamówień. Dyrektor każdego archiwum pań-
stwowego ustala maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jakie mogą 
zostać zamówione. W przypadku archiwum katowickiego i jego pszczyń-
skiego oddziału jest to pięć jednostek na raz, po ich zwróceniu można 
zamówić kolejne [6, par. 5 ust. 3]. Kończąc pracę, materiały zwraca się  
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dyżurującemu pracownikowi, zaznaczając czy mają być one odniesione 
do magazynu, czy złożone w depozycie w pracowni. W drugim przypadku 
można z nich korzystać bez ponownego wypisywania zamówienia, jeżeli 
przerwa nie potrwa więcej niż dwa tygodnie, ponieważ po takim czasie 
zostaną one przekazane do magazynu [13, par. 11 ust. 3, 5, 6].

Rozwój i powszechność nieinwazyjnych technik reprograficz-
nych sprawiły, że zmianom uległy przepisy o możliwości samodzielne-
go kopiowania materiałów archiwalnych. Władysław Stępniak, Naczelny 
Dyrektor Archiwów Państwowych, w liście z września 2011 r., wyraził 
opinię, że należy dopuścić do samodzielnego reprodukowania dokumen-
tów przez użytkowników. Uznał, że dotychczasowe przepisy mogą wpły-
wać w sposób hamujący na rozwój nauki ze względu na czas oczekiwania 
potrzebny do wykonania kopii oraz ich cenę [3]. 3 października 2011 r. za-
lecenia te, znalazły odzwierciedlenie w regulaminie korzystania z zasobu 
archiwalnego w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Katowi-
cach. Zgodnie z rozporządzeniem w celu uzyskania zgody na samodzielne 
reprodukowanie konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji. O jej 
zatwierdzeniu decyduje dyrektor lub kierownik oddziału. Wykonujący 
odbitki zobowiązany jest do stosowania technik nieinwazyjnych, dlate-
go dopuszczone metody kopiowania ograniczają się tylko do fotografii 
cyfrowej wykonywanej bez dodatkowego oświetlenia. Wszelkie sposoby 
skanowania i kserowania zostały odrzucone ze względu na ich negatywne 
oddziaływanie na kopiowany materiał. Przy wykonywaniu fotografii nie 
można stosować statywów, zdjęcia należy robić „z ręki”. Najważniejsze 
jest jednak stwierdzenie, że samodzielne wykonywanie kopii ma stano-
wić tylko uzupełnienie i ułatwienie korzystania bezpośredniego, a nie go 
zastępować. Praca badawcza powinna być prowadzona nadal w pracow-
ni naukowej, w tym celu stosuje się limity kopiowania, których celem 
jest zatrzymanie badaczy w pracowni. Powielać można jedynie do 75% 
zawartości jednostki archiwalnej, chyba że liczy ona mniej niż 10 kart, 
wtedy można skopiować całość. Dodatkowo własnoręcznie wykonane 
reprodukcje mogą zostać wykorzystane tylko w celach naukowych, nie 
można ich użyć w publikacjach [6, par. 9]. Chcąc zamieścić w publikacji 
zdjęcie wybranego materiału, trzeba zapłacić najpierw za jego wykona-
nie, a później za możliwość wydania. Dzięki nowym przepisom archi-
wa polskie zbliżyły się do standardów panujących w większości krajów 
europejskich, jak Czechy czy Niemcy, gdzie dozwolone jest korzystanie 
z własnego aparatu celem kopiowania na własny użytek. 

Zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniejszym akapicie 
archiwum świadczy usługi w zakresie reprografii. Użytkownik może 
złożyć zamówienie na wykonanie kopii interesujących go dokumentów. 
Przygotowywane są one w większości przypadków odpłatnie. Wyjątek 
stanowią wtórniki wykonywane dla władz publicznych, sądów, prokura-
tur, stron w postępowaniu administracyjnym, a także wszelka dokumen-
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tacja emerytalno–rentowa, kombatancka czy związana z ubieganiem się 
o odszkodowanie za straty spowodowane działaniem władz hitlerow-
skich i komunistycznych – wyjątki te odnoszą się także do udostępnia-
nia pośredniego. W innych przypadkach chcąc uzyskać kopie, korzysta-
jący zmuszony jest do zapłacenia za nie [7, par. 4]. Poniżej w Tabeli 1 
zamieszczono cennik na wybrane usługi reprograficzne w Archiwum 
Państwowym w Katowicach. 

Tabela 1. Opłaty za wybrane usługi pobierane w archiwum.
Kserokopia, A4, monochromatyczna - 2.50 zł
Kserokopia, A4, barwna – 10 zł
Skan aktu, format do A4 – 3 zł i 2 zł dopłaty za nośnik
Kopia cyfrowa materiałów zdigitalizowanych – 2 zł i 2 zł dopłaty za nośnik 
Skan mikrofilmu – 2 zł i 2 zł dopłaty za nośnik
Fotografia cyfrowa – 2.50 zł i 2 zł dopłaty za nośnik
Wydruk fotografii i skanów, A4, monochromatyczna – 2 zł
Wydruk fotografii i skanów, A4 barwny – 10 zł

Źródło: [2]. 

Ceny są wysokie i nie dziwi fakt zmiany przepisów o możliwości 
wykonywania własnych kopii, argument mówiący o hamującym wpływie 
cen na rozwój nauki znajduje pełne potwierdzenie. Wykonanie jednego 
czy dwóch wtórników nie jest związane z poniesieniem sporych nakładów 
finansowych, ale sporządzenie stu czy dwustu kopii stanowi już spore ob-
ciążenie dla budżetu badacza. Należy podkreślić, że przy tego typu pracy 
ilość przerabianego materiału może sięgnąć tysiąca stron. Oczywiście, nie 
można kopiować całego wykorzystanego materiału. Nowe przepisy po-
zwalają jednak posiadać najważniejsze akty zawsze przy sobie i to bez 
wydawania pieniędzy. 

Mówiąc o cenniku watro zapoznać się z opłatami pobieranymi za 
zamieszczenie reprodukcji w publikacji, co pokazano w Tabeli 2.

 
Tabela 2. Opłaty za zamieszczenie reprodukcji w publikacjach.

Rodzaj publikacji Nakład w egz. Jednostka Cena w zł

W wydawnictwie periodycznym
do 500 1 reprodukcja 30,00
od 501 1 reprodukcja 60,00

W wydawnictwie nieperiodycznym
do 500 1 reprodukcja 60,00
od 501 1 reprodukcja 120,00

W sieciach informatycznych - 1 reprodukcja 240,00
W materiałach promocyjnych 
i reklamowych - 1 reprodukcja 500,00

W prezentacji telewizyjnej 
i filmowej - 1 obiekt 240,00

Źródło: [2].
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Niestety, nowe przepisy nie pozwoliły na zamieszczanie w publika-
cjach własnoręcznie wykonanych kopii. Wprowadzenie możliwości wy-
konywania reprodukcji w znaczący sposób podnosi walory pracy, jednak 
obecne przepisy wpływają hamująco na ten proces. Z drugiej strony kon-
trola archiwum nad publikowanymi materiałami pozwala utrzymać ich 
wysoki poziom i zapobiega samowoli badaczy.

Proces udostępniania pośredniego wydaje się być znacznie mniej 
skomplikowany. Związany jest z udzielaniem pisemnych odpowiedzi na 
kierowane zapytania, czyli najczęściej przybiera postać kwerendy. Zdefi-
niować można ją, jako poszukiwanie informacji w celu udzielenia odpo-
wiedzi na korespondencyjne zapytanie, ewentualnie pismo złożone oso-
biście. Kwerendy mogą być zlecane zarówno przez osoby prywatne, jak 
i urzędy czy instytucje [5, s. 271]. W zapytaniu kierowanym do archiwum 
muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko petenta, jego adres, 
przedmiot sprawy, czyli sformułowane żądania, a także cel udostępnienia 
i forma oczekiwanej odpowiedzi. W przypadku korzystania pośredniego, 
analogicznie do wcześniej opisanych sytuacji, archiwum ma prawo żądać 
wyjaśnień co do stopnia pokrewieństwa między użytkownikiem a poszu-
kiwaną osobą. Przy korzystaniu z cennych dokumentów niezbędne jest 
umotywowanie takiej potrzeby lub okazanie wymaganych upoważnień 
i poleceń. Archiwum przystępuje do realizacji usługi po poinformowaniu 
zamawiającego o wysokości opłat, terminie realizacji i przewidywanej 
wysokości końcowego rachunku oraz po uzyskaniu jego akceptacji i wpła-
ceniu  zaliczki w wysokości 25% kosztów usługi [7, par. 7]. W przypadku 
Archiwum Państwowego w Katowicach cena jednej godziny spędzonej 
przez pracownika nad przeprowadzaniem kwerendy wynosi 80 zł [2].

Udostępniane to nie tylko procedury, ale przede wszystkim ludzie 
korzystający ze zgromadzonego zasobu. Warto przyjrzeć się temu, kto 
korzysta z archiwum i jak wykorzystuje przechowywane tam materia-
ły. W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzone zostały badania na 
temat korzystania z pracowni naukowej w pszczyńskim oddziale kato-
wickiego Archiwum Państwowego. Ich wyniki prezentowane w postaci 
tabel, przedstawiono poniżej. 

Tabela 3. Korzystający z pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kato-
wicach Oddział w Pszczynie.

Dane Lata
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba użytkowników 147 110 119 126 116 124 146 161

Liczba odwiedzin 757 627 623 697 549 702 1032 737

Liczba udostępnionych jed-
nostek archiwalnych 5007 3740 4905 3679 3259 2276 4368 4459

Źródło: [1].
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Analiza wyników zaprezentowanych w Tabeli 3, wykazała brak 
korelacji między liczbą użytkowników, a ilością odwiedzin i udostępnio-
nych jednostek archiwalnych. Wzrost liczby korzystających nie zawsze 
pociąga za sobą zwiększenie ilości udostępnionego materiału. Sytuacja 
taka miała miejsce w roku 2006, kiedy to wartość ta spadła w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Odpowiedź na pytanie o przyczyny takiego zjawi-
ska jest dość zawiła. Spadek liczby udostępnionych materiałów w roku 
2008 można próbować wytłumaczyć trwającymi od połowy roku pracami 
nad informatorem o zasobie archiwalnym. Pracownia była czynna tylko 
jeden dzień w tygodniu, co ograniczyło możliwości korzystania. W pierw-
szej połowie 2009 r. prace nad informatorem nadal trwały, a mimo to 
nastąpił znaczny wzrost liczby udostępnionych jednostek archiwalnych 
[1]. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest powód ta-
kich zawirowań. Prawdopodobnie na podniesienie statystyki udostępnień 
wpłynęło zaangażowanie pojedynczych badaczy. Jest to jednak tylko 
przypuszczenie nie poparte dowodami źródłowymi.

Tabela 4. Liczba użytkowników korzystających z pracowni naukowej oraz cele 
ich badań.

Cel badań
Liczba użytkowników w poszczególnych latach

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Naukowy 99 47 59 58 51 55 50 70

Genealogiczny 20 23 28 29 32 31 46 52

Własnościowy 9 7 5 9 6 6 8 11

Publicystyczny 9 18 9 17 15 15 23 10

Inny 10 15 18 13 12 17 19 18

Razem 147 110 119 126 116 124 146 161

Źródło: [1].

W Tabeli 4. ukazano liczbę użytkowników pracowni naukowej oraz 
tematy ich badań. Hasłem „inne” określono udostępnienia w celach urzę-
dowych, a także związanych z pracami nad kronikami i monografiami. 
Z powodu braku odpowiednich danych nie można przedstawić rozgrani-
czenia między tymi celami. Szacunkowo około 70% udostępnień z kate-
gorii „inne” odnosi się do prac związanych z celami urzędowymi.  

Zgromadzony zasób najczęściej wykorzystywany jest w celach na-
ukowych. Wpływa na to charakter posiadanych przez archiwum materia-
łów, przydatnych szczególnie dla tego rodzaju prac. Zaobserwować można 
stały wzrost liczby osób wykorzystujących archiwalia dla badań genea-
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logicznych. Jedną z przyczyn takiej tendencji może być prowadzona od 
kilku lat akcja propagowania korzystania z archiwów. Należy zaznaczyć, 
że mimo wzrostu liczby osób korzystających z zasobu w celach genea-
logicznych ich procentowy udział w całości udostępnianych materiałów 
spada. W roku 2010 aż 48% archiwaliów było wykorzystywanych w ce-
lach naukowych, a tylko 6% to badania genealogiczne. Tak więc mimo 
popularyzacji archiwów ich zasób w dalszym ciągu wykorzystywany jest 
głównie dla celów naukowych. Należy zaznaczyć, że użytkownikami są 
także badacze zagraniczni, najczęściej Niemcy oraz Czesi. Ich liczba nie 
przekracza nigdy 4-5% łącznej sumy użytkowników.

Podsumowując, można stwierdzić, że proces udostępniania mate-
riałów w archiwach jest mocno zbiurokratyzowany, a na użytkownika na-
łożono liczne restrykcje i wymagania. Musi on wypełnić szereg dokumen-
tów, żeby dotrzeć do interesujących go materiałów. W praktyce wszystko 
wygląda jednak nieco inaczej. Opisany krok po kroku proces zamawiania 
i korzystania z archiwaliów przebiega zazwyczaj bardzo sprawnie, dzię-
ki doświadczeniu pracowników. Udzielają oni pomocy w wypełnianiu 
formularzy i w miarę możliwości pomagają  użytkownikom w korzysta-
niu z zasobu. Im mniejsze archiwum, a co za tym idzie mniej korzysta-
jących, tym na większą pomoc i wyrozumiałość można liczyć. Archiwa 
w dalszym ciągu nie cieszą się taką popularnością jak biblioteki. Jedną 
z przyczyn jest charakter materiałów archiwalnych. Jeśli korzystanie z akt 
dwudziestowiecznych nie stanowi większego problemu, to w przypadku 
archiwaliów starszych pojawia się bariera związana z językiem oraz kro-
jem użytej czcionki – są to materiały niemieckojęzyczne zapisane pismem 
neogotyckim. W sprawozdaniach rocznych, na których oparto badania, 
niezwykle często pojawia się adnotacja o  braku tych umiejętności u ko-
rzystających. Tak więc charakter samego zasobu archiwalnego determinu-
je osoby nim zainteresowane. Od lat są to głównie ludzie związani z nauką 
i zmiana tego stanu rzeczy nie nastąpi zbyt szybko.

Archiwa to skarbnica informacji o dziedzictwie narodowym. Wiel-
kie znaczenie przechowywanych materiałów nie pociąga za sobą odpo-
wiednich nakładów finansowych na ich zabezpieczenie. Aby wypełniać 
swoją misję archiwa potrzebują pieniędzy. Bez nich nie mogą wywiązać 
się z powierzonych zadań. Niestety, stan finansowy państwowej sieci 
archiwalnej pozostawia sporo do życzenia. W roku 2010 pracownicy archi-
wów państwowych zarabiali najmniej wśród urzędników państwowych, 
a wymagania stawiane przed nimi są ogromne: skończone studia wyższe, 
znajomość pisma neogotyckiego, umiejętność posługiwania się językiem 
niemieckim na poziomie co najmniej bardzo dobrym. Mile widziany jest 
także język rosyjski i oczywiście angielski. Niewspółmierność wymogów 
do zarobków powoduje odpływ specjalistów ze służby archiwalnej. Jeśli 
nie dojdzie do radykalnych zmian, brak przeszkolonej kadry wpłynie zna-
cząco na pogorszenie realizacji zadań stawianych przed archiwami. 
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Każdego dnia wytwarzane są nowe akta, które trafią kiedyś do archi-
wów. W ostatnich latach następuje znaczący wzrost produkcji dokumenta-
cji cyfrowej. Także ona trafi na wieczyste przechowywanie do odpowied-
nich placówek, a koszty jej zabezpieczenia są wyższe niż dokumentacji 
papierowej. Jeśli nie nastąpi wzrost ilości środków przeznaczanych dla 
służby archiwalnej może dojść do jej załamania. Archiwa pozbawione wy-
starczających finansów nie będą mogły realizować w pełnym wymiarze 
wszystkich stawianych przed nimi zadań. Najważniejsze jest zabezpiecze-
nie przechowywanego zasobu oraz jego opracowanie. Udostępnianie tak 
przygotowanych zbiorów to niejako ogniwo końcowe w długim łańcuchu 
pracy. Wobec braku pieniędzy może dojść do ograniczenia lub wręcz za-
wieszenia wykonywania tego zadania. Byłoby to niepowetowaną stratą 
i utrudnieniem, zwłaszcza dla rozwoju nauk humanistycznych. 
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AbStrAct:

The article discusses the issue of the functioning of the circulation 
department in the State Archives, on the example of the branch of the 
Pszczyna State Archives in Katowice. The basic archives terminology is 
presented and the way of the documents from the moment a user orders 
them to their return into the storage is described. The main emphasis is 
placed on the presentation of the diversity of users and their needs.
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„zmęczeni HolokAuStem”? SpoSoby pozySkiwAniA zwiedzAją-
cycH nA przykłAdzie miejScA pAmięci i muzeum AuScHwitz-

-birkenAu w lAtAcH 2009-2011

AbstrAkt:

Artykuł dotyczy oferty muzeów martyrologii skierowanej do 
użytkowników. Dokonano analizy inicjatyw podjętych przez Miejsce 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2009-2011, co po-
zwoliło na wytyczenie czterech pól działalności placówki, jeżeli idzie 
o aktywność muzeum. Rozważaniami objęto również relacje między 
użytkownikami a nowoczesną placówką muzealną.

SłowA kluczowe: 

Holokaust. Muzeum martyrologii. Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Użytkownicy placówek muzealnych. 

W wydaniu „Jewish Journal” z 7 kwietnia 2010 Jon Kean poruszył 
sprawę zmęczenia tematyką Holokaustu [5]. Autor stwierdził, że filmy, 
które pojawiają się na ekranach kin i opowiadają o eksterminacji nie za-
prowadzą widzów do obozów, a jedynie do post-obozowej rzeczywisto-
ści. Zagłada stanowi tam tło, widmo, które pomaga lepiej wyeksponować 
głównego bohatera. To jeden z pierwszych głosów o znudzeniu publicz-
ności ciągłym powrotem do niemieckich zbrodni z czasów II wojny świa-
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towej. Podobne wypowiedzi powróciły rok później, kiedy film Agnieszki 
Holland W ciemności został nominowany do Oscara. Autentyczną historię 
lwowskich Żydów nazwano melodramatyczną i mało oryginalną, a po-
rażkę w walce o statuetkę wytłumaczono zmęczeniem widzów tematyką 
holokaustu [10]. Czy wobec takich głosów można przewidywać spadek 
popularności placówek muzealnych, zajmujących się kwestią martyro-
logii? Czy muzea w takich miejscach, jak Dachau, Sachsenhausen czy 
Auschwitz-Birkenau powinny zacząć obawiać się spadku frekwencji 
zwiedzających? 

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau jest przykładem 
placówki o specyficznym profilu i misji. Bez wątpienia zalicza się je do 
muzeów historycznych [14, s. 98-99].  Wydawałoby się, że w znacznym 
stopniu determinuje to jej rozwój w kierunku  tzw. muzeum-świątyni, któ-
ry staje się nieaktualny, a co ważniejsze nieatrakcyjny. Muzeum o którym 
mowa ma jednak pomysł na siebie i od lat go konsekwentnie realizuje. 

Główny Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki 
Kultur 26 lipca 2011 roku na zorganizowanej przez siebie konferencji 
prasowej przedstawił raport z działalności instytucji kultury w Polsce 
w 2010 roku (dane za 2011 rok, będą dostępne w połowie br. roku). Czy-
tamy w nim: „W ostatnich latach dostrzegalny jest rozwój sieci placówek 
muzealnych w Polsce. Według stanu na koniec 2010 r. w Polsce działały 
782 muzea (łącznie z oddziałami), które odwiedziło 22,2 mln zwiedzają-
cych, co stanowi wzrost o 7,6 % w porównaniu z 2009 r. (20,7 mln zwie-
dzających). Przeciętna liczba zwiedzających na jedno muzeum wyniosła 
w 2010 r. 28,4 tys. osób. Liczba ta z roku na rok wzrasta – w 2009 r. 
odnotowano 26,7 tys. zwiedzających na jedno muzeum” [3]. Miejsce 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau co roku publikuje raporty z włas-
nej działalności i aktywności. Z danych za rok 2010 wynika, że muze-
um odwiedziło 1 380 000 osób, czyli w przybliżeniu 49 razy więcej, niż 
wynosi przeciętna liczba zwiedzających na jedno muzeum. W 2011 roku  
odnotowano wzrost liczby odwiedzających do 1 408 000 [8]. Co najcie-
kawsze, raport Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że muzea 
martyrologii („zajmujące się ochroną obiektów i urządzeń byłych obozów 
koncentracyjnych, obozów pracy przymusowej, więzień i miejsc straceń 
oraz przedmiotów związanych z tymi obiektami” [3]) znajdują się na trze-
cim miejscu pod względem najpopularniejszych placówek  i odwiedzi-
ło je 1 900 000 osób. Zakładając poprawność opublikowanych danych 
można obliczyć, że na muzeum w Oświęcimiu przypada w przybliżeniu 
73% (72,63%) odwiedzających! Co stanowi imponujący wynik, jedno-
cześnie wzbudzając pewne wątpliwości co do poprawności ujawnionych 
danych. W Polsce znajduje się około trzydziestu placówek muzealnych 
o profilu martyrologicznym, w tym Muzeum Powstania Warszawskiego, 
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Mauzoleum Walki i Męczeństwa czy Muzeum Katyńskie [9]. Według ra-
portu z działalności instytucji kultury w Polsce w 2010 roku na pozo-
stałe, w tym wymienione powyżej, placówki przypada jedynie 520 000 
zwiedzających, czyli po 17 333 osób na jedno muzeum. Jest to liczba 
mało prawdopodobna, jako że samo Muzeum Powstania Warszawskiego 
tylko w 2010 roku odwiedziło 490 000 użytkowników (w roku 2011 było 
ich 590 000, czyli o 100 000 więcej) [11]. Można przypuszczać, że dane 
zawarte we wspomnianym raporcie nie odzwierciedlają realnej liczby od-
wiedzających ośrodki pamięci o tym profilu.

Czy Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau może 
obwieścić światu coś więcej, niż zostało do tej pory powiedziane? Wątpli-
wości nie ma Piotr Cywiński, dyrektor muzeum, który stawiając pytanie 
o potrzebę autentyzmu Miejsca Pamięci w dobie pełnego dostępu do ksią-
żek, filmów i przekazu cyfrowego, odpowiada: „Dziś są jeszcze wśród 
nas świadkowie tamtych dni. Niedługo zostaniemy sami. Moje pokolenie 
staje się pomału pokoleniem osamotnionym. Dorosłym, ale nie wiadomo, 
czy dojrzałym. Ostrzeżonym, ale czy czujnym? Wiedzącym, ale czy ro-
zumiejącym? Pozostaną wśród nas Ich – Ocalałych – świadectwa, relacje, 
opisy. I pozostanie autentyzm miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau. Naj-
większego obozu koncentracyjnego i jedynego wielkiego ośrodka Zagła-
dy, którego nie udało się Niemcom zrównać z ziemią. Symbolu potwornej 
całości. Pars pro toto. Autentyzm też jest świadectwem. Innym jednak od 
relacji byłych więźniów. Słowa Primo Leviego, Imre Kertesza, Ellie Wie-
sela i wielu innych są wielkim wyzwaniem dla wyobraźni współczesnego 
człowieka. Wizyta w Miejscu Pamięci ową rozbudzoną słowami wyob-
raźnię zakorzenia, umieszcza w konkretnej przestrzeni, na namacalnym 
gruncie, w bezwzględnie doświadczalnej rzeczywistości. W ten sposób 
słowa Ocalałych i Miejsce Pamięci potrzebują się nawzajem. Miejsce 
urzeczywistnia słowa. Słowa urzeczywistniają miejsce” [7]. 

Pozostałości byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz i Birkenau 
stanowią specyficzną odmianę muzeum. 

Jak zatem Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau zabiega 
o niegasnącą pamięć o zbrodniach niemieckich? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, przeanalizowano wszystkie wydarzenia, które w latach 2009-
2011 odbyły się w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau lub do 
niego bezpośrednio nawiązywały. Z analizy wyłania się niezwykle cieka-
wy obraz, bardzo aktywnej placówki. W promowaniu ośrodka można wy-
znaczyć cztery pola aktywności. Po pierwsze, jest to oficjalna działalność 
na arenie nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej (współpraca 
z różnymi placówkami, utrzymywanie międzynarodowych kontaktów, 
zbiórki funduszy na konserwację etc.), po drugie, projekty i spotkania 
edukacyjne, po trzecie, obsługa indywidualnych zwiedzających oraz grup 
zorganizowanych, które przyjeżdżają poznać Miejsce Pamięci, po czwar-
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te, jest to aktywność poprzez stronę WWW, tzw. aktywne zwiedzanie, któ-
re jest stosunkowo nowym doświadczeniem dla placówek muzealnych.

Z wyżej wymienionych obszarów aktywności trzy nakierowane są 
na użytkownika placówki muzealnej. Projekty i spotkania edukacyjne dla 
różnego rodzaju grup to niezwykle interesujące pole działania Miejsca 
Pamięci, głównie ze względu na różnorodność podejmowanych w tym za-
kresie inicjatyw. Wśród nich znalazły się studia podyplomowe z zakresu 
totalitaryzmu, nazizmu i holokaustu, których 12. edycja ruszyła w marcu 
2011 roku. Są to studia organizowane przez Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Instytut Historii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. „Ich tematyka obejmuje zarówno zagad-
nienia z zakresu historii systemów totalitarnych, II wojny światowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii Zagłady, jak również zagadnienia 
z zakresu historii i kultury Żydów oraz Romów” [8]. Muzeum organizu-
je również seminaria, takie jak: Auschwitz a wyzwania współczesności, 
Auschwitz – historia i symbolika, Judaizm – Dzieje i kultura Żydów pol-
skich – Holokaust, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty czy 
prelekcje. W ramach współpracy z użytkownikami muzeum umożliwiło 
podjęcie pracy na zasadach wolontariatu. Do najciekawszych inicjatyw w 
ramach projektów edukacyjnych należało zorganizowane w dniach 19-20 
marca 2009 seminarium dla wychowawców i pracowników nadzoru w za-
kładach karnych. Był to segment szerszego projektu „Auschwitz – hi-
storia – edukacja obywatelska” realizowanego przez muzeum wspólnie 
ze Służbą Więzienną. W procesie wychowawczym, realizowanym w za-
kładach karnych, nauczanie o tym, czego dokonano w Auschwitz, służy 
przede wszystkim przekazywaniu historii obozu i pamięci o tych, którzy 
tam cierpieli i zginęli, ale ukazuje również, do czego może prowadzić 
droga pogardy i nienawiści. Edukacja o Auschwitz i Holokauście może 
też wpływać na zmianę osobowości, na uwrażliwienie na cierpienie i po-
niżanie drugiego człowieka, może pomoc w zastanowieniu się nad sobą 
i w zweryfikowaniu hierarchii wartości [8].

Oferta muzeum dla pojedynczych zwiedzających oraz grup zor-
ganizowanych jest bardzo rozbudowana, lecz nie do końca jasna. Oferta 
dla takich użytkowników funkcjonuje w czterech wariantach: zwiedzanie 
podstawowe, zwiedzanie podstawowe w tzw. turach, zwiedzanie studyj-
ne jednodniowe oraz zwiedzanie studyjne dwudniowe.  Regulamin Miej-
sca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau informuje, że wstęp na teren 
placówki jest bezpłatny, natomiast „przyjeżdżający w grupach zobowią-
zani są do zaangażowania przewodnika. Zapewni to sprawne poruszanie 
się po całym terenie byłego obozu, oraz zapoznanie się z jego historią 
i obiektami. Zaangażowanie przewodnika jest płatne. Do oprowadzania 
są uprawnieni tylko przewodnicy z licencją Muzeum” [1].  Usługi prze-
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wodników są natomiast dość kosztowne, niemniej jednak pieniądze te 
przeznaczane są na utrzymanie muzeum w jak najlepszym stanie. Ceny 
wahają się pomiędzy 250 a 570 złotych. Muzeum zdając sobie sprawę 
z ilości zagranicznych zwiedzających zadbało o bogatą ofertę języko-
wą – oprowadzanie można wykupić w jednym z dziewiętnastu języków: 
angielskim, chińskim, chorwackim, czeskim, francuskim, hebrajskim, 
hiszpańskim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, pol-
skim, rosyjskim, serbskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgier-
skim i włoskim. Przełamanie bariery językowej zdecydowanie zachęca do 
zwiedzania. Dla gości indywidualnych stworzono „kompleksowy system 
uczytelnienia terenów poobozowych. Na specjalnych tablicach, rozmiesz-
czonych w najbardziej symbolicznych i znaczących miejscach, zostały opi-
sane i upamiętnione najważniejsze miejsca i obiekty oraz związane z nimi 
wydarzenia historyczne. Towarzyszą im opisy w językach: angielskim, 
hebrajskim i polskim” [2]. 

Oferta dla indywidualnych zwiedzających łączy się w pewien 
sposób z czwartym polem aktywności Miejsca Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, czyli udostępnianiem informacji przez stro-
nę WWW, tzw. aktywnym zwiedzaniem. Użytkownik zamierzający 
odwiedzić placówkę może dzięki komputerowemu systemowi zwiedzania 
przygotować się do wizyty oraz uzyskać niezbędne informacje historyczne. 

Wystawy online oraz wirtualne zwiedzanie mają przyciągnąć 
tych, którzy nie mają możliwości przyjazdu do placówki. Jest to sto-
sunkowo nowe doświadczenie dla instytucji muzealnych. Od dłuższego 
czasu toczy się dyskusja, jak skutecznie promować muzeum. Poruszane 
są między innymi zagadnienia przestrzeni komunikacji, gdzie muzeum 
spełniałoby rolę tworzącego ową przestrzeń, a także kwestie pokolenia 
2.0 – czyli społeczności użytkowników, którzy tworzyliby własne treści 
w kontakcie z placówkami. Pojawia się jednak pytanie czy otworzenie 
takiej przestrzeni dla użytkowników nie spowoduje utraty kontroli nad 
kierunkiem, w jakim zmierza muzeum oraz nie naruszy jego autorytetu. 
Sposobem na dojrzały kontakt odwiedzających z placówką ma być tzw. 
Piramida Społecznej Partycypacji (Hierarchy of Social Participation), 
która wyznacza  kolejne etapy (Rysunek 1). Przejście na następne piętro 
piramidy może odbyć się wyłącznie przez przejście poziomu niższego. 
Piramida zakłada, że przeżycia, jakich doświadcza w muzeum użytkow-
nik, są porównywalne z piramidą potrzeb Abrahama Maslowa. 
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 Rysunek 1. Piramida Społecznej Partycypacji (Hierarchy of Social Participation).

Źródło: [12].

Poziom pierwszy, czyli “Muzeum do mnie” zakłada dostarczanie 
przez dostawcę informacji (czyli muzeum) wybranych treści dla użytkow-
nika w celu biernego odbioru: popatrz na artefakt, obejrzyj film wideo, 
posłuchaj nagrania, przeczytaj etykietę itd. Poziom satysfakcji zwiedzają-
cego jest zależny od jego motywacji oraz zainteresowania. Kolejny etap 
„Muzeum ze mną” skupia większość interaktywnych treści w muzeach. 
Wystawa stwarza użytkownikowi możliwość przeprowadzenia własnych 
badań i podobnie jak w poziomie pierwszym zaangażowanie odwiedza-
jącego jest zależne od jego motywacji [12]. „Ja & ja & ja & muzeum”, 
czyli kolejny, trzeci poziom, stanowią indywidualne, jak i wspólne in-
terakcje zwiedzających z treścią ekspozycji. Zakłada się, że użytkownik 
może wyrażać swoje opinie czy przemyślenia, które będą widoczne dla 
innych, ale nie wpływają na nich bezpośrednio. Kolejnym stopniem jest 
„Ja & my w muzeum” i „charakteryzują go indywidualne, wspólne i spo-
łeczne interakcje publiczności z treścią. Interakcje takie podejmowane są 
nadal przez indywidualnego użytkownika, mogą jednak wywierać wpływ 
na interpretacje i działania innych zwiedzających. Mogą być przez nich 
komentowane […]. Społeczne interakcje zwiedzających służą w tym wy-
padku wzbogaceniu ich indywidualnego doświadczenia. Najwyższy po-
ziom społecznej partycypacji – 'My w muzeum', występuje wtedy, gdy 
zwiedzający uczestniczą w kolektywnych, społecznych interakcjach 
z treścią wystawy. 'Użytkownicy' muzeum wchodzą tu w bezpośrednie 
relacje: na wystawach toczą się dyskusje na temat eksponatów i prezen-
towanych zagadnień […]. Osiągnięcie tego etapu promuje muzeum jako 
miejsce interesujące i ważne, wzmacnia rozwój społeczności i wspiera 
wzajemne relacje jej członków, również poza ścianami muzeum” [4]. 
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Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz Birkenau jako pierwsze 
w Polsce uruchomiło możliwość wirtualnego zwiedzania swoich obiek-
tów (Rysunek 2). Użytkownik może za pomocą wybrania poszczególnych 
cyfr, które opisuje legenda przenosić się do  obozowej rzeczywistości, 
która została opatrzona odpowiednim komentarzem naukowym – jest to 
zatem poziom „Muzeum do mnie”. 

Rysunek 2. Wirtualne zwiedzanie - Birkenau.

 

Źródło: [13].

W przypadku muzeum o specyfice martyrologicznej kolejny po-
ziom, czyli „Muzeum ze mną” nie występuje, a władze Miejsca Pamię-
ci nie umożliwiły zwiedzającym przejścia do kolejnego etapu, w którym 
zwiedzający ma szansę na interakcję, czyli tak zwanego Muzeum 2.0. Nie 
jest to jednak odosobniony przypadek – podobne decyzje podjęły takie 
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ośrodki jak Unitet States Holocaust Memorial Museum, a inne, jak KL Da-
chau, w ogóle nie umożliwiają wirtualnego zwiedzania. Wynika to z pew-
nością ze specyfiki placówki, która ma ochraniać wyjątkowo wrażliwe 
wspomnienia, a umożliwienie współtworzenia przez użytkowników treści 
– otwiera możliwości również tym, którzy pamięć tę chcieliby naruszyć. 

W ramach wirtualnego kontaktu ze zwiedzającymi Międzynaro-
dowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wykorzystując plat-
formę e-lerningową i rozpoczęło projekt edukacji internetowej, zorgani-
zowany dzięki środkom z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Edukacja Plus”. 

Muzeum Auschwitz-Birkenau na tle instytucji o tym samym profilu 
wyróżnia przede wszystkim rozmiar obiektu i znaczenie w historii ekster-
minacji narodów. Stanowi to na pewno jeden z powodów, dla którego licz-
ba odwiedzających jest tak wysoka. O utrzymanie tego stanu intensywnie 
zabiegają władze muzeum aktywnie udzielając się nie tylko na polu nauki, 
ale również w sferze polityki i kultury. Placówka od lat konsekwentnie 
buduje wizerunek muzeum jako miejsca pamięci, co pozwala na podejmo-
wanie inicjatyw, jakie nie pasowałyby do schematu muzeum-świątyni, tak 
charakterystycznej dla tego typu ośrodków. Z powyższych rozważań wy-
raźnie widać, że mnogość projektów skierowanych dla chętnych słuchaczy, 
studentów czy naukowców jest imponująca i to głównie one skupiają wo-
kół Miejsca Pamięci nowych, coraz młodszych aktywistów, którzy  będą 
w przyszłości dbać, aby pamięć o tym co się tam wydarzyło nie wygasła.
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AbstrAkt:

W artykule omówiono ograniczenia w dostępie do informacji, 
zdefiniowano zagadnienie ich pozyskiwania oraz scharakteryzowano 
przypadkowe możliwości zdobywania wiedzy. Wymieniono sposoby 
uzyskiwania danych. Omówiono krajowe i międzynarodowe uwarunko-
wania prawne dotyczące powszechnego dostępu do informacji. Przed-
stawiono inicjatywę Open Access. Zwrócono uwagę na zagadnienia 
praw autorskich i własności intelektualnej. Scharakteryzowano bariery 
informacyjne jako przeszkody utrudniające, opóźniające lub uniemożli-
wiające korzystanie z informacji.

SłowA kluczowe:

Bariery informacyjne. Dostęp do informacji. Open Access. Pozyskiwanie 
informacji. Przypadkowe pozyskiwanie informacji.

Tempo życia, liczba obowiązków i wysokie wymagania stawiane 
przez wykładowców i pracodawców oraz konieczność ciągłego kształce-
nia się powodują, że użytkownicy oczekują szybkiego i łatwego dostępu 
do aktualnej, dobrze opracowanej i wysokiej jakości informacji. 

Zgodnie ze Słownikiem Poprawnej Polszczyzny pozyskanie jest zdo-
byciem, osiągnięciem, zyskaniem czegoś [12, s. 561]. Termin ten jest jednak 
często utożsamiany z wyszukiwaniem. Według Słownika encyklopedycznego 
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informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych wyszuki-
wanie informacji rozumiane jest jako: „wybór spośród zbioru wyszuki-
wawczego informacji, które posiadają zadaną cechę […], jest określane 
przez relację podobieństwa charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu 
do instrukcji wyszukiwawczej i realizowane zgodnie ze strategią wyszu-
kiwawczą systemu lub strategią przyjętą przez użytkownika” [11, s. 303]. 
Pierwsza część tej definicji wymienia cel wyszukiwania informacji – 
wybór, dotarcie do potrzebnych wiadomości. Z tego względu nie należy 
więc traktować pozyskiwania informacji jedynie jako uzyskanie odpo-
wiednich materiałów. Należy wziąć pod uwagę również wszystkie kro-
ki, które do tego prowadzą. Pozyskiwanie informacji obejmuje zatem:

 – aktywne, celowe poszukiwanie i gromadzenie informacji,
 – rutynowe zbieranie informacji,
 – przypadkowe pozyskiwanie informacji [3].

Wszystkie wymienione działania mogą wpłynąć na pozyskanie po-
trzebnych danych, a co za tym idzie, mogą zaspokoić potrzeby informa-
cyjne użytkownika. 

Obecnie istnieje wiele możliwości zdobycia informacji. Potrzeb-
ne dane znajdujemy w zasobach bibliotek i ośrodków informacji bądź 
w Internecie. Mamy do dyspozycji m.in. różnego typu katalogi, bazy 
danych i systemy informacyjne. W celu pozyskania informacji moż-
na skorzystać także z usług firm infobrokerskich. Zasięgając pomocy 
wyspecjalizowanych pracowników liczymy na to, że dzięki ich umie-
jętnościom oraz warsztatowi odnajdą oni wysokiej jakości informacje 
znajdujące się również w systemach z ograniczonym dostępem. Pamię-
tać jednak należy, że najdokładniejszą informację często uzyskać można 
dopiero po skorzystaniu z kilku zasobów jednocześnie [13, s.33].

Użytkownicy posługują się wymienionymi źródłami na ogół, gdy 
istnieje uświadomiona i konkretna potrzeba. Działania są nastawio-
ne wówczas na celowe i aktywne poszukiwanie informacji [9, s. 88]. 
Człowiek ma jednak wiele potrzeb informacyjnych. Terminarz wykony-
wanych przez użytkownika prac oraz ograniczone możliwości skupie-
nia uwagi powodują, że jedna z potrzeb wysuwa się na pierwszy plan. 
Sprzyja to tzw. przypadkowemu pozyskiwaniu informacji. Jest to zja-
wisko towarzyszące m.in. wyszukiwaniu danych mających zaspokoić 
główną potrzebę użytkownika, efekt uboczny ich zdobywania. Przy-
padkowe pozyskiwanie informacji ma miejsce, kiedy użytkownik szuka 
wiadomości, które nie stanowiły bezpośredniego, głównego celu poszu-
kiwań [9, s. 90-91]. Powoduje, że potrzeba znajdująca się w centrum 
zainteresowania jest zastępowana inną. Dzieje się tak, kiedy użytkownik 
napotka informacje mogące zaspokoić inne jego potrzeby. Przechodzą 
one wówczas na pierwszy plan. 
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Użytkownik znajduje jednak informacje także nieoczekiwanie, 
kiedy zaangażowany jest w inne działania. Ich poszukiwanie nie zawsze 
jest też celowe, lecz gromadzone są one okazjonalnie, przypadkowo i na 
wszelki wypadek. Nie można także zapominać, że tak zdobywane dane 
mogą zainspirować go do działania, którego wcześniej nie brał pod uwa-
gę. Opisane sytuacje również sprzyjają przypadkowemu pozyskiwaniu 
informacji [6, s. 199]. Sposoby te pozwalają wyodrębnić następujące 
rodzaje informacji:

 – informacje zdolne do zaspokojenia potrzeby będącej głównym 
powodem celowego i świadomego wyszukiwania,

 – informacje zdolne do zaspokojenia pozostałych potrzeb informacyj-
nych wyszukującego,

 – informacje nieadekwatne do żadnych potrzeb informacyjnych 
wyszukującego,

 – informacje potencjalne, mogące rozbudzić nowe potrzeby informa-
cyjne [9, s. 91-99].

W zależności od czynności wykonywanych przez użytkownika 
przypadkowemu pozyskiwaniu informacji sprzyja zatem:

 – codzienne korzystanie z mediów,
 – bezcelowe przeglądanie zasobów,
 – rozmowy ze znajomymi, rodziną oraz z innymi często też przypad-

kowo spotkanymi osobami [6, s. 199],
 – nieumyślne wprowadzenia niewłaściwego znaku z klawiatury (tzw. 

literówka),
 – pomyłki lub niewiedza (np. podanie innego nazwiska autora),
 – błędne lub mało precyzyjne definiowanie strategii wyszukiwawczej, 
 – nieznajomość zasad konstruowania właściwej kwerendy (wybranie 

niewłaściwych indeksów czy opcji interfejsu),
 – strategia i charakter podmiotu pozyskującego informacje,
 – jakość i przygotowanie wykorzystywanych źródeł [9, s. 97].

Powyżej przedstawiono sposoby zdobywania informacji, ale czy 
użytkownicy zawsze mają do niej swobodny dostęp? Może się wydawać, 
że większość państw zapewnia obywatelom powszechny dostęp do in-
formacji. Statystyki pokazują jednak, że spośród ponad 190 państw na 
świecie zaledwie 80 zapewnia obywatelom swobodny dostęp do poszcze-
gólnych treści. Spośród 22 państw arabskich jedynie w Jordanii władza 
uchwaliła takie prawo. Przeraża fakt, że politycy krajów rozwijających się 
traktują swobodny dostęp do danych jedynie jako „narzędzie do poprawy 
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, zwiększenia poziomu wiary-
godności” a nie jako krok w kierunku do zapewnienia demokracji [5].
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Walką o dostęp do informacji w całej Europie zajmuje się m.in., po-
wstała w czerwcu 2006 r., organizacja Access Info. Jest to grupa działają-
ca na rzecz propagowania i ochrony prawa dostępu do informacji w Euro-
pie i na świecie. Jej członkowie działają w obronie swobód obywatelskich 
i podstawowych praw człowieka [1].

Polakom powszechny dostęp do informacji gwarantuje prawo. 
Zgodnie z art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej „każdemu zapewnia się 
wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszech-
niania informacji”. W art. 61 tego samego dokumentu stwierdza się 
natomiast, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działal-
ności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności orga-
nów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do 
dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością re-
jestracji dźwięku lub obrazu” [7].

Powszechny dostęp do informacji zapewniają ponadto takie akty 
prawne jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1948 r., 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
z 1950 r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
z 1966 r. [2], Dokument Końcowy KBWE [8, s. 423].

Dostęp do informacji publicznej zapewnia Polakom także Ustawa 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [8, s. 424]. 
Akt daje uprawnienia m.in. do uzyskania informacji publicznej, wglądu 
do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych orga-
nów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Udo-
stępnieniu podlegają także dane o polityce wewnętrznej i zagranicznej 
kraju, podmiotach wykonujących zadania publiczne i o zasadach ich funk-
cjonowania, o danych i majątku publicznym organów państwowych [17].

Nie zawsze jednak prawo zapewnia obywatelom nieograniczo-
ny dostęp do danych. Przykładowo dostęp do informacji publicznej jest 
w konkretnych przypadkach ograniczony przepisami o ochronie informa-
cji niejawnych (Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych) oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych 
(np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja skarbowa dotyczące tajemnicy skarbo-
wej). Ustawa o ochronie informacji niejawnych wymienia rodzaje da-
nych traktowanych jako tajemnice państwowe. Jest to wiedza, która może 
spowodować zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej 
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Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, 
stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Tajemnicą 
służbową jest zaś informacja związana z wykonywaniem czynności służ-
bowych i prac zleconych, których ujawnienie naraża na szkodę państwo, 
interes publiczny oraz interes obywateli. Ograniczenia w dostępie do in-
formacji ogłasza się również ze względu na prywatność osoby fizycznej 
lub tajemnicę przedsiębiorcy [18].

Kolejne ograniczenia znaleźć można w art. 10 ust. 2 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, zgodnie z którym korzystanie z „wolności 
posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji 
i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice pań-
stwowe […] może podlegać takim wymaganiom formalnym, warunkom, 
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez prawo i koniecz-
ne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa pań-
stwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, 
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub prze-
stępczości, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego 
imienia i praw innych osób oraz ze względu na potrzebę zapobieżenia 
ujawnieniu informacji poufnych lub zagwarantowanie powagi i bezstron-
ności władzy sądowej” [8, s. 423-424]. Zgodnie z tym aktem dopuszcza 
się więc pobieranie opłat za możliwości poznania pewnych informacji. 
Państwo zapewnia do nich jednak bezpłatny dostęp, oferując obywatelom 
możliwość korzystania z bibliotek publicznych [8, s. 423-424]. Jednak 
czy ten dostęp jest rzeczywiście darmowy? Działalność takich instytucji 
opłacana jest przecież częściowo z podatków obywateli. Nie mniej jednak 
korzystanie z książnicy publicznej jest zdecydowanie tańszym rozwiąza-
niem niż zakup prasy, książek i innych mediów.

Dąży się do tego, aby poszczególne państwa stawały się społeczeń-
stwami informacyjnymi, w których jedną z głównych zasad jest wolny 
dostęp do informacji. Pomimo powstawania różnych organizacji i ruchów, 
przyczyniających się do zapewnienia powszechnego dostępu do informa-
cji, w dalszym ciągu jest on ograniczony. International Encyclopedia of 
Information and Library Science dzieli go na:

 – open access – swobodny dostęp do zbiorów,
 – closed access – ograniczony dostęp do zbiorów,
 – passive access – potencjalny dostęp do zbiorów, dający możliwość 

skorzystania z materiałów,
 – mediated access – dostęp pośredni, możliwy do wykorzystania przy 

pomocy odpowiedniej technologii [15, s. 15].
Chcąc sprostać wymaganiom społeczeństwa informacyjnego po-

wstaje coraz więcej różnego rodzaju programów zapewniających dostęp 
do określonych informacji. Największą uwagę zwraca się na zapewnienie 
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szybkiego, najlepiej bezpłatnego, łatwego oraz zawierającego  wysokiej 
jakości informacje systemu. Niestety, nie udało się jeszcze zapewnić ide-
alnego rozwiązania.  Obserwujemy zmiany zasad dostępu do informacji, 
sposobów jej prezentacji oraz odpłatności. Użytkownicy uważają, że do-
stęp do wiedzy powinien być całkowicie bezpłatny. Tworząc jednak róż-
ne systemy, bazy danych, należy zwrócić uwagę na koszty ich tworzenia 
i utrzymania. Często oferowane są narzędzia umożliwiające gromadzenie, 
przechowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie treści. Umożliwiają 
one użytkowników pozyskiwanie i wykorzystanie poszczególnych da-
nych. Zdarza się jednak, że to właśnie te narzędzia są powodem wprowa-
dzania opłat, choć informacje znajdujące się w danej bazie są bezpłatne 
[13, s.34]. Biorąc to pod uwagę można dokonać podziału na:

 – informację płatną – cenioną za dostęp do pełnych tekstów doku-
mentów, dobre narzędzia wyszukiwawcze, szczegółowe indekso-
wanie treści oraz za przygotowywanie przez wysokiej klasy spe-
cjalistów merytorycznych oraz specjalistów informacji naukowej 
i informatyki. Wiele systemów zapewnia obecnie płatny dostęp do 
zasobów. Koszty dostępu można często zmniejszyć, zakładając kon-
sorcja, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dostępu po niższych 
kosztach. Opłaty dostępu do systemów są też nieraz uzależnione od 
sposobów wyboru i jakości udostępnianych informacji,

 – informację częściowo odpłatną – udostępnianą przez systemy, któ-
re np. umożliwiają przeglądanie abstraktów, w całości tekst dostępny 
jest po uiszczeniu odpowiedniej opłaty,

 – informację bezpłatną – najbardziej cenioną za pozbawiony kosz-
tów dostęp do materiałów, często jednak uważaną za informację gor-
szej jakości, źle opracowaną, rzadziej aktualizowaną [13, s. 34].

Działalność na rzecz tworzenia bezpłatnych i płatnych narodowych 
i ogólnoświatowych systemów informacyjnych prowadzi do upowszech-
niana informacji, podnoszenia światowego poziomu badań naukowych 
i działań praktycznych w każdej dziedzinie życia. Poszczególne działa-
nia powodują także, że różnego rodzaju organizacje starają się – pomimo 
kosztów – udostępniać informacje bezpłatnie, zapewniając dzięki temu 
możliwość ich wykorzystywania szerokim rzeszom specjalistów z całego 
świata. Mimo to dostęp do wielu zasobów ciągle jest płatny. Reakcją na 
ceny prenumerat czasopism, koszty dostępu do ich wersji elektronicznych 
oraz specjalistycznych baz danych stała się inicjatywa wolnego dostępu 
tzw. Open Access. Umożliwia ona upowszechnianie wyników badań na-
ukowych, bezpłatne udostępnianie w Internecie publikacji naukowych. 
Ruch ma zapewnić wolny i szybki przepływ informacji między naukow-
cami, a przez to przyśpieszyć rozwój nauki na świecie. Każdy może wy-
korzystywać owe publikacje pod warunkiem odpowiedniego cytowania. 
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Open Access pozwala naukowcom upubliczniać ich prace w szybszy i ła-
twiejszy sposób. Czasem jest to dla nich korzystniejsze rozwiązanie, po-
nieważ publikowanie w czasopismach naukowych wiąże się często z kosz-
tami ponoszonymi przez samego autora. Oczywiście istnieją  czasopisma, 
w których autorzy otrzymują wynagrodzenia bądź w których zamieszcza 
się publikacje bezpłatnie, ale są również takie wydawnictwa, którym autor 
musi zapłacić, aby opublikowały jego artykuł. Ponadto „w ruchu open 
access szczególny nacisk kładzie się na bezpłatną dostępność wyników 
badań finansowanych ze środków publicznych, gdyż osoby płacące podat-
ki pośrednio finansują badania naukowe, a prenumerując drogie czasopis-
ma płacą ponownie za dostęp do ich wyników” [13, s. 35].

Chęć zapewnienia wolnego dostępu wiąże się również z „działania-
mi zmierzającymi do ochrony i konserwacji wszelkich najcenniejszych 
zasobów bibliotecznych i archiwalnych poprzez tworzenie ich kopii 
elektronicznych” [13, s. 35]. Stwarza to również możliwości zachowania 
i wykorzystania dorobku dokumentalnego [13, s. 35].

Przeszkodą w zapewnieniu dostępu do informacji i ich wykorzy-
staniu są też zagadnienia związane z prawem autorskim i własnością in-
telektualną. „Przepisy prawne są w wielu krajach nie do końca sprecy-
zowane i zarówno autorzy, jak i dostawcy informacji (biblioteki, ośrodki 
informacji, wydawnictwa, producenci informacji) często mają wątpliwo-
ści związane z prawem do powielania dokumentów, sposobami udostęp-
niania swych informacji” [13, s. 34]. 

W Polsce nie tworzy się jeszcze wielu zasobów wiedzy, które by-
łyby udostępniane wszystkim zainteresowanym. Oczywiście istnieje kika 
wytycznych i założeń, jednak do tej pory ich nie zrealizowano. Jednym 
z nich jest rządowa strategia e-Polska, która zakłada zwiększenie zaso-
bów treści cyfrowych, szczególnie w języku polskim. Jeszcze na początku 
XXI w. nieznane były repozytoria wiedzy, ponieważ nie budowało się ich 
i nie finansowało [2]. W ostatnich latach powstało natomiast kilka tego 
typu  zasobów, głównie instytucjonalnych, tworzonych przez biblioteki 
i uczelnie wyższe, jednak w dalszym ciągu jest ich niewiele i udostępniają 
one zbyt mało materiałów. Ponadto nie istnieje w Polsce żadna instytucja, 
która koordynowałaby „tworzenie naukowego zasobu wiedzy czy dostępu 
do niej dla wszystkich instytucji w kraju” [2].

Również Open Access nie jest jeszcze szeroko rozpowszechnio-
ny. Przeszkodą jest bowiem przekonanie polskiego środowiska nauko-
wego do tej idei. Istnieje ponadto obawa, że publikowanie w Internecie 
wskazuje na niską jakość pracy. Okazuje się także, że autorzy często nie 
znają przepisów, sądząc że praca przekazana wydawcy uniemożliwia jej 
upowszechnienie np. w repozytorium własnej uczelni [2]. W Polsce na-
leżałoby więc rozpocząć dyskusję, która nie tylko przekona środowisko 
do Open Access, lecz także unormuje związane z tym procedury. Ponad-
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to powinno tworzyć się repozytoria ułatwiające autorom zamieszczanie 
w nich swoich publikacji. 

Z pozyskiwaniem informacji i dostępem do nich wiąże się rów-
nież temat barier informacyjnych. Takiego pojęcia użyli prawdopodob-
nie po raz pierwszy rosyjscy autorzy Vadim Alekseevič Poluškin oraz 
German Stepanovič Ždanov na początku lat 70. ubiegłego wieku [15, 
s. 13]. W literaturze spotyka się także inne określenia owych przeszkód. 
Najczęściej wymienia się bariery w dostępie do informacji, bariery 
w komunikacji, bariery w przepływie wiedzy [15, s.16]. 

Bariery informacyjne są to przeszkody utrudniające, opóźniające 
lub uniemożliwiające korzystanie z informacji. Są to negatywne czynniki, 
które wpływają na zachowania informacyjne użytkowników, ich działania 
podejmowane w celu znalezienia i wykorzystania informacji. Uniemożli-
wiają zatem zaspokojenie potrzeb użytkownika [4]. Przeszkody te zakłó-
cają także proces przepływu informacji od jej twórcy do odbiorcy [14].

Bariery informacyjne wiążą się z dostępem do danych, co potwier-
dza definicja Dietricha Eckarta Haaga, zgodnie z którą „pojawiają się 
[one] zawsze wtedy, gdy występuje rozbieżność między idealną a aktual-
ną dostępnością opublikowania informacji” [15, s.14].

Od lat 70. XX w., tj. od pojawienia się terminu barier informacyj-
nych, pojawiło się wiele różnych typologii tego zjawiska. Ich podział jest 
trudny, ponieważ często wpływają one na siebie i wzajemnie się przenika-
ją. W literaturze pojawiły się m.in. bardzo ogólne typologie, które dzielą 
bariery informacyjne na:

 – wewnętrzne (subiektywne, mikrobariery) – zależne od użytkownika, 
jego wiedzy i umiejętności,

 – zewnętrzne (obiektywne, makrobariery) – wynikające z otoczenia 
użytkownika [15, s. 25].

Taki podział jest zrozumiały, ponieważ w prosty sposób poka-
zuje, że bariery nie zawsze zależą od użytkownika i jego umiejętno-
ści, lecz często związane są także z czynnikami zewnętrznymi, na 
które nie ma on wpływu.

Znanym podziałem barier informacyjnych jest typologia Thomasa 
Daniela Wilsona. Jego zdaniem wpływ na zaspokojenie potrzeb informa-
cyjnych mają czynniki o charakterze pozytywnym i negatywnym, które 
nazwał zmiennymi. Wyróżnił on trzy grupy owych zmiennych, które od-
działują korzystnie lub hamująco na zachowania informacyjne człowieka:

 – charakterystyka osoby obejmująca zmienne emocjonalne – świato-
pogląd, stereotypy, preferencje, postrzeganie własnej osoby, zmien-
ne edukacyjne – wykształcenie i umiejętności, doświadczenie za-
wodowe, poziom wiedzy o procesie poszukiwania informacji oraz 
zmienne demograficzne – wiek, płeć, pochodzenie społeczne;

 – czynniki społeczne / interpersonalne, które są związane z pełnio-
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ną rolą zawodową – charakter i wymogi pracy zawodowej, związane 
z tym ograniczenia i przywileje, normy i wzory zachowań obowiązu-
jące określoną grupę, przepisy związane z konkretnym stanowiskiem;

 – czynniki środowiskowe, czyli zmienne ekonomiczne – warunki fi-
nansowe i czasowe, obowiązujące prawo, kwestia odległości geogra-
ficznej do źródeł informacji oraz charakterystyka źródła [16, s. 18].

Marzena Świgoń, wykorzystując typologię Thomasa Daniela Wil-
sona, zaproponowała szczegółową typologię barier informacyjnych, która 
zawiera wiele różnych typów przeszkód:
1. Bariery związane z użytkownikiem informacji – wynikają z cha-

rakteru osoby jako użytkownika informacji, mogą być spowodowane 
czyn nikami intelektualnymi, edukacyjnymi i psycholo gicznymi:

 – bariera nieświadomości – niewiedza o istnieniu informacji,
 – bariera braku wiedzy – związana z deficytem wiedzy ogólnej, z bra-

kami w wykształceniu,
 – bariera terminologiczna – trudności w czytaniu tekstów lub korzysta-

niu z innych źródeł (np. pomocy online w programach komputero-
wych, patentów, dokumentów instytucji unijnych) z powodu wystę-
powania specjalistycznych terminów, wiąże się także z barierą braku 
wiedzy,

 – bariera języków obcych – całkowita lub niewystarczająca ich zna-
jomość,

 – bariera niedostatecznego przygotowania do wyszukiwania informa-
cji poprzez tradycyjne źródła, np. bibliografìe, katalogi i in.,

 – bariera niewystarczającego przygotowania do wyszukiwania infor-
macji poprzez elektroniczne źródła informacji, np. bazy danych na 
CD-ROM-ach, katalogi komputerowe, Internet,

 – opór psychiczny przed korzystaniem z komputero wych baz danych, 
m.in. z Internetu,

 – opór psychiczny przed proszeniem bibliotekarzy, pracowników 
ośrodków informacji, wy kładowców o pomoc w wyszukiwaniu in-
formacji,

 – pasywna postawa własna – brak zaangażowania, łatwe zniechęcanie 
się, przedwczesne przerywanie poszukiwań,

 – brak systematyczności w poszukiwaniu i przeglądaniu literatury 
przedmiotu,

 – brak wystarczającej ilości czasu,
 – obawa związana z korzystaniem z biblioteki (lęk przed biblioteką) 

[16, s. 20].
Część barier znajdujących się w tej grupie zależy od człowieka, 
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jego postawy i priorytetów. W tym przypadku ich usunięcie zależy tyl-
ko i wyłącznie od samego użytkownika. W grupie tej występują jednak 
i takie bariery, które może i nie są zależne od niego samego, ale świad-
czą o słabym poziomie kształcenia w zakresie wyszukiwania informacji. 
Opór psychiczny przed korzystaniem przykładowo z komputero wych baz 
danych również może być rezultatem niedociągnięć w programach na-
uczania. Można także zastanowić się nad barierą terminologiczną i barierą 
języków obcych. Częściowo wynikają one z oferowanej przez państwo 
edukacji. Zależeć mogą również od tego, w jakim języku i z jakiego za-
kresu użytkownik szuka informacji, nigdy bowiem nie będzie on biegły 
we wszystkich językach.
2. Bariery interpersonalne – pojawiają się, jeśli źródłem informacji 

jest człowiek lub jeżeli kontakt z drugą osobą jest konieczny w celu 
uzyskania dostępu do źródła informacji:

 – opory psychiczne użytkowników przed zadawa niem pytań,
 – brak pomocy ze strony osób będących bezpośred nim lub pośrednim 

źródłem informacji: bibliotekarzy i bibliotekarzy dziedzinowych, 
wykładowców, innych pracowników/kolegów [16, s. 20].

3. Bariery środowiskowe – związane z szerszym otoczeniem użytkow-
nika:

 – bariery prawne – wynikają z ochrony praw własności intelektual-
nej i przemysłowej, np. pra wo autorskie, prawo ochrony patentów, 
ochrona danych osobowych, ochrona archiwaliów,

 – bariery finansowe – związane z niedoborem środ ków finansowych 
niezbędnych do zdobycia infor macji, np. zbyt wysokie ceny książek, 
opłaty za odbitki ksero, za wypożyczenia międzybibliotecz ne, kosz-
ty wyjazdów do innych bibliotek itd.,

 – bariery geograficzne – odległość do miejsc udo stępniania źródeł in-
formacji, izolacja od dużych ośrodków naukowych,

 – bariery polityczne – związane z aktualną sytuacją polityczną w kraju 
i na świecie,

 – bariery kulturowe – związane z różnicami  kul tur państw i narodów 
[16, s. 20].

Bariery finansowe od zawsze były przeszkodą w zdobywaniu mate-
riałów. Nie dziwi więc fakt, że uznaje się je za jedno z głównych utrudnień 
w zdobywaniu informacji. Po części wiązać się one mogą również z barie-
rami geograficznymi. Jeśli użytkownik zgodzi się pokonać dystans w celu 
pozyskania konkretnych danych, zawsze musi liczyć się z kosztami zwią-
zanymi z dojazdem do odpowiedniej placówki. Pojawiające się przeszko-
dy finansowe i prawne uzmysławiają również, jak bardzo potrzebne są 
organizacje, które działałyby na rzecz bezpłatnego i swobodnego dostępu 
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do informacji, mogłyby one bowiem wpłynąć na zniwelowanie tych barier 
choć w niewielkim stopniu.
4. Bariery związane ze źródłami informacji:

• tworzone przez biblioteki:
 – brak źródeł – bra k określonego tytułu (książki, czasopisma, bazy 

danych) lub niewystarczająca liczba egzemplarzy,
 – nieprzyjazne regulaminy, np og raniczenia w robieniu odbitek kse-

rograficznych z niektórych dokumentów, udostępnianie materiałów 
tylko na miejscu, ograniczenie liczby ksią żek na koncie czytelnika,

 – niedostateczna reklama źródeł informacji, np. bibliografii, baz da-
nych na CD-ROM-ach, baz pełnotekstowych dostępnych w ramach 
płatnych konsorcjów i in.,

 – opóźnienia – związane z  wydłużaniem czasu realizacji krajowych 
i zagranicznych wypo życzeń międzybibliotecznych, a także koniecz-
nością przekazania czasopism do oprawy, błędnym ustawieniem na 
półce, katalogowaniem nabytków, składaniem zamówień na nowe 
publikacje, dostarczeniem zasobów do punktu wypożyczeń itd.,

 – brak komputerów,
 – niedo godne godziny otwarcia bibliotek i ośrodków infor macji [17, s. 21].

Bariery wymienione w tej grupie nie zależą od użytkownika. Ich 
główną przyczyną są przede wszystkim finanse. Nie wydaje się, żeby owe 
bariery zostały kiedykolwiek pokonane. Można byłoby jednak zastanowić 
się nad znalezieniem sponsorów, co pozwoliłoby zmniejszyć choć w nie-
wielkim stopniu problemy finansowe, a co za tym idzie część barier zali-
czonych do tej grupy.

• tworzone przez autorów i wydawców informacji pośredniej 
i bezpośredniej:

 – opóźnienia wydawnicze publikacji – długi cykl wy dawniczy czaso-
pism, książek i innych informacji,

 – trudności w dostępie do materiałów niepubliko wanych, takich jak: 
maszynopisy, prace magister skie, doktorskie, materiały z toczących 
się badań oraz  informacje o takich pracach,

 – nadmiar informacji – ogromna liczba tytu łów książek, czasopism 
i innych źródeł - zjawisko to dotyczy szczególnie Internetu,

 – niedobór informacji – dotyczy wąskich specjalnoś ci, tematów jesz-
cze nieopracowanych,

 – bariera niższej jakości informacji – otrzymana in formacja jest 
nierzetelna, niewiarygodna, prze starzała, zawiera błędy w treści/
przypisach itp., 

 – bariera informacji nierelewantnej – uzyskana informacja (tekst, opis 
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bibliograficzny) nie odpo wiada potrzebie; jest wartościowa, ale do-
tyczy innego zagadnienia, jest zbyt lakoniczna lub zbyt szczegółowa 
w stosunku do potrzeb użytkownika,

 – nieprzyjazne narzędzia wyszukiwawcze – trud ności w korzysta-
niu z komputerowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych 
spowodowane nieadekwatnym poziomem indeksowania, czy-
li występowaniem haseł przedmiotowych zbyt ogólnych lub zbyt 
szczegółowych w opinii użytkownika. Mieszczą się tu problemy 
z niejasnym dla użyt kownika przedstawieniem graficznym infor-
macji, np. oznaczeniem przechowywania dokumentów itp., jak 
również trudności z wyszukiwaniem przedmiotowym, tj. językiem 
informacyjno-wyszukiwawczym oraz problemy tech niczne – zwią-
zane z przestarzałym sprzętem, zawieszaniem się systemu, długim 
oczekiwaniem na wynik wyszukiwania (nieprzyjazne katalogi kom-
puterowe czy bazy na CD),

 – dominacja języka angielskiego – związana z prze wagą języka angiel-
skiego w różnych dziedzinach wiedzy i życia,

 – informacja opublikowana w nieznanym źródle, np. w mało popular-
nym czasopiśmie lub  pracy z innej dziedziny wiedzy; związana jest 
ze zjawis kiem nazywanym w teorii informacji prawem roz proszenia 
publikacji [16, s. 21].

Bariery z tej grupy również nie zależą od użytkownika. Wynikają 
bowiem z opracowania informacji przez inne osoby. 

Zaproponowana przez Marzenę Świgoń typologia barier informa-
cyjnych jest bardzo rozwinięta. Uwzględnia ich podział na zależne od 
użytkownika oraz na te, na które nie ma on wpływu. Jest również aktu-
alna, ponieważ bierze pod uwagę przeszkody towarzyszące korzystaniu 
z technologii informatycznych. Stworzenie właściwej typologii wydaje się 
jednak niemożliwe, ponieważ poszczególne bariery są od siebie zależne, 
wpływają na siebie wzajemnie i przenikają się. Niemożliwe jest więc wy-
znaczenie dokładnej granicy między nimi. Uwarunkowania zewnętrzne 
mogą wpływać na bariery wewnętrzne użytkownika. Zależą one bowiem 
m.in. od warunków ekonomicznych państwa, które dba o wyposażenie 
szkół, internatów i bibliotek publicznych w komputery oraz od progra-
mów nauczania w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych. 

Wymienione ograniczenia w dostępie do wiedzy oraz bariery in-
formacyjne rzutują na pozyskiwanie informacji, które mogłyby zaspokoić 
potrzeby użytkownika. Owe przeszkody wpływają negatywnie także na 
rozwój światowej nauki. Coraz częściej podejmowane są jednak wysił-
ki w celu zapewnienia możliwości łatwego dotarcia do wysokiej jakości 
informacji i wydawnictw. Wydaje się, że owe trudności nigdy w pełni 
nie zostaną przezwyciężone, ale ciągła próba ich zmniejszania zwiększa 
szanse użytkownika na dostęp do odpowiednich materiałów. 



Pozyskiwanie informacji – próba zdefiniowania przeszkód
129

bibliogrAfiA:

[1] Access Info [online]. [Data dostępu: 15.03.2012]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.access-info.org/.

[2] Bednarek-Michalska B.: Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy 
wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska. „EBIB. Elek-
troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online]. 2005, 
nr 2. [Data dostępu: 11.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php.

[3] Cisek S.: Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji 
biznesowej [online]. [Data dostępu: 10.03.2012]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.slideshare.net/sabinacisek/klienci-brokera-
-informacji-uytkownicy-informacji-biznesowej.

[4] Cisek S.: Użytkownicy informacji [online]. [Data dostępu: 
10.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.
net/sabinacisek/uzytkownicy-informacji.

[5] Jurgawka A.: Za wcześnie na swobodny dostęp do informacji. W: Ko-
palnia Wiedzy.pl [online]. [Data dostępu: 11.03.2012]. Dostępny 
w World Wide Web: http://kopalniawiedzy.pl/prawa-obywatelskie-
-prawodawstwo-swobodny-dostep-do-informacji-kraje-arabskie-
-Jeannine-Relly-David-Cuillier-University-of-Arizona-12095.html.

[6] Kamińska-Czubała B.: Zachowania informacyjne w życiu co-
dziennym: wybrane aspekty teoretyczne. W: Między przeszłością 
a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funk-
cje społeczne na przestrzeni dziejów. Pod red. M. Próchnickiej 
i A. Korycińskiej-Huras. Kraków 2007, s. 195-202. ISBN 978-83-
233-2429-4.

[7] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [online]. [Data dostępu: 
12.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://isip.sejm.gov.pl/
Download?id=WDU19970780483&type=3.

[8] Kot D.: Dostęp do informacji i obrót informacją. W: Informacja, wie-
dza, gospodarka. Pod red. Wandy Pindlowej i Diany Pietruch-Reizes. 
Warszawa 2001, s. 423-427. ISBN 83-904561-4-1.

[9] Sapa R.: Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie 
sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o lite-
raturze naukowej. „Przegląd Biblioteczny” R. 76 z. 1 (2008), s. 87-
110. ISSN 0033-202X.

[10] Sapa R.: Przypadkowe pozyskiwanie informacji o literaturze na-
ukowej. Inne spojrzenie na jakość systemów informacyjnych dla 
naukowców [online]. [Data dostępu: 10.03.2012]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ptin.org.pl/konferencje/9forum/repoz/sapa.
pdf.

[11] Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informa-
cyjno-wyszukiwawczych. Oprac. B. Bojar. Warszawa 2002.



Hanna Klajbor
130

[12] Słownik poprawnej polszczyzny. Pod red. Witolda Doroszewskiego. 
Warszawa [1984].

[13] Szczepanowska B.: Problemy związane z odpłatnymi i bezpłatnymi 
źródłami informacji Międzynarodowej Organizacji Pracy. „Prakty-
ka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007 nr 3-4, s. 33-41.

[14] Świgoń M.: Bariery informacyjne [online]. [Data dostępu: 
15.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.
info/2010/110/bariery_informacyjne.pdf.

[15] Świgoń M.: Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba ba-
dań w środowisku naukowym. Warszawa 2006.

[16] Świgoń M.: Współczesne bariery informacyjne – podstawy teore-
tyczne i próba badań w środowisku naukowym. „Praktyka i Teoria 
Informacji Naukowej i Technicznej” 2006 nr 1, s. 17-24.

[17] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
[online]. [Data dostępu: 12.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3.

[18] Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 
[online]. [Data dostępu: 12.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19990110095&type=3.

Hanna Klajbor
Department of Library Science and Book Marketing
Institute of Library and Information Science
University of Silesia in Katowice
e-mail: hanna.klajbor@gmail.com

Acquirement of informAtion – Attempt to define tHe obStAcleS

AbStrAct:
Limits to the access to knowledge are presented. The concept of 

information acquiring the possibilities of serendipity are described. The 
ways of gathering data are enumerated. The national and international le-
gal conditions of the universal access to information are presented. The 
Open Access Initiative is defined. Problems of copyright and intellectual 
property are mentioned. Information barriers are defined as the obstacles 
that impede, delay and prevent the use of information.

keywordS:
Access to information. Acquirement of information. Information barriers. 
Open Access. Serendipity of information.
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AbstrAkt:

W artykule omówiono zagadnienia wyszukiwarek ogólnego prze-
znaczenia oraz zalety wyszukiwarek naukowych. Przedstawiono wy-
niki badań przeprowadzonych wśród studentów II i III stopnia studiów 
w aspekcie wykorzystania wyszukiwarek specjalistycznych.

SłowA kluczowe: 

Informacja naukowa. Internet. Student. Wyszukiwarka. Wyszukiwarka 
naukowa. 

Wprowadzenie
W dobie społeczeństwa informacyjnego ogrom informacji znaj-

dujących się w Internecie przerasta wyobrażenia, a ilość nowych da-
nych niezmiennie rośnie. Wobec tego coraz ważniejsze staje się umie-
jętne poruszanie po zasobach umieszczonych w sieci, tak aby dotrzeć 
jak najszybciej do poszukiwanej informacji. Najistotniejszą kwestią 
zdaje się być odpowiedź na pytanie z czego korzystać, żeby informa-
cja znaleziona w Internecie najbardziej odpowiadała naszym potrzebom 
i oczekiwaniom.
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Najczęściej wybieranym narzędziem wyszukiwawczym są wyszuki-
warki internetowe ogólnego przeznaczenia. Pozwalają one odnaleźć potrzeb-
ną informację w zasobach znajdujących się w Internecie. Bardzo często na wy-
bór wyszukiwarki ma wpływ jej popularność, ale również trafność wyników. 
Korzystając z wyszukiwarek internetowych najczęściej posługujemy się ję-
zykiem słów kluczowych bądź (coraz częściej) językiem naturalnym, który 
najbardziej oddaje sens poszukiwanej informacji. Wyszukiwarka dysponu-
jąc wymienionymi przez użytkownika słowami, dokonuje ich porównania  
z charakterystykami wyszukiwawczymi dokumentów w bazie, po czym 
uzyskane rezultaty wyświetlane są w postaci listy odnalezionych witryn 
internetowych, na których znajdują się szukane wyrazy. Najczęściej do 
takiej listy dołączane są również różnego rodzaju dodatkowe informacje, 
jak np. język, w jakim został napisany dokument, odsyłacze do stron o po-
dobnej tematyce, lista słów kluczowych czy kopia dokumentu. 

W Polsce, jeśli wierzyć statystykom, z najpopularniejszej wyszu-
kiwarki Google korzysta 96% użytkowników sieci [5]. W artykule na-
tomiast omówiono badania przedstawiające popularność wyszukiwarek 
naukowych wśród studentów. Warto zatem ogólnie przybliżyć ich zalety. 
Jedna z najistotniejszych to ta, że w procesie wyszukiwawczym pomijają 
one strony nienaukowe, co w gąszczu ciągle rosnących zasobów staje się 
bardzo pożądane. Szczególnie cenne jest i to, że na stronach prezento-
wane są informacje aktualne. Wyszukiwarki naukowe dzięki indeksom 
i bibliografiom umożliwiają także szybki dostęp do zbiorów o podobnej 
jak  wyszukiwana tematyce. Domeną tego typu narzędzi jest również to, 
że ukazują już na pierwszej stronie wyniki, które w Google ani innych 
tradycyjnych wyszukiwarkach albo w ogóle się nie pojawiają, albo poja-
wiają się na bardzo odległych stronach prezentujących wyniki.

Wyszukiwarki naukowe oferują oprócz możliwości standardo-
wych opcję zamieszczania informacji o liczbie cytowań odnalezionych 
dokumentów. Z reguły odsyłają one użytkownika do pełnych tekstów 
dokumentów lub do bibliografii załącznikowych, gdy dokumenty nie są 
dostępne w Internecie [2]. Wyszukują m.in. dokumenty z bibliotek cy-
frowych, repozytoriów wiedzy, artykuły z baz danych specjalistycznych 
periodyków oraz pozwalają na zawężanie wyszukiwania do konkretnych 
autorów artykułów lub tytułów czasopism. Wśród przeszukiwanych do-
men znajdują się m.in. edu, gov, org, com, w tym także domeny uniwer-
syteckie z całego świata [4].

W Polsce w środowisku akademickim Internet – zarówno dla stu-
dentów, jak i pracowników naukowych – jest jednym z popularniejszych 
narzędzi pracy. Efektywne korzystanie z sieci coraz częściej wymaga jed-
nak znajomości odpowiednich środków oraz umiejętności sprawnego po-
sługiwania się nimi.



Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów II i III stopnia studiów
133

Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów
Chcąc sprawdzić, w jakim stopniu studenci znają i wykorzy-

stują wyszukiwarki naukowe przeprowadzono badanie ankietowe, 
którym objęto studentów II i III stopnia studiów z głównych ośrod-
ków akademickich w całym kraju  z kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo.

Łącznie w badaniu wzięło udział sześćdziesięciu czterech studen-
tów, w tym pięćdziesięciu dwóch studentów studiów II stopnia i dwunastu 
reprezentujących III stopień systemu szkolnictwa wyższego.

Kwestionariusz zawierał pięć pytań: dwa zamknięte i trzy otwarte. 
Ankieta miała na celu sprawdzenie czy studenci studiów magisterskich 
i doktoranckich znają dostępne źródła informacji w postaci wyszukiwa-
rek naukowych i czy z nich korzystają w swojej codziennej pracy, a jeśli 
tak to w jakim celu?

W pierwszym pytaniu kwestionariusza studenci mieli wskazać czy 
są im znane wyszukiwarki naukowe i  jeżeli odpowiedź była twierdząca 
należało podać jakie. 44% badanych (28 osób) stwierdziło, że nie zna tego 
typu wyszukiwarek, z czego 52% to studenci studiów II stopnia, a 8% 
studenci III stopnia (Tabela 1). 

Tabela 1. Znajomość wyszukiwarek naukowych przez studentów II i III stopnia 
studiów.

Studenci
Studenci ogółem

II stopnia III stopnia
liczba % liczba % liczba %

Znajomość 
wyszukiwarek 

naukowych
25 48 11 92 36 56

Nieznajomość 
wyszukiwarek 

naukowych
27 52 1 8 28 44

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci deklarujący znajomość wyszukiwarek naukowych 
(56%) najczęściej wymieniali Google Scholar, która bez wątpienia jest 
jedną z najpopularniejszych znanych obecnie wyszukiwarek tekstów na-
ukowych. Oprócz tego prawie co czwarty student znał wyszukiwarkę Sci-
rus. Wyniki zatem pokazują, że Google Scholar a zaraz za nim Scirus to 
wyszukiwarki naukowe cieszące się największą popularnością. Poza tym 
studenci wymienili: Galaxy, Google Books, wyszukiwarkę INiB, Search 
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Edu, search4science, Infomine oraz SciSeek (Rysunek 1). Wiele osób 
wskazało także bazy danych i katalogi, m.in.: ScienceDirect, EbscoHost, 
LISTA, EMSI, ProQuest, Factiva, Lex Omega,  Scopus, Primo, BazTech, 
DOAJ (Directory of Open Access Journals), CogPrints, WorldCat, Fede-
racja Bibliotek Cyfrowych (FBC), NUKAT  – co najprawdopodobniej wy-
nika z utożsamiania tego typu narzędzi z wyszukiwarkami.

Rysunek 1. Wyszukiwarki wymienione przez studentów II i III stopnia studiów 
w ankiecie.
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Źródło: Opracowanie własne.

Na kolejne pytanie dotyczące korzystania z wyszukiwarek nauko-
wych odpowiedzi udzielali już tylko studenci deklarujący znajomość tych 
narzędzi wyszukiwawczych. Z całej grupy respondentów znających wy-
szukiwarki naukowe, korzystanie z nich zadeklarowało 42% studentów 
(Tabela 2), co stanowi zaledwie 23% ogółu badanych. 
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Tabela 2. Korzystanie z wyszukiwarek naukowych przez studentów II i III stop-
nia studiów.

Studenci Studenci znający 
wyszukiwarki 

naukowe II stopnia III stopnia

liczba % liczba % liczba %
Korzystanie 

z wyszukiwarek 
naukowych

4 16 11 100 15 42

Nie korzystanie 
z wyszukiwarek 

naukowych
21 84 - - 21 58

Źródło: Opracowanie własne.

Jednym z najczęściej pojawiających się powodów, dla których 
studenci nie korzystają z takich narzędzi było to, że ich nie znają (Rysu-
nek 2). Może to nieco dziwić, gdyż w większości ośrodków naukowych 
kształcących młodych bibliotekarzy studenci uczęszczają na zajęcia, 
podczas których taka tematyka jest poruszana. 

Rysunek 2.  Przyczyny niekorzystania z wyszukiwarek naukowych.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Dla przykładu studenci pierwszego roku informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od-
bywają obowiązkowy przedmiot Wyszukiwanie informacji, a oprócz 
tego studenci czwartego roku (I MU) na specjalizacji Organizacja  
i zarządzanie informacją uczęszczają na przedmiot Źródła informacji 
specjalistycznej, gdzie również m.in. poznają wyszukiwarki naukowe. 
Na innych uczelniach  jest bardzo podobnie (Tabela 3). Wyniki ankie-
ty mogą jednak sugerować, że przekazywana na zajęciach wiedza była 
zbyt teoretyczna i niekompletna lub też studenci nie zdawali sobie sprawy, 
że wiedza zdobyta na początku kształcenia może być istotna i przydatna 
w dalszej edukacji. Z pozostałych odpowiedzi respondentów wynika, że 
korzystanie z tych narzędzi nie jest  potrzebne, gdyż w zupełności wystar-
cza im wyszukiwarka ogólnego przeznaczenia Google.

Tabela 3. Zestawienie przedmiotów, na których studenci zdobywali wiedzę 
o wyszukiwarkach naukowych1.

Uczelnia
Przedmiot

I stopień II stopień

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach Wyszukiwanie informacji

Źródła informacji specjali-
stycznej (w ramach specja-
lizacji Organizacja i zarzą-
dzanie informacją)

Uniwersytet Jagielloński Zasoby Internetu
Komercyjne serwisy infor-
macyjne (w ramach specja-
lizacji Infobrokerskiej)

Uniwersytet Wrocławski Bazy danych w Internecie -

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu -

Narzędzia i metody wy-
szukiwania informacji (w 
ramach specjalizacji Zarzą-
dzanie informacją)

Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalistyczne źródła 
informacji -

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych można stwierdzić, iż naj-
bardziej popularne (w grupie osób korzystających z wyszukiwarek na-
ukowych), są produkty oferowane przez Google (Rysunek 3), co nie jest 
zaskakujące, gdyż jak wspomniano, zarówno jako wyszukiwarka ogól-
nego przeznaczenia, jak i wyszukiwarka naukowa Scholar, oferują jedne  
z lepszych rozwiązań w tej dziedzinie.
1 Wszystkie nazwy przedmiotów zaczerpnięto od studentów studiujących na kie-

runku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na wymienionych uczelniach.
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Rysunek 3. Wyszukiwarki preferowane przez studentów  II i III stopnia studiów.
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Źródło: Opracowanie własne.

Respondentów zapytano o to, dlaczego korzystają z wyszukiwarek 
naukowych. Wśród odpowiedzi znalazły się następujące uzasadnienia:

 – dla poszerzenia swojej wiedzy na temat umiejętności poszukiwania 
danych oraz aby znaleźć informacje przydatne do pisania esejów, 
prac zaliczeniowych  i dyplomowych,  także podczas zajęć, gdy po-
trzebne są informacje w stopniu bardziej zaawansowanym;

 – pozwalają uzyskać potrzebne informacje, wyniki tych wyszukiwarek 
są bardziej relewantne do zapytania;

 – uzyskane rezultaty wyszukiwania są najbardziej trafne i adekwatne;
 – są przydatne w poszukiwaniu informacji naukowych, pozwala-

ją uniknąć szumu informacyjnego skupiając się na wartościowych 
źródłach informacji;

 – szybciej można dotrzeć do sprawdzonych źródeł naukowych, gdzie 
znajdują się odwołania do innych publikacji, które również można 
wykorzystać w pracy naukowej;

 – mocno rozproszonych informacji warto szukać na wiele sposobów, 
wyszukiwarki naukowe są po prostu jednym z nich (co nie ozna-
cza rezygnacji z korzystania z wyszukiwarek ogólnych czy specjali-
stycznych bibliografii itd.);

 – wyszukują informacje z wybranej dziedziny, oferują dostęp do 
pokaźnego zbioru publikacji z wielu dyscyplin naukowych,  co uła-
twia pracę własną;
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 – ułatwiają dostęp do plików w formatach  doc, xls, rtf, pdf.;
 – odnajdują interesującą informację lub publikację, pomagają wyszu-

kiwać piśmiennictwo na określony temat;
 – ponieważ są źródłem rzetelnych informacji.

Odpowiedzi pokazują, że wyszukiwarki naukowe są utożsamiane 
z rzetelną wiedzą, co z kolei niesie ze sobą dużo większe zaufanie wśród 
respondentów do tego typu źródeł informacji.

Kolejne pytanie do ankietowanych, którzy zadeklarowali korzysta-
nie z wyszukiwarek naukowych, dotyczyło tego, jakich informacji naj-
częściej poszukują. Udzielono następujących odpowiedzi :

 – publikacji naukowych, opracowań, wyników badań;
 – najnowszych rozwiązań w badanej dziedzinie wiedzy;
 – informacji biznesowych – sprawozdań finansowych, raportów rocz-

nych bieżących spółek giełdowych; 
 – informacji związanych z zainteresowaniami zawodowymi oraz 

naukowymi (np. architektura informacji, user experience);
 – informacji bibliograficznych oraz informacji na temat konkretnej 

książki;
 – sprawdzonych źródeł naukowych, artykułów, których przeciętna 

wyszukiwarka nie znajduje lub wskazuje na dalekich stronach z wy-
nikami;

 – pełnotekstowych artykułów naukowych (full text) i prac naukowców 
na określony temat (najczęściej związany z ekonomią);

 – informacji związanych z treściami zajęć akademickich.
Powyższe odpowiedzi jednoznacznie sugerują, że jeżeli już zapa-

da decyzja o korzystaniu z wyszukiwarek specjalistycznych to dlatego, 
że studenci poszukują informacji konkretnej, rzetelnej i ściśle naukowej, 
niemożliwej lub trudnej do odnalezienia przez wyszukiwarki ogólnego 
przeznaczenia.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań zauważyć można, iż świa-

domość istnienia wyszukiwarek naukowych wśród pokolenia odbiorców 
„zinformatyzowanych” od dzieciństwa jest bardzo różna. Praktycznie co 
drugi student nie zna w ogóle  tych narzędzi. Co druga osoba wśród zna-
jących wyszukiwarki naukowe deklaruje, że z nich nie korzysta, gdyż nie 
jest im to potrzebne, bo informacja, której poszukują dostępna jest po-
przez wyszukiwarki ogólnego przeznaczenia. Studenci, którzy używają 
wyszukiwarek naukowych sięgają najczęściej do produktów firmy Google 
(Scholar, Books), rzadziej do wyszukiwarki Scirus czy Galaxy. 
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Warto zwrócić uwagę na to, że wśród studentów studiów III stop-
nia zdecydowana większość, bo aż 92% zna i korzysta z wyszukiwarek 
naukowych, co wiąże się najprawdopodobniej z ugruntowaną już wiedzą 
oraz ze świadomością, że narzędzia te oferują dużo bardziej trafne i wia-
rygodne odpowiedzi.

Niewątpliwie wiedza o tych narzędziach ma współcześnie ogromne 
znaczenie. Mając jednak na uwadze przeprowadzone badania, może warto 
zastanowić się czy wyszukiwarki naukowe to na pewno narzędzia niezbęd-
ne do efektywnego przeszukiwania zasobów znajdujących się w Internecie, 
skoro są one tak rzadko wykorzystywane, lub że ważnym czynnikiem we 
współczesnej edukacji staje się kształcenie z zakresu umiejętności infor-
macyjnych, zarówno na uczelniach wyższych, ale także na etapie wcześ-
niejszej edukacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Załącznik 1. Ankieta wykorzystana w badaniach 

ANKIETA

Wyszukiwarki naukowe
Witam, nazywam się Agnieszka Łakomy. Jestem studentką II roku 

studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej 
ankiety. Informuję, że jest ona anonimowa, a otrzymane wyniki posłu-
żą tylko do pracy naukowej. Celem jej jest zbadanie w jakim stopniu 
studenci II i III stopnia studiów wykorzystują wyszukiwarki naukowe. 
 
1. Czy zna Pan/Pani wyszukiwarki naukowe?

TAK  [    ]  (Jakie? …………………………………………)

NIE  [    ] (Jeżeli zaznaczona jest ta odpowiedź proszę przejść do 
pytania numer 5)

2. Czy korzysta Pan z wyszukiwarek naukowych?

TAK [    ]  (Z których najczęściej? ………….………………)

NIE [    ]  (Jeżeli zaznaczona jest ta odpowiedź proszę przejść do 
pytania numer 5)

3. Dlaczego korzysta Pan/Pani z wyszukiwarek naukowych?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………….......…………
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4. Jakich informacji najczęściej poszukuje Pan/Pani w wyszukiwarkach 
naukowych?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. Dlaczego nie korzysta Pan/Pani z wyszukiwarek naukowych? (Jeżeli 
na pierwsze dwa pytania odpowiedź była twierdząca, proszę pominąć to 
pytanie).

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Metryczka:

Płeć

Kobieta     [   ]

Mężczyzna [   ]

Stopień studiów

  II stopień [   ]

III stopień [   ]
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mAteriAły do bibliogrAfii bibliogrAfii przekłAdów polSkiej 
literAtury pięknej

Bibliografie przekładów polskiej literatury pięknej, umożliwiając 
rozeznanie w ofercie już opublikowanych tłumaczeń dzieł rodzimych 
autorów na języki obce, stanowią interesujący materiał do badań nad 
wydawniczą recepcją polskiej twórczości literackiej za granicą oraz nad 
miejscem polskiej literatury w kulturze międzynarodowej.

Prezentowane materiały do bibliografii mają charakter bibliografii 
pochodnej; opisy bibliograficzne zostały zgromadzone głównie na podsta-
wie źródeł elektronicznych dostępnych online, w tym bibliograficznych 
baz Biblioteki Narodowej w Warszawie – „Przewodnika Bibliograficz-
nego (MARC21, 1973-)”, „Bibliografii Bibliografii Polskich (1995 -)” 
i „Bibliografii Bibliografii Polskich (1971-1985)”, a także katalogów 
zbiorów tejże Biblioteki Narodowej i The Library of Congress w Wa-
szyngtonie. W ten sposób udało się zidentyfikować 416 różnego rodzaju 
opracowań bibliograficznych rejestrujących przekłady polskich tekstów 
literackich – a zatem dokumentujących zagraniczną recepcję polskiej 
literatury dokonującą się za pośrednictwem przekładów. Formalnie ze-
stawienie liczy 416 numerowanych pozycji bibliograficznych oraz 152 
odsyłacze. Ze względu na przyjętą metodykę opracowania zgromadzony 
materiał bibliograficzny nie pretenduje do kompletności.

Uwzględnione zostały zarówno bibliografie rejestrujące tylko prze-
kłady (w tym: bibliografie rejestrujące wyłącznie przekłady literackie 
z języka polskiego, bibliografie przekładów literatury polskiej współwy-
dane z bibliografiami przekładów literatur obcych na język polski, zagra-
niczne bibliografie przekładów uwzględniające tłumaczenia z literatury 
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polskiej obok innych literatur obcych, a także międzynarodowe bibliogra-
fie przekładów z różnych dziedzin wiedzy), jak i bibliografie rejestrujące 
przekłady obok innych rodzajów publikacji (np. bibliografie ogólne oraz 
bibliografie literackie – dziedzinowe i osobowe). Wśród odnotowanych 
opracowań bibliograficznych znajdują się wykazy samoistne wydawniczo 
(54 spisy), wykazy niesamoistne wydawniczo (łącznie 223 spisy, w tym 
m. in. spisy zamieszczone w czasopismach i pracach zbiorowych oraz spi-
sy dołączone do opracowań o charakterze krytyczno- i historycznolitera-
ckim, stanowiące element ich aparatu informacyjno-naukowego – z regu-
ły jako rodzaj aneksu, fragment bibliografii załącznikowej, albo jako noty 
wydawnicze czy bibliograficzne), oraz innego typu opracowania zawie-
rające informacje bibliograficzne o przekładach w tekście i / lub przypi-
sach (139 źródeł informacji bibliograficznej innych niż spisy – materiały 
mające charakter opisowy, zbliżony do przeglądów bibliograficznych czy 
innego rodzaju omówień, zwykle poświęcone albo samym przekładom, 
albo – szerzej – zagranicznej recepcji polskiej twórczości literackiej).

Tak dobrany materiał bibliograficzny zorganizowany został 
w trzech częściach.

W pierwszej z nich zamieszczono opisy bibliografii o nieograniczo-
nym (lub bardzo szerokim) zasięgu autorskim i językowym, rejestrujących 
przekłady polskiej literatury pięknej w ogóle – łącznie odnotowano 36 
opracowań bibliograficznych tego typu. Opisy tych bibliografii uporząd-
kowane są w pierwszym rzędzie według kryterium formy wydawniczej 
(odrębnie opisano wykazy samoistne wydawniczo, wykazy niesamoist-
ne wydawniczo oraz opracowania zawierające informacje bibliograficzne 
o przekładach literackich w tekście i / lub przypisach), a następnie w ukła-
dzie chronologicznym zstępującym. Ponadto, dla większej przejrzystości 
zestawienia, wśród wykazów samoistnych wydawniczo wyodrębniono: 
spisy bibliograficzne rejestrujące wyłącznie przekłady polskiej literatu-
ry pięknej, spisy bibliograficzne rejestrujące przekłady polskiej literatury 
pięknej obok innych rodzajów publikacji oraz międzynarodowe bibliogra-
fie przekładów książek ze wszystkich dziedzin wiedzy, z różnych języków 
(w tym z języka polskiego).

Część druga obejmuje ogólne opracowania bibliograficzne reje-
strujące przekłady na poszczególne języki (łącznie 32 języki przekładów) 
– źródła o nieograniczonym zasięgu autorskim (145 opracowań biblio-
graficznych), oraz bibliografie przekładów literatury polskiej dokona-
nych przez określonych tłumaczy (21 bibliografii dotyczących dorobku 
12 tłumaczy)1. Opisy tych źródeł uszeregowane są alfabetycznie według 

1 Wśród opracowań bibliograficznych poświęconych dorobkowi poszczególnych tłu-
maczy 9 pozycji poświęconych jest tłumaczom z i na język niemiecki (K. Dedeciu-
sa, K. Staemmlera), po 4 – tłumaczom z i na rosyjski (J. Brodskiego, A. Puszkina) 
i francuski (M. Masłowskiego, P. Cazina); pojedyncze opracowania dotyczą pozo-
stałych tłumaczy: L. Hongliang (chiński), Z. Malicia (chorwacki), R. Silvanto (fiń-
ski), G. Rasch (niderlandzki), R. Štefanovej (słoweński), J. Tomcsányi (węgierski).
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nazw języków, a w ich obrębie w sposób chronologiczny zstępujący. 
Zastosowany układ chronologiczny pozwoli użytkownikom bibliografii 
ocenić zmieniające się zainteresowanie translatorów i badaczy tłumacze-
niami polskiej literatury pięknej na różne języki obce. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że najbardziej liczne są źródła informacji bibliograficznej 
o przekładach na języki: niemiecki (77 bibliografii), rosyjski (46), angiel-
ski (28), czeski (24), słowacki (19), francuski (13) i szwedzki (11). Zasięg 
niektórych bibliografii jest przy tym ograniczony nie tyle do określonego 
języka przekładów, co do określonego miejsca ich wydania: wybranego 
kraju (np. Austrii, Białorusi, Finlandii, Jugosławii), grupy krajów (np. 
Ameryki Łacińskiej, Skandynawii, Belgii i Holandii, NRD i RFN, Wiel-
kiej Brytanii i USA), czy regionu (np. Katalonii).

W ostatnim członie spisu zestawiono bibliografie przekładów twór-
czości poszczególnych pisarzy polskich – w układzie alfabetycznym auto-
rów, których dotyczą spisy (bez względu na zasięg językowy i formę wy-
dawniczą tych bibliografii). W opisach, w których imiona i nazwiska osób 
będących przedmiotem opracowań pojawiają się po raz pierwszy, zostały 
one wyróżnione pogrubioną czcionką. Łącznie zidentyfikowano 214 tego 
typu bibliografii, dotyczących utworów 69 pisarzy. Największe zaintereso-
wanie bibliografów wzbudzili tacy autorzy, jak: A. Mickiewicz (łącznie 43 
bibliografie, z tego 9 opublikowanych jako samodzielne wydawnictwa), 
W. Gombrowicz (15 opracowań bibliograficznych), H. Sienkiewicz (10), 
S. Lem (8), C. K. Norwid (7) i W. Szymborska (7). Niektóre bibliografie 
odnoszą się do przekładów konkretnych utworów – dla przykładu, tłuma-
czenia „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza są przedmiotem 10 opracowań.

Zasadniczo opisy bibliograficzne zostały sporządzone w pierw-
szym stopniu szczegółowości; dodatkowo zamieszczono w nich oznacze-
nia serii, w skład których wchodzą publikacje oraz uwagi charakteryzu-
jące zarejestrowane opracowania bibliograficzne jako źródła informacji 
o przekładach (dla odróżnienia od reszty opisu uwagi te umieszczono 
w nawiasach kwadratowych).

Zaprezentowany materiał bibliograficzny świadczy o tym, że 
bibliografie przekładów polskiej literatury pięknej są liczne i bardzo zróż-
nicowane. Głównym tego powodem wydaje się być specyfika literatury 
pięknej i badań literaturoznawczych na gruncie języka mało znanego poza 
granicami kraju swoich macierzystych użytkowników. Taki język sam 
w sobie nie zapewnia narodowej twórczości szerszego udziału w między-
narodowym obiegu kultury, przyczyniając się raczej do jej hermetyczności 
niż upowszechnienia – przekład natomiast ułatwia przekroczenie bariery 
językowej. Skoro zatem intensywność i regularność dokonywania i pub-
likowania przekładów może być miarą zainteresowania rodzimym piś-
miennictwem na światowych rynkach wydawniczych, czy statusu litera-
tury narodowej w przestrzeni kultury powszechnej, to liczne i regularnie 
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opracowywane bibliografie przekładów literackich świadczą o uwadze 
i dociekliwości, z jakimi obserwuje się te zjawiska. Polonistyczne litera-
turoznawstwo przywiązuje wielką wagę do badań zagranicznej recep-
cji rodzimych tekstów literackich dostępnych w tłumaczeniu na języki 
obce, gdyż właśnie w przekładzie literatura polska ma szansę zaistnieć 
w światowym obiegu kultury, potwierdzić swoją wartość w obrębie li-
teratury powszechnej. Specyfika tego zagadnienia sprawia, że stanowi 
ono przedmiot badań atrakcyjny dla przedstawicieli tak krajowych, jak 
i zagranicznych ośrodków polonistycznych – bibliografie przekładów 
literatury polskiej opracowywane są przez bibliografów polskich i ob-
cych, i ukazują się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

I. Przekłady na wiele języków
A. Wykazy samoistne wydawniczo
a) spisy bibliograficzne rejestrujące wyłącznie przekłady polskiej 
literatury pięknej

1. Literatura polska w przekładach 1971-1980 / oprac. Danuta 
Bil ikiewicz-Blanc, Beata Capik, Anna Karłowicz i Tomasz 
Szubiakiewicz. – Warszawa, 2008.

2. Przekłady literatury polskiej (1971- ) [online] / Biblioteka Narodo-
wa, Instytut Bibliograficzny. – 9.09.2005-. – [Dostęp 20.03.2012]. – 
Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
makwww.exe?BM=29.

3. Literatura polska w przekładach 1981-2004 / pod red. Danuty 
Bil ikiewicz-Blanc, Tomasza Szubiakiewicza i Beaty Capik; 
przy współpracy Anny Karłowicz. – Warszawa, 2005.

4. Literatura polska w przekładach 1990-2000 / pod red. Danuty 
Bil ikiewicz-Blanc i Tomasza Szubiakiewicza; przy współ-
pracy Beaty Capik i Anny Karłowicz. – Warszawa, 2000.

5. Ryl l  Ludomira, Wilgat  Janina: Polska literatura w przekładach. 
Bibliografia 1945-1970 / słowo wstępne Michał Rusinek. – War-
szawa, 1972.

6. Wilgat  Janina: Literatura polska w świecie. Bibliografia przekła-
dów 1945-1961 / wstępem zaopatrzył Jan Parandowski . – War-
szawa, 1965.

b) spisy bibliograficzne rejestrujące przekłady polskiej literatury 
pięknej obok innych rodzajów publikacji

7. Polska Bibliografia Literacka [online] / Polska Akademia Nauk, 
Instytut Badań Literackich. – [Dostęp 20.03.2012]. – Dostępny 
w World Wide Web: http://pbl.ibl.poznan.pl [aktualnie dostępny ma-
teriał za lata 1988-1998].
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8. Polonica Zagraniczne (1993-). [online] / Biblioteka Narodowa, 
Instytut Bibliograficzny. – 26.08.2002- . – [Dostęp 20.03.2012]. – 
Dostępny w World Wide Web: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
makwww.exe?BM=11.

9. Polonica Zagraniczne. Bibliografia. R. 1956- / Biblioteka Narodo-
wa, Instytut Bibliograficzny. – Warszawa, 1960-.

10. Bibliography of books in Polish or relating to Poland published out-
side Poland since September 1st, 1939. Vol. 1- / The Polish Library. 
– London, 1957-.

11. Polska Bibliografia Literacka. Za lata 1944/45- / Polska Akademia 
Nauk, Instytut Badań Literackich. – Wrocław, 1954-.

c) międzynarodowe bibliografie przekładów książek ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, z różnych języków (w tym z języka polskiego) 

12. Index Translationum [online] / UNESCO. – Paris, 26.02.2003-. – 
[Dostęp 20.03.2012]. – Dostępny w World Wide Web: www.unesco.
org/culture/translationum. – [Edycja kumulacyjna bibliografii od 
rocznika 1979].

13. Index Translationum. Répertoire international des traductions. 
International Bibliography of Translations. Vol. 1-39: 1948-1986 / 
UNESCO. – Paris 1949-1992. – [Tzw. nowa seria Index Translatio-
num (rocznik)].

14. Index Translationum. Répertoire international des traductions. 
International Bibliography of Translations. Vol. 1-31: 1932-1940 / 
Société des Nations, Institut international de coopération intellectu-
elle. – Paris 1932-1940. – [Tzw. pierwsza seria Index Translationum 
(kwartalnik); inf. o przekładach z języka polskiego od tomu 5].

B. Wykazy niesamoistne wydawniczo
15. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobiblio-

graficzny  / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej  i Alicji 
Szałagan. T. 1-10. – Warszawa, 1994-2007. – [Wykazy przekładów 
zamieszczone przy poszczególnych hasłach].

16. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II. T. 1-3 / oprac. 
zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej . – Warszawa, 1977-1980. – 
(Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”). – [Wykazy prze-
kładów zamieszczone przy poszczególnych hasłach].

17. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. [T. 13-16 cz. 1] / oprac. 
zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Ma-
ciejewskiego.  – Warszawa, 1973-1982. – (Bibliografia Literatury 
Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 13-16). – [Wykazy przekładów zamiesz-
czone przy poszczególnych hasłach].
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18. Romantyzm. [T. 7-9] / oprac. zespół pod kier. Irminy Śl iwińskiej 
i Stanisława Stupkiewicza. – [Warszawa], 1968-1972. – (Biblio-
grafia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 7-9). – [Wykazy prze-
kładów zamieszczone przy poszczególnych hasłach].

19. Oświecenie. [T. 4-6 cz.1-2] / oprac. Elżbieta Aleksandrowska 
z zespołem ; red. tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski . – Warsza-
wa, 1966-1972. – (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” 
; t. 4-6 cz. 1, 6 cz. 2). – [Wykazy przekładów zamieszczone przy 
poszczególnych hasłach].

20. Piśmiennictwo staropolskie. [T. 1-3] / pod kier. Romana Pol laka. – 
[Warszawa], 1963-1965. – (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy 
Korbut” ; t. 1-3). – [Wykazy przekładów zamieszczone przy po-
szczególnych hasłach].

21. Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 / oprac. zespół pod 
red. Ewy Korzeniewskiej . – Warszawa, 1963-1966. – (Bibliogra-
fia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”). – [Wykazy przekładów za-
mieszczone przy poszczególnych hasłach].

***
22. Staniów Bogumiła: Bibliografia przekładów polskiej literatu-

ry dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1945-1989 // W: Taż: 
„Z uśmiechem przez wszystkie granice”. Recepcja wydawnicza prze-
kładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. 
– Wrocław, 2006. – S. 188-282.

23. Przyłubski  Bronisław: Przekłady dzieł pisarzy polskich stale 
przebywających poza krajem // W: Pamiętnik literacki / red. Józef 
Garl iński  [i in.]. – Londyn, 1976. – S. 97-130. – [Wykaz za lata 
1945-1975].

24. Przekłady literatury polskiej wydane za granicą / oprac. Janina Wil-
gat // Literatura na Świecie. – 1971, nr 6, s. 176-181; 1971, nr 8, 
s. 157-164; 1972, nr 3, s. 166-173; 1972, nr 6, s. 157-163; 1972, nr 9, 
s. 168-175.

25. Przekłady literatury polskiej wydane za granicą / oprac. Ludomira 
Ryll  // Literatura na Świecie. – 1971, nr 1, s. 159-162; 1971, nr 2, 
s. 173-176; 1971, nr 3, s. 171-175; 1971, nr 4, s. 177-182.

C. Opracowania zawierające informacje bibliograficzne o przekła-
dach literackich w tekście i/lub przypisach

26. Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru / pod 
red. Romualda Cudaka. – Katowice, 2006.

27. Przekład jako promocja literatury / pod red. Marii Fi l ipowicz-
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-Rudek [i in.]. – Kraków, 2000.
28. Literatura polska w przekładzie / pod red. Marii Fi l ipowicz-

-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej , Urszuli Kropi-
wiec.  – Kraków, 1998.

29. Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność / pod red. Aliny 
Nowickiej-Jeżowej  i Danuty Knysz-Tomaszewskiej . – War-
szawa, 1997.

30. Pomorska Joanna: Przekłady polskiej literatury pięknej w Jugosła-
wii w latach 1945-1980 // W: Promocja i recepcja polskiej literatury 
za granicą. – Warszawa, 1985. –  S. 36-75. – [Inf. bibliogr. w tekście 
dot. przekładów na różne języki].

31. Sinko Grzegorz: Dramat polski w przekładach // Teatr. – 1979, 
R. 34, nr 20, s. 12-13.

32. Polish literature in the world / [oprac.] M. R. // Polish Literature. – 
1974, Y. 7, nr 1/2, s. 53-57.

33. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej. T. 1-2 / red. Je-
rzy Śl iz iński . – Wrocław, 1973. – [Poszczególne prace zaw. inf. 
bibliogr. o przekładach literatury polskiej na języki: rosyjski, ukraiń-
ski, białoruski, czeski, słowacki, bułgarski].

34. Ciesielski  Zenon: Literatura polska w Skandynawii // W: Tenże: 
Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych 
w XIX i XX wieku. – Gdańsk, 1972. – S. 122-199.

35. Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Praca zbiorowa. T. 1-2 / 
pod red. Tymona Terleckiego. – Londyn, 1964-1965.

36. Guttry Aleksander, Muszkowski  Jan: Książka polska zagrani-
cą (w językach obcych): literatura, plastyka, muzyka: 1900-1933. 
Wystawa listopad-grudzień 1933. – Warszawa, 1933. – [Katalog wy-
stawy przekładów literatury polskiej].

II. Przekłady na poszczególne języki (opracowania ogólne)

Przekłady na język angielski

37. Starnawski  Jerzy: Anglo-polonica / oprac. we współpracy z Kry-
styną Kujawińską-Courtney. – Łódź, 1997. – [Zaw. inf. bibliogr. 
w przypisach dot. literatury polskiej w Wielkiej Brytanii].

38. Rączkowska Marzenna, Gerlach Tomasz: Lista tłumaczeń lite-
ratury polskiej na język angielski // W: Promocja i recepcja polskiej 
literatury za granicą. – Warszawa, 1985. – S. 110-143. – [Zaw. wy-
kazy: Autorzy polscy wydani w Wielkiej Brytanii w przekładach na 
język angielski; Polska literatura współczesna w przekładach na ję-
zyk angielski wydana w Wielkiej Brytanii; Antologie poezji i prozy 
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oraz bibliografie przekładów literatury polskiej na język angielski; 
Autorzy polscy wydani w USA w przekładach na język angielski].

39. Polskie sztuki po angielsku / [przez] ms. // Dialog. – 1984, R. 29, 
nr 7, s. 173-174. – [Omówienie przekładów].

40. Gerould Daniel Charles: Polish plays in translation. An annotated 
bibliography. – [New York], 1983.

41. Polish plays in translation. An annotated bibliography / compil. and 
ed. Daniel Gerould [et al.]. – New York, 1983. – [Zaw. m.in.: Bi-
bliography of Polish plays; Index of translators; Guide to translators].

42. Maciuszko Jerzy J.: Polish letters in America // W: Poles in Ameri-
ca. Bicentennial essays / ed. Frank Mocha. – Stevens Point, Wisc., 
1978. – S. 531-564. – [Omówienie przekładów polskiej literatury 
pięknej na język angielski].

43. Coul ter  Kirkley S.: Polish literature recently translated. A biblio-
graphy 1977. – Falls Church, Va., 1977.

44. Strzetelski  Jerzy: An introduction to Polish literature. P. 1. – Kra-
ków, 1977. – [Zaw. wykazy: A list of works of Polish literature recen-
tly translated into English; Some anthologies].

45. Hoskins  Janina W.: Polish books in English 1945-1971. – Washing-
ton, 1974.

46. Maciuszko Jerzy J.: The Polish short story in English. A guide and 
critical bibliography. – Detroit, 1968. – [Bibliografia przekładów 
noweli polskiej na język angielski].

47. Taborski  Boleslaw: Polish plays in English translations. A biblio-
graphy. – New York, 1968.

48. Slavic Literatures / compiled by Richard C. Lewanski . – New 
York, 1967. – (Literatures of the World in English translation. A Bi-
bliography. Vol. 2) . – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach litera-
tury polskiej].

49. Coleman Marion Moore: Polish literature in English translation. 
A bibliography. – Cheshire, Conn., 1963.

50. Baxter  James Houston: What to read about Poland / ed. rev. and 
enl. by G. H. Bushnel l . – Edinburg, 1942. – [Zaw. zalecającą bi-
bliografię przekładów literatury polskiej].

51. Polish literature in English translation. A bibliography with a list of 
books about Poland and the Poles / compiled with notes and com-
ment by Eleanor E. Ledbet ter. – New York, 1932.

Zob. też. poz. 230, 272, 276, 278, 307, 308, 331, 348, 349, 350, 354, 
391, 401.
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Przekłady na język armeński

Zob. poz. 300.
Przekłady na język białoruski

52. Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Rossica, 
ukrainica i bialorutenica na łamach „Kameny” (1933-1962) // Stu-
dia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria. – 1984, T. 8, s. 133-
185. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury polskiej na język 
rosyjski, ukraiński i białoruski oraz o przekładach pisarzy polskich 
piszących po rosyjsku].

Zob. też. poz. 33, 300, 334.

Przekłady na język bułgarski

53. Konstant inova Elka: Polskata hudožestvena literatura v B’lgariâ 
// W: Od Wisły do Maricy / [red. Jerzy Rusek]. – Kraków, 1985. – 
S. 68-78. – [Zaw. bibliografię przekładów literatury polskiej na język 
bułgarski za lata 1945-1983].

54. Polska hudožestvena literatura, prevedena na b’’lgarski ezik 
i b’’lgarska – na polski 1944-1983 / [prev. Stefan Račev; red. Don-
ka Ganeva]. – Sofiâ, 1984.

55. Klisurski  Ânko: Polša // W: Dûgmedžieva Petâ, Ivanov Ste-
fan: Čuždestranni pisateli na b’ylgarski ezik (1945-1971). Biobiblio-
grafski ukazatel. – Sofiâ, 1973. – S. 288-334.

56. Koseski  Adam: Literatura polska w Bułgarii po II wojnie świato-
wej // Literatura na Świecie. – 1973, nr 6, s. 358-363. – [Inf. bibliogr. 
o przekładach w tekście].

Zob. też. poz. 33.

Przekłady na język chiński

57. Hongliang Lin: Moja praca nad przekładem utworów Sienkiewi-
cza // Przekładaniec. – 2005, nr 15, z. 2, s. 148-149. – [Zaw. m.in. 
bibliogr. przekładów literackich dokonanych przez L. Hongliang].

Przekłady na język chorwacki 

58. Či l ić  Škeljo Đuđica: Prijevodi iz poljske književnosti i o poljskoj 
književnosti s poljskog na hrvatski jezik. Bibliografija 1990-2005 // 
W: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska 
w tradycji i przyszłości / pod red. Piotra Żurka. – Bielsko-Biała, 
2007. – S. 554-581. – [Zaw. m.in. przekłady literatury polskiej na 
język chorwacki].

59. Malić  Zdravko: Między życiem a światem. Artykuły, eseje i roz-
prawy o literaturze polskiej / wybór i posłowie Dalibor Blažina. – 



Anna Seweryn
152

Warszawa, 2006. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów dokonanych 
przez Z. Malicia].

60. Blažina Dalibor: U auri Dušnog dana. Ogledi i rasprave o poljskoj 
književnosti i njezinoj hrvatskoj recepcji. – Zagreb, 2005. – [W przy-
pisach inf. bibliogr. dot. recepcji literatury polskiej w Chorwacji, 
w tym przekładów na język chorwacki].

Przekłady na język czeski

61. Vachoušková Alena: Česká literární věda-slavistika. V období 
Pražského jara (1967-1969). Bibliografie. – Praha, 1998. – [Zaw. 
m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język czeski].

62. Damborská Dagmar: Překlady z polské literatury od 1989 r. 
// W: Polsko-české sousedství v rozvoji jazyka a literatury / red. 
sborníku Teresa Z. Orłoś  a Jiří Damborský. – Vratislav, 1997. – 
S. 85-91. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

63. Czeskie polonica / [przez] (E) // Literatura na Świecie. – 1985, nr 3, 
s. 388-390. – [Zaw. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
czeski w latach 1983-1984].

64. Kłos Zdzisław: Próba opisu przekładów z literatury polskiej w Cze-
chosłowacji w latach 1945-1980 // W: Promocja i recepcja polskiej 
literatury za granicą. – Warszawa, 1985. – S. 5-35. – [W tekście inf. 
bibliogr. dot. przekładów na języki czeski i słowacki].

65. Šoutová  Marie: Polská krásna literatura v českých překledech 
(1945-1979). Bibliografie s úvodni studii. – Praha, 1982.

66. Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939 
/ pod red. Jerzego Śl iz ińskiego. – Wrocław, 1978. – [W przypi-
sach inf. bibliogr. dot. przekładów literatury polskiej na języki czeski 
i słowacki].

67. Witkowski  Witold Władysław: Bohemica w prasie warszawskiej 
z lat 1870-1890 // Pamiętnik Słowiański. – 1977, T. 27, s. 205-233. 
– [Zaw. przegląd polskich utworów tłumaczonych na język czeski].

68. Krejči  Karel: Polish literature in Cechoslovakia since world 
war II // Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 63-66. – [Inf. 
bibliogr. w tekście].

69. Polska literatura v českych překladech 1945-72. Bibliografický so-
upis krasné literatury a literatury pro děti a mládež. – Praha, 1974.

70. Polská literatura // W: Literatury socialistických zemí. – Brno, 1973. 
–  S. 33-66. – [Wykaz za lata 1960-1972, zaw. m.in. inf. o przekła-
dach na języki czeski i słowacki].

71. Korzenny Jan: Czeskie i słowackie przekłady literatury polskiej 
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z lat 1960-1970 (druki zwarte) // Pamiętnik Słowiański. – 1972, 
T. 22, s. 435-471. – [Wykaz]. 

72. Sýkorová Milena: Polská literatura // W: Taż: Saupis bibliografii 
překladà literárnich děl do češtiny a slovenštiny. – Brno, 1972. – 
S. 16-19.

73. Polská beletric v českých a slovenských překladech // W: Součas-
né Polsko. – Karvina, 1971. – S. 39-46. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach na języki czeski i słowacki].

74. Česká Literárni Věda. Slavistyka. – Praha, 1970. – [Zaw. m.in. wy-
kaz przekładów literatury polskiej na język czeski].

Zob. też poz. 33, 268, 280, 293, 301, 305, 366, 385, 387, 396.

Przekłady na język duński

Zob. poz. 235.
Przekłady na język esperanto

75. Tyblewski  Tyburcjusz: Palant z włosami: opowiadania. – Jelenia 
Góra, 1983. – [Zaw. bibliografie przekładów literackich z esperanto 
na język polski i z języka polskiego na esperanto].

Zob. też poz. 279.
Przekłady na język estoński

76. Leszczyński  Rafał: Estońskie przekłady literatury polskiej // 
W: Polacy w Estonii / pod red. Edwarda Walewandra. – Lublin, 
1998. – S. 63-79. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

Przekłady na język fiński
77. Michułka Dorota, Elovir ta  Janne: O roli przekładu w edukacji 

szkolnej na przykładzie recepcji literatury polskiej w Finlandii (wy-
brane zagadnienia) // W:  Metodyka a nauka o literaturze i nauka 
o języku / pod red. Doroty Michułki  i Kordiana Bakuły. – Wroc-
ław, 2005. – S. 78-84. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów literatu-
ry polskiej na język fiński za lata 1975-2002].

78. Csapláros  István: Droga literatury polskiej do Finlandii (do roku 
1939) // Kwartalnik Neofilologiczny. – 1985, R. 32, nr 2, s. 193-202. 
– [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

79. Csapláros  István: Reino Silvanto i literatura polska // Przegląd Hu-
manistyczny. –  1983, R. 27, nr 6, s. 159-171. – [W przypisach m.in. 
inf. bibliogr. o przekładach z literatury polskiej dokonanych przez 
R. Silvanto].

80. Csapláros  István: Bibliografia literatury polskiej w Finlandii. Jo-
anna Trzcińska-Mejor: Bibliografia literatury fińskiej w Polsce. 
– Warszawa, 1981.
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Zob. też poz. 314.
Przekłady na język francuski

81. Masłowski  Michał: Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera 
w dramatach Słowackiego. – Izabelin, 2001. – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów z języka francuskiego i na język francuski dokonanych 
przez M. Masłowskiego].

82. Polska była jego wielką miłością. Listy do Paula Cazin – francu-
skiego polonofila / wybór, wstęp, komentarze i oprac. bibliogr. Kazi-
mierz Chruściński . – Słupsk, 2000. – [Zaw. m.in. wykaz przekła-
dów literatury polskiej dokonanych przez P. Cazina].

83. Prędota  Stanisław: Poolse publicaties over België en Nederland 
1901-1939 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratisla-
viensia. – 1998, T. 10, s. 297-300. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach lite-
ratury polskiej w Belgii i Holandii na języki francuski i niderlandzki].

84. Knysz-Tomaszewska Danuta: Bibliographie des oeuvres de 
Paul Cazin // W:  Knysz-Tomaszewska Danuta, Suwała Hali-
na, Odrowąż-Pieniążek Janusz: Paul Cazin. Diariste, épistolier, 
traducteur. – Varsovie, 1997. – S. 181-185. – [Zaw. m.in. inf. o prze-
kładach literatury polskiej dokonanych przez P. Cazina].

85. Prędota  Stanisław: Poolse publicaties over België en Nederland 
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. – 
1996, T. 9, s. 111-113. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury 
polskiej w Belgii i Holandii na języki francuski i niderlandzki].

86. Stypułkowska Krystyna, Truszkowska Monika: Literatura pol-
ska we Francji w latach 1945-74 // Literatura na Świecie. – 1974, 
nr 7, s. 340-349. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach na język 
francuski].

87. Lorentowicz Jan: La Pologne en France. Essai d’une bibliographie 
raisonnée. – Paris, 1935-1941.

Zob. też poz. 208, 229, 244, 247, 326, 354.
Przekłady na język gruziński

88. Hitar išvi l i  Occheli Vera: Polsko-gruzińskie związki literackie 
w XIX wieku (do 1917 r.) / przeł. Zofia Lenarczyk // Przegląd Hu-
manistyczny. – 1977, R. 21, nr 2, s. 85-96. – [Inf. bibliogr. w tekście 
i przypisach].

Przekłady na język hebrajski

89. Löw Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich // Ar-
chiwum Emigracji. – 2000, z. 3, s. 93-101. – [Inf. bibliograficzne 
w tekście].



Materiały do bibliografii bibliografii przekładów polskiej 
155

90. Löw Ryszard: Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko- 
-żydowskich związkach literackich. – Kraków, 1995. – [Inf. biblio-
graficzne w tekście].

Zob. też poz. 318, 319, 320, 321, 394, 395, 414.

Przekłady na język hiszpański

91. Llanas Manuel, Pinyol  Ramon: Przekłady z języka polskiego 
w Katalonii do 1939 roku. Przegląd / przeł. Anna Sawicka // Studia 
Iberystyczne. – 2007, nr 6, s. 183-195. – [Omówienie i wykaz]. 

92. Jordan Marta: Polsko-argentyńskie związki literackie // W: Relacje 
Polska – Argentyna. Historia i współczesność / red. Andrzej Dem-
bicz. – Warszawa, 1996. –  S. 87-90. – [Zaw. bibliografię książek 
autorów polskich wydanych w Argentynie za lata 1898-1986].

93. Rymwid-Mickiewicz Irena: Książka hispanoamerykańska 
w Polsce i książka polska w Ameryce Łacińskiej w latach 1945-1990. 
– Warszawa, 1992.

Zob. też poz. 224, 225, 343.

Przekłady na język japoński

94. Kobayashi  Masanari: Polish culture in Japan // Polish Literature. 
– 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 77-79. – [M.in. inf. bibliogr. o przekładach na 
język japoński].

Zob. też poz. 353.

Przekłady na język litewski

95. Stoberski  Zygmunt: Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-
-litewskie związki literackie. – Łódź, 1981. – [Bibliografia do publi-
kacji zaw. m.in. inf. o przekładach na język litewski].

Zob. też poz. 303, 306, 312, 324, 330, 333, 362, 390.

Przekłady na język łotewski

Zob. poz. 328.

Przekłady na język łużycki

96. Derlatka Tomasz: Łużyckie przekłady z literatury polskiej w latach 
1945-1998 // Zeszyty Łużyckie. – 2000, T. 29, s. 35-46. – [Inf. bi-
bliogr. w przypisach].

97. Leszczyński  Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łuży-
czan. – Opole, 2000. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

98. Leszczyński  Rafał: Przekłady literatury polskiej na języki łuży-
ckie. Zestawienie bibliograficzne // Jahresschrift des Instituts fur 
Sorbische Volksforschung. Reihe A. – 1983, J. 30, H. 2, s. 189-212.
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Zob. też poz. 268, 384.

Przekłady na język niderlandzki

99. Chrzanowicz Agnieszka: Memento – pomnik tłumacza. Gerard 
Rasch – tłumacz literatury polskiej na język niderlandzki // Recepcja. 
Transfer. Przekład. – 2005, T. 5, s. 144-146. – [Wykaz przekładów 
literatury polskiej dokonanych przez G. Rascha].

100. Koch Jerzy, Morciniec Norbert: Bibliographie van Poolse 
vertlalingen uit de Nederlandse literatur // Acta Universitatis Wra-
tislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. – 1985, Nr 2, s. 425-480.

101. Deloof  Jan: Uwagi o stanie wzajemnych tłumaczeń literatury nider-
landzkiej i polskiej / przeł. Jerzy Koch // Opole. – 1984, R. 15, nr 8, 
s. 16. – [Recepcja wydawnicza od r. 1800 do współczesności].

102. Pieters  R., Van Damme J., Vyncke Frans: Poolse literatur in 
Naderlandse vertaling. Bibliografie 1791-1976 // Slavica Gandensia. 
– 1977, [T.] 4, s. 51-91.

Zob. też poz. 83, 85, 244.

Przekłady na język niemiecki

103. Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985-2008. 
Bibliographie [online] / Bearbeitet von Manfred Mack. – [Do-
stęp 21.03.2012]. – Dostępny w World Wide Web: http://www.
deutsches-polen-institut.de/Service/Bibliografien/polnisch- 
-deutsche-uebersetzung/index.php.

104. Świerczyńska Dobrosława: „Politik” praska i polonica // W: Mię-
dzy Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O rela-
cjach literatury polskiej z kulturami ościennymi / pod red. Grażyny 
Borkowskiej  i Moniki Rudaś-Grodzkiej . – Wrocław, 2007. – 
S. 138-146. – [Zaw. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
niemiecki].

105. Chojnowski  Przemysław: Zur Strategie und Poetik des Über-
setzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik 
von Karl Dedecius. – Berlin, 2005. – [Zaw. m.in. bibliografię pod-
miotowo-przedmiotową K. Dedeciusa, w tym jego przekłady litera-
tury polskiej].

106. Kalczyńska Maria: Książki wybranych autorów polskich przetłu-
maczone na język niemiecki (1980-2000) // W: Taż: Kultura książki 
polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechnia-
nia, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. – Kato-
wice, 2004. – S. 290-295.
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107. Maliszewski  Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej 
liryki polskiej. – Katowice, 2004. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o prze-
kładach polskiej poezji na język niemiecki].

108. Jamiałkowska-Pabian Aneta: Klaus Staemmler – popularyzator 
literatury polskiej w Niemczech // Rozprawy Humanistyczne. – 2003, 
T. 1, s. 311-321. – [Inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej do-
konanych przez K. Staemmlera w tekście i przypisach].

109. Gladrow Wolfgang, Gutschmidt  Karl, Seemann Klaus Dieter: 
Bibliographie slawistischer Veröffentlichungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1983/1987-1992. – München, 2002. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język niemie-
cki].

110. Obrączka Piotr: Polskie przekłady okresu 1887-1914 w niemie-
ckich bibliografiach literackich // Orbis Linguarum. – 2001, Vol. 18, 
s. 97-104. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

111. Drews Peter: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen 1800-1850. 
– München, 2000.

112. Kuczyński  Krzysztof A.: Karl Dedecius. Bibliografia przedmioto-
wa // W: Karl Dedecius – ambasador kultury polskiej w Niemczech / 
red. Krzysztof A. Kuczyński , Irena Bartoszewska. – Łódź, 2000. 
– S. 204-212. – [Zawiera m.in. bibliografię podmiotową K. Dedeciu-
sa, w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].

113. Papiór  Jan: Von der verstummten Feder eines modernen deutschen 
Übersetzers. In Memoriam Klaus Staemmler (1921-1999) // Studia 
Niemcoznawcze. – 2000, T. 20, s. 346-363. – [Zaw. bibliografię pod-
miotową K. Staemmlera, w tym wykaz jego przekładów literatury 
polskiej].

114. Polnische Literatur in Übersetzungen von Karl Dedecius / [publ. und 
ausst. Brita Eckert  und Harro Kieser]. – Leipzig, 2000. – [Zaw. 
m.in. bibliografię podmiotową K. Dedeciusa za lata 1958-2000, 
w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].

115. Skoczyński  Bogumił: Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) – 
przyjaciel literatury polskiej // Biblioteka. – 2000, Nr 4, s. 59-63. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej dokonanych przez 
K. Staemmlera].

116. Kuczyński  Krzysztof Antoni: Czarodziej z Darmstadt. Rzecz o Ka-
rolu Dedeciusie. – Łódź, 1999. – [Zaw. m.in. bibliografię podmioto-
wą K. Dedeciusa, w tym wykaz jego przekładów literatury polskiej].

117. Papiór  Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher 
Wechselbeziehungen (Versuch einer Bi-Bibliographie) // Studia 
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Niemcoznawcze. – 1999, T. 17, s. 180-214. – [Zaw. bibliografię dot. 
polsko-niemieckich i niemiecko-polskich związków literackich, 
w tym inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej na język nie-
miecki].

118. Polnische literatur in deutscher Übersetzung 1985-1998. Biblio-
graphie / red. Manfred Mack et al. – Darmsatdt ; Krakau, 1999.

119. Drews Peter: Recepcja beletrystyki polskiej na niemieckim obszarze 
językowym w drugiej połowie osiemnastego wieku // Wiek Oświece-
nia. – 1998, [T.] 13, s. 187-204. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypi-
sach].

120. Szewczyk Grażyna Barbara: W dialogu z polską książką. O litera-
turze polskiej w Niemczech lat dziewięćdziesiątych // Śląsk. – 1998, 
R. 4, nr 10, s. 42-44. – [Inf. bibliogr. w tekście].

121. Kneip Heinz: Polenbild und Rezeption polnischer Literatur in Deu-
tschland // W: Polen und Deutschland. Nachbarn in Europa / [red. 
Dietmar Storch]. – [Wyd 2 uaktual.]. – Hannover, 1996. – S. 103-
117. – [Inf. bibliogr. w tekście].

122. Polen im Spiegel deutscher Literatur der Jahre 1986-1996. Litera-
turzusammenstellung / erstellt von der Deutschen Bücherei Leipzig, 
im Auftrag der Firma Kubon & Sagner. – München, [1996] . – [Zaw. 
m.in. bibliografię przekładów literatury polskiej na język niemiecki].

123. Wegehaupt  Heinz: Bibliographie polnischer Kinder- und Jun-
gendliteratur in deutscher Sprache = Bibliografia polskiej literatu-
ry dziecięcej i młodzieżowej tłumaczonej na język niemiecki / uzup. 
Waldemar Klemm // W: Almanach zur polnischen Kinderkultur / 
[red. Günter Gorschenek i in.]. – Hamburg, 1996. –  S. 130-138.

124. Weichhaus Mathias, Mack Manfred: Polnische Literatur in deu-
tscher Übersetzung 1985-1995. Bibliographie. – Darmstadt, 1996.

125. Kuhnke Ingrid: Polnische schöne Literatur in deutscher Über-
setzung 1900-1992/93. Bibliographie. – Mainz, 1995.

126. Polnisch-deutsche Dramenübersetzung 1830-1988. Grundzüge und 
Bibliographie / bearbeitet von Doris Lemmermeier  et al. – Mainz, 
1990.

127. Kuczyński  Krzysztof A.: Polnische Literatur in deutscher Über-
setzung. Von den Anfängen bis 1985. Eine Bibliographie. – Darm-
stadt, 1987.

128. Polnische Prosaliteratur in DDR Verlagen 1949-1982. Übersetzungs-
bibliographie / bearbeitet von Ingrid Kuhnke. – Berlin (Ost), 1986.

129. Polonica Dedeciana. Literatura polska w pismach, tłumaczeniach 
i wydawnictwach Karla Dedeciusa – bibliografia wydawnictw książ-
kowych z lat 1959-1986 / [red. Tadeusza Zakrzewskiego; zesta-
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wienie bibliogr. „Polonica Dedeciana” przygotował do druku Hen-
ryk Baranowski]. – Toruń, 1986. – [Zaw. bibliografię przekładów 
literatury polskiej dokonanych przez K. Dedeciusa].

130. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Klaus Staemmler tłumacz i po-
pularyzator literatury polskiej w Republice Federalnej Niemiec // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria. – 1981, Z. 1, s. 137-
139. – [Zaw. wykaz przekładów książkowych dokonanych przez 
K. Staemmlera za lata 1958-1978].

131. Roguski  Piotr: Przekłady i recepcja literatury polskiej w Niem-
czech w latach 1831-1845 // W: Tenże: Tułacz polski nad Renem. 
Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845. – War-
szawa. 1981. – S. 76-153. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

132. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Literatura polska w RFN (1949-
1975) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica. – 1979, Nr 
31, s. 100-102. – [Inf. o przekładach literatury polskiej w latach 
1971-1975].

133. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Literatura RFN w Polsce oraz lite-
ratura polska w RFN (1971-1977) // Zaranie Śląskie. – 1978, R. 41, 
z. 1, s. 87-111. – [Omówienie recepcji wydawniczej; inf. bibliogr. 
w przypisach].

134. Kuczyński  Krzysztof Andrzej: Z poloników literackich w NRD 
i RFN // Zaranie Śląskie. – 1978, R. 41, z. 4, s. 678-700. – [Omówie-
nie recepcji wydawniczej, prac o literaturze oraz przekładów; inf. 
bibliogr. w przypisach].

135. Szyrocki  Marian: Aus die Geschichte der Rezeption polnischer Li-
teratur in Deutschland // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germa-
nica. – 1978, Nr 32, s. 119-133.

136. Staemmler  Klaus: Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 
1945-1977. Ein Verzeichnis. – 2. erweiterte Aufl. – Dortmund, 1977.

137. Kuhnke Ingrid: Die polnische Literatur in der DDR // Zeitschrift 
für Slavistik. –  1976, Bd. 21, H. 5, s. 648-655. – [Inf. bibliogr. 
w przypisach].

138. Nawrocki  Witold: Literarische Beziehungen zwischen der VR Po-
len und der DDR // Zeitschrift für Slavistik. – 1976, Bd. 21, H. 5, 
s. 638-647. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

139. Kuhnke Ingrid, Krause Friedhilde: Polnische schöne Literatur in 
deutscher Übersetzung 1900-1971. Bibliographie. – Berlin (Ost), 
1975.

140. Rosner  Edmund: Książka polska w Austrii // Literatura na Świecie. 
– 1975, nr 8, s. 346-353. – [Omówienie recepcji wydawniczej; zaw. 
inf. bibliogr. o przekładach literatury polskiej na język niemiecki].
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141. Dieckmann Eberhard: Polish literature in the German Democratic 
Republic // Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 67-69. – [Omó-
wienie recepcji wydawniczej].

142. Hexelschneider  Erhard: Literatura polska w Niemieckiej Re-
publice Demokratycznej // Przegląd Zachodni. – 1974, R. 30, nr 4, 
s. 296-313. – [Omówienie recepcji wydawniczej].

143. Staemmler  Klaus: A platform for Polish literature // Polish Litera-
ture. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 70-72. – [Omówienie recepcji wydawni-
czej w RFN].

144. Staemmler  Klaus: Fascynujące spotkanie z polską literaturą / przeł. 
Barbara L. Surowska // Literatura na Świecie. – 1974, nr 7, s. 300-
313. – [Omówienie recepcji wydawniczej literatury polskiej w RFN].

145. Witkowski  Witold Władysław: Deutsche Literatur in Polen – Pol-
nische Literatur in Deutschland / przeł. z pol. I. Lorenz. – Berlin, 
1974. – [Omówienie recepcji wydawniczej w Niemczech w XIX w.].

146. Dedecius  Karl: Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek / przeł. 
z niem. Egon Naganowski . – Kraków, 1973. – [Zaw. m.in. omó-
wienie przekładów i recenzji polskiej literatury polskiej w RFN].

147. Karbowska Krystyna: Die Rezeption der polnischen Literatur in 
der DDR und BDR 1956-1966 // Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Germanica. – 1973, Nr 17, s. 69-72. – [Omówienie recepcji wydaw-
niczej].

148. Büchle  Margarete: Polen // W: Taż: Osteuropäische Literatur in 
deutschen Übersetzungen. – Bonn, 1971. – S. 15-28. – [Inf. o prze-
kładach na język niemiecki w latach 1949-1970].

149. Staemmler  Klaus: Polnische Belletristik auf deutsch. Bibliogra-
-phie 1967-1970 // Begegnung mit Polen. – 1971, J. 8, H. 3/4, s. 55-
59. – [Wykaz przekładów].

150. Polnische Literatur. – Troisdorf, 1965.
151. Kurtzmann Louis: Die polnische Literatur in Deutschland. Biblio-

graphisch zusammengestellt. – Posen, 1881.
Zob. też poz. 205, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 252, 273, 286, 298, 
299, 317, 322, 323, 325, 340, 352, 354, 360, 375, 376, 381, 389, 400, 
401, 407.

Przekłady na język norweski

152. Selberg Ole Michael: Polsk litteratur i norsk oversettelse 1826-
1989 : en bibliografi = Literatura polska w przekładach norweskich 
1826-1989 : bibliografia. – [Oslo], 1991.

153. Røed Ragnar: Polen i norsk litteratur. Bibliografi. – Oslo, 1970.
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Przekłady na język portugalski

154. Kawka Mariano: Literatura polonesa com sotaque Brasileiro // 
W: Comunidades de ascendencia centro-oriental europea en Améri-
ca Latina al advenimiento del siglo XXI. Sus roles y funciones loca-
les e interculturales. Simposio SOC-3. 50 Congreso Internacional de 
Americanistas Varsovia 2000 Julio 10-14 / ed. Mariusz Malinow-
ski , Władysław T. Miodunka. – Warszawa, 2001. – S. 227-239. 
– [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury polskiej na język portu-
galski].

155. Siewierski  Henryk: Obraz da la literatura polonesa traduzidas em 
português // W: Tenże: História da literatura polonesa. – Brasília, 
2000. – S. 224-234. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach literatury pol-
skiej na język portugalski].

Przekłady na język rosyjski

156. Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego / zebrał, oprac. i ko-
mentarzem opatrzył Piotr Fast . – Katowice, 2004. – [Zaw. wykaz 
przekładów dokonanych przez J. Brodskiego].

157. Fast  Piotr: Spotkania z Brodskim (dawne i nowe). – Katowice, 2000. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów poezji polskiej dokonanych przez 
J. Brodskiego].

158. Fast  Piotr: Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego // W: Od 
symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księ-
ga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Porębie z oka-
zji jego jubileuszu / pod red. Piotra Fasta  i Barbary Stempczyń-
skiej . – Katowice, 1999. – S. 151-152. – [Zaw. wykaz przekładów 
poezji polskiej dokonanych przez J. Brodskiego].

159. Cieński  Marcin: Fazy i modele rosyjskiej recepcji polskiej litera-
tury w kontekście procesów modernizacyjnych w Rosji 1700-1825 
// Orbis Linguarum. –  1996, Vol. 5, s. 123-132. – [Inf. bibliogr. 
w przypisach].

160. Cybenko Elena Z.: Literatura polska w Rosji w czasach komer-
cjalizacji wydawnictw (lata dziewięćdziesiąte) // Przegląd Humani-
styczny. – 1995, nr 4, s. 59-68.

161. Kurant  Izalina L’vovna: Polska literatura piękna od XVI w. do po-
czątku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia 
przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych 
1711-1975. T. 1-2, 4. – Wrocław [etc.], 1982-1995.

162. Knigi dlâ detej. Proizvedeniâ zarubežnyh pisatelej v perevodah na 
russkij âzyk 1918-1978. Bibliografičeskij ukazatel’. – Moskva, 1979. 
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– [Zaw. m.in. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej na ję-
zyk rosyjski].

163. Agapkina Tamara: Literatura polska w ZSRR w latach 1918-
1939 // W: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie 
polsko-rosyjskie / red. Bohdan Gals ter  [i in.]. – Wrocław, 1978. – 
S. 251-271. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach].

164. Cybenko Elena: Iz istorii pol’sko-russkih literaturnyh svâzej XIX-
-XX vv. – Moskva, 1978. – [W przypisach m.in. inf. bibliogr. o prze-
kładach].

165. Cybenko Elena: Zur Erforschung der polnischen Literatur in 
der Sowjetunion // Zeitschrift für Slavistik. – 1976, Bd. 21, H. 5, 
s. 656-664. – [Omówienie recepcji wydawniczej literatury polskiej 
w ZSRR; inf. bibliogr. w przypisach].

166. Małek Eliza: Romans staropolski na Rusi. Stan i potrzeby badań 
// Slavia Orientalis. – 1976, R. 25, nr 2, s. 311-317. – [Omówienie 
przekładów polskich i piśmiennictwa o nich].

167. Borisov Viktor: Contemporary Polish literature in the Soviet Union 
// Polish Literature. – 1974, Y. 7, nr 1/2, s. 58-62. – [Omówienie re-
cepcji wydawniczej literatury polskiej w ZSRR].

168. Gajkowska Cecylia: O kartotekach przekładów w Bibliotece Li-
teratury Obcej w Moskwie // Biuletyn Polonistyczny. – 1974, R. 17, 
z. 53, s. 103-107.

169. Literatura i Isskustvo Narodov SSSR i Zarubežnyh Stran. Bibliogra-
fičeskij bûlleten’. – Moskva, 1974. – [Zaw. m.in. piśmiennictwo dot. 
pisarzy polskich w ZSRR oraz ich tłumaczenia].

170. Agrikolânski j  V. S.: Pol’skaâ lirika epohi romantizma // W: Ten-
że: Pol’skaâ romantičeskaâ lirika (metodičeskie rekomendacii k li-
teraturnomu večeru). – Moskva, 1973. – S. 35-63. – [Wykaz zaw. 
piśmiennictwo polskie oraz przekłady na język rosyjski].

171. Osnovnye proizvedeniâ inostrannoj hudožestvennoj literatury. Li-
teraturno-bibliografičeskij spravočnik. – 3 dopol. izd. – Moskva, 
1973. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów literatury polskiej na język 
rosyjski].

172. Mart i rosjan Gran: Polska literatura w Związku Radzieckim. Krót-
ki przegląd bibliograficzny // Nowe Drogi. – 1972, nr 12, s. 132-138. 
– [Omówienie].

Zob. też poz. 33, 52, 207, 211, 219, 251, 255, 259, 278, 285, 288, 295, 
296, 309, 311, 315, 316, 335, 347, 354, 359, 364, 365, 368, 380, 382, 
383, 386, 398.
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Przekłady na język serbsko-chorwacki (zob. też: Przekłady na język chor-
wacki i Przekłady na język serbski)

Zob. poz. 310, 411.

Przekłady na język serbski

173. Bunak Petar: Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svet-
skog rata). – Beograd, 1999.

Przekłady na język słowacki
174. Polonica Slovaca 1990-2002: bibliografia knižných prekladov poľ-

skej literatury / [vedecký redaktor: Marta Pančíková]. – Bratisla-
va, 2004.

175. Belák Blažej: Polská literatura // W: Tenże: Bibliografia slovenskej 
slavistiky. Knihy 1978-1980. – Martin, 1984. – S. 58-62. – [Wykaz 
przekładów polskiej literatury pięknej na Słowacji].

176. Sedlák Ján: Słowackie przekłady literatury polskiej // Miesięcznik 
Literacki. –  1978, R. 13, nr 8, s. 64-70. – [Omówienie recepcji wy-
dawniczej od 1945 r.].

177. Janaszek-Ivaničková Halina: O recepcji literatury polskiej na 
Słowacji // Literatura na Świecie. – 1974, nr 8 , s. 277-293.

178. Fircáková Kamila: Polśká literatúra na Slovensku 1945-1971. – 
Bratislava, 1973.

179. Vztahy slovenskej a pol’skej literatúry od klasicizmu po súčastnost’ 
/ ved. red. Mikulaš Bakoš. – Bratislava, 1972. – [W przypisach do 
poszczególnych tekstów inf. bibliogr. o przekładach na język słowa-
cki].

180. Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej. Księga referatów 
wygłoszonych na sesji naukowej polsko-słowackiej w dn. 11-12 maja 
1970 r. / [red. Maria Bobrownicka]. – Wrocław, 1972. – [Omó-
wienie recepcji; inf. bibliogr. w tekstach lub przypisach].

181. Polonica Slovaca: bibliografia slovensko-poľských literárnych vzťa-
hov v rokoch 1945-1966 / zost. Michal Fedor. – Martin, 1967.

182. Čo čítať z poľskej literatúry v slovenčine? (výberový zoznam) / spra-
coval Jozef Bánsky. – Bratislava, 1955.

Zob. też poz. 33, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 304, 361.

Przekłady na język słoweński

183. Jež Niko: Jubileusz profesor Rozki Štefan – lektorki języka polskiego 
w Uniwersytecie w Lublanie // Acta Universitatis Lodziensis. Kształ-
cenie Polonistyczne Cudzoziemców. – 1997, z. 9, s. 99-105. – [Zaw. 
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wykaz przekładów literatury polskiej dokonanych przez R. Štefan 
w latach 1945-1994].

184. Štefanova Rozka: Poljska književnost. – Ljubljana, 1960.
Zob. też poz. 310.

Przekłady na język szwedzki

185. Kal inowski  Mariusz: Półka z książkami (rodzaj polskiej obecno-
ści) // Przekładaniec. – 2004, nr 12, z. 1, s. 162-175. – [Adnotowany 
wykaz przekładów literatury polskiej na język szwedzki].

186. Teodorowicz-Hel lman Ewa: Polsko-szwedzkie kontakty litera-
ckie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży. – Warszawa, 2004. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej na język szwedzki oraz szwedzkiej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej na język polski za lata 1890-2000].

187. Uggla Andrzej Nils: Polska literatura w Szwecji. Dwanaście wykła-
dów. – Gdańsk, 2003. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

188. Teodorowicz-Hel lman Ewa: Polska literatura dziecięca i mło-
dzieżowa w Szwecji // W: Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań 
nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. 
Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. – Kraków, 2001. – S. 105-109. 
– [Zaw. wykaz przekładów polskiej literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej na język szwedzki za lata 1890-1996].

189. Ǻkerström Hans: Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till 
svenska. Bibliografia szwedzkich przekładów z polskiej literatury 
pięknej. – Göteborg, 1972 (2., omarbetade och utökade uppl. Göte-
borg, 1999; 3., omarbetade och utökade uppl. Göteborg 2006).

190. Trypućko Józef: The reception of Polish literatur in Sweden during 
the interwar period / przeł. Gordon El l iot  // W: Swedish-Polish lite-
rary contacts / ed. Nils Ake Nilsson. – Stockholm, 1979. – S. 115-
130.

Zob. też poz. 302, 337, 338, 339, 388.

Przekłady na język ukraiński

191. Posudnevska Tetâna: Literatura zarubižnih socialističnih krain 
na Ukraini. Karotka bibliografâ knižkovih vidan’ 1968-1972 rokiv // 
W: Literatura pravdi i progresu / [red. Grigoríj Davidovič Verves]. 
– Kiïv, 1974. – S. 360-362: Pol’ša.

192. Verves Grigorìj Davidovič: Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. 
Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wie-
ku / przeł. z ukr., red. nauk. Marian Jakóbiec. – Warszawa, 1972. 
– [Omówienie recepcji twórczości polskiej na Ukrainie].
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Zob. też poz. 33, 52, 207, 210, 255, 403, 404.

Przekłady na język węgierski

193. Fegó Lajos: A lengyel irodalom Magyarországon, 1945-1990. Válo-
gatott biblográfia. – Budapest, 1995. – [Wybrana bibliografia wę-
gierska dotycząca literatury polskiej w latach 1945-1990].

194. Autorzy polscy na Węgrzech. Bibliografia 1945-1986 / [red. Imre 
Mehályi]. – Budapest, 1987.

195. Ecsedy Andorné, Gál iczky Éva: A lengyel szépirodalom 
Magyarországon 1945-1980. Válogatott bibliográfia. – Budapest, 
1982.

196. Cygielska-Guttman Elżbieta: János Tomcsányi, tłumacz i popu-
laryzator literatury polskiej na Węgrzech // Acta Philologica. – 1978, 
nr 8, s. 49-56. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

197. Lengyel szerzök 1975 évben magyar nyelven megjelent müvei. – 
Budapest, [1976].

198. Lengyel szerzök magyarországon 1945-1970. – Budapest, 1971. – 
[Zaw. inf. o przekładach polskiej literatury i prac z innych dziedzin].

199. Kovács Endre: A lengyel irodalom története. – [Budapest], 1960.
Zob. też poz. 313.

Przekłady na język włoski

200. Ziel iński  Andrzej: Literatura polska we Włoszech międzywojen-
nych // Rocznik Biblioteki Narodowej. – 2004, T. 36, s. 299-331. – 
[Inf. bibliogr. w przypisach].

201. Raffo Anton M.: Polish books in Italy // Polish Literature. – 1974, 
Y. 7, nr 1/2, s. 73-76. – [M.in. omówienie recepcji literatury polskiej 
we Włoszech].

202. Preisner  Walerian: Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 
1800-1939 w świetle bibliografii. – Toruń, 1949.

Zob. też poz. 246, 327, 354, 397, 415.

III. Bibliografie przekładów twórczości poszczególnych pisarzy pol-
skich
203. Sadkowski  Wacław: Bibliography of books by Jerzy Andrzejew-

ski. Bibliography of foreign language editions of the books of Jerzy 
Andrzejewski // W: Tenże: Andrzejewski. – Warsaw, 1975. – S. 53-62. 
– (Profiles of Contemporary Writers).

204. Bałakier  Alicja: Bibliographies des oeuvres de Miron Białoszew-
ski. Traductions des oeuvres de Miron Białoszewski. Traductions des 
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oeuvres de Miron Białoszewski insérées dans les suivantes antho-
logies // W: Sandauer  Artur: Białoszewski. –Warszawa, 1978. – 
S. 69-72. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).

205. Matkowska Ewa, Polechoński  Krzysztof: Tadeusz Borowski 
i jego twórczość w NRD // Orbis Linguarum. – 2007, Vol. 31, s. 329-
346. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

206. Jasion Jan Teofil: Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941). A biblio-
graphy of works in languages other than polish // Dialogue and Uni-
versalism. – (1999), Vol. 9, nr 5/6 , s. 111-116. – [Zaw. m.in. inf. 
bibliogr. o przekładach].

207. Lozins’ki j  I. N.: L’vivskij periodžitiâ i tvorčosti Tadeuša Boâ-
-Želens’kogo (1939-1941). Bibliografičnij pokažčik. – L’viv, 1984. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości T. Boya-Żeleńskiego na 
języki rosyjski i ukraiński].

208. Biographie et bibliographie de Kazimierz Brandys // Les Nouveaux 
Cahiers Franco-Polonais. – 2002, nr 1, s. 113-116. – [Zaw. m.in. wy-
kaz przekładów twórczości K. Brandysa na język francuski].

209. Nawrocki  Witold: Bibliografia utworów Romana Bratnego. 
Bibliografia przekładów utworów Romana Bratnego na języki obce 
// W: Tenże: Bratny. –Warszawa, 1972. – S. 50-53. –  (Sylwetki 
Współczesnych Pisarzy).

210. Kulik V. P.: Vladislav Bronevs’kij v Ukrains’kij RSR. Bibliogra-
fičnij pokažčik / peredm. I. M. Lozins’kogo. – L’viv, 1971. – [Zaw. 
m.in. wykaz przekładów twórczości Władysława Broniewskiego na 
język ukraiński].

211. Lichodziejewska Feliksa: Wojenne losy wierszy : z zagadnień 
recepcji poezji Broniewskiego w latach wojny i okupacji // W: Wła-
dysław Broniewski w poezji polskiej. Materiały z międzynarodowej 
sesji naukowej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy urodzin przez 
Instytut Badań Literackich PAN w dniach 15 i 16 grudnia 1972 roku 
w Warszawie / [red. nauk. Maria Janion]. – Warszawa, 1976. – 
S. 300-321. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

212. Lichodziejewska Feliksa: Twórczość Władysława Broniewskie-
go. Monografia bibliograficzna. – Warszawa, 1973. – [Zaw. m.in. 
inf. bibliogr. o przekładach].

213. Fik Marta: Bibliografia utworów Jerzego Broszkiewicza. Biblio-
grafia wystawień utworów teatralnych, telewizyjnych i ważniej-
szych słuchowisk radiowych Jerzego Broszkiewicza. Bibliografia 
przekładów utworów Jerzego Broszkiewicza na języki obce // W: Taż: 
Broszkiewicz. – Warszawa, 1971. – S. 51-59. – (Sylwetki Współczes-
nych Pisarzy).



Materiały do bibliografii bibliografii przekładów polskiej 
167

214. Melkowski  Stefan: Bibliography of works of Ernest Bryll. Biblio-
graphy of translations of Ernest Bryll works. Anthologies // W: Ten-
że: Bryll. – Warsaw, 1974. – S. 47-50. – (Profiles of Contemporary 
Writers).

215. Brzozowski  Stanisław: Sam wśród ludzi / oprac. Marta Wyka. 
– Wrocław, 1979. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o wy-
branych przekładach twórczości S. Brzozowskiego].

216. Prussak Maria: Stanisław Brzozowski i teatr. Przegląd bibliogra-
ficzny // Pamiętnik Teatralny. – 1977, R. 26, z. 2, s. 212-236. – [Zaw. 
m.in. zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach].

217. Makowiecki  Andrzej Zdzisław: Bibliographie des oeuvres prin-
cipales de Bohdan Czeszko. Scénarios et oeuvres portées à l’écran. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Bohdan Czeszko // 
W: Tenże: Czeszko. – Warszawa, 1979. – S. 61-63. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).

218. Makowiecki  Andrzej Zdzisław: Bibliografia ważniejszych utwo-
rów Bohdana Czeszko. Scenariusze i ekranizacje filmowe. Bibliogra-
fia przekładów dzieł Bohdana Czeszko na języki obce // W: Tenże: 
Czeszko. – Warszawa, 1972. – S. 50-51. – (Sylwetki Współczesnych 
Pisarzy).

219. Stanûkovič  Â.: Realizm Marii Dombrovskoj. – Moskva, 1974. – 
[Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości Marii Dąbrowskiej na 
język rosyjski].

220. Rogalski  Aleksander: Bibliography of Jan Dobraczyński books. 
Bibliography of translations of Jan Dobraczyński works // W: Tenże: 
Jan Dobraczyński. – Warsaw, 1981. – S. 40-48. – (Profiles of Con-
temporary Writers).

221. Rogalski  Aleksander: Bibliographie des oeuvres de Jan Dobra-
czyński. Bibliographie des traductions des oeuvres de Jan Dobra-
czyński // W: Tenże: Dobraczyński. – Varsovie, 1972. – S. 34-36. 
– (Les Écrivains Contemporains Polonais).

222. Bzdawka Urszula: Arkady Fiedler. Poradnik bibliograficzny. – 
Poznań, 1984. – [Bibliografia twórczości A. Fiedlera zaw. m.in. inf. 
bibliogr. o przekładach].

223. Maciąg Włodzimierz: Bibliografia przekładów dzieł Kornela Fili-
powicza na języki obce // W: Tenże: Filipowicz. – Warszawa, 1972. 
– S. 63. – (Sylwetki Współczesnych Pisarzy).

224. Aszyk-Bangs Urszula: Teatr kontestacji i lustrzanych odbić. O  re-
cepcji dramaturgii Gombrowicza w Hiszpanii // Pamiętnik Teatralny. 
– 2004,  R. 53, z. 1/4, s. 370-384. – [Inf. bibliogr. w przypisach].
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225. Gombrowicz Rita: Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i doku-
menty 1939-1963. – Kraków, 2005. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów 
twórczości W. Gombrowicza na język hiszpański].

226. Gombrowicz Witold: Ferdydurke / oprac. Włodzimierz Bolecki . 
– Kraków, 2007. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o prze-
kładach dzieła].

227. Gombrowicz Witold: Varia. – Paryż, 1973. – (Dzieła zebrane ; 
T. 10). – [Zaw. m.in. wykaz utworów W. Gombrowicza w wydaniach 
książkowych w języku polskim i w tłumaczeniach na języki obce].

228. Gombrowicz, une gueule de classique? / publ. sous la dir. de Małgo-
rzata Smorąg-Goldberg. – Paris, 2007. – [Zaw. bibliografię prze-
kładów twórczości W. Gombrowicza].

229. Gombrowicz / ce cahier a été dirigé par Constantin Jelenski  et 
Dominique de Roux. – Paris, 1971. – [Bibliografia do publikacji 
oprac. przez Zdravko Malicia  i Ritę Gombrowicz zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości W. Gombrowicza na język francuski].

230. Holmgren Beth: Witold Gombrowicz w Stanach Zjednoczonych 
// W: Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, 
społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej / red. Ewa 
Płonowska-Ziarek. – Kraków, 2001. – S. 331-344. – [Inf. bi-
bliogr. w przypisach]. 

231. Łapiński  Zdzisław, Kuharski  Allen J.: Bibliografia // W: Gomb-
rowicz Witold: Bakakaj i inne opowiadania. – Kraków, 2002. – 
S. 366-391. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów dzieła].

232. Margański  Janusz, Kuharski  Allen J.: Bibliografia // W: Gomb-
rowicz Witold: Iwona, księżniczka Burgunda / Oprac. Janusz Mar-
gański . – Kraków, 2008. – S. 201-289. – [Zaw. m.in. wykaz prze-
kładów dzieła].

233. Pietrek Daniel: „Szlachcica polskiego pojedynki cieniów”. Recep-
cja dramatów Witolda Gombrowicza w niemieckim obszarze języko-
wym. – Wrocław, 2006. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości 
W. Gombrowicza na język niemiecki].

234. Pietrek Daniel: Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza w nie-
mieckim obszarze językowym // Pamiętnik Teatralny. – 2004, R. 53, 
z. 1/4, s. 235-261. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

235. Walczak-Andersen Ewa: Recepcja teatralna Witolda Gombrowi-
cza w Danii // Pamiętnik Teatralny. – 2004, R. 53, z. 1/4 , s. 348-369. 
– [Inf. bibliogr. w przypisach].

236. Witold Gombrowicz – bibliografia. Wykaz przekładów na język nie-
miecki / praca zbiorowa pod red. Wydawnictwa Danowski Press Bia-
łogard. – Białogard, 2002.
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237. Zybura Marek: Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii twór-
czości Witolda Gombrowicza // W: „Patagończyk w Berlinie”. 
Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej / wybór i oprac. 
Marek Zybura ; przy współpracy Izabeli Surynt . – Kraków, 2004. 
–  S. 531-615. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach na język niemiecki].

238. Zybura Marek: Witold Gombrowicz. Mit einem bibliographischen 
Anhang zur Rezeption seiner Werke im deutschsprachigen Raum  // 
Orbis Linguarum. – 1995, Vol. 3, s. 104-112. – [Bibliografia dot. 
recepcji twórczości W. Gombrowicza zaw. m.in. inf. o przekładach 
na język niemiecki].

239. Stępczak Danuta: Stanisław Grochowiak 1934-1976. Bibliografia. 
– Leszno, 1982. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach].

240. Kuncewicz Piotr: Most important works of Stanisław Grochowiak. 
Translations of Stanisław Grochowiak works. Works by Stanisław 
Grochowiak have been published in the following anthologies […] 
// W: Tenże: Grochowiak. – Warsaw, 1976. – S. 53-57. – (Profiles of 
Contemporary Writers).

241. Łukasiewicz Jacek: Bibliographie des oeuvres de Jerzy Harasy-
mowicz (recueils de poèmes). Traductions des oeuvres de Jerzy Ha-
rasymowicz. Traductions des oeuvres de Jerzy Harasymowicz figu-
rant dans les anthologies // W: Tenże: Harasymowicz. – Varsovie, 
1983. – S. 45-51. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).

242. Krasoń Katarzyna: W zwierciadle obcej literatury. Recepcja 
Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech. – 
Szczecin, 2007. – [Zaw. m.in. omówienie przekładów twórczości 
Z. Herberta i T. Karpowicza na język niemiecki].

243. Krasoń Katarzyna: W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbi-
gniewa Herberta w Niemczech) // Napis. – 2005, Ser. 11, s. 325-349. 
– [Inf. bibliogr. w przypisach].

244. Herling-Grudziński  Gustaw: Biała noc miłości. Opowiadania. 
– Warszawa, 2002. – [Nota biograficzna zaw. m.in. wykaz przekła-
dów dzieła na języki francuski i niderlandzki].

245. Herl ing-Grudziński  Gustaw: Godzina cieni. Eseje / [posłowie 
i nota o autorze Zdzisław Kudelski]. – Warszawa, 1997. – [Nota 
bibliograficzna zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach dzieła].

246. Herl ing-Grudziński  Gustaw: Wyjścia z milczenia. Szkice. – 
Warszawa, 1998. –  [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o prze-
kładach szkiców na język włoski].

247. Kudelski  Zdzisław: Bibliographie de l’oeuvre de Gustaw Herling-
-Grudziński // Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais. – 2004, nr 3, 
s. 137-148. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach na język francuski].



Anna Seweryn
170

248. Rogatko Bogdan: Oeuvres de Tadeusz Hołuj. Ouvrages de Hołuj 
traduits en langues étrangères. Oeuveres de Tadeusz Hołuj qui fi-
gurent dans des anthologies // W: Tenże: Hołuj. – Varsovie, 1981. 
– S. 56-64. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).

249. Rogatko Bogdan: Bibliography of books by Tadeusz Hołuj. Biblio-
graphy of translation of works by Tadeusz Hołuj // W: Tenże: Hołuj. 
– Warszawa, 1978. – S. 62-64. – (Profiles of Contemporary Writers).

250. Bugajski  Leszek: Bibliography of works by Ireneusz Iredyński. 
Translations of works by Ireneusz Iredyński // W: Tenże: Iredyński. – 
Warszawa, 1979. – S. 53-56. – (Profiles of Contemporary Writers).

251. Cybenko Elena : Dzieła Jarosława Iwaszkiewicza w Związku Ra-
dzieckim // Przegląd Humanistyczny. – 1979, R. 23, nr 9, s. 33-44. 
– [Omówienie i inf. bibliogr. w przypisach].

252. Jarosław Iwaszkiewicz // „Bibliographische Kalenderblatter der Ber-
liner Stadtbibliothek. – 1974, Jg. 12, H. 2, s. 34-40. – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości J. Iwaszkiewicza opublikowanych 
w NRD].

253. Matuszewski  Ryszard: Bibliographie des traductions des oeuv-
res de Jarosław Iwaszkiewicz // W: Tenże: Iwaszkiewicz. – Varsovie, 
1971. – S. 50-54. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).

254. Matuszewski  Ryszard: Bibliography of works of Jarosław Iwasz-
kiewicz. Screenplays and screen versions. Translations of foreign 
authors // W: Tenże: Iwaszkiewicz. – Warsaw ,1976. – S. 43-56. – 
(Profiles of Contemporary Writers).

255. Sobol  Eugeniusz: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w ocenie ra-
dzieckich, rosyjskich i ukraińskich badaczy literatury // Pamiętnik 
Literacki. – 2006,  R. 97, z. 2, s. 155-180. – [Inf. bibliogr. o przekła-
dach w tekście i przypisach].

256. Chojnacki  Wojciech: Bibliografia utworów Aleksandra Janty-
-Połczyńskiego drukowanych w czasopismach i pracach zbiorowych 
// W: Janta. Człowiek i pisarz / pod red. Jerzego R. Krzyżanow-
skiego. – Londyn, 1982. – S. 305-346. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach].

257. Kowalik Jan: Bibliografia druków zwartych Aleksandra Janty-
-Połczyńskiego // W: Janta. Człowiek i pisarz / pod red. Jerzego 
R. Krzyżanowskiego. – Londyn, 1982. – S. 347-357. – [Zaw. 
m.in. inf. bibliogr. o przekładach].

258. Skrobiszewska Halina: Ouvrages plus importants pour enfants de 
Hanna Januszewska. Traductions des oeuvres de Hanna Januszew-
ska. Oeuvres de Hanna Januszewska dans les anthologies // W: Taż: 
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Januszewska. – Varsovie, 1979. – S. 60-64. – (Les Écrivains Con-
temporains Polonais).

259. Prutcev Boris: Bruno Jasenskij. Očerk tvorčestva. – Rzeszów, 1974. 
– [Zaw. bibliografię przedmiotowo-podmiotową Bruno Jasieńskie-
go w językach polskim i rosyjskim, w tym inf. o przekładach].

260. Trznadel  Jacek: Bibliographie des oeuvres de Mieczysław Jastrun. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Mieczysław Jastrun // 
W: Tenże: Jastrun. – Varsovie, 1981. – S. 59-68. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).

261. Okoń Longin Jan: Portret Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. – 
Chełm, 1983. – [Bibliografia podmiotowa twórczości K. A. Jawor-
skiego zaw. m.in. inf. o jego przekładach literatury polskiej i na język 
polski].

262. Smolka Iwona: Bibliographie des oeuvres de Anna Kamieńska. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Anna Kamieńska. 
Anthologies dans lesquelles figurent les traductions des oeuvres de 
Anna Kamieńska // W: Taż: Kamieńska. – Varsovie, 1974. – S. 48-54. 
– (Les Écrivains Contemporains Polonais).

263. Kapuściński  Ryszard: Izbrano. – Sofija, 2001. – [Zaw. bibliogra-
fię przekładów twórczości R. Kapuścińskiego].

264. Wolny-Zmorzyński  Kazimierz: Wobec świata i mediów. Ryszar-
da Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-
-polityczne. – Kraków, 1999. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów ksią-
żek R. Kapuścińskiego].

265. Wolny-Zmorzyński  Kazimierz: O twórczości Ryszarda Kapuś-
cińskiego. Próba interpretacji. – Rzeszów, 1998. – [Bibliografia zaw. 
m.in. inf. o przekładach książek R. Kapuścińskiego].

266. Kasprowicz Jan: Wybór poezji / oprac. Jan Józef Lipski . – 
Wyd. 2 zm. – Kraków, 1973. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. 
wykaz ważniejszych przekładów twórczości J. Kasprowicza].

267. Loth Roman: Jan Kasprowicz. – Wrocław, 1994. – (Bibliografia 
Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 18 cz. 2). – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów twórczości J. Kasprowicza].

268. Śl iz iński  Jerzy: Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich // W: Z pol-
skich studiów slawistycznych. Ser. 4. Cz. 2 / red. Maria Janion 
[i in.]. – Warszawa, 1972. – S. 117-129. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. 
o przekładach twórczości J. Kasprowicza na języki czeski i łużycki, 
opublikowanych w Czechosłowacji i na Łużycach].

Karpowicz Tymoteusz – zob. poz. 242.
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269. Goreń Andrzej: Books by Julian Kawalec. Books by Julian Kawalec 
translated into foreign languages // W: Tenże: Kawalec. – Warsaw, 
1978. – S. 49-52. – (Profiles of Contemporary Writers).

270. Kętrzyński  Wojciech: Z księgi pieśni człowieka niemczonego / 
wstęp i oprac. Andrzej Wakar. – Olsztyn, 1980. – [Bibliografia do 
publikacji zaw. m.in. inf. o przekładach twórczości W. Kętrzyńskie-
go].

271. Bar  Adam: Jan Kochanowski w obcych językach (próba bibljo-
grafji). – Kraków, 1930.

272. Hammarberg Gitta: Jan Kochanowski a czytelnik amerykański // 
Poezja. – 1980, R. 15, nr 8/9, s. 209-218. – [Zaw. m.in. wykaz prze-
kładów twórczości Jana Kochanowskiego na język angielski].

273. Hoepp Willi: Zur übersetzung von Werken Jan Kochanowski‘s // 
Zeitschrift für Slavistik. – 1977, Bd. 22, H. 3, s. 391-403. – [Inf. 
bibliogr. w tekście i przypisach].

274. Korolko Mirosław: Bibliografia przekładów utworów Jana Kocha-
nowskiego // W: Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości 
/ Oprac. Tenże. – Warszawa, 1980. – S. 680-690.

275. Faber-Chojnacka Anna, Góra Barbara: Bibliografia przekładów 
utworów Marii Konopnickiej za lata 1879-1979. – Kraków, 1986.

276. Giergielewicz Mieczysław: Z półwiecza Konopnickiej w Amery-
ce i Anglii // W: Tenże: Studia i spotkania literackie. – Warszawa, 
1983. – S. 244-268. – [Zaw. bibliografię publikacji M. Konopnickiej 
wydanych w Wielkiej Brytanii i USA oraz inf. bibliogr. w tekście 
i przypisach].

277. Kania  Tadeusz: Konopnicka w świecie // W: Wokół Marii Konop-
nickiej / pod red. Łucji Dawid. – Cieszyn, 1998. – S. 89-96. – [Inf. 
bibliogr. w tekście i przypisach].

278. Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę śmier-
ci poetki, Kalisz 16-17 IX 1970 / red. nauk. Krystyna Tokarzów-
na. – Warszawa, 1972. – [Zaw. m.in. bibliografię przekładów poezji 
i prozy M. Konopnickiej oraz teksty nt. recepcji jej twórczości za 
granicą; w przypisach inf. bibliogr. dot. przekładów na języki rosyj-
ski i angielski].

279. Szczurek Kazimierz: Przekłady utworów Marii Konopnickiej na 
język esperanto // W: Wokół Marii Konopnickiej / pod red. Łucji Da-
wid. – Cieszyn, 1998. – S. 97-101. – [Inf. bibliogr. w tekście i przy-
pisach].

280. Wrona Sylwia: Konopnicka w języku czeskim // W: Wokół Marii 
Konopnickiej / pod red. Łucji Dawid. – Cieszyn, 1998. – S. 103-
108. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
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281. Skibińska Elżbieta: Przekłady powieści Tadeusza Konwickiego 
(wykaz) // W: Konwicki i tłumacze / pod red. Elżbiety Skibińskiej . 
– Łask, 2006. – S. 59-63.

282. Wegner  Jacek: Bibliographie des oeuvres de Tadeusz Konwicki. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Tadeusz Konwicki // 
W: Tenże: Konwicki. – Varsovie, 1973. – S. 49-51. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).

283. Lewin Aleksander: Korczak znany i nieznany. – Warszawa, 1999. 
– [Bibliografia zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości Janusza 
Korczaka].

284. Wasi ta  Ryszard: Foreign translations and books about Janusz Kor-
czak // Dialogue and Universalism. – 1997, Vol. 7, nr 9/10, s. 173-
177. – [Omówienie książek J. Korczaka tłumaczonych na różne ję-
zyki i zagraniczne piśmiennictwo o nim].

285. Świdziński  Jerzy: Z dziejów recepcji twórczości Krasińskiego 
w Rosji // W: Wydalony z Parnasu / pod red. Jerzego Świdzińskie-
go. – Poznań, 2003. – S. 191-198. – [Inf. bibliogr. o twórczości Zyg-
munta Krasińskiego w tekście i przypisach].

286. Cieśla  Michał: Rzecz o pierwszych austriackich przekładach Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego na język niemiecki // Studia Niemco-
znawcze. – 1997, T. 13, s. 145-153. – [Inf. bibliogr. w tekście i przy-
pisach].

287. Stupkiewicz Stanisław, Śl iwińska Irmina, Roszkowska- 
Sykałowa Wanda: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny. 
– Warszawa, 1966. –  (Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Kor-
but” ; t. 12). – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości J. I. Kra-
szewskiego].

288. Vasi lenko Volodimir: Kraševskij v Rossijskoj imperii (1812-
1863-1917). – Poznań, 2002. – [Zaw. bibliografię podmiotowo- 
przedmiotową J. I. Kraszewskiego, w tym inf. o przekładach na ję-
zyk rosyjski].

289. Janaszek-Ivaničková Halina: Literary works by Maria Kunce-
wiczowa. Translations of works by Maria Kuncewiczowa. Works by 
Maria Kuncewiczowa // W: Taż: Kuncewiczowa. – Warsaw, 1974. – 
S. 53-57. – (Profiles of Contemporary Writers).

290. Kazimierzyk Barbara: Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczo-
ści Marii Kuncewiczowej. – Warszawa, 1977. – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów twórczości M.  Kuncewiczowej oraz wykaz dokonanych 
przez nią przekładów na język polski].

291. Sadkowski  Wacław: Bibliographie des oeuvres de Andrzej Kuś-
niewicz. Bibliographie des traductions des oeuvres de Andrzej Kuś-
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niewicz // W: Tenże: Kuśniewicz. – Varsovie, 1980. – S. 49-51. – (Les 
Écrivains Contemporains Polonais).

292. Balcerzak Ewa: Bibliography of works by Stanisław Lem. Biblio-
graphy of translations of Stanisław Lem // W: Taż: Lem. – Warsaw, 
1973. – S. 49-54. – (Profiles of Contemporary Writers).

293. Damborský Jiři: Czeskie przekłady Lema // Poglądy. – 1978, nr 12, 
s. 18. – [Zaw. inf. bibliogr. o przekładach utworów S. Lema na język 
czeski]. 

294. Hajduk-Gawron Wioletta: Bibliografia tłumaczeń twórczości Sta-
nisława Lema // Postscriptum. – 2006, nr 1, s. 196-227. – [Wykaz 
adnotowany].

295. Jaźniewicz Wiktor: Rosyjskojęzyczne publikacje Stanisława Lema 
// Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 1, s. 213-234. – [Wy-
kaz adnotowany].

296. Krajewska Monika: Polsko-rosyjski słownik Lemowych neologi-
zmów. – Toruń, 2006. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości 
S. Lema na język rosyjski].

297. Majewski  Paweł: Między zwierzęciem a maszyną. Utopia techno-
logiczna Stanisława Lema. – Wrocław, 2007. – [Zaw. bibliografię 
dzieł S. Lema, w tym inf. o przekładach].

298. Rzeszotnik Jacek: Deutschsprachige Erstveröffentlichungen der 
Behandelten werke von Stanisław Lem // W: Tenże: Ein zerebraler 
Schriftsteller und Philosoph namens Lem. Zur Rekonstruktion von 
Stanisław Lems Autoren- und Werkbild im deutschen Sprachraum 
anhand von Fallbeispielen. – Wrocław, 2003. – S. 255-285. – [Zaw. 
m.in. inf. o przekładach twórczości S. Lema].

299. Rzeszotnik Jacek: Melioristisch gefärbte Zukunftsvisionen. Zur 
deutschen Rezeption von Stanisław Lems „realsozialistischem” 
phantastischem Roman „Gast im Weltraum” // W: Der Hüter des 
Humanen. Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag 
/ hrsg. von Edward Białek, Marek Hałub und Eugeniusz Tomi-
czek. – Dresden ; Wrocław, 2007. – S. 92-110. – [Inf. bibliogr. 
w przypisach].

300. Adam Mickevič u druku Belarusi. Biblijagrafija // W: Adam Micke-
vič i Belarus’ / uklad. V. Gryškevič . – Minsk, 1997. – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości Adama Mickiewicza na języki biało-
ruski, rosyjski i armeński].

301. Adam Mickiewicz / [uspoř: Marie Sobotková, Jiří Fiala]. – Olo-
mouc, 1999. – [W niektórych tekstach i przypisach inf. bibliogr. 
m.in. o przekładach dzieł A. Mickiewicza w Czechach].
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302. Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av dikta-
rens födelse / ed. Ewa Teodorowicz-Hellman. – Stockholm, 
1998. – [Zaw. wykaz przekładów twórczości A. Mickiewicza na ję-
zyk szwedzki].

303. Adomas Mickevičius ir Lietuva. Poeto 200-uju gimimo metiniu jubi-
liejui skirtos parodos katalogas. – Vilnius, 1998. – [Katalog wysta-
wy poświęconej dwusetnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza, zaw. 
m.in. wykaz przekładów jego twórczości na język litewski].

304. Bánsky Jozef: Slovenske mickiewicziána (bibliografia). – Bratisla-
va, 1955.

305. Bečka Josef Václav, Kremlová Maria Olga: Czeska biblio-
grafia Adama Mickiewicza: 1826-1960 / red. nauk. Stefan Vrtel- 
-Wierczyński . – Wrocław, 1965.

306. Brensztejn Michał Eustachy: Bibljografja utworów Mickiewicza 
przełożonych na język litewski. – Wilno, [1927].

307. Coleman Arthur Prudden, Coleman Marion Moore: Adam Mi-
ckiewicz in English. – Schenectady, N.Y., 1940.

308. Coleman Marion Moore: Adam Mickiewicz in English (1827-
1955). – Cambridge Springs, 1954.

309. Cybenko Elena Z.: „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza 
w rosyjskich przekładach i w krytyce (do roku 1917) // Przegląd Hu-
manistyczny. – 1998, R. 42, nr 5/6, s. 111-115. – [Inf. bibliogr. w tek-
ście i w przypisach].

310. Durković-Jakšić  Ljubomir: Przekłady z dzieł Mickiewicza opub-
likowane do 1988 r. w języku serbochorwackim i słoweńskim // 
W: Tenże: Mickiewicz i Jugosłowianie. – Poznań, 1984. – S. 188-
205. – [Omówienie i wykaz przekładów fragmentów utworów 
A. Mickiewicza].

311. Grosbart  Zygmunt: Puszkinowskie tłumaczenia poezji Mickiewi-
cza. Stan i perspektywy badań // W: 50 lat polskiej rusycystyki litera-
turoznawczej / pod red. Barbary Stempczyńskiej  i Piotra Fasta . 
– Katowice, 2000. – S. 141-150. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

312. Kaupuż Anna: O litewskich przekładach Mickiewicza // Rocznik 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – 1977, R. 12, 
s. 75-82. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

313. Kozocsa Sándor: Mickiewicz Magyaroszágon. A költő hala´la´nak 
sza´zadik e´vfordulo´ja´ra. – Budapest, 1955.

314. Kral-Leszczyński  Andrzej: Znajomość twórczości Adama Mi-
ckiewicza w Finlandii // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza. – 1977, R. 12, s. 70-74. – [Inf. bibliogr. w tek-
ście i przypisach].
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315. Kucharska Eugenia: Mickievič i rossijane // Slavica Stetinen-
sia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. – 1999, nr 9, 
s. 5-22. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

316. Kurant  Izalina L’vovna: Polska literatura piękna od XVI w. do po-
czątku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. T. 3: Adam 
Mickiewicz. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w ję-
zyku rosyjskim wydanych w latach 1825-1981. – Wrocław [etc.], 
1988.

317. Kurtzmann Ludwik: Die Mickiewicz-Literatur in deutscher Spra-
che. – Posen, 1888.

318. Löw Ryszard: „Pan Tadeusz” po hebrajsku. Dzieje przekładu, wy-
dania i recepcji krytycznej // W: Tenże: Rozpoznania. Szkice litera-
ckie. – Kraków, 1998. – S. 65-84. – [Inf. bibliogr. w tekście i przy-
pisach].

319. Löw Ryszard: „Pan Tadeusz” po hebrajsku. Dzieje przekładu, wy-
dania i recepcji krytycznej // Literatura na Świecie. – 1998, nr 9, 
s. 299-313. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach]. 

320. Löw Ryszard: Mickiewicz w kręgu hebrajskim // Więź. – 1999, 
R. 42, nr 1, s. 75-84. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

321. Löw Ryszard: Mickiewicz w świecie hebrajskim // Notes Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza. – 1999, [T.] 12/13, s. 271-277. 
– [Inf. bibliogr. w przypisach].

322. Lukas Katarzyna: „Pan Tadeusz” w XIX-wiecznej krytyce niemie-
ckiej // Ruch Literacki. – 2002, R. 43, z. 4/5, s. 367-381. – [Inf. bi-
bliogr. w przypisach].

323. Lukas Katarzyna: Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. 
O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza. – Wrocław, 
2008. – [Zaw. omówienie przekładów twórczości A. Mickiewicza na 
język niemiecki].

324. Maciūnas Vincas: Adomo Mickevičiaus vertėju i lietuviu kalba bi-
bliografia // W: Tenże: Rinktiniai raštai. – Vilnius, 2003. – S. 246-255.

325. Mack Manfred: Adam Mickiewicz in deutscher Sprache. Ein biblio-
graphiser Überblick // W: Adam Mickiewicz. Leben und Werk / hrsg. 
von Bonifacy Miązek. – Frankfurt am Main, 1998. – S. 409-414.

326. Masłowski  Michał: O recepcji Mickiewicza we Francji // W: Ten-
że: Problemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)roman-
tyczne. – Lublin, 2006. – S. 327-347. – [Inf. bibliogr. w przypisach]. 

327. Maver  Giovanni, Damiani  Enrico, Bersano-Begey Marina: 
Mickiewicz e l’Italia. Rievocazioni compiute a Roma, in Campido-
gilo, in occasione del centenario della legione polacca di Adamo 
Mickiewicz. – Napoli, 1949.
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328. Osmanis  Jazeps: Adam Mickiewicz na Łotwie // Literatura na Świe-
cie. – 1974, nr 5, s. 342-353. – [Recepcja wydaw. od XIX w., m.in. 
inf. bibliogr. o przekładach].

329. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja / red. Bogusław Dopart . 
– Kraków, 2006. – [Zaw. m.in. opracowania dot. przekładów Pana 
Tadeusza na różne języki – inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

330. Riškus Jonas: Adomo Mickevičiaus poezijos vertimų bibliografiâ 
// W: Tenże: Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai. – 
Vilnius, 2002. – S. 193-206. 

331. Šaladonava Žanna Sârgeeŭna: Rècèpcyâ Adama Mìckevìča 
ŭ anglamoŭnym svece (bìblìâgrafìčny aglâd) // W: Eŭrapejskì raman-
tyzm ì belaruskaâ lìtaratura XIX-XX stst. / [aŭt.: Žanna Sârgeeŭna 
Šaladonava i in.]. – Mìnsk, 2008. – S. 325-362.

332. Świdziński  Jerzy: Z dziejów tłumaczeń Mickiewicza na języki obce 
// W: Z problematyki współczesnych przekładów twórczości Mickie-
wicza na języki obce / pod red. Jerzego Świdzińskiego. – Poznań, 
1999. – S. 11-29. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

333. Siaudiniene Kazimiera, Riškus Jonas: Adomas Mickevičius. 
Bibliografine rodykle (literatūra lietuviu kalba). – Vilnius, 1981. – 
[Zaw. m.in. inf. o przekładach twórczości A. Mickiewicza na język 
litewski]. 

334. Skibinskaâ S. J.: Beloruske perevody poemy Adama Mickieviča 
„Pan Tadeuš”. – Minsk, 1982. – [Inf. bibliogr. w tekście].

335. Stefanovič  Vera Nikolaevna, Kurant  Izalina L’vovna: Bibliogra-
fija rich perevodov proizvedenij Adama Mickeviča. – Moskva, 1956.

336. Stembor Lisetta: Perikelen van „Pan Tadeusz” in Vertalersland 
// W: Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für 
Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag / hrsg. von Stefan Kiedroń 
und Agata Kowalska-Szubert . – Wrocław, 2004. – S. 670-673. – 
[Zaw. wykaz przekładów Pana Tadeusza].

337. Teodorowicz-Hel lman Ewa: „Pan Tadeusz” w szwedzkich prze-
kładach. – Izabelin, 2002. – [Zaw. wykaz przekładów twórczości 
A. Mickiewicza na język szwedzki].

338. Teodorowicz-Hel lman Ewa: Szwedzkie interpretacje „Pana 
Tadeusza” // W: Ścieżki filologii. Polonistyka na przełomie wieków 
w Nowej Europie. Majowe Spotkanie Polonistów i Slawistów Za-
granicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa, 7-11 maja 2002 / pod red. Ewy Bem-Wiśniewskiej 
i Józefa Porayskiego-Pomsty. – Warszawa, 2004. – S. 161-183. 
– [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].
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339. Uggla Andrzej Nils: Droga Adama Mickiewicza do Szwecji // Lithu-
ania. – 1996, nr 3/4, s. 107-112. – [Zaw. inf. o przekładach twórczo-
ści A. Mickiewicza w Szwecji].

340. Wytrzens Günther: Adam Mickiewicz deutscher Übersetzung // 
W: Tenże: Adam Mickiewicz. – Wien, 1998. – S. II-VII.

341. Zarębina Maria: O przekładach „Pana Tadeusza” na języki sło-
wiańskie // Stylistyka. – 1998, T. 7, s. 67-92. – [Inf. bibliogr. w tek-
ście i w przypisach].

342. Zarębina Maria: Przekłady „Pana Tadeusza” na języki zachodnie 
// Alma Mater. – 1999, nr 10, s. 57-61. – [Inf. bibliogr. w przypisach].

343. August-Zarębska Agnieszka: Poezja wobec rzeczywistości. Poe-
tyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza. – Wrocław, 2006. 
– [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości C. Miłosza na język hi-
szpański].

344. Czesław Miłosz – bibliografia // Więź. – 1981, R. 24, nr 3, s. 101-
102. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach].

345. Fleszar  Halina, Pieszczachowicz Maria: Wisława Szymborska; 
Czesław Miłosz. Bibliography. – Kraków, 1999.

346. Volynska-Bogert  Rimma, Zalewski  Wojciech: Czesław Miłosz. 
An international bibliography 1930-1980 / pref. by Stanisław Ba-
rańczak. – Ann Arbor, [1983].

347. Lappo Irina: Mrożek à la russe. Teatralna recepcja dramaturgii 
Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym. – Lub-
lin, 2007. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o przekładach].

348. Brajerska-Mazur  Agata: Bibliografia przekładów utworów Nor-
wida na język angielski // Studia Norwidiana. – 2006/2007, T. 24/25, 
s. 387-391.

349. Brajerska-Mazur  Agata: O angielskich tłumaczeniach utworów 
Norwida. – Lublin, 2002. – [Bibliografia zaw. m.in. inf. o przekła-
dach twórczości C. K. Norwida na język angielski].

350. Brajerska-Mazur  Agata: Bibliografia przekładów utworów Nor-
wida na język angielski // Studia Norwidiana. – 1999/2000, T. 17/18, 
s. 385-393.

351. Jakiel  Edward: Bibliografia Cypriana Norwida 1971-1980 // Studia 
Norwidiana. – 1997/1998, T. 15/16, s. 199-315. – [Zaw. m.in. inf. 
o przekładach].

352. Kudyba Wojciech: Bibliografia przekładów utworów Norwida na 
język niemiecki // Studia Norwidiana. – 2001, T. 19, s. 209-213.

353. Kuyama Koichi: Z dziejów recepcji Norwida w Japonii // W: Nor-
wid – nasz współczesny. Profecja i recepcja / red. nauk. Czesław 
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P. Dutka. – Zielona Góra, 2002. – S. 201-209. – [Inf. bibliogr. 
w tekście i przypisach].

354. Norwid Cyprian Kamil: Poesie. – Bologna, 1981. – [Nota biblio-
graficzna zaw. m.in. inf. o przekładach twórczości C. K. Norwida na 
języki: włoski, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski].

355. Gacowa Halina: Eliza Orzeszkowa. – Wrocław, 1999. – (Biblio-
grafia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 17 cz. 2). – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości E. Orzeszkowej].

356. Kozikowski  Edward: Bibliography of books by Jan Parandowski. 
Bibliography of translation of works by Jan Parandowski. Works by 
Jan Parandowski have been published in anthologies // W: Tenże: 
Parandowski. – Warsaw, 1977. – S. 50-57. – (Profiles of Contempo-
rary Writers).

357. Sadkowski  Wacław: Bibliography of books by Teodor Parnicki. 
Bibliography of foreign translations of books by Teodor Parnicki // 
W: Tenże: Parnicki. – Warsaw, 1978. – S. 59-61. – (Profiles of Con-
temporary Writers).

358. Polechoński  Krzysztof: Bibliografia publikacji Sergiusza Piase-
ckiego i o Sergiuszu Piaseckim // W: Demel  Ryszard: Sergiusz Pia-
secki (1901-1964). Życie i twórczość. – Warszawa, 2001. – S. 149-
173. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów].

359. Cybenko Elena: Twórczość Bolesława Prusa w przekładach rosyj-
skich i w krytyce // Przegląd Humanistyczny. – 1983, R. 27, nr 9/10, 
s. 209-217. – [Omówienie].

360. Hermann Alois: Bolesław Prus w Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej // Przegląd Humanistyczny. – 1983, R. 27, nr 9/10, s. 237-
240. – [Omówienie].

361. Hvišč Jozef: Recepcja Bolesława Prusa w literaturze słowackiej 
// Przegląd Humanistyczny. – 1983, R. 27, nr 9/10, s. 219-225. – 
[Omówienie].

362. Kaupuż Anna: Recepcja twórczości Bolesława Prusa na Litwie 
// Przegląd Humanistyczny. – 1983, R. 27, nr 9/10, s. 227-236. – 
[Omówienie].

363. Tyszkiewicz Teresa: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / 
oprac. pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Macie-
jewskiego. – Warszawa, 1981. – (Bibliografia Literatury Polskiej 
„Nowy Korbut” ; t. 17 cz. 1). – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twór-
czości B. Prusa].

364. Moskvin Andrej: Recepcja dramatów Stanisława Przybyszew-
skiego w teatrze rosyjskim na początku XX wieku // Pamiętnik Tea-
tralny. – 1998, R. 47, z. 3/4, s. 410-450. – [Inf. bibliogr. w przypisach]. 
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365. Moskvin Andrej: Recepcja twórczości Stanisława Przybyszewskie-
go przez rosyjską prasę modernistyczną: „Wiesy” i „Złote Runo” 
// Białostocki Przegląd Kresowy. – 1998, T. 6, s. 111-126. – [Inf. 
bibliogr. w przypisach].

366. Sikorska Janina: Stanisław Przybyszewski w Czechach. – Inowroc-
ław, 1985. – [W tekście m.in. inf. bibliogr. o przekładach twórczości 
S. Przybyszewskiego na język czeski].

367. Wisłowska Maria: Bibliographie des oeuvres de Jerzy Putrament. 
Bibliographie des traductions des oeuvres de Jerzy Putrament // 
W: Taż: Putrament. – Varsovie, 1972. – S. 45-48. – (Les Écrivains 
Contemporains Polonais).

368. Barański  Zbigniew: Reymont w Rosji // Slavia Orientalis. – 1971, 
R. 20, nr 2, s. 271-280. – [Inf. bibliogr. dot. przekładów oraz opraco-
wań w przypisach].

369. Gamdzyk Maria: Bibliografia przekładów dzieł Władysława Stani-
sława Reymonta // W: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości / wybór 
tekstów i wstęp Barbara Koc. – Warszawa, 1975. – S. 392-409.

370. Oracki  Tadeusz: Reymont w świecie. Bibliografia przekładów 
wydanych w latach 1900-2000. – Gdańsk, 2005.

371. Rurawski  Józef: Władysław Reymont. – Warszawa, 1977. – 
[Bibliografia do publikacji zaw. m.in. wykaz ważniejszych przekła-
dów twórczości W. S. Reymonta, dokonanych za życia autora].

372. Burkot  Irena, Bieda Małgorzata: Utwory Różewicza w świecie : 
bibliografia przekładów do 2007 roku. – Warszawa, 2007.

373. Vogler  Henryk: Bibliographie des oeuvres principales de Tadeusz 
Różewicz. Bibliographie des traductions des oeuvres de Tadeusz 
Różewicz. Anthologies // W: Tenże: Różewicz. – Varsovie, 1979. – 
S. 49-60. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).

374. Vogler  Henryk: Bibliography of the major works of Tadeusz 
Różewicz. Bibliography of translations of Tadeusz Różewicz works. 
Anthologies // W: Tenże: Różewicz. – Warsaw, 1976. – S. 45-53. – 
(Profiles of Contemporary Writers).

375. Zybura Marek: Materialien zur deutschsprachigen Bibliograp-
hie der Werke von Tadeusz Różewicz // W: Tadeusz Różewicz und 
die Deutschen / hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. 
– Wiesbaden, 2003. – S. 229-259. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach 
twórczości T. Różewicza].

376. Zybura Marek: Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii twór-
czości Tadeusza Różewicza // W: „Nasz nauczyciel Tadeusz”. Ta-
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deusz Różewicz i Niemcy / red. Andreas Lawaty, Marek Zybura. 
– Kraków, 2003. – S. 319-359. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach twór-
czości T. Różewicza].

377. Sadkowski  Wacław: Bibliographie des traductions des oeuvres de 
Michał Rusinek // W: Tenże: Rusinek. – Varsovie, 1985. – S. 56-59. 
– (Les Écrivains Contemporains Polonais).

378. Sadkowski  Wacław: Bibliography of Michał Rusinek major works. 
Bibliography of foreign language translations of Michał Rusinek 
works // W: Tenże: Rusinek. – Warsaw, 1972. – S. 37-38. – (Profiles 
of Contemporary Writers).

379. Wichary Gertruda: Recepcja twórczości M. K. Sarbiewskiego 
w polskim Oświeceniu // Pamiętnik Literacki. – 1975, R. 66, z. 2, 
s. 143-157. – [Zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach dzieł Mikołaja 
Kazimierza Sarbiewskiego].

380. Kameneva N. F.: Bruno Šul’c. Biobibliografičeskij ukazatel’. – 
Moskva ; Ierusalim, 1998. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twór-
czości Bruno Schulza].

381. Schulz  Bruno: Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze 
und Briefe / hrsg. von Jerzy Ficowski . – München, 2000. – [Zaw. 
bibliografię podmiotową B. Schulza, w tym inf. o przekładach jego 
twórczości na język niemiecki].

382. Adelgejm Irina: Powieść Sienkiewicza „Bez dogmatu” w przekła-
dach i krytyce rosyjskiej ostatniej dekady XIX wieku // W: Henryk 
Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja / pod red. Lecha Lud-
orowskiego i Haliny Ludorowskiej . – Lublin, 1998. – S. 293-
305. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

383. Agapkina Tamara P.: „Janko Muzykant” Sienkiewicza w ZSRR 
w latach dwudziestych – trzydziestych // Przegląd Humanistyczny. – 
1976, R. 20, nr 10, s. 91-106. – [Omówienie oraz wykaz przekładów 
noweli na języki narodów ZSRR].

384. Balowski  Mieczysław: Bibliografia przekładów utworów Henry-
ka Sienkiewicza na język łużycki // W: Henryk Sienkiewicz – twórca 
i obywatel / red. nauk. Władysław Hendzel  i Zdzisław Piasecki . 
– Opole, 2002. – S. 251-254. – [Wykaz za lata 1886-1979].

385. Balowski  Mieczysław: Recepcja dzieł Henryka Sienkiewicza 
w Czechach // W: Spotkanie Sienkiewiczowskie. Opole, 24-25 X 
1996. W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę 
śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?” / pod red. 
Zdzisława Piaseckiego. – Opole, 1997. – S. 329-387. – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości H. Sienkiewicza za lata 1880-1995].
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386. Cybenko Elena Z.: „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza. Przekła-
dy, recepcja i inspiracje w literaturze rosyjskiej // W: Henryk Sien-
kiewicz. Biografia, twórczość, recepcja / pod red. Lecha Ludorow-
skiego i Haliny Ludorowskiej . – Lublin, 1998. – S. 163-177. 
– [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

387. Fiala  Jiří : „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza w wydaniach czeskich 
// W: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja / pod red. 
Lecha Ludorowskiego i Haliny Ludorowskiej . – Lublin, 1998. 
– S. 315-319. – [W tekście i przypisach inf. bibliogr. o przekładach 
twórczości H. Sienkiewicza na język czeski].

388. Gruszczyńska Ewa: Linguistic images of emotions in translation 
from Polish into Swedish. Henryk Sienkiewicz as a case in point. – 
Uppsala, 2001. – [Zaw. wykaz przekładów twórczości H. Sienkiewi-
cza na język szwedzki].

389. Juszczyk Joanna: Aspekty recepcji Henryka Sienkiewicza na nie-
mieckim obszarze językowym // Filologia Polska. Prace Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. – 1994, z. 4, s. 93-
98. – [Inf. bibliogr. w tekście].

390. Szulska Inesa: Henryk Sienkiewicz na Litwie. Z dziejów litewskiej 
recepcji pisarza // W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. 
Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki . – Lublin, 2007. – S. 441-
452. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

391. Tye Reginald: The early reception of the novels of Henryk Sienkie-
wicz in England // Kwartalnik Neofilologiczny. – 1978, R. 25, z. 4, 
s. 463-472. – [Inf. bibliogr. w tekście i przypisach].

392. Kucharczyk-Kubacka Monika: Maciej Słomczyński (1922-
1998). Bibliografia. – Kraków, 2008. – [Zaw. m.in. wykaz przekła-
dów twórczości M. Słomczyńskiego oraz wykaz przekładów doko-
nanych przez niego].

393. Gacowa Halina: Juliusz Słowacki. – Wrocław, 2000. – (Bibliogra-
fia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” ; t. 11). – [Zaw. m.in. wykaz 
przekładów twórczości J. Słowackiego].

394. Löw Ryszard: Hebrajska recepcja twórczości Słowackiego // Szcze-
cińskie Prace Polonistyczne. – 2003, nr 14, s. 51-64. – [Inf. bibliogr. 
w tekście i przypisach].

395. Löw Ryszard: Hebrajska recepcja twórczości Słowackiego // W: Po-
dróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofia-
rowane profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu / red. Franciszek 
Leśniak. – Kraków, 2000. – S. 190-201. – [Inf. bibliogr. w przypi-
sach]. 
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396. Pel ikan Jarmil: Juliusz Słowacki wśród Czechów (zarys historycz-
no-bibliograficzny). – Brno, 1974. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów 
twórczości J. Słowackiego na język czeski].

397. Płaszczewska Olga: Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackie-
go. – Kraków, 2004. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości 
J. Słowackiego na język włoski].

398. Wilczyński  Włodzimierz: Bibliografia przekładów utworów 
Władysława Syrokomli na język rosyjski w latach 1857-1915 // 
W: Tenże: Władysław Syrokomla i literatura rosyjska. – Zielona 
Góra, 1980. – S. 102-112.

399. Bibliografia przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej // Przekła-
daniec. – 2003, nr 10, z. 1, s. 204-208.

400. Hal icka Beata: „Niektórzy lubią poezję”. Wiersze Wisławy Szym-
borskiej w Niemczech. – Kraków, 2005. – [Zaw. m.in. wykaz prze-
kładów twórczości W. Szymborskiej na język niemiecki].

401. Lütvogt  Dörte: Untersuchungen zur Poetik der Wisława Szymbor-
ska. – Wiesbaden, 1988. – [Zaw. bibliografię podmiotowo-przedmio-
tową W. Szymborskiej, w tym inf. bibliogr. o przekładach na języki 
niemiecki i angielski].

402. Omaggio a Wisława Szymborska, Premio Nobel 1996 per la lette-
ratura. Tribuna Dantesca, 10 marzo-10 aprile 1997 / cat. e mostra 
a cura di Halina Lorenc. – [Firenze], 1997. – [Zaw. bibliografię 
podmiotową W. Szymborskiej, w tym również inf. o przekładach 
jej twórczości].

403. Savenec Andrìj: Poezìâ u perekladì. „ukraïns’ka” Šimbors’ka. – 
Žitomir, 2006. – [Zaw. wykaz przekładów twórczości W. Szymbor-
skiej na język ukraiński].

404. Szymborska Wisława: Versìâ podìj / upor., per., pìslâmova 
ì primìtki Andrìâ Savencâ. – Lûblìn, 2005. – [Zaw. wykaz przekła-
dów twórczości W. Szymborskiej na język ukraiński].

Szymborska Wisława – zob. też poz. 345.
405. Degler  Janusz: Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza na 

świecie. Próba bibliografii // Przegląd Humanistyczny. – 1977, 
R. 21, nr 10, s. 135-164. – [Zaw. m.in. inf. o przekładach].

406. Degler  Janusz: Witkacy na świecie 1963-2000 // Konteksty. – 2000, 
R. 54, nr 1/4, s. 427-439. – [Inf. bibliogr. o przekładach w przypi-
sach].

407. Makarczyk-Schuster  Ewa: Raum und Raumzeichen in Stanisław 
Ignacy Witkiewiczs Bühnenschaffen der zwanziger Jahre oder Kann 
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man am Ende der Bühne noch die Hand ausstrecken?. – Frankfurt 
am Main, 2004. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o prze-
kładach twórczości S. I. Witkiewicza].

408. Witkiewicz Stanisław Ignacy: Dramaty I. – Warszawa, 1996. – 
[Noty wydawnicze do utworów zaw. wykazy kolejnych wydań oraz 
inf. bibliogr. o przekładach].

409. Witkiewicz Stanisław Ignacy: O czystej formie i inne pisma o sztu-
ce / oprac. Janusz Degler. – Warszawa, 2003. – [Noty wydawnicze 
do utworów Witkiewicza zaw. m.in. inf. bibliogr. o przekładach].

410. Witkiewicz Stanisław Ignacy: Wybór dramatów / wybór i wstęp 
Jan Błoński  ; tekst i przypisy Marian Kwaśny. – Wyd. 2 popr. – 
Wrocław, 1983. – [Bibliografia do publikacji zaw. m.in. inf. o wybra-
nych przekładach dramatów S. I. Witkiewicza].

411. Frančic  Vilim: Wyspiański wśród Chorwatów // W: Polsko- 
-jugosłowiańskie stosunki literackie. Tom studiów / pod red. Jerzego 
Śl iz ińskiego. – Wrocław, 1972. – S. 179-197. – [Inf. o recepcji 
twórczości Stanisława Wyspiańskiego].

412. Batora  Katarzyna: Biobibliografia // W: Borowiec Jarosław: Za-
dura. Ścieżka wiersza. – Puławy, 2008. – S. 191-204. – [Zaw. m.in. 
wykaz przekładów twórczości Bohdana Zadury].

413. Bi l ikiewicz-Piotrowska Danuta: Bibliografia przekładów dzieł 
Stefana Żeromskiego // W: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Żeromski. 
Z dziejów recepcji twórczości 1895-1964. – Warszawa, 1975. – 
S. 435-448.

414. Löw Ryszard: Żeromski w literaturze hebrajskiej // W: Tenże: Roz-
poznania. Szkice literackie. – Kraków, 1998. – S. 93-101. – [Inf. 
bibliogr. w przypisach].

415. Ziel iński  Andrzej: Pod urokiem Italii. O Stefanie Żeromskim. – 
Warszawa, 1973. – [Zaw. m.in. wykaz przekładów twórczości S. Że-
romskiego na włoski].

416. Bartelski  Lesław Marian: Bibliographie des oeuvres principales 
de Wojciech Żukrowski. Bibliographie des traductions de oeuvres 
de Wojciech Żukrowski // W: Tenże: Żukrowski. – Varsovie, 1972. – 
S. 55-59. – (Les Écrivains Contemporains Polonais).
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vii międzynArodowA konferencjA  
„internet w SpołeczeńStwie informAcyjnym”

(dąbrowA górniczA 16-17 lutego 2012 r.)

Międzynarodowa Konferencja „Internet w Społeczeństwie 
Informacyjnym” została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej (WSB) już po raz siódmy. Początki cyklicznej 
konferencji sięgają 2003 roku,  kiedy to WSB  wraz z Instytutem Infor-
matyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach 
postanowiła zainicjować interdyscyplinarne spotkanie adresowane do 
szerokiego grona naukowców, społeczności akademickiej, przedstawicie-
li praktyki gospodarczej, środowiska biznesu oraz samorządu lokalnego. 
Cele konferencji od samego początku to: 

 – wymiana poglądów i doświadczeń,
 – dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicz-

nych i praktycznych z zakresu technologii informatycznych w spo-
łeczeństwie wiedzy,

 – prezentacja wdrożonych systemów komputerowych,
 – ocena możliwości zastosowań nowych technologii w systemach 

zarządzania,
 – omówienie kwestii bezpieczeństwa informacji w rozproszonych 

systemach komputerowych,
 – przedstawienie metod wykonywania zadań kryptograficznych przy 

użyciu informatyki kwantowej.



Joanna Polok
186

Z uwagi na to, że tematyka Internetu i społeczeństwa informacyj-
nego to obszar bardzo szybko rozwijający się, każdego roku w czasie 
konferencji pojawiały się nowe tematy, rozwiązania i postulaty, a także 
prezentowano coraz to nowsze technologie. 

Tegoroczna dwudniowa konferencja odbywała się w siedzibie 
WSB i zgromadziła liczne grono specjalistów, pracowników administracji 
państwowej, przedstawicieli jednostek badawczych, naukowców, przed-
siębiorców i dystrybutorów nowych technologii  komputerowych. 

W pierwszym dniu (16.02.2012 r.), obrady podzielono na dwie czę-
ści. Pierwsza to E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, a drugą 
stanowiły warsztaty promocyjno-informacyjne System wsparcia rozwoju 
kluczowych technologii  przyszłości w ramach  działania 5.2 Program 
Innowacyjna Gospodarka. Dzień drugi poświęcono bardziej specjali-
stycznej tematyce. Sesje – Sieci komputerowe i Internet – rozwiązania 
techniczne i zastosowanie oraz Bezpieczeństwo informacji w rozproszo-
nych systemach komputerowych – koncentrowały się na specjalistycznych 
zagadnieniach  informatycznych. Osiągnięcia badawcze prezentowali na-
ukowcy m.in. z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, University of Zilina oraz Instytutu Informatyki 
Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Obec-
ni byli także przedstawiciele branżowych firm informatycznych, którzy 
zaprezentowali własne produkty. 

Sesja E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym przybliży-
ła stan rozwoju naszego kraju w kwestii dostosowania do europejskich 
standardów społeczeństwa informacyjnego. Maciej Groń z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji przedstawił stan obecny i perspektywy rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Z kolei Patrycja Zielińska, 
reprezentująca Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, omówiła 
wsparcie rozwoju e-gospodarki w ramach programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Następnie Eugeniusz Romański, dyrektor Śląskiego 
Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, opowiedział, z czego może być 
dumne województwo śląskie w zakresie działań na rzecz rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego (SI). Działania w zakresie likwidacji zagrożenia 
wykluczeniem cyfrowym to temat wystąpienia Macieja Koziary z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Niezwykle interesująca była prelekcja Olafa 
Gajla, dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentował on informacyjne i telekomuni-
kacyjne technologie przyszłości w świetle wyników Foresightu Techno-
logicznego Przemysłu InSight 2030. Następnie Stanisław Dyrda omówił 
działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierające rozwój 
SI. Zaś reprezentant gospodarza, Andrzej Grzywak, zapoznał słuchaczy 
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z pracami naukowymi realizowanymi w Wyższej Szkole Biznesu. Na za-
kończenie pokazano wybrane projekty realizowane w ramach działań 8.1 
i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

bibliogrAfiA:

[1] Internet w społeczeństwie informacyjnym [online]. [Data dostępu: 
20.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: www.iwsi.pl.
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konferencjA regionAlnA „mobilnA edukAcjA w xxi wieku”  
w pedAgogicznej bibliotece wojewódzkiej im. józefA lompy 

w kAtowicAcH  
(kAtowice, 20 mArcA 2012 r.)

W marcu 2012 r. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
redakcja czasopisma „Uczę Nowocześnie” zorganizowały dziesięć kon-
ferencji regionalnych pod hasłem „Mobilna edukacja w XXI wieku”. 
Do współpracy zaproszono biblioteki pedagogiczne z różnych części 
Polski – współorganizatorów poszczególnych spotkań. Jedną z nich 
była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Kato-
wicach, w której 20 marca 2012 r. odbyła się szósta konferencja cyklu. 
Uczestniczyło w niej ponad 170 osób, m.in. nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele różnych przedmiotów, dyrektorzy bibliotek, studenci Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach oraz przedstawiciele organów prowadzących i nadzo-
rujących placówki oświatowe.

Konferencję otworzyła Maria Grabowska – dyrektor PBW, która 
przywitała zgromadzonych i przybliżyła problematykę spotkania. W pro-
gramie uwzględniono trzy bloki tematyczne, zatytułowane: Mobilna 
edukacja w XXI wieku, Zabójczo skuteczne treści internetowe oraz Tech-
nologia a edukacja i projekty edukacyjne – dobre rozwiązania, ciekawe 
pomysły. Całość konferencji poprowadził Janusz S. Wierzbicki – pracow-
nik dydaktyczny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kom-
puterów w Warszawie, trener, wykładowca i realizator projektów edu-
kacyjnych, który skoncentrował swoje wystąpienie wokół problematyki 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmian technologicznych 
w edukacji, z którymi trzeba się będzie zmierzyć w najbliższym czasie.
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Pierwszą część spotkania poświęcono mobilnej edukacji, rozumia-
nej jako edukacja dostosowana do czasów, odbiorców i potrzeb. Zdaniem 
Janusza S. Wierzbickiego nowoczesne (czy raczej – współczesne) na-
uczanie powinno być niezależne od miejsca i czasu, a jego treści należy 
przekazywać zrozumiałym językiem, wykorzystując narzędzia i usługi 
atrakcyjne dla uczniów. Młodzi ludzie poznają bowiem świat za pośred-
nictwem komputera i nowych mediów, których jeszcze często brakuje 
w szkołach i bibliotekach, głównie ze względów finansowych. Młodzież 
na co dzień korzysta z Internetu, telefonów komórkowych, iPodów, od-
twarzaczy mp3 i mp4. Komunikuje się ze sobą za pośrednictwem komuni-
katorów internetowych i serwisów społecznościowych, redaguje blogi… 
Słowem – jest w tzw. „chmurze”. Na zainteresowanie z jej strony mogą 
także liczyć publikacje elektroniczne, stanowiące alternatywę dla trady-
cyjnych podręczników, ponieważ aktywizują czytelnika oraz zawierają 
wiele dodatkowych – często interaktywnych – materiałów. Warto zatem 
wprowadzać technologie informacyjno-komunikacyjne do lekcji szkol-
nych pokazując uczniom, że sprzęt, który wykorzystują przede wszystkim 
w celach rozrywkowych, może być przydatny podczas nauki, zdobywania 
wiedzy i odrabiania zadań domowych.

Druga część konferencji, zatytułowana Zabójczo skuteczne treści 
internetowe, oparta na książce Gerry’ego McGoverna [1], dotyczyła po-
pularyzacji działalności szkół  i bibliotek w Internecie. Prelegent przeko-
nywał, że ważniejsze od doboru odpowiedniego narzędzia jest określenie 
oczekiwań rzeczywistych i potencjalnych czytelników informacji publi-
kowanych w sieci, które powinny być aktualne, użyteczne, wiarygodne, 
podpisane i przyciągające uwagę. Istotną rolę odgrywa właściwa kon-
strukcja przekazu – zwłaszcza nagłówków i wprowadzeń, eksponowanie 
najważniejszych fragmentów oraz odpowiedni dobór słów, gwarantujący 
wysoką pozycję w wyszukiwarkach. J. Wierzbicki zachęcał do publiko-
wania „zabójczo skutecznych komunikatów”, przestrzegając jednocześ-
nie przed redagowaniem „zabójczych treści”. 

W trzeciej części spotkania, w której wystąpił Tomasz Pieper z firmy 
ProgMan Software, zaprezentowano sposoby efektywnego wykorzystania 
urządzeń mobilnych w szkole i bibliotece. Urządzenia oferowane przez 
partnerów cyklu konferencji „Mobilna edukacja w XXI wieku” (AGRAF 
– Systemy Interaktywne, Epson, Microsoft Partners in Learning, Multi-
media w Szkole, Nowa Era, ProgMan Software, Samsung Electronics), 
takie jak: tablety, aparaty fotograficzne, wizualizery, rzutniki i projektory  
można było oglądać na stanowiskach sponsorskich. Prezentowano także 
tablice interaktywne, pozwalające na wyświetlanie dowolnej zawarto-
ści komputera oraz dokonywanie zaznaczeń, notatek, podkreśleń i wielu 
innych działań. Za ich pośrednictwem promowano blog dla nauczycieli 
i uczniów K12blog [2] oraz serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogicz-
na SBP [3], które objęły patronat medialny nad konferencją. 



Anna Marcol
190

Ostatnim punktem programu było losowanie atrakcyjnych nagród 
wśród tych osób, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu ankieto-
wym. Janusz S. Wierzbicki zachęcał również nauczycieli do uczestnictwa 
w konkursach organizowanych przez redakcje czasopism „Uczę Nowocześ-
nie” i „EduFakty”, których egzemplarze rozdano uczestnikom spotkania.

bibliogrAfiA:

[1] McGovern G.: Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć 
uwagę internauty. Tł. A. Jurczak. Gliwice 2009. ISBN 978-83-246-
1621-3.

[2] K12.blog [online]. [Data dostępu: 31.03.2012]. Dostępny w World 
Wide Web: http://k12blog.edu.pl/.

[3] Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP [online]. [Data dostępu: 
31.03.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://e-pedagogiczna.
edu.pl/.
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viii forum bibliotekArzy województwA śląSkiego  
„bibliotekA bez grAnic”

(cieSzyn, 29 mArcA 2012 r.)

Przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego województwa ślą-
skiego spotkali się po raz ósmy w czasie dorocznego forum-konferencji, 
które tym razem odbyło się w Cieszynie na terenie Cieszyńskiego Ośrod-
ka Kultury „Domu Narodowego.”

Przedsięwzięcie zorganizowało wspólnie wiele podmiotów z tere-
nu województwa śląskiego. Były to: Książnica Cieszyńska, Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – Filia w Cieszynie i Sekcja 
Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie. Jednak impreza nie 
odbyłaby się bez współudziału: Biblioteki Śląskiej, Instytutu Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Sekcji Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Katowicach, Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Narodowy”, Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Cieszynie, Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie, Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolni-
ctwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Oddziału Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Oddziału 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej. 
Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Marszałek Województwa Ślą-
skiego – Adam Matusiewicz, Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk, 
Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber i Burmistrz Miasta Cieszyna 
– Mieczysław Szczurek.
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Na forum zjawili się bibliotekarze z całego województwa, dyrek-
torzy placówek naukowych, miejskich i pedagogicznych, nauczyciele 
bibliotekarze oraz goście z zagranicy. Zgodnie z zamysłem organizato-
rów było to istotnie  bibliotekarskie święto – integracja środowiska osób 
w różny sposób związanych zawodowo z biblioteką. Konferencja podzie-
lona została na trzy części: dwie sesje obrad oraz zwiedzanie Książnicy 
Cieszyńskiej (dla zainteresowanych).

Spotkanie otworzył Jan Malicki, który podzielił się przemyślenia-
mi skoncentrowanymi wokół zagadnienia Czas przełomu. Oczekiwania, 
perspektywy, możliwości bibliotek publicznych. Jego zdaniem, bibliote-
karstwo polskie znajduje się w okresie przełomu od niemalże dwóch de-
kad i wciąż stoi w obliczu różnych niepokojących zmian, jak np. łączenie 
z innymi instytucjami czy otwarcie zawodu bibliotekarza. 

Następnie głos zabrali goście z zagranicy. Darina Janovska ze 
Słowackiej Biblioteki Narodowej omówiła realizowany tam na dużą skalę 
program usług Zapytaj bibliotekarza (w oryginale: Zapytaj bibliotekę). 
Usługa ta pozwala użytkownikom zadawać pytania na przeróżne tematy, 
a służy temu specjalny system integrujący sieć bibliotek, z których każda 
udziela odpowiedzi w wybranej przez siebie tematyce. 

Katarzyna Urbaniec z Biblioteki Kolegium Nauczycielskiego, 
reprezentująca Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
w Bielsku-Białej, podzieliła się refleksjami na temat profilaktyki i tera-
pii w bibliotece. Zwróciła uwagę na problemy wychowawcze i moralne 
współczesnych dzieci i młodzieży oraz na rolę bibliotekarza w diagnozie 
i projektowaniu pomocy.

Interesująca była prelekcja Haliny Molin. Zaprezentowała ona 
nowoczesną Bibliotekę Regionalną w Karwinie, wraz z jej walorami 
architektonicznymi, estetycznymi i funkcjonalnymi, a także jakością usług 
bibliotecznych, organizacją pracy i udogodnieniami dla użytkowników.

Z kolei Bogusława Nasalska z Biblioteki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej (reprezentująca Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej), przedsta-
wiła swoje doświadczenia związane z zagadnieniami integracji w szkole 
oraz rolą biblioteki w tym procesie. Pierwszą część obrad zakończyło 
wystąpienie Doroty Malczewskiej-Stus o realizacji strategii Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich.  

W kolejnej części forum Halina Klimsza omówiła działalność 
kawiarni w Czeskim Cieszynie, która pełni funkcję kulturalną, organizu-
jąc koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, a nawet kulinarne warsztaty. 

Następnie Łucja Brzeżycka i Anna Fedrizzi-Szostok podzieliły się 
uwagami na temat ochrony i konserwacji zbiorów w cieszyńskich biblio-
tekach zabytkowych. Uczestnicy poznali kulisy realizowanego w Cie-
szynie projektu, który miał na celu ochronę i konserwację historycznych 
kolekcji z terenu miasta. 
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Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Czę-
stochowskiej, poruszyła temat bibliotekarstwa uczestniczącego, a Anna 
Hiller i Jolanta Janicka przedstawiły działalność edukacyjną Publicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli WOM w Częstochowie.

Następnie Renata Sowada, prowadząca spotkanie, podsumowa-
ła pięć lat działalności Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. 

Po zakończeniu obrad pokaźna grupa uczestników odwiedziła 
Książnicę Cieszyńską i zaznajomiła się z prowadzonymi w niej praca-
mi konserwatorskimi. Była to wyjątkowa okazja, m.in. do zobaczenia 
z bliska inkunabułów i starych druków z kolekcji Leopolda Szersznika. 
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iv SeminArium z cyklu informAcjA w świecie cyfrowym: 
cyfrowy zASób dlA nAuki

Na całym świecie biblioteki są instytucjami, które wspierają naukę 
i dydaktykę gromadząc, klasyfikując i udostępniając wszelkiego rodzaju 
dokumenty. Bibliotekarze natomiast starają się każdą nową technologię 
wykorzystać w pracy zawodowej, tworząc m.in. kolejne katalogi, bazy 
oraz serwisy informacyjne. Wszystko po to, aby przestrzeń cyfrowa była 
bliższa naukowcom, studentom i każdemu człowiekowi.

23 kwietnia bieżącego roku odbyło się kolejne już seminarium 
z cyklu Informacja w świecie cyfrowym. Projekt związany jest z tworzoną 
przez bibliotekarzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej plat-
formą, która zbiera i udostępnia wiarygodne materiały naukowe znajdują-
ce się w zasobach Internetu.

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło Cyfrowy zasób dla 
nauki. Organizatorem seminarium była Biblioteka Główna Wyższej Szko-
ły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego adresaci to bibliotekarze, specja-
liści informacji, naukowcy i studenci, którzy zebrali się w liczbie ponad 
100 przedstawicieli instytucji nauki.

Celem spotkania miało być znalezienie odpowiedzi na pytanie 
z jakim cyfrowym zasobem mamy do czynienia w polskim Internecie, 
a także jakie jest miejsce bibliotekarzy w wykorzystaniu i propagowaniu 
jego wartości. 

Seminarium zainaugurował wykład Bogdana Zelera pt.: Literatura 
Internetu. Kompetencje użytkowników sieci w czasach nowych mediów. 
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Bogdan Zeler omówił tematykę prozy i poezji istniejących w sieci; po-
twierdził społeczną wartość Internetu, który jest idealnym narzędziem do 
tworzenia nowatorskich form i treści. 

Wykorzystanie wszelkich zasobów cyfrowych wiąże się z umiejęt-
nościami i wiedzą o nich. Te z kolei są nieodłącznym elementem eduka-
cji informacyjnej, która powinna stać się chlebem powszednim każdego 
bibliotekarza. Joanna Dziak, wiceprezes Sekcji ds. Edukacji Informacyj-
nej przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, wygłosiła referat Edu-
kacja informacyjna idea i praktyka na polskim gruncie bibliotekarskim. 
Przybliżyła w nim ideę edukacji informacyjnej i praktykę jej zastosowa-
nia w polskich realiach bibliotecznych. 

Kolejny referat zatytułowany – Edukacja informacyjna z wykorzy-
staniem cyfrowych zasobów – dotyczył też edukacji informacyjnej, ale 
zwrócono w nim uwagę na praktyczne zastosowanie idei w czasie szko-
leń prowadzonych dla studentów. Marzanna Chmielarska dowodziła, że 
edukacja informacyjna to nie tylko umiejętności wyszukiwania w popu-
larnych „googlach”, ale również, jeśli nie przede wszystkim, świadomość 
istnienia różnego typu narzędzi wspomagających naukę i ułatwiających 
poszukiwanie informacji.

Przed przerwą kończącą pierwszą część seminarium  zaprezento-
wali się sponsorzy spotkania. A byli to: przedstawiciel Firmy Euromoney 
Polska S.A. (przedstawił polskojęzyczne pełnotekstowe bazy wspiera-
jące studentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, socjologia i admini-
stracja, udostępniając wersje elektroniczne polskich czasopism, jak i ra-
porty o firmach oraz sektorach gospodarki – EMIS i Municipium); firma 
HADATAP zaprezentowała  technologię RFID w teorii oraz praktyce de-
monstrując system w Bibliotece WSB, którą to uczestnicy mieli również 
sposobność zwiedzić.

W drugiej części seminarium skoncentrowano się na   omówieniu znaj-
dujących się w zasobach Internetu wydawnictw w formie elektronicznej.

Grzegorz Czapnik w referacie – Polskie książki online w świetle 
potrzeb użytkowników biblioteki naukowej – przedstawił historię książek 
elektronicznych i rozwój komercyjnych serwisów ich sprzedaży. Przybli-
żył kwestie wykorzystania przez studentów zasobów polskich serwisów 
e-booków.

Kolejny referent w wystąpieniu – Polskie czasopisma naukowe 
w Internecie – odniósł się do miejsca czasopism elektronicznych, możli-
wości ich wyszukania i wykorzystania. Arkadiusz Pulikowski jednocześ-
nie przypomniał, jak dużą rolę w porządkowaniu cyfrowego świata czaso-
pism odgrywa serwis ARIANTA, który kataloguje czasopisma. 

Małgorzata Caban w wystąpieniu – Polskie i zagraniczne inicjaty-
wy na rzecz otwartej nauki – zwróciła uwagę na inicjatywy wspierające 
rozwój otwartej nauki i ruchu Open Access, które bibliotekarze powinni 
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znać i promować. Polskie zasoby naukowe to jedynie kropla w morzu, 
o którą musimy zabiegać i ją promować, jednocześnie nie zapominając, 
że jesteśmy częścią większej całości.

Seminarium kończyło wystąpienie Marleny Borowskiej pt. Polskie 
bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w praktyce informacyjnej bibliote-
karzy. Krótka prezentacja miała niektórym pokazać, innym przypomnieć, 
jak współczesny bibliotekarz może czerpać zarówno z otwartych zasobów 
internetowych, jak i z baz bibliograficznych, które są – co  warte podkre-
ślenia – nadal świetnym narzędziem wspomagającym pracę informacyjną 
bibliotekarzy.

Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją, zgromadzeni podzielili 
się opiniami na temat zagadnień poruszanych podczas seminarium. 
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Pod koniec 2011 roku nakładem Studia Noa i Wydawnictwa 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazała się publikacja pt. Wizje 
bibliotek i bibliotekarstwa pod red. Agnieszki Bajor. Zawiera ona łącznie 
dwadzieścia dwa teksty, które zostały podzielone na dwie części zatytuło-
wane – Osobowości i osobliwości świata książki i bibliotek oraz Wizerunki 
książki i bibliotek w literaturze i sztuce. Wśród autorów znaleźli się m.in. 
przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pierwszą część otwiera tekst Doroty Sochockiej zawierający w ty-
tule łacińską sentencję „Ad cogitandum et agendum homo natus est”, tłu-
maczoną jako „Człowiek jest zrodzony do myślenia i działania”, a odno-
szącą się w tym wypadku do życia i twórczości wybitnej postaci świata 
książki, jaką był Tytus Działyński. Autorka zaprezentowała wszechstron-
ność jego zainteresowań, którymi były nauka, polityka, kultura, ale też, 
a może i przede wszystkim, książki i biblioteki. 

Kolejną interesującą postacią jest Ignacy Hołowiński, arcybiskup, 
pisarz, tłumacz i redaktor, którego życiorys i dorobek przedstawiła Mag-
dalena Gomułka, odwołując się do wspomnień jego uczniów i współ-
pracowników, wśród których znaleźli się m.in. ks. Tomasz Dobszewicz, 
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Franciszek Symon, Zygmunt Szczęsny Feliński, Placyd Jankowski czy 
Wacław Lasocki.

Najważniejsze wydarzenia z życia Żegoty Paulego, jak również 
jego dzieła, omówiła w swoim tekście Agnieszka Gorczyńska. Był on nie 
tylko wybitnym historiografem, pisarzem i redaktorem, ale też bibliofilem 
i bibliotekarzem. Jak dowiadujemy się z tekstu, przez wiele lat opiekował 
się biblioteką w domu hrabiego Adama Potockiego, a następnie został pra-
cownikiem Biblioteki Jagiellońskiej. 

Z kolei Katarzyna Wojtek skupiła się na osobie Ludwika Brożka, 
określanego mianem „śląskiego Estreichera”. Bibliofil i bibliotekarz, 
a przy tym wszystkim kolekcjoner. Szacuje się, że w ciągu całego swoje-
go życia zgromadził księgozbiór mogący liczyć nawet ponad 30 000 wo-
luminów. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi pisarzami, w tym z Zofią 
Kossak-Szczucką i Gustawem Morcinkiem. 

Na szczególną uwagę zasługuje tekst Moniki Kulik opisujący życie 
i działalność nieco egzotycznego, bo pochodzącego z Indii, biblioteka-
rza, Bellary Shamanna Kesavana, nazywanego często „ojcem indyjskiej 
Biblioteki Narodowej”, czy też „ojcem indyjskiej bibliografii narodowej”. 
Przyczynił się on m.in. do przyjęcia obecnej nazwy Indyjskiej Bibliote-
ki Narodowej (National Library of India), która wcześniej nosiła miano 
Biblioteki Imperialnej (The Imperial Library). Stworzył indyjską biblio-
grafię narodową (The Indian National Bibliography). Przez wiele lat był 
dyrektorem INSDOC – Indian National Scientific Documentation Centre, 
przyczyniając się do olbrzymiego rozwoju tej instytucji. 

Anna Matysek i Honorata Zarębska w tekście pt. Zastosowanie 
sztucznej inteligencji w bibliotekach przyszłości przedstawiły przykłady 
inteligentnych wyszukiwarek internetowych, takich jak START Natural 
Language Question Answering System, Wolfram|Alpha: Computational 
Knowledge Engine, czy też Carrot2 Clustering Engine, jak również  moż-
liwości wykorzystywania w bibliotekach Chatbotów nazywanych także 
wirtualnymi doradcami. 

Małgorzata Caban omówiła tematykę i podstawowe założenia or-
ganizacyjne wybranych polskich kursów e-learningowych dla biblioteka-
rzy. Wśród nich znalazły się BIBWEB i Login: BIBLIOTEKA oraz kursy 
oferowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”. 

Agnieszka Kotwica w artykule – Zmieniający się wizerunek biblio-
tek specjalistycznych na przykładzie Biblioteki Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu w latach 2008-2010 – omówiła profil zbiorów opisy-
wanej placówki oraz jej działalność kulturalną i naukowo-badawczą. 

Swoje rozważania nt. – Jaka będzie biblioteka przyszłości? – zapre-
zentował Marcin Karwowski. Skupił się on na zmianach, jakie dokonają 
się w działalności placówek bibliotecznych, ich lokali, zbiorów, technolo-
gii oraz w samym zawodzie bibliotekarza. 
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Tekst Moniki Szaramy zatytułowany Europeana jako współczes-
na próba realizacji mitu o utopii wiedzy charakteryzuje podstawowe cele 
i założenia portalu internetowego Europeana uruchomionego w 2008 r., 
na którym prezentowane są wybrane obiekty znajdujące się w zbiorach 
bibliotek, muzeów i archiwów całej Europy.

Z kolei o możliwościach rozwoju bibliotek szkolnych pisała Nata-
lia Toczek w tekście pt. Przyszłość bibliotek szkolnych czy utopia? – drogi 
rozwoju szkolnych placówek bibliotecznych. Autorka  opisała trzy propo-
zycje ścieżek czy też wizji rozwoju  tychże bibliotek. Pierwsza z nich sku-
pia się na procesie automatyzacji i modernizacji bibliotek szkolnych, co 
będzie zmierzać do tworzenia się tzw. bibliotek hybrydowych łączących 
w sobie biblioteki realne z ich cyfrową postacią. Druga ścieżka rozwoju 
to biblioteka szkolna jako przestrzeń do nauki, a trzecia to tworzenie wie-
lofunkcyjnych centrów informacyjnych (bibliobusy, biblioteki publiczno-
-szkolne, biblioteki jako ośrodki metodyczne w szkołach). 

Pierwszą część publikacji zamyka tekst autorstwa Olgi 
Konatowskiej-Ciszek i Agaty Krawczyk, w którym konfrontują one wize-
runek biblioteki marzeń, stworzony na podstawie prac studentów II roku 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
z rzeczywistością bibliotek wrocławskich, którym, jak twierdzą autorki, 
daleko do skonstruowanego przez studentów ideału. 

Pierwszy artykuł drugiej części publikacji, w której zaprezentowano 
literackie i artystyczne wizerunki książek, bibliotek i bibliotekarzy, autor-
stwa Moniki Czapki, dotyczy Sarajewskiej Hagady Pesachowej. W tekście 
przedstawiono i porównano rzeczywistą historię tego manuskryptu z wer-
sją przedstawioną w powieści Geraldine Brooks Ludzie księgi. 

Barbara Pytlos omówiła cykl opowiadań-reportaży Zofii Kossak-
-Szczuckiej zatytułowanych Nieznany kraj, zwracając uwagę na przed-
stawiony w nich obraz Śląska, a także dzieje książki i bibliotek w tym 
regionie. 

Motyw książki i biblioteki w literaturze fantasy dla młodzieży 
opisała Angelika Peplińska. Wśród dzieł, które wybrała jako przykłady 
znalazły się Miasto Śniących Książek Waltera Moersa, Endymion Spring 
Matthew Skelton’a , Atramentowe Serce Cornelii Funke i saga o Harrym 
Potterze Joanne K. Rowling. 

Tomasz Piasecki przedstawił w swoim tekście rolę pisma oraz wi-
zerunek i znaczenie książki i biblioteki w świecie Dwóch Krain, czyli fik-
cyjnej rzeczywistości w powieściach Catherine Fisher Tajemnica Wyrocz-
ni  i Wyprawy do Królowej Deszczu. W świecie tym umiejętność czytania 
i pisania jest czymś wyjątkowym i elitarnym, a książki i biblioteki wydają 
się być nieprzystępne, ale przy tym tajemnicze i intrygujące, co sprawia, 
że przyjmują wręcz sakralny charakter. 
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Do przykładu obrazu biblioteki, ale i zawodu bibliotekarza, na 
gruncie literatury polskiej odwołała się Aleksandra Gajowska, analizując 
powieść Teresy Moniki Rudzkiej Bibliotekarki z 2010 r. W artykule  au-
torka nie tylko opisuje świat biblioteki przedstawiony w owej powieści, 
ale próbuje również porównać go z dzisiejszą rzeczywistością. 

Inny przykład polskiego utworu literackiego ukazującego książkę, 
ale też czytelnika i  czytelnictwo, omówiła Agnieszka Bajor. Przedmiotem 
jej rozważań zostało opowiadanie Jacka Dukaja pt. W Bibliotece. Świat 
biblioteki przedstawiony przez tego pisarza jest fikcją, ale nieoderwaną 
całkowicie od rzeczywistości. W opowiadaniu tym można doszukać się 
wielu realnych refleksji nt. funkcjonowania bibliotek. Utwór ten stał się 
również punktem wyjścia dla Anety Włodarczyk i jej rozmyślań  dotyczą-
cych notatek na marginesach książek, jako sposobie komunikacji między 
czytelnikami.

Niezwykle interesujący jest tekst Agnieszki Łakomy, która stworzy-
ła przegląd prac zaliczanych do fotograficznych gatunków dziennikarskich 
uwieczniających wizerunek biblioteki autorstwa członków agencji fotogra-
ficznej Magnum z siedzibami w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu i Tokio. 

Publikację zamykają teksty Sylwii Gajownik i Natalii Zborowskiej. 
Pierwszy z nich dotyczy literackiego wizerunku bibliotekarza omówio-
nego na przykładach takich utworów, jak np. Cień dłuższego ramienia 
Haliny Popławskiej, Bibliotekarki T. M. Rudzkiej, Aniołek Beaty Pawlak, 
Wypożyczalnia babć Marii Marjańskiej-Czernik, czy też Kod Leonarda da 
Vinci Dana Browna. Z kolei w drugim przedstawiono wizerunek bibliote-
karza prezentowany w kinie i w telewizji. Omówiono przykłady filmów 
(np. Bibliotekarz, Gwiezdne Wojny: Część II – Atak Klonów, Mumia, Buffy 
–  postrach wampirów), kreskówek (np. Franklin i biblioteka) czy też pro-
gramów rozrywkowych i reklam. 

Zróżnicowanie tematyczne publikacji sprawia, że jest ona ciekawa 
zarówno dla osób zainteresowanych historycznymi aspektami bibliote-
karstwa, jak i zastosowaniem w bibliotekach nowoczesnych technologii 
czy też wizjonerskimi koncepcjami funkcjonowania tychże placówek. 
Coś dla siebie znajdą również miłośnicy literatury i filmów. Praca ta za-
sługuje na uwagę nie tylko z racji interesującej zawartości, ale również 
ze względu na jej atrakcyjną szatę graficzną. Okładka książki przyciąga 
żywymi i intensywnymi kolorami. Dodatkowym elementem estetycznym 
jest miniatura okładki w ramce przypominająca e-booka. Całość sprawia, 
że wydawnictwo to na pewno będzie się wyróżniać na półkach bibliotek 
wśród innych, najczęściej mało atrakcyjnych wizualnie publikacji z za-
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
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Po drugiej wojnie światowej około miliona osób polskiej narodowo-
ści, głównie robotników przymusowych i więźniów wyzwolonych z obo-
zów koncentracyjnych, przebywało na terenie byłej III Rzeszy, oczekując 
na dalszą emigrację lub powrót do ojczyzny. Trud zaspokojenia potrzeb 
edukacyjnych i kulturalnych tej grupy ludzi, określanej przez aliantów 
dipisami (od ang. displaced persons), podjęto już w maju 1945 r., tworząc 
prężnie działający rynek wydawniczy oraz rozwiniętą sieć kolportażu. 
Polskie słowo drukowane miało wówczas pomóc w utrzymaniu kontaktu 
z kulturą i językiem ojczystym, łagodzić tęsknotę za krajem, zapobiegać 
wynarodowieniu oraz pocieszać w chwilach osamotnienia i zwątpień.

Dotychczas problematyka funkcjonowania polskiej książki 
w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1950 nie doczekała się szer-
szego opracowania naukowego. Publikacja Polska książka na obczyźnie. 
Niemcy Zachodnie (1945-1950), autorstwa Agnieszki Łakomy – pracow-
nika Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, wypełnia odczuwalną lukę badawczą. Ukazała 
się ona w 2011 r., jako 129 tom serii Nauka, Dydaktyka, Praktyka Wydaw-
nictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Nawiązuje 
do tematu wyróżnionej w dziewiątej edycji nagrody „Archiwum Emigra-
cji” rozprawy doktorskiej (Kultura polskiej książki w Niemczech w pierw-
szych latach po II wojnie światowej), obronionej przez Autorkę w 2010 r. 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 
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Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których problematykę 
wydawnictw dipisowskich zaprezentowano z szerokiego punktu widze-
nia, zgodnie z przyjętym przez badaczkę terminem „kultura książki”, pod 
którym rozumie […] strukturę społeczną obejmującą wszystkie instytu-
cje i osoby uczestniczące w tworzeniu, rozpowszechnianiu i informowa-
niu o książce, a przez to umożliwiające zaspokajanie potrzeb kulturowych 
[1, s. 11].

Pierwsze dwa rozdziały odgrywają rolę wprowadzającą. Zaryso-
wano w nich sytuację społeczno-ekonomiczną Polaków w Niemczech 
w pierwszych latach po II wojnie światowej oraz ogólne założenia pol-
skiego ruchu wydawniczego w tym okresie. W następnych – o charakterze 
badawczym – przybliżono osoby i instytucje, które tworzyły polski rynek 
wydawniczy w latach 1945-1950 oraz zajmowały się rozpowszechnianiem 
jego produkcji wśród Polaków przebywających na terenie byłej III Rze-
szy. Dane i informacje zaprezentowane w tej części pracy zostały poparte 
analizą samych publikacji dipisowskich, wybranych bibliografii i zbiorów 
bibliotecznych oraz katalogów wydawniczych i księgarskich, odnotowu-
jących tego typu druki. Autorka dokonała także analizy i krytyki źródeł ar-
chiwalnych – dokumentacji wydawnictw, księgarń i bibliotek oraz innych 
polskich instytucji działających w Niemczech Zachodnich w latach 1945-
1950, którą przechowuje Archiwum Emigracji w Toruniu, nowojorski 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz Pracownia Badań Polskiej 
Emigracji w Niemczech po 1945 r. Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Badaczka korzystała również ze sprawozdań duszpaster-
skich Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej, którego obecna siedziba znaj-
duje się w Hanowerze oraz dokumentów zgromadzonych w archiwach 
miejskich w Celle i Greven.

Przeprowadzone badania pozwoliły na odtworzenie działalności 
polskich oficyn wydawniczych (instytucji prywatnych, organizacji pol-
skich i Kościoła katolickiego), oraz przybliżenie tematyki polskiej pro-
dukcji wydawniczej, podzielonej przez Autorkę na pięć typów: książki dla 
szkolnictwa polskiego, literaturę dla dzieci i młodzieży, książki o tematyce 
religijnej, klasykę literatury polskiej oraz współczesną literaturę polską. 
Wiele uwagi zwrócono także na instytucje służące ich rozpowszechnia-
niu – prywatne wydawnictwa i księgarnie oraz punkty sprzedaży zakła-
dane przez polskie organizacje i ośrodki dla dipisów. Odrębne rozdziały 
poświęcono książnicom gromadzącym druki dipisowskie – bibliotekom 
powszechnym w obozach, wędrownym i specjalnym oraz formom doku-
mentowania działalności wydawniczej tego okresu, wśród których wyod-
rębniono jej archiwizowanie oraz rejestrację bibliograficzną.

Do książki dołączono obszerny aneks, zawierający Bibliogra-
fię druków polskich wydawanych w Niemczech Zachodnich w latach 
1945-1950, sporządzoną na podstawie zbiorów bibliotecznych Związku 
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Polaków w Niemczech w Bochum, Polskiej Misji Katolickiej przy parafii 
w Hanowerze oraz biblioteki Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niem-
czech przy PIN-Instytucie Śląskim w Opolu. Spis uzupełniono opisami 
przejętymi z wybranych bibliografii poloników. Orientację w tym obszer-
nym zestawieniu, obejmującym 988 pozycji, ułatwiają indeksy (instytucji 
wydawniczych i nazw geograficznych). 

Publikacja Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-
1950) jest warta polecenia wszystkim osobom zainteresowanym proble-
matyką historii i kultury polskiej książki na obczyźnie, zarówno teorety-
kom, jak i praktykom. Można ją również polecić studentom informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, jako lekturę uzupełniającą wiedzę na te-
mat funkcjonowania polskiej książki poza granicami kraju w pierwszych 
latach po II wojnie światowej. 

bibliogrAfiA:

[1] Łakomy A.: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie 1945-
1950. Warszawa 2011. ISBN 978-83-61464-81-5.
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Papierowy Ekran przyznany

Podczas 16. Targów Książki w Krakowie ogłoszono wyniki 
„Kon kursu na najlepszą stronę internetową o książce Papierowy Ekran”. 
W 2012 roku Na grodę Główną zdobył portal xiegarnia.pl, z kolei Nagro-
da Czytelników powędrowała do twórców portalu czasdzieci.pl/ksiaz-
ki. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla lubimyczytac.pl oraz dla 
szkolaczytania.org.pl.

Nagroda w Konkursie Papierowy Ekran od 2007 roku przyznawana 
jest witrynom, które w najbardziej interesujący i nowatorski sposób przy-
czyniają się do dostarczania informacji o książkach i wszystkim tym, co 
jest z nimi związane. Laureata Nagrody Głównej, spośród nominowanych 
serwisów, wybiera Kapituła, od 2009 roku swoje wyróżnienie przyznają 
także Internauci, głosując na ulubione strony.

Źródło: 
http://papierowyekran.pl 
http://www.rynek-ksiazki.pl 

Wydawnictwa SBP dostępne w sieci!

To z pewnością bardzo dobra informacja dla studentów, pracow-
ników naukowych, bibliotekarzy i wszystkich innych zainteresowanych 
tematyką biblioteczną. Ruszyło archiwum cyfrowe publikacji Stowarzy-
szenia Bibliotekarz Polskich. Jego celem jest wdrożenie rozwiązania, 
które umożliwi przeszukiwanie i dostęp do cyfrowych wersji Wydaw-
nictw SBP.

Obecnie w bazie znajdują się archiwalne wydania czasopism 
naukowych – „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Na-
ukowej” oraz 78 publikacji książkowych wydanych w serii „Nauka, 
Dydaktyka, Praktyka”.
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Archiwum dostępne pod adresem: http://sbp.pl/wydawnictwa/ar-
chiwum_cyfrowe

Źródło: 
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=3827&prev=260 

Wirtualna Konferencja, czyli Library 2.011

W dniach 2-4 listopada 2011 r. odbyła się globalna debata na temat 
obecnego i przyszłego stanu bibliotek. Podejmowane tematy dotyczyły: 
zmiany ról bibliotek i bibliotekarzy, rosnącego wpływu mediów cyfro-
wych i rewolucji e-booków, otwartych zasobów edukacyjnych, umiejęt-
ności obsługi komputera, bibliotek jako ośrodków samodzielnej nauki, 
a także biblioteki jako centrum nowych modeli uczenia się. 

Wydarzenie to jest warte uwagi, gdyż była to wirtualna konferen-
cja, w której brało udział kilka tysięcy użytkowników z ponad 100 krajów.

Dla zainteresowanych nagrania z webinarium dostępne są w sieci 
pod adresem: http://www.library20.com/page/general-session-room-links 

Źródło: 
http://www.library20.com/page/2011-conference 

Opracowała:
Sylwia Bem
Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
e-mail:sbem@wsb.edu.pl

Podręczny słownik bibliotekarza

Pod koniec 2011 r. nakładem Wydawnictwa Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich oraz Uniwersytetu Łódzkiego (w serii Nauka, Dy-
daktyka, Praktyka ; 119) ukazał się Podręczny słownik bibliotekarza, 
opracowany przez Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszkę i przy współ-
pracy Hanny Tadeusiewicz. Jest to wznowiona edycja, w dużej części już 
zdezaktualizowanego, Podręcznego słownika bibliotekarza Heleny Wię-
ckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej (Warszawa 1955). Prace nad obecnym 
wydaniem trwały od 1995 r. i polegały na opracowaniu nowego schema-
tu klasyfikacyjnego problematyki Słownika, wycofaniu przestarzałych 
i zbędnych haseł, dodaniu nowych oraz przełożeniu wszystkich na cztery 
języki – angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Dzięki temu przygoto-
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wano nie tylko słownik specjalistyczny, ale też tłumaczeniowy. Publikacja 
obejmuje swym zakresem m.in. bibliotekarstwo, bibliografię, informację 
naukową, bibliotekoznawstwo, bibliofilstwo, czasopiśmiennictwo, czytel-
nictwo, drukarstwo, edytorstwo, reprografię itp. Przeznaczona jest przede 
wszystkim dla bibliotekarzy praktyków, studentów informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa, pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowa-
nych zagadnieniami książki i biblioteki.

Źródło: 
Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka przy 
współpracy H. Tadeusiewicz. Warszawa 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.

Opracowała:
Agnieszka Bajor
Zakład Bibliotekoznawstwa i Marketingu Książki
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
e-mail: agnieszka.bajor@us.edu.pl

Dzieła osierocone trafią do sieci

1 marca 2012 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) 
przyjęła projekt regulacji dotyczących dzieł osieroconych. Dzieła będzie 
można uznać za osierocone po „pilnym” zidentyfikowaniu autora lub po-
siadacza praw autorskich. Projekt ustala również warunki poszukiwania 
autora. Wydawnictwa, które uzyskają status osieroconych, będzie można 
udostępniać publicznie jedynie w ramach działalności non-profit. Prawo 
będzie dotyczyło dokumentów drukowanych i audiowizualnych.

Źródło: 
http://di.com.pl/news/44004,0,Dziela_osierocone_trafia_do_sieci.html
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/951-dziea-osierocone-trafi-do-
-sieci

Filmoteka Muzeum

2 marca 2012 r. odbyła się inauguracja Filmoteki Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie – internetowego archiwum filmów tworzo-
nych przez polskich artystów. Otwarcia dokonał Łukasz Ronduda – ku-
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rator Filmoteki. Gościem specjalnym był artysta Józef Robakowski. Fil-
moteka Muzeum to projekt cyfryzacji oraz udostępniania w Internecie 
wybitnych filmów polskich twórców sztuk wizualnych. Projekt jest dofi-
nansowany ze środków programu Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Źródło:
http://www.artmuseum.pl/wydarzenie.php?id=Filmotek_Muzeum
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/941-filmoteka

Podkarpackie Studia Biblioteczne

Dostępny jest pierwszy numer nowego czasopisma wydawane-
go przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkarpackie Studia 
Biblioteczne to elektroniczne recenzowane czasopismo naukowe poświę-
cone zagadnieniom  bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komu-
nikacji. Zamiarem twórców jest stworzenie platformy do wymiany do-
świadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, 
pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną 
tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski. Wszystkie artykuły do-
stępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Źródło: 
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/982-podkarpackie-studia- 
biblioteczne
http://psb.univ.rzeszow.pl/

Opracowała:
Małgorzata Jonkisz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
e-mail: malgorzata.jonkisz@op.pl

Otwórz książkę

„Otwórz książkę” to witryna internetowa, której celem jest udostęp-
nianie zdigitalizowanych książek naukowych, które ze względu na niski 
nakład są trudno dostępne w wersji drukowanej. Projekt jest prowadzony 
przez Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim w ramach 
programu Creative Commons Polska. Patronat honorowy objęła Polska 
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Akademia Nauk, a digitalizację wykonuje Biblioteka Narodowa – jeden 
z partnerów.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane, aby umożliwić pracowni-
kom naukowym oraz studentom dostęp do publikacji, wydanych w nie-
wielu egzemplarzach, na terenie całej Polski. Tematyka książek obejmuje 
m.in. historię, kulturoznawstwo, socjologię, urbanistykę. 

Wszystkie prace są udostępniane z poszanowaniem praw autor-
skich – na zasadach wcześniej ustalonych z ich twórcą.

Źródło:
http://otworzksiazke.pl/

Wolni pisarze. Wolne pisarki

12 marca 2012 r. minął rok od rozpoczęcia akcji „Wolni pisarze. 
Wolne pisarki” zainicjowanej przez Fundację Liternet. Projekt doty-
czy uświadamiania społeczeństwa o dostępności utworów literackich 
w domenie publicznej: „Liternet chce zwrócić uwagę na fakt, że wydaw-
nictwa czerpią profity ze sprzedaży książek, które są własnością publiczną 
i powinny być udostępniane za darmo”.

Program „Wolni pisarze. Wolne pisarki” ma zachęcić do alterna-
tywnego czytania i rozpowszechniania informacji o e-bookach dostęp-
nych w ramach domeny publicznej.

Źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=4&tx_ttnews[tt_news]= 
11446&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=e822254f7b

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza

Na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja Bolesława 
Howorki „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza” wydana nakładem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Problematyka prawa autorskiego 
została przedstawiona w dwudziestu jeden rozdziałach i jest rozpatrywana 
z punktu widzenia praktyki bibliotekarskiej.

Omówiona została historia prawa autorskiego i przepisów Unii Eu-
ropejskiej w tym zakresie. Następnie wyjaśnione są wszystkie artykuły 
ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ważnych z punktu 
widzenia bibliotekarza.
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Publikację napisano językiem zrozumiałym, a skomplikowaną 
nomenklaturę prawną zastąpiono przejrzystymi objaśnieniami.

Źródło:
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=166 

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








